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Segítsen Ön is a vörösiszap-katasztrófa károsultjain! 
A Magyar Kármentõ Alap számlaszáma: 11794022-22222222

Október 14-én, ünnepélyes keretek között át-
vette megbízólevelét a kerület negyedszerre
megválasztott polgármestere, dr. Nagy Gábor
Tamás, valamint a Fidesz-KDNP tíz, az
MSZP két, valamint az LMP és a Jobbik egy-
egy képviselõje a Helyi Választási Bizottság
elnökétõl. Az új képviselõ-testület másnapi
munkaülésén egymillió forint támogatást
szavazott meg a Veszprém megyei vörösiszap-
tragédia károsultjainak megsegítésére.

Megtartotta alakuló ülését a Budavári Önkor-
mányzat. A Zenetudományi Intézet dísztermé-
ben tartott ünnepségen dr. Eszter Elemér ismer-
tette az október 3-án lezajlott önkormányzati vá-
lasztások kerületi eredményeit. A Helyi Válasz-
tási Bizottság elnöke közölte: a választás minden
körzetben érvényes és eredményes volt, törvé-
nyes lebonyolítását rendkívüli események nem
zavarták. Kiemelte, hogy a kerületben az országos
(46,64%) és a fõvárosi átlagot (43,59%) is megha-
ladó mértékû, 51 százalékos volt a részvételi
arány.

Eszter Elemér beszámolójából kiderült: a fõ-
polgármester-jelöltekre 11375-en szavaztak a ke-
rületben, s a voksok 62,55 százalékát Tarlós
István (Fidesz-KDNP) kapta – nagyobb arány-
ban, mint Budapest egészében (53,37%). Szin-
tén a fõvárosi átlagnál (51,52%) több szavazatot
kapott itt a Fõvárosi Közgyûlés pártlistái közül a
Fidesz-KDNP, amely mellé 6751-en tettek X-et
(59,17%). A 33 fõs Fõvárosi Közgyûlésben a
Fidesz-KDNP 17, az MSZP 10, a Jobbik és az LMP
3-3 mandátumot szerzett.

A választási bizottság elnöke jelezte, hogy az

Országgyûlés által nyáron elfogadott jogszabály-
módosítás alapján, takarékossági szempontok
miatt az I. kerületben a korábbi 14 helyett 10
egyéni választókerületben választottunk képvise-
lõket, a kompenzációs listán pedig a korábbi 9
helyett négy képviselõ jutott be a képviselõ-testü-
letbe. 

A kerület tíz választókerületében kivétel nélkül
a Fidesz-KDNP jelöltjei kapták a legtöbb voksot.
Az 1-es körzetben dr. Apagyi Barnabás (60,83%),
a 2-ikban Király Kornél (59,49%), a 3-ikban

Timár Gyula (57,81%), a 4-ikben Horváth Orso-
lya (55,17%), az 5-ikben dr. Jeney Jánosné
(57,72%), a 6-ikban Velich Katalin (56,65%), a
7-ikben dr. Patthy Szabolcs (58,64%), a 8-ikban
Kovács György (55,69%), a 9-ikben Vecsey And-
rás (62,49%), a 10-ikben pedig Orczy Antal
(52,13%) lett az önkormányzat képviselõje.
Kompenzációs listáról négy képviselõ került a
testületbe: Dávid Klára és Iványi Tibor az MSZP,
Váradiné Naszályi Márta az LMP és Miseje Balázs
a Jobbik színeiben.                          (Folytatás a  3. oldalon) 

Dr. Nagy Gábor Tamás a kerület negyedik alkalommal megválasztott polgármestere dr. Eszter Elemértõl a Helyi Választási
Bizottság elnökétõl vette át a megbízólevelet

A Budavári Önkormányzat,
az Erkel Ferenc Társaság, 
Gyula Város és a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti

Bizottság tisztelettel 
meghívja Önt

Erkel Ferenc
születésének 

200. évfordulója alkalmából 
tartandó megemlékezésre

2010. november 7. 12.00
Koszorúzás a zeneszerzõ sírjánál,
a Fiumei úti sírkertben

2010. november 7. 15.00
Emléktábla-avatás a zeneszerzõ
egykori, budavári lakóházánál,
Úri utca 24. 

Megalakult az új önkormányzati 
Képviselõ-testület 

Azon a helyen emlékezünk a nemzet sorsdöntõ
forradalmára, az elesett mártírokra, ahol ötven-
négy évvel ezelõtt a legendás Szabó bácsi és ma-
roknyi csapata fegyverrel küzdött az elnyomók el-
len – emlékeztetett köszöntõjében Balsai István,
aki szerint számvetést kell tartanunk: vajon mél-
tók vagyunk-e hõseink elkötelezett hazaszereteté-
re, amikor hosszú évek után végre máshogyan ün-
nepelhetünk.

– Ma elmondhatjuk, hogy megcsináltuk a ma-
gunk forradalmát, bevégeztük apáink munká-
ját, egységbe kovácsoltuk a nemzetet. Forra-
dalom akkor tör ki, amikor a nép rájön arra,
hogy úgy ahogyan addig, tovább élni már nem
lehet – idézte Pongrátz Györgyöt, a Corvin-köz
egykori fõparancsnokát Balsai István. Hozzá-
tette: október 23-án a szabadságra, önrendelke-
zésre, parlamentarizmusra épülõ Magyarország
megteremtõi elõtt tisztelgünk. Ha õk nincse-
nek, más lenne egész Európa történelme, bizo-
nyos, hogy az elnyomó rendszer jóval tovább
marad fenn.

– Mi vagyunk a példa, hogy ha a nemzet úgy
akarja, képes valódi áldozatot hozni – hangsú-
lyozta az országgyûlési képviselõ. A tizenhárom
reményteljes nap fényt hozott a sötétségbe, az
emberek kinyilvánították, hogy maguk akarnak
rendelkezni sorsukról. 

– Nem volt tehát hiába a mártírok áldozata, vé-

gig vittük azt, amit ötvennégy évvel ezelõtt elkezd-
tek – zárta beszédét Balsai István. 

Október 23-án évrõl-évre felmerül a kérdés: ki
mondhat többet 1956 forradalmáról és szabad-
ságharcáról azoknál, akik átélték? Mit tudhat, és
hogyan formálhat véleményt az, aki nem volt ré-
szese az eseményeknek de még a következménye-
ket sem kellett saját bõrén megtapasztalnia. Vagy
éppen, mások mellett hogyan lehetne többet
mondani Balsai Istvánnál, akinek édesapját ’56-
os szerepvállalása miatt megfosztottak állásától,
és haláláig csak fizikai munkát végezhetett? – em-
lékeztetett dr. Nagy Gábor Tamás, aki válaszként
egy igaz történetet elevenített fel: 

– Két fegyveres felkelõ a Széna téren megállí-
tott egy fiatalokkal teli teherautót. Már igazoltat-
ták az utasokat, amikor harmadik társuk közbe-
szólt: 

– Ugyan, mit vacakoltok, tudhatnátok, hogy ti-
zennyolc év alatt mindenki megbízható. 

Az, hogy ki mennyire érzi magát megszólítva a
nemzet nagy pillanatai által, vállalja-e a közössé-
get 56’ szellemével nem életkor, tapasztalat vagy
bölcsesség függvénye. Mert a szabadsághoz és
igazsághoz nem eszerint viszonyul az ember.
Sokkal inkább úgy, ahogyan azt Szent Ágoston el-
képzelte: „Ne menj ki a fórumra, térj vissza ma-
gadhoz.”

(Folytatás a  2. oldalon) 

Tájékoztató 
az ingyenes parkolási
matricákról 
Tájékoztatjuk az I. kerületi váron kívüli lako-
sokat, hogy a 2011. évi ingyenes parkolási mat-
ricák 2010. október 15. napját követõen sze-
mélyesen kérelmezhetõk az ügyfélszolgálati
irodákon irányítószám szerinti bontásban:
1012, 1013, 1016: II. sz. Ügyfélszolgálati Iro-
da, Attila út 12. Telefon: 356-9884, 201-33-
65; 1011, 1015: III. sz. Ügyfélszolgálati Iroda,
Iskola utca 16.Telefon: 225-72-77, 225-72-76.

A személyes kérelmezéshez kérjük, hogy
szíveskedjenek magukkal hozni a lakcímkár-
tyájukat, valamint a gépjármû forgalmi enge-
délyét.

Azok az ügyfelek, akik rendelkeznek ügyfél-
kapus hozzáféréssel a www.budavar.hu honla-
pon keresztül kérelmezhetik az ingyenes par-
kolási matricát on-line ügyintézés keretében. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csak azon
lakosoknak áll módunkban futárral kikülde-
ni az ingyenes parkolási matricát, akik legké-
sõbb 2010. december 20-ig kérelmezik azt, és
nincs gépjármûadó-tartozásuk!

A januári hosszas sorban állás elkerülése vé-
gett, kérjük, amennyiben módjukban áll, szí-
veskedjenek felkeresni ügyfélszolgálati irodá-
inkat!

Továbbra is csak személyesen kérelmezhe-
tik az ingyenes parkolási matricát azok a lako-
sok, akik a munkáltatótól kizárólagos haszná-
latba kapott autóra szeretnék igénybe venni
ezt a szolgáltatást.

A vári lakosok – a korábbi évek gyakorlata
szerint – továbbra is személyesen intézhetik az
ingyenes hozzájárulás kiadását az I. sz. Ügyfél-
szolgálati Irodán (Kapisztrán tér 1. fszt. 10., te-
lefonszám: 458-3025, 458-3030) 2011. janu-
árjában. Vadonné dr. Kertész Veronika

igazgatási irodavezetõ

Megemlékezés a Széna téren

Megvalósítjuk ’56 álmait
#KLKL

ERKEL 200.ERKEL 200.
Közösen emlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc hõseire október 23-án  az I. és a II.
kerületi önkormányzat. A Széna téri kopjafák elõtt Balsai István országgyûlési képviselõ és dr.
Nagy Gábor Tamás, a Budavári Önkormányzat polgármestere mondott ünnepi beszédet. 
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(Folytatás az 1. oldalról) 

A szabadság akkor legyõzhetetlen, ha a létünk rendjében ér-
tékhierarchia uralkodik, ha létezik számunkra a fent és lent, a
magas és a mély, ha tudjuk: van jó és van rossz – mondta dr.
Nagy Gábor Tamás. Kerületünk polgármestere úgy látja: ’56
megértése és tanításának közvetítése legkevésbé sem életkor,
hanem belsõ rend függvénye. Visszatekintve a múltra egyéb-
ként is könnyen megtévedhet a gyanútlan szemlélõ, hiszen a
ma élõ ötvenhatosokat látva azt hiheti, hogy a forradalom böl-
csességben megõszült családapák és édesanyák harca volt.
Pedig a felkelõk többsége alig több mint húsz esztendõs fiata-
lok közül került ki. 

Az 54 évvel ezelõtt hõsi halált halt magyarok közel fele, több
mint ezer forradalmár huszonöt évnél fiatalabb, a sebesültek
szintén fele nem volt még harminc éves. 

– A szabadságharc napjaiban kiderült az is, hogy a becsület, a
tisztesség hatalma erõsebb a könnyen megszerezhetõ préda csá-
bításánál. Nem volt fosztogatás, érintetlenek maradtak a pénz-
gyûjtõ ládák – ezért tekintjük 56’-ot a legtisztább forradalom-
nak. És gyõztesnek is egyben, még akkor is, ha november 4-én a
szovjet tankok lánctalpai maguk alá gyûrték a magyar szabadsá-
got– mutatott rá a polgármester. 

A polgármester figyelmeztetett: az elmúlt évtizedekben úgy
tûnt, kezdünk hozzászokni a szabadsághoz, ahhoz, hogy tilal-
mak és félelem nélkül szabadon emlékezhetünk. Aztán az ötve-
nedik évfordulón a magából kifordult hazug hatalom megpró-
bálta megfélemlíteni az ünneplõket. Rá kellett döbbennünk,
hogy a szabadság nem természetes és magától értetõdõ. Kellet-

tek hozzá a harcokban önmagukat feláldozó fiatalok, a vértanú-
ságot vállaló idõsek, kellettek az elnémított tanúk, a forradalom
eszméjét idegenbe menekítõk és a diktatúra éveiben dolgukat
tevõ, csendben megõszülõ anyák és apák. Mert ahhoz, hogy is-
mét szabadság legyen mindenekelõtt az igazságra volt szükség, a
belsõ rend megõrzésére, ’56 igazságának átörökítésére. Arra,
hogy a diktatúra minden mesterkedése kudarcot valljon.
Tudjuk: a szabadság nem létezik igazság nélkül, ahogyan a dik-
tatúra sem hazugság nélkül, mert vele egylényegû – mondta dr.
Nagy Gábor Tamás.

Úgy látja: az ünnep lényegében nem különböztet meg attól,
amire emlékeztet. Ha elfogadjuk, hogy a forradalomban az élet
rendje állt helyre, akkor ma is ehhez a rendhez kell visszatér-
nünk, e megingathatatlan belsõ rend mellett kell elkötelezni
magunkat. Annál is inkább, mert erre a morális erkölcsi meg-
újulásra, az „élet rendjének” visszaállítására talán nagyobb szük-
ségünk van, mint valaha. 1956 hõseinek szelleme és a magyar-
ság jövõje egyaránt ezt követeli tõlünk – hangsúlyozta Budavár
polgármestere. 

Az ünnepi köszöntõk elhangzása után az ünneplõk elhelyez-
ték virágaikat a Széna téri kopjafák tövében. Kerületünk képvi-
seletében dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, dr. Jeney Já-
nosné alpolgármester, valamint a Budavári Önkormányzat
meghívására Budapesten tartózkodó Wojciech Bartelski, Var-
só I. kerületének polgármestere koszorúzott. A megemlékezést
követõen az ünneplõk felkeresték Szabó bácsi emléktábláját a
Lövõház utcában. Itt dr. Nagy Gábor Tamás és Balsai István he-
lyezte el a megemlékezés virágait.                                                   K. Á.

Megemlékezés a Széna téren

Megvalósítjuk ’56 álmait
Emlékezés a Bem téren

Ünnepi megemlékezésekkel egybekötött fáklyás felvonulással ele-
venítette fel az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit
október 22-én a Rákóczi Szövetség, a Mûegyetem és a Mûegyetem
’56 Alapítvány. A Mûegyetemen kezdõdõ rendezvénysorozat a
Bem téren megtartott koszorúzással folytatódott. A kerület kép-
viseletében dr. Jeney Jánosné alpolgármester helyezte el az emlé-
kezés virágait a Bem szobor talapzatán. 

„Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat” – zúgott a Bem
tér felé haladó egyetemisták hangja október 22-én a város utcáin.
„Bárhogy lesz, úgy lesz” ez volt 1956 slágere, az ifjúság azonban más-
ként gondolta. Visszavonhatatlanul kinyilvánították, hogy ne legyen
akárhogy, elég volt a félelembõl, a megaláztatásból – emlékezett az ok-
tóberi eseményekre Kozma Imre atya. Hozzátette: diákok adtak leckét
a világ akkoriban legnagyobb hadseregének bátorságból, önfeláldo-
zásból – bebizonyították, hogy a tankok megszámlálhatók, de a lelke-
sedésnek nincsen mértékegysége. Vérük vetõmag volt, ami megte-
remtette a szabadságot, mert nincs olyan diktatúra, amely képes len-
ne átírni a lelket és a szíveket. Magyarország akkor megmutatta a világ-
nak, hogy igenis lehet legyõzetve gyõztesnek lenni. 

A Máltai Szeretetszolgálat vezetõje hangsúlyozta: 1956 közösséget te-
remt, segít abban, hogy a ma embere újrafogalmazza nemzeti identi-
tástudatát, újrateremtse a magyar lelkületet – ez Kozma atya szerint az
ifjúság feladata. Ne feledjük, hogy a huszadik században egyetlen nép
sorsát sem változtatták meg külsõ erõk olyan mértékben, mint a mi-
énket. Útjában álltunk másoknak, elvették ezer éves földünket, in-
tézményeinket, s bár szerették volna, létjogosultságunkat nem tud-
ták megkérdõjelezni. Az új sorshoz azonban új erõt kell meríteni,
amelynek forrása ezeréves hagyományunk. Kozma Imre úgy látja: a
magyarság olyan értékfogalom, ami Széchenyi szavaival élve különb-
bé tesz másoktól. Ahogyan Camus fogalmazott: a magyar vér olyan
nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvni kell minden
cseppjét. 

Kozma Imre szavait követõen Kövér László, az Országgyûlés elnö-
ke, Szapáry György, a miniszterelnök fõtanácsadója, Fónagy János
közlekedési államtitkár, Salamon László országgyûlési képviselõ, va-
lamint mások mellett kerületünk képviseletében dr. Jeney Jánosné
alpolgármester helyezte el az emlékezés koszorúit a Bem szobornál. 

Az október 23-i nemzeti ünnepre az Önkormányzat meghívá-
sára Budavárra érkezett Wojciech Bartelski, Srodmiescia,
Varsó I. kerületének polgármestere és a szóvivõ. A lengyel dele-
gáció részt vett a Széna téri megemlékezésen, majd koszorút
helyeztek el a Bem szobornál. Az esti ünnepi koncerten a len-
gyel vendégek tiszteletére Szilasi Alex zongoramûvész Chopin
és Liszt zenemûveket játszott.  

Az 1956-os forradalom emléke elõtt tisztelgõ rendezvények záró
akkordjaként a Budavári Önkormányzat ünnepi hangversenyre
a Zenetudományi Intézet Bartók termébe várta a kerület lakóit.
Az est házigazdája, dr. Nagy Gábor Tamás polgármester meghí-
vott vendégeivel, Wojciech Bartelskivel, Varsó I. kerületének
polgármesterével, Urszula Majewskával, valamint Arkadiusz

Bernas-sal, a budapesti Lengyel Intézet igazgatójával jelent meg
az ünnepségen.

– Évek óta együtt töltjük ezt a napot, de bennem mindig maradt
egy kis hiányérzet – mondta a polgármester, majd nem titkolta,
meghatottan várja az ünnepi hangversenyt, amely méltó lezárása
az október 23-i megemlékezéseknek. 1956-ban ezen a napon a poz-

nani felkelõket támogatva tüntettek a magyar egyetemisták.  A két
népet történelmi rokonság és szimpátia fûzi össze.  A Várnegyed-
nek korábban nem adatott meg a kapcsolatfelvétel Varsó óvárosá-
val; ezúttal azonban itt vannak lengyelországi barátaink. Szilasi
Alex zongoramûvész jóvoltából a mai Chopin és Liszt hangverseny
teljessé teszi szép nemzeti ünnepünket – zárta köszöntõjét dr. Nagy
Gábor Tamás. 

Wojciech Bartelski, Varsó I. kerületének polgármestere el-
mondta, minden évben jelen van a magyar forradalom varsói em-
léktáblájánál tartandó megemlékezésen, ezért különleges megtisz-
teltetés, hogy ezúttal Budapesten ünnepelhet. Büszkén mutatott
fel egy jelvényt, amelyet aznap délelõtt a Széna téri megemlékezé-
sen kapott egy idõs felkelõtõl. – Nemzeti ünnepük épp úgy szent
ünnep, ahogy nekünk augusztus 1-je, a varsói felkelés emléknapja.

Ha rövid idõre is, de mindkét nép kivívta
a szabadságot – folytatta Wojciech Bar-
telski. A magyarok és lengyelek soha nem
harcoltak egymás ellen, a nyelvi és földraj-
zi távolság ellenére a történelem során
mindig barátok voltak, ezt igazolja a
„Magyar-lengyel két jó barát...” kezdetû
szólás is. 1956-ban Lengyelország erején
felül próbált segíteni; pénzt és adományo-
kat gyûjtöttek, és mintegy 6000 önkéntes
véradó vérét jutatták el Budapestre. 

A lengyel fõváros I. kerületének vezetõ-
jét örömmel töltötte el, hogy látogatása
nyomán a kulturális és gazdasági kapcso-
latok új erõre kapnak, és a közeljövõben
Varsóban láthatja vendégül magyar kollé-
gáját.

A koncert elõtt a közönséget és Szilasi
Alexet is meglepetésként érte, amikor Ar-
kadiusz  Bernas, a budapesti Lengyel In-
tézet igazgatója átnyújtotta a mûvésznek a
varsói Chopin Intézet kitüntetését. Az
úgynevezett „Chopin útlevelet” azok a ki-
választottak kapják, aki 2010-ben, Cho-

pin születésének 200-dik évfordulóján meghirdetett emlékévben
kiemelkedõen ápolták a lengyel zeneszerzõ emlékét. Szilasi Alex
méltatásában szerepelt, hogy számos hangversenye mellett õ gon-
dozta a zeneszerzõ életmûkiadásának CD-anyagát, valamint az új-
rakiadás elõtt jegyzetekkel látta el Liszt Ferenc Chopinrõl írt élet-
rajzi könyvét. 

Az ünnepi hangversenyen Szilasi Alex zongoramûvész Chopin
és Liszt mûveivel idézte fel a lengyelek és magyarok történelmi ba-
rátságát, így emlékezve a lengyel nép ötvennégy évvel ezelõtti támo-
gatására. 

A szünet után a mûsor irodalmi összeállítással folytatódott.
Lengyel költõk a magyar forradalomról írt verseinek mûfordítása-
it hangfelvételrõl hallhatta a közönség. A hivatalos mûsor záró
számaként Szilasi Alex Chopin b-moll szonátáját játszotta, de a
közönség kitartó tapsa után a koncert csak két ráadásszám után
ért véget. R. A.  

Lengyel vendégek a nemzeti ünnepen

Szilasi Alex zongoramûvész Chopin és Liszt darabokat játszott az ünnepi koncerten

A lengyel delegáció és vendéglátóik Bem apó szobránál

A Budavári Önkormányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és dr. Jeney Jánosné alpolgármester helyezte el az emlékezés virágait a Széna téren
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A kerületi polgármester-választáson négy jelölt
indult, a 11335 leadott érvényes szavazatból a leg-
többet, 6957-et (61,38%) dr. Nagy Gábor Tamás,
a Fidesz - KDNP jelöltje kapta, aki immár a negye-
dik ciklusát kezdi meg a kerület élén. Eszter
Elemér elõször a képviselõknek, majd a polgár-
mesternek adta át megbízólevelét, s mondatta el
a képviselõi, illetve a polgármesteri eskü szövegét.

„Belátással, igaz dologban, igazmondással"

- A magyar hagyomány szerint az eskütételnek há-
rom feltétele van: belátással, csak igaz dologban
és igazmondással történjék – mondta beiktatási
esküjét követõen dr. Nagy Gábor Tamás. A kerü-
let újraválasztott polgármestere hangsúlyozta:
„polgármesterként és képviselõként sohasem fe-
ledkezhetünk meg arról, hogy az erkölcsi minõ-
ség a bizalom alapja. Azé a bizalomé, amely ben-
nünket a köz-ügyekre, egy közösség ügyeinek vite-
lére felhatalmaz, és amellyel a budai választópol-
gárok bennünket a kerületünk, Budavár érdeké-
ben történõ döntéshozatal jogával felruháztak.”

Nagy Gábor Tamás köszönetet mondott a ke-
rület választópolgárainak, akik szép számmal él-
tek alkotmányos jogukkal és részt vettek a vokso-
láson, valamint a választás lebonyolításában
résztvevõknek és a Helyi Választási Bizottság tag-
jainak az alapos és felelõsségteljes munkájukért.

„Tizenkét évvel ezelõtt, amikor elõször vehet-
tem át a polgármesteri megbízólevelem, amikor
elõször tettem le a polgármesteri esküt, tudtam,
hogy ez életem meghatározó pillanata, de azt nem
gondoltam, hogy ismétlõdõ motívuma is lehet” –
vallotta a politikus. Mint mondta, 1998-ban hir-
dették meg elõször az összefogás politikáját.
2002-ig lehetõségük volt megmutatni, hogy a táv-
latos gondolkodás, a nemzetépítés politikája vi-
szonylag rövid idõn belül is eredményekhez ve-
zet. Négy év múlva azonban a korábbi évek nosz-
talgiája és a gyors javulásban vagy valamiféle cso-

dában való reménykedés miatt a többség érzel-
mei megfordultak, inkább újra a régi, a „megszo-
kott” mellett döntöttek. A kerületben élõk azon-
ban továbbra is támogatták elképzeléseiket. Ez is-
métlõdött meg négy évvel ezelõtt is. Legutóbbi
beiktatásán arról beszélt: egy önmagából kifor-
dult politikai rendszerben helyre kell állítani a
politika becsületét és a politikusok hitelességét, s
idézte Demosthenes mondását, miszerint „lehe-
tetlen, hogy igazságtalannak, esküszegõnek, ha-
zugnak tartós legyen a hatalma”. Ezután szemé-
lyesen is megtapasztalhattuk, hogy mindez meny-
nyire igaz – jelezte a polgármester. 

Véleménye szerint az idei választási eredmé-
nyek és az országban most zajló mélyreható válto-
zások mutatják, milyen erõsen él az emberekben
a remény egy nyugodt, kiegyensúlyozott, gyara-
podó élet iránt. Úgy vélte: a mögöttünk hagyott
önkormányzati választásokat innen, Budavárból
is teljes joggal nevezhetjük történelminek, hiszen

a szabad Magyarország történetében nem volt
még arra példa, hogy az együttmûködésnek és az
együttgondolkodásnak ilyen jó esélyei legyenek,
mint most, „még nem volt példa arra, hogy a mi
kerületünkkel egyezõ szemlélettel, világlátással,
azonos értékek mentén vezessék mind az orszá-
got, mind a fõvárost”. 

Reményét fejezte ki, hogy a Nemzeti Együttmû-
ködés keretében a kormány meghallgatja az ön-
kormányzat kéréseit és hozzákezd a kerülethez
kapcsolódó állami feladatok megoldásához. Ezek
között a legfontosabbaknak nevezte a Várbazár
megmentését, a Palota-negyed rekonstrukciójá-
nak elkezdését, a Mátyás-templom felújításának
befejezését és a barlangrendszer megerõsítését.
Bizakodva beszélt arról is, hogy a Fõvárosi Ön-
kormányzat végre nem legyõzendõ és kiiktatan-
dó ellenfelet, hanem szövetségest lát a kerület-
ben, partner lesz terveik megvalósításában, to-
vábbá elvégzi azokat a feladatokat, amelyek hozzá
tartoznak: a biztonságos és korszerû tömegközle-
kedés üzemeltetését, az úthálózat és a parkok kar-
bantartását, az egészségügyi ellátórendszer fenn-
tartását. A polgármester szerint az elkövetkezõ
négy esztendõben minden reményünk megvan
arra, hogy nemcsak az I. kerületnek lesz fontos az,
hogy mi zajlik a fõvárosban, hanem a fõvárosnak
is fontos lesz, mi zajlik az I. kerületben. 

Buda, a budai Vár, mindig is több volt, mint
egy a sok adminisztratív egység között, ez a hely
ott él minden magyar ember szívében, lelkében –
emelte ki dr. Nagy Gábor Tamás. Jókai szavait
idézte a Kõszívû ember fiaiból: „Ami volt a púni
népnek Carthago, az Izraelnek Jéruzsálem, a ke-
resztyén világnak a szent föld, a franciának Párizs,
az orosznak Moszkva, az olasznak Róma – az volt
minekünk Budavár. Hazánknak lüktetõ szíve...
Egy ideális, nagy édesanyának látható arca...” Az
idézett gondolatot továbbfûzve kijelentette: mi,
budaiak „õrizzük és megsimítjuk ezt az arcot,
ahogy eleink ránk hagyták, a választók ránk bíz-
ták – jó lelkiismerettel, gondossággal, szeretet-

tel.” Mint mondta, ez polgármesteri hitvallása, ez
az általa elmondott eskü szavainak tartalma.

Dr. Nagy Gábor Tamás eskütételét követõen
Schmitt Pál köztársasági elnök video-üzenetét
és Szilasi Alex zongoramûvész elõadását hallgat-
hatták meg az ünnepség résztvevõi. Az újonnan
megalakult képviselõ-testület másnap, a Város-
házán kezdte meg munkáját.

Egymillió forint támogatás 
a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak

A képviselõk október 15-i ülésükön egyhangú-
lag dr. Jeney Jánosnét választották meg alpolgár-
mesternek. A polgármester közölte: az alpolgár-
mester elsõsorban a lakossági kapcsolattartás-
ban fogja segíteni munkáját, tisztségét a takaré-
kosabb gazdálkodás jegyében társadalmi megbí-
zatásban látja el. A képviselõ-testület döntött ar-
ról, hogy a polgármester illetménye továbbra is

akkor összegû, mint újraválasztását megelõzõen
volt (560.425 Ft/hó), s az illetmény 30%-ának
megfelelõ összegû költségátalányt állapított
meg számára. Az alpolgármester tiszteletdíját
251.220 forintban határozták meg, költségáta-
lányként pedig ennek az összegnek a 20%-a jár
neki. 

A testület határozata értelmében az eddigi hat
helyett négy önkormányzati bizottság fog mû-
ködni: az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,
illetve a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság öt-
öt taggal, valamint a Pénzügyi, Tulajdonosi és
Jogi Bizottság nyolc taggal. 

Mint ismeretes, néhány hete több ember életét
is követelõ tragédia történt, amikor az Ajka mel-
letti timföldgyár zagytározójának gátja leomlott és
három települést öntött el a vörösiszap-áradat. A
gátszakadást követõen kialakult ipari katasztrófa
rendkívül nehéz helyzetbe sodorta az érintett ön-
kormányzatokat, illetve az ott élõ lakosokat.
Együttérzésük és támogatásuk kifejezéseként a
képviselõk egyöntetûen egymillió forint támoga-
tást szavaztak meg a nehéz helyzetbe kerültek meg-
segítésére, valamint az újjáépítésre. Az összeget a
magyar kormány által létrehozott Magyar Kár-
mentõ Alap 11794022-22222222 számú bank-
számlaszámára utalják át, ahová magánszemélyek
is küldhetik pénzadományaikat.                            - d -

Megalakult az új önkormányzati 
Képviselõ-testület 

Dr. Jeney Jánosné 1953. május 8-án született
Jászberényben. Férjezett, egy felnõtt lánya van.
Huszonöt éve lakik családjával a Vízivárosban, a
Csalogány utcában. 

1972-ben érettségizett, egy évvel késõbb egészség-
ügyi szakasszisztens képesítést szerzett. 1972-
1983 között a Szolnok megyei egészségügyi szolgá-
latnál asszisztensként dolgozott. Ezt követõen Bu-
dapestre költözött családjával és a Számítástech-
nikai Kutató Intézet fõigazgatói titkárságán dol-
gozott rendezvény szervezõként. 1991-ben felsõfokú
reklám szakképesítést szerzett, tizenkét évig az
OTP Bank Alagút utcai fiókjának marketing fõ-
munkatársa volt. 1999-tõl az államigazgatásban
helyezkedett el: a Fõvárosi és Pest Megyei Földmû-
velésügyi Hivatal Ellenõrzési és Monitoring Osz-
tályán ellenõrzési fõfelügyelõ, majd a Pest Megyei
Közigazgatási Hivatal munkatársa. 2004 óta is-
mét az OTP Bankban dolgozik, a bank Pénzügyi
Fõosztályának Betét-adminisztrációs Back-Office
Osztályán. 

2002 óta segíti a Fidesz munkáját és törekvéseit.
2005-ben lett tagja a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetségnek, 2006-ban Budavár önkormányzati
képviselõjének választották a 7. választókerületben.

Az elmúlt négy évben az államigazgatásban és a
pénzügyi területen szerzett tapasztalatait az ön-
kormányzat Pénzügyi és Népjóléti Bizottságának
tagjaként igyekezett kamatoztatni. Az idei önkor-
mányzati választásokon ismét egyéni önkormány-
zati képviselõi mandátumot szerzett, 2010. október
15-én a képviselõ-testület alpolgármesterré válasz-
totta. Az önkormányzat társadalmi kapcsolatai-
nak ápolására kapott felkérést.

Tisztelt Adományozók!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Toldy Óvoda Alapítvány
a személyi jövedelemadó 1%-ként 2009. évben
1.786.894 Ft-ot kapott. A kuratórium döntése alapján
ezt az összeget képességfejlesztõ játékok, könyvek,
foglalkozási eszközök, kirándulások és gyermekprog-
ramok támogatásához használtuk fel. Köszönetünket
fejezzük ki mindazoknak, akik segítettek bennünket
céljaink megvalósításában. 

Katinszki Ferencné, az Alapítvány képviselõje

Beszámoló és köszönet az 1 %-ért!
A ,,Batthyány Lajos Általános Iskolai Alapítvány a
Diákokért” (adószám: 18007978-1-41) köszönetet
mond mindazoknak, akik az SZJA 1%-ával támogat-
ták iskolánk alapítványát.  A 2009-ben befolyt összeg
1.116.644.- Ft volt, melyet az alapítvány célja szerint
meghatározott feladatokra - pl.: erdei iskolák támoga-
tására, versenyek nevezési díjára, tanulók jutalmazá-
sára; kulturális programok támogatására, gyereknapi
program megvalósítására – fordítottuk.

Batthyány Lajos Általános Iskola Alapítvány

Tisztelt Adományozók!
Tájékoztatom Önöket, hogy az ,,Alapítvány a Lovas úti
Óvodáért” a személyi jövedelemadó 1%-ként 2009.
évben 538.206 Ft-ot kapott. Ezt az összeget gyer-
mekprogramokra  (színházi elõadások, planetárium,
kirándulás/, játékok vásárlására, fénymásoláshoz,
nyomtatáshoz szükséges tonerek, papírok vásárlásá-
ra használtuk fel. Valamennyi óvodás gyermekünk ne-
vében köszönjük támogatásukat.

Galántai Katalin, óvodavezetõ, kuratóriumi képviselõ

Tabáni Krumplibúcsú
A Tabán Társaság tisztelettel meghívja Önt és csa-
ládját az újraéledõ Tabáni Krumplibúcsúra 22001100..  nnoo--
vveemmbbeerr  2200--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1111--ttõõll  1188  óórrááiigg. 

Helyszín: Tabán Múzeum - Virág Benedek Ház -
Tabáni Terasz Étterem (Budapest I., Döbrentei ut-
ca 9.).

Fõvédnök: Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester. 
A Fischer Árpád helytörténész által évtizedekig

megrendezett híres tabáni krumplibúcsút elevenít-
jük fel, azzal a hagyományõrzõ céllal, hogy megis-
mertessük vendégeinket a magyar burgonyafajták-
kal, azok legújabb fejlesztéseivel, kiváló tulajdonsá-
gaival.

EEllõõaaddáássookk::  
11.00 Bédai Katalin: A krumpli termesztése a kez-

detektõl napjainkig (Bédalin Kft., Budapest)
11.30 Bilinszki Alíz: Érdekességek a keszthelyi bur-

gonyafajtákról (Keszthelyi Georgikon Mezõgazda-
ságtudományi Kar)

12.00 Rapali Zsolt: Natúrháló ? a helyi értékek há-
lózata (Natúrháló Kft., Székesfehérvár) Kamaraki-
állítás a magyar burgonyafajtákról.

Családi nappal egybekötött kedvezményes
krumplivásár kerületi nyugdíjasok és rászoruló
nagycsaládosok részére (60 Ft/kg) a legjobb magyar
krumplifajtákbó l 5 és 10 kg-os csomagokban a
Virág Benedek Ház (Budapest I., Döbrentei utca 9.)
bejárata elõtt, közvetlenül a termelõktõl. 

Kézmûves foglalkozás az õsz jegyében 11-15 óráig
a Tabán Múzeumban. 12-tõl 18 óráig szeretettel vár-
juk a vendégeket frissen készített héjában sült
krumplival, forró teával és forralt borral a Tabán
Múzeum elõtti belsõ udvaron. 

A háziasszonyok részére versenyt hirdetünk a
„Tabáni Krumplikirálynõ” címért, amelyet a legjobb,
krumplival készült sütemény készítõje nyer el a zsûri
döntése alapján. (A receptet is kérjük mellékelni!).
Kóstolás és zsûrizés 13 órától 14 óráig a Tabán Mú-
zeumban. A verseny díjait a Budavári Német Kisebb-
ségi Önkormányzat és a Keszthelyi Georgikon Mezõ-
gazdaságtudományi Kar ajánlotta fel. A díjakat átad-
ja: Vecsey András önkormányzati képviselõ.

A Tabáni krumplibúcsú szervezõi és támogatói:
Budavári Önkormányzat Népjóléti Iroda Családsegí-
tõ és Gyermekjóléti Szolgálat, Budavári Német Ki-
sebbségi Önkormányzat, Országos Burgonya Ter-
méktanács, Keszthelyi Georgikon Mezõgazdaság-
tudományi Kar, Natúrháló Kft., Székesfehérvár, Bé-
dalin Kft., Budapest, Integrál Kft., Kiskunfélegyháza,
Tabáni Terasz Étterem és Borozó, Tabán Társaság
Egyesület.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk az elõadá-
sokra, a krumpli-kóstolóra, a krumplikirálynõ-vá-
lasztásra és a krumplivásárra! A programokon a
részvétel ingyenes.

RRöövviiddeenn

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  nnyyiillvváá--
nnooss  ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett  aa  ttuullaajjddoonnáábbaann  lléévvõõ,,  llaakkáássookk  ééss
hheellyyiissééggeekk  eellaaddáássáárraa,,  vvaallaammiinntt  hheellyyiissééggeekk  bbéérrbbeeaaddáá--
ssáárraa..

A részletes pályázati kiírás átvehetõ a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati Iro-
dáján, Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1. Tel.: (1)
458-3000, 458-3030, vagy megtekinthetõ az Önkor-
mányzat honlapján, a www.budavar.hu internetcímen,
a Pályázatok/Vagyoni Iroda menüpont alatt.

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  nnyyiillvváá--
nnooss  ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett  aa  ttuullaajjddoonnáábbaann  lléévvõõ,,  11001144  BBuuddaa--
ppeesstt  PPeetteerrmmaannnn  bbíírróó  uu..  99..  sszz..  aallaattttii  llaakkáássookk  ééss  hheellyyiissééggeekk
55  éévveess  hhaattáárroozzootttt  iiddeejjûû  bbéérrbbeeaaddáássáárraa..  

A részletes pályázati kiírás átvehetõ a Budapest I. ke-
rület Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján,
Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1. Tel.: (1) 458-3000,
458-3030, vagy megtekinthetõ az Önkormányzat hon-
lapján, a www.budavar.hu internetcímen, a Pályá-
zatok/Vagyoni Iroda menüpont alatt.

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  nnyyiillvváá--
nnooss  ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett,,  DDíísszz  ttéérr  22..
aallaattttii  nnééppmmûûvvéésszzeettii  uuddvvaarr  bbéérrbbeeaaddáássáárraa..

A pályázatok beadási határideje: 2010. november 30-
án 10.00 óra. A pályázat részletes feltételeit tartalmazó
kiírás megtekinthetõ a www.budavar.hu internet címen,
a Pályázatok hasáb Vagyoni Iroda hivatkozása alatt, vala-
mint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Ügy-
félszolgálati Irodáján, Budapest I. kerület, Kapisztrán tér
1. Tel.: (1) 458-3000, 458-3030 

PPáállyyáázzaattookk Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni az ön-
kormányzati választásokon nyújtott támogatásu-
kért!                                        MSZP I. kerületi szervezete

Tisztelt választópolgárok!
Mint a 2. számú választókerület független képvi-
selõjelöltje, és egyben az egész kerület egyetlen
független indulója a helyi önkormányzati választá-
sokon, szeretném megköszönni a szavazatukat
azon választóknak, akik engem tiszteltek meg a
voksukkal. Bakonyi Miklós

VVáállaasszzttáássii  hhíírreekk

Ünnepélyesen esküt tesznek a képviselõk
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A borult, esõt ígérõ idõ ellenére több százan gyûltek össze
október 24-én délután a Szarvas téren, hogy közösen legye-
nek tanúi a hatvan esztendeje kényszermunka táborokba
hurcolt és kitelepített családok emlékére emelt szobor fel-
avatásának. A környéken megállt a forgalom, és a tabáni
templom harangszavát követõen a Magyar Honvédség Tá-
mogató Dandár budapesti helyõrségének zenekara elõadá-
sában felcsendült a Himnusz. 

Elsõként Eötvös Péter, a Hortobágyi Munkatáborokba Elhur-
coltak Egyesületének elnöke szólt sorstársaihoz és az emléke-
zõkhöz. Beszédében felidézte, hogy 1950. június 23-ától az Ál-
lamvédelmi Hatóság családok ezreit fosz-
totta meg a vagyonától, és az embereket
kényszermunka táborokba szállította. A
kitelepítések során a csecsemõket és aggas-
tyánokat sem kímélték, õket is embertelen
körülmények, éhség és kiszolgáltatottság
fogadták. A hatalom célja a polgári osztály
megsemmisítése volt. Amikor 1953-ban
feloszlatták a tizenkét hortobágyi munka-
tábort, az onnan szabaduló mintegy tíz-
ezer kényszermunkás és tizenötezer kitele-
pített semmit nem kapott vissza egykori
vagyonából, korábbi lakhelyére nem tér-
hetett haza, és mindannyiukat hallgatásra
ítélték. A szenvedésekért sem akkor, sem
azóta nem kért bocsánatot a hatalom.
Eötvös Péter úgy vélte, hogy a felavatásra
váró emlékmû egyértelmû jele annak,
hogy az új kormány segít feldolgozni a
múltat. Hangsúlyozta, a múlt megismeré-
se abban mutat utat, hogy idõben felismer-
jük és megakadályozzuk az önkényt.     

A Budapestrõl kitelepítettek nevében Széchenyi Kinga író-
szobrászmûvész emlékezett. A felavatásra váró üvegbeton em-
lékmûre utalva úgy fogalmazott: az üvegbeton erõt és fényt sugá-
roz. Azokat az erõs felnõtteket szimbolizálja, akikkel gyerekként
maga is együtt volt. - Az utódoknak joguk van megismerni a tör-
ténteket – zárta beszédét a szónok – nekünk pedig kötelessé-
günk mindent elmesélnünk.  

Fodor Lajos, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási állam-
titkára elsõsorban a fiatalokhoz intézte szavait. Elmondta, hogy
öt évvel a második világháború után megkezdõdtek a kitelepíté-
sek, amelyek során nem idegen hatalom tört az országra, hanem
magyar bántotta a magyart. A kommunista diktatúra a szellemi
értékeket is deportálta. A hadsereg eltávolodott a polgáraitól, az
elnyomó hatalom részévé vált. A „ludovikás” és „horthysta” tisz-
teket és tiszthelyetteseket családtagjaikkal együtt kitelepítették.

Akiknek a Hortobágyon kellett tengetniük az életüket, soha
többé nem folytathatták pályájukat, ezért az emlékmû egyben az
elpazarolt életek emlékmûve is. 

Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ál-
lamtitkára beszédében úgy fogalmazott, hogy az emlékmû avatá-
sával a kormány és a fõváros a rendszerváltás húszéves adósságát
törleszti. Ez a mementó olyan hely lesz, amely megmutatja a
már meghalt nagyapák unokáinak, hogy a történelemben ki-
nek volt igaza, és ki állt a jó oldalon. A kommunista rendszer az
irigységre és az elhallgatásra épített, ezért a kitelepítésekrõl még
családon belül sem lehetett beszélni. A rendszerváltás után be-
köszöntött a közömbösség rendszere, és 2010-ig kellett várni a

nemzeti együttmûködés rendszerére, amelyben az egyedi sérel-
mek is nemzeti üggyé válnak. Az 1950-es években a kitelepíté-
sek célja az öntudatos polgárság megtörése volt. A jelenlegi kor-
mány minden határozatával a polgári középosztály megerõsö-
dését támogatja. - A túlélõk történetei szerint a kényszermunká-
ból való visszatéréshez nem tudás vagy erõ kellett, hanem hit.
Hit a jóistenben, a családban és a hazában – zárta beszédét
Rétvári Bence, majd ünnepélyesen leleplezte Széri-Varga Géza
és Széri-Varga Zoltán alkotását.

Az ünnepélyes emlékmûavatás koszorúzással zárult. A talap-
zatnál az egykori kényszermunkások, kitelepítettek képviselõi
mellett koszorút helyezett el a Honvédelmi, valamint a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára. A Budavári
Önkormányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
helyezte el az emlékezés virágait. r.   

Ha íróknál vagyok vendégségben, sokszor látom
mögöttük a fölnevelõ tájat, a várost, ahol szület-
tek, és megízlelték anyanyelvünket. Szemükben
visszatükrözõdik a szülõföld, mozdulatukban
õseik fáradsága és küszködése. Benedikty Tamás-
nak a Tisza-parti Szeged fájdalmat, vesszõfutást
adott. Igaz, õ is tehetett róla: az igazságért mindig
fölemelte a hangját. Soha nem tudott megalkud-
ni. Írásaiban pedig keményen fogalmazott. Egy
hevenyészve felvázolt, az ötlet szintjét alig megha-
ladó, többpártrendszeren alapuló kormányterve-
zetért 1965-ben államellenes összeesküvés vádjá-
val letartóztatták és börtönbe zárták. Csak jóval
szabadulása után, 1971-ben tudta befejezni ta-
nulmányait Budapesten.

Egész életét meghatározta, végigkísérte az
1956-os forradalom dicsõsége, veresége, gyásza,
és könyvében föltámadó fiatal hõsei. Sok eszten-
dõ kitartó munkájával írta meg nagy eposzunkat.
A Szuvenír történelmi regény és családkrónika is.
Több tízezer család széthullásának foglalata, tele
világháborúk, forradalmak epizódjaival.

A hetvenedik évében járó íróval a lomb-arany
õsz csendjében idéztük meg október fájó napjait.
Kicsit keserûen, de az emlékek megszépítõ lázá-
ban.
sHogyan találtál rá a történetedre?
Újságban találtam egy történetet, amely valós

volt. A Corvin köz legfiatalabb szakaszparancsno-
kát egy orosz õrjárat elfogta, és kivégezte, de túlél-
te, és ez nekem elegendõ volt az írás elkezdéséhez.
Tizenegy évvel ezelõtt jelent meg elõször, 2006-
ban másodszor. Regényszörny, nem vitás, na-
gyon vastag, majdnem ezer oldal. Nemcsak törté-
nelmi és családregény, pszichológiai és kalandre-
gény is. Teljes tablót akartam, nem csupán 1956-
ról vallani, hanem a megelõzõ idõrõl, a 19. század
végétõl, benne az elsõ és második világháborúval,
körülbelül száz szereplõvel. Mit mondjak még?
Teljes hallgatás és közöny burkolja könyvemet.
s Filmjeid sorsa szerencsésebben alakult?

Külön téma lehetne, hogy miért tiltották be a
Corvin közrõl készült filmünket. Senki más nem
készített errõl dokumentumot. Egy kis stábbal
dolgoztam, én voltam a forgatókönyv író, a szer-

kesztõ-riporter. A másik ilyen nagy vállalkozá-
sunk: Tóth Ilona tragikus élete, amit szintén le-
vettek a mûsorról… A regényhez 1990-ben kezd-
tem hozzá, hogy mi is történt a Ludovika kertjé-
ben ezzel a fiúval. Írtam neki levelet, meglátogat-
tam Hamburgban, s õ három hét múlva hazajött,
elõször 56 óta. Sokat beszélgettünk, végigjártuk a
harcok helyszíneit, átitatódtam a történeteivel.
Nyolc év után tettem ki a pontot a végére.
sBeszéljünk ezerkilencszázötvenhatról.

Elõzmények nélkül nem lehet. Nagyon fontos az
odáig vezetõ út. Akik benne voltak, megélték, a
gyõzelem illúziója csak pillanatra kápráztatta el
õket. Nem a gyõzelemért dobták oda az életüket
a szabadságharcos fiatalok, hanem elsõsorban
azért, mert betelt a pohár! Rádöbbentek, hogy eb-
ben a szovjet rabságban nem érdemes tovább él-
ni. Ezt a mai ifjúság el se tudja képzelni, mert a
globalizmus, a digitális képernyõ-világ elfakítja
bennük az empátiát, a fantáziát. A sivár történel-
mi reménytelenség vitt bennünket annak idején
a forradalomba. A hétköznapi élet elviselhetet-
len iszonyata. Minden más ebbõl következett. Az
elsõ napok helytállása kellett, hogy megszülesse-
nek a nemzeti érzelmek: Magyarország legyen
független, semleges, szabad állam.

sReménytelen mai életünk.
Alapvetõen pesszimista vagyok. Én a világ sorsát
elég sötéten látom. Ciorán román származású fi-
lozófus mondta, hogy a történelem egyetlen vé-
get nem érõ félreértés. Ezt kibõvíteném azzal,
nemcsak félreértés, de egy véresen hömpölygõ fo-
lyam is. Ennek ellenére létezik valamiféle maga-
sabb rendû akarat a világban, mely idõvel elren-
dezi a kiegyenlítetlen számlákat, lerántja a leplet a
politikai manipulációkról, pontot tesz az egykor
átláthatatlannak ítélt hatalmi játszmák végére.
Ezerkilencszázötvenhat úgy jött, mint égbõl a
fénysugár, csodálatos égi felvillanás. Azt sugallja,
maga a Gondviselés avatkozott be a forradalom-
ba. Nem lehet kitörölni az emberiség történeté-
bõl a reményt, hogy a mi 56-hoz hasonló ellenál-
lásunk megismétlõdhet, amennyiben a háttér-
ben lapuló arctalan multinacionális tõke végsõ
rabságba akarná dönteni a világot.

sNehéz évtizedek várnak a fiatalokra.
Szoktam mondani a fiataloknak, még nem
tudjátok, hogy rátok vár a világ legszörnyûbb
rabszolgasága. A technológia annyira körbe-
fonja az életünket, oly mértékben hatol be a
lelkünkbe, a gondolatainkba, hogy menthe-
tetlenek vagyunk. Mûködnek kutatóintéze-
tek, történészek egész hada mint a zsizsik õrli
október 23-át, csak liszt marad belõle. Min-
den részletet leírtak már, csak az egészrõl
nincs képünk. Hogy mit éreztek az emberek?
Mit éltek át? Milyen volt, mikor kilõtték mel-
lõled a társadat? Elfogy gyönyörû forradal-
munk, lassan marék porhamu lesz a tenye-
remben.
s Pedig csoda volt.

Sorsfordító világcsoda. A magyar történelem-
ben csak még egy ehhez hasonló van, 1456: a
nándorfehérvári gyõzelem. Ezerkilencszázöt-
venhatban megroppant a megdönthetetlen-
nek hitt kommunizmus. A nyugati kommu-
nista pártok elfordultak Moszkvától, és kiala-
kult a Szovjetunióban is az ellenzék: Szolzsenyi-
cin, Szaharov, Salamov, és a többiek. A kapitaliz-
mus és a kommunizmus mellett a harmadik utat
a mi csodálatos önszervezõdésû munkás- és forra-
dalmi tanácsaink jelentették. Az emberek tud-
ták, kik a vezetésre érdemesek, kik a hazaszeretõ
és féltõ társak, akik átadják magukat a köz szolgá-
latának. Ötvenhat bukása ellehetetlenítette en-
nek megvalósítását.
s Kik voltak az ötvenhatosok? A pesti srácok?

Fónay Jenõ: Kiáltás címû kötetének egyik hõse
Angyal István, a Tûzoltó utca parancsnoka, 1956
kivégzett mártírja. Kérlelhetetlen igazságérzete
példaként szolgált rabtársai számára. Néhány
mondata ma is nagyon idõszerû: „Miért nehe-
zebb ma? Mert, aki tegnap még egyet sóhajtott ve-
lünk, ma már ítélkezik felettünk, és õriz bennün-
ket, hogy holnap meg tudjon gyilkolni idegen ér-
dekekért. Ez az igazi átok, ami ezt a szerencsétlen
népet sújtja évszázadok óta.” Az én számomra
egyetlen nemesség létezik Magyarországon, az öt-
venhatos szabadságharcosok egyre fogyatkozó
gyülekezete! Egyetlen olyan tiszta pontja van 20.

századi történelmünknek, ahová vissza lehet
nyúlni hazaszeretetért, tartásért, emberi nagysá-
gért: 1956! A harci csapatok úgy jöttek össze,
mint a falevelek, melyeket befúj egy zugba az õszi
szél. Hihetetlen találékonyak voltak, bátrak, az er-
kölcsi magasugrás világbajnokai, nem szenvedtek
rangkórságban, világjobbító szándék vezette
õket, idealizmus, önzetlenség, bajtársiasság, a hu-
mor, a vagányság, a vele született intelligencia is
alkalmassá tette õket a forradalmár magatartás-
ra… és rájöttek az igazság energiatörvényére, hogy
akkorát kell ütni az ellenségre, amekkorát csak
tudnak. Szürkék voltak mindannyian, semmilye-
nek, de ez a csodálatos forradalom a lehetõ leg-
jobbat hozta ki belõlük. Ezek a gyerekemberek ar-
ra kényszerültek, hogy fegyvert fogjanak, egy má-
sodperc alatt több száz évet éltek át, váltak felnõt-
té, öntudatossá, okossá és hõssé: fiatal életüket
adták a hazáért! Akik ezt átélték, túlélték, min-
den borzalmával együtt – mert egy polgárháború
mindig rettenetes és szörnyû -, azok a testvéri sze-
retetet soha nem felejtik el!

Fenyvesi Félix Lajos

Beszélgetés Benedikty Tamás íróval  az 1956-os forradalomról és nagyregényérõl

Fénysugár az égbõl

Fotó: Révész Tamás

Emlékmûvet avattak a Szarvas téren

A nyíl, amely fölfelé mutat

Karnyújtásnyira a történelem 
A Magyar Országos Levéltár szeretettel meghívja a kerület lakóit nnoovveemmbbeerr
1133--áánn tartandó rendezvényére. 
Program: 19.00 Együtt a csillagokig címû idõszaki kiállítás megnyitója.
20.00-20.30 Ólmosi Zoltán: A közös szovjet-magyar ûrrepülés és a politika.
20.30-22.00 Beszélgetés Farkas Bertalannal.
18.30-19.00 Kocsis Piroska: Ahogy Podmaniczky Frigyes látta: ,,Napló-
töredékek” Széchenyirõl.
19.00-19.30 Török Enikõ: A Széchenyi lánchíd tervrajzai.
19.30-20.00 Németh István: A városok vérerek”. A reformkori városok és a
Magyar Királyi Helytartótanács.
20.00-20.30 Tuza Csilla: Széchenyi Döblingben.
19.30 és 21.00 Berkes József: A Mikrofilmtár bemutatása, különös tekintettel
a genealógiai forrásokra és gyûjteményekre, mint a Mikrofilmtár legkutatot-
tabb anyagára. 

A MOL Könyvtárának kincsei: Széchenyi István.
Évszázadok párbeszéde: Kamarakiállítás és koncert.

Caspar David Friedrich: Jeges tenger címû képére Svindt Ferenc képe válaszol.
Ysaye: Ballade – Szonáta szóló hegedûre Op. 27.#3.: Elõadja: Czirer János.
Kávéház - Tánc - Nosztalgiafotózás – Raktárlátogatás.
14.00 - 18.00 Gyerekprogram: Lépj be a levéltárosok céhébe!

Cím: Magyar Országos Levéltár, 1014, Budapest Bécsi kapu tér 2-4.
További információ: kozmuvelodes@mol.gov.hu, www.mol.gov.hu.

PPrrooggrraamm
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Megkezdõdtek a munkálatok a barlangban

A folyamatos közterületi rendõri jelenlétnek, il-
letve a rendszeres közbiztonsági akcióknak is
köszönhetõ, hogy októberben összességében
csökkent a kerület területén elkövetett bûncse-
lekmények száma – tájékoztatta lapunkat dr.
Kesztyûs Rudolf ezredes. A kapitányságvezetõ
reményei szerint a jövõben további javulás vár-
ható, ugyanis november elsejével megszûnik a
kerület számára elõnytelen régiós rendszer.
Ennek lényege az volt, hogy az elsõ, a 21. és a 11.
kerület rendõrei között felosztották a bûncse-
lekmény típusokat, például a betörések felderí-
tése mindhárom kerület területén a budavári
rendõrök feladatkörébe tartozott. Így fordulha-
tott elõ, hogy a korábbi átlagosan kétszáz betö-
rés helyett jóval több mint ezer ügyben kellett
nyomoznia a kapitányság embereinek, ami je-
lentõs erõket vont el a kerületet közvetlenül
érintõ feladatoktól. 

Polgárõrök jelentkezését várják
Az I. Kerületi Készenléti Polgárõrség fontos sze-
repet kap a bûnmegelõzés területén. A polgár-
õrök részt vesznek a rendõrségi akciókban, va-
lamint közremûködnek a biztosítási feladatok
ellátásában. Sikeres a közös járõrtevékenység,
melynek keretében egy rendõr és egy polgárõr
alkotja a járõrpárost. A még hatékonyabb
együttmûködés érdekében szükségessé vált a
polgárõrség létszámának emelése, ezért dr.
Kesztyûs Rudolf arra kéri a kerület polgárait,
hogy tevõlegesen is segítsék a polgárõrség
munkáját, jelentkezzenek minél többen polgár-
õrnek. 

Kábítószerezõk rendõrkézen
A kerületi rendõrjárõr helyzetfelismerésének
köszönhetõen három, kábítószer hatása alatt ál-
ló személy került a rendõrség látókörébe. Ok-
tóber 18-án éjszaka a rendõrök három gyanú-
san viselkedõ férfira lettek figyelmesek a Zsolt
utcában. Az igazoltatás, majd a ruházat átvizsgá-
lását követõen elemlámpák, lakásfeltöréshez is
használható feszítõ eszközök, fogók, kesztyûk
kerültek elõ. Mivel az ellenõrzés alá vont szemé-
lyek zavartan beszéltek, pupillájuk természetel-
lenes módon kitágult, a rendõrök szükségesnek
látták kábítószer teszt elvégzését. A késõbbi
vizsgálat igazolta a gyanút, kiderült, hogy az ezt
megelõzõen a kapitányságra beszállított férfiak
kábítószer hatása alatt álltak. Megtörtént a szin-
tén a Zsolt utcában parkoló autójuk átvizsgálása
is, melynek során a hátsó ülés mögé elrejtve
fecskendõt és egy fehér port tartalmazó tasa-
kot, valamint különbözõ autókhoz való alkatré-
szeket, szerszámokat találtak a rendõrség em-
berei. A három pesti illetõségû férfi ellen egyelõ-
re kábítószerrel való visszaélés miatt indítottak
eljárást, azonban elképzelhetõ további bûncse-
lekmények bizonyítása is. 

Több rendõr a közterületeken
Fegyveres Biztonsági Õrség vette át az objek-
tumvédelmi feladatokat a kapitányság épületé-
ben. Az öt fõs õrszemélyzet a kapus teendõit is
ellátja, így az eddig ide vezényelt egyenruhás
rendõrök a továbbiakban járõrtevékenységet
láthatnak el, növelve ezzel a közterületen szol-
gálatot teljesítõk számát.  

KKéékk  hhíírreekk

Az olvasó kérdez, az illetékes válaszol

Konténer elhelyezése
Mik a szabályai konténer közterületen történõ
elhelyezésének ház-, illetve lakásfelújítás ese-
tén? – kérdezte szerkesztõségünknek írott leve-
lében egyik olvasónk. A Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján a következõ választ
kaptuk:

A konténer kihelyezés szabályait a 61/2002. (X.
18.) Fõvárosi Közgyûlési rendelet 39. § tartalmaz-
za. Eszerint: (1) A közszolgáltatás alá nem tarto-
zó inert hulladék, továbbá a települési szilárd
hulladék konténerrel történõ szállítása esetében
a hulladék termelõje, birtokosa és kezelõje a köz-
terület tisztán tartására vonatkozó jogszabályok
szerint köteles eljárni.

(2) A hulladék átvétele, illetve szállítása során
a hulladékkezelõnek olyan gondossággal kell el-
járnia, hogy a hulladék a szállító jármûbe történõ
ürítésekor, illetõleg a szállítás folyamán ne szó-
ródjon és más környezetterhelést ne idézzen elõ.
Szállításból eredõ szennyezõdés esetén a hulla-
dék eltakarításáról, a terület szennyezõdés-
mentesítésérõl, fertõtlenítésérõl, valamint az
eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hul-
ladék termelõje, birtokosa, illetõleg az ingatlan-
tulajdonos köteles gondoskodni.

(3) A hulladék termelõje, birtokosa, kezelõje
köteles gondoskodni a közterület-használati
hozzájárulás, illetve engedély megszerzésérõl,
ha a hulladék összegyûjtésére szolgáló konténer
a közterületen 24 órát meghaladó idõtartamra
kerül kihelyezésre, vagy meghosszabbításáról,
ha a közterület-használati hozzájárulás idõtarta-
ma lejárt. Köteles gondoskodni továbbá a konté-
ner környezetének folyamatos tisztán tartásá-
ról, fertõtlenítésérõl, a konténer telítõdése ese-
tén annak haladéktalan elszállításáról. A hulla-
dék termelõje, birtokosa, kezelõje fenti kötele-
zettségének oly módon is eleget tehet, hogy ez-
zel a hulladék begyûjtésére és elszállítására meg-
bízott hulladékkezelõt bízza meg.

(4) Konténer közterületen a közúti és gyalo-
gos forgalom biztonságát nem veszélyeztetõ mó-
don, az alábbi elõírások megtartásával helyezhe-
tõ ki:

a) fõútvonalon konténer kizárólag folyamatos
rakodás idejére helyezhetõ ki, a szállító jármû
helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az
elszállítás a telítõdéskor haladéktalanul megtör-
ténhessen,

b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben
a konténer csak a közúti forgalom zavarásával
helyezhetõ ki, az a) pontban foglaltak szerint
kell eljárni,

c) egyéb útvonalakon a konténert a telítõdést
követõ nyolc órán belül el kell szállítani.

(5) Közterületre kihelyezett konténeren el
nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell
tüntetni a konténer tulajdonosának cégnevét,
címét, telefonszámát és a konténer azonosító
számát.

A Budavári Önkormányzat rendelete még az
alábbiakat is elõírja: a konténert az útpályára
parkoló gépkocsik közé úgy kell kihelyezni,
hogy az útpálya forgalmát ne akadályozza. Jár-
dára, illetve megállni tilos táblával védett útsza-
kaszra kihelyezni nem lehet, a közterület hasz-
nálati hozzájárulás gépkocsik díjmentes parko-
lására nem jogosít. 

Évente több tízezer lakásba hiába próbálnak
bejutni a kéményseprõk, a felelõtlen tulajdono-
sok ezzel nem csupán saját, hanem szomszédja-
ik életét is veszélyeztetik. A Magyarországi Ké-
ményseprõk Országos Ipartestületének sajtótá-
jékoztatóján kiderült: rendszeres ellenõrzéssel
elkerülhetõk lennének a tragédiák.

A legfrissebb adatok szerint a mintegy egymillió
budapesti kéménybõl legalább huszonötezer élet-
veszélyes, negyvenezret haladéktalanul fel kellene
újítani. Riasztóak a számok különösen annak
tükrében, hogy adott esetben a rossz, elhanyagolt
kémény a szomszédos füstelvezetõt is tönkretehe-
ti. A savas állagú füst ugyanis idõvel kioldja a ké-
ményjárat fugáiból a kötõanyagot, amit ha nem
vesznek idõben észre, a téglák bedõlését okozhat-
ja. Megdöbbentõ, hogy a folyamatos figyelmezte-
tések, az évi tucatnyi haláleset ellenére Budapes-
ten a lakások tizenöt százalékába még mindig
nem engedik be a kéményseprõket. Pedig a nem
megfelelõen mûködõ kéménynek számtalan ká-
ros élettani következménye van: a normálisnál
magasabb szén-monoxid szint fejfájást, fáradé-
konyságot, depressziót, végsõ esetben halált
okozhat. Óvatos becslések szerint is, évente leg-

alább ezer fõvárosi lakos van közvetlen életve-
szélyben az égéstermék visszaáramlása miatt. Az
eltömõdött, elégtelenül szellõzõ kémény mellett
a gázzal mûködõ tüzelõberendezések hibája is
okozhat szén-monoxid mérgezést, ezért ne felejt-
sük el évente legalább egyszer ellenõriztetni a be-
rendezéseket. 

Bár az új készülékek felszereléséhez szükség
van a kéményseprõk hozzájárulására, ezt sem
szerzi be mindenki. Sokan felesleges sarcnak te-
kintik a szakvélemény elkészíttetését, holott
gyakran elõfordul, hogy éppen a modern gázké-
szülék okozza a legnagyobb kárt a régi kémény-
ben. A nagyobb teljesítmény leadást ugyanis
hosszabb távon nem bírják a béleletlen, vagy
nem megfelelõen kibélelt füstelvezetõk, a rossz
méretezés miatt gondok lehetnek az égéstermék
biztonságos elvezetésével, ráadásul a rendszer
hatékonysága is csökken. Ennek az ellenkezõje
is igaz: egy jól mûködõ kéménnyel jelentõs ener-
gia megtakarítás érhetõ el. A kéményeket éven-
te legalább egyszer ellenõrzik a kéményseprõk, a
feltárt hibák kijavítására egy éve van a tulajdo-
nosnak. Kivételt képeznek azok az esetek, ami-
kor életveszély miatt azonnali beavatkozásra van
szükség. Amennyiben a hibajavítás nem törté-

nik meg, a továbbiakban az önkormányzat épí-
tési hatósága jár el az ügyben. 

Magunk is meggyõzõdhetünk arról, hogy ké-
ményünk nincs-e eltömõdve. Ha a kéményajtón
keresztül a füstelvezetõbe dugott, meggyújtott pa-
pír hirtelen fellobbanva elég, kéményünk szelelé-
sével nincsenek gondok. Ezzel szemben, ameny-
nyiben a papír nehezen ég el, vagy a láng elalszik,
a kéményt haladéktalanul tisztítassuk ki szakem-
berrel. 

Tudni kell azonban, hogy még a tökéletesen
mûködõ kémények sem jelentenek teljes bizton-
ságot. Elõfordulhatnak ugyanis olyan lokális ör-
vények, egyéb légköri jelenségek, amik vissza-
nyomják az égésterméket a kéménybe. A modern
gázkészülékek egy része ilyenkor automatikusan
lekapcsol, a régebbi modellek azonban tovább
mûködnek, így semmi sem akadályozza meg a
szénmonoxid lakótérbe kerülését. Ezért ajánla-
tos legalább a hálószobába CO riasztót felszerel-
ni, ami erõs hang- és fényjelzéssel figyelmeztet a
veszélyre. 

A kémények üzemeltetésével, karbantartásával
kapcsolatos további kérdéseket a kemenyproble-
ma@leier.hu e-mail címen keresztül kaphatnak vá-
laszt az érdeklõdõk.

Az Egészségügyi Világszervezet 2010. augusztus 10-én
bejelentette, hogy az influenza világjárványt követõ idõ-
szakba léptünk. A járványveszély ma jóval kisebb, mint
egy évvel ezelõtt volt. Az éberséget azonban fenn kell tar-
tani, mivel a 2009-es világjárványt okozó vírus ma is köz-
tünk van, és a viselkedése ebben az átmeneti idõszakban
kiszámíthatatlan. 

Ezért is van  nagy jelentõsége az idõben beadott védõ-
oltásnak és az influenza figyelõ szolgálatnak, mely hétrõl
hétre mutatja az influenzaszerû megbetegedések alaku-
lását, halmozódását.

Ez a vírus 2009-ben bebizonyította, hogy képes gyor-
san terjedni és súlyos megbetegedéseket okozni nem-
csak a kockázati csoportokban, hanem az egyébként fia-
tal, egészséges felnõttekben és gyermekekben is. 

A 2010-11-es szezonra történõ felkészülés során tehát
számítani kell arra, hogy a H1N1 vírus jelenléte megha-
tározó lesz, és továbbra is a fiatal korosztályokat érinti
majd leginkább. Egyéb szezonális influenzavírusok
(H3N2, B) jelenlétére is számítunk, amelyek leginkább
a kockázati csoportba tartozók – idõsek, krónikus bete-
gek – számára jelenthetnek veszélyt. Nem számítunk a
tavalyinál nagyobb járványra, mivel 2009-ben sokan ta-
lálkoztak már a H1N1 vírussal – vagy átestek a betegsé-
gen, vagy védõoltást kaptak. Fokozottan védenünk kell
azonban mindazokat, akikre az influenza veszélyes le-
het, és még fogékonyak a fertõzésre.

Szeretnénk, hogy mindazok, akiknek ajánljuk az ol-
tást, kérjék azt háziorvosuktól saját egészségük védelmé-
ben. A védõoltások beadásának ideális  ideje az õsz, még
mielõtt az influenzavírusok erõsebb cirkulációja bein-
dulna.

Az idei szezonban háromféle oltóanyag áll rendelke-
zésre a térítésmentesen oltandó célcsoportok számára.
A háromkomponensû /trivalens/ Fluval AB, a szintén
három komponensû Vaxigrip junior és az egy kompo-
nensû Fluval P, a  pandemiás oltóanyag. A térítésmentes
oltásokra jogosultak köre azonban védõoltásonként el-
térõ.  Az egykomponensû Fluval P oltóanyag bárki szá-
mára ingyenesen hozzáférhetõ. Az újságcikk megjelené-
sekor már a háromkomponensû oltás is elérhetõ, ame-
lyet a krónikus betegeknek és 65 éves kor fölött min-
denkinek javasolunk. A kockázati csoportba tartozó 3
éven aluli gyermekek számára külön oltóanyagot bizto-
sítunk. Az oltásokról részletesebb felvilágosítást a házi-
orvosoknál, vagy az ÁNTSZ kerületi intézetében kap-
hatnak az érdeklõdõk. 

Minden várandós nõnek, és azoknak is, akik a terhes-
séget az influenzaszezon során tervezik, javasoljuk, hogy
mielõbb oltassa be magát influenza ellen. Az oltás elölt
vírust tartalmaz, biztonságos és hatásos.

A védõoltások mellett továbbra is javasoljuk a gyako-
ri kézmosást, a zsúfolt helyek és influenzás betegekkel
való érintkezés lehetõség szerinti elkerülését, mivel ezzel
tovább csökkenthetjük a kockázatot. 

Tavaly nagyon sokan döntöttek úgy – olyanok is, akik
korábban még soha – hogy beoltatják magukat influen-
za ellen és a védõoltás betegség megelõzõ hatása újra bi-
zonyítást nyert. 

Szeretnénk, ha egyre többen választanák a megelõ-
zést, a biztonságot. Az ÁNTSZ kerületi intézetéhez biza-
lommal fordulhatnak kérdéseikkel. (Telefonszámaink:
212-4730, 356-7811).                   

Dr. Tóth Mária, I., II., XII. kerületi tiszti fõorvos

A rendszeres ellenõrzés életet menthet

Veszélyes kémények

Lakossági tájékoztató az influenzáról 

A Bécsi kapu téren megkezdõdött a Budai Vár-
barlang helyreállításának elõkészítése. Jelenleg
az üregek ideiglenes megtámasztását végzik,
majd ezt követõen kerül sor az üregek kitakarítá-
sára. Mindez elõfeltétele annak, hogy a szakem-
berek elvégezhessék a barlang teljes geodéziai
felmérését, majd a végleges megtámasztást. 

Mint arról a Várnegyed újság már korábban
beszámolt, a Budavári Önkormányzat és a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság közös pályá-
zatot nyert a Közép-Magyarországi Operatív

Program keretében a Budai Várbarlang helyre-
állítására. A beruházás költségvetése mintegy
370 millió forint, amelybõl a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park Igazgatóság és a Budavári Önkormány-
zat közösen összesen 358 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást nyert. 

Ez a teljes költség 97 százaléka. A fennmaradó
összeget a Budavári Önkormányzat saját erõbõl
finanszírozza. 

A felújítási munkálatok tervezett befejezési ha-
tárideje 2012. június.

A geodéziai felmérés elõtt ideiglenesen megerõsítik az alá-
támasztásokat és kitakarítják az üregeket
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Kórusok hangversenye
(Hadtörténeti Múzeum
Budapest, I., Tóth Árpád sétány 40.)
Erkel Ferenc és Robert Schumann születésének 200. év-
fordulója alkalmából november 6-án, szombaton este 7
órakor ünnepi hangverseny lesz a Hadtörténeti Múzeum-
ban a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együt-
tesek Szövetsége, a KÓTA rendezésében. Fellép a Pécsi
Bartók Béla Férfikar, a Musica Nostra Énekegyüttes és a
MÁV Szimfonikus Zenekar.

Régizenei diplomakoncert a Városházán
2010. november 27-én, szombaton 19 órakor régizenei
diplomakoncertet rendeznek a Városházán. Közremû-
ködik: a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem BA-
Zenekara, vezényel: Vashegyi György. Mûsor: Haydn: 24.
D-dúr szimfónia, 1764. Mozart: A-dúr hegedûverseny K.
219. Szólista: Borsos Kata – hegedû. Mozart: A-dúr szim-
fónia K. 201. Haydn: Scena di Berenice, 1795. Szólista:
Baráth Emõke – szoprán. A belépés díjtalan.

Koncert a Szent Anna templomban 
A Batthyány téri Szent Anna templomban Edõcs Tamás
zenekari fuvola estje lesz 2010. november 7-én vasárnap
19 órakor. Mûsoron: Vivaldi, Bocherini és Quanz mûvek.
Közremûködik az Elvinus Kamarazenekar, vezényel
Dumbaridisz Imre. A rendezvény ingyenes, mindenkit
szeretettel várnak.

Várbarátok Köre
(Litea Könyvszalon, Budapest I., Hess András tér 4.)
A Várbarátok Köre legközelebbi elõadására november 8-
án hétfõn délután 5 órakor kerül sor, amelyen  „A  korsze-
rû gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter” címmel
Klebelsberg Éva történész ad elõ. Minden érdeklõdõt szí-
vesen látnak. 

Magyar Földrajzi Társaság
(Budapest, II., Lövõház u. 37.)
Az Expedíciós Szakosztály képes elõadása: Mongólia az
örök kék ég birodalma – Naadam 2010. Elõadó: Dr.
Obrusánszky Borbála, történész-mongolista, aki ismer-
teti a Naadam, a világ legnagyobb (Dzsingiz Kán korába
visszanyúló) nomád fesztiváljának történetét, szemelvé-
nyekkel a Mongol Világbirodalom korából. Az elõadást
képes beszámoló kíséri a 2010 nyarán ott járt, a Naadam
nyitóünnepélyén részt vett 6 fõs magyar csoport felvéte-
lei alapján. Az elõadás díszvendége dr. Omboosuren
Erdenechimeg Mongólia megbízott rendkívüli nagyköve-
te. Idõpont: 2010. november 10. (szerda) 18:00 óra.
Helyszín: Makadám Mérnök Klub, 1024 Budapest,
Lövõház u. 37. (Millenáris). A rendezvény ingyenes. Dr.

Obrusánszky Borbála a helyszínen dedikálja eddig meg-
jelent könyveit. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
Magyar Kultúra Alapítvány székháza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
November 16. (kedd) 18.00 óra: Királylányok messze föl-
dön (II.). Skóciai és magyarországi Szent Margit emlékei
nyomában, Magyarok Britanniában (I.). A középkori skót-
magyar és angol - magyar kapcsolatokról… dr. Messik
Miklós vetített elõadása. Meghívott vendégünk: Aaron C.
Stevens, a Budapesti Református Skót Misszió vezetõje.

Duna Televízió székháza
(Budapest, I., Mészáros u. 48.)
B. Csernyánszky Katalin és Orient Enikõ textilmûvészek
Tér-textil-grafika címû kiállítása megtekinthetõ novem-
ber 18-ig, naponta 10-19 óráig. 

Elõadás a Lánchíd Körben
A Lánchíd Kör következõ rendezvénye november 26-án,
pénteken 13 órakor lesz A Széchenyiek Magyarország fel-
emelkedéséért címmel. Elõadó: Gáspár János tanár, a
Magyar Közlekedési Közmûvelõdési Alapítvány elnöke.
Arany János: Széchenyi emlékezete címû versébõl részle-
teket mond Tamás László, a Budapesti Egyetemi Katolikus
Gimnázium tanulója. Helyszín: Budapesti Egyetemi Ka-
tolikus Gimnázium díszterme (I., Szabó Ilonka utca 2-4.).

Irodalmi estek a Szent Imre Házban
(Budapest, XI., Himfy u. 9.)

2010. november 16., kedd, 19.30 órakor: Táltost ülvén
paripára nincs szükség - Berecz András estje.

2010. november 23., kedd, 19.30 órakor: Együtt erõ
vagyunk, szerteszét gyöngeség - Simó József Wass Al-
bert-estje.

2010. november 30., kedd, 19.30 órakor: Mennyei
poggyász - Sudár Annamária és Szabó András estje. So-
rozatszerkesztõ: Csányi Tamás karnagy.

Múzeumok õszi fesztiválja
(Budavári Palota, Szent György tér 2.)
A Magyar Nemzeti Galéria a Múzeumok õszi fesztiválja al-
kalmából idén is változatos programokkal várja az érdek-
lõdõket. Az Õszi fesztivál programjain az állandó kiállítás-
ra megváltott belépõjeggyel lehet részt venni. 

2010. november 9., 12.00-13.00: ,,Itt van az õsz, itt
van újra” - Õszi Galéria. Találkozási pont: C épület, infor-
mációs pult. 

2010. november 11., 16.00-17.00: ,,És egykoron...”
Múltidézõ séta a Várban. Találkozási pont: C épület, infor-
mációs pult. 

2010. november 16., 12.00-13.00: ,,Itt van az õsz, itt
van újra” - Õszi Galéria. Találkozási pont: C épület, infor-
mációs pult. 

2010. november 19., 12.00-13.00: ,,Itt van az õsz, itt
van újra” - Õszi Galéria. Találkozási pont: C épület, infor-
mációs pult. 

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

TTáánncc..  Álomidõ - november 9. 19.00 óra, Mûvészetek
Palotája. Az Álomidõ a táncoló ember dicsérete. Alkotó-
inak álmai – vagy annak vélt emlékei – elevenednek meg
egy általuk megélt, vagy megéltnek hitt világról, de-
monstrálva viszonyukat a tradícióhoz, a múlt titkaihoz, a
jelen sokszínûségéhez. 

Az elõadáshoz Nikola Parov komponált új mûvet, inspi-
rációt merítve a magyar, tágabb értelemben a Kárpát-
medencei, valamint a balkáni népzenébõl. Koreográfus
Mihályi Gábor.

Magyar rapszódia - november 10. 15.00 óra, novem-
ber 12., 19.00 óra. A Magyar rapszódia címû elõadás a
mûfaj legfontosabb jegyeit magába építve, a tradícióra
támaszkodva, abból inspirálódva hoz létre egy sajátos és

egyedi táncrapszódiát. Elõadásunk az elmúlt években az
együttes mûhelyében készült koreográfiák tematikus vá-
logatása.

Sakk – táncjáték: november 20., 19 óra. Elõadja a
Botafogo Táncegyüttes. A darab szólistái Magyarország
volt és jelenlegi legjobb versenytáncosai, akik már az
együttes korábbi színpadi darabjaiban is bizonyították ki-
vételes tehetségüket.

Pilisi Kolibri-STE: Maffia Swing 1920. Táncos történet
a swing nyelvén: november 21., 17 óra.

Naplegenda - november 26., 19.00 óra, Mûvészetek
Palotája.  A Naplegendában Nikola Parov friss hangzású,
lendületes, õsi motívumokat görgetõ populáris zenéjével
találkozunk, amely mellé a magyar néptánc legdinamiku-
sabb, legerõteljesebb mozdulatait, valóságos táncvihart
állított színpadra Mihályi Gábor. 

IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttééss..  HHBK Klubest. Makovecz Imre elõ-
adása: november 23., 18.00 óra. A Hagyományok Háza
Baráti Köre Egyesület klubestjein elõadásokat, filmvetí-
téseket, vitaesteket szervez. Az estekre olyan elõadókat
hívunk meg, akik a népi kultúra vagy a társtudományok
kiemelt szakemberei. Az esték nyitottak, minden érdek-
lõdõt szeretettel várunk!

OOkkttaattááss. Hímzõkör: november  19., 14.00 óra. A hím-
zésben már jártas, és a kezdõ hímzõk számára havonta
kétszer, péntekenként 14-17 óra között Beszprémy
Katalin vezetésével, szakkör jellegû foglalkozásokat tar-
tunk a 2. emelet 410-es szobában. A részvétel ingyenes,
az alapanyagot a résztvevõk a foglalkozásokon meg tud-
ják vásárolni. Az elsõ alkalomra tût és hímzõfonalat (sö-
tétkék, piros perlé) hozzanak.

A Kárpát-medence táncos öröksége (szatmári - tyu-
kodi táncok):november 20-21. A Kárpát-medence tán-
cos öröksége elnevezésû programot leginkább olyan
gyakorlott, néptáncot oktató pedagógusoknak ajánljuk,
akik tudásukat szeretnék bõvíteni. Tanfolyamon kívül,
egy-egy hétvégére is lehet jelentkezni, melynek tandíja
10.000,- Ft. Táncegyüttesek táncosainak 4 fõ felett
50%-os csoportos kedvezményt adunk.

GGyyeerreekkeekknneekk..  Aprók tánca- Kézmûveskedéssel egy-
bekötött gyerektáncház: november 5., 12., 19., 26., 17
óra. Minden héten más hangszerbõl (duda, tekerõ, furu-
lya, hegedû, kontra, bõgõ, koboz, gardon) szól a talpalá-
való. 

A táncházak péntekenként 17 órától 18.30-ig tarta-
nak a közösségi teremben. Belépõdíj: 500 Ft/fõ (2 éves
kor alatt a belépés díjtalan). Kapcsolat: Várkonyi Tekla,
225-6067, varkonyi.tekla@hagyomanyokhaza.hu

PPrrooggrraammookk  iiddõõsseekknneekk..  November 15., 14 óra: Elõadás:
Az elhízás okozta egészségromlás problémái. Elõadó: Dr.
Winkler Gábor, a János Kórház osztályvezetõ fõorvosa.
Elõadás helye: Idõsek Klubja, Roham utca 7.  

PPrrooggrraammookk
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

IInnggaattllaann

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

IIddõõss haszonélvezõ által lakottan, ingatlant vásárolnék.
Telefon: 0630-304-3129.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

KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget kere-
sek, esetleg vásárolnék. Telefon: 202-2505, mobil: 06-
30-251-3800.oo

II..  kkeerrüülleett Fiáth János utcában 85 négyzetméteres, 3,5
szobás emeleti, erkélyes, felújítandó, házközponti fûtéses
lakás 26,5M forintért eladó. 0620-943-8063.

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.

II..  OOssttrroomm utca 36 négyzetméteres 1 szobás világos,
emeleti lakás tulajdonostól eladó vagy nagyobbra cseré-
lem a környéken. Telefon: 0620-217-0008.

II..  BBuuddaaii  Vár közelében a Batthyány utcában, 98 m2-es,
3 szobás, polgári belméretû, cirkófûtéses, jó állapotú ön-
kormányzati lakás bérleti joga átadó vagy környékbeli 1,5
- 2 szobás lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 18,6 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/964-7065.

II..  BBuuddaaii Várban a Mátyás templomra panorámás, rep-
rezentatív belterû 59 m2-es, 1,5 szoba hallos, világos, jó ál-
lapotú, összkomfortos, dongaboltozatos I. emeleti lakás
örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 19,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-7065.

GGyyeerrmmeekkeesseekk, kutyások! Közvetlen kertkapcsolatos,
önálló kertrésszel kialakított 52 m2-es, 2 szobás, loggiás,
összkomfortos, jó állapotú öröklakás a Budai Vár közelé-
ben a Toldy Ferenc utcában eladó. Irányár: 19,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

XXIIII..  KKaakkuukkkk utcában többgenerációs, azonnal beköltöz-
hetõ 170 m2-es, 2 nappali + 4 hálószobás, 3 fürdõszobás,
önálló kertkapcsolatos, felújítandó sorházi lakás 2 önálló
garázzsal eladó. Irányár: 54,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-2136, 0630/964-7065.

II..  BBuuddáánn a Naphegy alján - a Róka utcában - karbantar-
tott társasház I. emeletén lévõ, 80 m2-es, 3 szobás, felújí-
tandó, polgári belméretû, hangulatos, csendes, egyedi
gázfûtéses öröklakás eladó. Irányár: 18,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

II..  BBuuddaaii  Várban reprezentatív 114 m2-es nagypolgári,
nappali (47 m2) + 2 szoba hall, cirkófûtéses, jó állapotú, ön-
kormányzati lakás örökbérleti joga átadó vagy kisebb bu-
dai önkormányzati vagy öröklakásra cserélhetõ. Irányár:
39 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-7065.

BBuuddaaii Várban 54 m2-es, hangulatos tetõtéri, egyedi gáz-
fûtéses, 1,5 szobás, reprezentatív belmagassága miatt át-
riumos kialakítású önkormányzati lakás örökbérleti joga
átadó. Csereirányár: 16,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
2136, 0630/964-7065. 

II..  BBuuddáánn az Attila úton a Vérmezõ közelében 101 m2-es
3,5 szobás, nagy étkezõkonyhás, polgári belméretû, egye-
di gázfûtéses, erkélyes öröklakás eladó. Irányár: 23,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-2203.

RRóózzssaaddoommbb alján - a Margit-híd közelében – 2 generá-
ciós 130 m2-es, 2 szintes, 2 fürdõszobás, 2 konyhás, jó álla-
potú, 3,5 szobás, világos öröklakás eladó. Irányár: 26,5 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-7065. 

II..  BBuuddaaii  Várban - az Országház utcában - frissen felújí-
tott, patinás, 6 lakásos mûemlék épületben 2 önkormány-
zati lakás (20 m2 és 26 m2) örökbérleti joga együtt vagy kü-
lön átadó. Csereirányár: 5 M Ft és 8,5 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-2136, 0630/964-7065.

SSzzeerreetteettrree vágyó idõs ember eltartását, gondozását,
ápolását vállalom, de elõbb ismerjük meg egymást. Öz-
vegy ember vagyok. Szeretetet, biztonságot kínálok.
Telefon: 0620-971-7297.

II..  AAttttiillaa úton, Mikó utcára nézõ 98 négyzetméteres, 2,5
szobás, polgári, elegáns, üres lakás hosszútávra kiadó,
120.000/hó. Telefon: 0620-973-0711.

SSzzoollggáállttaattááss

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

TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZAAKK  KKÖÖZZÖÖSS  KKÉÉPPVVIISSEELLEETTÉÉTT,,  
SSZZAAKKKKÉÉPPEESSÍÍTTÉÉSSSSEELL,,  RREEFFEERREENNCCIIÁÁVVAALL,,  NNAAGGYY

GGYYAAKKOORRLLAATTTTAALL  VVÁÁLLLLAALLJJUUKK..  
TTEELLEEFFOONN::  00663300--997777--66661122..oo

TTáárrssaasshháázzaakk kezelése, közös képviselete nagy gya-
korlattal, teljes mûszaki-jogi- és gazdasági háttérrel.
Díjjazás épülettõl függõen, megegyezés szerint. Várlaki
János, telefon: 213-6613, 0620-931-1832.

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

KKõõmmûûvveess, burkoló, villanyszerelõ, víz-, fûtésszerelési
munkákat, teljeskörû lakásfelújítást, lakásszervízt, minõ-
ségi kivitelben vállal építõipari cég. Telefon: 0630-280-
7257. 

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

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

IInnggyyeenneess pénzügyi jogsegély és tanácsadás, (bankhitel,
biztosítások és befektetések). Jelentkezni levélben: 1013
Budapest, Krisztina tér 1. vagy a honlapon: www.budaipol-
garok.hu.oo

TTaakkaarrííttááss. Társasházak takarítását, nagytakarítását
vállalom. Telefon: 0620-375-1258.

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

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

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

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

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! Csem-
peburkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Teljes körû
lakásfelújítás! www.luxaba.hu. Telefon: 0630-960-
4525.

LLééppccssõõ, kapu, korlát, rács, elõtetõ, egyéb szerkezetek,
gipszkarton, víz- villanyszerelés. Redõny, rovarháló, rolet-
ta, reluxa javítás is. Telefon: 0670-278-1818.

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-
8384, 0620-345-9963.oo

LLééppccssõõhháázzttaakkaarrííttáásstt,,  ggoonnddnnookkssáággoott  vváállllaall  II..  kkeerrüülleettii
sszzáámmllaakkééppeess,,  rreeffeerreenncciiáávvaall  rreennddeellkkeezzõõ,,  ccssaallááddooss  ffiiaa--
ttaalleemmbbeerr,,  ccoommffoorrttiinnggkkfftt@@ggmmaaiill..ccoomm..  TTeelleeffoonn::  00663300--
667700--00225588..

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. Tel.: 0620-
206-6990. 

TTáárrssaasshháázz  kköözzööss  kkééppvviisseelleettéétt,,  kkeezzeelléésséétt  ttuullaajjddoonnoossii
ggoonnddoossssáággggaall,,  nnaappii  kkaappccssoollaattttaarrttáássssaall,,  sszzáámmllaaeelllleennõõrr--
zzééssii  lleehheettõõssssééggggeell,,  sszzaakkvviizzssggáávvaall,,  ggyyaakkoorrllaattttaall,,  rreeffee--
rreenncciiáávvaall  vváállllaalloomm..  TTeelleeffoonn::  00662200--995555--33332211..

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

OOkkttaattááss

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

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás, középszintû, emeltszintû
érettségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint
húszéves gyakorlat. Telefon: 213-7747, 0620-518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa oktatás kezdõknek szigorlatig Pesten és
Budán, több évtizedes referenciákkal. Telefon: 250-2003,
0620-934-4456.

KKaarrmmeesstteerr zeneelmélet, szolfézs, népzene, oktatás, fel-
vételi elõkészítést vállal. Telefon: 0630-236-7394.

FFrraanncciiaa nyelvoktatást és korrepetálást vállalok minden
szinten az I. Dísz téren vagy házhoz megyek. Telefon:
0630-962-8714.

KKeeddvveess, nyitott, középkorú magyar szakos tanárnõ csü-
törtök reggeltõl hétfõ délig gyermekfelügyeletet vállal, kí-
vánságra korrepetálással. Számlaképes vagyok. Telefon:
061-360-0036 este.

MMaatteemmaattiikkaa, fizika, magyar, angol korrepetálást, orosz
nyelvtanítást vállal nyugdíjas házaspár. Moszkva térnél.
Telefon: 375-2280 délután, 0630-297-3036.

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

TTöörrtt arany-ezüst felvásárlás a napi legmagasabb áron
készpénzért. Margit krt. 51-53. (Louis Galéria). Telefon:
316-3651.

SSaajjáátt  rréésszzrree  vváássáárroollookk  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  bbúúttoorrookkaatt,,  eezzüüsstt--
ttáárrggyyaakkaatt,,  rrééggii  kköönnyyvveekkeett  ééss  mmiinnddeenn  rrééggiissééggeett,,  kkéésszz--
ppéénnzzéérrtt..  TTeelleeffoonn::  00662200--662288--55332255,,  00662266--995500--661155..

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

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogsza-
bályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóth-
né Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013 Budapest,
Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-3016.oo

JJóóggaa  aa  mmiinnddeennnnaappii  éélleettbbeenn..  AA  rreennddsszzeerreess  tteessttmmoozzggááss,,
hheellyyeess  tteessttttaarrttááss,,  sszzaabbáállyyooss  lléélleeggzzééss,,  llaazzííttááss  ééss  aa
ssttrreesssszz  oollddáássaa  sseeggííttii  mmeeggõõrriizznnii  eeggéésszzssééggüünnkkeett..  HHééttffõõ
ééss  sszzeerrddaa  1188--1199..3300  BBuuddaavváárrii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa,,  II..  kkeerrüü--
lleett,,  TTáárrnnookk  uu..  99--1111..  TTeelleeffoonn::  00663300--440022--44665577..oo

SSzzuukk György fogtechnikus mester 30 éve a kerületi la-
kosok szolgálatában vállal fogsorok, hidak készítését, ta-
nítását, hétvégén is. Telefon: 200-1059, 0630-468-1245.

ÉÉrrsszzûûkküülleett,,  éérreellmmeesszzeesseeddééss  ggyyóóggyyííttáássaa  kkaarrddiioollóógguuss
vveezzeettéésséévveell..  SSoonnootthheerraappiiaa..  VVIIIIII..  kkeerrüülleett  JJóózzsseeff  kkrrtt..  22..
((BBllaahhaa  LLuujjzzaa  ttéérr))..  TTeelleeffoonn::  006611--221100--11000000,,  00662200--
334499--44227777..  

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr, kozmetika (szempilla-, szemöldõkfes-
tés, arcmasszázs, gyantázás, fogyasztó-, méregtelenítõ
masszázs ultrahanggal) manikûr akár az Ön otthonában is.
Telefon: 0630-206-4801.

VVeeggyyeess

EEllvváálltt??  Özvegy? Megbízható, igényes társkeresõ várja a
XII. kerületben! R. Zsuzsanna, www.nemaradjonegye-
dul.hu. Telefon: 0630-602-0094.

Telefon/fax: 355-0139

HHiirrddeesssseenn  
aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!

ÜÜzzeenneettee  mmiinnddeenn  II..  kkeerrüülleettii  ccssaallááddhhoozz  eelljjuutt!!

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@mailbox.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

Vegyes

Szolgáltatás

Adás-vétel

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

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
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--1100
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+SZOLGÁLTATÁSAINK:

Egészség

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu
1027 Budapest, Margit körút 2. (Margit híd budai hídfõ)

Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708

FFOOGGLLAALLJJAA  LLEE  MMÁÁRR  MMOOSSTT  CCÉÉGGEESS,,  BBAARRÁÁTTII  
VVAAGGYY  CCSSAALLÁÁDDII  RREENNDDEEZZVVÉÉNNYYÉÉTT  KKAARRÁÁCCSSOONNYYRRAA!!

Kérjen részletes ajánlatot! www.trofeagrill.eu/margit
AAJJÁÁNNDDÉÉKKOOZZZZOONN  DDOOLLGGOOZZÓÓIINNAAKK,,  SSZZEERREETTTTEEIINNEEKK  TTRRÓÓFFEEAA  GGRRIILLLL  VVEENNDDÉÉGGKKÁÁRRTTYYÁÁTT!!
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Az MKB Bank a kisvállalati szolgáltatá-
sok rendkívül széles és folyamatosan meg-
újuló palettáját kínálja ügyfeleinek. Az
induló vállalkozásoknak kialakított
ajánlatoktól a dinamikusan fejlõdõ cé-
geknek szánt szolgáltatáscsomagokon, va-
lamint az újdonságnak számító vám-
számlán át egészen a kiemelkedõ vállala-
ti betéti kamatokig minden vállalkozás
megtalálhatja a mûködéséhez leginkább
nélkülözhetetlen megoldásokat - mondja
Szûcsné Fejes Márta, a bank Alagút utcai
fiókjának vezetõje.

Egy vállalkozás indulásakor az ügyfeleknek
különösen fontos, hogy csökkentsék kezde-
ti kiadásaikat. Ehhez járul hozzá az MKB
1x1 Dinamika szolgáltatáscsomag, ame-
lyet a bank havi párszáz forintos számlave-
zetési díj ellenében kínál kisvállalati ügyfe-
leinek. A csomaghoz igényelhetõ kedvez-
ményes vállalati bankkártya, továbbá –
standard kondíciók mellett – valamennyi, a
bank által kínált elektronikus banki szol-
gáltatás.
Az 1x1 Elektronikus Szolgáltatáscsomag –
kedvezõ havidíján túl – a standard feltéte-
leknél olcsóbb internetes ügyintézést tesz
lehetõvé, olyan havidíjmentes szolgáltatá-
sokkal kiegészülve, mint az MKB Tele-
BANKár, az MKB NetBANKár, az MKB
MobilBANKár. A csomaghoz tartozik egy
díjmentesen vezetett forint bankszámla,
egy éves díj nélkül használható Visa Elect-
ron bankkártya, valamint havi két ingyenes
ATM készpénzfelvétel bármelyik belföldi
automatából. 

A viszonylag rövid ideje létezõ MKB 1x1
Elektronikus szolgáltatáscsomagnál folya-
matos növekedést regisztrálunk mind az
ügyfélszámot, mind a tranzakciók volume-
nét tekintve. Ez nem véletlen, hiszen a szá-
mokból kitûnik, egyre többen „térnek át” a
bankfióki ügyintézésrõl az elektronikus
csatornákra, ami olcsó, kényelmes és biz-
tonságos intézési módot jelent a pénzügyi
tranzakció tetszõleges idõben és helyrõl
történõ lebonyolításához. A költségtakaré-
kosságot elõsegítik a kedvezõ csomagdíjak
és az elektronikus csatornák alacsonyabb
tranzakciós, például átutalási díjai. 

Azokról a vállalkozásokról sem feledkez-
tünk meg, amelyek eredményei dinamikus
növekedést mutatnak, illetve jelentõs devi-
zaforgalmat bonyolítanak. Az õ igényeikre
szabtuk az MKB 1x1 Flotta szolgáltatás-
csomagunkat, amely számos komparatív
elõnyt kínál. Ezek közül kiemelkedik az in-
gyenes bankon belüli átutalás, illetve ingye-
nes devizaszámla vezetés. A Flotta csoma-
got használók havidíjmente-
sen használhatják az elektro-
nikus banki csatornákat, a
csomaghoz biztosított, meg-
határozott bankkártyákat és
jelentõs kedvezményekben
részesülnek a forint és deviza
átutalások költségeibõl. Kis-
és nagykereskedelmi vállala-
toknak pénztárcakímélõ
megoldást jelent a csomag-
hoz biztosított kedvezmé-
nyes zsákos befizetés is. 

Újdonságnak számít a 2010. nyarán be-
vezetett vámszámla, ami a raktározásban,
áruforgalomban résztvevõ kereskedelmi
vállalatok, speditõr, valamint raktározási
cégek munkáját egyszerûsítõ és felgyorsí-
tó elektronikus csatornaszolgáltatás.
Ennek során a bank – az áruforgalom
gyorsítása érdekében – valós idejû infor-
mációkkal szolgál a vámhivatalok felé az
új elektronikus csatornán keresztül. Ha
ügyfelünk a vámteher és egyéb vámeljá-
ráshoz kapcsolódó közterhek (például re-
gisztrációs adó, jövedéki adó, környezet-
védelmi termékdíj) kifizetését elindította,
a bank az erre vonatkozó információt, il-
letve bankigazolást egy órán belül továb-
bítja az illetékes hivatalnak. Ezáltal az
ügyfél szinte azonnal hozzájuthat a vám-
eljárás alatt álló árujához. 

Emellett azoknak a vállalatoknak, amelyek
megtakarításaikból rövidtávon szeretné-
nek profitálni, a banki versenytársakkal
összehasonlításban is kiemelkedõ vállalati

betéti kamatokat kínálunk.
A bank befektetési palettá-
ját színesíti – a különösen
alapítványok és egyesületek,
önkormányzatok valamint
ügyvédi irodák körében nép-
szerû - legújabb kombi ter-
mékünk, a Tartós kamat-
elõny 2013 kötvénnyel kom-
binált 1-3-6 hónapos akciós
betét, amelynek igénybevé-
telével ügyfeleink egyaránt
élvezhetik a rövid és hosszú

távú forráslekötés elõnyeit, továbbá jelen-
tõs kamatprémiumhoz is juthatnak. Ügy-
feleink kisvállalati termékpalettánk vala-
mennyi elemét, komplex kisvállalati meg-
oldásaink mindegyikét elérhetik a bank tel-
jes, 86 egységet számláló fiókhálózatában.

A vállalkozás elvárásaihoz és lehetõségeihez
leginkább igazodó megoldás megtalálásá-
ban személyes pénzügyi tanácsadóink min-
den érdeklõdõnek segítenek az MKB Bank
Alagút u. 5. szám alatti fiókjában. A konst-
rukciókról további részletek találhatók a
www.mkb.hu honlapon. 

(X)

Az újdonság ereje - bõvülõ kisvállalati 
termékskála az MKB Banktól

Szûcsné Fejes Márta, 
MKB Bank Alagút utcai fiók
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