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Hasonlóan az elmúlt évekhez, idén is öt elsõ osz-
tállyal vágnak neki az új tanévnek a kerületi
fenntartású általános iskolák. A Budavári Álta-
lános Iskolában egy huszonnyolc fõs normál év-
folyam, a Lisznyaiban az általános tantervû mel-
lett egy emelt szintû testnevelés tagozatú, míg a
Batthyány iskolában egy normál és a hagyomá-
nyoknak megfelelõen egy montessori osztály in-
dult. Az átlagos osztálylétszám mindhárom in-
tézményben megközelíti a harmincat, a legtöbb
gyerek a Lisznyai iskolában kezdi meg tanulmá-
nyait. 

Az elsõsök döntõ többsége kerületi lakos, a
közoktatási törvény értelmében ugyanis az iskola
körzetében élõ jelentkezõket kötelezõ felvenni az
önkormányzati iskolákba. Kerületen kívüliek ab-
ban az esetben iratkozhatnak be, amennyiben az
osztály létszáma egyébként nem érné el a huszon-
hatot. 

Ilyenkor elõnyt élveznek azok, akiknek testvé-
re már az iskola tanulója. Ha a körzetes jelentke-

zõk száma eléri a harmincegyet, az intézmény
újabb osztályt indíthat.

Továbbra is népszerûek a kerületi fenntartású
középiskolák, a Kosztolányi, a Toldy és a Szilágyi
Erzsébet Gimnázium egyaránt két-két új osztály-
lyal kezdi a tanévet. A jelentkezõk nagy számára
való tekintettel, az intézmények a törvényi kerete-
ken belül a maximálisan engedélyezett harminc-
fõs osztályokat indítottak. 

Évek óta nem jelentkeztek annyian a kerületi
óvodákba, mint az idén. A rendelkezésre álló 591
férõhelyet az üresedések függvényében töltötték
fel, idén 170 óvodáskorú kisgyermek elhelyezésé-
re nyílt lehetõség. 

Jó hír, hogy az összes olyan kerületi jelentkezõt
felvették, akinek szülei munkahellyel rendelkez-
nek. Ötvenen kerültek várólistára, többségük
õszi születésû, illetve valamelyik szülõjük gyes,
vagy gyed ellátásban részesül. 

A Budavári Önkormányzat a kötelezõen nyúj-
tandó támogatások mellett beiskolázási segély és

szociális tanulmányi ösztöndíj biztosításával járul
hozzá a gyermeket nevelõ családok életkörülmé-
nyeinek javításához. Összeállításunkban a gyer-
mekekkel kapcsolatos támogatási formákat gyûj-
töttük össze. 

Beiskolázási segélyt egyszeri támogatásként az
iskolakezdés megkönnyítése érdekében nyújt az
önkormányzat. A kérelmet az erre rendszeresí-
tett formanyomtatványon minden évben az is-
kolai tanév végétõl szeptember 30-ig lehet be-
nyújtani. Segítségre az általános iskolás, - vagy
19. életévét még be nem töltött – nappali tagoza-
tos középiskolás gyermek szülõje jogosult,
amennyiben a gyermek nevelésérõl saját háztar-
tásában gondoskodik, a családban az egy fõre ju-
tó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két-
szeresét (jelenleg 57. 000,- Ft). A támogatás mér-
téke a mindenkori öregségi nyugdíj harminc szá-
zaléka, idén 8.500,- Ft. A megállapított támoga-
tás kifizetésére a tanév kezdetekor kerül sor, a ké-
relemhez mellékelni  kell a család jövedelem iga-
zolását, valamint a tizenhatodik életévét betöl-
tött gyermek esetén iskolalátogatási igazolását. 

(Folytatás a  3. oldalon) 

Népszerûek a kerületi oktatási intézmények   

Önkormányzati segítség 
a tanévkezdéshez

Szoboravatás 
a Horváth-kertben 

A Budavári Önkormányzat 
Déryné Széppataki Róza színpadra 

lépésének 200. évfordulója alkalmából, 
a Magyar Dráma Napján
2010. szeptember 21-én 

17.00 órakor avatja fel Ligeti Miklós
1945-ben elpusztult szobrának 

rekonstruált másolatát 
a Horváth-kertben.

A rendezvényre mindenkit
szeretettel várunk! 

Önkormányzati 
választások 2010
2010. október 3-án általános önkormányzati
választások lesznek hazánkban. A korábbiak-
tól  eltérõen az I. kerületben 10 egyéni válasz-
tókerület és 20 szavazókör került kialakításra.
Szavazni csak a lakóhely szerint kijelölt, a ki-
küldött értesítõn feltüntetett szavazókörben
lehet. Elõfordul, hogy a választópolgárok nem
a régi, megszokott szavazókörben szavazhat-
nak, ezért tájékoztatásul a 2. oldalon közöljük
a szavazókörökhöz tartozó utcák listáját. 

Demjén Ferenc és zenekara volt az idei Nyárbúcsúztató bál sztárvendége                                          (Tudósításunk a 6. oldalon)

Szeptember 1-jén megkezdõdött az idei tanév. A kerületi fenntartású általános iskolákban több
mint százharmincan kezdik meg tanulmányaikat, a gimnáziumokban hat elsõ osztály indul. A Bu-
davári Önkormányzat különbözõ támogatási formákkal segíti a családokat a tanévkezdéskor. 

HHûûvvööss  eessttee  ffoorrrróó  hhaanngguullaattbbaann

A közlekedésbiztonság javítása érdekében az ön-
kormányzat átépítette a Palota út – Lovas út talál-
kozásánál a vári fizetõkapu környezetét. Az itt ta-
lálható támfal ugyanis olyan kis sugarú ívben haj-
lott, hogy a várat elhagyó jármûvek számára a tám-
fal melletti kijárat részben takarásban volt. A meg-
felelõ rálátás érdekében vált szükségessé a támfal
átépítése a lekerekítõ ív sugarának megnövelésé-
vel. Ezzel egyidejûleg a forgalmi sáv és a támfal kö-
zött kiemelt szegély épült, ami biztonságosabbá te-
szi a közlekedést. Mivel a sorompónál az aszfalt-
burkolat felülete a fékezõ jármûvek kerekeinek fo-
kozott nyomása következtében erõsen nyomvá-

lyúsodott, illetve felgyûrõdött, biztonsági okokból
indokolt volt az útpálya burkolatának helyreállítá-
sa is. Szintén befejezõdött a Fõ utca - Iskola utca
között a Markovits Iván utca felújítása. A forga-
lom, valamint a parkolás irányának módosításá-
val a korábbinál rendezettebb közterület jött létre. 

Mivel az útszakaszt az Iskola utca felé egyirá-
nyúsították, megszûnt a parkolóhelyet keresõ, il-
letve a parkolóból távozó autók kétirányú manõ-
verezése. A gyermekrendelõ oldalán a Batthyány
tér felõl merõlegesen, az utca felsõ részén az út-
testtel párhuzamosan állhatnak meg az autók. 

(Folytatás a  3. oldalon) 

Szépülõ kerületi utak 

Folytatódnak a fejlesztések 
Az elõzõ évekhez hasonlóan a tavaszi és nyári idõszakban idén is jelentõs útfejlesztéseket hajtott
végre az önkormányzat. Saját források felhasználásával újult meg a Váralja, a Markovits Iván
és a Roham utca, folytatódott az egyébként fõvárosi fenntartású Tóth Árpád sétány rehabilitá-
ciója, valamint elkészült a Lovas úti sorompónál az út kiszélesítése. Még idén megkezdõdik a
várbusz vonalán az útburkolat, és a csatlakozó járdaszakaszok felújítása. 



Az új választókerületek és szavazókörök utcajegyzéke

s 1. számú egyéni választókerület
1. számú szavazókör címe:
Önkormányzat Intézménye, 1014 Úri utca 38.
Anna utca, teljes közterület - Balta köz, teljes közterü-

let - Kapisztrán tér, teljes közterület - Lant utca, teljes
közterület - Móra Ferenc utca, 1-3-ig (páratlan házszám-
ok) - Nõegylet utca, teljes közterület - Országház utca, 2-
34-ig (páros házszámok) - Szentháromság tér, 7. és 8. -
Szentháromság utca, teljes közterület - Tárnok utca, 10-
28-ig (páros házszámok) - Tóth Árpád sétány, 10-38-ig
(folyamatos házszámok) - Úri utca, 2-72-ig (páros ház-
számok) - Úri utca, 9-55-ig (páratlan házszámok).    

2. számú szavazókör címe: 
Budavári Általános Iskola, 1014 Tárnok utca 9-11.
Babits Mihály sétány, teljes közterület - Bécsi kapu

tér, teljes közterület - Dísz tér, teljes közterület - For-
tuna utca, teljes közterület - Hajadon utca, teljes közte-
rület - Hess András tér, teljes közterület - Kard utca, tel-
jes közterület - Móra Ferenc utca, 2-4-ig (páros ház-
számok) - Országház utca, 1-33-ig (páratlan házszám-
ok) - Petermann bíró utca, teljes közterület - Szent-
háromság tér, 1-6-ig (folyamatos házszámok) - Táncsics
Mihály utca, teljes közterület - Tárnok utca, 1-13-ig
(páratlan házszámok) - Tárnok utca, 2-6-ig (páros ház-
számok) - Tóth Árpád sétány, 1-9-ig (folyamatos ház-
számok) - Úri utca, 1-7-ig (páratlan házszámok).
s 2. számú egyéni választókerület

3. számú szavazókör címe: 
Budavári Mûvelõdési Ház, 1011 Bem rkp. 6.
Bem rakpart, 1-21-ig (folyamatos házszámok) - Clark

Ádám tér, teljes közterület - Corvin tér, 1-7-ig (folyamatos
házszámok) - Fõ utca, 1-29-ig (páratlan házszámok) - Fõ
utca, 2-26-ig (páros házszámok) - Halász utca, teljes köz-
terület - Hunyadi János út, 1-11-ig (páratlan házszámok)
- Hunyadi János út, 2-8-ig (páros házszámok) - Jégverem
utca, teljes közterület - Kapucinus utca, 1-11-ig (páratlan
házszámok) - Kapucinus utca, 2-12-ig (páros házszámok)
- Magas utca, teljes közterület - Pala utca, 1-5-ig (páratlan
házszámok) - Pala utca, 4-8-ig (páros házszámok) -
Szilágyi Dezsõ tér, 6-7-ig (folyamatos házszámok). 

4. számú szavazókör címe: 
III. számú Idõsek Klubja, 1011 Fõ utca 31.
Aranyhal utca, teljes közterület - Batthyány tér, teljes

közterület - Batthyány utca, 1-3-ig (páratlan házszámok)
- Batthyány utca, 2. - Bem rakpart, 22-28-ig (folyamatos
házszámok) - Corvin tér, 8. - Csalogány utca, 2-4-ig (pá-
ros házszámok) - Fõ utca, 31-43-ig (páratlan házszámok)
- Fõ utca, 28-60-ig (páros házszámok) - Gyorskocsi utca,
páratlan házszámok - Iskola utca, 1-29-ig (páratlan ház-
számok) - Kapucinus utca, 13. - Markovits Iván utca, tel-
jes közterület - Ponty utca, 2. - Székely utca, teljes közte-
rület - Szilágyi Dezsõ tér, 1-5-ig (folyamatos házszámok)
- Vám utca, 1-7-ig (páratlan házszámok) - Vám utca, 2-4-
ig (páros házszámok.
s 3. számú egyéni választókerület

5. számú szavazókör címe: 
Toldy Ferenc Gimnázium, 1015 Toldy F. utca 9.
Corvin tér, 10-13-ig (folyamatos házszámok) - Csónak

utca, teljes közterület - Donáti utca, 1-53-ig (páratlan
házszámok) - Donáti utca, 2-38-ig (páros házszámok) -
Franklin utca, 3-5-ig (páratlan házszámok) - Franklin ut-
ca, páros házszámok - Hunyadi János út, 12-22-ig (páros

házszámok) - Hunyadi János út, 13-27-ig (páratlan ház-
számok) - Iskola utca, 2-28-ig (páros házszámok) -
Kapucinus utca, 14-22-ig (páros házszámok) - Pala utca,
7-15-ig (páratlan házszámok) - Ponty utca, 1-7-ig (párat-
lan házszámok) - Ponty utca, 4-10-ig (páros házszámok) -
Szabó Ilonka utca, 2-4-ig (páros házszámok) - Szabó
Ilonka utca, 1-29-ig (páratlan házszámok) - Szalag utca,
1-21-ig (páratlan házszámok) - Szalag utca, 2-30-ig (pá-
ros házszámok) - Szõnyeg utca, teljes közterület - Toldy
lépcsõ, teljes közterület - Toldy Ferenc utca, 1-17-ig (pá-
ratlan házszámok) - Toldy Ferenc utca, 2-18-ig (páros
házszámok) - Vám utca, 6-8-ig (páros házszámok).                

6. számú szavazókör címe:
Vízivárosi Óvoda, 1015 Toldy F. utca 66.
Batthyány utca, 46-48-ig (páros házszámok) - Donáti

utca, 40-46-ig (páros házszámok) - Fiáth János utca, 1-7-
ig (páratlan házszámok) - Fiáth János utca, 2-12-ig (páros
házszámok) - Hunfalvy utca, teljes közterület - Kagyló
utca, 3-5-ig (páratlan házszámok) - Kagyló utca, páros
házszámok - Linzi lépcsõ, teljes közterület - Mária tér, 5. -
Ostrom utca, 1-21-ig (páratlan házszámok) - Szabó
Ilonka utca, 6-34-ig (páros házszámok) - Szabó Ilonka ut-
ca, 31-75-ig (páratlan házszámok) - Toldy Ferenc utca,
32-80-ig (páros házszámok) .
s 4. számú egyéni választókerület

7. számú szavazókör címe: 
Batthyány Általános Iskola, 1015 Batthyány utca 8.

Batthyány utca, 4-8-ig (páros házszámok) - Batthyány
utca, 5-25-ig (páratlan házszámok) - Csalogány utca, 6-
24-ig (páros házszámok) - Donáti utca, 55-73-ig (párat-
lan házszámok) - Fazekas utca, 1-3-ig (páratlan házszám-
ok) - Fazekas utca,  2-8-ig (páros házszámok) - Franklin
utca, 1. - Gyorskocsi utca, 2-20-ig (páros házszámok) -
Iskola utca, 30-50-ig (páros házszámok) - Iskola utca, 31-
39-ig (páratlan házszámok) - Málna utca, teljes közterület
- Mária tér, 1-3-ig (folyamatos házszámok).

8. számú szavazókör címe:
I. számú Idõsek Klubja, 1015 Hattyú utca 16.

Batthyány utca, 10-44-ig (páros házszámok) - Batthyány
utca, 27-49-ig (páratlan házszámok) - Csalogány utca,
26-44-ig (páros házszámok) - Hattyú utca, 1-17-ig (pá-
ratlan házszámok) - Hattyú utca, 2-14-ig (páros házszám-
ok) - Kagyló utca, 1. - Mária tér, 4. - Toldy Ferenc utca,
25-57-ig (páratlan házszámok).
s 5. számú egyéni választókerület

9. számú szavazókör címe:
Kosztolányi Általános Iskola, 1012 Attila út 135-137.
Batthyány utca, 50-60-ig (páros házszámok) - Batt-

hyány utca, 51-73-ig (páratlan házszámok) - Fiáth János
utca, 14-16-ig (páros házszámok) - Hattyú utca, 16-22-ig
(páros házszámok) - Lovas út, 37-42-ig (folyamatos ház-
számok) - Mátray utca, 2-4-ig (páros házszámok) - Ostrom
utca, 2-24-ig (páros házszámok) - Ostrom utca, 23-31-ig
(páratlan házszámok) - Széna tér, teljes közterület - Várfok
utca, 1-15-ig (páratlan házszámok) - Várfok utca, 2-4-ig
(páros házszámok) - Vérmezõ út, teljes közterület.    

10. számú szavazókör címe:
Kosztolányi Általános iskola, 1012 Attila út 135-137.

Attila út, 123-137-ig (páratlan házszámok) - Körmöci ut-
ca, teljes közterület - Logodi utca, 61-77-ig (páratlan ház-
számok) - Logodi utca, 64-80-ig (páros házszámok) -
Lovas út, 25-36-ig (folyamatos házszámok) - Mátray utca,
1-9-ig (páratlan házszámok) - Mátray utca, 6-16-ig (páros
házszámok) - Várfok utca, 8-18-ig (páros házszámok).  

s 6. számú egyéni választókerület
11. számú szavazókör címe:
Szociális Szolgáltatási Központ, 1012 Attila út 89.
Attila út, 85-121-ig (páratlan házszámok) - Logodi ut-

ca, 23-59-ig (páratlan házszámok) - Logodi utca, 28- 62-
ig (páros házszámok) - Lovas út, 4-24-ig (folyamatos ház-
számok).

12. számú szavazókör címe:
Petõfi Gimnázium, 1013 Attila út 43.
Alagút utca, 1-3-ig (páratlan házszámok) - Attila út, 4.

- Attila út, 12-22-ig (páros házszámok) - Attila út, 57-83-
ig (páratlan házszámok) - Logodi utca, 1-21-ig (páratlan
házszámok) - Logodi utca, 2-24-ig (páros házszámok) -
Lovas út, 1-3-ig (folyamatos házszámok) - Mikó utca, 2-
6-ig (páros házszámok) - Mikó utca, páratlan házszámok -
Pauler utca, 1. - Tábor utca, 2-12-ig (páros házszámok) -
Tábor utca, páratlan házszámok - Zerge lépcsõ, teljes köz-
terület.                         
s 7. számú egyéni választókerület

13. számú szavazókör címe:
Szilágyi Erzsébet Gimnázium, 1016 Mészáros utca 5-7.
Alagút utca, 5-7-ig (páratlan házszámok) - Alkotás ut-

ca, teljes közterület - Attila út, 6-10-ig (páros házszámok)
- Feszty Árpád utca, teljes közterület - Kosciuszkó Tádé
utca, 1-15-ig (páratlan házszámok) - Kosciuszkó Tádé ut-
ca, 14-22-ig (páros házszámok) - Krisztina körút, 45-63-
ig (páratlan házszámok) - Krisztina körút, páros házszám-
ok - Krisztina tér, 1-6-ig (folyamatos házszámok) - Kuny
Domokos utca, 1-19-ig (páratlan házszámok) - Kuny
Domokos utca, 2-4-ig (páros házszámok) - Márvány utca,
1.és a 11. - Mészáros utca, 1-7-ig (páratlan házszámok) -
Mikó utca, 8-16-ig (páros házszámok) - Pauler utca, 2-
22-ig (páros házszámok) - Pauler utca, 3-21-ig (páratlan
házszámok) - Roham utca, 2-8-ig (páros házszámok) -
Roham utca, 3-7-ig (páratlan házszámok).

14. számú szavazókör címe:
Szilágyi Erzsébet Gimnázium, 1016 Mészáros utca 5-7.
Ág utca, 1-7-ig (páratlan házszámok) - Aladár utca, 1-

21-ig (páratlan házszámok) - Gyõzõ utca, teljes közterület
- Kosciuszkó Tádé utca, 2-12-ig (páros házszámok) -
Kuny Domokos utca, 6-10-ig (páros házszámok) -
Márvány utca, 2-20-ig (páros házszámok) - Márvány ut-
ca, 3-9-ig (páratlan házszámok) - Mészáros utca, 12-32-ig
(páros házszámok) - Mészáros utca, 58-60-ig (páros ház-
számok) - Mészáros utca, 9-17-ig (páratlan házszámok) -
Nyárs utca, 1-5-ig (páratlan házszámok) - Pálya utca, tel-
jes közterület - Róka utca, teljes közterület - Tigris utca,
1-23-ig (páratlan házszámok) - Zsolt utca, 4-10-ig (páros
házszámok).
s 8. számú egyéni választókerület

15. számú szavazókör címe:
Petõfi Gimnázium, 1013 Attila út 43.
Alagút utca, páros házszámok - Attila út, 43-55-ig (pá-

ratlan házszámok) - Gellérthegy utca, 1-33-ig (páratlan
házszámok) - Gellérthegy utca, 2-36-ig (páros házszám-
ok) - Krisztina körút, 65-99-ig (páratlan házszámok) -
Krisztina tér, 7-10-ig (folyamatos házszámok) - Váralja
utca, 1-11-ig (páratlan házszámok) - Váralja utca, páros
házszámok 

16. számú szavazókör címe:
Naphegyi Óvoda, 1016 Nyárs utca 2-4.
Ág utca, 2-4-ig (páros házszámok) - Fenyõ utca, teljes

közterület - Lisznyai utca, 1-15-ig (páratlan házszámok) -
Lisznyai utca, 2-26-ig (páros házszámok) - Mészáros utca,

2-10-ig és 34-46-ig (páros házszámok) - Naphegy tér, 4-
7-ig (folyamatos házszámok) - Naphegy utca, 1-29-ig
(páratlan házszámok) - Naphegy utca, páros házszámok -
Nyárs utca, 2-4-ig (páros házszámok) - Orvos utca, teljes
közterület - Tigris utca, 2-32-ig (páros házszámok) - Tig-
ris utca, 1-5-ig (páratlan házszámok) - Tigris utca, 25-33-
ig (páratlan házszámok).
s 9. számú egyéni választókerület

17. számú szavazókör címe:
Általános  Iskola, 1016 Lisznyai  utca 40-42.
Attila út, 33-41-ig (páratlan házszámok) - Czakó utca,

9-15-ig (páratlan házszámok) - Derék utca, 1-23-ig (pá-
ratlan házszámok) - Derék utca, 4-10-ig (páros házszám-
ok) - Dezsõ utca, teljes közterület - Fém utca, 4-12-ig (pá-
ros házszámok) - Fém utca, páratlan házszámok - Lisznyai
utca, 17-23-ig (páratlan házszámok) - Lisznyai utca, 28-
36-ig (páros házszámok) - Mészáros utca, 52-56-ig (páros
házszámok) - Naphegy tér, 1-3-ig (folyamatos házszám-
ok) és a 9. - Naphegy utca, 31-53-ig (páratlan házszámok)
- Tigris utca, 34-64-ig (páros házszámok) - Tigris utca,
37-49-ig (páratlan házszámok) - Váralja utca, 15-21-ig
(páratlan házszámok) - Zsolt utca, 7-11-ig (páratlan ház-
számok).

18. számú szavazókör címe:
Tabán Múzeum, 1013 Döbrentei utca 9.
Apród utca, teljes közterület - Attila út, 1-31-ig (párat-

lan házszámok) - Attila út, 2. - Czakó utca, 1-7-ig (párat-
lan házszámok) - Czakó utca, páros házszámok -
Döbrentei tér, teljes közterület - Döbrentei utca, teljes
közterület - Fém utca, 2. - Hadnagy utca, teljes közterü-
let - Kereszt utca, teljes közterület - Lánchíd utca, teljes
közterület - Lisznyai utca, 25-29-ig (páratlan házszámok)
- Lisznyai utca, 38-42-ig (páros házszámok) - Naphegy
utca, 57-61-ig (páratlan házszámok) - Szarvas tér, teljes
közterület - Váralja utca, 23-49-ig (páratlan házszámok) -
Várkert rakpart, teljes közterület - Ybl Miklós tér, teljes
közterület .      
s 10. számú egyéni választókerület

19. számú szavazókör címe:
Felnõtt Háziorvosi Rendelõ, 1016 Zsolt utca 6/a.
Aladár utca, 1-9-ig (páratlan házszámok) - Aladár utca,

2-26-ig (páros házszámok) - Alsóhegy utca, 9-11-ig (pá-
ratlan házszámok) - Avar utca, teljes közterület - Csap ut-
ca, teljes közterület - Derék utca, 12-20-ig (páros ház-
számok) - Galeotti utca, teljes közterület - Harkály utca, 1-
7-ig (páratlan házszámok) - Hegyalja út, 1-27-ig (páratlan
házszámok) - Hegyalja út, 28-30-ig (páros házszámok) -
Mészáros utca, 62-68-ig (páros házszámok) - Piroska utca,
teljes közterület - Tigris utca, 51-65-ig (páratlan házszám-
ok) - Zsolt utca, 1-5-ig (páratlan házszámok)              

20. számú szavazókör címe:
Magyar Külügyi Intézet, 1016 Bérc utca 13-15.
Alsóhegy utca, 1-7-ig (páratlan házszámok) - Alsóhegy

utca, 2-30-ig (páros házszámok) - Bérc utca, teljes közte-
rület - Berényi utca, teljes közterület - Gyula utca, teljes
közterület - Harkály utca, 2-6-ig (páros házszámok) -
Hegyalja út, 2-26-ig (páros házszámok) - Kocsány utca,
teljes közterület - Mihály utca, teljes közterület - Orom
utca, teljes közterület - Sánc utca, teljes közterület -
Somlói út, teljes közterület - Számadó utca, teljes közterü-
let - Szent Sebestyén köz, teljes közterület - Szirom utca,
teljes közterület - Szirtes út, teljes közterület - Tündérlaki
mélyút, teljes közterület. 

Helyi Választási Iroda
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(Folytatás az 1. oldalról) 
Szociális tanulmányi ösztöndíj állapítható meg az
általános iskola negyedik osztályát már elvégzett,
valamint a középiskola nappali tagozatos tanuló-
ja részére, legfeljebb 22. életévének betöltéséig –
amennyiben az elõzõ tanév záró tanulmányi átla-
ga elérte a 4,5 (szorgalom és magatartás nem szá-
mít bele), és a családban az egy fõre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének másfélszeresét (je-
lenleg 42.750,- Ft/fõ)

A kérelmet tartalmazó formanyomtatványt
minden évben az iskolai tanév végétõl szeptem-
ber 30-ig lehet benyújtani. Az ösztöndíj havi ösz-
szege 4.300,- Ft a folyósítás szeptember 1-tõl au-
gusztus 31-ig tart. A kérelemhez csatolni kell a
család jövedelemigazolását, gyermekek születési
anyakönyvi kivonatának másolatát. Tizenhato-
dik életévét betöltött gyermek esetén az iskolalá-
togatási igazolást, valamint a megelõzõ tanév bi-
zonyítványáról készített, az iskola által hitelesített
másolatot.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jo-
gosult az a gyermek, akit egyedülálló szülõ vagy
más törvényes képviselõ nevel, és a havi jövedel-
me nem haladja meg a 39.900,- Ft-ot. Akkor is jár
a támogatás, ha a gyermek tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos. 

Nagykorúvá vált gyermek esetén akkor adható
a kedvezmény, ha nappali rendszerû oktatásban
vesz részt, 23. életévét még nem töltötte be, vagy
felsõfokú oktatásban nappali tagozaton tanul és
25. életévét még nem töltötte be, a család havi jö-
vedelme pedig nem éri el a 37.050,- Ft-ot. A ked-
vezményre való jogosultság egy évre kerül megál-
lapításra.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra ti-
zennyolc éves koráig az a gyermek jogosult, aki-
nek családja idõszakosan létfenntartási gondok-
kal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetõ rendkí-
vüli élethelyzetbe került. A támogatás odaítélésé-
rõl a Népjóléti Bizottság dönt. Mértéke gyerme-
kenként és alkalmanként legfeljebb az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegével egyenlõ
(idén 28.500,- Ft.). A kérelem évente kétszer ad-
ható be. 

Tanévkezdés: segítség 
a gyermekes családoknak
Az elõzõ kormányzat január 1-jével megszüntette
az iskolakezdési támogatás után járó adómentes-
séget, így az idei tanévben a munkáltatók már
csak kedvezményes adózás mellett nyújtható ter-
mészetbeni, valamint béren kívüli juttatás kereté-
ben segíthetik dolgozóikat. A határidõk nem vál-
toztak, az elsõ tanítási napot megelõzõ és az azt
követõ hatvan napban mindkét szülõ fejenként
22.050 forint támogatást kaphat az iskoláztatás-
hoz szükséges taneszköz, könyvek és ruházati ter-
mékek megvásárlásához. 

Ingyenes tankönyvre az a nappali tagozatos, 1-
13 évfolyamon tanuló diák jogosult, aki tartósan
beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyaté-
kos, autista, több fogyatékosság együttes elõfor-
dulása esetén halmozottan fogyatékos, pszichés
fejlõdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folya-
matban tartósan és súlyosan akadályozott. Há-
rom- vagy többgyermekes családban él, nagykorú
és saját jogán családi pótlékra jogosult, illetve
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesül. A feltételek meglétét a beiratkozás napjáig
kell az iskolában igazolni, a támogatás mértéke
tízezer forint. Abban az esetben, ha a kötelezõ
tankönyvcsomag ennél többe kerül, lehetõség
van tartós tankönyv igénybevételére. Az így ka-
pott könyveket – kizárólag hiánytalan, jó állapo-
tú példányokat adhat ki az iskola - a tanév végén
vissza kell szolgáltatni. - pp -

(Folytatás az 1. oldalról) 

A kétféle kialakítású parkoló szakaszt díszburko-
lattal kirakott szigettel választják el egymástól, ide
került az új típusú biciklitároló is. Aszfaltbur-
kolatot kapott a járda, a gyalogút és a parkolók
közötti sávot, valamint az akadálymentesített ke-
resztezõdéseket térkõvel fedték le. Esztétikus bur-
kolat került az utcában mûködõ vendéglátóhe-
lyek elé, az így kialakított teraszok használatáért
az éttermek bérleti díjat fizetnek.

Bár nem kerületi, hanem fõvárosi feladat len-
ne, az önkormányzat mégis felvállalta a Tóth Ár-
pád sétány rehabilitációját, és saját forrásaiból a
vári környezethez méltóvá teszi a turisztikai szem-
pontból is rendkívül frekventált gyalogosfelüle-
tet. A rekonstrukció még 2006-ban indult el,
idén a Nõegylet és a Szentháromság utca közötti
középsõ szakaszt adták át. A beruházás keretében

a középsõ aszfaltjárda és bazaltkockából kirakott
folyóka kivételével a teljes területet átépítették.
Kicserélték a mellvédfal oldalán a fasor növénye-
it, a sétányra Budavár típusú kerti padokat, és új
szemetes edényeket telepítettek. 

A Fõvárosi Önkormányzat beruházásában vár-
hatóan még ebben az évben megkezdõdik a vár-
busz útvonalának felújítása a Dísz tér – Tárnok
utca – Szentháromság tér szakaszon. A fejlesztés-
hez kapcsolódva a Budavári Önkormányzat beru-
házásában megtörténik a járda felújítása. Jó álla-
potú, kevésbé elhasználódott kövekre cserélik az
útfelület kõburkolatát, míg a járdákat újraaszfal-
tozzák. Várhatóak kisebb szegélymódosítások, a
parkolás elõsegítése érdekében döntött szegélye-
ket építenek ki. Jövõ tavasszal a Szentháromság
tér – Hess András tér – Fortuna utca – Országház
utca  útvonalon folytatódnak a munkálatok. 

Már elkészült a Petermann bíró utca 9. átépítése,
a mintegy 370 millió forintba kerülõ beruházás
keretében a mûemléképület teljes felújítása és
bõvítése mellett egy új lakószárny kialakítására is
sor került. 

A pinceszintre, valamint a földszintre vendég-
látó és közösségi helyiségek kerültek, az emeleten
és a rekonstrukció során beépített tetõtér-
ben egy-egy minden igényt kielégítõ lakást
építettek. Utóbbi ablakai a mûemléki elõ-
írások miatt csak az udvar felé nézhetnek,
így nem sérül az épület külsõ megjelenése.
Hasonló elrendezést kapott az új épület-
szárny, ahol az emeleteken három korsze-
rû, köztük egy nagycsalád számára is ké-
nyelmes generációs otthont alakítottak ki. 
Ugyancsak befejezõdött az Országház utca
22. utcai homlokzatának restaurálása,
amelynek legértékesebb, egyúttal legszebb
része a zárterkély alatt található különleges
sgraffito. A felújítás keretében a tetõszer-
kezetet is kicserélték. 

Szeptember közepéig lezárul a Hunyadi
János utca 18. részleges rekonstrukciója,
amelynek keretében az utcai homlokzat,
az itt található szobrok és a tetõ felújítása
valósul meg. A beruházás költsége 23 mil-
lió forint.

Áprilisban kezdõdött és várhatóan ok-
tóberben fejezõdik be a Döbrentei utca
15. alatti épület rekonstrukciója. A több
mint kétszázmillió forintba kerülõ fejlesz-
tés eredményeképpen teljesen megújul az
épület. Részben funkcióváltásra is sor ke-
rül, hiszen a meglévõ korszerûtlen, az elõ-

írásoknak már nem megfelelõ lakások helyett az
elsõ és második emeleten, valamint a KÖH elõ-
írásainak megfelelõen kialakított tetõtérben
nagyméretû lakásokat építenek. Az elképzelések
szerint a földszinten mesemúzeum, az emeleten
az Attila út felõli oldalon egy cukrászda létesül.
Háromszázmillió forintba kerül az Iskola u. 12.

rehabilitációja, az építkezés tavaly decem-
berben indult, a befejezési határidõ 2010.
november vége. Az épület utcafrontján
egy üzlet és tárolók kapnak helyet, a föld-
szinten, illetve az elsõ és a második emele-
ten az elõírásoknak megfelelõ korszerû la-
kásokba kötözhetnek vissza a lakók. Még
ebben az évben birtokba vehetik régi lakói
a teljesen felújított Bécsi kapu tér 8. alatti
épületet. A mintegy 120 millió forint érté-
kû fejlesztésnek köszönhetõen az egykor
az Esterházy család tulajdonában álló „pi-
zsamaházban” a nyílászárók cseréje mel-
lett az épület utcai homlokzatán feltárt
festményeket is restaurálják. Megújul a tel-
jes tõszerkezet, a kapubejáró és a lépcsõ-
ház, míg a házban található két kisebb la-
kást összenyitják. 

Közel ötven millió forintba kerül a Fõ
utca 5. alatti épületen elvégzett munka.
Decemberben elkészül a két utcai és az ud-
vari homlokzat, illetve a nyílászárók, a lép-
csõház, a kapubejárat és a tetõzet felújítá-
sa. Szintén december a határideje a Tár-
nok utca 14. negyvenmillió forintba kerü-
lõ rekonstrukciójának. Megújul az utcai és
udvari homlokzat, a tetõ, a kapubejárat és
a lépcsõház, valamint restaurálják a falku-
tatáskor elõkerült festésmaradványokat. 
Negyvenhét millió forintból újul meg a Fõ utca
20. homlokzata, valamennyi nyílászáró, a tetõ-
szerkezet, a kapubejárat és a lépcsõház. A kivitele-
zési munka még ebben az évben megkezdõdik, a
befejezés 2011-ben várható.

Az utolsó simításokat végzi a kivitelezõ a
Halászbástya Jezsuita lépcsõ feletti tornyának
helyreállításán. A munkálatok során a szerkezeti-
leg meggyengült toronysisakot szétbontották,
majd az építõelemek megerõsítését követõen
visszaépítették. A korábban elõforduló vizesedé-
sek megszüntetése érdekében elvégezték a kupo-

la és a kõlépcsõ szigetelését. Ezen kívül alkalom
nyílt a kõszerkezetek tisztítására, a fúgák tömíté-
sére és a felület hydrofobizálására. A restaurálás-
sal párhuzamosan elvégzik a Szent Mihály kápol-
na és a Schulek lépcsõ feletti bástyaszakasz szerke-
zeti felújítását is.

November közepe a határideje a Halászbástya
Schulek lépcsõ melletti kõvitézek, és az azokhoz
tartozó fülkék rekonstrukciójának. A mintegy
húszmillió forintba kerülõ munkát szakmûhely-
ben végzik, egy szobrot teljesen újrafaragnak. 

K. Á.

Jól halad a mûemléképületek rekonstrukciója 
Sikeresen vett részt a Fõvárosi Városrehabilitációs pályázaton az önkormányzat, így az idén
minden eddiginél több pénz, a saját forrásból biztosított önrésszel együtt összesen mintegy egy-
milliárd forint jut a mûemléképületek felújítására. A munkálatokat minden esetben a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) felügyelete mellett végzik. A védett értékek visszaál-
lítása, illetve megõrzése mellett új lakásokat alakítanak ki.

Szépülõ kerületi utak 

Folytatódnak a fejlesztések
Népszerûek a kerületi oktatási intézmények

Önkormányzati segítség 
a tanévkezdéshez

Restaurálták az Országház utca 22. szám alatti ház homlokzatát és a
tetõszerkezetet is kicserélték

Rövidesen elkészül a Hunyadi utca 18. szám alatti épület felújítása

Befejezõdött a Markovits Iván utca korszerûsítése 

Bursa Hungarica felsõoktatási ösztöndíjpályázat
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat
2011. évi fordulójához. A pályázaton havi 6.000.-Ft ösztöndíj nyerhetõ el, változó idõtartamra, de minimálisan 10
hónapra. Elõzetes tájékoztatásként felhívjuk az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrá-
nyos szociális helyzetû fiatalok figyelmét, hogy 2010. szeptember közepéig meghirdetjük a kerületi pályázatokat
az alábbiak részére: a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások vagy felsõfokú diplo-
mával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek a B-típusú Bursa-
pályázat benyújtásával, a nappali tagozatos felsõoktatási hallgatók és a szakképzettséget eredményezõ, felsõfo-
kú szakképzésben tanulók az A-típusú pályázaton részesülhetnek ösztöndíjban.

2010. október 1-jétõl szerezhetõk be a pályázati felhívások, ûrlapok és egyéb pályázati nyomtatványok az I.
kerületi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin: Budapest, I. Attila út 12., telefon: 201-33-65, 356-9884,
Budapest, I. Kapisztrán tér 1., telefon: 458-3025.,458-3030.  A www.budavar.hu internetes címrõl  október 1-
jétõl tölthetõ le a pályázati dokumentáció. Pályázati információ: Koppányi Csabáné: 458-3058.  
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Megemlékezés a tabáni tûzvész 200. évfordulóján
A Budavári Önkormányzat, a Tabán Múzeum és a Tabán Társaság tiszte-
lettel meghívja a kerület lakóit a 200 éve történt tabáni tûzvész emléké-
re rendezett megemlékezésre és tudományos konferenciára. A program
szeptember 5-én, vasárnap 10.00 órakor emlékmisével kezdõdik a Ta-
báni Szent Katalin templomban. 11.00 órakor koszorúzás a Gellérthegy
támfalánál lévõ emléktáblánál. Beszédet mond dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester. Utána 12.00 órakor kiállítás megnyitó a Tabán Múzeum-
ban (Budapest I., Döbrentei u. 9.) Közremûködik a Tûzoltózenekar.

Szeptember 12-én, vasárnap 17.00 órakor konferenciát rendeznek az
1810. szeptember 5-én történt tabáni tûzvész emlékére a Tabán Múze-
umban.

Elõadások: Mák Ferenc: Szent Flórián, a tûzoltók védõszentje, Prof.
Rókay Zoltán: Schöfft József és Szent Flórián, dr. Völgyesi Levente: Városi
tûzrendészet a tabáni tûzvész idõszakában, Oravecz Éva: Az 1810-es ta-
báni tûzvész, dr. Saly Noémi: A Tabán újjáépítése.

XII. Lengyel-Magyar Sportnap
A Budavári Lengyel Kisebbségi Önkormányzat már 12. alkalommal ren-
dezi meg szeptember 18-án, szombaton 10 és 14 óra között a Lengyel-
Magyar Sportnapot, melynek hagyományosan az I. kerületi a Czakó utcai
Sport és Szabadidõközpont ad helyet. Az idei sportnap annyiban külön-
bözik az elõzõ éviektõl, hogy a fõ szervezõ - a Budavári Lengyel Kisebb-
ségi Önkormányzat – október 3-án befejezi három választási cikluson,
összesen tizenkét éven át tartó tevékenységét. 

A programban szerepelnek sportversenyek és játékos sportvetélke-
dõk (1600 méteres városi futóverseny, 100 méteres síkfutás, távolugrás,
asztalitenisz, sakkverseny, kötélhúzás, zsákban futás, kispályás foci  - a je-
lentkezésektõl függõen). A gyermekeket emellett légvárral és kézmûves
foglalkozásokkal várják.

Az érdeklõdõknek egészségügyi tanácsokat adnak a jelenlévõ orvosok.
A rendezvény hagyományosan elmaradhatatlan kelléke a „lengyel leves”
(borsóleves). A jó szórakozásról lengyel népi zenekar gondoskodik.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk.

Emléktábla avatás
Szeptember 7-én 15.00 órakor emléktáblát avatnak Gróf Batthyány
Gyula festõmûvész halálának 60. évfordulója alkalmából kerületünkben
a Hunyadi János utca 23./A épület homlokzatán a Budavári Önkormány-
zat és a társasház jóvoltából. A megemlékezésre szeretettel várnak min-
den érdeklõdõt a társasház lakói.

Kék hírek
Rendõrségi szempontból is rendben zajlottak le az augusztus 20-i ünnep-
ségek. A rendezvények biztosításában a kerületi kapitányság mellett a
polgárõrség is részt vett, ennek köszönhetõen nem történt semmiféle
rendkívüli esemény - tájékoztatta lapunkat dr. Kesztyûs Rudolf ezredes.
A kapitányságvezetõ elmondta, hogy a nagy tömeg ellenére az ilyenkor
elõforduló zseblopások miatt sem kellett eljárnia a rendõrhatóságnak. 
EEnnggeeddééllyy  nnééllkküüllii  ttüünntteettééss  aa  nnéémmeett  kköövveettsséégg  eellõõtttt

Az eddigi adatok szerint négy kopaszra borotvált fejû férfi szervezett
megemlékezést Rudolf Hess náci politikus halálának évfordulóján a né-
met nagykövetség épülete elõtt. Az elõzetes bejelentés nélkül megtartott
eseményrõl egy szemtanú értesítette a rendõrséget. A kiérkezõ járõr
megállapította, hogy a követség falán egy 40X50cm méretû farostle-
mezt helyeztek el, rajta az „Õ áldozata a mi feladatunk” német nyelvû fel-
irattal. Az épület elõtt a Lant utcában Rudolf Hess arcképét, és különbözõ
feliratokat tartalmazó szórólapokat szórtak szét. A cselekményt a kör-
nyezõ épületekre telepített kamerák rögzítették.

Elektronikus számlafizetés a FÕGÁZ-nál
2010. augusztusától a Fõvárosi Gázmûvek Zrt. ügyfelei interneten ke-
resztül is rendezhetik számlájukat. Az e-számla egy olyan elektronikus
formában kibocsátott számla, amelyen pontosan azok az adatok szere-
pelnek, mint az eddig megszokott papír alapú, kinyomtatott számlán és
épp olyan hiteles is. Az e-számla igénybevétele nem jelent plusz költséget
az ügyfelek számára, akik a regisztrációt követõen a www.dijnet.hu we-
boldalon keresztül érhetik el és kezelhetik földgáz-számláikat.
A Díjnetet használók a számlákat elektronikus formában kapják, ame-
lyek beérkezésérõl e-mailben értesíti õket a rendszer. A számlák ki-
egyenlítése  történhet egyedi átutalással, csoportos beszedési megbízás-
sal, mobiltelefonos, illetve internetes bankkártya-alapú fizetéssel, vala-
mint egyes partnerbankok online-bank felületén egyaránt. A rendszer
emellett biztosítja a múltbéli tranzakciók listázását, a számlák kinyomta-
tását az utolsó számlát megelõzõ 18 hónapig. Bõvebb információ a
www.fogaz.hu oldalon található. 

RRöövviiddeenn

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aazz  IIddõõsseekk  VViilláággnnaappjjaa  aall--
kkaallmmáábbóóll  sszzeerrvveezzeennddõõ  hhaajjóókkiirráánndduulláássrraa  sszzeerreetteetttteell  vváárrjjaa  aazz  II..  kkeerrüülleettii
iiddõõss  ppoollggáárrookk  jjeelleennttkkeezzéésséétt..

AA  hhaajjóókkiirráánndduullááss  iiddõõppoonnttjjaa:: 22001100..  ookkttóóbbeerr  11..
PPrrooggrraamm::
l 08.00 órakor gyülekezés az I. kerületi Batthyány téren.
l Indulás a Batthyány téri hajókikötõbõl 08.30 órakor
l Dunai sétahajózás.
l Ebéd a hajón.
l Érkezés Budapest Batthyány térre várhatóan 15.30 órakor.
JJeelleennttkkeezzééssii  hhaattáárriiddõõ::  2010. szeptember 13-16. és 2010. szeptem-

ber 20-23. között 9.00-12.00, és 13.00-15.00 óra között, valamint
2010. szeptember 17-én és 2010. szeptember 24-én 9.00-12.00 óra
között.

JJeelleennttkkeezznnii  ccssaakk  sszzeemmééllyyeesseenn  lleehheett  aazz  aalláábbbbii  ccíímmeekkeenn::  
BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  II..  sszzáámmúú  IIddõõsseekk  KKlluubbjjaa,,  1015 Budapest,

Hattyú u. 16. tel.: 201-9735. 
BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  IIII..  sszzáámmúú  IIddõõsseekk  KKlluubbjjaa,,  1013 Budapest,

Roham u. 7. tel.: 375-9486.
BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  IIIIII..  sszzáámmúú  IIddõõsseekk  KKlluubbjjaa,,  1011 Budapest, Fõ

u. 31. tel.: 201-4053.
BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  GGoonnddoozzáássii  KKöözzppoonntt,

1013 Budapest, Attila út 8. tel.: 225-3268.
A jelentkezéshez szükséges okmányok: személyi igazolvány, lakcím-

kártya, nyugdíjszelvény.
A jelentkezés feltétele: az öregségi vagy rokkantsági nyugdíj havi

összege ne haladja meg a 142.500,- Ft-ot. 

HHaajjóókkiirráánndduullááss  nnyyuuddííjjaassookknnaakk

Augusztus 20-a az idén nem csupán az
államalapításról és az új kenyérrõl, ha-
nem a segítségrõl és az összefogásról is
szólt. Az Együtt az ország címmel meg-
rendezett ünnepségsorozat kiemelkedõ
eseményeit tartották a Várban és a
Vízivárosban. 

Kenyérszentelés a Clark Ádám téren

Az ünnep délutánján az új kenyérrel érke-
zett hagyományõrzõ csoportok, az árvízká-
rosult falvakból Budapestre látogatott gye-
rekek és sok száz érdeklõdõ gyûrûjében ke-
rült sor a kenyérszentelés hagyományos
szertartására.

A Lánchíd melletti színpadon a megje-
lenteket dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta:
nem véletlen, hogy a Szent István-napi ara-
tófelvonulás a Budai Vár lábától, „az ország
közepét jelzõ 0 kilométerkõtõl” indul, hi-
szen az elsõ magyar király tisztelete mindig
szorosan kötõdött Budához; háborús el-
hurcolás elõtt itt õrizték a Szent Koronát is.
Talán még kevésbé ismert, hogy a várbeli
Szent Zsigmond kápolnában õrizték a
Szent Jobbot is, az ereklye csak a második vi-
lágháború után került át a Bazilikába. 

Az új kenyér és Szent István alakjának
összekapcsolása régi tradíció – emlékezte-
tett a városvezetõ, így államalapító uralko-
dónk alakja a mindennapi élet szerves része
volt. Századokkal ezelõtt sok mesterség
István királyt választotta védõszentjének.
Talán itt a Várban a Mesterségek Ünnepén
is találkozhatnak csizmadiákkal, akiknek
elõdei készítették a szegedi szabású csizma-
szár díszes, szív alakú felsõ vágását, amely-
nek neve szentistván-kivágás volt. De István
király alakját ott látjuk az egri szabók, a csor-
nai kovácsok és szûcsök pecsétjén éppúgy,
mint a körmöcbányai pénzverõkén. 

– Miért fontos tisztában lennünk ezzel az
örökséggel? Szent István alakja volt minden
magyar önazonosságának alapja. Az õ sze-
mélyében találunk mi, magyarok önma-
gunkra és az õ személyén keresztül találunk
egymásra is. Nincs a világon még egy nem-

zet, amelynek ugyanezt jelentené az István
név, a „megkoronázott” vagy a Szent király
elnevezés, mint nekünk, magyaroknak.
Nincs a világon még egy nemzet, amelynek
az életet jelentõ búzakenyérrõl az elsõ kirá-
lya jutna eszébe, csak nekünk, magyarok-
nak. És nincs a világon még egy nemzet,
amely a megélhetés alapját jelentõ munká-
hoz államalapító királyának a nevét kap-

csolná, csak a magyarok.” A szónok az új
együttmûködés jelentõségét és augusztus
20-a üzenetét abban látta, hogy sikerül-e
visszaadni hazánkban a munka becsületét.
Ma is érvényes a szent istváni gondolat,
amely szerint: „a munka tesz erõs nemzetté,
és ettõl függ Magyarország felemelkedése”.
A köszöntõ szavak után Sebestyén Márta
Kossuth-díjas elõadómûvész, Budavár dísz-
polgára lépett a színpadra, és Szent István-
hoz kötõdõ dalokat adott elõ. A délutáni
ünnepség záró akkordjaként Szontágh
Szabolcs, a Budai Református Egyházköz-
ség lelkésze János evangéliumából és az
Ószövetségbõl idézett, majd ünnepélyesen
megáldotta az új kenyeret. 

A Mesterségek ünnepének népviselet-
be öltözött képviselõi, a Népmûvészeti
Egyesületek Szövetségének tagszervezetei,
számos táncegyüttes és a fiatalok csoport-
ja hatalmas aratómenetté duzzadva vo-
nult át a Lánchídon, a pesti Szent István
Bazilika elé.

Az állami ünnep este a korábbi éveknél
szerényebbre tervezett tûzijátékkal zárult. A
21 órai kezdés elõtt közös gyertyagyújtásra
invitálták az embereket. Az egész nap a hely-

színen kétszáz forintért megvásárolható
gyertyák bevételét az árvízkárosultak megse-
gítésére fordítják, azzal az összeggel együtt
melyet a gazdák ajánlották fel a budai rak-
parton árult ételek bevételébõl. Az otthon
maradók a jótékonysági kezdeményezés ré-
szeként telefonhívás vagy sms díjával támo-
gathatták az árvízkárosult családokat.

r. a.

Kenyérszentelés és aratófelvonulás Budán

Ünnep az összefogás jegyében

Tojás és mézeskalács 
a Mesterségek ünnepén
Az idén huszonnegyedik alkalommal
megrendezett Mesterségek ünnepén a
tojást, a gyertyát és a mézeskalácsot állí-
tották a figyelem középpontjába. Egyes
standokra – köztük a díszvendég Bulgá-
ria asztalkáira – szinte húsvéti hangulatot
varázsoltak az asszonyok, akik a balkáni
ország legismertebb „tojásíró” települé-
sérõl, Velingrádból érkeztek. Elkísérték
õket a bõrösök, a fafaragók és a textilesek
képviselõi is. 

A mézeskalácsos mesterséget inkább
hazai alkotók mutatták be. A szervezõk
egy vidám ötlettel „élõ” mézeskalácsokról
(huszárról, tükrös szívrõl és katonáról) is
gondoskodtak, de néhány valódi mûre-
mek is megállásra késztette a látogatókat.
Érdemes volt végigolvasni a szívek felira-
tait, hiszen a szerelmes üzenetek között
olyan népi bölcsességek is szerepeltek,
mint az alábbi: „Az ember értékét nem az
adja meg, hogy szép-e vagy gazdag, ha-
nem, hogy mennyi örömöt tud szerezni
másoknak.”

A Dísz téri bejárattól a Rondellán ke-
resztül a Clark Ádám térig kígyózó kira-
kodóvásár az idén is megõrizte színvona-
las árukat kínáló, kézmûves jellegét, ám
néhol olyan, új igényeket kielégítõ termé-
kek is megjelentek, mint a hímzett mobil-
telefon-tartó vagy a rátétes laptop-táska. 

A szerencsés látogatók különbözõ ze-
nekarok és elõadómûvészek koncertjeit is
élvezhették, hiszen a Palota színpadon és
az Oroszlános udvarban óránként váltot-
ták egymást a fellépõk.

Új színfolttal gazdagodott az ünnepi
rendezvények sora. A Clark Ádám tér és a
Bem tér között augusztus 20-án megnyílt
a Gasztro-sétány, amelynek kiállítói a
magyar konyha jellegzetes ízeivel várták
vendégeiket. Benke László mesterszakács
a helyszínen négyszáz liter lecsót készí-
tett, de terítékre került itt gulyás, pör-
költ, ökör és mangalica is. A gazdák a ker-
tek gyümölcseit is az aszfaltozott  budai
utcára varázsolták.  

Bár Magyarország tortájának hivatalos
felvágására csak este nyolc órakor került
sor, az érdeklõdõ ínyencek a Gasztro sétá-
nyon már délelõtt megkóstolhatták az év
süteményét. A magyaros ízvilágot tükrö-
zõ, és az augusztus 20-i ünnephez kapcso-
lódó verseny gyõztese ezúttal a Sulyán-fé-
le szilvagombóc torta lett, amely rendha-
gyó formában ötvözi a magyar szilvát a
csokoládéval és a marcipánnal. 

A 2006-os tûzijáték sérültjeinek több mint felével már megegye-
zett a kormány a kártalanításról. Répássy Róbert, a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára errõl a Bem rak-
parton, a Budavári Önkormányzat által állíttatott Emlékfánál
beszélt a sajtó képviselõinek. 

A Magyar Köztársaság Országgyûlése a nyár elején fogadta el
azt az országgyûlési határozatot, amely kimondta, hogy kártalaní-
tani kell mindazokat, akiket az állami vezetõi felelõtlenség, az ál-
lam által elmulasztott jogalkotási kötelezettség miatt, közvetve
vagy közvetlenül alapjogi sérelem ért. A parlament ezzel azt kí-
vánta elõsegíteni, hogy a 2006. augusztus 20-i vihar áldozatainak
évek óta tartó peres eljárása megegyezéssel befejezõdjék, és az ál-
lami bocsánatkéréssel az áldozatok teljes körû anyagi és erkölcsi
kárpótlása megtörténjen.

Répássy Róbert, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ál-
lamtitkára a sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a beérkezett 63
igénybõl 37 esetben született már megállapodás, és mintegy 128
millió forint kárigényt fizettek ki. A kártalanításra várhatóan 300
millió forintot költenek, amit a költségvetés általános tartalékából
fedeznek. A sajtótájékoztatót annál az Emlékfánál tartották, ame-
lyet a Budavári Önkormányzat állíttatott a 2006. augusztus 20-i vi-
har áldozatainak emlékére, a Bem rakparti emlékmûvet annak a
fának a helyén állították fel, amely a viharban több emberre rádõlt. 

Az emlékmûvön látható kettétört fa, a fészkét sirató madárpár
és a rájuk magasból tekintõ tündérarc egyszerre három dolgot
jelképez: magát a tragédiát, a természet legyõzhetetlenségét, va-
lamint az emberi felelõsséget, hiszen az ember nem csak áldozat
volt, felelõs is.  

Kártérítés a 2006-os tûzijáték sérültjeinek  

A kenyérszentelési szertartáson dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte az érdeklõdõket

Az aratófelvonulás résztvevõi a Budai Vár lábától indultak a Szent István Bazilika elé
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Tíz-tizenöt évvel ezelõtt a kerületben még bõ-
ven láthattunk golyó ütötte sebeket a házfala-
kon, leszakadt erkélyeket, elhanyagolt, omló fa-
lú homlokzatokat.  A házfelújítási programnak
köszönhetõen mára a kerületi rehabilitáció át-
lépte a „kritikus küszöböt”, és lassan a fel nem
újított épület számít kivételnek. Az összkép ér-
tékelésekor azonban tudni kell: a Budavári Ön-
kormányzat csak egyik gazdája a területnek,
mellette a Fõváros és a Magyar Állam is rendel-
kezik területekkel, ingatlanokkal, amelyek jó
karban tartása a tulajdonosok, vagyis a Fõváros
és a Kincstár kötelessége.

Az I. kerület egyik jellegzetes és várostörté-
neti szempontból is fontos része a Krisztinavá-

rosi mûemlék templom környezete, az úgyne-
vezett „belsõ Krisztinaváros”. A kerületben el-
indított felújítási program keretében ezen a te-
rületen is voltak már változások, és még továb-
biak várhatók. 

A városrész megújításának egyik legjelentõ-
sebb eleme a Roham utca teljes burkolati és
zöldfelületi felújítása. A Roham utca egyben kis
intézményközpont is: itt található a kerületi
Idõsek Klubja, az utca Attila út felõli sarkán
mûködik az Okmányiroda és az Önkormányzat
egyik ügyfélszolgálati irodája. A Roham u. 8. sz.
alatt készült el a Mészáros utcából ideköltözõ új
fogászati rendelõ. Az új helyen korszerû körül-
mények között, akadálymentes környezetben
várják a betegeket. Ezek a közintézmények igen
nagy forgalmat bonyolítanak le, ezért gondos-
kodni kellett biztonságos és akadálymentes
megközelítésükrõl a felújítás során. 

A Roham utca felújításának terve már a
2006-os választásokat követõen, a ciklusprog-
ram összeállításakor megfogalmazódott. Az
Integrált Városfejlesztési Stratégiában (IVS) a
Roham utca és környezete külön fejlesztési ak-
cióterületként lett megjelölve. Az elképzelése-
ket, fejlesztési koncepciókat a Krisztinaváros-
ban élõk városrészi lakossági fórumon és a köz-
meghallgatáson is megismerhették. A Roham
utca Attila út – Krisztina krt. közötti szakaszá-
ról készült közterületi terve magában foglalta
az útépítést, a zöldterület rendezését, továbbá a
közvilágítási hálózat korszerûsítését. A tervek
között szerepel az Attila út 10. számú épület
földszintjén lévõ, volt „CO-NEXUS” irodák
hasznosítása. Elképzelhetõ, hogy itt is elõbb-
utóbb valamilyen intézmény kap helyet, ami to-
vább növelheti az utcarész „ügyfélforgalmát”.

A kivitelezés egyik igen lényeges és - tegyük
hozzá - sok vitát kiváltó részét a zöldterület
megújítása jelentette. A meglévõ fasorból há-
rom fa maradt meg, kettõt átültettek, és tizen-
öt hársfát újonnan ültettek el. A telepítés helyét
nagyban meghatározta, hogy hol vannak a köz-
mûvezetékek. A zöldfelület felújítását állapot-
felmérés elõzte meg.  A problémák egyes fák
esetében már 2006-ban jelentkeztek: a rossz
emlékû augusztus 20-i vihar az Attila utca felõli
fákat jelentõsen megtépázta. 2007-ben szak-
mérnökök végezték el az utcában levõ fák álla-
potfelmérését. Megállapították, hogy a fák „vi-
talitási értéke”, azaz életképessége jelentõsen
leromlott, csak 42,1%-os, az ideális 100%-hoz
képest. Gallyazással és az odúk kezelésével sem
javult állapotuk. Az elmúlt évben a Pauler –
Roham utca sarkán lévõ, veszélyessé vált fa el-
távolításához a tûzoltókat kellett riasztani. A
volt ÁNTSZ épülete elõtt is ki kellett vágatni

egy veszélyessé vált fát, idén májusban pedig a
vihar és esõzések következtében újabb fa dõlt
ki. Az útfelújításhoz kapcsolódóan a szakembe-
rek ismételten megvizsgálták a fák állapotát, és
azt állapították meg, hogy az odvas, többször
visszacsonkolt fák helyett új, egységes fasor te-
lepítése indokolt.

A közvilágítási hálózat is elavult, korszerût-

len volt. Az egységes kerületi megjelenés
érdekében immár 15 éve a hagyományos
„Budavár-típusú” kandeláberekre cserélik
ki az elöregedett, a környezetbe nem illõ
közvilágítást. A Vár és a Viziváros után a
Krisztinavárosban is egyre több helyen tör-
tént meg a csere, a Pauler utcában, 2009-
ben a Logodi utca egy szakaszán. A Zerge
lépcsõ hézagos, hiányos kõburkolatát is ki-
javították. 

LLeeggyyeenn  aa  HHoorrvváátthh--kkeerrttbbeenn
BBuuddáánn
A krisztinavárosi fejlesztések másik jelen-
tõs része a Horváth-kertre koncentrálódik.
Korábban folyamatos panaszok, bejelenté-

sek érkeztek a park elhanyagoltsága, a hajlékta-
lan-kolónia miatt. A közterület rendezési tervet
2009 tavaszán fogadta el a Képviselõ-testület,
és még ebben az évben tervezõi megbízást ad-
tak a Horváth-kert - Alagút utca és Krisztina
körút találkozásánál levõ területrészek új építé-
szeti megformálására. Az elfogadott tervek sze-
rint lebontják a mûszakilag és esztétikailag is
elavult, faszerkezetû pavilonokat. Az ide terve-
zett pavilon és a hozzá kapcsolódó oszlopsorral
kialakított terasz ívesen keretezi majd a hajdani
budai színkör porondját idézõ terecskét, amely-

nek közepén elhelyezik Déryné újrafaragott
szobrát. A munkálatok három ütemben zajla-
nak. Elsõként a Déryné szobor közvetlen kör-
nyezetének rendezési munkálatait végzi el az
Önkormányzat. A szobor avatására szeptember
21-én 17.00 órakor kerül sor. A második és a har-
madik részben a pavilon épülete és környezete,
illetve Ferenczy Béni „Ülõ nõ” címû szobra kö-
rüli medence és környezete kivitelezési munká-
latai folynak majd. A pavilon épületében helyet
kap egy kávézó, illetve egy hírlapárus, alatta pe-
dig kialakításra kerül egy modern, akadály-
mentes nyilvános illemhely. A Horváth-kert
Alagút utcai részén - a pavilon építése
mellett - komplett burkolatcsere, öntözõ-
rendszer, dísz és- közvilágítás kiépítésére
és a zöldfelület megújítására kerül sor.
Egységes „Budavár”-padok kerülnek
majd ki az eddig nagyon vegyes képet
nyújtó padok helyére.

A területrész fejlesztésének része a ke-
reskedelmi ellátás javítása. Tavaly az Ala-
gút utca 5. szám alatti élelmiszer áruház
bérleti szerzõdése lejárt. Az Önkormány-
zat teljes felújítási kötelezettséggel adta
bérbe helyiséget a CBA Budavár Kft. ré-
szére. Az új bérlõ több mint kétszáz millió
forintot költött az Önkormányzat tulaj-
donában lévõ ingatlanra (portálok cseré-

je, gépészeti vezetékek teljes cseréje, klíma-lég-
technika cseréje, mozgássérült felvonó). Ezzel
idén februárban a vásárlók egy korszerûen fel-
újított üzletet vehettek birtokukba.

Celeb világ 
A környékbeliek azonban nem minden válto-
zásnak örülnek. Az új útburkolatok, a stílusos
lámpák és padok megnyerték tetszésüket, de a
Déryné vendéglátó terasza miatt sok panasz ér-
kezett a polgármesteri hivatalba. A környéken
élõket zavarja, hogy az étterem kitelepülése
szinte elfoglalja a járdát, és emiatt nem tudnak
közlekedni. A levélírók és telefonálók szóvá tet-
ték a fák kivágását is. 

Az önkormányzat néhány évvel ezelõtt hir-
dette meg a Déryné cukrászda bérletét, azzal a
céllal, hogy az egykor jobb napokat látott, pati-
nás intézmény visszakapja régi fényét. A pályá-
zatot magas színvonalú programjával és ajánla-
tával a Primetime Entertainment Kft. nyerte
meg. Akkoriban a cég képviselõje, Kovács Kris-
tóf úgy nyilatkozott, hogy „a korábbi Déryné
cukrászdából szeretnénk kedvelt budai találko-
zóhelyet kialakítani, olyat, amilyenek most in-
kább csak a pesti Belvárosban találhatók”. Az új
bérlõ óriási költséggel újjáépítette az épületet.
Az eredmény magáért beszél: a Déryné valóban
„trendi” és színvonalas lett. Különleges hangu-
latát a belsõépítész által tervezett burkolatok,
világítótestek, a fatüzelésû kandalló, a hosszú
kanapék adják. Konyhája is elsõrangú. A befek-
tetésnek meg kell térülnie – nyilván ezért pró-
bál a tulajdonos engedély nélkül is tovább ter-
jeszkedni. 

Aki megnézi az internetes blogokat, látja azt
is, hogy másfajta panaszok is vannak. Van, aki
szerint az új Déryné  procc, és „minden, csak
nem úrinõ”. Tény, hogy a Dérynébe ma nem az
a polgári réteg jár, amely fénykorában, hanem
médiaszemélyiségek látogatják, illetve azok,
akik szeretnének bepillantani a sztárok világá-
ba, és legalább egy vacsora erejéig élõben is látni
akarják a celebeket.                                           K. M.

Történelmi  levegõ,  belvárosi  forgalom  és  egyre  több  étterem,  terasz  jellemzi  az  elsõ  kerület  Krisztinavárosnak  nevezett  részét.  Az  utóbbi  években  
sok  épületet,  utat  és  egyéb  közterületet  újítottak  itt  fel  -  zömükben  önkormányzati  pénzbõl  vagy  támogatással.  Az  irodalmi  

hagyományairól  nevezetes  városrész  képét  ma  már  lassan  ezek  határozzák  meg.  A  közeljövõben  megkezdõdik  a  Horváth-kkert  Alagút  utca  
felõli  részének  felújítása,  szobrot  kap  Déryné,  és  a  Roham  utcába  költözik  a  legkorszerûbb  eszközökkel  felszerelt  kerületi  fogászat.  

Nyilatkozik a polgármester: 

Egy fa helyett kettõ 

- Örültünk annak, hogy a nagyhírû cukrászdát építészetileg
méltó módon újították fel, bõvítették ki. Krisztinavárosnak,
sõt a kerületnek sem volt hasonló színvonalú vendéglátó
helye. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tulajdonosok
akármit megtehetnek. A kerületben minden vállalkozónak
egyformán be kell tartania az elõírásokat. Nem teszünk ki-
vételt a Dérynével sem. Éppen augusztus 30-án, hétfõn ír-
tam alá azt a határozatot, amelyben csaknem kétmillió fo-
rint bírsággal sújtottuk az építkezés alatti, engedély nélküli
közterület-használat miatt. Ez a rész különben korábban
építési terület volt, és a Déryné a kitelepüléshez ezt foglal-
ta el, önkényesen. 
s GGoonndd  vvoolltt  aa  ffáákk  kkiivváággáássáávvaall  iiss......
- Sajnos, a szennyezett városi levegõ és talaj nem kíméli

a növényeket sem, ezért a kerületben több helyen is ki kel-
lett vágni a beteg fákat. Minden fa sorsáról szakértõi vizsgá-
lat döntött: csak a beteg és gyógyíthatatlan példányokat
vágták ki. Azt szeretnénk, ha a Krisztinavárosban is egyre
több lenne a zöld, ezért elhatároztuk, hogy a jövõben min-
den kivágott fa helyett kettõt ültetünk. Itt is megtörtént a ki-
ültetés. Különben a kerületben több helyen is alakítottunk
ki díszburkolatot: a Bécsi kapu téren, az evangélikus temp-
lom elõtt, a Várnegyed Galéria elõtt és legutóbb az Iskola –
Markovits utca találkozásánál. Az ott a lakók örömmel fo-
gadták, sõt, voltak további ötleteik is. Tervezzük a Krisztina-
városban a Horváth-kert megszépítését is.
s MMiitt  ttaarrttaallmmaazz  aa  ffeellúújjííttáássii  tteerrvv??
- Lebontjuk az elhasználódott pavilonokat, és egy kor-

szerû, esztétikus kávézót alakítunk itt ki. Ennek lesz egy te-
rasza és egy fedett, elõtetõs része. Ezzel egy idõben elké-
szül a nagyon hiányzó, modern nyilvános WC is. Már ti-
zenöt éve, hogy a kerület felújított közterületeire ,,Budavár
típusú” kandelábereket telepítünk, amelyek illenek a hely-
szín történelmi hangulatához. A Horváth-kert sétányát is
ilyenek világítják majd be.

Krisztinavárosi  anzix
Változások a Roham utcában
l Az utca mindkét szakasza egyirányú lett a Pauler

utca felé.
l 37 ferde beállású parkolóhely került kialakításra.
lA Roham utca mindkét szakaszán biztosítottak 1-1

parkolóhelyet a mozgássérültek részére.
lA gyalogos és kerékpár átvezetéseknél a szegély le-

süllyesztéssel a mozgássérültek közlekedését biztosí-
tották.
l A fogászati rendelõ gyalogos bejáratához felhajtó

rámpát alakítottak ki a mozgássérültek részére (a ko-
rábbi, emeleten kialakított fogászati rendelõ akadály-
mentes megközelítése nem volt lehetséges).
lAz egyház tulajdonába tartozó, Krisztina téri temp-

lom melletti parkolót lezárhatóvá tették.

Megújult utcakép

A korhadt gyökérzet már nem tartotta meg a fát 

Az új pavilonok és a Déryné szobor környezetének látványterve a Horváth-kertben

Korszerû fogászati rendelõk várják a betegeket

A régi sláger Lajtai Lajos és Békefi István mûve,
az Egy régi nyár címû operett dala. A halhatat-
lan dal refrénje: 

Legyen a Horvát kertben Budán! 
Szombaton este fél 8 után. 
Kiszól a színkörbõl a zene, 
ragyog a babám két szép szeme.
Legyen a Horvát kertben Budán! 
Szombaton este fél 8 után. 
Mikor az elsõ csillag kigyúl, 
kicsike babám hozzám simul.
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A közönség folyamatosan érkezett, s bár a bejárat-
nál nem volt tolongás, a tombolajegy-árusok nem
panaszkodtak. A hagyományokhoz híven az idén
is elsõsorban a három fõdíj – egy LCD monitor,
egy nyomtató és egy DVD lejátszó – vonzotta a já-
tékos kedvûeket, de a többi ajándékra is érdemes
volt pályázni. Márai CD-k és hozzácsomagolt mi-
nõségi borok, DVD-k, könyvek és kisebb számí-
tástechnikai eszközök vártak gazdára. (Fortunát,
a szerencse istenasszonyát ezúttal Fehér Ferenc, a
Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont igazga-
tója képviselte, õ volt ugyanis, aki az este során ki-
húzta a nyertes számokat.) 

Kalocsai Andrea, a Duna Televízió szerkesztõ-
mûsorvezetõje a bál visszatérõ háziasszonyaként,
a helyiek személyes ismerõseként köszöntötte a
vendégeket, és elárulta, hogy az I. kerületi rendez-
vény különösen kedves a szívének. 

A szabadtéri est formabontó nyitótáncát a
Bartók Táncegyüttes népviseletbe öltözött mûvé-
szei adták elõ. A fiatal táncosok többek között szat-
mári, dunántúli és kalotaszegi táncokat mutattak
be, a talpalávalót Székely Veronika és bandája húz-
ta. A legnagyobb sikert a látványos üveges tánc
aratta. A mûsor végén Teszári Miklós, az együttes
vezetõje a tánctanulás mellett korteskedve szólt a
közönséghez. Elmondta, hogy szeptember elejétõl
székhelyükön, a Budavári Mûvelõdési Házban az
óvodásoktól a felnõttekig több korcsoportban is
indítanak néptánc tanfolyamot.

A sportpályán összegyûlt aprónép ugrálással és
szaladgálással, a felnõttek inkább házias ételek és
italok fogyasztásával tartották melegen a testhõ-
mérsékletüket. Akadt, aki ezalatt a Maros utcai
Szakrendelõ sátránál sorakozott, ahol a szakem-
berek a bál ideje alatt alkalmi vérnyomás-, test-
súly- és vércukorszint mérést, valamint tanács-
adást végeztek.   

Baráti és családias hangulatban került sor dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester megnyitó be-
szédére, aki bevezetõjében stílusosan az idõjárás
jelentést idézte: -Évszakváltó hidegfront éri el a
Kárpát-medencét... – majd hozzátette, hogy ezút-

tal az elõrejelzés nem tévedett. Sokan megijed-
tek és otthon maradtak, de a bál fõ vendége,
Demjén Ferenc soraival szólva: mi „itt vagyunk,
ki tudja, kit ki hívott, mégis itt vagyunk, sokáig
itt leszünk”. Elérkezett az évszakváltás ideje,
amely nem csupán az iskolakezdést és a nyári

menetrend változását jelenti. A jövõ ígéretét az
átélt pillanat teszi reményteljessé – mondta a
polgármester, majd sorolni kezdte a folyamato-
san megvalósuló terveket, amelyet a „Czakó” va-
lamennyi vendége láthatott: a salakos futópálya
gumiborítást kapott, a kézilabdapályát leaszfal-
tozták, kész a mûfüves labdarúgópálya, amely-
hez világítás is tartozik, és télen sátorral védik
majd, valamint befejezték a salakos teniszpálya
kialakítását.   

Dr. Nagy Gábor Tamás ezt követõen bejelen-
tette, hogy hamarosan megnyitják az Oxygen
Wellness Sport- és Rendezvényközpontot is,

amelyben egy uszoda is helyet kap, és ezzel megol-
dódik a kerületi kisiskolások úszásoktatása.
Ugyanitt befejezés elõtt áll Buda legnagyobb mû-
jégpályájának építése.

A polgármester elárulta, hogy az elkövetkezõ
hetekben sem tétlenkedik az önkormányzat, hi-
szen a különbözõ évfordulókra és hagyományos
rendezvényekre ünnepségekkel, díjátadásokkal,
szoboravatással és kiállítással készülnek. Végül
közzé tette, hogy a fõvárosi közgyûlés Pest-Buda-
Óbuda egyesítésének emléknapján Demjén Fe-

renc zeneszerzõ-énekest díszpolgárává avatja.
Zárszavában ismét õt idézve, egy „nyárbúcsúzta-
tó” dal soraival búcsúzott:  „elment a vándor, el-
vitte zsákjában a nyár minden ízét”. 

A nagy koncert elõtt a Bagi-Nacsa páros állt a
színpadra, akik könnyeden, és a közönséget be-
vonva parodizálták a politikai élet és a bulvár vilá-
gát. Fricskát kapott a jelenlegi és a korábbi mi-
niszterelnök, de Gyõzike és Uri Geller sem ma-
radt ki a sorból. Olyan világsztárok alteregói is
helyet kaptak a mûsorban, mint Tom Jones. A
legnagyobb tapsot egy hazai énekes fellépése arat-
ta, hiszen Nacsa Olivér Korda György képében,

szinte elmaradhatatlan záró száma a parodista pá-
rosnak. (A Balázs Klárit megszemélyesítõ hölgyet
a közönség soraiból hívta ki a humorista.)  

Este nyolc órára már szorosan megtelt a szín-
pad elõtti szabad terület, és az addig padon
ülõknek is fel kellett állniuk, ha látni akarták a
színpadra lépõ Demjén Ferencet és zenekarát.
A kétórás koncert a legújabb Demjén-számok-
kal indult (a közönség többsége természetesen
ezeket is együtt énekelte a mûvésszel), és idõben
visszafelé haladva jutottunk el a közelmúlt leg-
nagyobb slágereiig. Az énekes a neves zenészek-
bõl álló teljes csapatával lépett fel -Bársony
Attila, Demeter György, Kovács Barnabás,
Menyhárt János, Solti János, Vass Attila, Vincze
Tamás, Závodi Gábor-, és teljes erõbedobással
szórakoztatta a közönséget. Egy idõ után úgy
tûnt, hogy az emberek megfeledkeztek a hûvös
nyári estérõl, és egyre jobban belemelegedtek az
éneklésbe és a tapsolásba. 

A legkisebbek nagy örömére idén sem maradt
el a tûzijáték, amely látványos zárását jelentette a
bál hivatalos programjának, és egyben az idei
nyárnak is. Természetesen a legelszántabb táncos
lábú vendégek még egy kis ráadást is kaptak, hi-
szen a Retrocelli zenekar éjfélig játszott, felidézve
a ’60-as és ’70-es évek világát, az igazi házibulik
hangulatát.                                            Rojkó Annamária 

A humor világában a Bagi-Nacsa két olyan ösz-
szeforrott név, mint az irodalomban Ilf–Petrov,
vagy a könnyûzenében Lennon–McCartney.
Bár a Nyárbúcsúztató bálon közösen arattak si-
kert, mi Nacsa Olivért kértük rövid beszélgetés-
re, hiszen kettejük közül õ az, aki tõsgyökeres
budavári. 
s Milyen emlékek fûzik a kerülethez?

Szinte minden gyerekkori emlék ideköt, mert
itt nõttem fel, idejártam óvodába, késõbb pedig
a Budavári Általános Iskola padjait koptattam.
s Talán a parodizálást is az iskolában kezdte?

Igen, az elsõ sikereket az osztályban tanárparó-
diákkal arattam, majd egyre többször szerepel-
tem iskolai rendezvényeken.
s Kikrõl érdemes paródiát készíteni?

Csakis olyanokról, akik karakteres egyéniségek,
jellegzetes figurák vagy sajátos elveket vallanak.
Akik ilyenek, általában jól fogadják a paródiát,
ha mégis megbántódnak, akkor valószínûleg
mi tévedtünk, amikor kiválasztottuk õket.
Sokáig futott a Szomszéd kertje címû jelene-
tünk, amelyben Orbán Viktor és Gyurcsány
Ferenc „beszélgetett” egymással. Megbízható
forrásból tudjuk, hogy a paródia mindkettõjük-
nek tetszett.
s Mitõl függ, hogy Bagi Iván, vagy ön „csinál meg”
egy figurát?

Tréfásan azt is mondhatnám, hogy mi két alap-
típust képviselünk: az egyikünk szõke, a mási-
kunk barna. Valójában az általunk „gegparti-
nak” nevezett ötletparádén dõl el, hogy kire jut
a következõ „áldozat”.
s Hol zajlanak ezek a „gegpartik”, lakásokon vagy
irodákban?

Leggyakrabban kávéházakban. Az Angelikában
például sok mûsor született. 
s Mitõl függ, hogy egy adott este milyen tartalmú
mûsort adnak elõ?

A színpadi fellépéseknél elsõsorban a közönség
összetételén múlik. Pár perc alatt bemérhetõ,
hogy az adott esten mire van igénye a nézõknek.
Néha inkább intellektuális, máskor egyszerûbb
poénokra vevõk. A bevezetõt és az összekötõ
szöveget minden este az adott helyre aktualizál-
juk. 
s Kit tart a magyar humor legnagyobb egyéniségei-
nek?

A legnagyobbak saját egyéniséggel rendelkez-
tek, ettõl lettek különlegesek.  Hofi Géza pótol-
hatatlan, körülbelül 150 évben egyszer születik

ilyen zseni. A maiak közül Fábry Sándort és
Galla Miklóst tartom mûfajuk kimagasló mes-
terének.

s Milyen adalékokból készül egy-egy új mûsor?
A mi mûfajunkat minden nap elölrõl kell kez-
deni. Feldob, amikor elkészül egy új poén, de
elõfordul, hogy pár nap múlva már nem ér sem-
mit.  Számunkra kötelezõ a bulvársajtó és a po-
litikai napilapok rendszeres olvasása, de beval-
lom, hogy a TV-show-kat csak a paródiák miatt
nézem. 
s Mostani fellépésükön a Korda György–Balázs Klári
énekes házaspár Mamma Maria címû dala aratta a
legnagyobb sikert. Mindig ezzel zárják a mûsort?  

Nekünk ez olyan, mint Gálvölgyi János Rózsa
György paródiája: a közönség rendszeresen kö-
veteli. 
s Hol láthatjuk legközelebb önöket?

Hamarosan színházi bemutatót tartunk, ame-
lyen bemutatjuk az új önálló estünket, addig pe-
dig járjuk az országot, és a Fábry show-ban is
rendszeresen láthatnak a nézõk.

r. a.

Hûvös este forró hangulatban 
Augusztus utolsó szombatján nem volt túl kegyes az idõjárás a Czakó közönségéhez – talán az égi-
ek is szó szerint értelmezték a „nyárbúcsúztató” jelzõt.  Az esõtõl szerencsére megkímélték az el-
szánt bálozókat. Hûvös, borongós idõ – ám a gyenge szél együttérzõ közremûködésével – mégis íny-
csiklandó tarja és a tepsis burgonya illata fogadta mindazokat, akik a pálya zöld gyepére léptek.  

Nacsa a „páratlan párosból”
Augusztus utolsó hétvégéjén Buda 1686-os
török uralom alóli felszabadítására emlé-
kezve ostromjátékkal, kézmûves foglalkozá-
sokkal, hagyományõrzõ katonai bemutatók-
kal, valamint színházi elõadásokkal várták
az érdeklõdõket a Budai Vár Újvilág Kert-
jében. 

Boroviczény Attila, a rendezvény fõszervezõje
lapunknak elmondta, hogy 2005 óta már hato-
dik alkalommal emlékeznek meg az 1686. szep-
tember 1-én és 2-án történt világraszóló esemé-
nyekrõl. 

– A Vár visszafoglalásának híre végigsöpört
egész Európán. A korabeli sajtó egy hónappal a
törökök leverése után Spanyolországban és
Portugáliában is hírt adott a hõs magyar és ba-
jor vitézekrõl. Sajnálatos módon azonban ma-
napság sokan nincsenek tisztában hazánk tör-
ténelmével, és nem tudják, hogy mi történt
Budán 324 évvel ezelõtt. A rendezvény fõ célja,
hogy ezt az ûrt betöltse, és emlékeztesse az em-
bereket ennek a sorsdöntõ eseménynek a je-
lentõségére. Szeretnénk ha végre mindenki-
ben tudatosulna, hogy a nemzet mennyi min-
dent tett szabadságának kivívásáért. Az a nép
ugyanis, aki a múltját elfelejti, arra kényszerül,
hogy idõvel újra szembenézzen vele – emlékez-
tetett Boroviczény Attila, aki hozzátette: arra
törekedtek, hogy az akkoriban használt eszkö-
zöket, ruhákat és fegyvereket hitelt érdemlõen

ábrázolják, és olyan környezetet teremtsenek,
amely a korszak kultúrtörténeti sajátosságait is
megjeleníti. A Budai Vár Újvilág Kertjében a
rendkívül látványos vári ostrom mellett az ér-
deklõdõk megismerkedhettek a korabeli kato-
nai táborok életével, kipróbálhatták a harcok
során használatos fegyvereket, és páncélokat,
valamint borászati bemutatón és kóstolón ve-
hettek részt. Elsõsorban a gyerekek körében
arattak nagy sikert a középkori fafaragók, fegy-
verkovácsok és fazekasok tudását felidézõ kéz-
mûves foglalkozások, míg a párbajok a nagyob-
bak számára is felejthetetlen élményt jelentet-
tek. A fõszervezõ kiemelte a program támogató-
it, és megköszönte a Várõrség Alapítványnak, a
kerületi önkormányzatnak, a Sárkányos Lovag-
rendek, a Honvédelmi Minisztérium Hadtör-
téneti Múzeumának, a Budavári Kht.-nek a
közremûködést. 

– A program kiszélesítése érdekében a tervek
között szerepel, hogy a rendezvény idõpontját
visszatesszük a nyár közepére. Úgy gondoljuk,
hogy az iskolakezdéshez közeli idõszak miatt sok
család elfoglalt és nem jut el az eseményre.
1686-ban az ostromgyûrû már júliusban kiala-
kult, erre alapozva egy hónappal korábban tar-
tanánk meg a Buda Eliberatát. 

Emellett szeretnénk a Budai Várban állandó
várõrséget felállítani, a megvalósításról a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel és az ön-
kormányzattal is megkezdtük az egyeztetéseket. 

Idõutazás a Várban

A Nyárbúcsúztató bál nyitó táncát a Bartók Táncegyüttes fiatal mûvészei adták elõ

Nacsa Olivér



Kulturális Örökség Napjai

SSzzeepptteemmbbeerr  hhaarrmmaaddiikk  hhééttvvééggééjjéénn  iissmméétt  mmeeggnnyyííllnnaakk  aazz
éérrttéékkeess  ééppüülleetteekk  ééss  aazz  iinnttéézzmméénnyyeekk  sszzéékkhháázzaaii  aa
KKuullttuurráálliiss  ÖÖrröökksséégg  NNaappjjaaii  rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaatt  kkeerreettéébbeenn,,
mmeellyyeett  hhaazzáánnkkbbaann  1155  éévvee  üünnnneeppllüünnkk..  LLááttooggaatthhaattóó  hheellyy--
sszzíínneekk  aazz  II..  kkeerrüülleettbbeenn::

Budapesti Történeti Múzeum
(Budapest, I., Szent György tér 2.)
A Múzeum Budapest és a királyi palota történetét mutat-
ja be kiállításain. A Kulturális Örökség Napjai alkalmából,
a Felemelõ század tematikához kapcsolódóan, a Budai
bürger, pesti polgár címû kiállításon lesznek tárlatveze-
tések mindkét nap 11 órakor, 15.30 órakor, kb. 1 óra idõ-
tartamban, www.btm.hu.

Budavári De la Motte-palota
(Budapest, I., Dísz tér 15.)
A budai Várban, a Dísz téren található a középkori alapo-
kon álló De la Motte-palota, amelynek emeleti egymásba
nyíló szobasorának falain csodálatos, 1760-1790-bõl
származó barokk-rokokó és kora klasszicista díszítõfes-
tés tekinthetõ meg. Vezetett csoportok indulnak minden
egész órában, az utolsó csoport 17 órakor indul, www.de-
lamottebeerpalota.eoldal.hu

Francia Intézet
(Budapest, I., Fõ u. 11.) 
A látogatók megtekinthetik a 43 000 dokumentumot õr-
zõ Médiatárat, a 200 férõhelyes Színháztermet, külön ké-
résre a csodálatos panorámájú igazgatói irodát is, vala-
mint Ludovic Thiriez francia képzõmûvész Munkavonal
címû kiállítását. A mûvész különleges elõadással készül
az alkalomra. Szombaton 10-18 óráig, www.franciainte-
zet.hu.

Hadtörténeti séta
Útvonal: Kapisztrán tér, Országház u., Anjou bástya,
Esztergomi rondella, Tóth Árpád sétány, HM-HIM díszud-
var, HM-HIM márványterem Szombat-vasárnap: 10.30
órakor a HM-HIM Tóth Árpád sétány bejárata elõl,
www.militaria.hu

Hotel Victoria 
(Budapest, I., Bem rakpart 11.)
Hubay Jenõ a világhírû hegedûmûvész, a magyar hegedû-
iskola megalapítója palotája állt itt, 1898-ban készült el
az épület. Minden egész órakor vezetés indul szombaton
11-18 óráig. Zenedélután a Hubay Teremben: Gombos
László zenetörténész elõadása az Erkel és a Hubay család
kapcsolatáról, Herencsár Viktória cimbalommûvésznõ
közremûködésével. Hubay Jenõ Zeneterem szeptember
18-án 16 órakor.

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
(Budapest, I., Táncsics Mihály u. 1.)
Az emeletes barokk épület két középkori reneszánsz ház
maradványaiból épült, amit a XIX. században átépítettek.
Az épület 1970 óta az örökségvédelem székháza.  Az
Örökség Galériában az Értékvédõ program Torockón cí-
mû kiállítás látható. Szombat-vasárnap: 10-17 óráig,
www.koh.hu.

Magyar Kultúra Alapítvány székháza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
A Magyar Kultúra Alapítvány székháza 1904-ben épült,
Fellner Sándor tervei alapján, neogótikus stílusban, az
akkori Pénzügyminisztériumnak. Épületünkrõl – kiállí-
tás. Szombaton 10-23 óráig, vasárnap 10-19 óráig,
www.mka.hu

Budai Vigadó
(Budapest, I., Corvin tér 8.)
A Budai Vigadó monumentális, kétemeletes, timpanonos,
belsõ udvaros neoreneszánsz-eklektikus középület, szo-
bordíszekkel és díszlépcsõházzal. 

Hagyomány és képzõmûvészet Az épület bemutatásá-
nak idõpontjai: 10, 14, 17 óra. Vezetõk: Déry Attila mûvé-
szettörténész, Nagy Csaba építész.

Egy század felemelõ változásai Az Antrop-Art Egye-
sület kapcsolódni kíván az országos KÖN programhoz,
ezért 2010. szept. 17-én, pénteken 10 óra konferenci-
át szervez. Magyar Mûvelõdési Intézet aula, szeptem-
ber 17-én 10 óra. Szombat-vasárnap: 10-18 óráig,
www.mmikl.hu

Magyar Országos Levéltár
(Budapest, I., Bécsi kapu tér 2-4.)
A Magyar Országos Levéltár 1923-ban épült Pecz Samu
tervei alapján. Az épületet a pécsi Zsolnay-gyár díszes
kerámiái, Róth Miksa eredeti festett ólomüveges ablakai
és Dudits Andor seccoi díszítik. Az épület Magyarország
elsõ levéltári célra épített épülete, mely az ország ezer-
éves történelmének alapdokumentumait õrzi. A vezetés
mellett mindkét napon folyamatos gyerekprogram várja
az érdeklõdõket. Levéltári Vízjeltitkok. Szombat-vasár-
nap: 10-17 óráig, www.mol.gov.hu.

Magyar Távirati Iroda
(Budapest, I., Naphegy tér 8.)
Idén újra, csupán két napra megnyitjuk a nagyközönség
elõtt az MTI kapuit. Látogasson el szerkesztõségeinkbe,
nézze meg híres fotóarchívumunkat, vegyen részt érde-
kes programjainkon és vessen egy pillantást a városra le-
nyûgözõ tetõteraszunkról.  A vezetett séta a földszintrõl,
10-15 fõs csoportokban 10-15 percenként indul. Az utol-
só indulás szeptember 18-án 17.30 óra, 19-én 16 óra.

Útvonal: Elnökség - Fotóarchívum - Hírforgalom - News-
room. Idõtartama: kb. 25 perc. Fotókiállítás, koncert, han-
gulat-fotómûterem: Kiállítás régi fényképezõgépekbõl és
Várkonyi László portréfotóiból. Szombaton 10-18 óráig,
vasárnap 10-17 óráig, www.hirugynokseg.hu.

Nemzeti Táncszínház
(Budapest, I., Színház utca 1-3.)
A Várszínház az egyetlen olyan XVIII. századi magyaror-
szági színházépület, amely ma is játszóhelyként funkcio-
nál. Az egykori karmelita kolostort II. József parancsára
ürítették ki és Kempelen Farkas tervei alapján építették
át színházzá és kaszinóvá. A színház 2001 óta a Nemzeti
Táncszínház otthona. 

Kedvenc arcaim, kedvenceim arca - Arató András kiál-
lítása a Nemzeti Táncszínház Galériájában.

Kulisszajárás a Nemzeti Táncszínházban. Regisztráció
szükséges! 

Jelentkezés: info@tancszinhaz.hu, 06-1-201-8202,
varga.nikoletta@tancszinhaz.hu, 06-30-815-3580,
szombat-vasárnap 10, 10.30, 11, 11.30, 13, 13.30 és 14,
14.30 óra, idõtartama kb. 40 perc. Szombat-vasárnap: 9-
18 óráig, www.tancszinhaz.hu. 

Séta az Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézetben
A volt Áldásy-ház harmonikus, klasszicista jellegû épület.
A kapualjból (Intézet kapuja, Budapest, I., Krisztina krt.
57.) indul a séta, bejárva az egész épületet. Idõtartama
1,5 óra. Szombat-vasárnap: 11 óra.

Városháza
(Budapest, I., Kapisztrán tér 1.)
Az 1834-ben eredetileg bérháznak épült klasszicista
épület több mint 150 évig adott helyet az Állami Nyom-
dának. 

Az aula hatalmas allegorikus kõszobrai mellett gyö-
nyörû Benczúr Gyula-festmények és korabeli bútorok
várják az érdeklõdõket. Az épületet bemutató séta 30
percenként indul. Szombat-vasárnap: 9-13 óráig.

Templomok éjszakája 
Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia
(Budapest, I., Mészáros u. 1.)
A templom helyén az 1700-as évek elején fa kápolna

volt, a Vérehullató Szüzanya kegyképpel. A kápolna le-
égett, de a kegykép megmaradt. Helyére kõkápolna,
majd templom épült. Megemlékezés Széchenyi Istvánról
szeptember 18-án: 

18.30: Szentmise azokért a hazafiakért, akik sokat
tettek a hazáért 

19.10: Koszorúzás Széchenyi István emléktáblájánál a
templom elõterében közelgõ születésnapja alkalmából  

19.30: Széchenyi István üzenete a mának, dr. Cserháti
László - a Széchenyi Társaság alelnöke elõadása. 

21.00: Taize-i imaóra 
Szombaton 17.30-22 óráig, vasárnap: 7-20 óráig,

www.communio.hu/hba

Szent Ferenc Sebei templom
(Budapest, I., Fõ u. 43.)
A horvát (bosnyák) ferencesek által 1686-ban Szent
Ferenc sebei tiszteletére emelt templom, amely mai alakját
1731 és 1741 között nyerte el. 17 és 18 órakor szentmise.

Szeptember 18-án 20.20: Mise felfogás a barokkban
és annak építészeti megtestesülése P Harrai Levente SJ
elõadása és vezetése. 

Szeptember 18-án 18.00: Musica sanctorum: Szent
Anna és Szent Erzsébet Szent Ferencnél (félórás mini-
koncertek), szombaton: 18-24 óráig, www.felsoviziva-
ros.plebania.hu

Magyar Kultúra Alapítvány székháza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
Szeptember 7. (kedd) 18.00 óra:  Az itáliai magyar táj-
képfestészettõl a historikus romantikáig. Jeles „évfordu-
lós” festõink - id. Markó Károly, Barabás Miklós, Székely
Bertalan - emlékei nyomában… Herczeg Renáta mûvé-
szettörténész, egyesületi tag vetített elõadása.

Duna Televízió székháza
(Budapest, I., Naphegy tér)
Nayg István és Sebestyén Zoltán Munkácsy-díjas festõ-
mûvészek munkái láthatók a székház aulájában. A kiállí-
tás szeptember 6-ig tekinthetõ meg.

Országos Mezõgazdasági Könyvtár
(Budapest, I., Attila út 93.)
Fazekas Éva és Fazekas Albert Az anyag és a pillanat cí-
mû kerámia és fotó kiállítása látható szeptember 8. és
szeptember 30. között, hétköznap 9-18, hétvégén 10-
16 óráig. 

Kárpát-medencei Kulturális Nap
2010. szeptember 11-én Kárpát-medencei Kulturális
Napot rendeznek a Budai Vigadóban és a Corvin téren.
PPrrooggrraamm::

10.00: Megnyitó.
10.20-14.00: Kárpát-medencei rövidfilmek bemuta-

tója.
14.30-16.00: Kerekasztal-beszélgetés és Fórum – A

Kárpát-medence Ifjúsága.

10.00-18.00: Kárpát-medencei Könyvvásár – Idõjá-
rástól függõen szabadtéren vagy a  Budai Vigadó épületé-
ben.

10.00-18.00: Játsszunk együtt! - kézmûves foglalko-
zások, kulturális totó, kincskeresõ játék, mesemondók,
vetélkedõk.

14.00-18.00: Zenélõ Kárpát-medence (folk, világze-
ne és kortárs produkciók)

18.00: Örökségünk Kolozsvár címû fotókiállítás meg-
nyitója.

19.00-21.00: Gálamûsor a Hagyományok Háza
Színháztermében

A Kárpát-medencei Kulturális Nap szervezõje a
Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lekto-
rátus, továbbá a Kárpát-medencei Közmûvelõdési Ke-
rekasztal szervezetei.

Hagyományok Háza
(Budapest, I., Corvin tér 8.)
TTáánncc
Szeptember 22., 15 óra: Magyar Állami Népi Együttes -
Az örök Kalotaszeg. Az elõadás egy bánffyhunyadi zenész
család, a Vargák („Csipások”) zenéje kapcsán foglalja
össze Kalotaszeg tipikus román, magyar és cigány nép-
zenéjét, táncait. 

Szeptember 24., 19 óra: Magyar Állami Népi Együttes
– Naplegenda. A Naplegendában Nikola Parov friss hang-
zású, lendületes, õsi motívumokat görgetõ populáris ze-
néjével találkozunk, amely mellé a magyar néptánc legdi-
namikusabb, legerõteljesebb mozdulatait, valóságos
táncvihart állított színpadra Mihályi Gábor. Az elõadás a
Nap kultuszát, életünkben betöltött szerepét, égi útjának
és az emberi élet menetének, fordulópontjainak kapcso-
latát a mûvészet sajátos eszközeivel jeleníti meg.

MMaaggyyaarr  VViirrttuuss  ––  HHuunnggaarriiaann  SSppiirriitt  ((HHKK))::  A Magyar Álla-
mi Népi Együttes öntevékeny együttesekkel együttmû-
ködve mutat be folklórelõadásokot az idegenforgalmi
szezonban hetente kétszer. A meghívásos pályázat ered-
ményeként idén öt kiváló együttes mutathatja be egész
estés mûsorát a Hagyományok Házában. A fellépõket a
Magyar Állami Népi Együttes zenekara kíséri Pál István
„Szalonna" és Gombai Tamás prímás vezetésével.

BBeemm  TTáánncceeggyyüütttteess::  A napot is közösen járatják: szep-
tember 7., 9., 20 óra.

SSzzáázzsszzoorrsszzéépp  TTáánncceeggyyüütttteess:: Határok nélkül: szeptem-
ber 14., 16., 21., 23., 20 óra. Szentendre Táncegyüttes:
szeptember 28., 30., 20 óra.
GGyyeerreekkeekknneekk
Aprók tánca. Kézmûveskedéssel egybekötött gyerek-
táncház: szeptember 17., 24., 17 óra. Szeretettel várják
azokat a játszani, táncolni, énekelni, kézmûveskedni vá-
gyó gyerekeket és szüleiket, akik szeretnének megis-
merkedni az évkörhöz tartozó ünnepeink és jeles napja-
ink szokásaival! Minden héten más hangszerbõl (duda, te-
kerõ, furulya, hegedû, kontra, bõgõ, koboz, gardon) szól a
talpalávaló. A táncházak péntekenként 17 órától 18.30-
ig tartanak a közösségi teremben. Belépõdíj: 500 Ft/fõ (2
éves kor alatt a belépés díjtalan). Kapcsolat: Várkonyi
Tekla, 225-6067, varkonyi.tekla@hagyomanyokhaza.hu.
KKiiáállllííttáássookk
Zene, tánc, szokás - egy angol fotográfus szemével.
Archív felvételek az Erdélyi Néprajzi Múzeum Galloway-
gyûjteményébõl az elsõ emeleti kerengõn. A Hagyo-
mányok Háza hiánypótló fotókiállításnak ad otthont a
kolozsvári Erdélyi Néprajzi Múzeum birtokában lévõ
Galloway-hagyaték anyagából. William Albert Dennis
Galloway (1878-1957) 1927 és 1950 között élt Erdély-
ben, s a huszas évek végén készített képeket és végzett
tárgygyûjtést többek között az erdõhátsági, a kalotasze-
gi, a hátszegi és a bánáti falvakban, az 1930-as években
pedig végigfotózta Beszterce környékét, a Barcaságot,
az avasi és bukovinai településeket. Megörökítette a kü-
lönbözõ etnikumok (román, magyar, szász, hucul, ci-
gány) és tájak jellegzetes településeit, épületeit, jellem-
zõ szokásaikat, viseletüket. A kiállítás 2010 decemberé-
ig látható.

Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum 
kiállítóterme
(Budapest, I., Szilágyi Dezsõ tér 6.) 

„A Népmûvészet Ifjú Mestere” pályázatra érkezett leg-
sikeresebb alkotások tárlata szeptember 19-ig látható. –
Játéktól a mesterségig A Népi játék és kismesterségek
oktatója tanfolyam hallgatóinak kiállítása szeptember
24-tõl–november 2-ig tekinthetõ meg. Nyitva tartás:
hétfõtõl csütörtökig 9–16, péntek 9–13 óráig.
MMiinnddeenn  mmááss  ––  KKuullttúúrrhháázzaakk  ééjjjjeell--nnaappppaall

A Hagyományok Háza idén is bekapcsolódik a
Kulturális Örökség Napjain zajló Kultúrházak éjjel-nappal
programba. Szeptember 18-án és 19-én a Budai Vigadó
kapui ismét megnyílnak az érdeklõdõk elõtt. Az épületet
bemutató elõadások és séták során a 19. század végén
épült Vigadó történetét és a Vigadó épületében mûködõ
intézmények (a Magyar Mûvelõdési Intézet és Kép-
zõmûvészeti Lektorátus, valamint a Hagyományok Háza)
tevékenységét ismerhetik meg az ide látogatók. Meg-
tekinthetik idõszaki kiállításainkat, részt vehetnek tárlat-
vezetéseken, meghallgathatják tervezett elõadásainkat:
meghívott elõadóknak az iparmûvészeti zsûrizés folya-
matáról szóló elõadását és mesemondónk nemcsak gye-
rekeknek szóló meséit. A „Hozzon magával egy tárgyat”
program keretén belül munkatársaink otthonról hozott
népmûvészeti tárgyakat értékelnek. Épületbemutatás
idõpontjai: szeptember 18-19-én 10, 14 és 17 órakor. To-
vábbi programok mindkét napon: 15 órakor Mese-
mondás, 16 órától tárlatvezetés és elõadás (Bóvli vagy
mûvészet? – elõadás a népi iparmûvészeti zsûrizés folya-
matáról) .
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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

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

IInnggaattllaannüüggyyeekk!!    Adás-vétel, csere, ajándékozás, örök-
lés, haszonélvezet, szerzõdéskötés. Dr. Papp György
ügyvéd. 1013 Attila út 16. Telefon: 0630-949-1618.

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

SSzzeerreetteettrree vágyó idõs ember eltartását, gondozását,
ápolását vállalom, de elõbb ismerjük meg egymást. Öz-
vegy ember vagyok. Szeretetet, biztonságot kínálok.
Telefon: 06-20-971-7297.

GGeelllléérrtthheeggyy utcai 79 négyzetméteres tehermentes
felújított 2 szoba gardróbos polgári öröklakásomat el-
adom (24,5 millióért) vagy V-XIII. kerületi öröklakásra
cserélem. Telefon: 06-30-211-3051.

BBéérrbbeeaaddóó vagy eladó lakást keresek. Készpénzzel
rendelkezem. Telefon: 06-30-729-7546.

II..  LLooggooddii u.-ban 80 nm-es saját tulajdonú magasföld-
szinti lakás bútorozottan vagy anékül hosszútávra kiadó.
Ár: 100ezer+ÁFA+rezsi. Telefon:06-30-234-9572.

BBuuddaappeesstt I. kerület Logodi u. 44-ben 16 nm-es te-
remgarázsbeálló eladó vagy kiadó. Telefon: 06-30-223-
5574.

LLooggooddii utca III. em. 48 négyzetméteres + 2 négyzet-
méteres erkély 1,5 szobás felújított lakás kulturált ház-
ban 19,9 M Ft-ért eladó. Telefon: 201-9475, 06-70-
237-9030. 

II..  BBuuddaaii Várban 54 m2-es, 1,5 szobás hangulatos tetõ-
téri, egyedi gázfûtéses lakás örökbérleti joga átadó. A
nappali reprezentatív belmagassága miatt + 10 m2-es
állógalériás kialakítású. Csereirányár: 16,9 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: 12,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/964-7065.

II..  BBuuddaaii Vár közelében - a hangulatos Toldy Ferenc ut-
cában - közvetlen kertkapcsolatos, önálló kertrész hasz-
nálatával kialakított 52 m2-es, 2 külön bejáratú szobás,
loggiás, összkomfortos, csendes öröklakás eladó. Irányár:
20,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-
7065.

II..  NNaapphheeggyyeenn modern építésû társasház I. emeletén
lévõ 63 m2-es, 1 + 2 félszoba + hallos, összkomfortos, át-
lagos állapotú, világos, csendes, azonnal beköltözhetõ
öröklakás eladó. Irányár: 22,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203. 

II..  BBuuddaaii Várban – az Úri utcában - I. emeleti, közvetlen
tetõszint alatti (elvi tetõtér beépítési lehetõséggel) 51
m2-es, 1,5 szobás, csendes, egyedi gázfûtéses önkor-
mányzati lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár:
15,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-
7065.

KKiivváállóó lehetõség a Budai Várban! Tóth Árpád sétány
felé nyíló 138 m2-es, 3 + 2 félszoba + hall + étkezõs, 2
fürdõszobás, cirkófûtéses, reprezentatív belterû önkor-
mányzati lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár:
39,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-
7065.

II..  BBuuddáánn a Batthyány utcában felújított, hívóliftes tár-
sasház III. emeletén lévõ 122 m2-es 3,5 szobás felújítan-
dó, polgári jellegû, cirkófûtéses öröklakás eladó. Irányár:
29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/964-
7065.

II..  NNaapphheeggyy alján 7 lakásos kertes társasházban, egy
teljes lakószinten lévõ 191 m2-es, 2 bejáratos (126 m2 +
65 m2), reprezentatív belterû 5,5 szobás, 2 fürdõszobás,
eredeti stukkókkal díszített, klasszikus polgári öröklakás
eladó. Irányár: 49,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

II..  TTóótthh Árpád sétány kedvelõinek hangulatos, repre-
zentatív dongaboltozatos, csendes, napfényes, 72 m2-es,
2,5 szobás, egyedi gázfûtéses, felújítandó önkormányza-
ti lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 22,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-7065.

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

KKrriisszzttiinnaavváárroossii 2,5 szoba-hallos, 94 négyzetméteres
lakás tulajdonostól eladó. 2. emelet, hívólift, cirkófûtés, 2
erkély, pince, belsõ kert. Telefon: 0620-973-7550.

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.

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! Csem-
peburkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés, fûtésszerelés!
Anyagbeszerzéssel, határidõre, garanciával! www.min-
dentegykezben.hu. Telefon: 0620-961-6153.

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.

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

KKaappuu--aauuttoommaattaa, kerítés, korlát, lépcsõ, elõtetõ, rács, re-
dõny, 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. 

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

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

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

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

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

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

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

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr,,  kkoozzmmeettiikkaa (szempilla-, szemöldõkfes-
tés, arcmasszázs ultrahanggal) manikûr akár az Ön ott-
honában is. Telefon: 0630-206-4801.

OOkkttaattááss

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

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás, közészintû, emeltszintû
érettségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint
húszéves gyakorlat. Telefon: 231-7747, 0620-518-
2808.

OOllaasszz nyelv magántanárnál. Hungarian for foreigners.
Telefon: 0670-364-1428.

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!!
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Ingatlan

VÁRNEGYED

Oktatás

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
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

AAkkcciióóss  aajjáánnllaatt  aa
SSZZÉÉNNAA  TTÉÉRR  PPAATTIIKKÁÁTTÓÓLL!!

11001155,,  BBuuddaappeesstt,,  SSzzéénnaa  ttéérr  11//aa..  
TTeelleeffoonn::  220022--11558822  

NNeeooggrraannoorrmmoonn  ttöörrllõõkkeennddõõ  7722xx  229955  FFtt
HHaalloollaajj  kkaappsszzuullaa  110000xx  ((TTEEVVAA))

2167 Ft é11660000  FFtt
PPeeppoonneenn  kkaappsszzuullaa  110000xx  ((TTEEVVAA))

1870 Ft é11440000  FFtt
LLaaccaalluutt  AAkkttiivv  ffooggkkrréémm  ((7755mmll))::  

885 Ft é669900  FFtt
LLaa  RRoocchhee--PPoossaayy  aakkcciióó::

minden 2.000 Ft-os LRP termék vásárlása
esetén ajándék krémtusfürdõt kap!

VViicchhyy  nnaappvvééddõõkk  aakkcciióójjaa::
minden termék mellé egy gyermek 

30spf napvédõ spray-t és egy napvédõ 
stiftet kap ajándékba!

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg  88..0000--2200..0000  óórrááiigg,,
sszzoommbbaattoonn  88..0000--1144..0000  óórrááiigg..  

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

Ha nem kapja a Várnegyed
újságot, értesítse a terjesztõt!

Email: szepig@mailbox.hu
Telefon: 06-20-467-9352
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