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A Budai Vár területén, a 16-os buszcsalád útvonalán megkezdõdtek a fel-
újítási munkák. Az útfelújításokat nyár végéig több ütemben végzik. A
munkák miatt jelentõs forgalmi változásokra kell számítani.

Az elsõ szakasz április 23-án, hétfõn indult és május 15-éig, keddig tart. A
munkák az Országház utcában kezdõdtek. Mint arról korábban is beszá-
moltunk, ez idõ alatt az Országház utca teljes hosszában a Szentháromság
tértõl a Kapisztrán térig le lesz zárva, a rácsatlakozó utcák – a Fortuna köz és
Kard utca – zsákutcák lesznek a Fortuna utca felõl. Ezzel egy idõben a
Fortuna utca kétirányúvá válik. Az autóbuszok és az engedéllyel rendelke-
zõ jármûvek mindkét irányban ezen az útvonalon közlekedhetnek. Az út-
pályán mindkét irányban a megállás, várakozás, parkolás tilos. Az útpályán
kívüli parkolók továbbra is igénybe vehetõk. A Kapisztrán tér és az Úri ut-
ca a Nándor utcán keresztül zavartalanul megközelíthetõ a megszokott
rend szerint.

A második ütemben, 2012. május 16., szerda és május 30., szerda között
a Nándor utca kerül lezárásra teljes hosszban. Az autóbuszok és az enge-
déllyel rendelkezõ jármûvek a Kard utca - Országház utca útvonalon közle-

kedhetnek a Szentháromság tér felé, a Fortuna utca a jelenlegi rend szerint
mûködik. A Kard utca egyirányúsítása megfordul ebben az ütemben. Az
Országház utca Kapisztrán tér – Kard utca közötti szakasza kétirányú lesz a
Kapisztrán tér és Úri utca megközelíthetõsége érdekében, itt a megállás,
parkolás, várakozás tilos.

A munkák során párhuzamosan a csatlakozó járdák is megújulnak, az út-
pályához hasonlóan. Az egyes szakaszok járda építési ütemei várhatóan az
alábbiak: az Országház utca 2012. május 7., (szombat) és május 25. (péntek)
között; a Nándor utca, a Bécsi kapu tér és a Bécsi kapu: 2012. május 29.
(kedd) és június 9. (szombat) között.

A fenti szakaszokon és idõszakokban az útépítéstõl függetlenül a megál-
lás és parkolás tiltott lesz az építkezések zavartalan elõrehaladása érdeké-
ben.

A kivitelezõ felvonulási területe a Fortuna közben lesz, így az utca gépko-
csival nem lesz átjárható, a Fortuna utca felõl zsákutca lesz a munkák idõ-
tartama alatt. A gyalogos áthaladást folyamatosan biztosítják ebben az idõ-
szakban. 

Forgalmi változások a Várban

Megkezdõdött az útfelújításMájus 4. 19.30
Budavári Önkormányzat Városháza
Vukán György – 
Jazz improvizációk
Beethoven mûvekre
Közremûködik: 
Gyöngyösi Ivett és Balázs Elemér

Május 5. 19.30
Budavári Önkormányzat Városháza
Beethoven 
zenekari est az Orfeo
Zenekarral
C-dúr zongoraverseny, Op. 15
D-dúr hegedûverseny, Op. 61
Szólisták: Somlai Petra – fortepiano
Simon Standage – hegedû
Vezényel: Vashegyi György
(A koncertre minden jegy elkelt!)

Május 6. 16.00
Zenetudományi Intézet 
Beethoven szalon 
Bagi Andrea – Broadwood zongora
Laskay Zsuzsanna – hegedû
Rohmann Ditta – cselló
Szemkeõ-Martin Orsolya – ének
A belépés ingyenes! 

Május 6. 16.00
Nemzeti Múzeum 
Zsenik és mecénásaik 
Beethoven, Liszt és a Lichnowsky hercegek

Díszvendég: 
Eduardo Graf von Lichnowsky

Május 7. 19.00
Nemzeti Táncszínház
Koszorúzás a Beethoven 
emléktáblánál
Beszédet mond: 
Nagy Gábor Tamás polgármester

Május 7. 19.30

Balog József 
ünnepi zongoraestje
C-dúr Szonáta op. 2 
6 Bagatell op. 126
G-dúr Rondó op. 51
Asz-dúr Szonáta op. 110

Május 8. 17.00
Zenetudományi Intézet 
Budavári Zenei Szalon  
Házigazda: Szilasi Alex
A programra a belépés ingyenes! 
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A Várnegyed Galéria következõ kiállításának al-
kotója, Szabó János grafikus-festõmûvész, Kaff-
ka Margit regényének címét kölcsönözte az élet-
mûvét bemutató tárlatnak. A hetvenedik szüle-
tésnapjára készülõ mester születése óta a Kriszti-
navárosban él.

– A Logodi utcában két épületet is a szülõhá-
zamnak nevezhetek. A 31.-ben láttam meg a
napvilágot, de a család egy bombatalálat miatt
szinte azonnal átköltözött a szomszédos 29-es
számú házba. Az utca egyik oldalán csak a fû
nõtt gyerekkoromban, és elõfordult, hogy a
zöldben kecskéket legeltettek. A lebombázott
házak között számomra sok „csoda” történt ak-
koriban, például színes üvegeket, köveket talál-
tam. Éreztem, hogy ezekkel kezdenem kell vala-
mit. A kincseimbõl egy kis házat készítettem, az
ablakok helyén a színes üvegek csillogtak. Szo-
rosan kötõdöm ehhez a helyhez. A családom-
mal ma is ugyanabban a lakásban élünk, és a
mûtermem is itt van a padlástérben. A fiam-
mal néhány éve kifestettük az épület stukkóit.
A kiállításon, az egyik festményemen is látható
lesz ez a ház. 
s Egyenes út vezetett a mûvészi pályáig?

A nagypapám és az édesapám is ügyesen rajzolt,
de nem ezt a pályát választották. Én 12–13 éve-
sen mentem le elõször a Fõ utcai Képzõmû-
vészeti Körbe és az általános iskolai rajztanár-
nõm is felfigyelt rám. Elsõre fölvettek a képzõ-
mûvészeti szakközépiskola grafika szakára, on-
nan pedig bekerültem a fõiskolára. Elmond-
hatom, hogy az 1960-as évek végén én voltam az
elsõ, aki a hároméves mesterképzésben része-
sült, sõt elsõként juthattam egy féléves külföldi

ösztöndíjhoz. A mesterképzés utolsó évében ké-
szült el a Budai Gyermekkórház homlokzatára
tervezett mozaikom. Ugyanabban az idõben két-
szer is elnyertem a Mûvelõdési Minisztérium ní-
vódíját, és a Derkovits ösztöndíjat. A mûvészi si-
kerek ellenére erõs affinitást éreztem a tanítás
iránt, ezért igent mondtam, amikor tanítani
hívtak az Iparmûvészeti Fõiskolára. Közel húsz
éven keresztül párhuzamosan készítettem bé-
lyegterveket, könyvborítókat, illusztrációkat,
festményeket és tanítottam a fiatalokat.
s Mindebbõl mennyit láthatnak majd az érdeklõ-
dõk a Várnegyed Galériában?

A válogatás a kezdeti évektõl napjainkig vezet.
Üvegtárlóban mutatom be a bélyegterveket, bo-
rítókat, a falakon pedig a rajzok és festmények
kapnak helyet. Három éve rendszeresen jelen-
nek meg rajzaim a Magyar Nemzetben, ame-
lyekbõl kiállítok néhányat. Szeretném megmu-
tatni a magam a fanyar humorát, a kritikai érzé-
kem, és természetesen mindez számomra egy-
fajta kiállást is jelent. A festészeti pályám talán
legfigyelemreméltóbb pontja a színérzékenység,
a színekkel való bánásmód. Képeimet átgon-
doltan, megfontoltan építem fel, és amikor szer-
kezetileg minden a helyére kerül, akkor szaba-
don játszom a témával. A portrétól a csendéle-
ten keresztül a tájképig sokféle mûfaj érdekel,
de az ábrázoláson túl minden alkotásban van
egyfajta elvonatkoztatás. A tárlat címével szeret-
ném érzékeltetni, hogy minden kép mögött ko-
moly munka van, s bár az évek haladnak, a szí-
nek számomra állandóak.

A kiállítás május 10-én 18 órakor nyílik a
Várnegyed Galériában (Batthyány u. 67.)

Színek és évek a galériában A képviselõ-testületi 
ülésen történt

A nevelési programok sokszínûségét megõrizve,
változatlan helyszíneken, a megszokott színvo-
nalon mûködhetnek tovább az óvodák –
mondta el a képviselõ-testület április végi ülé-
sén Katinszki Ferencné, a Vízivárosi Óvoda
vezetõje, aki júliustól az egyesített kerületi óvo-
dákat irányítja. Az új intézmény a Brunszvik
Teréz Budavári Óvodák nevet viseli.

A képviselõ-testület márciusban hozott határo-
zata alapján, a szükséges elõkészületek után
2012. július 1-jei hatállyal megszûntette a
Brunszvik Teréz Óvoda, a Naphegyi Óvoda és a
Vízivárosi Óvoda önálló intézményi státuszát,
hogy július 1-jét követõen egy intézményként,
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák néven mû-
ködhessenek tovább. 

Katinszki Ferencné, a Vízivárosi Óvoda je-
lenlegi és a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
leendõ vezetõje arról számolt be, hogy 33 éve
dolgozik az óvodapedagógusi pályán, húsz éve
intézményvezetõ a kerületben, s az összevont
vízivárosi intézmény integrációja az õ vezetésé-
vel zajlott le hét évvel ezelõtt. Mint mondta, a
mostani összevonás során is a legfontosabb
szempont az, hogy a gyermekek, a családok érde-
kei ne sérüljenek, az ellátás minõsége ne romol-
jon. Ezután sem kell a gyerekeket máshová vin-
ni, maradhatnak a megszokott óvónõkkel, nem
szûntetnek meg csoportokat, illetve a csoportok
létszámát sem növelik. Az új pedagógiai keret-
programban továbbvihetõek az eddigi nevelési
programok, így megõrizhetõ a kerületi óvodai
ellátás sokszínûsége.                      (Folytatás a 2. oldalon)



(Folytatás az 1. oldalról)

A testületi vitában Miseje Balázs (Jobbik) nehez-
ményezte, hogy csak azután kért fel az önkor-
mányzat közoktatási szakértõt az összevonás véle-
ményezésére, miután az integrációról már dön-
töttek. Iványi Tibor (MSZP) szintén az utólagos
véleményezés miatt fogalmazott meg kritikát,
emellett felhívta a figyelmet arra, hogy az oktatási
szakértõ szerint egy vezetõ-helyettesi státuszra is
szükség lenne az új intézményben. Váradiné Na-
szályi Márta (LMP) úgy vélte, az összevonásból
nyerhetõ 17 millió forint megtakarítás ára az,
hogy az egyedi óvodai programoknak búcsút int-
hetnek, illetve szorgalmas munkavállalóktól is
meg kell válniuk. Javasolta, hogy ne szüntessenek
meg álláshelyeket, ez ugyanis színvonalcsökke-
nést eredményezne.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester cáfolta,
hogy az integrációról csak utólag lehetett véle-
ményt alkotni, hiszen errõl a témáról negyedik al-
kalommal tárgyal az önkormányzat. Már tavaly
novemberben, a költségvetés koncepciójában is
foglalkoztak a kérdéssel, s a szándékokról idõben
tájékoztattak minden érintettet. Egyetértett
ugyanakkor az intézményvezetõ-helyettesi státusz
létrehozásával, szerinte is szükség van erre a poszt-
ra az átalakítás idõszakában. 

A pénzügyi igazgatóság vezetõje, dr. Lukácsné
Gulai Anna jelezte, hogy az óvodákban nyugdíja-
zásokra kerül sor, emiatt még egy újabb ember fel-
vétele is szükségessé vált. Az igazgató megerõsítet-
te, hogy megmaradhat a sokszínû óvodai ellátás:
senki sem fogja megakadályozni azt, hogy önálló,
programok valósuljanak meg az óvodákban.

Az új, egyesített óvodák elnevezése kapcsán
Dávid Klára (MSZP) vetette fel, hogy abban
Brunszvik Teréz nevét is feltüntethetnék, hiszen
õ nyitotta meg 1828-ban, a Krisztinavárosban a
monarchia elsõ kisdedóvóját. Javaslata támoga-
tásra talált, így az eredeti tervekben szereplõ elne-
vezés kiegészült Brunszvik Teréz nevével.

Elfogadták a zárszámadást

Elfogadta a testület a tavalyi költségvetés végre-
hajtásáról szól beszámolót. A zárszámadást ösz-
szegzõ pénzügyi igazgató, dr.Lukácsné Gulai An-
na elmondta: a tárgyévi bevételek nõttek, illetve a
kiadások csökkentek, így a záró pénzkészlet 469
millió forinttal nõtt. A strukturális átalakítások-
kal gazdaságosabbá tudták tenni az intézmények
mûködtetését, az ellátási színvonal azonban nem
csökkent. A vagyonértékesítés szintje minimális
volt, ennek ellenére találtak forrásokat a fejleszté-
sekhez: az Oxygen Wellness Központ és a Ha-
lászbástya Étterem például vállalkozói tõkébõl
valósult meg, míg a mûemlékházak felújításához
a fõvárostól kaptak támogatást. A pénzmarad-
vány összege 3,5 milliárd forint lett, ami a pályá-
zatok önrészéhez, illetve az intézmények biztonsá-
gos mûködtetéséhez nyújt fedezetet, ezért ebben
a ciklusban likviditási probléma nem várható.

A Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság elnö-
ke, Tímár Gyula (Fidesz-KDNP) a beszámoló
kapcsán kiemelte, hogy az intézmények kiegyen-
súlyozott gazdálkodást folytattak, s az önkor-
mányzat eleget tett valamennyi kötelezõ és ön-
ként vállalt feladatának. A tárgyévi bevételi elõi-

rányzat 92%-on, míg a kiadási terv 88%-on telje-
sült. A beruházási és felújítási kiadások teljesítési
aránya a korábbi, sokat vitatott 40-50%-ról 85, il-
letve 73%-ra emelkedett.

Váradiné Naszályi Márta (LMP) a kötvényki-
bocsátásból származó bevétel felhasználásáról,
annak megtérülésérõl kért bõvebb tájékoztatást.
Lukácsné Gulai Anna válaszából kiderült: a

Nándor (volt Petermann bíró) utcai felújított
mûemlékház, illetve a Horváth-kertben és a Sa-
vanyúleves-rondellánál épült pavilonok esetében
a bérleti díj fizetés csak idén kezdõdik, a megtérü-
lési mutatókról így csak késõbb lehet beszámolni.

Módosították az idei költségvetést

A március elején elfogadott 2012. évi költségve-
tési rendeletet módosították a képviselõk az az-
óta bekövetkezett fejleményekhez igazodva. Nagy
Gábor Tamás polgármester a módosítások kap-
csán megemlítette, hogy a vári járdafelújításokra
szánt keretet 50 millió forinttal növelik, a tervek
szerint ugyanis az újjáépülõ utakról felszedett ré-
gi bazaltkockákat vágással újrahasznosítanák a
járdákon, ez a technológia azonban drágább az
aszfaltozásnál. Lukácsné Gulai Anna azt emelte
ki, hogy a bevételi fõösszeg elsõsorban a pályázati
támogatások miatt nõ, illetve a tavalyi gazdálko-
dás pénzmaradványa is magasabb lett a vártnál. A
társadalmi szervezetek és közcélú feladatok támo-
gatására rendelkezésre álló céltartalék összegét 3
millió forinttal emelik meg, a Margaréta-terasz
térrendezési kiadásaira pedig a többletmunkák
miatt 4 millió forinttal többet különítenek el. 

A Gazdasági, Mûszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezet élére új vezetõ került: egy pályázat kere-
tében Palcsák Zsoltot nevezték ki a GAMESZ
igazgatójának.

Egyre több a gyermekvédelmi feladat

Jóváhagyták a képviselõk a 2011. évi belsõ ellen-
õrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót, vala-
mint azt az értékelést is, amely az önkormányzat
elmúlt évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevé-
kenységségérõl ad átfogó képet. Judák Barna-
básné dr. Varga-Kovács Emese, a Népjóléti Iroda
vezetõje elmondta: tavaly hét kiskorút kellett vé-
delembe venni; három gyermeket, köztük egy
csecsemõt pedig ki kellett emelni a családból.
Ilyen intézkedésre csak a legvégsõ esetben kerül
sor – a szakemberek éppen azért dolgoznak, hogy
ezeket a helyzeteket el lehessen kerülni. Az iroda-
vezetõ tapasztalatai szerint sok család küszködik a
kerületben súlyos anyagi problémákkal, egyre
többen kerülnek adósságspirálba.                        - d - 
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Díszpolgáravató
Zárt ülésen döntöttek a képviselõk a Budavár
Díszpolgára kitüntetõ cím adományozásáról.
Ebben az évben Blaskó Péter színmûvész része-
sül e megtisztelõ kitüntetésben. A díszpolgár-
avató ünnepség május 20-án 16.00 órakor lesz
a Városházán (I. kerület, Kapisztrán tér 1.).

Kedvezményes üdülési lehetõség 
az I. kerületi lakosok részére
Több éves hagyomány, hogy a Budavári Önkormányzat a kerület szociálisan rászoruló lakói
és egyéb társadalmi csoportok, valamint a kerületi polgárok részére zamárdi üdülõjében
(Zamárdi, Viola u. 9.) nyaralási lehetõséget biztosít.

Az üdülõt évrõl évre fejleszti az önkormányzat. Adottságait tekintve különálló 4-6 szemé-
lyes faházakból és 2-6 személyes téglaépítésû épületegyüttesbõl áll. A tisztálkodási lehetõ-
séget külön álló épületben férfi és nõi mosdóhelyiségek biztosítják. Az étkezési lehetõség
több gáztûzhely és mikrohullámú-sütõvel egyénileg is biztosított. Az üdülõ fagyasztóládá-
val és minden faház hûtõszekrénnyel felszerelt. Az üdülõ területén belül parkolási lehetõ-
ség biztosított.

A pihenést, kikapcsolódást szolgálják a sport és játékfelszerelések, a gyermekeknek hin-
ta, homokozó,napozó, nyugágyak, közvetlen a Balaton parton két stég. A kirándulni vá-
gyóknak kerékpár biztosított. Az üdülõben közösségi helyiség, televízió, videomagnó,
könyvkölcsönzési lehetõség is a pihenni vágyók kikapcsolódását szolgálja. Az önkormány-
zat minden rászoruló csoport részére programok szervezésére külön pénzügyi forrást biz-
tosít.

A Budavári Önkormányzat képviselõ-testületének a szociális és gyermekjóléti, pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (VI. 25.) Kt. sz.
rendelete 55. §-a értelmében az önkormányzat üdülõjében, szociális természetbeni juttatás-
ként évente kedvezményes üdülést biztosít a rászoruló gyermekes családok, rászoruló idõ-
sek, a kerület oktatási intézmények tanulói, valamint az önkormányzat dolgozói részére.

A turnus beosztásokról és a térítési díjakról, a rászorultság feltételeirõl a Budavári Önkor-
mányzat képviselõ-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága határoz. 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. február 22-ei ülésén a rászoruló célcsoportok
és oktatási intézmények vonatkozásában az alábbiakról döntött.

s 11..    RRáásszzoorruullóó  iiddõõss
 kerületben állandó bejelentett lakóhellyel ren-

delkezik (a jelentkezés benyújtása elõtt legalább 1 év
idõtartam szükséges) 

 az aki, öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági
nyugdíjban részesül, 

 az a személy, akinek az egy fõre jutó jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének - 28.500,-Ft - 2,5-szeresét azaz
71.250,-Ft-ot. 

 JJooggoossuullttssáágg  iiggaazzoolláássaa::
- személyazonosító igazolvány, lakcímkártya
- jövedelemigazolás – utolsó havi nyugdíjszelvény.
- egészségi állapotot igazoló orvosi szakvélemény.
Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I. ker.

Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ Gondozási Központjában,
(1013 Budapest, Attila út 8.) és a Budapest I. kerü-
let Budavári Önkormányzat I. számú Idõsek Klubjá-
ban (1015 Budapest, Hattyú u. 16) 22001122..  mmáájjuuss  77..  --
mmáájjuuss  1188..  között hétfõn 8-16.30., keddtõl-csütör-
tökig 8-16 óráig,pénteken 8-15 óráig.

s 22..    RRáásszzoorruullóó  ggyyeerrmmeekkeess  ccssaallááddookk
 az a család, ahol az egy fõre jutó jövedelme

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének - 28.500,- Ft - 2,5-szeresét
azaz 71.250,-Ft-ot. 

Jelentkezni lehet személyesen a Budavári Önkor-
mányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központban 1012 Budapest Attila u. 89. szám alatt

22001122..  mmáájjuuss  77..--mmáájjuuss  1188.. között (érdeklõdni lehet a
356-8363, 356-9599 telefonszámokon). Hétfõn és
csütörtökön 9.30-17.00 óráig, kedden és szerdán
12.30-17.00 óráig, pénteken 9.00-13.00 óráig.
 JJooggoossuullttssáágg  iiggaazzoolláássaa::
- személyazonosító igazolvány,
- lakcímkártya,
- jövedelemigazolás,
- születési anyakönyvi kivonat.

s 33..  AA  NNaaggyyccssaallááddoossookk  CCssooppoorrttjjaa  eesseettéébbeenn  aa  rráásszzoo--
rruullttssáágg  aallaappjjaa  aa  ssaajjáátt  hháázzttaarrttáássbbaann  nneevveelltt  hháárroomm
vvaaggyy  ttööbbbb  ggyyeerrmmeekk..

Jelentkezni lehet személyesen a Budavári Önkor-
mányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központban 1012 Budapest Attila u. 89. szám alatt
22001122..  mmáájjuuss  77..--mmáájjuuss  1188..  között (érdeklõdni lehet a
356-8363, 356-9599 telefonszámokon). Hétfõn és
csütörtökön 9.30-17.00 óráig, kedden és szerdán
12.30-17.00 óráig, pénteken 9.00-13.00 óráig.

JJeelleennttkkeezzééssii  ffeellttéétteell::
- a jelentkezési nyomtatvány kitöltése, amely tar-

talmazza az I. kerületi lakóhelyet,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szülõ saját

háztartásában neveli három vagy annál több 18 év alat-
ti gyermekét.

Minden kerületi lakost szeretettel várunk az önkor-
mányzati üdülõben!

Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Népjóléti Iroda

Rászoruló idõsek 
valamint

kerületi nyugdíjasok

Nagycsaládosok Egyesülete 
18 év feletti nappali 

tagozatos tanulói

Nagycsaládosok Egyesülete 
18 év alatti nappali 
tagozatos tanulói

Kerületi nyugdíjasok
valamint

rászoruló nyugdíjasok

Oktatási intézmények

június 4.-június 10. 7

7

6

6

6

6

7

7

7

7

7

június 11.-június 17.

június 18.-június 23.

június 26.-július 1.

július 2.-július 7.

július 14.-július 19.

július 8.-július 13.

augusztus 3.-augusztus 9.

augusztus 10.-augusztus 16.

augusztus 24.-augusztus 30.

augusztus 17.-augusztus 23.

július 27.-augusztus 2.

SSzzoocc..  rráásszzoorruullóó::  22..222200,,--  FFtt
KKeerrüülleettii  nnyyuuggddííjjaass::  

1111..886688,,--  FFtt

99..889900,,--  FFtt//ffõõ

1188..  éélleettéévvüükkeett  bbeettööllttöötttt  
jjeelleennttkkeezzõõkk  eesseettéébbeenn

22..222200,,--  FFtt

1188..  éélleettéévvüükkeett  bbeettööllttöötttt  
jjeelleennttkkeezzõõkk  eesseettéébbeenn

22..222200,,--  FFtt

SSzzoocc..  rráásszzoorruullóó::  22..222200,,--  FFtt
KKeerrüülleettii  nnyyuuggddííjjaass::  

1111..886688,,--  FFtt

Turnusbeosztás és térítési díj táblázat 2012.

Célcsoportok Idõtartam Napok
száma

Térítési díj 
vendégéjszakánként

(ÁFA-val)

11

22

44

55

66

1100

1111

1133

99

Közalkalmazottak,
köztisztviselõk 7július 20.-július 26. 1111..886688,,--  FFtt//55..993344,,--  FFtt88

1122

33

Rászoruló 
gyermekes családok

77

ÜÜrreess  fféérrõõhheellyy  ppiiaaccii  aallaappoonn Felnõtt: 3.956,-Ft/fõ Gyermek: 2.967,-Ft/fõ

AA  NNééppjjóóllééttii  IIrrooddaa  ffeellhhíívváássaa

6

A képviselõ-testületi ülésen történt

Megszokott színvonalon 
mûködnek az óvodák

Április 17-én virággal és ajándékokkal köszöntötte dr. Nagy Gábor Tamás polgármester szá-
zadik születésnapja alakalmából Hunyadi Lászlóné Hedvig nénit, aki több évtizede az I. ke-
rület polgára. Isten éltesse Hedvig nénit!
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100 éves lenne Ottlik Géza 
OOttttlliikk  GGéézzaa  sszzüülleettéésséénneekk  110000..  éévvffoorrdduullóójjaa  aallkkaallmmáá--
bbóóll  aa  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  kkoosszzoorrúúzzáássssaall  eeggyybbee--
kkööttöötttt  mmeeggeemmlléékkeezzéésstt  ttaarrtt  22001122..  mmáájjuuss  99--éénn  1111..00
óórraakkoorr  aazz  íírróó  AAttttiillaa  úúttii  eemmlléékkttáábblláájjáánnááll  ((AAttttiillaa  úútt  4455..))..
AA  mmeeggeemmlléékkeezzééssrree  mmiinnddeennkkiitt  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk..  

Nyaraljon egészségesen!
2012. május 11-én 14 és 19.30 óra között a Maros ut-
cai Szakrendelõben több szakterületet érintõ egész-
ségügyi szûrõnapot tartanak. A választható „kínálat”
igen sokrétû: belgyógyászat – EKG – vércukor mérés,
szemészet, neurológia, reumatológia – csontsûrûség
mérés, gyógytorna – tanácsadás, lymphoedema – ta-
nácsadás, dibetológia, dietetika – étkezési tanácsok,
nõgyógyászat, gégészet – hallásvizsgálat, bõrgyógy-
ászat – anyajegy szûrés. A szûrés idõtartama alatt a
Maros Optika optikusa is rendelkezésre áll, ha itt kí-
vánja a felírt szemüvegét elkészíttetni. Mindenkit sze-
retettel vár a Szakrendelõ csapata!

Teleki Pálra emlékeztek
Gróf széki Teleki Pál tragikus sorsú miniszterelnökrõl
ez évben is megemlékezett a Naphegy-Tabán Kör-
nyezetvédõ és Városszépítõ Egyesület. Idén már a 15.
alkalommal megkoszorúzott emléktáblánál, a Sándor
Palota dunai oldalán Arató László öregcserkész  emlé-
kezett meg - személyes élményei alapján - Teleki Pál-
ról. Az egyesület nevében koszorút helyezett el az em-
léktáblánál dr. Pesty László és Ferencz György.

Gyalogoljunk együtt! 
Folytatódnak a gyalogtúrák a Tabáni Gyaloglók Köre
szervezésében. A tavaszi túrák nyárig, június 15-ig
tartanak. Találkozó pénteken háromnegyed kilenc
órakor, a Széll Kálmán tér, 61-es villamos megállójá-
ban. A túra útvonala igény szerint a helyszínen kerül
kiválasztásra, a gyaloglásra szánt idõ kb. 3 óra. Az
esetleges balesetért a túravezetõ felelõsséget nem
vállal. A programon a részvétel ingyenes. Túravezetõ:
dr. Szentiday Klára, telefon: 375-8467.

Támogassa a Magyar Hospice Alapítványt! 
Kérjük, ajánlja fel adójuk 1%-át a Magyar Hospice
Alapítványnak, hogy tevékenységünket a jövõben is
folytathassuk a rákbetegek emberi méltóságáért! Ez
egy olyan segítség, amely Önnek nem kerül semmibe,
de hozzájárul a daganatos betegek egyénre szabott té-
rítésmentes ápolásához, fájdalomcsillapításhoz, az
emberi méltóság utolsó pillanatig történõ megõrzésé-
hez és családjuk lelki támogatásához. Adószámunk:
19663258-1-41. Köszönjük támogatását.

Megemlékezés a Hollán-emléktáblánál 
Egy éve, kivégzésük 92. évfordulóján, 2011. április 22-
én a Budavári Önkormányzat visszaállította a Lánc-
hídra idõsebb és ifjabb Hollán Sándor emléktábláját a
Lánchíd budai hídfõjére. Az évfordulón a Budavári Ön-
kormányzat megemlékezést tartott az emléktáblánál.
Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a megjelentek
elõtt azt hangsúlyozta, hogy a két férfi 1919-ben a
gyûlölet, a kegyetlenség és a terror áldozataivá lettek.
Emlékük ápolása emberi kötelesség, amely elõl nem
térhetünk ki.

1919. április 22-én idõsebb Hollán Sándort, a Posta
Takarékpénztár igazgatóját, miniszteri tanácsost, és
fiát, ifjabb dr. Hollán Sándor kereskedelemügyi állam-
titkárt, a MÁV igazgatóját a vörös különítményes Le-
nin-fiúk hurcolták el I. kerületi, Pauler utcai otthonuk-
ból. A két férfit a Lánchídra vitték és a budai pillér mel-
lett fejbe lõtték õket, holttestüket a Dunába lökték.

Közgyûlés a Testvérvárosi Egyesületben
A Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesület 2012.
május 31-én csütörtökön 4 órától tartja közgyûlését a
Várnegyed Galériában. (Batthyány u. 67. )  Szeretettel
várnak minden jelenlegi és leendõ tagot, érdeklõdõt.

Mozgássérültek klubja
A mozgássérültek egyesületének következõ klubnap-
ja 2012. május 8-án 15-tõl 17 óráig lesz a Budavári
Mûvelõdési Házban a Bem rkp. 6. szám  alatt.

RRöövviiddeenn
A Föld Napjához kapcsolódóan Tavaszi Kerü-
lettakarítási Akciót hirdetett a Budavári Ön-
kormányzat. A programhoz kerületi iskolások
csatlakoztak nagy számban, de a Hilton dolgo-
zói, civil közösségek és önkormányzati képviselõk
is részt vettek a környezetszépítõ munkákban.

A 140 éves Batthyány Lajos Általános Iskola ta-
nulói intézményük szomszédságában, a Mária
téren takarítottak, és segítettek eltávolítani a
graffitiket az Ifotech Clean Kft. munkatársaival
közösen. Emellett virágossá tették saját iskoláju-
kat: az ablakokba és a kertbe színpompás virá-
gok kerültek. A virágok mellett fát is ültettek az
idei Föld Napja, illetve az iskola jubileuma alkal-
mából. 

A Budavári Általános Iskola alsó tagozatosai a
Halászbástya melletti játszótéren és a Szenthá-
romság téren szedtek szemetet, míg a felsõsök a
Toldy Ferenc és a Donáti utca találkozásánál lévõ
játszóteret takarították ki. A vári gyerekek a
batthyányisokhoz hasonlóan a graffiti-men-
tesítésben is segédkeztek. 

A Kosztolányi Dezsõ Gimnázium 5-6.
osztályosai a Vérmezõ északi felén gyûjtöt-
ték össze az eldobált hulladékot, míg a 7-8.
osztályosok a Franklin utcai játszóteret tet-
ték rendbe. A Toldy Ferenc Gimnáziumból
a Batthyány térre érkezett egy csoport: a di-
ákok a szemétszedésben és a falfirkák lepu-
colásában vettek részt.

Az iskolások munkájába mindegyik hely-
színen bekapcsolódott az önkormányzat
Fidesz-KDNP frakciójának három tagja, dr.
Jeney Jánosné alpolgármester, továbbá
Horváth Csilla és Kovács György. Apagyi
Barnabás, a Fidesz-KDNP vári képviselõje a
Halászbástyánál csatlakozott a diákokhoz.
Váradiné Naszályi Márta (LMP) a Gellért-
hegyen, a Bérc utcai játszótéren, illetve a víz-
tározó feletti parkban dolgozott a tisztább
környezetért. Szintén a Gellérthegyen taka-

rított az Új Akropolisz Kulturális Közhasznú
Egyesület. A Tabánban civilek, a Tabáni Kutya-
barátok szépítették meg a zöldterületet. 

A tavaszi nagytakarításban részt vettek a buda-
vári Hilton dolgozói is, akik a Hess András téren,
a Halászbástya mellett, illetve a szálloda mögötti
parkban takarítottak, s metszették a fákat, bokro-
kat. A Hilton nem csak saját környezetének rend-
betételét, hanem az egész kerületi akciót támogat-
ta: az utcákon, parkokban dolgozó gyerekeket
édességgel látta el. A diákok élelmezéséhez a
Tárnok utcai CBA szintén hozzájárult, az Emil-
leo Bt. pedig jégkrémmel jutalmazta a szorgos ta-
nulókat. Támogatóként volt jelen a graffiti-men-
tesítést végzõ Ifotech Kft. is, amely kis ajándékok-
kal lepte meg az iskolásokat. A takarításhoz szük-
séges eszközökrõl – hulladékgyûjtõ zsákokról,
kesztyûkrõl, seprûkrõl, gereblyékrõl – minden-
hol az önkormányzat gondoskodott.                  - d -

Tisztább lett a kerület

Évtizedek óta alkotnak igazi kerületvédõ, lokál-
patrióta közösséget a Tabáni Kutyabarátok,
akik ezidõ alatt számtalan lakossági kezdemé-
nyezésben vettek részt. Többek között nekik is
köszönhetõ, hogy nem valósult meg a tabáni bor-
pincék építése, s aktívan közremûködnek a park
szépítésében. Idén már tizenhatodik alkalom-
mal ültettek fákat, a cél az, hogy az egykori
Szent János utca helyén futó sétány mellett va-
lódi fasor jöjjön létre.

Sokat tesznek környezetük rendjéért a tabáni
kutyások, akik bebizonyították, hogy kis odafi-
gyeléssel, egymás kölcsönös elfogadásával a
park valamennyi látogatójával békében megfér-
nek egymás mellett. Ezt bizonyítja a többek kö-
zött Székely Katalin, Õze Ildikó és Bedécs
Kristóf kezdeményezésére immár tizenhatodik
alkalommal megtartott tavaszi faültetés. A ren-
dezvényen egykori és jelenlegi kutyások mellett
állatbarát szimpatizánsok, köztük rengeteg kis-
gyermekes család is megjelent. A FÕKERT Zrt-
vel együttmûködve a területen õshonos fákat,
elsõsorban hársat ültetnek. 

„Fenntartunk egy becsületkasszát, az ebbe befi-

zetett adományokból vásároljuk meg a facseme-
téket. Többször iskolázott, jól fejlett példányokat
ültetünk, így a park többi látogatóival egyetem-
ben már néhány évvel késõbb gyönyörködhe-
tünk a lombosodni kezdõ fákban” – meséli a ci-
vilben kertész végzettségû Székely Katalin, aki azt
is elmondta, hogy idén két darab európai hibrid
hársot telepítettek. Egy rendkívül életképes, vá-
rostûrõ fajról van szó, ami a rossz körülmények
között is gyorsan fejlõdik. Utóbbi tulajdonság
rendkívül fontos, hiszen a parkot a régi városrész
romjain alakították ki, így a termõtalaj meglehe-
tõsen vékony. 

Valamennyi fa ismeretterjesztõ táblát kap, ame-
lyen feltüntetik a fajta magyar és latin nevét, vala-
mint az ültetés évét. Egy kedves hagyományt is
meghonosítottak, a plakettekre ugyanis egy-egy
elhunyt kedvenc neve is felkerül. 

Székely Katalin egy további sikerrõl is beszá-
molt. Mint elmondta, a FÕKERT illetékesei sze-
rint a Tabán méltán pályázhat a legtisztább buda-
pesti park címre. Ebben a kutyásoknak is komoly
szerepe van, hiszen önként vállalt feladatuknak
tekintik, hogy a kora reggeli sétáltatás közben a
füvön eldobált szemetet is összeszedjék.             - k -

Fákat ültettek a tabáni kutyások

Elismerések a Bölcsõdék napján Átmossák a kerületet
Elõre meghatározott ütemterv szerint halad a
munka, a három önjáró tisztítógép és a nagy-
nyomású mosóautó hetente legalább egyszer a
kerület valamennyi pontjára eljut. Annak elle-
nére, hogy a lakóházak és üzletek-irodák elõtti
járdaszakasz takarítása a tulajdonosok, illetve a
bérlõk feladata, az önkormányzat ezeket a terü-
leteket is igyekszik tisztán tartani. A feladatot el-
látó GAMESZ munkatársai nyolcórás munka-
rendben dolgoznak, a két kisebb és a Várban
használt nagyobb teljesítményû takarítógépen
kívül kézi lemosást is alkalmaznak. 

A járdára tapadt szürke portól és a különbözõ
szennyezõdésektõl más módszerrel szinte lehe-
tetlen megszabadulni. A takarítást úgy szervezik,
hogy hetente legalább egyszer az összes járdasza-
kasz sorra kerüljön, egyedül a Krisztinavárosban
fordul elõ, hogy a nagyobb autóforgalom miatt
egy-egy területen esetenként nincs mód a nagy-
nyomású mosás elvégzésére. Ilyenkor a mosóau-
tót a takarítógépekkel helyettesítik. 

A Bölcsõdék Napja alkalmából az országos ren-
dezvényen több éves szakmai munkája elisme-
réseként Pusztainé Berényi Katalin az Egyesí-
tett Bölcsõde Intézményvezetõje dr. Réthelyi
Miklós Nemzeti Erõforrás minisztertõl vehette
át a Pro Famiilis díjat. Intézményvezetõi dicsé-
retben Bakonyi Zoltánné a Lovas úti, Szabó
Györgyné a Tigris utcai és Szabados Péterné az
Iskola utcai bölcsõde kisgyermeknevelõi része-
sültek. 

Harmadik alkalommal emlékeztünk meg a
magyarországi bölcsõdék történetének jeles
napjáról annak emlékére, hogy 160 éve, 1852.
április 21-én a Kalap utcában nyílt meg az elsõ
pesti bölcsõde. Emléktáblája ma az V. kerületi
Irinyi utca és Belgrád rakpart sarkán található.

Az elsõ óvodát alapító Brunszvik Teréz uno-
kahúgának, Brunszvik Juliannának nagy szere-
pe volt abban, hogy létrejött a Pesti Bölcsõdei
Egylet. A XIX. században az iparosodó Pest-
Buda egyre szaporodó létesítményei, varrodák,

szövödék, mosodák, szükségessé tették a nõk
munkába állását és a gyermekeikrõl való gon-
doskodás megszervezését. Akkor 2 hetes kortól
fogadták a gyermekeket. Rövid idõ után szin-
tén a Pesti Bölcsõdei Egylet munkálkodása ré-
vén megnyílt Buda elsõ bölcsõdéje, a Tabáni
Bölcsõde 1884. május 15-én a Hadnagy utca 3.
alatt. Errõl egy kis tájékoztató füzetet készítet-
tünk, mely megtalálható a Tabáni Múzeum-
ban is. Az Iskola utcai bölcsõdében pedig kiállí-
táson mutatjuk be a ma már szinte sehol sem
fellelhetõ fotót is tartalmazó dokumentumot.

Mostani ünnepségünket Cegléd Város Böl-
csõdéinek 40 dolgozójával közösen tartottuk.
Acsainé Végvári Katalin a Magyar Bölcsõdék
Egyesületének Elnöke és Judák Barnabásné dr.
Varga-Kovács Emese Népjóléti Irodavezetõ  kö-
szöntötték a résztvevõket. A mûsort Balla Esz-
ter színmûvésznõ, a Vízivárosi óvoda gyerme-
kei és egy bölcsõdés gyermekünk édesapja szol-
gáltatta gitárzenével.           dr. Borosné Csonka Valéria
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Beszámoló a 
Várbarátok Köre 2011. 
évi tevékenységérõl
A Várbarátok Köre 1966-ban alakult és 2007. januárjá-
tól Közhasznú Egyesületként mûködik. Célkitûzése a
budai Várnegyed hagyományainak ápolása, múltjának,
jelenének és jövõjének bemutatása, megismertetése a
nagyközönséggel, kiemelten az I. kerület lakosságával.
Feladatának tekinti az I. kerület kulturális örökségének
– amely egyformán jelenti a tárgyi emlékanyagot és az
ott élõ régi családok emlék- és emlékezet-anyagát — mi-
nél szélesebb körû megismertetését, és a terület múltjá-
ra vonatkozó visszaemlékezések, történeti adatok össze-
gyûjtését, valamint közkinccsé tételét rendszeres elõadá-
sok, illetve kiadványok formájában. Hivatásának tekin-
ti az I. kerület kulturális és környezeti értékeinek tudato-
sítását és védelmét.

A havi rendszerességgel, évente általában tíz alkalom-
mal megrendezett összejöveteleknek a Litea Köny-
vesbolt és Teázó biztosítja a kulturális légkört, a joggal
barátinak tekinthetõ helyszínt. A Várbarátok Köre cél-
kitûzésének megfelelõen az elõadások szorosan kapcso-
lódnak a Várnegyed kulturális életéhez, jeles lakóihoz,
múltjához, a legtágabban felfogott örökségének közis-
mertté tételéhez és védelméhez, mindezeket a szempon-
tokat egyúttal tágabb szellemi és nemzeti környezetbe
ágyazva. 

Így figyelmet fordítunk a jelentõs évfordulókra, mint
2011-ben a Liszt Ferenc emlékévre, a 125 éve született
Tóth Árpád költõre, illetve Vas István halálának 20. év-
fordulójára. Az év során összesen 9 elõadást és egy rend-
kívüli programot szerveztünk: dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester elõadását a Várnegyedet illetõ fejleszté-
sekrõl és a hosszú távú koncepcióról.

A havi rendszerességû elõadások a következõk vol-
tak: február 14-én dr. Czigány István hadtörténész
Hadik András tábornagyról tartott elõadást, március
14-én a Czakó utcai Sportközpontot mutatta be  Fehér
Ferenc, április 11-én a Liszt Archivum alapítója, dr.
Gracza Lajos, Liszt Ferenc vári emlékeit mutatta be,
május 9-én dr. Havas Judit irodalomtörténész, elõadó-
mûvész a 125 éve született Tóth Árpádra emlékezett,
és június 6-án Ponori Thewrewk Aurél csillagász A
bolygó istennõ – a Vénusz címmel tartott elõadást. A
nyári szünetet követõ elõadások a következõk voltak:
szeptember 12-én Tamási Judit, a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal elnöke: A Várnegyed mûemlékeivel
kapcsolatos elképzelések; október 10-én Selmeczi
Andrea: Idõutazás a Krisztinavárosban; november 14-
én Fenyvesi Félix Lajos költõ, újságíró: Emlékezés a 20
éve elhunyt Vas Istvánra. Karácsony elõtt, december-
ben Eplényi Gábor, a Magyar-Japán Baráti Társaság
korábbi alelnöke a „Karácsony nélküli” japán társadal-
mat mutatta be. 

A regisztrált tagság az év végére elérte a 60 fõt; tagdíjat
40-en fizették be. A vonzó programok és az otthonos lég-
kör sikerét bizonyítja, hogy szinte minden elõadásnál el-
fogynak az ülõhelyek, és számos érdeklõdõnek állva kell
végighallgatnia az elõadásokat és az azokat követõ kérdé-
seket, válaszokat. 

A Várbarátok Körének nincs foglalkoztatott munka-
társa, képviselõi juttatásban nem részesülnek; nem tör-
tént beruházás, és tárgyi eszköz beszerzésére sem került
sor. 

Költségvetési támogatásban nem részesült, a Buda-
vári Önkormányzat 250.000,- forinttal támogatta a Kör
2011. június és 2012. március 31. közötti mûködését.
A tagdíjakból 60.000,- Ft bevétel származott. 

2011. évben az összes kiadás: 130.000 Ft, az összes be-
vétel: 310.000 Ft volt.      

A Várbarátok Köre Közhasznú Egyesület a 2011. év-
ben 180.000,- Ft eredménnyel zárt.

dr. Bakó Károlyné              dr. Buzinkay Géza
alelnök                                    elnök  

Húsz éves a Francia Intézet
Április 2-án és 3-án nyilvános konferenciával, kerekasztal-beszél-
getéssel, kiállítással, valamint hangversennyel ünnepelte megnyitá-
sának huszadik évfordulóját a Fõ utcában mûködõ Francia Intézet.

A születésnapi kiállítás fotókkal, tervekkel, tablókkal és interjúkkal
dokumentálja az emblematikus épület történetét és egyben tükrözi a
rendszerváltás utáni hazai változásokat. Az eredetileg francia iskolá-
nak tervezett Fõ utcai épület funkcióját a megrendelõ francia állam
az utolsó pillanatban megváltoztatta. Az Európa felé megnyíló hatá-
rok és a külföldi cégek magyarországi megjelenése sokkal több fran-
cia családot vonzott Budapestre, mint amennyire az épület tervezése-
kor számítottak. A Fõ utca 17. telkére elképzelt intézmény ennyi gye-
reket nem tudott volna befogadni, így a francia iskola más budapesti
helyszínen rendezkedett be.

A Francia Intézet volt az elsõ olyan épület 1989 után Magyar-
országon, amely külföldi tervezõ kezébõl, külföldi kivitelezõ vezetésé-
vel valósult meg. Ennek megfelelõen próbára tette a hazai szakmai tu-
dást éppúgy, mint a szervezõkészséget. A két ország építkezési kultú-
rája merõben eltérõ: a magyar munkamódszer szerint minden apró
részletet és adatot jelölni kell a terveken, a kivitelezõ cég feladata pe-
dig az, hogy pontosan kövesse a rajzokat. Ezzel szemben a franciák
számára a terv csak kiindulópont, ezt egészíti ki a szerzõdés egyik leg-
fontosabb eleme, a technikai követelményeket és szabványokat lefek-
tetõ, több száz oldalas szabálygyûjtemény.

Amikor az 5500 négyzetméterre tervezett épület szerkezetkész, le-
fedett állapotba került, a francia építõk nyársonsütésre (a bokrétaün-
nep francia változata) hívták az építkezés minden résztvevõjét. Az
épület végül tízhónapos késéssel, háromévnyi építkezés után, 1992
tavaszán készült el. 

Georges Maurios-t, a tervezõt az Intézet mindenkori vezetõi meg-
próbálták bevonni az átalakításokba. A központ a kezdetektõl 200 fé-
rõhelyes elõadóteremmel, 35 000 könyvet tartalmazó médiatárral
rendelkezik. Az épület Fõ utcai szárnya nyelviskolai és adminisztratív
funkciókat kapott. Az elsõ emeleti Salle Pedrazzini – amely az iskola
nyitott udvara lett volna – eleinte táncteremként mûködött, majd né-
hány éve átvette a galéria szerepét a Dunára nézõ földszinti teremtõl,
amely viszont az új kávézónak adott helyet.

Április 2-án kerekasztal-beszélgetésen találkoztak az épület történe-
tének korabeli szereplõi, köztük Georges Maurios építész és dr. Aczél
Péter I. kerületi fõépítész.

Április 3-án a kultúra világában járatos francia és magyar szakembe-
rek vitatták meg az utóbbi húsz év magyar, illetve francia kultúrpoliti-
káját és a két ország közötti kulturális párbeszéd eredményeit.
Elhangzott, hogy a francia kultúra szellemi energiája korábban is jelen-
tõs hatást gyakorolt a hazai értelmiségre, és ma is ez vonzza a fiatalokat.
A Francia Intézet támogatásával 2010-ben 90 ösztöndíjas (60% hu-
mán, 40% mûszaki és természettudományos) kutató jutott el Francia-
országba.

A konferenciát követõen Roland Galharague úr, Franciaország bu-
dapesti nagykövete köszöntötte a megjelenteket, majd Schöck Atala
operaénekes és Eugene Angelou zongoramûvész adott születésnapi
koncertet a közönségnek.                                                                                  - a - 

Boldog születésnapot Tabán Múzeum!

Áprilisban ünnepelte megalapításának tíze-
dik évfordulóját a Tabán Múzeum. A Virág
Benedek házban mûködõ intézmény történe-

tét a múzeumot vezetõ Jankóné Pajor Ildikó,
valamint a városrész önkormányzati képvise-
lõje, Vecsey András elevenítették fel. A múze-

umhoz szorosan kötõdõ, szintén tíz esztendõs
Tabán Társaság egyik alapítója, kerületünk
egykori alpolgármestere Sediánszky János kö-
szöntötte a „házat” és az itt összegyûlt vendég-
sereget.

Vecsey András visszatekintését egy szemé-
lyes emlékkel kezdte. Mint elmondta, a kétez-
res év elején sorra járta az antikváriumokat,
így találkozott össze Fischer Árpáddal, aki
szintén a tabáni és krisztinavárosi relikviákat
gyûjtötte. Innen jött az ötlet, hogy érdemes
lenne az egyre növekvõ anyagnak egy állandó
helyet biztosítani, ahol a rendszerezés után az
érdeklõdõk is betekinthetnek a dokumentu-
mokba. Ez volt tehát az alapgondolat, amelyet
az önkormányzat is támogatott. A törzsanyag
legnagyobb részét még Fischer Árpád, Major
Gyula, Urosevic Daniló és Saly Noémi bocsá-
totta a múzeum rendelkezésére. 

Az intézmény az állandó kiállítások mellett
a kezdetektõl fogva helyt adott idõszakos tárla-
toknak és kulturális programoknak is. 

Az ünnepségen a 2002. április 13-án – az-
az szinte napra pontosan a Tabán múzeum
megnyitásakor - született Majer Marcell állt a
közönség elé. A Lisznyai Általános Iskola ta-
nulója a tíz éves jubileum tiszteletére Fischer
Árpád: Tabáni álmok címû versével köszön-
tötte a születésnapját ünneplõ intézményt és a
Tabán Társaság tagjait. 

Közéletünk, irodalmunk egyik legérdekesebb
alakja Oplatka András. A szerzõ magyar szár-
mazású, 14 éves korában került Svájcba, ahol
iskoláit végezte, germanistaként és történész-
ként egyetemi képzését kapta. Évtizedeken át
volt a Neue Zürcher Zeitung külpolitikai szak-
írója, Kelet-Európa szakértõje.

Egy döntés története (Magyar határnyitás)címû
könyvében a 80-as évek legvégére kalauzol ben-
nünket, izgalmas háttéranyagot szolgáltatva,
nemzetközi összefüggéseket és diplomáciai csa-
tározásokat villantva föl. Széchenyi István címû
kötetében nemcsak a nagy, vívódó magyart, de a
nagy európai politikust is bemutatja.

Ezúttal hatalmas vállalkozását, Bánffy Miklós:
Erdélyi történetének német fordítását hozta el.
A Paul Zsolnay Verlag kiadónál megjelent elsõ
kötetét. A Litea Könyvesbolt zsúfolásig megtelt
érdeklõdõkkel, hogy ünnepelje a fantasztikus

teljesítményt, és a méltatlanul feledett polihisz-
tort. Bánffy gróf sokoldalúságával tûnt ki: író,
drámaíró, festõ volt, politikus, képviselõ, igazi
reneszánsz ember. Az Erdély-trilógia kiemelke-
dõen fontos mû a magyarság önismerete szem-
pontjából. A 21. század elején, amikor az egyesí-
tés és szétszakadás erõi ismét harcban állnak
Európában és a nagyvilágban, újból idõszerû lett
regénye. 

Az angol, spanyol, olasz, holland fordítás után
fontos mérföldkõ a német nyelvû megjelenés,
hogy minél többen ismerjék meg az osztrák-ma-
gyar monarchia 1904-tõl 1914-ig tartó korsza-
kát, az elsõ világháború elõestéjét. A történelmi
szorítást, amirõl részletesen beszélt Szász Zoltán
történész professzor, és olvasott föl Bács Ferenc
színmûvész. Bánffy jól látta a közelgõ veszélyt, a
nemzet sorstragédiáját. Írásban és szóban is föl-
emelte szavát, de hiába.

Költõi, szép nyelv az övé. Mitikus, sûrû szövésû

regény. A párbeszédek nem nehezek, de a tájle-
írások súlyosak, tele vannak különös tájszavak-
kal; átsüt Erdély mélységes szeretete. A regény
három részének címe: Megszámláltattál, És híjá-
val találtattál, Darabokra szaggattatol... – Dániel
könyvének ötödik részére utal. Üzenete a bibliai
idézetek és történetek egymásra vonatkoztatásá-
val fejthetõ meg. Mindezeket Oplatka remek
fordítása maradéktalanul teljesíti. A vadászat, a
lóverseny, a bál, a politika, a kártya „tolvajnyelv-
ként„ jelenik meg, a fanyar iróniával és a tréfás
jelenetek könnyed humorával együtt.

Jó tudni, hogy vannak még áldozatos emberek,
akik veszendõ értékeket õriznek és támasztanak
föl, ahogyan Oplatka András. A gyûlölködés he-
lyett, szelíden megajándékozza országszomszé-
dainkat. Példát mutatva, hogy Bánffy Miklós
templomában mindenki lehet igehallgató és úr-
vacsorával élõ.      

F. F. L.

Pontosan tíz évvel ezelõtt, 2002. áprilisában nyílt meg a kerület elsõ helyi érdekeltségû múze-
uma. A helytörténeti gyûjtemény és dokumentációs központ szerepét is magára vállaló Tabán
Múzeum feladata a városrész valamennyi történelmi emlékének összegyûjtése és megõrzése az
utókor számára.

Oplatka András könyvbemutatója a Várban

Bánffy Miklós és Erdély

Balogh Rudolf: Apród utca
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Szõnyi Zsuzsa kötetbemutató a Litea Könyvesboltban

Levelek Rómából

Szerelmem,  Budapest

Az ötszáz oldalas kötet borítójáról a férj, Triznya
Mátyás finom akvarellje néz ránk. A Forum
Romanum dereng a kora reggeli opálfényben. A
fülszöveg vékony csíkján a fiatal házaspár ül egy fa
tövében. Nemrégen menekültek, s jutottak ki
nyugatra harmadik kísérletre, hogy meg se állja-
nak új hazájukig, az örök városig: Rómáig.

A bezáruló határon átívelõ üzenetek gyûjtemé-
nye a szentendrei Ferenczy Múzeum kiadványa,
a sûrû sorokkal teleírt levelek, melyeket Szõnyi

Zsuzsa és a szülõk gondosan megõriztek. Aho-
gyan régi munkáit, ezt is gazdagon illusztrálják
1949 és 1956 fotói, Triznya-festmények, remek
leírások az újjászületõ fõvárosról. A szülõk aggó-
dó soraiból az ötvenes évek Magyarországa tárul
elénk, a fojtogató levegõ. Szõnyi Zsuzsa kézzel írt
naplójában a repülõút izgalmáról beszél, az
ódon-szépségû város felfedezésérõl, pontosab-
ban mindenrõl és részletesen. A leghosszabb le-
vél majdnem öt oldal, a legrövidebb két sor: „Itt
küldünk 2 gramm borsot. Ha megkaptátok, írja-
tok: Zsuzsa. (1949)

Beleolvasva az új kötetbe, föllapozva a régieket,
tanúi lehetünk Szõnyi Zsuzsa íróvá érésének.
Nem egyszerû levelekrõl van szó, de élvezetes stí-
lusról, hangos töprengésekrõl, bölcs összegzések-
rõl. A sorok közt megbújó humorról és atmoszfé-
rateremtõ képességrõl. Hatalmas levelezést foly-
tatott a nagyvilágba szétszóródott magyarokkal,
barátokkal és értékes emberekkel. A Márai Sán-
dorral és Cs. Szabó Lászlóval váltott izgalmas leve-
lek tovább árnyalták a két nagy író küzdelmes lé-
tét és életmûvét. Az egész emigráns magyar közös-
ség küszködését és közérzetét.

Nagy meglepetés a könyv végén található élet-
rajz. Ámulva olvassuk milyen gazdag és szolgáló

ez az élet. Rómában az olasz rádió magyar nyelvû
adásában dolgozott 15 évig. Az olasz miniszterel-
nökség külföldi sajtó-osztályán fordító munkát
végzett 1966-1989 között. Ötven éven át a ma-
gyar értelmiségieket látta vendégül a „Triznya-
kocsmának” nevezett baráti körben. Édesapja,
Szõnyi István festõmûvész kiállításait gondozta...
A Magyar Köztársaság Érdemrendjének Kereszt-
je, Emléklap az 1956-os forradalom szellemi meg-
õrzéséért, Magyar Örökség-díj, az Olasz Köztár-

saság Érdemrendjének Parancsnoki Keresztje a
jutalom a nem szûnõ munkálkodásnak.

A Levelek Rómából nemcsak élvezetes olvas-
mány, ahogy bevezetõjében Czigány György
mondta, de nélkülözhetetlen gyûjtemény iroda-
lomtörténészek, filmesek, történészek, mûvészet-

történészek számára. Kubik Anna színmûvész
szép és élvezetes részeket választott, végezetül
Szabó Ferenc jezsuita atya és költõ meleg szavak-
kal emlékezett a régi, több évtizedes baráti együtt-
létekre, és a festmények megihlette kötetébõl ol-
vasott föl verseket.

Gyönyörû szövetség volt Szõnyi Zsuzsa és Triz-
nya Mátyás kapcsolata. Rómában végzett magyar-
ságszolgálatuk. Nehéz idõkben menedék volt a
házuk, szellemi mûhely, ahol mindenki feltöltõd-
hetett, útravaló erõt és reményt kapott a hétköz-
napokra.

Szõnyi Zsuzsa végleg hazatért. De nem pihenés-
sel tölti napjait, ma is tevékeny alkotó. Értékmen-
tõ és értékõrzõ. Kifogyhatatlan kincsesbánya tu-
lajdonosa: emlékeinek gazdag tárháza ellátja
munkával. Feltehetjük a kérdést: kicsoda õ? Író,
emlékiratíró? Mindegy minek nevezzük, nagyszí-
vû és fáradhatatlan magyar! Reméljük, még soká-
ig itt lesz közöttünk, és minden tervét meg tudja
valósítani.                  Fenyvesi

Bakó Annamária a Litea Könyvesbolt vezetõje (a képen jobbra) köszönti az est szereplõit: Szabó Ferencet, Szõnyi Zsuzsát,
Kubik Annát, és Czigány Györgyöt

Magyarság Háza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
Szellemi és épített örökségünk - Sebestyén József „A
Kárpát-medence megújuló épített öröksége” címû
fotókiállítása, együttmûködésben a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatallal. A tárlat május 18-ig díjtalanul
látogatható, naponta 10-18 óra között a Kerengõben.

Május 12., 16.30-18.00 óráig: Rejtõzködõ Csángó-
föld – vers, muzsika, tánc a moldvai csángók életébõl.
Együttmûködésben a Teleki László Alapítvánnyal. Az
elõadást megelõzõen május 11-12-én „Veszélyez-
tetett örökség – veszélyeztetett kultúrák” témakör-
ben a Teleki László Alapítvány a Magyarság Házában
konferenciát szervez a Corvin teremben. A belépés
díjtalan.

Május 16., 18.00 óra: Határon túli szervezetek a
magyar-magyar kapcsolatépítésben. Bécs környéki
magyar szervezetek. Magyarságismereti elõadásso-
rozatunk következõ állomása a Magyar Emlékekért
a Világban Egyesület szervezésében, a Deák terem-
ben. Vendég: a bécsi magyar Európa-Club. A belépés
díjtalan.

Május 19., 16.00 óra: Hagyományok õrzése - mese-
világ a Kárpát-medencében. A felvidéki Badin Ádám
és társulata gyermekeknek szóló bábelõadása Öreg-
apám mesefája címmel a Corvin teremben. A belépés
díjtalan.

Építsünk hidakat!
A Budavári Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Épít-
sünk hidakat címmel kiállítást rendez a Városháza au-
lájában május 15-én 17.00 órakor. A kiállításon a
Ráróspuszta - Ráróš, Pösténypuszta - Pe�ov közötti
Ipoly-hidak és a Mária Valéria Duna-híd újjáépítését
képek vetítésével fogja bemutatni Karkus János okl.
építõmérnök. A kiállítás május 15-18. között tekint-
hetõ meg. A belépés díjtalan.

Író-olvasó találkozó
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtárában (1016 Krisztina krt. 87-91.) 2012. má-
jus 15-én, kedden 18.00 órától Bereményi Géza író,
rendezõ lesz ,,Az író könyvtára” sorozat vendége.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 

Zeneiskolások hangversenye
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a Farkas Ferenc
Zeneiskola és a pozsonyi Ján Albrecht Mûvészeti
Alapiskola közös hangversenyére 2012. május 18-án,
pénteken 17 órára a Szent Margit Gimnázium (Bu-
dapest, XI., Villányi út 5-7.) dísztermébe. A mûsoron
magyar és szlovák szerzõk mûvei szerepelnek.  A be-
lépés díjtalan. 

Ciszterci Szent Imre templom 
(Budapest,  XI. ker., Villányi út 25.) 
Május 13., vasárnap 19.00 óra: 500 év kórusa 3. A
Magyar Rádió Gyerekkórusa. Vezényel: Thész Gab-
riella.

Május 20., vasárnap 19.00 óra: Tengernek fényes
csillaga - Sebestyén Márta (ének, furulya, dob) And-
rejszky Judit (ének, csembaló, orgona) Caius Hera
(lant, barokk gitár, theorba) Havasréti Pál (tekerõ,
nagybõgõ) Szerkesztõ: Csányi Tamás karnagy. A belé-
pés ingyenes, adományokat köszönettel fogadnak. 

Bajor Gizi csapata a Múzeumok majálisán
Szeretettel várjuk a kerület lakosait 2012. május 19-
20-án a Nemzeti Múzeum kertjébe, ahová – sok más
múzeum mellett - az Országos Színháztörténeti Mú-
zeum és Intézet kiállítóbázisa, a Bajor Gizi Színész-
múzeum is kiköltözik. Látogatóink megismerkedhet-
nek a múzeum közönségcsalogató- és foglalkoztató
tevékenységével és kiállításaival.

Bemutatjuk színházi kézmûves játékainkat: a gye-
rekeknek lehetõségük lesz színpadot és árnyszínházat
fabrikálni, jelmezbe bújtathatják saját készítésû babái-
kat, egyedi maszkokat és bábokat kreálhatnak. És mi-
alatt õk alkotnak, azalatt szüleik játékos totókon tör-
hetik a fejüket vagy neves színészek bõrébe bújva
fényképezkedhetnek. Lesz óriás kirakónk is, amellyel
az idén 60 éves Bajor Gizi Múzeumra és legújabb kiál-
lításaira hívjuk fel a látogatók figyelmét. A színházi
hangulat nem lenne teljes jelmezek és különbözõ szín-
házi kellékek nélkül, amiket a tisztelt publikum fel is
ölthet magára. Vasárnap délután pedig – kapcsolódva
az idei év vezérfonalához - igazi „színházi hungarikum”
várja a tisztelt érdeklõdõket!

Rajzfilmes tábor Óbudán
A Magyar Rajzfilm Kft. 5 napos turnusokban rajzfilmes
tábort szervez a filmkészítés iránt érdeklõdõ gyere-
keknek egész nyáron. A résztvevõk elkészíthetik saját
rajzfilmjüket, melyet CD-én hazavihetnek. További in-
formáció  a www.magyarrajzfilm.hu/gyermekoktatas
oldalon, ahol betekinthet a gyerekek munkáiba! Tel.:
06-1/250-1355, e-mail: clarus-tax@t-online.hu.

Családi nap a Honvéd Lovardában
Családi nyílt napot tartanak a pasaréti Honvéd
Lovardában. Várnak minden ló és lovaglás iránt érdek-
lõdõt 2012. május 13-án, vasárnap 10 órától a II. kerü-
let Hidász utca 2/d szám alatt található lovardában.
Részletes program: www.honvedlovarda.hu.

PPrrooggrraammookk
„Szereti, ha fényképezem, s én sem bírom megáll-
ni, hogy ne tegyem” – vallja szerelmérõl, Buda-
pestrõl Kaiser Ottó fotográfus, akinek képeibõl a
Várban, a Hapimag apartman-szállodában nyílt
állandó és idõszaki kiállítás. Az állandó tárlat lé-
nyegében a hotel saját arculatépítõ tevékenységé-
nek eredményeképp jött létre, azaz a folyosókon
és a szobákban az alkotó segítségével olyan Bu-
dapest-hangulatot teremtettek, amilyenre nem
csak a turisták, hanem mi, a városlakók is vá-

gyunk. A régmúlt és a jelen kora, a mo-
narchiabeli építészeti remekmûvek, a
hidak, emlékmûvek, múzeumok és
gyógyfürdõk, valamint a velük, köztük,
bennük élõ emberek harmóniájára
mutatnak számtalan szép példát a mo-
nokróm fotográfiák. A szálló földszint-
jén kialakított új galériában, ahol há-
rom hónapig láthatja a nagyközönség
Kaiser Ottó képeit, szintén Budapest
idõtlen szépségeit csodálhatjuk meg fe-
kete-fehérben, illetve színesben.

„Nem tagadom, képeimben Buda-
pest szépségével dicsekszem, ez azon-
ban nem csak a kívülállóknak, a külföl-
di turistáknak szól, szeretném felrázni
az itt élõket is. Bosszant, hogy nem tud-
juk megbecsülni, mennyire nagyszerû
városban élünk” – osztotta meg la-
punkkal érzéseit a fotográfus, akinek bõven van
alapja az összehasonlításhoz, hiszen több mint
hatvan országban dolgozott már. 

Utazásai során különféle albumokhoz készített
képeket – munkája nyomán, az Alexandra kiadó
gondozásában jelent már meg könyve kastélyok-
ról, borokról, emigrációban élõ magyar írókról,
továbbá egy szubjektív, naplószerû összeállítás az
európai kalandozásairól, város- és tájképekkel il-
lusztrálva. Hasonló jelleggel az itthoni vidékeken
szerzett élményeit is összefoglalta a saját kiadású
Hazám, Magyarország címû könyvében. Leg-
újabb Budapest-képeibõl, melyek a budavári kiál-
lításán is láthatóak, nyárra fog megjelenni egy új
album.

Az új Budapest-fotók közül a vári pillanatok
sem hiányoznak, a külföldiek körében jól ismert
Halászbástyával és a Palotával például több kom-

pozícióban is találkozhatunk. Ám nem úgy,
ahogy a fantáziátlan tucat-képeslapok vásári vilá-
gában megszokhattuk: a közismert történelmi
épületek is szokatlan perspektívából, meglepõ
részletekkel, különleges fényviszonyok között
bukkannak fel a képeken.

„Hiába fotózták végig megszámlálhatatlanul
sokszor a Várat, ez a helyszín egy kiapadhatatlan
témaforrás” – véli a Pápán született fotós, aki je-
lenleg – igaz, csak ideiglenesen – itt, a kerületben,
a Vízivárosban él. Mint mondja, legszívesebben
kora reggel, pirkadatkor sétál fel fényképezõgépé-
vel a Várba, amikor a felkelõ nap beragyogja a
csendes utcákat, s a háttérben feltûnik a város
aranyló sziluettje.                                                       K. D.

Kaiser Ottó: Szerelmem, Budapest címû fotókiál-
lítása június 30-ig tekinthetõ meg a Hapimag apart-
manszálloda galériájában (I., Fortuna utca 18.) 

Kis Könyves Éj
A Könyvfesztivállal párhuzamosan Kis Könyves
Éjt szerveztek április 20-án a független fõvárosi
könyvesboltok. Az új kezdeményezéssel a szervezõk
arra igyekeztek ráirányítani a városlakók figyel-
mét, hogy érdemes betérni a nagy hálózatok üzletei
mellett a kis könyvesházakba is, melyek mind önál-
ló profillal és választékkal várják az olvasókat. A
Kis Könyves Éjen késõ estig tartottak nyitva a
résztvevõ boltok, s különleges programokra – beszél-
getésekre, kiállításokra, koncertekre – invitálták a
közönséget. 

Az I. kerületben a Litea csatlakozott a független
könyvesek kezdeményezéséhez, a vári könyvszalon-
ban ebbõl az alkalomból a csíkszeredai Pallas-
Akadémia Könyvkiadó tartott író-olvasó találko-
zót. A szerzõk jelenlétében Kenéz Ferenc: Édesgyökér
és Napregény címû versesköteteit, valamint Markó
Béla: Kié itt a tér címû könyvét, illetve szonett-köte-
tét, a Visszabontást ismerhették meg az érdeklõdõk
Pomogáts Béla irodalomtörténész tolmácsolásában.

„Meg kell mutatnunk magunkat az olvasóknak,
hogy lássák: a nagy önkiszolgáló áruházak mellett
léteznek kicsi, de saját arculattal rendelkezõ köny-
vesboltok is, ahol családias kiszolgálással és egyedi
kínálattal találkozhatnak. Itt olyan, kis hazai ki-
adók gondozásában megjelenõ értékes kiadványok is
fellelhetõk, melyek a jelenlegi piaci körülmények kö-
zött kiszorulnak a nagyobb hálózatokból” – indo-
kolta a független kisboltok létjogosultságát Bakó
Annamária, a vári könyvszalon vezetõje.

A boltvezetõ megemlítette, hogy a Litea – ahogy
azt a törzsközönségük már megszokhatta – nem csak
fesztiválok idején, hanem egész évben helyszínt biz-
tosít a kulturális összejöveteleknek. Legközelebb
május 14-én hétfõn, 17.00 órától, a Várbará-
tok Körének klubestjén A test és a szellem õrei
címmel a magyar királyi testõrség történetérõl tart
elõadást dr. Ujváry Gábor történész. A Litea Köny-
vesbolt és Teázó további programjai a www.litea.hu
honlapon olvashatók.                                              - d - 



6 Várnegyed XVII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM, 2012. MÁJUS 5., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Sport, természet, egészség
Gyerekzsivajtól volt hangos április 5-én délelõtt a
Czakó utcai Sport és Szabadidõ Központ. A Tabáni
Spartacus Sport és Környezetvédõ Egyesület rende-
zett nagyszabású programot elsõsorban általános és
középiskolás fiataloknak. A Társadalmi Megújulás
Operatív Program pályázatán elnyert uniós forrás-
ból valósították meg a nevelési és oktatási intézmé-
nyek tanórán kívüli szabadidõs tevékenységének tá-
mogatását.

Az egy éves idõtartamú program során 14 iskola és
egy óvoda volt színtere a különféle szabadidõs progra-
moknak. Az I. kerület két általános iskolája, a Lisz-
nyai és a Budavári, valamint a Naphegyi óvoda vett
részt a programban. A nagyszabású programsorozat
központi, záró rendezvényére került most sor. 

A Tájékozódási Sportok Fõvárosi Fesztiválja kere-
tében a sportág valamennyi ágával, válfajával megis-
merkedhettek a résztvevõk. A fesztivál minden prog-
ramja, versenyszáma az amatõröknek, gyerekeknek és
családoknak szólt. Volt is nagy érdeklõdés, minden
versenyszámban sokan indultak, összességében tíz fé-
le versenyszámban több mint ezren álltak rajthoz. Sok
gyerek annyira élvezte a változatos, játékos pályákat, feladatokat, hogy 6-7 versenyszámban is elin-
dult, több pályát többször is lefutott.

A Tabán nagy változatos zöld területével jó helyszíne volt a rendezvénynek. A tájfutó versenyek
és a pontbegyûjtõ futam a Lisznyai utcai iskolától rajtolt, és sok érdeklõdõt vonzott. A sporttele-
pen a teljesen kezdõknek az Egyesület szakemberei oktatást tartottak a tájfutás alapismereteibõl.
A legnagyobb sikert a labirintus pálya és a kerekes székeseknek rendezett pontkiválasztós verseny
aratta. A legkedvesebb színfolt a naphegyi óvodások versenyfutása volt a tájfutó bójákkal tûzdelt
versenypályán.     

Sikeresen zárult az egy éves programsorozat, melynek keretében a résztvevõ iskolákkal együtt-
mûködve a Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédõ Egyesület több ezer fiatal számára gondos-
kodott változatos szabadtéri, szabadidõs programokról, rendezvényekrõl.                             Vass László 

Gyermekrekord-kísérlet a Szent György téren
A Világharmónia Futás keretén belül május 25-én egy különleges gyermekrekordot szervezünk,
amely összekapcsolná a sportot, a kreativitást és a játékot. 

Nagyon örülnénk, ha minél több I. kerületi intézmény venne részt a Szent György téri rekord-
kísérletben. Szeretettel várunk több évfolyamot vagy akár az egész iskolát is. A gyerekeknek 1-2 km-
es futást szervezünk a Várban, majd a résztvevõkkel közösen kirakunk egy 10mx10m-es óriás
mandala-virágot, mely a megyaszoi templom festett mennyezet kazettája nyomán készült. A téren
felállítunk egy „HintaYo” óriás, hintázó hajót, melyet közös erõfeszítéssel tudnak a gyerekek moz-
gásba hozni. Rekord: 10m x 10m-es óriás mandala-virág elkészítése 7000 gyermek részvételével. 

Idõpont: 2012. május 25. péntek 8-16 óráig. Futás: 1km 12 órai kezdettel (választható részvétel-
lel). Jelentkezni a vilagharmoniafutas@gmail.com email címen lehet. További információ:
Csornay Kinga fõszervezõ, 06-70/702-8133.

Tavaszköszöntõ 
sportnap a Czakón
Nem fogott a babona a Czakó utcai Sport és Szabadidõ Központ hagyományos tavasz-
köszöntõ sport- és egészségnapján, hiszen a 13. alkalommal megrendezett családi
programon száznál is többen vettek részt. A ragyogó napsütésben megtartott közös-
ségépítõ rendezvényen a már megszokott látványos sportbemutatók mellett megle-
petésként képregény-rajzolás és a gyerekek nagy örömére egy igazi tûzoltóautó várta
az érdeklõdõket. 

Talán maga a program kitalálója és szervezõje a Czakó utcai Sport és Szabadidõ
Központot irányító Fehér Ferenc sem gondolta tizenkét évvel ezelõtt, hogy a kerületi
tavaszköszöntõ sport- és egészségnap több mint egy évtized elteltével is ugyanolyan
friss, aktuális, no meg népszerû lesz, mint a kezdetekkor. Pedig pontosan ez történt,
a Budavári Önkormányzat támogatásával megtartott rendezvénysorozat az eltelt
évek alatt a Várnegyed egyik várt eseményévé nõtte ki magát, amelyen kicsik és na-
gyok lelkesen vesznek részt. Ebben szerepe van a folyamatos megújulásnak, hiszen
Fehér Ferenc gondot fordít a változatosságra arra, hogy lehetõség szerint minden év-
ben szerepeljen valamilyen különlegesség a látnivalók között. 

Idén sem volt ez másként, a tavaly nagy sikerrel bevezetett sportprogramok – a be-
mutatókat követõen a bátrabbak maguk is kipróbálhatták a játékokat - mellett ugyan-
is a legkisebbekre gondolva meghívták a Zórád Ernõ-képregény iskolát, valamint a
Közép-budapesti Tûzõrség egyik rohamkocsiját is. Természetesen nem maradt el a
tombola sem, amelyen az önkormányzat és a szponzorok jóvoltából értékes nyeremé-
nyek, köztük egy kerékpár talált gazdára.

Elsõként a sport- és egészségnapok történetében a képregények is szerepet kaptak a programban. A Zórád
Ernõ képregényiskola jóvoltából a gyerekek – és a gyermeklelkû felnõttek – saját képregény szöveget írhat-
tak, illetve kiszínezhették, illusztrálhatták Zórád ernõ rajzait.  

A sportbemutatók alatt a füves foci-pá-
lyán a Tabáni Spartacus labdarúgó
palántái számára villám focitornát
szerveztek. 

Újdonság volt a tûzoltóautó, melyet a gyerekek a tûzoltók segít-
ségével szabadon felfedezhettek. A bátrabbak nem csupán a jár-
mû belsejébe merészedtek, hanem a tetõn található létrákat is
megnézték. 

Látványos show-mûsorral szórakoztatta a közönséget a TF ugrócsoportja, a tor-
nászhallgatók ezúttal a Czakón tavaly bemutatkozott trampolin - köznapi nevén
rugódeszka - segítségével különbözõ akrobatikus gyakorlatokat mutattak be.
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HHaattttyyúúhháázz melletti liftes házban legfelsõ emeleti 49 m2,
kétszobás, szépen felújított erkélyes lakás eladó. A háznak
a Hattyú és a Batthyány utca felõl is van bejárata, az abla-
kok a Batthyány utca felé néznek. Közös költség fûtéssel
együtt 24.000 forint. Saját tároló van. Irányár: 17,9 millió
Ft. Telefon: 0630-5637-350.oo

SSzzeenntthháárroommssáágg tér közelében, igényesen felújított 35
négyzetméteres földszinti lakást, várban lévõ emeleti, ut-
cai lakásra cserélnék, vagy örökbérleti joga átadó. Telefon:
0630-251-3800.oo

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

EEllaaddóó I. ker. Piroska utcában, 6 lakásos társasház ma-
gasföldszintjén egy 65 m2-es cirkófûtéses lakás. Az ingat-
lanhoz garázs és tároló is tartozik. Irányár: 28.900.000 Ft.
Érd.: 06-20-777-3306.

VVáárrii, Úri u. I. em. 39 m2, cirkós, felújítandó önkormány-
zati lakásom, csendes, világos, garzonra cserélném.
Telefon: 201-9475, 06-70-237-9030.

ÚÚrrii utcai földszinti, frissen felújított egyszobás összkom-
fortos önkormányzati lakásomat nagyobbra cserélném a
váron kívül, ráfizetéssel. Telefon: 06-20-533-1635.

KKeerreessüünnkk eladó minimum 2 hálószobás lakást KP-s
ügyfeleink részére. BaKosLak Ingatlan. Telefon: 326-
0618, 06-20-974-0571.

KKiiaaddóó igényes, felújított lakást, házat keresünk külföldi
üzletemberek és diplomaták részére.  Ingatlan. Telefon:
326-0618, 06-20-974-0571.

BBuuddaaii Várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló 50 m2-es,
napfényes, panorámás, 2 loggiás, felújítandó önkormány-
zati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 14,5
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

VVáárrbbaann utcai I. em., 48 m2 kétszobás, cirkós, felújított
öröklakás, jó állapotú kertes társasházban eladó. Ár: 27,8
M Ft. Telefon: 201-9475, 06-70-237-9030.

II..  AAttttiillaa  út elején csendes utcában, 58 m2-es, am. nappa-
li 3 két szobás, gázfûtéses, szépen felújított, napos örökla-
kásom 14.900.000,- irányáron eladó. Alacsony rezsi!
Telefon: 06-20-489-3612.

XXII..,, Gellérthegyen, Szüret utcában, 90 m2-es, am. nap-
pali 3 két szobás , cirkófûtéses, világos, szép lakásom ker-
tes társasházban 98.000,-/hó-ért kiadó. Telefon: 06-20-
345-4677.

II..  SSzzaabbóó Ilonka u. Várra és a Parlamentre panorámás
190 m2, 4+félszobás sorház garázzsal + 32 m2-es mosó-
konyhával 121 MFt-ért eladó. Telefon: 201-9475, 06-70-
237-9030.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Naphegy alján a Csap utcában pol-
gári belméretû ház I. és III. emeletén 2 db 57 m2-es felújí-
tott, erkélyes, egyedi gázfûtéses önkormányzati lakás bér-
leti joga átadó. Csereirányár: 11,5 M Ft és 13,2 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

SSzzaallaagg utcában egymás közelében 2 felújított önkor-
mányzati lakás bérleti joga átadó: 64 m2-es, 2 szobás, nagy
étkezõkonyhás lakás (13,5 M Ft) és 76 m2-es 2,5 szobás la-
kás teremgarázzsal, tárolóval (24,5 M Ft). Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban a Táncsics utcában 2 generációs, bruttó
155 m2-es, tetõtéri, 2 szintes, 2 önálló lakásként is használ-
ható, 2 fürdõszobás önkormányzati lakás örökölhetõ bér-
leti joga + 18 m2-es terasszal átadó. Csereirányár: 39 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

NNaapphheeggyyeenn a Gellérthegy utcában I. emeleti, napfényes,
déli fekvésû, azonnal beköltözhetõ 30 m2-es, összkomfor-
tos öröklakás eladó. Irányár: 8,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203. 

BBuuddaaii Várban a Fortuna utcában, reprezentatív 4 laká-
sos mûemléképületben 50 m2-es, kertkapcsolatos, donga-
boltozatos, gázfûtéses  önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga 12 m2-es terasszal átadó. Csereirányár: 14,2 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-1933.

AAllkkaallmmii vétel, kiváló lehetõség a Naphegy alján! Kertes
társasház teljes lakószintjén lévõ 191 m2-es, 2 lakásként
kialakított (126 m2 + 65 m2) egybe is nyitható, reprezenta-
tív 5,5 szobás, 2 fürdõszobás, klasszikus polgári öröklakás
többgeneráció vagy iroda számára eladó. Vételár: 40 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii Várban az Úri utcában legfelsõ (II. emeleten) lévõ
modern építésû, napfényes, 2 szoba hallos, összkomfortos,
jó állapotú 60 m2-es öröklakás 5 francia erkéllyel, azonnal
beköltözhetõen eladó. Irányár: 39,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-2136, 0630/488-1933.

ÓÓ u. Nagymezõ u. sarok utcáról nyíló iroda 60 m2-es, és
Rákoskeresztúron Madárdombon 27 m2-es garzon örök-
lakás kevés rezsivel eladó. Telefon: 06-70-242-4013.

NNaapphheeggyyeenn - 6 lakásos társasház teljes tetõtérében lé-
võ panorámás 100 m2 lakóterû 75%-os készültségû
öröklakás + 50 m2-es panorámás tetõterasszal eladó. A
gépészetbõl a víz (vízóra), villany, csatorna elõkészítve. A
fûtéshez a gázcsonk az ajtó elõtt. Új födém szerkezet, a
héjazaton új cserépfedés. Irányár: 44,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban az Úri utcában 4 lakásos dongaboltozatos
házban 82 m2-es, I. emeleti, közvetlen tetõszint alatti,
összkomfortos, cirkófûtéses önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 25,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii  Várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló 50 m2-es,
napfényes, panorámás, 2 loggiás, felújítandó önkormány-
zati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

3355-40 m2 körüli garzon öröklakást keresek sürgõs
megvételre. U. i.: Eladó vagy cserélhetõ sashegyi 58 m2-es
másfélszobás csendes, zöldövezeti öröklakás. Fiataloknak
ideális. (Olasz konyha - fürdõ - cirkó). Nem fizetõ parkoló.
Irányár: 22 MFt. Telefon: 06-30-461-2140.

sszzoollggáállttaattááss

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

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

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

HHáázzffeellüüggyyeellõõii  ééss  ggoonnddnnookkii  mmuunnkkáátt  aajjáánnlluunnkk  II..  kkeerr..  ttáárr--
ssaasshháázzbbaann,,  6600  nnmm--eess  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ccsseerreellaakkááss
sszzüükkssééggeess  ccssaakk  BBuuddaappeesstt  tteerrüülleettéénn..  TTeell..::  0066--3300--990055--
33444455..

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Kiss Gábor kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-
8384, 06-20-345-9963.

RREEDDÕÕNNYY  JJAAVVÍÍTTÁÁSS  ––  KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS
GGuurrttnnii  ccsseerree,,  sszzúúnnyyoogghháállóó,,  rreelluuxxaa

TTeelleeffoonn::  00663300--221122--99991199..

VViillllaannyysszzeerreellééss  azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújí-
tásig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-
9344-664, 246-9021. ELMÛáltal minõsített vállalkozás.oo

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, cseréje,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javí-
tása. Mosó-, mosógatógépek bekötése. Anyagbeszer-
zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

VVíízz--, gáz-, fûtés, klíma, napkollektor szerelés, illetve
víz-, fûtés csõ szivárgásának javítása bontás nélkül ingye-
nes felméréssel. Szokol Péter, telefon: 06-30-9324-043.

VVíízzvveezzeettéékksszzeerreellééss nonstop! Mosdók, csapok, kádak
cseréje! Mosógépek, mosogatógépek bekötése! Vízóra-
szerelés ügyintézéssel! Tel.: 0630-954-9554, www.viz-
oraguru.hu.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST,
VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTON-SZERELÉST, 

CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁT VÁLLAL KISIPAROS 
GARANCIÁVAL. TELEFON: 202-2505, 

MOBIL: 06-30/251-3800. OO

AAbbllaakkttiisszzttííttáásstt vállalunk. Metz Máté, 06-20-349-5395.

GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT
DDuugguulláásseellhháárrííttááss,,  vvíízz,,  vviillllaannyy,,  ffûûttéésssszzeerreellééss  ééss  tteelljjeess--
kköörrûû  mmáárrkkaaffüüggggeettlleenn  ggáázzkkéésszzüülléékkjjaavvííttááss..  AAnnyyaaggbbee--
sszzeerrzzéésssseell,,  ggaarraanncciiáávvaall  00--2244--iigg..  TTeelleeffoonn::  229922--11999900,,
0066--2200--333344--33443388..

TTáárrssaasshháázzaakk kezelése, közös képviselete, teljes mûsza-
ki-jogi- és gazdasági háttérrel. Díjazás épülettõl függõen.
megegyezés szerint. Várlaki János, telefon: 213-6613,
0620-931-1832.

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszer-
zéssel, határidõre, garanciával! Telefon: 06-20-961-6153,
www.mesterur.hu.

RREESSTTAAUURRÁÁLLÁÁSS
HHaaggyyoommáánnyyooss  bbúúttoorrffeellúújjííttáásstt,,  kkáárrppiittoozzáásstt,,  iinnttaarrzziiááss  ééss
ffaarraaggootttt  bbúúttoorrookk  bbeell--  ééss  kküüllttéérrii  ffaattáárrggyyaakk::  llééppccssõõkk,,  ffaa--
bbuurrkkoollaattookk,,  aajjttóókk,,  eeggyyeeddiilleegg  kkéésszzüülltt  iiggéénnyyeess  bbúúttoorrookk
ggyyáárrttáássáátt  vváállllaalljjuukk..  TTeell..::  0066--3300--228811--88447799..

LLaakkaattooss:: ajtózár, ablakzár szerelés, rácsok, vasajtók,
kapuk, korlátok, elõtetõk gyártása, szerelése. Nyílászárók
hõszigetelése. Telefon: 06-20-945-0316, 375-4194.

TTáárrssaasshháázzaakk  kköözzööss  kkééppvviisseelleettéétt  sszzaakkkkééppeessííttéésssseell,,
nnaaggyy  ggyyaakkoorrllaattttaall,,  sszzaakkiippaarrii  hhááttttéérrrreell,,  rreeffeerreenncciiáákkkkaall
vváállllaalljjuukk..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--440066--66111177..

LLééppccssõõhháázzttaakkaarrííttáásstt, ablaktisztítást vállalunk. Metz
Máté, 06-20-349-5395.

KKiisseebbbb  villanyszerelési munkákat, hibaelhárítást is vál-
lalok. Hívjon bizalommal! Telefon: 0620-9615-098.

AAjjttóó--, ablak-, zárjavítás-felújítás, fürdõszoba-, konyha-
csempézés, víz-, villanyszerelés, festés-mázolás, kisebb
munkák elvégzése, magán- és társasházaknak. Metz
Máté, 0620-349-5395.

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL,, helyszínen, garanciával! Tele-
fon: 06-30-712-2024.

aaddááss--vvéétteell

VVÁÁSSÁÁRROOLLNNÉÉKK rrééggii  kkíínnaaii  ppaappíírrtteekkeerrccsseekkeett,,  ppoorrcceelláánnoo--
kkaatt,,  rréézzttáárrggyyaakkaatt  ééss  eeggyyéébb  kkíínnaaii  rrééggiissééggeekkeett,,  kkéésszz--
ppéénnzzzzeell..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--332244--22999999..  0000

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.)Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levele-
zõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégisége-
ket. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel/Fax: 212-8909,
e-mail: kriszt.ant@gmail.com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG  ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS  vváássáárrooll  rrééggii
kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ééss  mmûûttáárrggyyaakkaatt,,  sséérrüülltt  áállllaappoottbbaann
iiss..  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--445566--33993388..  0000

TTookkaajjiitt, régit, palackosat méltányos áron venne gyûjtõ.
Tel.: 06-20-3-707-221.

DDiipplloommaattaa  llaakkááss  bbeerreennddeezzééssééhheezz  aannttiikk  bbúúttoorrtt,,  kkvvaa--
lliittáássooss  ffeessttmméénnyytt,,  rrééggii  ZZssoollnnaayy  kkeerráámmiiáátt,,  kküüllöönnlleeggeess
bbrroonnzzsszzoobbrroott  kkeerreesseekk  mmeeggvvéétteellrree..  TTeelleeffoonn::  ++33663300--
330033--66994400..

eeggéésszzsséégg

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

UULLTTRRAAHHAANNGG vviizzssggáállaatt::  hhaass,,  kkiissmmeeddeennccee,,  nnyyaakkii  rreeggiioo,,
kkeerriinnggééssvviizzssggáállaattookk,,  mmaaggzzaattii  uullttrraahhaanngg::  22DD,,  33DD,,  44DD
fféénnyykkééppeess  ddookkuummeennttáácciióóvvaall..  OOPPSS  RReennddeellõõ,,  VVáárrffookk  uu..
1155..  BBeejjeelleennttkkeezzééss::  0066--11--221133--99778800..

ookkttaattááss

NNyyáárrii  nnaappkköözziiss  lloovvaass  ttáábboorrookk  aa  PPaassaarrééttii  HHoonnvvéédd  LLoovvaarr--
ddáábbaann..  IInnffoorrmmáácciióó::  wwwwww..hhoonnvveeddlloovvaarrddaa..hhuu..  TTeelleeffoonn::
00667700--333333--55005577,,  00667700--333333--55006688..

AANNGGOOLL-FRANCIA beszédcentrikus különórák, nyelvta-
ni rendszerezés, érettségire, bármely szintû nyelvvizsgára
vagy pótvizsgára felkészítés az I. kerületben. Telefon: 06-
30-622-7037.

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

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

NNAAGGYYSSZZÉÉNNÁÁSS--TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZ  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

Várnegyed

A hirdetések tartalmáért 
és a hirdetõkért a szerkesztõség

NEM VÁLLAL FELELÕSSÉGET!

Egészség

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu
1027 Budapest, Margit körút 2. 

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

MINDEN ESTE ÉLÕZENE A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕ)

Ajándék torta ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, ballagás, évforduló)..
Szombat-vasárnap frissen facsart grapefruit és narancslé.

Családi akció! Hétvégén és ünnepnap a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes.
Klimatizált étterem! További akciók a www.trofeagrill.eu/margit oldalon.

s

Adás-vétel

Szolgáltatás

Oktatás

Laborvizsgálatok beutaló és várakozás nélkül

Laboratóriumunkban egyebek mellett rutin, hor-
mon, vírus, drog és gyógyszerszint, véralvadás-
sal és daganatokkal kapcsolatos vérvizsgálato-
kat, vizeletvizsgálatot végzünk! Az eredményt ál-
talában 24 órán belül küldjük el email-ben vagy le-
vélben, de  személyesen is átvehetõ.

PPCCAA33  PPRROOSSZZTTAATTAARRÁÁKK  DDIIAAGGNNOOSSZZTTIIKKAA
Laboratóriumunk specialitása az urológusok által
elismert PCA3 genetikai vizsgálat, melyet emelke-
dett PSA eredmény esetén javasolunk akár a biop-
sziát megelõzõen is. Az eredmény több, mint
80%-os biztonsággal kimutatja,hogy rákos sej-
tek vannak-e a prosztatában. A kezelés ennek tu-
datában célravezetõbben kezdhetõ meg.
Laboratóriumunkat a Semmelweis Egészségügyi Kft.

mûködteti a SOTE I. sz. Belgyógyászati  Klinikáján.
Érdeklõdés, idõpont egyeztetés:

Ingyenes zöldszám: 06-80-69-69-69
info@pentacorelab.hu, www.PentaCoreLab.hu

Várjuk Önöket sok szeretettel!
1100%% kedvezmény a hirdetés felmutatójának!

Festmények, grafikák és fotográfiák 
kis méretben, egyedi üvegek, számtalan stílus, 

különleges technikák, érdekességek, 
többszáz mûalkotás kiemelkedõ kortárs 

mesterektõl és fiatal alkotóktól:
Kiskép Galéria a Budai Várban. 
Nyitva mindennap 10.00-18.00.

1014 Budapest, Országház utca 15. 
Telefon: 201-4935

A mûvészekrõl: www.mutermek.com
Megszeretni szenvedély, gyûjteni érdemes!
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Ha az ember leszáll a 61-es villamos Csörsz ut-
cai megállójánál, vagy éppenséggel a 212-es
busz Nagy Jenõ utcai állomásánál a MOM-
nál, akkor nem tévesztheti szem elõl a
Széchenyi Kereskedelmi Bank új, jól megkö-
zelíthetõ budai bankfiókját (XII. kerület,
Nagy Jenõ utca 12., bejárat a Csörsz utca fe-
lõl), ahol személyesen is meggyõzõdhet a
bankpiac egyik legfiatalabb tagjának polgár-
és vállalkozóbarát filozófiájáról.

Mert mit is kell tudni a Széchenyi Keres-
kedelmi Bankról?

Magyar tulajdonú bank, amely kiszámítható-
an és kényelmesen, teljes körû pénzügyi szol-
gáltatásokat nyújt. Ez a bank a kis- és közép-
vállalkozások igényeire érzékenyen reagálva
fejleszti termékeit – vállalkozásfejlesztési be-
tét - innovatív, költséghatékony, a polgárok és
vállalatok igényeit legjobban szolgáló megol-
dásokon dolgozik, miközben felelõs vállalat-
irányítással figyel a helyi értékekre és helyi
közösségek hosszú távú érdekeire is. De so-
rolhatnánk azt is, hogy a hazai családi vállal-
kozások és vállalatok, valamint az agrárium
finanszírozása, az export támogatása mind
az ügyfelek, mind a bank és ennek következ-
tében az ország fenntartható fejlõdését segí-
tik elõ. 

Az alapításkor is meghatározott céljuk egy-
értelmû: a nemzetközileg elismert szakmai
munka eredményeképpen pár éven belül egy
közepes méretû, de továbbra is családias
bankká fejlõdni.

Miért hisznek töretlenül a magyar 
kis- és középvállalkozásokban?

Ezek azok a vállalatok, amelyek megérdemlik
a jó minõségû és kiszámítható szolgáltatást,
mert már bizonyítottak, hosszú évek óta a sa-
ját piacukon dolgozva értéket teremtettek. A
bank számára elsõdleges, hogy az a vállalat,
amely a késõbbiekben a partnere lehet, alap-
vetõen Magyarországon végezze a tevékeny-
ségét. Nem kizárólagosan, de fontos, hogy
magyar tulajdonosi háttérrel is rendelkezzen,
mert elsõsorban azokat szeretnék segíteni,
akik Magyarországon akarnak értéket terem-
teni. Ebben a válságos idõszakban - aminek
még nem vagyunk a végén -, azok a cégek,
amelyek túlélték a nehézségeket már bizonyí-
tották azt, hogy szükség esetén képesek a
megújulásra, arra, hogy a korábbi kivett jöve-
delmet is visszaforgassák, adott esetben en-
nek felhasználásával mentsék meg a saját vál-
lalkozásukat. Õk ezt sajátjuknak érzik, és sa-
játjukként is kezelik, a bank pedig azt gondol-
ja, hogy ilyen tulajdonosi magatartás garancia
a hosszú távon jó partnerségre.

Az utóbbi idõben több bank is visszahú-
zódott egyes szektorokból, piacokról - a me-
zõgazdaság, az élelmiszeripar területérõl - a
Széchenyi Kereskedelmi Bank e tendenciák-
kal szemben ezen a területen segítené a part-
nereket, a kis- és középvállalatokat. Tudjuk
jól, hogy ezt a célcsoportot több pénzintézet
is kiemelten kezeli. Jogos a kérdés: mivel tud-
ja megkülönböztetni magát a Széchenyi
Kereskedelmi Bank?

Szakács Tibor elnök-vezérigazgató ekképp
nyilatkozott a Gazdasági Rádióban:

„A kereskedelmi bankok túlnyomó többsé-
ge nem magyarországi központú és nem ki-
zárólag a hazai piacon mûködik. Abban kü-

lönbözünk, hogy nálunk minden döntésho-
zó, minden szakértõ Magyarországon, a
Széchenyi Kereskedelmi Bank központjában
ül, itt értékeljük a vállalati hitelkérelmet, azt
az üzleti elképzelést, amit a partnerünk
megfogalmaz felénk, valamint a piaci sajá-
tosságokat is. És mivel azt gondoljuk, hogy
Magyarország elõbb-utóbb kikecmereg ebbõl
a válságból, elindul a fejlõdés útján, ezért
ezeket a cégeket is így kezeljük. Több ténye-
zõre figyelünk, amikor egy-egy döntést meg-
hozunk. A szokásos banki tevékenységen túl
arra is törekszünk, hogy partnereink számá-
ra még nagyobb üzleti aktivitást generál-
junk, amelynek eredményeként sokkal meg-
alapozottabbá válik az általuk kidolgozott
üzleti terv. De a legfontosabb törekvésünk,
hogy közvetlen emberi kapcsolat legyen a

partner és a bank között. A vállalat képvise-
lõje azokkal a szakértõkkel üljön le tárgyal-
ni, akik a késõbbiek során elõterjesztik, vagy
megítélik az elképzelésüket. Mi rendíthetet-
lenül és hosszú távon tartjuk fontosnak azt,
hogy közvetlen kapcsolat legyen a vállalat
tulajdonosaival, menedzsmentjével, képvi-
selõivel, azokkal, akiket finanszírozunk, hi-
telezünk, vagy akiknek garanciákat nyúj-
tunk. Az etikusságunk ilyen alapon a part-
nereink oldaláról napi szinten mérhetõ, hi-
szen – a reményeink szerint - azt fogják látni,
hogy egy velük együtt gondolkodó, együtt-
mûködõ pénzintézetként létezik a Széchenyi
Kereskedelmi Bank”.

A bank elkezdte kereskedõházak alapítását
is, hogy potenciális ügyfeleiknek a banki szol-
gáltatások mellett a piacszerzésben is segíte-
ni tudjanak. A magyarországi piac megszer-
vezése mellett a külpiacok bevonása is cél,
amely tekintetben elsõsorban kelet felé tekin-
tenek: a volt FÁK-országok mellett az arab pi-
acra és Kínára.

Ezt elõsegíti, hogy a közelmúltban meg-
emelésre került alaptõkével 2,7 milliárd forint-
ra nõtt a saját tõkéjük, és a nagyhitel korlátjuk
már eléri a 650 millió forintot, amellyel a leg-
több középvállalatnak is érdemi banki hátte-
ret tudnak biztosítani. Ezt erõsíti a különbözõ
állami intézményekkel történõ együttmû-
ködés: nagymértékben szeretnék használni az
MFB Csoport által kínált konstrukciókat.
Emellett a különbözõ tevékenységekre egyfaj-
ta bankcsoportot alakítottak ki: van faktorcé-
gük, lízingcégük, önkéntes nyugdíjpénztá-
ruk és kereskedõházaik. 

A jövõben igen nagy hangsúlyt fektetnek a
befektetési szolgáltatásokra is, ezért egy alap-
kezelõ céget hoznak létre, amely jellemzõen a
külföldi partnerek által Magyarországra ho-
zott források kezelésével foglalkozik majd, il-
letve a jelentõsebb hazai megtakarításokat is
a gazdaság fejlesztésébe forgatja vissza.

Már csak ezért is érdemes figyelni a Csörsz
utcai megállókra.

Bartsch Károly

Új bank, új fiók Budán - magyar tulajdonban

Szakács Tibor, a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt.
elnök-vezérigazgatója
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