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A Magyar Nyelv és a Magyar Könyv 
Ünnepe a Budai Várban

Középpontban
a gyermekirodalom
Több mint egy évtizedes hagyomány, hogy a Budavári Önkor-
mányzat a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepével köszön-
ti Buda 1686. évi visszavívását, a török uralom alól való felszaba-
dulást. Így augusztus 30. és szeptember 1. között ismét a köny-
veké és a könyvkiadóké a fõszerep a Szentháromság téren, ahol
családi és gyermek-programok, irodalmi elõadások, könyvbe-
mutatók és koncertek várják a látogatókat. 

A Könyvünnepen az Országos Széchényi Könyvtár ismét a
legrejtettebb raktárakból hozza elõ könyvritkaságait, XVI. száza-
di lendvai õsnyomtatványokat és Weöres Sándor titokzatos
„kék könyvét”.  

Pénteken Szlovénia egyik ékszerdoboza, a festõi Lendva mutat-
kozik be Budaváron: kulturális értékeik mellett finom boraikat
is megismerhetjük. Este a Misztrál együttes ad koncertet. Szom-
baton délelõtt gyermekprogramok, a Szekér Színház elõadása
és az Eszterlánc mesezenekar koncertje várja a családokat.
Délután kerül sor a Tóth Árpád Mûfordítói Díj átadására. Ko-
ra este Márai Szalon a szabadban, ahol Kovács Ákos segítségével
Krúdy Gyulára emlékezünk. A napot Jamie Winchester kon-
certje zárja. 

Vasárnap délelõtt ismét gyermekprogramok, koncert és
Meseszekér várja a gyermekeket, délután a Sebõ együttes Weö-
res Sándor mûsorát láthatják az érdeklõdõk. Este a megszépült
Mátyás-templomban Kodály Zoltán Budavári te deum címû
mûve csendül fel. 

A belépés valamennyi eseményre ingyenes.
Részletes program a 6. oldalon.

Születésének 100. évfordulóján verses délután, koncert és a költõ rajzaiból
nyílt kiállítás is felidézi Weöres Sándort a könyvünnepen 

„Kis kerület a miénk, de széttagolt,
nehéz a közlekedés egyes városrészek
között, ezért fontos, hogy az önkor-
mányzat több helyszínen biztosítsa az
ügyintézés lehetõségét a polgárok szá-
mára” – magyarázta dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester, miért alakítot-
tak ki egy új ügyfélszolgálatot a Krisz-
tinavárosban. Korábban, mint isme-
retes, az Attila út 12. szám alatt mûkö-
dött önkormányzati ügyfélszolgálat,
ezt a helyiséget azonban az év elején
átvette a Budapest Fõvárosi Kor-

mányhivatal I. Kerületi Hivatala. „A
beruházásnak köszönhetõen a Krisz-
tinavárosban, a Nagyhegyen, a Gel-
lérthegyen, vagy a Tabánban élõk szá-
mára ismét könnyebbé válhat az ügy-
intézés, bízok benne, hogy hamar
megismerik és megkedvelik az új he-
lyet a környékbeliek” – mondta a pol-
gármester az átadási ünnepségen.

Az új, krisztinavárosi ügyfélszolgá-
lat egy közel 130 négyzetméteres, rég-
óta üresen álló, önkormányzati tulaj-
donú üzlethelyiségben kapott helyet,

amely teljesen megújult. Az ügyfele-
ket komfortos ügyféltér várja, az iro-
dai helyiségek pedig a kerületi közte-
rület-felügyelõk krisztinavárosi bázi-
saként is szolgálhatnak a jövõben.

Megnyílt az önkormányzat új Ügyfélszolgálati Irodája
A korábbi krisztinavárosi ügyfélszolgálattal szemben, az Attila út 65. szám alatt megnyílt a kerület új Ügy-
félszolgálati Irodája. A most átadott iroda a Krisztinavárosban, a Naphegyen, a Gellérthegyen és a Tabán-
ban élõk számára nagyban megkönnyíti az önkormányzati ügyek intézését.

Ügyfélfogadás:
Hétfõn:           8.00-18.30 óráig
Kedden:         8.00-16.00 óráig
Szerdán:          8.00-16.30 óráig
Csütörtökön: 8.00-16.00 óráig
Pénteken:       8.00-13.00 óráig
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A képviselõ-testület ülésein történt
A nyár folyamán két alkalommal ülésezett a Budavári Önkormány-
zat képviselõ-testülete. A legutóbbi, július 22-én megtartott rendkívüli
ülésen elbúcsúztatták Katona Tamást, a kerület nemrégiben elhunyt,
egykori polgármesterét, majd városrehabilitációs pályázati tervekrõl és
a budavári közlekedésfejlesztési projekt kibõvítésérõl tárgyaltak a kép-
viselõk.

A képviselõ-testület a június 27-i ülésén jóváhagyta a nyár eleji árvíz-
védelmi tevékenységgel kapcsolatos beszámolót, mely rámutatott ar-
ra, hogy a június 4-én kihirdetett árvízi veszélyhelyzetet követõen az
önkormányzat haladéktalanul megkezdte a felkészülést: összehívták a
Helyi Védelmi Bizottságot, az érintett házak lakóit plakátokon, majd
telefonon tájékoztatták a pinceelöntésekkel, illetve az esetleges kitele-
pítéssel kapcsolatban. A Duna június 9-én tetõzött, a védmûvek meg-
erõsítésében önkéntesek százai mûködtek közre, a munkálatokban a
polgármester és az önkormányzat több képviselõje is részt vett.

„Köszönet illeti a civilek és a katasztrófavédelmi szakemberek hihe-
tetlen segítségét!” – hangsúlyozta Király Kornél képviselõ (Fidesz-
KDNP) a testületi ülésen. Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester az ár-
vízvédelmi védekezés kapcsán megemlítette, hogy a GAMESZ közre-
mûködésével, amennyiben igény volt rá, elvégezték a talajvíz által ve-
szélyeztetett pincék áramtalanítását. Mint megtudhattuk, tömeges
kitelepítésre nem volt szükség: az áram lekapcsolása miatt a Máltai
Szeretetszolgálat Batthyány téri épületébõl kellett embereket ideigle-
nesen kiköltöztetni, illetve rövid idõre két családnak kellett elhagy-
nia az otthonát, amikor egy hirtelen érkezõ vihar során a lezúduló
csapadék elöntötte a Batthyány tér 3-4. számú házak földszintjét.

Módosították az önkormányzat idei költségvetési rendeletét: a be-
vételeket növelheti, hogy a budavári behajtási rendszer szigorí-
tása miatt emelkedhetnek a parkolási bevételek, míg többletki-
adással többek között a Mária téri játszótér bõvítése, illetve
ugyanitt egy új kutyafuttató kialakítása miatt kell számolni. A
kerület lakás- és helyiségrendeletében pontosításra került sor,
amely alapján bérlakás cseréjekor vagyoni és jövedelmi vizsgála-
tot is lefolytatnak, ha az új bérlõ szociális lakbérbesorolásra tart
igényt. 

Együttmûködés a BKK-val

A budavári közösségi közlekedés fejlesztése kapcsán az önkor-
mányzat, mint az európai uniós forrású támogatás kedvezmé-
nyezettje együttmûködési megállapodást kíván kötni a
Budapesti Közlekedési Központtal, ennek feltételeit egy határo-
zatban rögzítette a képviselõ-testület. Ebben kiemelték: a leg-
korszerûbb környezetvédelmi besorolásnak megfelelõ dízel mi-
dibuszok mellett tisztán elektromos hajtású buszokat is be fog-
nak szerezni, az új jármûvek tulajdonosa és üzemeltetõje pedig
a BKK lesz. Nagy Gábor Tamás polgármester a jármûbeszerzés kap-
csán hangsúlyozta, hogy szeretnék a régi, korszerûtlen buszokat mi-
nél elõbb lecserélni; az elsõ elektromos jármûvek 2014-15-ben jelen-
nének meg a Vár útjain.

Hozzájárult a testület, hogy a XI. kerületben mûködõ Habilitációs
Fejlesztõ Központot fenntartó önkormányzati társulás (melynek két
tagja az utóbbi idõben a Budavári és az Újbudai Önkormányzat volt)
ez év december 31-ével megszûnjön, s az intézményt a továbbiakban
az Újbudai Önkormányzat tartsa fenn. A képviselõ-testület egyönte-
tû támogatásával, a kerület által fenntartott Brunszvik Teréz
Budavári Óvodák intézményvezetõjének Katinszky Ferencnét válasz-

tották meg újabb öt évre. Az állami irányítás alá került iskolák vezetõi
álláspályázatai kapcsán javaslatait fogalmazta meg az önkormányzat:
a Budavári Általános Iskola esetében dr. Fejér Lászlóné ismételt meg-
bízását ajánlották, a Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatója, Balogh
Anikó mandátumának meghosszabbítását ugyanakkor a képviselõk
többsége nem támogatta.

Helyi esélyegyenlõségi program készült

A törvényi elõírásoknak megfelelõen elkészítette az önkormányzat a
kerület esélyegyenlõségi programját, amely bemutatja a hátrányos
helyzetû társadalmi csoportok, a nõk, a mélyszegénységben élõk, a
romák, a fogyatékkal élõk, valamint a gyermekek és az idõsek oktatá-
si, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetét, vala-
mint intézkedési tervben rögzíti a helyzetelemzés során feltárt prob-
lémák kezelése érdekében szükséges teendõket. Váradiné Naszályi
Márta (Párbeszéd Magyarországért) a program kapcsán hiányolta a
helyi és az országos problémák összevetését, illetve a hosszú távú meg-
oldások vízióit. Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, a Nép-
jóléti Iroda vezetõjének válaszából ugyanakkor kiderült: a törvény
rendelkezéseinek megfelelõen helyi problémákra fókuszál a prog-
ram, amely természetesen víziókat is tartalmaz, hiszen részletesen be-
mutatják a célokat, illetve a különféle problémák megoldásához szük-
séges intézkedések terveit.

A Maros utcai járóbeteg-szakrendelõ meglévõ kapacitásainak jobb
kihasználása érdekében a szakrendelések között kis mértékû óra-
szám-átcsoportosítást hajtottak végre, az összes rendelési idõ azon-
ban nem változott. A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 2013. júli-
us 1-jétõl állami feladat lett, ez év végéig azonban – feladat-ellátási
megállapodás alapján – változatlanul az önkormányzat vállalja a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat közremûködésével kialakított rend-
szer mûködtetését. 

Városrehabilitációs pályázaton indul a kerület
A kerület 2013. évi költségvetési rendeletét ismét módosította a tes-
tület, ezúttal a budavári járdafelújítások mûszaki tartalmának válto-
zása miatt, a várható többletkiadások fedezeteként 15 millió forint
fejlesztési tartalékot különítettek el. A Szentháromság tér és környe-
zetének felújítása kapcsán megjelölt 1 milliárd forintos elõirányzatot
az elkészült tervezõi költségvetés alapján 1,25 milliárd forintra emel-
ték, a többletösszeg fedezetét azonban csak a jövõ évi költségvetésben
kell biztosítania az önkormányzatnak. 

A Szentháromság tér és környezetének rendezéséhez a fõvárosi
városrehabilitációs pályázaton igényel támogatást a kerület. Ennél a
projektnél a fõvárosi hozzájárulás összege legfeljebb 600 millió fo-
rint lehet, így legalább 650 millió forint önrészt kell az önkormány-
zatnak elõteremtenie. A városrehabilitációs pályázaton a Dísz tér 3.
szám alatti Batthyány palota felújításával, valamint az Alagút keleti
bejárata feletti tetõ rendezésével, védõkorlát kialakításával is indul-
na az önkormányzat – maximális, 80%-os támogatás esetén az elõb-
bi terv megvalósításához 70, az utóbbihoz 8 millió forint önrész biz-
tosítandó.

Támogatás a társasházaknak

Az önkormányzat támogatásával kilenc társasház kap lehetõséget ka-
matmentes hitel felvételére. Az Ág utca 4., a Batthyány utca 2., a
Hattyú utca 3/A-B és a Mészáros utca 10. öt-öt millió forint kamat-
mentes hitelt vehet fel 10 éves futamidõvel. A Várfok utca 15/A-C
20 milliót, a Mészáros utca 16. pedig 3,5 milliót kaphat 10 évre, míg

a Donáti utca 44. 7,18 milliót használhat fel 8 éves törlesztéssel. Öt
éves futamidõvel a Kuny Domokos utca 19. 3,5 millió, míg a Mar-
kovits Iván utca 4. 2,5 millió forint kamatmentes hitel felvételének
lehetõségét nyerte el az önkormányzat pályázatán. A Batthyány utca
26. számú társasház a gázvezeték-felújítási munkákra 1 millió forint
rendkívüli, visszatérítendõ, kamatmentes támogatásban részesült a
vis maior keret terhére, az összeget három év alatt kell a lakóknak
visszafizetniük.

Kibõvülhet a közlekedésfejlesztési projekt

A budai Vár és környékét érintõ közlekedésfejlesztési projekt ügyét
szintén újból napirendre vették a legutóbbi testületi ülésen. A képvi-
selõk elé került elõterjesztésbõl kiderült: a támogatási szerzõdés bõví-
tésével még az I. ütemben megtörténne az új dízel midibuszok, vala-
mint az elektromos midibuszok és az üzemeltetésükhöz szükséges
töltõk beszerzése, illetve a Várkert Bazár elõtt egy új hajókikötõ kiala-
kítása. Várhatóan augusztusban kerülhet a kormány elé a támogatá-
si összeg megemelését célzó javaslat. A téma vitájában Dávid Klára
(MSZP) arra kérte a tervezõket: a turistabuszok parkolóhelyeit ne a
zöldterületek rovására jelöljék ki. Váradiné Naszályi Márta (PM) azt
ajánlotta, hogy a kerékpártárolók kiépítését – melynek szerinte nincs
túl nagy költségigénye – a II. ütem helyett már az I. ütemben valósít-
sák meg. Emellett tájékoztatást kért arról, csökken-e a parkolóhelyek
száma a Lánchíd utcában, illetve milyen módon jelölnének ki új sá-
vot az Erzsébet-híd lehajtója mellett a Döbrentei utca kiváltására.

Nagy Gábor Tamás a turistabuszok parkolása kapcsán elmondta:
változatlanul a tervek között szerepel egy nagy kapacitású terminál ki-
alakítása a Déli pályaudvar területén, de alternatív fel- és leszállóhe-
lyeket is ki kell jelölni annak érdekében, hogy teljes mértékben szám-
ûzhessék a turistabuszokat a Várhegyrõl. A Lánchíd utcai parkolóhe-
lyek kapcsán a polgármester hangsúlyozta, hogy a számuk csökkenté-
sével nem ért egyet, az utca átépítésével kapcsolatban még zajlanak a
szakértõi egyeztetések. Mint megtudhattuk, elvetették azt a lehetõsé-
get, hogy az Erzsébet-hídi lehajtó jobb oldalán alakítsanak ki új forgal-
mi sávot, a jelenlegi tervek szerint a lehajtó bal oldala mellett találha-
tó útról lenne megközelíthetõ a csökkentett forgalmú Lánchíd utca. 

Vágó Margit, a polgármesteri hivatal projekt csoportjának vezetõje
a kerékpáros javaslat kapcsán jelezte: a kerékpáros útvonalak fejleszté-
se már az I. ütemben megkezdõdik a Lánchíd utca átépítése során, il-
letve a Váron belüli biciklis közlekedés fejlesztésével részletesen foglal-
kozik a hamarosan elkészülõ megvalósíthatósági tanulmány. (A
Lánchíd utcai fejlesztésekrõl bõvebben a 3. oldalon olvashatnak.)

Kiadó vendéglátóhely a Várban

A képviselõ-testület az ingatlanokról szóló, utolsó napirendi pontok
között döntött arról, hogy a Táncsics Mihály utca 25. szám alatti, egy-
kori Király Étterem közel 300 négyzetméteres, üres helyiségét a ko-
rábbi pályázat eredménytelensége miatt – egyetlen vállalkozó sem je-
lentkezett – olcsóbban hirdessék meg bérbeadásra, így a minimáli-
san megajánlható, havi nettó bérleti díj 700 ezerrõl 500 ezer forintra
csökkent, ami a felújítás idejére, de legfeljebb három hónapra elen-
gedhetõ. Jóváhagyta a testület, hogy vegyen át az önkormányzat az ál-
lamtól egy közterületrészt a Bécsi kapu téren: a mintegy 200 négyzet-
méteres, az evangélikus templom mellett található járdaszakaszt ed-
dig is ingyenesen használhatta a kerület, ám tulajdonosként nem
rendelkezhetett vele. - d -

Emlékezés 
Katona Tamásra
81 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt Ka-
tona Tamás, a kerület egykori polgármestere. A Farkas-
réti temetõben örök nyugalomra helyezett tudós és politi-
kus életérõl, munkásságáról a Budavári Önkormányzat
képviselõ-testülete rendkívüli ülésen emlékezett meg.

Katona Tamás alakja Budavár választott polgármestereként
örökre összeforrott kerületünk történetével, múltjával – mondta a
képviselõ-testület, a vendégek, a gyászoló közösség elõtt tartott bú-
csúbeszédében Nagy Gábor Tamás. A kerület polgármestere sze-
rint Katona Tamás élete, nemzedékének tagjaihoz hasonlóan ma-
ga volt a XX. századi magyar történelem. „Tõsgyökeres budavá-
ri családban született. Apja dr. Katona Tibor orvos, anyja Halász
Magdolna. Felmenõitõl a magyar középosztály legjobb hagyomá-
nyait kapta örökül, és alig volt olyan szeglete, zuga a Kárpát-me-
dencének, ahol ne talált volna szegrõl-végrõl rokonokra. Büszkén
emlegette erdélyi és partiumi gyökereit, de ugyanígy számon tartot-
ta nagyapját, Halász Imrét, a Nyugat egyik szerzõjét is” – ismer-
tette a kötõdéseket visszaemlékezésében a polgármester.

Mi is az, ami Katona Tamás lényét, személyét – a jellegzetes
megjelenése, tiszteletet parancsoló, hosszú õsz haja és markáns ba-
jusza mellett – különlegessé és senki mással össze nem hasonlítha-
tóvá tette? Miben ragadható meg az a magával ragadó kellem,
amellyel annyira tudott hatni az emberekre? Nagy Gábor Tamás
az egykori polgármester személyisége kapcsán mindenekelõtt csípõs
humorát, az iróniára és öniróniára való hajlamát említette, vala-
mint kiváló elõadókészségét: a hallgatók nem véletlenül tódultak
az egyetemi elõadásaira, kevesen tudtak olyan élvezetesen és meg-
ragadóan mesélni az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
eseményeirõl és személyiségeirõl, mint õ. Egykori tanítványai közül
tucatnyira tehetõ azok száma, akik többek között az õ hatására
lettek e korszak kutatói.

„Polgármesterként sohasem tagadta meg önmagát. Budavár
szinte minden kövérõl tudott egy-egy anekdotát. Az õ igyekezeté-
nek és kitartásának köszönhetõ, hogy a budai vár jelentõsége, sze-
repe a történelmi emlékhelyek között tovább erõsödhetett, és egyre
méltóbb helyet foglalhat el a nemzet, a felnövekvõ nemzedékek tu-
datában. Élete egyik fõ mûvének Görgey Artúr rehabilitálását, és
ezzel együtt lovas szobrának felállítását tartotta” – jelezte Nagy
Gábor Tamás, kiemelve, hogy lehengerlõ helytörténeti tudásával és
szeretetével magasra helyezte a mércét a mindenkori budavári pol-
gármester számára. 

„Ember volt és tudós. Tudta, hogy az ember hibázhat, és tudta,
hogy a tudomány is tévedéseken és eretnek gondolatokon keresztül
juthat csak elõre. Nem vonakodott a hibák felismerésétõl és beisme-
résétõl... Szigorú tanár volt, de mindenekelõtt önmagával szemben
volt szigorú” – e sorokat, melyeket Katona Tamás írt Teleki
Pálról, Vecsey András idézte fel nekrológjában. A tabáni képvise-
lõ úgy vélte, ezek a gyönyörû gondolatok akár a szerzõrõl, a kerü-
let egykori polgármesterérõl is szólhatnának.

Vecsey András elmondta: Katona Tamás – akivel még a
Magyar Demokrata Fórum megalakulásakor ismerkedett meg –
1994-ben vállalta a polgármesterséget, olyan idõben, amikor sem
az akkori kormánytól, sem pedig a fõvárostól nem számíthatott se-
gítségre. „Történész volt, ezért szakértõként értékelte a múltat, épí-
tette a jelent és tervezte a jövõt. Büszke volt arra, hogy az I. kerü-
letet vezethette. Büszke volt a Budavári Önkormányzat gyönyörû
épületére és természetesen az egyik szívügyére, a Görgey-szobor fel-
állítására” – mondta a képviselõ. Hozzátette: Katona Tamás
„polgárnak született, magyarnak. Így is élt. Öntudatosan, emelt
fõvel. Döntéseit mindig vállalta, de észérvekkel meggyõzhetõ volt.”

„Ha valakitõl tanulni lehetett, az Katona Tamás volt” – emlé-
kezett Brányik Ottó, aki a Budai Polgári Casino vezetõjeként a
közösség elõadásain rendszeresen vendégül láthatta a történészt.
Az elnök szerint Katona Tamás példát mutatott mindannyiunk
számára az embert emberré tevõ magatartásával. Élete azt is iga-
zolja, hogy törekednünk kell egymás, mások megértésére – a haza
érdeke ugyanis ezt kívánja.
Katona Tamást július 23-án a Farkasréti temetõben helyezték
örök nyugalomra, gyászszertartásán több százan vettek részt. A
megemlékezésen Boross Péter egykori miniszterelnök, a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke arról beszélt, hogy Katona
Tamás 23 évvel ezelõtt kezdte meg nehéz munkáját: „igyekezett
rést vágni a bozótban egy szebb, tökéletesebb Magyarország felé”.
Boross Péter kitért arra, hogy Katona Tamás a kegyeleti bizottság
tagjaként élményszerû elõadásokat tartott, színesen és sokoldalú-
an, iróniával és elegáns könnyedséggel beszélt, méltón emlékezve
elõdeinkre. A korábbi kormányfõ hangoztatta: Katona Tamás re-
mek ember, jó barát és szellemes társalgó volt, sosem feledik, amit
tett, mondott, hirdetett.

„A tényekkel sokszor rosszul álló népét okította, kiegyensúlyo-
zottabb történelemszemléletre nevelte. Rendkívül mûvelt ember
volt, aki jól érzékeltette, hogy a múlt személyes közös ügyünk” –
mutatott rá megemlékezésében Fodor Pál, az MTA Bölcsészettu-
dományi Kutatóközpont fõigazgatója.

Kilenc társasháznak nyújt támogatást az önkormányzat kamatmentes hitel felvételére

Támogatások az iskolakezdéshez
A Budavári Önkormányzat az idei évben is segítséget kíván nyúj-
tani az iskolakezdés családi költségeihez, ezért egyszeri beiskolázá-
si támogatást és szociális tanulmányi ösztöndíjat nyújt a rászoruló
családok részére. A támogatási kérelmek szeptember 30-ig nyújt-
hatók be a Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján, az erre a célra rendszeresített formanyom-
tatványokon. Ha bármi kérdésük merülne fel a támogatásokkal
kapcsolatban, keressék bizalommal a Népjóléti Iroda munkatár-
sait a 06-1-458-3028 telefonszámon.

Részletek a www.budavar.hu honlapon. 
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Új kiállítás a  Várnegyed Galériában
A Várnegyed Galéria szeretettel vár mindenkit au-
gusztus 29-én 18.00 órakor a  Szerelmem, Vízivá-
ros címû kiállításra. Köszöntõt mond: dr. Nagy
Gábor Tamás, Budavár polgármestere. A kiállítást
megnyitja: Buza Péter mûvelõdéstörténész. 

Közremûködik: Joós Tamás énekmondó. A tárlat
megtekinthetõ 2013. október 11-ig, keddtõl szom-
batig 11.00-18.00 óra között (Budapest I. Batt-
hyány utca 67.).

Telefon: 06-1-214-4450. A Várnegyed Galéria
kiállításai ingyenesen látogathatók.

Koszorúzás Eötvös József 
emléktáblájánál
A Várbarátok Köre Közhasznú Egyesület tisztelettel
vár mindenkit szeptember 3-án, kedden délután 5
órárabáró Eötvös József író, kultuszminiszter szüle-
tésének 200. évfordulója alkalmából a szülõházán
lévõ emléktábla megkoszorúzására (I., Úri u. 19.). 

A koszorúzáson beszédet mond dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester.

Mozgássérültek klubnapja
Az I. kerületi mozgássérültek következõ klubnapját
szeptember 3-án, kedden 14 órakor tartják a Bu-
davári Mûvelõdési Házban (I., Bem rkp. 6.).

Nyári szünet a Márai könyvtárban
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
könyvtárában a nyári szünet július 29-tõl augusztus
25-ig tart. Augusztus 26-tól ismét várják a látoga-
tókat a Krisztina krt. 87-91. szám alatt.

A várbuszon is lehet jegyet venni
A BKK vezérigazgatójának döntése alapján kiter-
jesztették a jármûvezetõi jegyértékesítést a Budai
Vár autóbusz-járataira, illetve néhány más vonalra
is. A turisták által is gyakran használt budavári 16,
16A és 116-os buszok és a 69-es villamos vonalán
így mostantól lehetõség van vonaljegyet vásárolni
a jármûvezetõtõl 450 forintos áron.

Röviden

Új kapitánya 
van a kerületnek

Augusztus 1-jei hatállyal Krammer György
Zsolt ezredest bízta meg az I. kerületi rendõr-
kapitányság vezetésével dr. Tóth Tamás dan-
dártábornok, Budapest rendõrfõkapitánya.
Az új rendõrkapitány ezt megelõzõen a XVII.
kerületben kapitányságvezetõként teljesített
szolgálatot. Elõdje, dr. Kiss Szabolcs õrnagy a
jövõben a VII. kerületi kapitányság munkáját
irányítja.

Várhatóan három hónap alatt, azaz november vé-
gére a BKK elvégzi a Tárnok utcai és a Dísz téri út-
pálya felújítását. Az új útpályák erõs, dilatált be-
ton alappal készülnek, amelyre nagy szilárdságú,
rugalmas ragasztóhabarccsal fektetik a köveket,

ahogyan a vágott felületû kövek közötti fugázás is
ezzel az anyaggal készül. Az út szintjét a járda
szintjére emelik, a kettõ között pedig zárt folyó-
kát építenek ki. 

Ezzel egy idõben, a Budavári Önkormányzat

megrendelésére az érintett járdaszakaszokat is új-
raburkolják. A munkálatok ideje alatt a Tárnok
utcát teljes szélességében, míg a Dísz teret a
Szentháromság tér felé vezetõ oldalon, a
Hunyadi János út és a Szentháromság utca között
lezárják. A Tárnok utcát elzárják a gépkocsi forga-
lom elõtt, az autók a kétirányúsított Úri utcát
használhatják.

Parkolási tilalom lépett életbe az építési terüle-
teken, azaz a Tárnok utcában és a Dísz téren, aho-
gyan a közlekedés zavartalanságának biztosítása
érdekében a terelõ útként kijelölt Úri utcában
sem lehet megállni – a gyalogosforgalom azon-
ban mindvégig biztosított. 

A vár területén engedéllyel parkolók továbbra
is ingyenesen használhatják a váron kívül esõ
Szabó Ilonka utcát, valamint a Lovas utat is, eze-
ken a részeken a behajtási engedéllyel rendelke-
zõknek nem kell fizetniük a parkolásért.

Az útfelújítás miatt megváltozik a 16-os, a 16A
és a 116-os buszok vári útvonala. A Deák Ferenc
téri metró irányába közlekedõ autóbuszok terelt
útvonalon érik el a Dísz teret, megszokott megál-
lójuk helyett a Dísz téren az Úri utca torkolatá-
nál, a Szentháromság téren pedig a Szenthá-
romság utcában, a Szentháromság tér keresztezõ-
dése elõtt, a jelenlegi taxi megállóban veszik fel az
utasokat.  

A tervek szerint 2013 végére az okmányirodák
bázisán kialakul a kormányablakok rendszere. A
területi közigazgatási reform távlati célja az egyab-
lakos ügyintézés biztosítása, melynek lényege,
hogy az ügyfelek egyetlen helyen, a kormányabla-
koknál tudják majd hivatalos ügyeiket intézni.
Ezekbõl jelenleg 29 mûködik, de a közeljövõben
mintegy 300 újabb egység kialakítása várható.
2013. július 1-je óta 150 ügykörben, a kormány-
ablak-hálózat felállításával pedig várhatóan 2500
ügykörben lehet majd egy-egy helyen eljárást in-
dítani.  

Az I. Kerületi Hivatal – melynek vezetõ-
je dr. Brezoczki Erika Erzsébet – a korábbi
okmányiroda bázisán, az Attila út 12. szám
alatt jött létre. A 60 fõs összlétszámú hiva-
tal törzshivatala két osztályra, a Hatósági
Osztályra és az Okmányirodai Osztályra
tagolódik, illetve az I. kerületi Hivatalhoz
tartozik két szakigazgatási szerv: az I. Ke-
rületi Gyámhivatal (I., Roham u. 1.), vala-
mint az Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal (V., Városház u. 7., és V., Sas u. 19.).
A helyi Gyámhivatal I. kerületi illetékesség-
gel, míg az Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal egész Budára kiterjedõen látja el a
hatáskörébe tartozó feladatokat.

A Hatósági Osztály, amely többek között a hiva-
tal hatáskörébe utalt szociális ellátásokkal foglalko-
zik, az elsõ félévben hetente átlagosan 25-30 fõ
szociális ügyeit intézte. Fellebbezésre egyszer, egy
közgyógyellátási ügyben került sor, amikor a felet-
tes hatóság (BFKH Szociális és Gyámhivatala)
helybenhagyta az elsõfokú határozatot.

A szabálysértési ügyekkel szintén a Hatósági
Osztály foglalkozik, az eljárások döntõen a rend-
õrség feljelentése alapján indultak. 2013. január 1.
és május 15. között 324 szabálysértési ügy indult,
ezek közül 47 alkalommal szabtak ki pénzbírsá-
got, 30-nál pedig figyelmeztetéssel éltek. 109
ügyet más szervekhez helyeztek át, 72 esetben
megszüntetés történt. Egyéb eljárásra (helyszíni
bírság behajtás, meghallgatás stb.) 66 alkalommal
került sor.

Az Okmányirodai Osztály végzi az egyes ok-

mányok – személyazonosító igazolvány, lakcím-
igazolvány, vezetõi engedély, magánútlevél, forgal-
mi engedély, gépjármû törzskönyve, mozgáskor-
látozottak parkolási igazolványa – kiállítását, illetve
a diákigazolványok, pedagógusigazolványok, ok-
tatói igazolványok esetében felveszi a szükséges
adatokat. 

Az iroda látja el az egyéni vállalkozókkal kapcso-
latos hatósági feladatokat (tevékenység megkez-
désének, megszüntetésének bejelentése), emel-
lett elvégzi a gépjármûvek tulajdonjog-változásá-
val, forgalomba helyezésével, illetve forgalomból
történõ kivonásával kapcsolatos teendõket.

Az Okmányirodai Osztály az elsõ félévben
összesen közel háromezer ügyben járt el. Ez év
februárjában csökkentették az elõzetes idõpont-
foglalás alapján érkezõ ügyfelek számát, azóta a
telefonon, ügyfélkapun, vagy személyesen törté-

nõ elõzetes idõpontfoglalásra óránként
csak egy ügyfél részére van lehetõség. Az
újításnak köszönhetõen sokkal több, idõ-
pontfoglalás nélkül érkezõ ügyfelet tudnak
kiszolgálni. Bár a kezdeti idõszakban sokan
nemtetszésüket fejezték ki, hogy várakoz-
niuk kell, azonban hamar felismerték,
hogy ezáltal viszont nem kell heteket vár-
niuk az ügyintézésre.

Az úgynevezett egyablakos ügyintézési
modell június 10-étõl kezdve, fokozato-
san kerül bevezetésre a hivatalban. En-
nek a modellnek a bevezetésével elérhe-
tõvé válik, hogy bizonyos okmányok
(személyi igazolvány, lakcímkártya, par-
kolási igazolvány, diákigazolvány, útlevél,

vezetõi engedély, útlevél) intézése mind a hat
ablaknál elintézhetõvé váljon. A várakozási idõ
csökkentése érdekében a hivatal már kezdemé-
nyezte, hogy újabb két ablakot alakítsanak ki az
okmányirodában, s ehhez már meg is kapta a
szükséges támogatást.

K. D.

A kormány a hatékonyabb, színvonalasabb, átlát-
ható közigazgatás kialakításának szándékával hir-
dette meg a Magyary Zoltán Közigazgatás-fej-
lesztési Programját, ennek részeként jöttek létre

ez év január 1-jén a kormányhivatalok kirendelt-
ségeiként a járási, illetve a fõvárosban a kerületi
hivatalok. 

E hivatalok felállításával megtörtént az önkor-

mányzati és az állami feladatok szétválasztása, az-
az a kormányhivatalok kirendeltségeihez számos,
a közigazgatás széles spektrumát érintõ hatáskör
került át (lásd táblázatunkat). 

Egyablakos ügyintézés még több ablakban
ÖÖsssszzeeggeezzttee  eellssõõ  fféélléévvii  ttaappaasszzttaallaattaaiitt  aa  BBuuddaappeesstt  FFõõvváárrooss  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall  II..  KKeerrüülleettii  HHiivvaattaallaa,,  aazz  íírráássooss  bbeesszzáámmoollóótt  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  kkééppvviisseellõõ--tteess--
ttüülleettee  iiss  jjóóvvááhhaaggyyttaa  jjúúnniiuussii  üülléésséénn..  AA  ssookkrrééttûû  mmuunnkkáátt  vvééggzzõõ  hhiivvaattaallllaall  aa  kkeerrüülleettbbeenn  ééllõõkk  lleeggggyyaakkrraabbbbaann  aazz  ookkmmáánnyyüüggyyiinnttéézzééss  ssoorráánn  ttaalláállkkoozzhhaattnnaakk::
eennnneekk  ffeejjlleesszzttééssee  jjeelleennlleegg  iiss  zzaajjlliikk  aa  ggyyoorrssaabbbb  kkiisszzoollggáállááss  éérrddeekkéébbeenn..

s A járási, illetve kerületi hivatalokhoz 
átkerült feladat- és hatáskörök

o okmányirodai feladatok 
(lakcímnyilvántartás, személyazonosító okmányok 
kiadása, útlevél-igazgatás, gépjármû-nyilvántartás)

o egyes gyám- és gyermekvédelmi ügyek,
o egyes szociális igazgatási ügyek (például idõskorúak 

járadéka, alanyi és normatív jogon járó közgyógyellátás, 
hajléktalanok ellátása, alanyi jogon járó ápolási díj),

o köznevelési feladatok,
o menedékjogi ügyek,
o egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezés,
o egyes kommunális típusú ügyek 

(például temetõengedélyezés),
o egyes állategészségügyi feladatok (például állatotthon 

engedélyezés),
o a fõvárosi és megyei kormányhivatalok által átvett 

szabálysértési feladatok, 
o a helyi védelmi bizottságok vezetése,
o egyes vízügyi hatáskörök,
o építésfelügyeleti, egyes építésügyi hatósági feladatok.

s Jegyzõnél (önkormányzatnál) maradt 
feladat- és hatáskörök

o egyes szociális ellátások (aktív korúak ellátása, méltányossági alapon 
történõ közgyógyellátás, gyógyszer-támogatási segély, rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
óvodáztatási támogatás, kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás, születési 
támogatás, beiskolázási támogatás, tanulmányi ösztöndíj, lakásfenntartási 
támogatás, lakás-helyreállítási támogatás, lakbértámogatás, átmeneti 
segély, temetési segély, köztemetés, adósságkezelési szolgáltatás,  
Szociális Kártya ügyintézés)

o birtokvédelmi eljárás
o hagyatéki eljárás
o anyakönyvi igazgatás
o adóigazgatás és adóvégrehajtás
o kereskedelmi engedélyezés
o parlagfûmentesítési feladatok belterületen
o iparigazgatás
o helyi állattartási szabályok végrehajtásának ellenõrzése
o közterület-foglalási ügyintés
o parkolási hozzájárulások kiadása
o általános építési ügyek (egyedileg nem védett, vagy kerületi védett 

épületekkel kapcsolatos feladatok)

Tisztelt Ügyfelek!
A Budapest Fõváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala ré-
szérõl tájékoztatom Önöket, hhooggyy  tteelleeffoonnooss  eelléérrhheettõõssééggeeiinnkk
22001133..  jjúúlliiuuss  11--jjéévveell  mmeeggvváállttoozzttaakk az alábbiak szerint:
11..  TTöörrzzsshhiivvaattaall::  IInnffoorrmmáácciióó,,  iiddõõppoonnttffooggllaallááss::

++3366  ((11))  779955--77777744,,  ++3366  ((11))  779955--77777766
DDrr..  BBrreezzoocczzkkii  EErriikkaa  EErrzzsséébbeett  hhiivvaattaallvveezzeettõõ::

++3366  ((11))  779955--77775588  
TTiittkkáárrssáágg:: ++3366  ((11))  779955--77776611

22..  GGyyáámmhhiivvaattaall::  ++3366  ((11))  779955--77778800  ++3366  ((11))  779955--77778811
Az ügyintézõkhöz rendelt telefonszámok elérhetõk a

hhttttpp::////wwwwww..kkoorrmmaannyyhhiivvaattaall..hhuu//hhuu//bbuuddaappeesstt honlapon.
DDrr..  BBrreezzoocczzkkii  EErriikkaa  EErrzzsséébbeett  hhiivvaattaallvveezzeettõõ

Változások a közlekedésben

Útfelújítások a Várban 

Gyászhír
Családunk minden tagja nevében nagyon
megszomorodott szívvel, de a feltámadás re-
ménységével adjuk tudtul, hogy Szepesfalvy
Richárd gyémántdiplomás okleveles mér-
nök 2013. július 19-én, 87 éves korában ma-
gunkra hagyott bennünket.

2013. augusztus 26-án 17 órakor búcsú-
zunk el tõle a budapest-kelenföldi evangéli-
kus templomban (XI., Bocskai út 10.), azzal a
fájó tudattal, hogy már csak emlékét õrizhet-
jük szívünkben.

Felesége: Szepesfalvyné Bodócsi Eszter, fi-
ai: Gábor és Ákos, öt unokája és két déduno-
kája, valamint a család minden tagja. 
A koszorúmegváltásra szánt összeget a gyülekezet
cserkészcsapatának támogatására ajánljuk fel. Cím:
Szepesfalvyné, 1014 Budapest, Úri utca 6.
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Július 22-én, a nándorfehérvári gyõzelem
emléknapján Hunyadi János szobránál em-
lékeztek az 557 évvel ezelõtti diadalra. A
megemlékezésen az a kétszázötven diák is
részt vett, akik az Erzsébet-program kereté-
ben ellátogathattak Belgrádba, az egykori
diadal helyszínére.

„Volt-e valaki közületek az idei dunai árvízi véde-
kezés idején homokzsákot pakolni?” – kérdezte
a fiataloktól a polgármester a Hunyadi-szobor-
nál tartott ünnepségen. Kérdését azzal indokol-
ta, hogy aki részt vett az árvízi védekezésben, né-
mileg átérezhette azt, amit 1456-ban Nándor-
fehérvár védõi érezhettek: „az erõk összecsapása
elkerülhetetlen, a küzdelem emberfeletti, a vég-
eredmény pedig mindent eldöntõ lesz.”

Nagy Gábor Tamás – aki országgyûlési képvi-
selõként egyik elõterjesztõje volt két évvel ezelõtt
a nándorfehérvári diadalt emléknappá nyilvání-
tó törvényjavaslatnak – úgy vélte: a nehéz helyze-
tekben példát adnak Nándorfehérvár védõi,
akik „nem futottak el, hanem fegyvert ragadtak,
és vérüket áldozva védték a hazát”, annak ellené-
re, hogy ismerték az ellenség erejét, tapasztalhat-
ták kegyetlenségét, és hallottak leleményességé-
rõl is. 

A polgármester felidézte: amilyen kiszámítha-
tóan, de elemi erõvel közeledett idén a dunai ár,
olyan vészjóslóan készülõdtek a törökök Ma-
gyarország ellen. E válságos helyzetben három
ember volt, aki megpróbált feladatának megfe-
lelni. Hunyadi János kormányzó, aki Budáról
saját költségén felszerelt seregével indult sógora,
Szilágyi Mihály nándorfehérvári várkapitány
megsegítésére, Kapisztrán János, a keresztes had
szervezésével megbízott szerzetes, valamint Don
Juan de Carvajal pápai legátus, aki miután belát-
ta, hogy a magyar rendek és fõurak közti ellenté-

teket nem tudja elsimítani, az Alföld déli részén
toborozta a kereszteseket.

A szultán hatvanezer fõs haderejével szemben
a felkelõk tizedannyian vették fel a küzdelmet,
ám az egyszerû nép az utolsó pillanatban özön-
lött a vár védelmére. „Ha nem látom, soha el
nem hittem volna, hogy ennyi ember legyen
Magyarországon. Tódulva jönnek, mint a hóvi-
har” – idézte a várkapitányt Nagy Gábor Tamás,
aki az ostrom eseményeit Tarján M. Tamás tör-
ténész leírása alapján elevenítette fel.

A polgármester szerint a nándorfehérvári gyõ-
zelem jelentõségét, következményeit hajlamo-
sak vagyunk alábecsülni, hiszen mi már tudjuk,
Magyarország a végzetét legvégül nem kerülhet-
te el, tudjuk, mi történt 1526-ban Mohácsnál.
Ennek ellenére soha nem felejthetjük el: 1456.
július 22-én gyõztünk. Nagy Gábor Tamás ki-
emelte: „elõdeink példát adtak vitézségbõl, ha-
zaszeretetbõl. Olyan példát, amely mind a mai
napig él. 

A kerület polgármesterének szavait több száz
fiatal hallgatta Hunyadi János szobránál. A diá-
kok az Erzsébet-program jóvoltából, a Hunyadi-
járat elnevezésû emléktúra keretében jöttek el a
megemlékezésre: köztük volt az a kétszázötven,
10. évfolyamos iskolás is, akik Belgrádban – az
egykori Nándorfehérváron – tanulmányi kirán-
duláson vehettek részt. A hajóval érkezõ csapa-
tot a Magyar Tudományos Akadémia elõtti ki-
kötõben a Magyar Honvédség Tûzszerész és
Hadihajós Ezrede fogadta, amely díszsortüzet
adott a nándorfehérvári diadal hõseinek tiszte-
letére, majd ünnepi menet indult a Lánchídon
át a Hunyadi János úton a Várba. A Halász-
bástya alatti Hunyadi-emlékmûvet az ünnepi be-
szédet követõen Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter és Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum parancsnoka koszorúzta
meg, míg a gyerekek a belgrádi Duna-parton
gyûjtött kavicsaikat helyezték el a szobornál, így
tisztelegve a „törökverõ” emléke elõtt.

A megemlékezést követõen a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum épületéhez vonultak a fiata-
lok, ahol múzeumpedagógiai foglalkozásokkal,
valamint rendhagyó történelemórával várták
õket, illetve délben, a harangszó után részt vet-
tek az intézmény udvarán rendezett ünnepsé-
gen, melyen Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter mondott beszédet. - d -

Hagyományosan a Semmelweis-napi ünnepség keretében adták
át a kerület szociális és egészségügyi díjait június 28-án, a
Városházán. Tíz szakember Polgármesteri Dicséretben részesült,
míg a Semmelweis Ignác-díjat a képviselõ-testület döntése értelmé-
ben a Budavári Egészségügyi Szolgálat fõigazgató fõorvosa dr.
Bodroghelyi László és Perémy Gábor, a Krisztinavárosi Havas Bol-
dogasszony plébánia karitász csoportjának vezetõje érdemelte ki. 

Semmelweis Ignácról, a Tabán szülöttérõl, az „anyák megmentõ-
jérõl” nevezte el a Budavári Önkormányzat azt a díjat, amelyet
minden évben az egészségügy és a szociális szféra területén ki-
emelkedõ munkát végzõ két kerületi szakember kaphat meg.

„Semmelweis azt mondta, tanításom nem arra való, hogy
könyvtárban porosodjon, hanem, hogy megmentse a nõt a sze-
retõ férjnek, a gyermeknek, a társadalomnak. Pontosan ez az or-
vos feladata, gyógyítani a beteget, az apát, anyát, gyereket. Amit
pedig egy emberrel megteszünk, azt mindenkivel tesszük, telje-
sebbé, jobbá téve ezzel a világot” – hívta fel a figyelmet dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester, hozzátéve, hogy laikusként csak cso-
dálhatjuk azokat, akik a gyógyítást, a másokon való segítést vá-
lasztották hivatásuknak. 

De fontos az is, hogy ne csak passzív szemlélõk legyünk, hiszen
a közösség is sokat tehet a megelõzésért. A szûrések, a szociális tá-
mogatások, a prevenciós programok mind-mind hozzájárulnak
ahhoz, hogy ne hatalmasodjon el a baj, megmaradjon a szellemi és
fizikai egészség. 

„Miközben a híradások szerint nincsen könynyû helyzetben az egészség-
ügy, itt a kerületben büszkén mondhatjuk, hogy az önkormányzat minden
évben végrehajt valamilyen fejlesztést, igyekszik könnyebbé tenni az ágazat-
ban dolgozók munkáját. És ez akkor is számottevõ eredmény, ha valójában
nem az új röntgen, a modernebb gépek, vagy ép-
pen a felújított rendelõ jelenti az igazi értéket, ha-
nem az értünk tevékenykedõ szakemberek tudá-
sa, hite és elhivatottsága, az általuk továbbvitt sem-
melweisi példa. Õket köszöntjük ma, hiszen az el-
ismerés mindnyájuknak szól, azoknak is, akik ez-
úttal nem részesülhetnek külön kitüntetésben” –
hangsúlyozta dr. Nagy Gábor Tamás. 

A kerület legmagasabb szakmai elismerését, a
Semmelweis-díjat idén a képviselõ-testület dr.
Bodroghelyi László háziorvosnak, a Budavári
Egészségügyi Szolgálat fõigazgató fõorvosának és
Perémy Gábornak, a Krisztinavárosi Havas Bol-
dogasszony plébánia karitász csoport vezetõjének
ítélte oda. 

A polgármester köszöntõ szavait követõen dr.
Vályi Sándor, a Budavári Egészségügyi Szolgálat
fõigazgató-helyettese méltatta dr. Bodroghelyi
László szakmai és emberi tulajdonságait. El-
mondta, hogy Bodroghelyi László nyolc éve „kor-
mányozza az intézmény hajóját”, ez idõ alatt sike-
rült stabil anyagi és szakmai feltételeket teremte-
nie. Háziorvosi praxisának ellátása mellett aktí-
van részt vesz a Medicina 2000 járóbeteg szolgálat
munkájában. Tudása és emberi kvalitásai garan-
ciát jelentenek arra, hogy a szakrendelõ és telephe-

lyei a jövõben is a kerületben élõk megelégedésére, az egészségmegõrzés és
a gyógyítás ügyét szolgálva mûködjenek. 

A Semmelweis-díj idei másik díjazottja Perémy Gábor a krisztinavárosi
Havas Boldogasszony plébánia karitász csoportjának vezetõje, aki 2005

óta látja el feladatait. A kitüntetett munkásságát
dr. Flórián Szabó Péter, a plébánia világi vezetõje
méltatta. Perémy Gábor nyolc éve kapta a megbí-
zatást, hogy összefogja a plébánián belüli karitász
tevékenységet. Mára harmincnál is többen dol-
goznak a rászorulókért, ha pedig szükség van a se-
gítségükre az egész cserkészcsapat melléjük áll. Az
évek során egyre bõvült a feladatkör, hiszen nem
csupán a hajléktalanok, hanem  az egyedülállók
is egyre inkább igénylik a támogatást. A karitász
mint jó pásztor, nyugdíjas programokat szervez,
kirándulásokat hoz tetõ alá, erõsíti az emberi kap-
csolatokat.

A kitüntetéseket követõen került sor a Polgár-
mesteri Dicséretek átadására, melyet ezúttal Ne-
mes Takách Erzsébet az Egyesített Bölcsõde intéz-
ményvezetõ-helyettese, Gorsics Mária, a Budavári
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
családgondozója, Széll Marietta a Budavári Szo-
ciális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ gon-
dozónõje, Varga Andrea az Egészségügyi Szolgálat
iskolavédõnõje, Földeáki Istvánné háziorvosi
asszisztens, dr. Stirczer Gabriella fõorvos, Kertesy
Katalin gyógytornász, dr. Bagyinszky Réka gyer-
mek és ifjúsági fogorvos, valamint dr. Szalai László
szemész szakorvos vehetett át.                                 - pp -

Egészségügyi dolgozókat köszöntöttek

Fiatalok százaival ünnepeltük 
a nándorfehérvári diadalt 

Perémy Gábor a krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia karitász csoportjának vezetõje átveszi
a Semmelweis-díjat dr. Nagy Gábor Tamás polgármestertõl

Semmelweis-díjjal ismerték el dr. Bodroghelyi László fõ-
igazgató-fõorvos munkáját

Végsõ búcsú 
dr. Bács Györgytõl
Családja, barátai, kollégái és tisztelõi au-
gusztus 9-én vettek végsõ búcsút dr. Bács
Györgytõl, a Budavári Önkormányzat jegy-
zõjétõl a Pestszentlõrinci temetõben. Ravata-
lánál dr. Nagy Gábor Tamás Budavár pol-
gármestere, sírjánál Ughy Attila, a XVII.
kerület polgármestere mondott gyászbeszé-
det. A Budavári Önkormányzat jegyzõje tü-
relemmel viselt betegség után, életének 36.
esztendejében 2013. július 29-én hunyt el. 

Nincsenek szavak, amelyek enyhítenék a fájdalmat
és a hiányt, amelyek vigasz nyújtanának egy elfo-
gadhatatlanul fiatal élet elvesztésére – mondta bú-
csúbeszédében dr. Nagy Gábor Tamás. „Emlék-
szem: alig néhány héttel ezelõtt még együtt voltunk
Regensburgban, Budavár testvérvárosában, az ot-
tani Bürgerfest kulturális fesztivál programjain,
együtt beszélgettünk a hivatal jövõjérõl. Együtt kö-
szöntöttük a hivatali dolgozókat a köztisztviselõi
napon és közösen beszéltük át, milyen feladatok
várnak ránk a következõ félévben. Ma pedig már
nincs köztünk. Nincs kihez fordulni szakmai el-
igazításért, jó szóért, mosolyért...

Nem hisszük, nem tudjuk elhinni. Még mindig
várjuk õt hivatali szobájába, amelynek ajtaja
mindig nyitva állt a kollégák elõtt. Várjuk az érte-
kezletekre, ahová mindig felkészülten érkezett.
Közöttünk van a nyugodt, derûs, mosolygós Bács
Gyuri, akiben egyszerre volt tudáson alapuló szak-
mai alázat, és gazdag emberi tapasztalaton nyug-
vó bölcsesség, empátia, és hit által edzett szív.”

A szakmai feladatát magas színvonalon, rend-
kívül lelkiismeretesen végezte. Fiatal kora ellenére
gyorsan elfogadták õt a hivatalban: a vezetõk is
érezték, hogy milyen jó az, amikor valaki alaposan
utána néz a dolgoknak, amikor tudja, hogy mit
kérdezzen, illetve érti, amit neki mondanak. Volt
egy kellemesen fanyar humora, és ezzel úgy tudott
számon kérni, hogy nem volt bántó, mégis minden-
ki érezte, hogy mi kell tennie, illetve mit vár el a kö-
vetkezõkben – emlékezett vissza a polgármester.

Bács György nagyon szeretett az I. kerületben
dolgozni. Nemcsak a közigazgatási pálya csúcsa a
jegyzõi feladatkör, hanem számára egy régi álom
beteljesedése is volt nap, mint nap bejárni a
Kapisztrán térre. Pedig nagyon szerette szûkebb la-
kóhelyét, otthonát, Pestszentimrét és Pestlõrincet,
szerette korábbi munkahelyét, XVIII. kerületi
Polgármesteri Hivatalt, ahol õt is sokan szerették és
elfogadták - a Vár mégis valami delejes erõvel von-
zotta õt. Irodájából a Mária Magdolna toronyra és
a hajdani Magyarok Templomának romjaira lá-
tott, és neki, aki nemcsak járatos volt a történelem-
ben, hanem pontosan tudta is az egyes események és
összefüggések jelentõségét, ez nagyon fontos volt.

„Meggyõzõdésem, hogy mindannyian, akik itt
vagyunk, egy különleges fényképet õrzünk róla a
szívünkben. Különleges lenyomatát az õ két életé-
nek: a fizikainak és a lelkinek. Mert ezen a fotón
nemcsak a földi tájékozódáshoz szükséges érzékszer-
veinkkel felfogható, rögzíthetõ és érzékelhetõ fizikai
valóságában van jelen, hanem szellemi-lelki való-
ságában is, úgy, ahogy a szívünkkel láttuk és lát-
juk Õt most is„ - fogalmazott búcsúbeszédében dr.
Nagy Gábor Tamás.

Dr. Bács György Miklós 1977. október
11-én, Budapesten született. 2003-ban a
Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi
karán szerzett jogi diplomát. 2004 február-
jától a miskolci 2. számú Ügyvédi irodá-
ban, majd 2005 novemberétõl Budapesten
dr. Tóth László egyéni ügyvéd irodájában
ügyvédjelölti beosztásban dolgozott. 2007
februárjától a Tilit Kft-nél dolgozott, jo-
gászként. 2008 óta Budapest XVIII. kerü-
let Pestszentlõrinc – Pestszentimre Önkor-
mányzatánál az Okmány- és Hatósági iro-
dán, majd jogi referensként a Jogi munka-
csoportban dolgozott. 2011 augusztusától
a Testületi, Ügyviteli és Jogi iroda vezetõje
volt. Dr. Bács György 2013 áprilisa óta volt
a Budavári Önkormányzat jegyzõje. A diákok a belgrádi Duna-parton gyûjtött kavicsokat he-

lyezték el Hunyadi János szobránál
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Mi is illik jobban egy igazi nyárbúcsúztatóhoz,
mint a Bikini. Nomen est omen  (a név kötelez) –
legalábbis a zenekar frontembere, D. Nagy Lajos
szerint kellemes idõben, felhõtlen szórakozást
nyújtanak majd a közönségnek.
s Augusztus végén a zenekar is búcsút int a nyárnak? 

Számunkra ez az idõszak még fõszezonnak szá-
mít, tart az országos turné. A Bikini tavaly ünne-
pelte harmincadik születésnapját, eb-
bõl az alkalomból egy koncert CD-nk
és egy DVD is megjelent. 2011-ben je-
lent meg az Elmúlt illúziók címû leme-
zünk, amely néhány hét alatt aranyle-
mez lett, a közönség nagyon jól fogad-
ta. Két hónappal a megjelenés után az
új dalokat Gyergyón és Debrecenben
is velünk énekelte a közönség. 
s Néhány dalszövegüket mintha a hét-
köznapi emberek életérzéseibõl gyúrták
volna költeményszerû sorokká. Hogyan
születnek az együttes dalai?

Természetes és ösztönös, hogy a közön-
ségünkkel közvetlen kapcsolatban ál-
lunk. Nemcsak a világhálón és a fa-
cebookon levelezünk velük, hanem or-
szágjárásaink során leülünk beszélget-
ni a helyiekkel. Elmondják örömüket,
bánatukat és ezek az élmények folya-
matosan lerakódnak bennünk. Végül,
amikor megszületik egy új dal, ezekbõl
az élményekbõl táplálkozunk.
s Gyakran megfordul az I. kerületben?

A pesti oldalon élek, ezért számomra
különleges élményt jelent a Várban sé-
tálgatni. Elõfordul, hogy tavaszi, õszi
napokon nincs semmi más progra-
mon, csak egyszerûen felkerekedem,
mert hiányoznak a színes barokk há-
zak és a szûk kis utcák. 
s Milyen zenei összeállítással érkeznek
a Czakóra?

A 30. születésnapunkat ünneplõ nagy-
koncerten elhangzott dalokból válo-

gattunk. Az újabb számok mellett természetesen
felcsendülnek a „kihagyhatatlan” dalok, mint a
Közeli helyeken, vagy az Adj helyet…

A Nyárbúcsúztató bálon D. Nagy Lajos énekes
mellett Németh Alajos (basszusgitár), Lukács
Péter (gitár), Bördén Szabolcs (billentyûs hang-
szerek), Mihalik Viktor (dob) és Makovics Dénes
(szaxofon) várja a közönséget.

A stand-up comedy olyan szórakoztató mûfaj,
ahol a humorista egyedül, kellékek nélkül, köz-
vetlenül szól a közönséghez. Az elõadó gyors tem-
póban rövid, humoros történeteket ad elõ, vicce-
ket, poénokat mond el. Az innen-onnan hallott
vagy saját maga által kitalált történeteket ismerõ-
seire-rokonaira vonatkoztatja vagy épp magát he-
lyezi ezekbe. Badár Sándort sokan a stand-up
comedy mûfajával azonosítják, hiszen tíz évvel ez-
elõtt egyik alapítója volt a Dumaszínháznak, ám
pályája ennél sokszínûbb. Bár dráma tagozaton
érettségizett a szentesi gimnáziumban, több mint
egy évtizedig vasutasként dolgozott. Késõbb ál-
landó szereplõje lett Szõke András filmjeinek, de
játszott többek között a Kontrollban és a Csu-
dafimben is. A közelmúltban jelent meg Horváth
Jánossal közösen írt könyve, az Ámerika Avagy A
Véredény Nyomában. Mindezek mellett, állítása
szerint gyereklovagoltatásból él. 

Az idei évben Karinthy-gyûrûvel díjazott elõ-
adó a „Czakóra” a stand up-ot hozza el. Lapunk
kérdésére úgy fogalmaz, hogy mûsora egyelõre
önmaga elõtt is titok, hiszen minden alkalom-
mal rögtönöz, és ösztönösen reagál az adott kö-
zönség gesztusaira. Biztosak lehetünk benne,
hogy improvizáló képességével és csavaros hu-
morával ezúttal is vidám perceket szerez a hallga-
tóságnak.
s Néha Háry Jánosnak, néha Münchausen bárónak
gondolhatnánk. Honnan ragadnak önre az abszurd-
nál abszurdabb történetek?

Azt hiszem, jól ismerem a jég hátán is megélõ kis-
embereket. Nemcsak Horányban élnek ilyenek,
ahol én is lakom, hanem Budapesten is, ahol
ugyancsak gyakran találkozom velük. A közön-
ségnek róluk mesélek. Minden kalandomnak
van valóságalapja, mondhatni, az életbõl merí-
tem és humorba áztatom a történeteket. A hu-
mor olyan, mint a gyógyítás: felszabadítja az érzel-
meket, a tudatot, a lelket, és akár még változtathat
is az emberek hétköznapi mentalitásán.
s Drámatagozatos osztályba járt, mégsem vonzza a
társulati munka?

Nem izgat a színház. Elõadónak tartom magam,
ez szerintem sokkal izgalmasabb, mintha csak hu-
morista, vagy csak színész lennék. A kollektív
munka eredménye nagyon jó dolog, a kreativitás
pedig mindenütt megvan, de amikor 300-adszor
játszol egy darabot, akkor már minden automati-
kus lesz, és a kezdeti láz normál testhõmérséklet-
té válik. 

Litkai Gergely humorista egyszer a „horányi
Buddhának” nevezte Badár Sándort, és azt állí-
totta, hogy „vele egységnyi idõ alatt több dolog
történik, mint amit el tud mondani. Az elbeszé-
lések fonala sosem ér véget”. Szerencsére ebbõl
a „végtelen történetbõl” azoknak is jut majd,
akik ott lesznek a Nyárbúcsúztató bálon.       r. a.

Hagyományaihoz híven, augusztus végén a Budavári Önkormányzat idén is szórakoztató mûsorokkal, tombolával, tûzijátékkal és finom falatokkal várja a kerületben élõ kicsiket és nagyokat. Augusztus 24-én, szombaton
16.00 órakor mindenki elõtt megnyílik a Czakó utcai Sportközpont kapuja és megkezdõdnek a programok. A gyerekeket Kovácsovics Fruzsina várja vidám mûsorral, a humor kedvelõit Badár Sándor stand up Comedy mû-
sora szórakoztatja, a táncoslábú párok pedig a Vegas Show Band zenéjére rophatják. Az est sztárvendége a Bikini együttes, amelynek mûsora végén tûzijáték búcsúztatja a nyarat.

HHaa  aauugguusszzttuuss,,  aakkkkoorr  NNyyáárrbbúúccssúúzzttaattóó  bbáállHHaa  aauugguusszzttuuss,,  aakkkkoorr  NNyyáárrbbúúccssúúzzttaattóó  bbááll

A Várbazár rekonstrukciójához kapcsolódó Lánchíd utcai fejlesz-
tésekrõl, valamint a Döbrentei utca forgalomcsillapításáról esett
szó azon a lakossági tájékoztatón, amelyen a nagyszabású beruhá-
zást tervezõ FÕMTERV szakemberei a környéken élõk kérdéseire
is válaszoltak. Mint kiderült, az eredeti  elképzeléseket több ponton
módosították, a legújabb tervek a korábbi egyeztetések során felme-
rülõ lakossági igények figyelembe vételével készültek. 

Dobrocsi Tamás projektvezetõ a várható fejlesztésekrõl elmond-
ta, hogy a Lánchíd utcát teljesen átépítik az Öntõház utca és az Ybl
Miklós tér, illetve az Apród utca között. Ennek keretében kiszéle-
sedik a járda, az útpályát pedig megemelik a járda szintjére, a csök-
kentett sebességû autóforgalom megtartása mellett az utca korzó-
szerû kialakítást kap.

Mindez azzal jár, hogy a jelenlegi 234 parkolóból 187 marad, a
legtöbb, szám szerint huszonnyolc hely a Várkert kioszk, míg ti-
zennégy a Várkert bazár elõtt szûnik meg. Több lesz viszont a par-
kolóhely a Lánchíd utcai lakóházak elõtt és az Apród utcában. A
csatlakozó közterületeken – ilyen a Fogas utca, a Szent
Katalin templom elõtti szerviz út és az Ybl Miklós tér – vi-
szont nem változik a parkolók száma. Ráadásul a Vár-
bazárhoz tartozó mélygarázsban mintegy háromszáz autó
elhelyezésére nyílik majd lehetõség, így összességében a
környéken jelentõsen nõ a parkoló kapacitás. A garázst
egyébként az Apród utca mellett kialakításra kerülõ le- és
felhajtón lehet majd megközelíteni. 

A kétszer egy sávos útszakasz 30-as sebességcsillapított
övezetbe kerül, az útpálya a Várban már megismert vágott
bazaltkõ burkolatot kap. A mindkét irányban kiépített ke-
rékpársávokat nagyelemes burkolattal látják el, míg a jár-
dát az elképzelések szerint az úttesttel megegyezõ, azonban
különbözõ mintában lerakott bazalt kövezet díszíti.
Gondoltak a bicikliút továbbvezetésére is, ezért közvetlen
kapcsolatok létesülnek a Lánchíd utca és a felsõ rakparti,
valamint a Krisztina körúti meglévõ kerékpár utak között. 

Megvalósul a Döbrentei utca forgalomcsillapítása is, en-
nek keretében felemelik az útpályát, egységes burkolattal
látják el a területet, valamint megfordítják a forgalom irá-
nyát, a felsõ rakparton a Lánchíd felé haladó jármûveket
ezért a Szarvas tér felé terelik. 

Hogy pontosan milyen módon, az a tervezési szakaszban sokat
változott. A lakók kérésére nem lesz új út sem a Szent Katalin
templom mellett, sem az Ybl Miklós téri zöld területen, a jármû-
vek számára a Szarvas téri csomópontban viszont jelzõlámpás al-
csomópontot alakítanak ki. 

A BKK elképzelése szerint új villamosmegálló kerülne a
Várbazár közelébe, elõrelépés ugyanakkor, hogy a lakosság érde-
keit szem elõtt tartva a megállót nem a kaszinó közelében a Fátyol
utcánál, hanem a Fogas utca és az Ybl Miklós tér között, a Nestlé
székház vonalában alakítják ki. Szintén a BKK döntése értelmé-
ben megállót kap a Rudas fürdõ, emiatt azonban a Döbrentei té-
ri páros megállót áthelyezik a Szarvas tér közelébe. Erre technikai

okokból van szükség, a Rudas fürdõi és a Döbrentei téri állomás
ugyanis túl közel lenne egymáshoz – áll a BKK indoklásában.
Fontos elem a Várkertbazárhoz csatlakozó új hajókikötõ, ahol egy
lámpás keresztezõdés készül, míg a feljáró lépcsõt rámpásítják, ez-
zel biztosított lesz az akadálymentes közlekedés. 

Dobrocsi Tamás a határidõkkel kapcsolatban arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a Várbazárnak március végéig el kell készülnie, ed-
dig az idõpontig befejezõdik a Sándor Móric és az Öntõház lép-
csõ teljes felújítása, a Lánchíd utca átépítése pedig 2014 végére va-
lósul meg. A kiszélesítésre váró járda jelenleg az építési terület ré-
sze, itt nagyobb átalakításra jelenleg nincsen lehetõség. Ezért biz-

tosítva az épületegyüttes akadálymentes elérését, a bazár átadásá-
ig a jelenlegi járdaszakaszokat csupán helyreállítják. 

Mint a tervezést irányító Wettstein Anikó kifejtette, 2006 óta
több forgalmi tanulmány készült a környékre vonatkozóan, a
mostani közlekedési terveket egy tavaly elvégzett teljes körû fel-
mérés alapozta meg. E szerint hatszázötven autó használja csúcs-
idõben a Döbrentei utcát és ugyanennyi az Attila utat. Ehhez ké-
pest a megfordított Döbrentei utcába már azok jönnek majd be,
akiknek itt laknak vagy erre van dolguk, miközben a Lánchíd ut-
cai átmenõ forgalom továbbra is megmarad. 

A helyszínen feltett kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy
az Öntõház utca nem része a fejlesztésnek, ezen a területen elsõ-

sorban közmûépítések és kiváltások történnek, majd ezt követõ-
en az útszakasz teljes szélességében helyreállítják a burkolatot. Az
itteni támfal felújítása az MNV Zrt. tervei között szerepel, ha idén
nem is, de a várfal felújítási program keretében a következõ évben
ez a szakasz is megújulhat. 

Fontos újdonság, hogy a Szarvas téren nem létesül új útpálya,
megmarad a teljes zöldterület, helyette az Ybl Miklós tér dél-kele-
ti részén épül egy rövid visszakanyarodó sáv. Sokak kérésére a
Kereszt utcából egyszerûsödik a kihajtás, az Attila úti lámpát
ugyanis hátrébb, a keresztezõdés mögé helyezik. Ennek köszönhe-
tõen a Naphegyrõl lehajtó autók biztonságosan besorolhatnak a
Krisztina körútra. További változás, hogy a csomópont után busz-
sávot is kialakítanak. 

Az elhangzott felvetésekre reagálva dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester mindenekelõtt arra emlékeztetett, hogy a Várbazár be-
ruházásról és az ehhez csatlakozó közlekedési fejlesztésrõl a kor-
mány döntött, a költségeket európai uniós forrásokból fedezik.
Az önkormányzat ugyanakkor mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy olyan megoldás szülessen, amely egyaránt szolgálja az
itt élõk és a kerület valamennyi lakójának érdekeit. 

A polgármester hangsúlyozta: a kerület többek között hosszú
ideje szorgalmazza, hogy egy lámpás csomópont segítségével lehe-
tõvé váljon a rakparti lehajtás az Erzsébet hídnál. Ez azonban fõ-
városi kompetencia, az ügyben illetékes BKK pedig egyelõre nem
támogatja az elképzelést.  Hasonló a helyzet a Duna-parti sétá-
nyon felfestett kerékpárút megszüntetésével kapcsolatban, ezt
ugyanis a fõváros a Lánchíd és Döbrentei utcai kerékpárutak ki-
építésétõl függetlenül fenn akarja tartani. Az indoklás szerint a sé-
tányt a lassan haladók – például a gyermekes családok – míg az új
kerékpárutakat a gyorsabban közlekedõk használnák. Ezzel a
megoldással a kerület nem ért egyet, ennek ellenére a BKK egy-
elõre nem akarja felülvizsgálni az álláspontját. További egyezteté-
sek várhatóak a Lánchíd és a Margit híd közötti kerékpárút tár-
gyában is, a Budavári Önkormányzat ugyanis szeretné, hogy az
irányhelyes nyomvonal a fonódó villamoshálózat kialakítását kö-
vetõen is megmaradjon. 

Jó hír, hogy átépül a villamos alagút a Lánchídnál, ezzel a most
alig egy méteresre szûkülõ parti sétány négy méteresre szélesedik.
A sétányt érintõ fejlesztések ezzel nem érnek véget, a Várbazár át-
építésével párhuzamosan megújul a fasor, a rossz állapotú példá-
nyokat kicserélik, a fahiányokat pedig pótolják. 

Zárszavában Dobrocsi Tamás ígéretet tett arra, hogy a fórumon
felmerült javaslatokat igyekeznek beépíteni a tervekbe, a BKK-hoz
tartozó felvetéseket pedig továbbítják a közlekedési központhoz. 

K. Á. 

Egységes díszburkolatot kap a Lánchíd utca 

Nem lesz új út a Szarvas téren 

„Közeli helyeken” Aki folyamatosan mondja a Badárságokat 

A Lánchíd utca teljes átépítése jövõ év végére valósul meg

D. Nagy Lajos

Badár Sándor
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15.00 VERSES DÉLUTÁN A MAGYARSÁG HÁZÁBAN
(I., Szentháromság tér 6.)

A 2011-ben a BGA Zrt. koordinálásával életre hívott Ma-
gyarság Háza az egységes magyar nemzet bemutatását, érté-
keinek, hagyományainak megismertetését tûzte ki célul.  A
minden magyar összetartozását jelképezõ intézmény célja a
Magyarország határain innen és túl élõ magyar közösségek
közötti kapcsolatok erõsítése, a pozitív magyarságkép kiala-
kulásának segítése.

Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából
a költõ válogatott mûveibõl összeállított verses délutánra vár
a Magyarság Háza minden érdeklõdõt, melyen közremûkö-
dik Sudár Annamária elõadómûvész. A rendezvényt jelenlé-
tével Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelõs helyettes
államtitkár is megtiszteli, továbbá bemutatkozik a Nemzeti
Közszolgálati és Tankönyv Kiadó. 

A Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. a Könyvünnep együtt-
mûködõ partnere.

15.30. A BARTÓK TÁNCEGYÜTTES MÛSORA

16.00 MURAVIDÉKI NÓTÁZÓK
A Muravidéki Nótázók csoportja 2001-ben alakult Lendván,
hogy a nótázást és a nyelvi örökséget megõrizzék, ápolják és
továbbadják. A nótázók kétszeres Vass Lajos Kárpát-meden-
cei és Arany Páva nagydíjasok. Budaváron lendvai és muravi-
déki nótákat mutatnak be. 

16.30. AZ ÁLOMLÁTÓ FIÚ
Hagymás István és Pápes Éva: Az álomlátó fiú címû könyvé-
ben a címadó székely népmese és annak elemzése, illetve me-
sefejtések vezetik el az olvasót a mesék világába. A Mura-
vidék Baráti Kör és a Hungarovox Kiadó vendégeként be-
mutatkozik Zágorec-Csuka Judit költõ is Új horizontok címû,
válogatott verseket tartalmazó kötetével. 

17.00. ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
A 2013. évi Magyar Nyelv és Magyar Könyv Ünnepét Czakó
Gábor Kossuth-díjas író nyitja meg; köszöntõt mond dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester. 

Az idei rendezvény Weöres Sándor születésének 100. év-
fordulójára, és ennek kapcsán a gyerekirodalomra fókuszál. 

18.00. ÜDVÖZLET LENDVÁRÓL 
A korábbi évek hagyományát folytatva az idei évben is bemu-
tatkozik Budavár egyik határon túli testvérvárosa. Lendva
község Szlovénia legkeletibb csücskében fekszik, alig né-
hány kilométernyi távolságra a szlovén-magyar és a szlovén-
horvát államhatártól. 

A Magyar Könyv Ünnepén a látogatók megismerhetik az el-
bûvölõ szlovéniai kisváros történetét, kultúráját és bepillan-
tást nyerhetnek gazdag mûvészeti életébe. Lendva azonban
nem pusztán üdvözletét hozta el Budavárra, hanem finom
borait, híres perecét és a bográcsot is.  

20.30 MISZTRÁL EGYÜTTES KONCERTJE
Az 1997-ben alakult Misztrál együttes a magyarországi zenei
élet egyik népszerû formációja. Magyar és külföldi költõk ver-
sei, valamint népdalfeldolgozások szerepelnek repertoárju-
kon. Megzenésítéseik forrása a magyar népzenei hagyomány,
amelyet gyakran ötvöznek a ma divatos világzenei irányzatok-
kal is. Dalaik egyre inkább önálló minõséget, sajátos „Misztrál-
hangzást” hordoznak. Az együttest számos díjjal ismerték el:
2006 - Bartók Béla díj, 2008 - Balassi Bálint emlékérem, 2010
- Fiatalok a Polgári Magyarországért díj, 2012 - Magyar
Mûvészetért Díj. A Budai Várban rendezendõ koncertjükön
elsõsorban magyar költõk megzenésített verseit mutatják be. 
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GYERMEKMATINÉ
10.00 MÁTYÁS DEÁK 
Kisfaludy Károly: Mátyás deák címû mûvét a Szekér
Színház elõadásában láthatják a kicsik és a nagyok. Mátyás
király Garabonciás deáknak öltözve betér egy bakonyi fa-
lucskába. A nép közt megtudja, mit is tudnak és gondolnak
felõle.

11.00 BENEDEK ELEK MESÉK  
A nagy mesemondó meséit - a Duna Kiadói Csoport jóvoltá-
ból - óvodások tolmácsolásában hallgathatják meg a gyere-
kek a színpadon. 

11.30 ESZTERLÁNC MESEZENEKAR KONCERTJE
A sûrû erdõ ezernyi titkot, hangot és varázslatot rejt. Mese-
erdõ közepébe hívunk minden gyereket és gyerek-lelkû fel-
nõttet, ahol megelevenedik a történet a zene, bábok, és per-
sze a gyerekek segítségével. A hangszerek mind a mese egy-

egy szereplõjét ismertetik meg velünk, akiknek kalandjait a
gyerekek is alakíthatják ötleteikkel. 

13.30. HAMVAS BÉLA FILOZÓFIÁJA
,,A világ megváltozását csak önmagam megváltozása teszi le-
hetõvé” – vallotta Hamvas Béla.  

Az Ars et Vita Kiadó és Alapítvány célja egyfelõl a mûvésze-
tet – Ars – az élet szerves részévé tenni. Másfelõl az élet – a Vi-
ta – szolgálatában segíteni szeretnénk a ma emberének testi,
szellemi, spirituális és szociális egyensúlyának megtalálásá-
ban és megtartásában Hamvas Béla szellemében. A Kiadó
Hamvas Béla filozófiáját mutatja be Szatmári Botonddal. 

15.00 MIT REJT A SZABÍR TITOK?
A Cz Simon Kiadó évek óta visszatérõ vendége a Könyv-
ünnepnek. Az idei évben – többek között - Czakó Gábor: A
szabír titok címû könyvét és a 77 hangos rémmese címû
hangoskönyvet hozták el az olvasóknak. A szellemes, szatiri-
kus összeállítást az író hat gyermeke adja elõ két CD-n.

15.30 HERCZEG FERENCRE EMLÉKEZÜNK
Furkó Zoltán irodalomtörténésszel a 150 éve született
Herczeg Ferenc íróra, színmûíróra, az Új Idõk címû irodalmi
hetilap fõszerkesztõjére emlékezünk. Mûveibõl Hirtling
István színmûvész olvas fel részleteket. 

16.00 BUDAVÁRI TÓTH ÁRPÁD
MÛFORDÍTÓI DÍJ ÁTADÁSA

Hagyományosan a Magyar Nyelv és Könyv Ünnepén kerül
sor a Budavári Önkormányzat által alapított Tóth Árpád
Mûfordítói Díj ünnepélyes átadására. Idén Lator László köl-
tõ, mûfordító részesül az elismerésben. Lator Lászlót Zsille
Gábor, a Magyar Írószövetség Mûfordító Szakosztályának el-
nöke köszönti. Jöjjön el és köszöntse Ön is Lator Lászlót!

17.00 VENDÉGÜNK IGOR JANKE
A nagy sikerû Hajrá magyarok! - Az Orbán Viktor-sztori egy
lengyel újságíró szemével címû kötet szerzõjével ismerked-
hetnek meg a látogatók. A lengyel újságíró dedikálja is köte-
tét az olvasóknak. 

18.00 MÁRAI SZALON A SZABADBAN 
– KALAND A RÉGI KIRÁLLYAL

„Az élet gazdagsága az övé, az a kincs, hogy mindent más-
képpen lát, mint a többiek… Ez a világ, amit õ álmodik, a bá-
natos, egyszerû frizurájú nõkkel, a kisvárosi alakokkal, a le-
gendás hercegekkel, máris mese és történelem, a szemünk
elõl sóhajt el innen… ” – írja Kosztolányi Dezsõ Krúdy
Gyuláról. A 135 éve született és 80 éve elhunyt íróra emléke-
zünk a Márai Szalonban, ahol a Kaland a régi királlyal címû,
Krúdy Gyula novelláiból készült hangképeskönyvet Kovács
Ákos és Szigethy Gábor mutatja be.    

19.30 BORBEMUTATÓ
Krúdy Álmoskönyve szerint bort vizsgálni látogatást és jó-
kedvet jelent. A Magyar Nyelv és Könyv Ünnepén ez nem
pusztán álom: a Vida Családi Birtok segítségével a látogatók
megvizsgálhatják, megismerhetik, sõt, meg is kóstolhatják a
híres magyar borokat. 

20.30 JAMIE WINCHESTER ÉS ZENEKARA 
Bár az ír származású Jamie Winchester az év elején visszaköl-
tözött szülõhazájába, egy-egy koncertre – a rajongók és az
igényes könnyûzene kedvelõinek nagy örömére - visszatér
Budapestre. Augusztus utolsó napján a Budai Várban ad
halfplugged koncertet. 

2013. SZEPTEMBER 1., VASÁRNAP

GYERMEKMATINÉ
10.00 AZ ÉGIG ÉRÕ PASZULY 
A népszerû mese az egri Babszem Jankó Gyermekszín-
ház mûvészeinek elõadásában elevenedik meg a színpadon.

11.00 CSILLAGHÚR
A Táltoskönyvek Kiadó gondozásában jelent meg Gábor
Emese Zsongóka címû gyermek- verseskönyve. A kötet nagy
sikerére való tekintettel elkészült a hozzá tartozó zenei CD is,
amelyet a Könyvünnepen a Csillaghúr Zenekar mutat be a
gyerekeknek és szüleiknek. 

12.00 MESESZEKÉR SZÉKELYFÖLDRÕL
A látogatók tavaly már megismerkedhettek a Székelyföldi
Legendáriummal és annak társasjátékával. Idén Meseszekér
várja a gyerekeket, amelyen a Legendárium alapján készült
mesefilmekbe kukucskálhatnak bele. 

14.00 ÉLETTENGELY 
A Napkelet Bölcseleti Iskola kiadó gondozásában jelent meg
Rácz Géza Élettengely címû kötete, amelyet belsõ zarándok-
útra hívja az olvasót. 

14.30 WASS ALBERTTEL 
AZ OLVASÁS NÉPSZERÛSÍTÉSÉÉRT

A Duna Kiadói Csoport Wass Albert mûveivel népszerûsíti az
olvasást. A Magyar Nyelv és Könyv Ünnepén színészek és kö-
zépiskolások olvasnak fel részleteket Wass Albert mûveibõl.   

15.00 BARTÓK TÁNCEGYÜTTES

15.30 MAGYAR NAPLÓ 
Õszintén vall életérõl, emlékeirõl Ferdinandy György József
Attila-díjas író Mélyebbre címû kötetében, amely a Magyar
Napló gondozásában jelent meg. A könyvrõl és kalandos éle-
térõl a szerzõ mesél. 

16.00 HATVANHAT – WEÖRES SÁNDOR VERSEI 
Weöres Sándor versei lenyûgözõ nyelvi bravúrral közelítik
meg az embert. Ezt az írott-beszélt nyelvet ülteti át zenébe
Sebõ Ferenc, Kossuth-díjas dalszerzõ, népzenekutató.
Közremûködik a Sebõ-együttes: Sebõ Ferenc, Barvich Iván,
Perger László, vendég: Soós Réka és Tímár Sára énekesek, a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Népzene Tanszékének
mesterszakos hallgatói.

17.00 REJTÕZKÖDNÖM NEM LEHET 
„A lámpa nem látja önmaga fényét. A méz nem érzi önmaga
édességét”. A Sebõ Együttes zenés mûsora után neves szín-
mûvészek tolmácsolják Weöres Sándor verseit. Közremû-
ködik: Helyey László és Csíkos Sándor. Bevezetõt mond:
Mezey Katalin költõ.  

18.00 PIO ATYA NYOMÁBAN
Az Etalon Film Kiadó Pio atya nyomába kalauzolja az érdek-
lõdõket.  

19.30 ÜNNEPI KONCERT A MEGSZÉPÜLT 
MÁTYÁS TEMPLOMBAN

A BELÉPÉS MINDEN PROGRAMRA INGYENES! 

:-)

:-)

A  Magyar Nyelv és a Magyar Könyv ÜnnepeA  Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe
2013. AUGUSZTUS 30-TÕL SZEPTEMBER 1-IG A SZENTHÁROMSÁG TÉREN

Könyvritkaságok a Nemzeti Könyvtárban
A tizenegyedik alkalommal megrendezésre kerülõ Magyar Nyelv
és a Magyar Könyv Ünnepének díszvendége idén a Budavári
Önkormányzat szlovéniai testvérvárosa, Lendva, a programok
központi témája pedig a gyermekirodalom. Az Országos Széchényi
Könyvtár mindkét témához kapcsolódik kiállításokkal és ismeret-
terjesztõ elõadásokkal a Budavári Palotában 2013. augusz-
tus 30-án és 31-én.

Csak erre az alkalomra veszik ki védett raktárukból Kulcsár
Györgynek, az alsólendvai Bánffy-család udvari papjának
mûveit. Bánffy Miklós udvara a 16. századi Mura- és Dráva-
vidék jelentõs protestáns szellemi központja volt. A kor hí-
res nyomdásza, Hoffhalter Rudolf keze nyomán itt születtek
meg a bemutatásra kerülõ könyvritkaságok: „Az ördögnec a
penitencia tarto bünössel való Vetekedéséröl” (1573), „Az
halálra valo keszöletröl rövid tanossag-ról” (1573), és a
„Postilla” (1574).

A Bánffy családról, a kor mûvelõdéstörténetérõl,  mûveirõl
Bánfi Szilvia, a Könyv- és Mûvelõdéstörténeti Kutatások
Osztályának munkatársa tart elõadást: augusztus 30-án (pén-
tek) 15 órakor és augusztus 31-én (szombat) 11 és 15 órakor.

Weöres Sándor a napot és a holdat igazgatja. Ezt a címet
adta Illés Árpád festõ, grafikus, Weöres Sándor barátja an-
nak a linómetszetnek, mely a költõt valóban Nap és Hold
mozgatójaként, azaz a világegyetem mozgásban tartójaként
ábrázolja. 

A kamarakiállításon – amely ízelítõt ad a szeptember 17-
én nyíló Weöres-Illés nagykiállításból – kicsik és nagyok egé-
szen közelrõl lehetnek tanúi ennek a titokzatos teremtõ já-
téknak: a két garabonciás barát munkáit láthatják, Illés Ár-
pád metszeteit Weöres Sándor munkáihoz, mindkettõjük raj-
zait, és nem utolsósorban a közönség elõtt még soha nem
szerepelt, titokzatos „kék könyvet”, Weöres saját kezû gyerek-
verseivel. 

Weöres Sándor mindannyiunk számára ismerõs, mégis
örökre titokzatos világáról Földesi Ferenc, a Kézirattár veze-
tõje tart elõadást: augusztus 30-án (péntek) 16 órakor és au-
gusztus 31-én (szombat) 13 és 16 órakor.

A kiállítások megtekinthetõk 2012. augusztus 30-án és
31-én 10-18 óráig. A belépés díjtalan. Az elõadásokra rész-
vételi szándékát szíveskedjék jelezni a pr@oszk.hu email-cí-
men legkésõbb 2012. augusztus 29-én 12 óráig.

Alsó-Lendva régi vára   
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E-mail: varnegyed@budavar.hu Várnegyed

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

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

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

NNaapphheeggyyeenn 7 lakásos kertes társasházban 30 m2-es, kis
terasz résszel kialakított, napfényes, földszinti, alacsony
rezsiköltségû, galériázott, felújított öröklakás eladó.
Irányár: 9 M Ft.

BBaaKKoossLLaakk Ingatlan keres eladó-kiadó ingatlanokat (la-
kásokat, házakat, üzlethelységet, garázst) folyamatosan
bõvülõ ügyfélköre részére. BaKosLak Ingatlan, Batthyány
u. 32., telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

OOrroomm utcában, Gellérthegyen, kertes házban Lánchídra
és a Budai Várra full panorámás 2 szobás 82 nm-es I. eme-
leti luxuslakás 2 terasszal 79 M Ft-ért eladó. Ingatlanosok
kíméljenek. Telefon: 06-20-972-9072.

VVáárrnneeggyyeeddbbeenn Dísz térre panorámás öröklakás eladó,
58 nm, 2 szoba+hall, a ház a 70-es években épült.Ár: 22,9
M Ft. Tel: 06-20-325-1398.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Naphegy alján a Csap utcában egy
házban lévõ 2 polgári belméretû 56 m2-es (II. és III. emele-
ti), 2 szobás, nagy étkezõkonyhás, felújított, gázfûtéses ön-
kormányzati lakás bérleti joga átadó. Csereirányárak: 9 M
Ft.  Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

II..  PPaauulleerr utcában modern építésû, hívóliftes házban lé-
võ 100 m2-es, 2 szoba + 2 félszoba elosztású, összkomfor-
tos, erkélyes, jó állapotú öröklakás eladó. Irányár: 26,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.  

NNaapphheeggyy alján 7 lakásos kertes társasházban 30 m2-es,
kis terasz résszel kialakított, napfényes, földszinti, ala-
csony rezsiköltségû, galériázott, felújított öröklakás eladó.
Irányár: 8,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-1933.  

BBuuddáánn a Tabánnál az Attila úton eladó egy 50 m2-es,
napfényes, 3 külön bejáratú félszobával kialakított, felújí-
tott, galériázott, összkomfortos öröklakás a budai vár felé
nyíló kilátással. Irányár: 16,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/488-1933.

BBuuddaaii várban az Úri utca csendes részén, újszerû állapo-
tú, cirkófûtéses, vízórás, dongaboltozatos belterû, 41 m2-
es, utcai felé nyíló földszinti önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 11,5 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-1933.

IIrrooddáánnaakk, rendelõnek, edzõteremnek, raktárnak alkal-
mas 72 nm-es pince kiadó az Attila úton. WC, mosdó van.
Telefon: 06-30-225-1310.

LLééggóó pincehelyiség raktárnak kiadó. 25 nm, Feszty Á. u.
4., 15.000 Ft/hó. Telefon: 213-9845.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Budai Várban a Dísz téren egy ház-
ban lévõ földszinti és II. emeleti 127 m2-es klasszikus nagy-
polgári belterû önkormányzati lakások örökölhetõ bérleti
joga átadó vagy kisebb lakásra cserélhetõ. Csere-
irányárak: 26,9 M Ft és 29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/488-1933.

VVáárrbbaann, a Dísz téren eladó 93 nm-es, panorámás, 1.
emeleti, nagypolgári lakás. A lakás magántulajdonú, önál-
ló fûtéssel rendelkezik. Ár: 69,6 millió Ft. Telefon: 06-30-
824-0850.

TTóótthh Árpád sétány kedvelõinek! 90 m2-es 3 szoba hal-
los, nagy étkezõkonyhás és 100 m2-es 2 fürdõszobás, pa-
norámás önkormányzati lakások örökölhetõ bérleti joga
átadó vagy kisebb lakásra elcserélhetõ. Csereirányár: 22,9
M Ft és 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-1933. 

FFõõ utcában a Francia intézet közelében felújított mûem-
lékház földszintjén 60 m2-es, 2 szobás, vízórás, felújítandó,
gázkonvektor fûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó vagy hasonló csereértékû öröklakásra
cserélhetõ. Csereirányár: 6,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/488-1933.

BBuuddaaii Várban az Úri utcában egyedi hangulatú a
Magdolna toronyra panorámás II. emeleti, 42 m2-es, erké-
lyes, verõvényes, jelenleg 1 szobás, de 1,5 szobássá is
visszaalakítható, felújított, gázfûtéses önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 15,4 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-1933.  

LLooggooddii utcában liftes, erkélyes, 4 szobás, 106 nm-es,
cirkófûtéses, jó állapotú lakás eladó modern házban.
Irányár: 37 millió Ft. Telefon: 06-20-946-0678.

BBuuddaaii Vár közelében a Szalag utcában reprezentatív
mûemlékházban 2 generáció számára is kiváló 92 m2-es, 3
szobás, 2 fürdõszobás, nagy étkezõkonyhás, cirkófûtéses,
kertkapcsolatos önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti
joga átadó. Csereirányár: 24 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/488-1933. 

aaddááss--vvéétteell

4400..  hháázzaassssáággii  éévvffoorrdduullóórraa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  LLáásszzllóó,,
SScchheeiibbeerr  HHuuggóó  ffeessttmméénnyytt  vváássáárroollnnéékk..  TTeelleeffoonn::  00663300--
330033--66994400..0000

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

SSzzíínnhháázz részére vásárol bútorokat, dísztárgyakat, köny-
veket, ezüstöket, órákat, hangszereket, szõrme bundát,
ruhanemût, teljes hagyatékot. Készpénzért, szakbecslés-
sel, tel.: 06-70-242-1693.

sszzoollggáállttaattááss

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

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

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, ja-
vítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszer-
zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

DDoo you want your child get to school or extra lessons
safe and comfortable? I offer you a solution with clean and
elegant VW Passat and a reliable and experienced driver.
06-30-5075-115. 

WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU
FFaa  ééss  mmûûaannyyaagg  aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáá--
rraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ((ppll..  kkééttsszzáárrnnyyúú  aabbllaakknnááll))  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaa--
lloomm  ggaarraanncciiáávvaall!!  IIggéénnyyeesseenn  ééss  bbeeccssüülleetteesseenn  mmáárr  1188
éévvee!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  00667700--
555500--00226699..oo

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

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, 
VÍZSZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, 

KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁT, AJTÓ-, 
ABLAKCSERÉT VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505,
MOBIL: 0630-251-3800. OOOO

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem
dohányzó hölgy, rendezett családi háttérrel háztartásveze-
tést, idõs- vagy gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 06-
30-655-6552.

RREEDDÕÕNNYY  JJAAVVÍÍTTÁÁSS  ––  KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS
GGuurrttnnii  ccsseerree,,  sszzúúnnyyoogghháállóó,,  rreelluuxxaa,,  rroolleettttaa,,  sszzaallaaggffüüggggöönnyy..

MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..
TTeelleeffoonn::  00663300--221122--99991199..

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

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,,  RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ, stb. szerelése, ja-
vítása garanciával legolcsóbban. Tel.: 06-0-341-9489,
06-20-341-0043.

IINNGGAATTLLAANN  FELÚJÍTÁS! Ingatlanok külsõ-belsõ feújítása.
Festés-, burkolás, kõmûves, ács, bádogos munkák. Kerítés
építése, javítása. teljeskörû kertészeti munkák. Telefon:
06-1781-402, 06-70-547-2584.

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

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

ookkttaattááss

AAnnggooll  nyelvórák tapasztalt nyelvtanárnál a Déli pu. kö-
zelében. Nyelvvizsgára/pótvizsgára felkészítés. Ingyenes
próbaóra! Tandíj 90 perces dupla óra 5000 Ft. Telefon: 06-
20-412-3663.

GGyyaakkoorrllootttt gimnáziumi tanár felvételi elõkészítést, kor-
repetálást vállal. Telefon: 06-20-429-7853.

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa  ttaannííttááss,,  kköözzééppsszziinnttûû  ééss  eemmeellttsszziinnttûû
éérreettttssééggiirree,,  ffõõiisskkoolláárraa,,  eeggyyeetteemmrree  ffeellkkéésszzííttééss..  TTööbbbb
mmiinntt  hhúússzzéévveess  ggyyaakkoorrllaatt..  TTeelleeffoonn::  0066--11--221133--77774477,,
mmoobbiill::  0066--2200--551188--22880088..

Szolgáltatás

Ingatlan

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.
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Oktatás

Adás-vétel

Egészség

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

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

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001133..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés
Augusztus 30. 

Szeptember 13.
Szeptember 27.

Október 11.
Október 25.
November 8.
November 22.
December 6.
December 20.

Lapzárta
Augusztus 21.
Szeptember 4.
Szeptember 18.

Október 2.
Október 16.
Október 30.

November 13.
November 27.
December 11.

Lapszám
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat

pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévõ,

helyiségek
bérbeadására.
A részletes pályázati kiírás 

átvehetõ a Budapest I. kerület 
Budavári Önkormányzat 
Ügyfélszolgálati Irodáján.

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

vagy megtekinthetõ az Önkormányzat
honlapján, a www.budavar.hu

internetcímen, 
a PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda 

menüpont alatt.

www.varnegyedonline.hu • Hírek, információk az I. kerületrõl 

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet 

a tulajdonában lévõ,
1011 Budapest, 

Kapucinus u. 9. szám 
alatti lakóingatlan

5 éves határozott idejû
bérbeadására.

A részletes pályázati kiírás 
átvehetõ a Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat 
Ügyfélszolgálati Irodáján.

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

vagy megtekinthetõ az Önkormányzat
honlapján, a www.budavar.hu

internetcímen, 
a PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda 

menüpont alatt.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!
Üzenete minden I. kerületi családhoz eljut!

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.250 forint,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.400 forint.

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

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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