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A Maros utcai szakrendelõt irányító dr. Bod-
roghelyi László igazgató-fõorvossal beszélget-
tünk.
s A kormánydöntés értelmében, alapjaiban meg-
változott a szakrendelõk helyzete. Mennyiben
érinti mindez a kerület lakóit?

Örömmel mondhatom, hogy semennyire!
Arról van szó, hogy az egészségügyi reform ré-
szeként, az önkormányzatok eldönthették,
akarják-e a továbbiakban üzemeltetni a tulaj-
donukban álló szakrendelõket, vagy sem. Az
országban a járóbetegeket fogadó intézmé-
nyek ugyanis meglehetõsen sokfélék, vannak
kisebb kapacitású, csak a legszükségesebb esz-
közökkel felszerelt rendelõk és olyanok is,
amelyek jelentõs gyógyító kapacitást képvisel-
nek.  Ilyen a Maros utcai rendelõ, amelynek
mûködtetését a képviselõ-testület döntése ér-
telmében a Budavári Önkormányzat nem ad-
ja át az államnak. Röviden ez annyit jelent,
hogy a járóbeteg-szakellátásban nem lesznek

változások, azaz minden marad a régiben.
Más a helyzet a kórházakkal, ezek ugyanis
már korábban állami kezelésbe kerültek.
s Mindez nem jelent plusz költséget a kerület
számára?

Egyáltalán nem. A mûködtetést ezután is tel-
jes egészében fedezi az OEP finanszírozás. Az
önkormányzat az eddigiekhez hasonlóan a
kötelezõen ellátandó alapellátáshoz kapcso-
lódó költségek egy részét állja, a mûködési
költségeket az egészségpénztár fedezi. Ebbe a
körbe tartozik a gyermek és felnõtt háziorvo-
si, fogorvosi és iskolaorvosi ellátás, valamint a
védõnõi szolgálat. Az ezen felüli kerületi tá-
mogatást fejlesztésekre, eszközbeszerzésekre,
illetve az épület rekonstrukciójára fordíthat-
juk. Ezért is örömteli, hogy az önkormányzat
marad a fenntartó, hiszen a tapasztalatok sze-
rint a lakosságot érintõ döntéseket leginkább
helyi szinten lehet meghozni.

(Folytatás a  3. oldalon) 

Változatlan feltételekkel fogadják a betegeket

Az önkormányzatnál marad 
a Maros utcai rendelõ

Korszerû digitális röntgen és ultrahang berendezés segíti az orvo-
sok munkáját a Maros utcai szakrendelõben

A Budavári Önkormányzat a Hadtörténeti Intézettel együtt a Kapisztrán téren tartott megemlékezést

„Soha többé nem tûrjük el, 
hogy ilyen történhessen velünk!”

Gyertyagyújtás 
a kommunizmus 
áldozataiért 
Február 25-én, a Kommunizmus Áldozata-
inak Emléknapján a Terror Házához és a
Lánchíd budai hídfõjéhez várják az emléke-
zõket.  

Február 25-én az erõszakrendszer szimbó-
lumává vált Andrássy út 60. elõtt, a Terror
Háza Múzeumnál egész napos, közös gyer-
tyagyújtással emlékeznek a kommunista
diktatúra áldozataira. 

Az Andrássy út 60. elõtti Hõsök Falához
várják a nap folyamán mindazokat, akik az
áldozatok tiszteletére el kívánják helyezni az
emlékezés mécseseit. Az Emléknap alkalmá-
ból a Terror Háza Múzeum egész nap ingye-
nesen látogatható.

Este 19.00 órától a Lánchíd budai hídfõjé-
nél tart mécsesgyújtást a kormány, a megem-
lékezéshez a Budavári Önkormányzat is csat-
lakozott. Az Emléknap estéjén mécsesgyúj-
tással tisztelgünk a kommunizmus áldozata-
inak emléke elõtt. 

A Lánchíd budai hídfõjéhez várjuk 19.00
órától mindazokat, akik az áldozatok emlé-
kére el kívánják helyezni az emlékezés mécse-
seit és virágait.

„Az emlékezés emberség kérdése. Többszörösen
is igaz ez ma, amikor azokra a katonákra, köztük
arra a több tízezer magyar honvédre emlékezünk,
akiknek a katonasorsa itt teljesedett be” – jelen-
tette ki a kerület polgármestere az 1945-ös buda-
vári kitörés évfordulóján, a Kapisztrán téri Mag-
dolna-toronynál rendezett megemlékezésen. Dr.
Nagy Gábor Tamás beszédében arra emlékezte-
tett, hogy az embertelenség és erõszakosság szem-
pontjából a II. világháború minden korábbi há-
borút felülmúlt, s Budapest 1944-45-ös ostroma

a legvéresebb városostromok közé sorolható. A
város elfoglalásáért indított hadmûvelet 108 na-
pig, a tényleges ostrom 102 napig tartott, amely-
bõl 52 napot a védõk teljes bekerítésben harcol-
tak végig. Ezzel szemben Berlin két hét alatt, Bécs
hat nap alatt elesett. Sztálingrád ostroma ugyan
125 napig tartott, de ennek döntõ része nem
érintette a város területét, ahonnan a civil lakos-
ságot egyébként is evakuálták. Budapest ostro-
mához csak Varsó 1944-es ostroma mérhetõ. 

(Folytatás a  3. oldalon) 

Nagyméretû sószobát adtak át a Tigris ut-
cai bölcsõdében. A budavári Népjóléti Köz-
alapítvány támogatásával és a szülõk köz-
remûködésével kialakított helyiségben a
gyerekek játék közben élvezhetik a speciális
sóbarlang áldásos hatásait.

Köztudomású, hogy a magas sótartalmú levegõ
jótékonyan hat a légutakra, hozzájárul a megfá-
zás és az influenza megelõzéséhez, illetve leküz-
déséhez, valamint enyhíti az asztma tüneteit.
Mostantól mindez elérhetõ a Tigris utcai böl-
csõdések számára is, az intézményben ugyanis a
Népjóléti Közalapítvány támogatásával vadona-
túj sószoba épült. Ennek különlegessége, hogy a
magyar Somadrin szabadalmat használja, mely
a megszokott sótéglák mellett, a Somadrin ol-
dat párologtatásával éri el a kívánt eredményt. A
gyerekek hetente kétszer húsz percet töltenek
majd el a teljesen felújított és kényelmes búto-
rokkal berendezett helyiségben, ahol a játékra,

különbözõ foglalkozások megtartására vagy
akár a pihenésre is lehetõség nyílik. 

Mint Pusztainé Berényi Katalin elmondta, a
Tigris utcai sószobát a Lovas úti bölcsõdések is
használhatják. „Arra nincsen lehetõség, hogy
csoportokat szervezzünk, a szülõk azonban egyé-
nileg a megbeszélt idõben áthozhatják gyerme-
küket, a lehetõségrõl tájékoztatást kapnak az
érintett családok” – hívta fel a figyelmet a Bu-
davári Egyesített Bölcsõdék vezetõje, aki azt is
elmondta, hogy mindenképpen érdemes élni a
lehetõséggel, hiszen a tapasztalatok szerint a só-
ban gazdag levegõt rendszeresen belélegzõ gye-
rekek védettebbek a légúti megbetegedésekkel
szemben. 

A Tigris utcai intézményt irányító Holman
Istvánné köszönetet mondott azért, hogy a he-
lyiség kialakításában a családok is segítséget
nyújtottak: volt aki festett, mások a takarításból
vették ki a részüket, míg a vidám függönyöket az
egyik nagymama készítette. 

Az egészségügyi rendszer átalakítása miatt az egészségügyi intézmények alapesetben
állami fenntartásba kerülnek. Kivételt képeznek ez alól azok a járóbeteg ellátást végzõ
önálló szakrendelõk, amelyeket külön megállapodás alapján az önkormányzatok üze-
meltethetnek. Ezzel a lehetõséggel élt a Budavári Önkormányzat, így a Maros utcai
rendelõintézet továbbra is kerületi fenntartásban marad, a betegeket a már megszokott
rendben fogadják. 

„Az emlékezés emberség kérdése”

Az 1945-ös budapesti ostrom
áldozataira emlékeztünk

1945. február 13-án ért véget Budapest ostroma. A 68 évvel ezelõtti fõvárosi harcokban hõsi
halált halt katonákra és a polgári áldozatokra emlékezve február 12-én koszorúzási ünnepsé-
get szervezett a Budavári Önkormányzat, valamint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a
Magdolna-toronynál. Az egykori helyõrségi templomnál állított emléktáblánál tartott meg-
emlékezést a Budavári Mûvelõdési Ház, az Irka Kör és a Budavári Német Önkormányzat is.
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a Farkasréti temetõben emlékezett Budapest ost-
romára és a civil áldozatokra.

Játszva gyógyulhatnak a bölcsõdések

SSóósszzoobbaa  aa  NNaapphheeggyyeenn

Királyi ékszerbõl romhalmaz
Megkezdõdtek a Várkert
Bazár újjáépítésének mun-
kálatai, melyek nyomán is-
mét a budavári palota du-
nai kapujává válhat az
Ybl Miklós tervezte impo-
záns épületegyüttes.
Hogyan vált a díszes kirá-
lyi fogadóépület üzleteknek
szánt árkádsorából szob-
rászmûvészeti alkotóköz-
pont, az egykori királyi
kert egy részébõl Ifipark, s
végül miképpen indult
pusztulásnak a páratlan
mûemlék? Ennek történetét
foglaljuk össze írásunkban
az 5. oldalon.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Az önkormányzat ingyen 
hívható zöld száma 

közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275

Díszpolgárválasztás 
A Budavári Önkormányzat az idei évben is mmeeggvváá--
llaasszzttjjaa  aa  kkeerrüülleett  DDíísszzppoollggáárráátt, a jelöléshez várják az
ajánlásokat. Kérjük Önöket, hogy esetleges javaslata-
ikat levélben, faxon vagy e-mailen 22001133..  mmáárrcciiuuss  1188--
iigg  juttassák el a Polgármesteri Titkárságra (1014 Bu-
dapest, Kapisztrán tér 1., fax: 458-3082, e-mail: szi-
lasi.csilla@budavar.hu). A Budavár Díszpolgára ki-
tüntetõ cím átadására május 21-én, Budavár 1849-
es visszafoglalásának évfordulóján, a Kerület Napján
kerül sor.

Tájékoztató az ebösszeírásról
Mint arról már korábban is tájékoztattuk Önöket, a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatala ebösszeírást végez. Az ebek össze-
írásával kapcsolatos felhívással és adatkéréssel a
Polgármesteri Hivatal törvényi kötelezettségének
tesz eleget, amelyet három évente el kell végeznie.

A kutyatulajdonosok vagy ebtartók az adatszolgál-
tatási kötelezettségüknek egy kitöltött és visszakül-
dött nyomtatvánnyal tehetnek eleget. A dokumentu-
mot letölthetik a www.budavar.hu honlapról vagy sze-
mélyesen beszerezhetik az önkormányzat állatorvosi
rendelõjében (1015 Budapest Batthyány utca 48.), il-
letve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin.
A kitöltött ívet elküldhetik postai úton az állatorvosi
rendelõ címére vagy leadhatják az ügyfélszolgálati
irodákon. Az adatlapon az ivartalanítás idõpontját
csak akkor kell kitölteni, ha az eb ivartalanítva lett. A
veszélyessé minõsítés idõpontját és a tartási enge-
dély számát ki kell tölteni, mert a kerületben így nyil-
vántartott eb nincs. Az ebtartók figyelmét nyomaté-
kosan felhívjuk, hogy adatszolgáltatási kötelezettsé-
güknek legkésõbb 2013. március 31-ig tegyenek ele-
get! Az a kutyatulajdonos, aki az adatszolgáltatási kö-
telezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bír-
ságról szóló rendelet szerint 30.000-90.000 forintig
terjedõ bírsággal sújtható.

Tárlatvezetés az Országos Levéltárban
Március 5-én, kedden, 16 óra 30 perces kezdettel az
Országos Levéltár (I. Bécsi kapu tér 2-4.) történeté-
rõl, falfestményeinek sorsáról tart tárlatvezetést dr.
Ólmosi Zoltán fõlevéltáros. Az ingyenes programra
szeretettel hívja az érdeklõdõket a Budavári Német
Önkormányzat. Telefon: +36-20/517-3230, e-mail:
chsch@t-online.hu.

Lomtalanítás a kerületben 
A lomok kikészítésének idõpontja: március 2. szom-
bat. A lomtalanítás keretében az FKF Zrt. kizárólag a
kikészítésre biztosított idõpontot követõ napon szál-
lítja el a háztartásokban keletkezõ nagy darabos hul-
ladékot (bútor, háztartási gép, láda, doboz stb.). A
lomtalanítási közszolgáltatás nem terjed ki a minden-
napos háztartási hulladékra, építési törmelékre,
szénporra, földre, autóroncsra, gumiabroncsra, ve-
szélyes hulladékra és zöldhulladékra.

Társasházi képviselõk fóruma és közgyûlése
A Társasházi Közös Képviselõk Egyesülete ffeebbrruuáárr
2288--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1166..1155  óórraakkoorr tartja közgyûlését
és évnyitó értekezletét. Helyszín: Gyorskocsi u. 11-
13., Pajtás étterem.  Közgyûlés a tagok részére, elnö-
ki beszámoló, a felügyelõ bizottság elnökének jelen-
tése, választások. Ezt követõen 17.30 órakor kezdõ-
dik a fórum. Témák: a közös képviselõ és a számvizs-
gáló bizottság feladatai az év zárása során, a követ-
kezõ gazdasági év tervezése, várható adó - és járulék
változások, pályázati lehetõségek. Az egyesület tag-
jainak a részvétel díjtalan, a vendégek és érdeklõdõk
részére regisztrációs díj: 500 forint. 

Jóga és tánc az Idõsek Klubjában
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ II. sz. Idõsek Klubjában jóga és tánc foglal-
kozás indul márciustól.

JJóóggaa  6600  éévveenn  ffeellüülliieekknneekk::  A jógagyakorlás bármi-
kor elkezdhetõ. Olyan testi-szellemi gyakorlatokat
tartalmaz, amely komplex módon segíti a 60-70
éven felüli korosztályt az általános egészségi állapot
fenntartásában, javításában, az egész test fizikai és
lelki kiegyensúlyozottságában. A speciális gyakorla-
tok segítik a mozgásszervi, emésztési panaszok és
energiablokkok feloldását is. Egy foglalkozás 60 perc.
Szükséges: kényelmes nadrág, póló és pléd. Elsõ alka-
lom: március 5-én, kedden 10.30-tól 11.30-ig. Rész-
vételi díj: 800.- Ft/alkalom. Oktató: Horváth Beáta. 

TTáánncc  ffooggllaallkkoozzááss::  Egyetlen mérce lesz, hogy min-
denki saját magához mérten minél jobban mozogjon.
Ki gyorsabban, ki lassabban, ki ülve, ki állva. Egyszerû
edzõcipõ és egy csöppnyi nyitottság szükségeltetik
csupán hozzá. Vezeti: Rátz Nóra. A foglalkozás kéthe-
tente hétfõnként 15.00-16.00 óráig tart.(elsõ alka-
lom: március 4., hétfõ) Részvételi díj: 300.-Ft/alka-
lom. Szeretettel várnak minden érdeklõdõt. Elõzetes
érdeklõdés személyesen: I. ker., Roham u. 7. II. számú
Idõsek Klubjában vagy telefonon:375-9486 Bokodi
Ferencné klubvezetõtõl.

Röviden

Örökzöldek farsangra
A Roham utcai Idõsek Klubjában minden
évben várva várt program a farsangi jelmez-
bál, amikor a résztvevõk maskarába bújva
töltenek el egy vidám délutánt. Az idei
jelmezbemutatón örökzöld slágerekre, film-
zenékre, a dalokhoz illõ maskarákban vo-
nultak fel az idõsek. Így láthattuk többek
között a Pancsoló kislányokat, hódolói gyû-
rûjében Gedeon bácsit a nõi fodrászt, San-
dokant és elrabolt asszonyát, egy macskanõt,
továbbá a Pókasszonyokat, akik állításuk
szerint fiatalemberekre vetik ki hálójukat.
Rajtuk kívül találkozhattunk még bohócok-
kal, egy vadnyugati házaspárral, arab sej-
kekkel és gazdag dámákkal, továbbá Piros-
kával, aki nem az ismert Grimm-mese sze-
replõjét, hanem az „Isten véled édes Piros-

kám” címû Aradszky-nótában megénekelt
kikosarazott lányt személyesítette meg tetõtõl
talpig piros öltözékében.

A jelmezes felvonulást nem csak az idõsek
klubjának tagjai, hanem a Szent Gellért
katolikus iskola kisdiákjai is élvezték, akik
vendégként, versekkel és énekekkel léptek fel a
közösségi programon. Elõadásukat a nyug-
díjas közönség hosszas tapssal, valamint
ajándék plüssállatokkal honorálta, mind-
emellett pedig megvendégelték õket finom far-
sangi fánkkal. Az idõsek farsangja közös
táncolással ért véget, melynek során az örök-
ifjú hölgyek és urak bebizonyították: helyt-
álló az a Szenes Iván dalszövegíró által meg-
fogalmazott jelmondat, miszerint nem csak a
húszéveseké a világ! 

s Az Astellas-díjat közönségjelöltként, a korábbi kö-
zönségdíjas orvosokból álló szakmai zsûri ítélte Ön-
nek. A betegei, vagy a szakma díjának tekinti az elis-
merést?

Mindkettõnek. A díj számomra nagy megtisztel-
tetés, hiszen ez azt jelenti, hogy visszajelzést kap-
tam a betegeimtõl a feléjük sugárzott szeretetbõl,
gondoskodásból, odafigyelésbõl, tudásból; a
szakmai zsûri pedig szakmai felkészültségemet is-
merte el. A díj azonban nem csak az én érde-
mem, hanem mindazoké, akik sokat segítettek
nekem. Az alapokat a szüleimnek köszönhetem,
akik az orvosi munkához nélkülözhetetlen embe-
ri, erkölcsi tartást adták át nekem. Családom: fér-
jem, gyermekeim segítsége nélkül sem tudtam
volna ennyit tenni a betegekért. Beteges kisgyer-
mekként már korán átéltem és megtanultam,
mennyire fontos, hogy az orvosnak „lelke le-
gyen”, és bízni lehessen benne. Gyermekkorom
példaértékû orvosainak köszönhetem azt az elha-
tározásomat, hogy orvos leszek. Miután leérettsé-
giztem, egy évig segédnõvérként dolgoztam a
Tétényi úti Kórházban, ahol feletteseim, az orvo-
sok megtanítottak a nõvéri munka értékére, meg-
becsülésére. 

Egyetemi éveim alatt Eckhardt Sándor és
Gergely Péter professzor urak voltak a példaképe-
im, akiktõl a tudás átadásának „mûvészetét”, az
önzetlen, beteg- és emberközpontú orvosi maga-
tartást, illetve a fiatal kollégák megsegítésének, el-
ismerésének fontosságát tanulhattam meg. Az
egyetem után orvosként, a Szent János Kórház
belgyógyászati osztályán tíz évig dolgoztam, itt
Kovách Gergely fõorvos úr – aki késõbb a Maros
utcai Szakrendelõben is vezetõm volt – szigorú
szakmai számonkérései váltak hasznomra; az õ
példája igazolta, hogy az alapos, igényes szakmai
munka, a logikus gondolkodás hosszú távon a
legjobb befektetés. Salamon Ferenc osztályvezetõ
fõorvos úrtól pedig az új iránti nyitottságot, a jó
szervezõkészséget, az elsõ, merész lépések felválla-
lásának bátorságát sajátíthattam el. 

Tudományos munkám alatt, a Semmelweis
Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikáján Horváth
Csaba professzor úr munkacsoportjában a tisz-
tességes munka sikereit, a csapatmunka erejét ta-
pasztalhattam meg.

A kerületben végzett háziorvosi, illetve szakor-
vosi tevékenységem során nagyon sok segítséget
kaptam munkatársaimtól, a díj tehát az övék is.
Köszönöm mindenekelõtt dr. Keltai Vera kollé-
ganõmnek, hogy helyettesített távollétem alatt.

Kiemelném még Árendás Mónika, Vassné Szabó
Mónika, Fenyvesiné Hollós Krisztina és Luncz
Lászlóné nõvérek segítségét. 
s Az év orvosa pályázat honlapján olvasható egyik be-
tegének levele arról, miképpen segítette õt és család-
ját háziorvosként a legnehezebb élethelyzetekben.
Gyakorta fejezik ki ily módon hálájukat a betegei?

Ennyire szép, megható levelet ritkán kap az em-
ber, hálás visszajelzésekkel azonban nap mint
nap találkozhatok. Ilyennek tartom különös-
képp azt, hogy a betegek megfogadják tanácsai-
mat egészségük megõrzése érdekében. Ha a ren-
delõben rám mosolyognak, vagy az utcán mesz-
szirõl rám köszönnek, annak is nagyon tudok
örülni. Mindezt a köztünk kialakult bizalomnak
köszönhetem, aminek az alapja véleményem
szerint a hitelesség – emberi magatartásban és
tudásban egyaránt. A beteg ember legnagyobb
kincsét, az egészségét, az életét bízza orvosára, az
orvosnak pedig erre valóban kincsként kell vi-
gyáznia.
s A betegek bizalma minden bizonnyal az egészség-
megõrzési programjainak is köszönhetõ... 

Nagyon fontos a prevenció, azaz a betegségmeg-
elõzés, amit lényegében már magzati korban, a
terhesgondozás során el kell kezdeni. A prevenci-
ós programokat 1990 óta folyamatosan szervez-
zük – mindegyiket nõvér munkatársaimmal kö-
zösen, fizetség nélkül, hétvégi, illetve az utóbbi
idõben már hétköznapi elfoglaltságként is. A szû-
rõprogramokhoz, prevenciós elõadások megtar-
tásához sok segítséget kaptunk az önkormányzat-
tól a kiírt és elnyert pályázatok által; a speciális
tornákat is a „segítõ kezeknek” köszönhetõen
tudjuk idõrõl idõre ingyen meghirdetni. Köszö-
net illeti a légzõtornát tiszteletdíj nélkül vezetõ
László Zsuzsanna gyógytornászt, valamint azokat
a kerületi iskolaigazgatókat, akik az elmúlt évek-
ben jelképes összegért bocsátották rendelkezé-
sünkre tornatermet a foglalkozásainkhoz.

Prevenciós tornát rendszeresen szervezünk túl-
súlyosoknak, csontritkulásban szenvedõknek,
valamint asztmás, allergiás betegeknek. A légzõ-
torna-foglalkozások következõ sorozata várható-
an március végétõl indul a Lisznyai utcai Általá-
nos Iskolában.
s Több szakképesítést is szerzett háziorvosi munká-
ja mellett, ezeket hogyan tudja kamatoztatni az alap-
ellátásban?

Az orvosi munkát csak szakmai alázattal lehet vé-
gezni, talán ennek is köszönhetõ, hogy több szak-
vizsgám van. 1985-ben belgyógyászatból szakvizs-

gáztam; 1993 óta, az endokrinológiai szakvizsgá-
mat követõen endokrinológia-belgyógyászat szak-
rendelést végzek a Maros utcában, ahol 2005-tõl
a csontritkulással foglalkozó Osteoporosis Cent-
rumot is vezetem. 1997-ben háziorvostanból
szakvizsgáztam. A szaktudásomat, szakvizsgáimat
hasznosítom az alapellátásban, illetve a háziorvo-
si tapasztalatomat a szakellátásban, sõt, lehetõsé-
gem van az alapellátásból betegeimet magamhoz,
a szakellátásba beutalni, tovább követni, vizsgál-
ni, ellátni. A mindennapos, gyakorlati orvosi
munkámban tudom hasznosítani tudományos
képzettségemet (oszteológiai és endokrinológiai
témakörben védett PhD-fokozat); a szervezésben,
a betegutak irányításában pedig az egészségügyi
szakmenedzseri végzettségem segít.

A mindennapos orvosi munkámban szerzett
tapasztalataim ugyanakkor abban nyújtanak
elõnyt, hogy az egyetemi és orvos-szakamai to-
vábbképzéseken felkért elõadóként a gyakorló
orvos szemléletével tudom megtartani elõadásai-
mat. Az elmúlt években a gyakorló orvosi mun-
kám eredményeit tudományos szempontok sze-
rint összegezve, elõadva megkaptam a MOOT
(Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Tár-
saság) Országos Kongresszusán a legjobb elõadás-
nak kijáró díjat.Ez nagy dolog volt, mivel sajnos
napjainkban a háziorvosnak, a háziorvosi mun-
kának még mindig nincs meg a szakmai, társadal-
mi megbecsülése, a háziorvos az orvosi hierarchia
alsóbb fokán áll. Ezért is különleges értékû szá-
momra az Astellas-díj, mert a háziorvosoknak kü-
lön kategóriát különítettek el a többi társszakma
mellett – vagyis gondoltak ránk. 

Az I. kerületben eltöltött éveim bizonyítják,
hogy minõségi munkát, tudományos munkát az
alapellátásban is lehet végezni a betegek szereteté-
vel körülvéve. Bár áldozatokkal, kemény erõfeszí-
tésekkel jár ez az út, mégis nagyon jó végigmenni
rajta. K. D.

Astellas-díjat kapott dr. Csupor Emõke háziorvos

Kincsként vigyáz az egészségünkre

A Fõkert Nonprofit Zrt. a napokban kezdi meg a parkok és fasorok fái-
nak lemosó permetezését. A permet szórását a parkokban a látási viszo-
nyok miatt nappal, a fasorokban pedig az éjszaka folyamán végzik, hogy a
gyalogos és közúti forgalmat ne zavarják.

A fás szárú növények éves növényvédelmi programjának elsõ lépcsõje a
tél végi, kora tavaszi lemosó permetezés. Az eljárásra azért van szükség,
hogy a fás részeken, kéregrepedésekben, kéreg alatt áttelelõ kártevõk – at-
kák, levél- és pajzstetvek, platán-csipkéspoloska – számát csökkentsék. A
legjobb eredményt akkor érik el, ha a permetezést a rügypattanáshoz lehe-
tõ legközelebbi idõpontban tudják elvégezni. Ebben az idõszakban búj-
nak elõ telelõhelyeikrõl a kártevõk, s ilyenkor a legérzékenyebbek a nö-
vényvédõ szerekre. Ez az eljárás csak az áttelelõ kártevõk ellen hatásos, a
vegetációs idõszakban megjelenõ vagy elszaporodó kórokozók más jelle-

gû beavatkozást kívánnak. Az alkalmazott növényvédõ szer közterületi fel-
használásra engedélyezett, környezetbarát készítmény. A munkavégzés
közben elõfordulhat azonban, hogy a szer a parkoló autókra hullik. A per-
metezõszer az autóban semmilyen kárt nem okoz és az elsõ autómosáskor
– plusz költséget nem okozva – könnyen lemosható.

A Fõkert Zrt. mintegy két hét alatt végzi el a több mint 10 ezer fa nö-
vényvédelmét, melyek között a kõris, a japánakác, a juhar, a platán a leg-
gyakoribbak.

Permetezési idõpontok az I. kerületben
Február 25-26.: Gellérthegy
Március 3.: Szentháromság tér, Döbrentei tér
Március 4-5.: Tóth Árpád sétány, Kapisztrán tér, Lovas út,

Attila út, Krisztina krt., Palota út.

Kezdõdik a lemosó permetezés a kerületben

Huszonkét éve háziorvos, jelenleg a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának Zsolt utcai
háziorvosi rendelõjében gyógyítja a betegeket, a kerület Maros utcai szakrendelõjében pedig az endok-
rinológiai szakrendelést végzi és az Osteoporosis Centrumot vezeti. Önkéntes szervezõje a rendszeres
kerületi prevenciós programoknak, szûrõvizsgálatoknak és az egészségmegõrzõ tornáknak. Minde-
mellett tudományos munkát végez, PhD fokozatát 2005-ben szerezte meg, és azóta is számos szakmai
fórumon, egyetemen tart elõadásokat. Õ dr. Csupor Emõke, akit nem mindennapi teljesítményéért,
odaadó orvosi munkájáért, a betegek és a kollégák elismeréseként „Az év orvosa” címmel meghirde-
tett pályázaton Astellas-díjjal jutalmaztak.
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Változatlan feltételekkel fogadják a betegeket

Az önkormányzatnál marad 
a Maros utcai rendelõ
(Folytatás az 1. oldalról) 
s Milyen feladatokat lát el a Maros utcai szakrendelõ?

Az egészségügyi feladatmegosztás lényege, hogy a
piramis csúcsa a kórház, az alapja a háziorvosi el-
látás, míg a kettõ között kap helyet a szakellátás.
Kizárólag járóbetegekkel foglalkozunk, röviden
úgy lehetne összefoglalni, hogy azokat fogadjuk,
akiknek szakorvosi ellátásra van szüksége, de
nem kell befeküdniük a kórházba. Ez az oka an-
nak, hogy a szakrendelõkben lényegesen
többen fordulnak meg, mint a kórházak-
ban, amit a szolgáltatásoknak is tükrözniük
kell. A Maros utcai szakrendelõben ezért ér-
hetõ el húsz orvosszakma, ami lefedi az igé-
nyek jelentõs részét. 
s Ennek köszönhetõ, hogy a kerületen kívülrõl
is nagy számban érkeznek betegek az intéz-
ménybe? 

Való igaz, hogy a környezõ kerületekbõl so-
kan járnak hozzánk. A területi ellátási köte-
lezettség ugyanis nem zárja ki, hogy a rendel-
kezésre álló kapacitás függvényében más
lakhelyrõl érkezõk is igénybe vegyék a szol-
gáltatásainkat. Természetesen az elsõ kerü-
leti betegek mindenkor elõnyt élveznek, de
a fennmaradó kapacitással megpróbálunk
jól sáfárkodni, már csak azért is, mert tekin-
tettel a lakosságszámra, csak így tudjuk ma-
ximálisan kihasználni a ránk szabott OEP
finanszírozási keretet. Egyébként mûködik
a kölcsönösség, például kardiológiai vizsgá-
latra a második kerületbe küldjük a betege-
inket.

s Említette, hogy húsz orvosszakma érhetõ el a szak-
rendelõben. Vannak különleges szolgáltatásaik?

Büszkék vagyunk a lymphoedema szakrendelés-
re, itt azokon tudunk segíteni, akiknek valame-
lyik végtagja súlyosan ödémás. A betegség min-
denre kiterjedõ, pontos diagnosztizálása mellett
a kezelést is helyben végezzük. Külön gerincsebé-
szeti szakrendelést mûködtetünk, ami azért fon-
tos, mert a derékfájás és általában a gerinc elvál-

tozásai sajnos népbetegségnek számítanak.
Rendkívül népszerû az egynapos sebészeti ellá-
tás, amelyet elsõsorban a szürkehályog mûtét
kapcsán vesznek igénybe a betegek.
s A kiváló szakmai háttér mellett a sikeres gyógyítás-
hoz szükség van a megfelelõ tárgyi feltételek biztosí-
tására is. Milyen fejlesztések történtek az utóbbi évek-
ben az intézményben?

Nyugodtan kijelenthetem, hogy a felszerelés te-
kintetében sem lehet okunk panaszra. Az önkor-
mányzatnak köszönhetõen korszerû digitális
röntgen berendezéssel rendelkezünk, valamint
két nagy értékû ultrahang berendezés – az egyik
a nõgyógyászat és urológia rendeléseket szolgálja
ki, a másik a radiológián mûködik – segíti az or-
vosok munkáját. Radiológiánk fejlesztésének
utolsó lépéseként a meglévõ régi felvételi egysé-
get még ebben az évben szeretnénk kicserélni.
Tavaly tovább fejlesztettük a sebészeti részleget,
ezúttal egy vadonatúj mûtõasztalt vásároltunk.
Gondot fordítunk az épület fokozatos felújításá-
ra, a legnagyobb vállalkozásnak az energetikai
rendszer korszerûsítése bizonyult, ennek kereté-
ben európai uniós támogatással az épület vala-
mennyi külsõ nyílászáróját sikerült lecserélni. A
hõszigetelõ ablakok mellett energiatakarékos ka-
zánokat telepítettünk, a radiátorok termo szele-
peket kaptak, ezzel közel negyven százalékkal
csökkent a téli hónapokban a gázfogyasztás. Ami
az épületbelsõ megjelenését illeti, az elmúlt évek-
ben a várórészek és a rendelõk újultak meg, arra
törekedtünk, hogy a betegek számára megnyug-
tató, barátságos környezetet hozzunk létre.   -pp

Januárban megkezdte mûködését a fõvárosi kor-
mányhivatal irányításával az I. kerületi hivatal.
Dr. Brezoczki Erika Erzsébettel, az új kerületi hi-
vatal vezetõjével a változások okairól, elõnyeirõl,
illetve az átalakulás további lehetséges lépéseirõl,
az eddigi tapasztalatokról beszélgettünk.
s Miért van szükség az országban a járási, illetve a fõ-
városban a kerületi hivatalokra? 

A közigazgatás ez elmúlt években meglehetõsen
bürokratikusan mûködött. Nem határolták el
megfelelõen az önkormányzati és az államigazga-
tási feladatokat, illetve az önkormányzatok nem
kapták meg a feladatellátással arányos finanszíro-

zást. Nem volt megbecsült a közigazgatási életpá-
lya, nem fordítottak kellõ energiát a munkaerõ
képzésére, sok ügyfél pedig elvesztette a közigaz-
gatás iránti bizalmát. Mindezekre a problémákra
reagált a kormány azzal, hogy megkezdte egy
olyan, mindenki által elérhetõ, ügyfélközpontú,
hatékony és takarékos közigazgatási rendszer ki-
építését, amelyben átlátható és egyértelmû a fel-

adatmegosztás, arányos a finan-
szírozás és egyszerûbb az ügyinté-
zés. Így szerezheti vissza az állam-
igazgatás azt a bizalmat, amit a ko-
rábbi években elveszített.
s Miért elõnyös az emberek szá-
mára, hogy az államigazgatási
ügyeket ezentúl a kerületi hivatal-
ban intézhetik?

Ennek legfõbb elõnye, hogy meg-
valósulhat az egyablakos ügyinté-
zés rendszere: a legfontosabb ál-
lamigazgatási ügyeket egy helyen

el tudják intézni. Ma még csak az
államigazgatási feladatok egy ré-
szével foglalkoznak a kormányhi-
vatalok, a jelenlegi mintegy 60
ügykör azonban a tervek szerint
mintegy 2500 ügyre bõvülne
2014-ig, amikorra kiépül a kor-
mányablakok országos rendszere. Ma a kerületi
hivatal az okmányirodai ügyek mellett – többek
között – gyám és gyermekvédelmi,  valamint
egyes szociális és építéshatósági ügyekben jár el az
önkormányzat helyett. Arról, hogy a késõbbiek-
ben pontosan milyen ügytípusokkal bõvülnek
feladataink, még nem tudok nyilatkozni, de
amint megszületnek az erre vonatkozó jogszabály-
ok, tájékoztatni fogjuk az embereket.
s Okmányügyekben a korábbiakhoz képest változott
az ügyfélfogadás rendje?

Egyelõre nem, az ügyfélfogadási idõnk megegye-
zik a korábbi okmányirodai nyitva tartással. Ez
azonban változni fog: legkésõbb március végéig
bevezetjük a két mûszakos ügyintézést, így min-
den hétköznap este nyolc óráig tudjuk majd fo-

gadni az ügyfeleket. Az új nyitva tartás bevezetésé-
rõl természetesen idõben be fogunk számolni.
s Életrajza szerint sokáig körjegyzõként dolgozott.
Miért pályázott a kerületi hivatalvezetõi munkára?

Elsõsorban a szakmai kihívás miatt, illetve azért
is, mert nemrégiben Budára költöztem. Koráb-
ban, huszonhét évig Bács-Kiskun megyében,
Felsõszentivánon és Tataházán láttam el körjegy-
zõi feladatokat. A körjegyzõségemhez több, kiter-
jedt önkormányzati társulás is kapcsolódott, így a
közigazgatás fõbb területeit megismerhettem, il-
letve megtanulhattam: kis létszámmal is lehet ha-
tékony munkát végezni. Tapasztalataimat, úgy ér-
zem, az I. kerületben is tudom majd kamatoztat-
ni. Nagyon szimpatikus számomra ez a hely, ezért
szívesen dolgozok az itt élõkért.                             - d -

A tervek szerint március végéig bevezetik a kétmûszakos ügyintézést

Megalakult az I. kerületi hivatal

Köszönet az együttmûködésért
Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, miniszter és dr. Szabó Erika  állam-
titkár levélben fejezték ki köszönetüket a polgármestereknek a járási hivatalok
megalakulásához nyújtott segítségért. 

„...A hagyomány értékeire támaszkodó járási hivatalok hatékony szervezettel és
felelõs kormánytisztviselõkkel biztosítják az állampolgárok egyszerûbb, gyorsabb
kiszolgálását, a törvényes döntéseket és azok végrehajtását.
Ez a történelmi változás azonban csak az Önök segítségével, a járási hivatalok ki-
alakításához nyújtott támogatásukkal jöhetett létre. Köszönetünket fejezzük ki a
közös célok megértéséért, elfogadásáért, az együttmûködésért és a segítségért.” 

Dr. Brezoczki Erika Erzsébet
1959-ben született Tolcsván. 1982-ben az Államigazgatási Fõisko-
lán igazgatásszervezõ képesítést szerzett, majd 2001-ben a Szegedi
Tudományegyetemen jogászként doktorált. 2010-ben közbeszer-
zési referens szakképesítést is szerzett. 1985-tõl a Tataháza Község
Tanács VB titkáraként dolgozott, majd 1990-ben jegyzõnek vá-
lasztották, 2005-tõl pedig mostani kinevezéséig körjegyzõként dol-
gozott a Felsõszentiván és Tataháza Községi Önkormányzatok
Körjegyzõségén. 2012-ben Bács-Kiskun Megye Közszolgálatáért
díjjal ismerték el munkáját.

Budapest Fõváros Kormányhivatala I. Kerületi
Hivatalacíme: Budapest, I., Attila út 12. (a koráb-
bi önkormányzati okmányiroda helyszínén).
Idõpontkérés és információ: +361-489-4440; e-
mail címek: okmanyiroda@01kh.bfkh.gov.hu;
hatosag@01kh.bfkh.gov.hu.
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje: 

)hétfõ
)kedd
)szerda
)csütörtök  
)péntek

14.00-18.00)
8.00-16.00)
8.00-16.00)
8.00-16.00)
8.00-12.00)

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

Dr. Bodrohelyi László igazgató-fõorvos

(Folytatás az 1. oldalról) 
„A nyugati hatalmakat sem a háború utolsó sza-
kaszában, sem azután nem érdekelte Budapest
sorsa” – jelezte Nagy Gábor Tamás, aki arra is ki-
tért, hogy a fõváros ostroma közben egy másik há-
ború is folyt: a nyilasok gyilkosságai a fõváros zsi-
dósága ellen. Budapest 38 ezer civil áldozatából
14 ezer zsidó származású volt.

A polgármester felidézte, hogy 1945. február
11-én, a szovjet csapatok által a Várban bekerített
magyar és német csapatok a megadás és hadifog-
ság helyett a kitörést választották. Az egyenlõtlen
küzdelem végeredménye önmagáért beszél: a fá-
radt, kiéhezett, lõszerrel alig rendelkezõ kitörõ se-
regbõl mindössze 740 német és 45 magyar kato-
nának sikerült elérnie Zsámbék-Mány környé-
kén a saját vonalakat. Az Egyetemi Roham-
zászlóalj körülbelül 300 fõs elsõ és másodéves
mûszaki egyetemi hallgatója közül hárman élték
túl a rohamot. A kitörésben részt vett, és a
Várban rekedt katonákkal együtt egyetlen nap le-
forgása alatt több mint negyvenezer katona vesz-

tette életét a harcokban, aminek közel fele volt a
magyar katonai veszteség. A szovjet csapatok által
hozott áldozat is óriási volt: a legutóbbi idõkben a
moszkvai katonai levéltárak anyagai alapján de-
rült fény arra, hogy 72 ezer elesett, 80 ezer eltûnt,
valamint 240 ezer sebesült  katona vérével fizet-
tek a szovjetek Budapest bevételéért.  

„Az emlékezés az élõk morális kötelessége” –
zárta beszédét a polgármester, aki szerint az 1945.
februárjában elesett katonák és civil áldozatok
emléke a jövõt szolgálja. Úgy vélte: mártíromsá-
guk azt a békevágyat erõsíti, ami a történelmi ka-
taklizma óta él az emberek szívében.

Az emlékezõbeszédet követõen az önkormány-
zat nevében dr. Nagy Gábor Tamás, valamint
honvédelmi és hagyományõrzõ szervezetek kép-
viselõi, illetve a megjelent túlélõk elhelyezték ko-
szorúikat a Magdolna-torony tövében található
emléktáblánál, amely a II. világháború budapesti
ostromában hõsi halált halt katonák emlékét õr-
zi. Ezután az ünnepség résztvevõi a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum udvarán található katonai
emlékhelyhez vonultak át, ahol szintén koszorú-
kat helyeztek el az elesettek emlékére.

A Magdolna-toronynál tartotta hagyományos
megemlékezését február 13-án a Budavári Mû-
velõdési Ház és az Irka Kör is. A koszorúzás után
az önkormányzat vezetõi fogadták a Városházán
az Irka Kör tagjait, ahol egyebek mellett a magyar
nyelv ápolását célul kitûzõ irodalomkedvelõ klub
tevékenységérõl és további terveirõl is szó esett.

A Várban Kapisztrán téren emlékeztek az ost-
rom áldozataira a Budavári Német Önkormány-
zat szervezésében a magyarországi németek. A
Magdolna-toronynál tartott ökumenikus áldás
után Grósz András történész tartott elõadást
Budapest ostromáról az Országos Levéltárban. 

A Farkasréti temetõben a Nemzeti Emlékhely
és Kegyeleti Bizottság szervezett megemlékezést.
A temetõ 19/1 parcellájában lévõ Civil áldoza-
tok síremlékénél Boross Péter a bizottság elnöké-
nek köszöntõje után Lázár János a Miniszterel-
nökséget vezetõ államtitkár mondott emlékbe-
szédet. Az esemény résztvevõi virágokat, koszorú-
kat helyeztek el a síremléknél. A Budavári Ön-
kormányzatot dr. Jeney Jánosné alpolgármester
képviselte.       - k -

Az ostrom
áldozataira 
emlékeztünk
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Hatvan éves 
a Koller Galéria

Idén ünnepli alapításának 60. évfordulóját a
Koller Galéria. Ebbõl az alkalomból különleges
programokkal, jubileumi kiállítás sorozattal
várják a látogatókat a Táncsics Mihály utca 5.
szám alatti családi galériában.

Koller György 1953-ban azzal a céllal alapítot-
ta a Rézkarcoló Mûvészek Alkotóközösségét,
hogy a mûvészi szabadság biztosításával szak-
mailag összefogja és támogassa a magyar grafi-
kusmûvészeket. Közösségét megtartva Koller
1980-ban – Amerigo Tot szobrászmûvész egy-

kori Táncsics Mihály utcai mûtermében –
megnyitotta Magyarország elsõ bejegyzett ma-
gángalériáját. Bár az alapító 1996-ban el-
hunyt, a galéria hosszú évtizedek óta változatla-
nul magas mûvészi szinten képviseli a magyar,
valamint a nemzetközi kortárs és modern mû-
vészeket. Így a magyarországi mûkereskede-
lemben egyedülálló módon már több mint 50
éve folyamatosan nyitva tart és mûködik.

2006-tól Koller György unokája, Köster
Dániel vezeti a családi galériát. A háromszin-
tes kiállítótér (a legfelsõ emeleten található az
Amerigo Tot emlékszoba) vezetõje lapunknak
elárulta, a hatvanadik évforduló alkalmából
különleges programokkal várják látogatóikat.
A rendezvénysorozat legnagyobb eseményére,
a jubileumi kiállításra májusban kerül sor, ám
elõtte és utána – januártól decemberig – az
emeleti szinten, minden hónapban egy-egy
neves grafikus-, illetve festõmûvész munkáit
mutatják be. Az alkotók valamennyien erõs
szállal kötõdtek Koller Györgyhöz. Januárban
Hincz Gyulával indult sor, a február Barcsay
Jenõre emlékezik. 

Barcsay Jenõ kiváló festõ- és grafikusmûvész
1900-ban született Katonán. A budapesti Kép-
zõmûvészeti Fõiskolán Rudnay Gyula és Va-
szary János tanítványa volt. 1945-ben Szõnyi
István közremûködésével a Magyar Képzõ-
mûvészeti Fõiskola anatómia és szemléleti lát-
szattan professzora lett. 1953-ban megbízást
kapott az anatómia tankönyv megírására, ami
„az év legszebb könyve” kitüntetést nyerte el.
A Fõiskola tanára volt egészen nyugdíjazásáig.
Az 1960-as évektõl számos nagyméretû mozai-
kot készített. Festészete mellett igen jelentõs
volt a grafikai tevékenysége is, amelybõl a kiál-
lításon látható egy válogatás. A magyar konst-
ruktív-geometrikus mûvészet legjelentõsebb
egyénisége.

Márciusban Szalay Lajos, áprilisban Szabó
Vladimír grafikáit, képeit mutatja be a Koller
Galéria. A májusi Jubileumi kiállítást követõ-
en júniusban Láng Rudolf, júliusban Tulipán
László, augusztusban Kovács Tamás, szeptem-
berben Reich Károly, októberben Szõnyi Ist-
ván, novemberben Kass János és végül decem-
berben Rékassy Csaba alkotásait tekinthetik
meg az érdeklõdõk.

A Koller Galéria minden nap 10-tõl 18 órá-
ig tart nyitva, a belépés egész évben ingyenes.

Az Árpád-házi királyok uralkodása alatt Eszter-
gom és Székesfehérvár mellett Buda is egyre in-
kább közigazgatási és gazdasági központtá vált.
Ezt a szerepet erõsítette IV. Béla, aki jelentõs épít-
kezésekbe fogott a könnyen megvédhetõ és ke-
reskedelmi szempontból is kitüntetett helyszín-
nek számító Várhegyen. A terület fejlõdése to-
vább gyorsult annak köszönhetõen, hogy a király
1256-ban Esztergomból Budára helyezte át a
székhelyét. Nagy Lajos alatt folytatódtak az építke-
zések, majd Luxemburgi Zsigmond valamennyi
elõdjét felülmúló bõvítésbe kezdett. Elõször né-
met királynak, hamarosan pedig német-római
császárnak is megválasztották, így szüksége volt
egy reprezentatív székhelyre. Így épült ki 1410 és
1420 (egyes források szerint 1430) között a buda-
vári királyi központ, benne az a hatalmas, kétha-
jós boltozott terem, amely késõbb Mátyás és
Beatrix esküvõjének is otthont adott. 

Mátyás idejében Buda már a királyi méltóság
megkérdõjelezhetetlen székhelye és trónusa volt.
Ezt erõsítette a reneszánsz stílusú épületrészek ki-
alakítása, a faragott márvány ajtó keretek és díszí-
tések, amelyekben a leírások tanúsága szerint
Mátyás mindenkinél jobban gyönyörködött. A
minél tökéletesebb végeredmény érdekében a
mûértõ király rendszeresen beszélt itáliai építé-
szekkel, igyekezett a reneszánsz szellemiséget,
szépséget meghonosítani Budán.

Méghozzá nem csupán az építészetben, hiszen
a firenzei mesterektõl rendelt Corvináknak kö-
szönhetõen akkoriban a vatikáni után Budán
volt Európa legnagyobb könyvtára, amelyben
egyébként csillagvizsgáló is mûködött. A kóde-
xek nagyobb része az 1526-os török harcokban
megsemmisült, ma csupán kétszáz darab holléte
ismert, Magyarországon ötven példány maradt, a
többit negyvenkilenc ország kulturális intézmé-
nyei õrzik.

A mohácsi csatát követõen a Budai Vár ki-
ürült, ebben az állapotában látta második Szu-
lejmán szultán is, aki arany alma néven emleget-
te. A török gondolkodásban az arany a pompára,
míg az alma az édességre, a csodálatra utal.

A középkori palota díszeinek többsége 1686-
ban, a Vár visszavételekor semmisült meg, a leg-
nagyobb károkat egy robbanás utáni tûzvész
okozta. III. Károly uralkodása alatt született meg
az elsõ mûemlékvédelmi határozat, ez kimondta,
hogy a helyreállítás során csak a középkori emlé-
kek megõrzésével lehet épületrészeket elbontani. 

A palota életében Mária Terézia és Lotha-
ringiai Ferenc házasságkötése jelentette az újabb
fordulatot, hiszen remény volt arra, hogy a kirá-
lyi pár több idõ tölt majd a Várban. Báró Gras-
salkovich Antal kezdeményezésére el is indult az
új palota kialakítása, az alapokat 1749-ben tették
le. Bár a tervek a legkényesebb igényeket is kielé-
gítették, az U alakú belsõ udvaros rezidenciát

építése közben, majd ezt követõen Mária Teré-
zia csupán két alkalommal, 1751-ben és 64-ben
látogatta meg személyesen. 

A Nagyszombati Egyetem 1779-ben költözött a
palota egyik szárnyába (egészen 1889-ig, ahol a
harmadik emeleten, a kupolában egy csillagvizs-
gáló is helyet kapott. Késõbb ide, a palota Zsig-
mond-kápolnájába került a Szent Jobb is, amelyet
egészen 1944-ig õriztek a Várban.

1795-ben Sándor Lipót halálát követõen test-
vérét, Józsefet választották magyar nádorrá: ettõl
kezdve boldogabb idõszak köszöntött a palotára,
a nádor felesége Alexandra Pavlovna ugyanis fel-
pezsdítette a Vár kulturális életét. Neki köszön-
hetõ többek között Haydn és Beethoven budai
fellépése. 

1801-ben azonban Alekszandra Pavlovna Ro-
manova szülés közben meghalt, ezt követõen fér-
je elhagyta budai rezidenciáját és hosszabb idõre
csak évekkel késõbb tért vissza.  Az 1848-49-es for-
radalom leverése után újraindult a palota átépíté-
se és modernizálása. 1856-tól Albrecht fõherceg
kormányzó és felesége költözött ide, azonban a
palotát meglehetõsen szûknek találták. Ezt bizo-
nyítja, hogy I. Ferenc József 1867. június 8-i meg-
koronázáskor, a meghívott vendégsereget csak
részben tudták elhelyezni a palotában. 

Nem véletlen tehát, hogy 1871-ben Andrássy
Gyula kezdeményezésére megkezdõdött a palota
és környezetének rendezése: az elsõ munkálatok
inkább a reprezentációt szolgálták, ekkor jött lét-
re az Ybl Miklós-féle Várkertbazár, amely his-
torizáló keretet ad a palota épületegyüttesének.

Mivel a bazár közönségsikert aratott, ezért a pa-
lota bõvítésére is Ybl kap megbízást. Az építkezés
1890. június 2-án indul, Ybl Miklós halála miatt

a következõ évben Hauszmann Alajos veszi át az
1905-ig tartó munkálatok irányítását. Az alapo-
zás során épül ki a Palota út, emiatt számos házat
lebontanak, a területen díszkerteket alakítanak
ki. A cél az volt, hogy Rudolf trónörökös és felesé-
ge saját lakosztályt kapjon a Tabán felõli oldalon. 

Budapest ostroma alatt komoly sérüléseket
szenvedett a palota, helyreállításáról elõször
1949-ben esik szó. A tervezés végül Perényi Imre
és Janáky István vezetésével elindult, nehézséget
jelentett azonban, hogy sokáig nem volt döntés
arról, milyen funkciót kapjon az épületegyüttes.
Volt, aki kórházat alakított volna ki a palotában,
de sokáig tartotta magát az az elképzelés is, hogy
itt, a D épületben kapjon helyet Rákosi Mátyás
rezidenciája, a többi szárny pedig párt és állami
központként mûködjön tovább. 

Ezekre szerencsére nem került sor, az újjáépí-
tés azonban számos részletet megváltoztatott: az
egyik legmarkánsabb különbség, hogy az eredeti-
leg a német ízlésvilágot követõ karcsú és a hom-

lokzathoz közelebb elhelyezett kupolát az eredeti-
hez képest hátrább tolták. Ez az oka annak, hogy
az egyébként látványos épületdísz a pesti oldalról
kisebbnek látszik. 

1957-ben kezdtek hivatalosan arról beszélni,
hogy kulturális funkciót kapnak az épületek, er-
rõl azonban döntés csak két évvel késõbb szüle-
tett. Menet közben a felújítás irányát is többször
megváltoztatták, számtalanszor elõfordult, hogy
a már elkészült épületbelsõt szét kellett verni. 

A Magyar Nemzeti Galéria létrehozásának
gondolata elõször 1947-ben fogalmazódott meg,
a Mûcsarnok körül kialakítandó úgynevezett
múzeumi negyedben. 1955-ben Pogány Ö. Gá-
bor egy önálló épület kijelölését javasolta: bár a
befutók között emlegették a Károlyi-palotát, mé-
gis a helyreállított Vár mellett döntöttek. Maga a
költözés 1973-ben indult, a palotában elhelyezett
önálló Magyar Nemzeti Galéria 1975. október
12-én nyitotta meg kapuit. K. Á.

Várbarátok a budavári palotáról

Február 12-én megkezdõdött Budavári Zenei Szalon új évada, amelynek ki-
emelt témája: a párizsi szalonok világa. Szilasi Alex zongoramûvész zenével
kísért bevezetõ elõadásában azt mutatta be, hogy a különbözõ európai zenei
stílusok hogyan hatottak a lengyel táncmuzsikára. 

A zenei mûfajok között elsõsorban a polonéz és a mazurka számít lengyel
muzsikának. A polonéz gyûjtõfogalma magában foglal minden lengyel vo-
natkozású tánczenét, a mazurka – amely a lengyel Mazóvia területrõl kapta
a nevét – lassú, háromnegyedes ütemû lengyel tánc.

Az 1805-ös esztendõ nemcsak a történelemben fontos évszám –
Napóleon döntõ gyõzelmet aratott Austerlitznél –, Goethe  akkoriban fe-
jezte be a Faust elsõ kötetét és Beethoven Fidelióját is ugyanabban az évben
mutatták be. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann is 1805-ben költözött
Varsóba, és a polihisztor mûködésével fellendült a zenei élet. Az arisztokrá-

cia és a jómódú családok összefogtak, koncerteket rendeztek és gyûjtést
szerveztek a nagyszínház javára. A hangversenyeken Mozart, Haydn,
Beethoven mûvei mellett kortárs lengyel szerzõk mûveit játszották, a kar-
mester Hoffmann mellett Jozef Elsner volt. (A konzervatóriumban Chopin
tanárai között találjuk Elsnert.)

A 19. század elején új életérzés terjedt Európában. A mûvészek az élet ér-
telme mellett a mûvészet szerepét keresték és új kérdéseket vetettek fel.
Ebben az idõben a szabadságeszme mellett a zene nemzeti karaktere is meg-
fogalmazódott. A lengyel zeneszerzõk közül Elsner Mozartot, mások a né-
met és olasz mestereket követték. Alkotásaikon keresztül alakultak a kül-
földi dallamok jellegzetesen lengyel polonézzé vagy mazurkává. 

John Field 1806-ban koncertezett Varsóban, Chopin késõbbi skót táncai
kimutathatóan az õ hatására születtek. A lengyel zeneszerzõ a francia dalla-
mokra is fogékony volt: George Sanddal való kirándulásai közben helyi

népdalokat is feldolgozott polonéz formában.
A lengyel táncok terjedése nyomán, Hoffmann vezetésével komoly

beszélgetések zajlottak a mûvészek körében arról, hogy milyen stílus-
világot képviseljenek nagyzenekari mûveikben. Az eredmény látvá-
nyos: a bécsi hagyományok szellemében fogant négytételes szimfóni-
ákban a harmadik tétel menüettjeit a lengyeleknél polonézek váltot-
ták föl. 

1825-tõl Lengyelországban törvény szabályozta a 6 és 14 év közötti-
ek kötelezõ zenei oktatását. A módszereket már korábban kidolgoz-
ták, így Chopin hétévesen a Hoffmann-féle oktatásban részesült, és
polonézt komponált. (E gyerekkori mûve Beethoven hatását tükröz-
te, akinek hasonló darabját ugyancsak eljátszotta a szalon házigazdá-
ja.) Amikor Chopint késõbb fölvették a konzervatóriumba, olyan ge-
nerációval került össze, akik a népzenét és a népdalokat saját muzsiká-
jukba kívánták beemelni. 

Mire Chopin 20 évesen eljutott Párizsba, életmûvének felét már
megalkotta és lejegyezte. Az emigrációban élõ arisztokrácia a lengye-
lek szabadságvágyát hangsúlyozandó, immár dinamikusabb poloné-
zeket igényelt. Rojkó A. 

Évadnyitó a Budavári Zenei Szalonban

A skót tánctól a polonézig

Rendhagyó helyszínen, a Magyar Nemzeti Galéria épületében tartotta meg legutóbbi találkozóját a
Várbarátok Köre. Ezúttal Sepsey Zsófia és Büki Barbara mûvészettörténészek, a galéria múzeumpe-
dagógusai „Uralkodók és múzsák otthona: a Királyi Palota” címmel a budavári palota évszázados
történetének legérdekesebb epizódjait elevenítették fel. 

Februárban Barcsay Jenõ képei láthatók a galériában
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Megkezdõdtek a Várkert Bazár újjáépítésének munkálatai, melyek
nyomán ismét a budavári palota dunai kapujává válhat az Ybl
Miklós tervezte impozáns épületegyüttes. Hogyan vált a díszes kirá-
lyi fogadóépület üzleteknek szánt árkádsorából szobrászmûvészeti
alkotóközpont, az egykori királyi kert egy részébõl Ifipark, s végül mi-
képpen indult pusztulásnak a páratlan mûemlék? Ennek történetét
foglaljuk össze alábbi összeállításunkban.

A Várkert Bazárt életre hívó gondolat az volt, hogy a rohamosan
fejlõdõ, élénkülõ pesti Duna-part pezsgõ életét a budai oldalon is
meghonosítsa, a Vár felõli oldalon a Királyi kertek méltó lezárását
hozza létre, valamint az üzletekkel hatékonyan tehermentesítse az
építkezés költségvetését. Feszl Frigyes és Reitter
Ferenc készítette az elsõ vázlatokat, azonban a
megvalósítást irányító Podmaniczky Frigyes, a
Fõvárosi Közmunkák Tanácsának vezetõje a ter-
vezést Ybl Miklósra bízta. A király 2,2 millió forin-
tot engedélyezett a palota dunai kapujának meg-
valósítására, amelynek a negyede ment el a kisajá-
tításokra, a többi magára az építkezésre. 

„Ybl életének utolsó éveiben végzett munkái
közé tartoznak a királyi Várkert építkezések és a
királyi palota kibõvítésére vonatkozó tervek. A
Várhegy keleti oldalát, mely hajdan kopár terület
volt, József nádor alakította át kertté, de annak lá-
bánál a régi Buda legelhanyagoltabb részének, a
’halászváros’-nak rozoga házai állottak, melyek-
nek udvarai a királyi kertre nyíltak. Ezt az állapo-
tot nem lehetett tovább tûrni, és Erzsébet királyné
óhajtására, aki szeretett a kertben tartózkodni,
kormányunk megbízta a Fõvárosi Közmunkák
Tanácsát az ottani házak kisajátításával, melyek-
nek lebontása után, Ybl tervei szerint felépült a
Várkert-bazár, és az udvari tisztviselõk lakásait tar-
talmazó két szárnyépület, valamint a különálló
vízmû és kávéházi épület, miáltal a Várkert Duna
felõli oldala méltó befejezést nyert” – írta naplójába Ybl halálakor
(1891. január 21.) a historizmus egyik legtevékenyebb képviselõje,
Hauszmann Alajos, aki elhunyt pályatársától vette át a királyi palo-
ta átépítésének nagy jelentõségû munkáját.

A várkertbe vezetõ lépcsõ és a kísérõ épületek terveinek vázlatát
Reitter Ferenc készítette el, az õ rajzaival kezdett el dolgozni Ybl
Miklós, aki elõször nyílt csarnokszerû építményt akart a szobor-
mûvek felállítására, aztán megtérülési okokból úgy döntöttek,
hogy helyette bazársor lesz, üzletekkel. Az építésszel kétszer dolgoz-
tatták át terveit, aki mindeközben fél évet szanatóriumban töltött
tüdõlob miatt, ahová azonban egyik szerkesztõjét magával vitte,
hogy tovább dolgozhasson. A harmadik, végleges variáció tartal-
mazta elõször azt a Duna-partról a teraszszintre emelkedõ, szim-
metrikus vezetésû, látványos rámpa-párt, amely az épületegyüttes
meghatározó motívuma lett. 

A király a lakóhelyérõl látni akarta a Duna-partot, ezért maga-
sabb beépítésre, valamifajta konkrét funkció elhelyezésére nem
volt mód. Még a földszintes lakóépületek létesítésének lehetõségét

is elvetették, mert a kémények füstje zavarta volna a vári lakókat.
Ybl Miklós tehetsége ily módon funkcionális kötöttségek nélkül
szárnyalhatott, és hozta létre a nemzetközileg is páratlan épület-
együttest. A homlokzati sgraffitók Than Mór és Scholz Róbert; a
szobrok Fessler Leó, Huszár Adolf, Schröffl Ármin és Zsolnay
Vilmos; a díszes vasrácsok Jungfer Gyula munkáját dicsérik.

A tervezés 1874-ben, a kivitelezés egy évvel késõbb kezdõdött,
1883-ra pedig elkészült a mû. Az épületegyüttest délen két, észa-
kon egy, a királyi testõrség és szolgaszemélyzet számára kialakított
lakóház fogta közre. Ezek között „az utca felé egy pavillonok által
megszakított terasse” épült, amely alatt üzlethelyiségeket alakítot-
tak ki. A várból a Duna-partra vezetõ Vízhordó-lépcsõ alsó része
hangsúlyos emeletes építményt kapott, melynek párja a déli olda-
lon is elkészült. Az építmény-együttest az elbeszélések szerint külö-
nösen kedvelte Sissi, azaz Erzsébet királyné, aki ha gõzhajón érke-
zett Budapestre, mindig a Várkertbazár északi galériáján sétált fel
a déli cortina lépcsõire.

A Várkert Bazár egész eddigi története során az maradt, aminek
épült: királyi ékszer a Duna partja és a Vár között, amiben azon-
ban soha nem volt igazán élet. Az árkádsor, ahová az építész a kez-
detekkor az üzleteket álmodta, már pár évvel az átadás után, meg-
felelõ forgalom hiányában szobrászok mûhelyeivé vált. 1884-ben
Stróbl Alajos volt az elsõ szobrász, aki a bazár árkádsorán saját mû-
termet nyitott. Ezt követõen szobrászgenerációk dolgoztak itt, szá-

mos köztéri szobor született a Duna-parti mûtermekben. 1902-
ben például Fadrusz János itt készítette el Kolozsvár városának
Mátyás király lovas szobrát, valamint a pozsonyi Mária Terézia-em-
lékmûvet. A 99 évet élt Istók János e helyütt alkotta meg a víziváro-
si Bem-szobrot, Ligeti Miklós pedig az Anonymus-szobrot, amely
ma a Városligetben áll.

A két világháború közti idõszakban, az itt mû-
ködõ mûvészeknek köszönhetõen sikerült felpezs-
díteni a budai korzó életét, azonban az 1920-as
években a csak részben használt, kedvezõtlen víz
és talajviszonyoknak kitett épület pusztulásnak in-
dult. Már ekkor felvetõdött a helyreállítás szüksé-
gessége, de a munkálatok még évtizedekig nem
kezdõdtek meg. A várkerti épületegyüttes a II. vi-
lágháborúban nem szenvedett helyrehozhatatlan
károkat. Jelentõsebb sérülést az Ybl tér 2. szám alat-
ti házba csapódott bomba okozott, eltûnt a pergo-
lasor, a Tél-szobor oszlopával együtt, megsemmi-
sültek a kapuõrzõ oroszlánok, valamint a fülkék
vázái, festményei. Ezek után az 1950-es években
végeztek mûemléki helyreállítást Gerõ László el-
képzelései alapján. Ekkor került összekötésre a dé-
li cortinafal és a keleti zárófal. A találkozás helyén
álló Ybl-pavilon lépcsõterét, illetve a kert felõli íves
tömegét elbontották. A pavilon megmaradó részé-
be került a felsõ kertszintrõl a vízhordó lépcsõhöz
letekeredõ beton csigalépcsõ. A mûemlék-helyre-
állítás együtt járt a déli cortinafal helyreállításával,
melynek során minden elemet elbontottak a fal-
koronáról, beleértve a déli várkertet az Öntõház-

kerttel összekötõ nyílást is. Ekkor elbontották még a különbözõ te-
raszszinteket összekötõ külsõ lépcsõket, és a cortinafalra menõ lép-
csõt is, mivel ennek funkcióját átvette az új csigalépcsõ. 

A Várkert Bazár az 1961 és 1984 közötti idõszakban élte legaktí-
vabb korszakát, amikor a Budai Ifjúsági Parknak, a közismert „Ifi-
parknak”, a magyar rocktörténet kiemelkedõ helyszínének adott
otthont – az utolsó idõszakban már korlátozott használattal, rész-
ben balesetveszélyes és leromlott állapotban. 1980. május 27-én
egy Edda koncert alkalmával a park bejáratához vezetõ lépcsõk kõ-
falai leomlottak, miután a parkot azonnal bezárták. 1982-ben újra
megnyitották, de a körülmények miatt 1984-ben végleg búcsút
kellett inteni a bulik helyszínének. - d -

A Várkert Bazár pusztulásának körülményeit, a sikertelen felújítási
kísérletektõl a rekonstrukció megvalósításig ívelõ történetet következõ
számunkban mutatjuk be. Cikkünk a Kortárs Építészeti Központ, va-
lamint a Bánáti+Hartvig Építész Iroda történeti áttekintésének fel-
használásával készült.

Mi történt a Várkert Bazár elsõ száz évében? 

Királyi ékszerbõl romhalmaz

A 20. század egyik kiemelkedõ magyar zeneszer-
zõje és népzenekutatója, Lajtha László halálá-
nak ötvenedik évfordulója alkalmából emlék-
szobát avattak az MTA Zenetudományi Intéze-
tében, a budavári Erdõdy-palotában. Az emlék-
múzeumban a komponista íróasztala, írógépe,
zsúfolásig telt könyvszekrényei mellett kiváló ál-
lapotban lévõ zongorája is látható, melyen egy-
kor Bartók Béla és Dohnányi Ernõ is játszott.

„Végre joggal reménykedhetünk abban, hogy ez
a nagy alkotó, tudós és sokak elé példaképül ál-
lítható igaz ember elfoglalhatja az õt megilletõ
helyet a nemzeti kultúrában” – jelentette ki
Hammerstein Judit, az Emberi Erõforrások
Minisztériumának helyettes államtitkára a
Zenetudományi Intézetben kialakított emlék-

szoba avatóünnepségén. Az államtitkár a meg-
nyitóbeszédében arra mutatott rá, hogy az 1892-
ben, Budapesten született Lajtha László egyszer-
re volt magyar hazájához szorosan kötõdõ és eu-
rópai léptékben gondolkodó mûvész és polgár.

A Zenetudományi Intézet fõigazgatója, Rich-
ter Pál kiemelte: az emlékszoba kutatóhelyként
való megnyitása jelképezi, hogy az intézmény hi-
vatalosan is átveszi Lajtha László hagyatékát.
Más országokban – jegyezte meg – kisebb jelen-
tõségû zeneszerzõk köré is hatalmas kultuszt épí-
tenek. A magyar zenetörténet a bõség zavarában

van, de ez a bõség nem vonhatja el a figyelmet ar-
ról, hogy minden jelentõs egyéniségre, így a ko-
rábban méltatlanul háttérbe szorult Lajthára is
kellõ kutatói érdeklõdés irányuljon.

A hagyaték túlnyomó részét eddig a Hagyo-
mányok Háza õrizte, amelynek azonban hely hi-
ányában nem volt lehetõsége a bemutatásra.
Kelemen László, az intézmény fõigazgatója el-
mondta: bár az ezredfordulón szó volt arról,
hogy a Hagyományok Házát az új Nemzeti
Színház mellett épülõ Mûvészetek Palotájába
költöztetik, s így lett volna megfelelõ területû be-
mutatóhelyük, a 2002-es kormányváltást köve-
tõen azonban ez a terv feledésbe merült. A fõ-
igazgató úgy vélte, a Zenetudományi Intézetben
jó helye lesz a relikviáknak, ugyanakkor a Lajtha-
hagyaték ápolásában továbbra is részt vesz a

Hagyományok Háza: a digitális másolatokat ná-
luk is megtalálhatják a kutatók, a népzenei gyûj-
teményt pedig a továbbiakban is a Corvin téren
fogják õrizni.

Az emlékszoba átadásán részt vett a hagyaté-
kot gondozó Lajtha Ildikó, a zeneszerzõ unoka-
húga is, aki felidézte, hogyan élt nagybátyja a
Váci utcai lakásában, ahol gyakran vendégesked-
tek nagyszerû muzsikusok. A vendégei között
volt például Prokofjev, valamint Bartók és
Dohnányi, akik szívesen játszottak a Bösendor-
fer-koncertzongoráján – amelyet most már a

Zenetudományi Intézet múzeumában láthat, il-
letve különleges alkalmakkor hallgathat is a
nagyközönség. Az emlékszoba megnyitóján
Balog József zongoramûvész szólaltatta meg né-
hány Lajtha-mûvel a különleges hangszert.

A Lajtha-emlékszobában a zongora mellett lát-
ható a zeneszerzõ íróasztala, franciabetûs írógé-
pe, karmesteri pálcája, továbbá könyvszekré-
nyei, melyeket zsúfolásig megtöltenek a könyvek
és a kották.  A szoba elõtt egy kamarakiállítást is
berendeztek: itt szerepelnek azok a tablók, ame-
lyeket korábban a Mûvészetek Palotájában mu-
tattak be, illetve ezek mellett néhány eredeti kéz-
irattal, levéllel, archív fotóval, valamint szemé-
lyes jellegû tárggyal is találkozhatunk. Kiállítot-
ták például Lajtha feleségének, Hollós Rózsának
egy hajtincsét, amit a zeneszerzõ még az I. világ-
háborúban vitt magával a frontra. Bemutatták
feleségének lantgitárját is, ami azt szimbolizálja:
kettejük kapcsolatát a szerelmen túl a zene is
összekötötte.

Lajtha László (1892-1963) a Liszt Ferenc Ze-
nemûvészeti Fõiskolán Herzfeld Viktor és Szen-
dy Árpád növendéke volt. Zenei tanulmányait
Lipcsében (1910), Genfben (1911), majd több
alkalommal Párizsban folytatta. 1913-ban a Bu-
dapesti Tudományegyetemen közgazdasági dok-
torátust szerzett, s ugyanez évben a Magyar
Nemzeti Múzeum hangszertárának õre lett.
Népzenegyûjtõ tevékenységét az 1910-es évek

elején kezdte meg, együttmûködve Bartókkal és
Kodállyal. Egy ideig a Néprajzi Múzeum igazga-
tója is volt. 1919-tõl a Nemzeti Zenede tanára,
1945-tõl 1949-ig pedig igazgatója, ahol tanítvá-
nya volt többek között Ferencsik János, Tátrai
Vilmos, Starker János és Kórodi András. 1951-
ben Kossuth-díjjal tüntették ki, de nem zeneszer-
zõként, hanem a népzene gyûjtésért. A kapott
díjat a még szegényebben élõ zenészek közt osz-
totta szét. 

Az ötven éve, 1963. február 16-án elhunyt
Lajtha László, a 20. század kiemelkedõ alkotója
zeneszerzõként egyedi nyelvezetet alakított ki.
Népzenekutatóként fõként a hangszeres népze-
ne és a vallásos népénekek gyûjtésével emelke-
dett ki, de az 1972-ben megindult hazai táncház-
mozgalom alapvetõ forrásanyaga is az õ széki
gyûjtése volt.

Lajthát életében második hazájában, Francia-
országban Bartókkal és Kodállyal együtt emle-
gették, mint „a három nagy magyar” („les trois
grands hongrois”) egyikét. 1955-ben Lajtha volt
az elsõ magyar zeneszerzõ, akit beválasztottak a
Francia Akadémia tagjai közé. Itthon e nagy elis-
merés ellenére is sokáig mellõzött maradt, ami-
nek nagyrészt politikai okai voltak. Zenetör-
ténetileg igen jelentõs, egészen egyedi arculatú
életmûvét az utóbbi évtizedekben kezdi újra fel-
fedezni a szakma és a közönség.                         -tész

Lajtha-díjat kapott
Sebõ Ferenc
Lajtha-díjat vehetett át a kerületben élõ Sebõ
Ferenc zeneszerzõ, énekes, zenetudós, a hazai
hangszeres népzenei és táncházmozgalom
egyik elindítója, a Sebõ Együttes vezetõje, a
Budavári Mûvelõdési Házban mûködõ Sebõ
Klub vezetõje. A Lajtha László Alapítvány
minden évben egy olyan muzsikust, zenetör-
ténészt, pedagógust vagy kiadót részesít az el-
ismerésben, aki sokat tett Lajtha életmûvé-
nek megismertetéséért. A díjátadóra a Ma-
gyar Rádió Márványtermében, a zeneszerzõ
halálának 50. évfordulója tiszteletére rende-
zett hangversenyen került sor.

Lajtha-emlékszoba nyílt a Várban

Lajtha László zeneszerzõ, népzenekutató
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Februári Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt február 26-án
17.00 órakor az I. kerületi Házasságkötõ teremben
(Úri u. 58.) Muzsika borral, bor muzsikával címû estjé-
re. Vendégek: dr. Batta András rektor, muzikológus,
Gulyás Dénes operaénekes, országgyûlési képviselõ,
dr. Laposa József borász és Laposa Bence borász. Köz-
remûködik: Devich Gergely gordonkán. Házigazda:
Szigethy Gábor.

A zeneiskola ünnepi hangversenye
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt a Farkas Ferenc
Zeneiskola ünnepi hangversenyére, melyet magyar és
barokk szerzõk tiszteletére rendeznek 2013. február
23-án, szombaton 15.30 órai kezdettel a Szent Margit
Gimnázium dísztermében (Budapest, XI. kerület, Vil-
lányi út 5-7.) Jegyek a helyszínen kaphatók (1.000,- Ft). 

Magyar Emlékekért 
a Világban Közhasznú Egyesület
(Budapest, I., Országház u. 14.)
2013. február 27. (szerda) 18.00-19.00 óráig. Jeles
magyarok Európában (V.) Eötvös József és Trefort
Ágoston életpályája, 1836-37 évi közös európai uta-
zása. (200 éve született Eötvös József, 125 éve hunyt
el Trefort Ágoston) Meghívott vendég: Császtvay Tün-
de, a Magyar Nemzeti Múzeum fõigazgató-helyettese.
Írország magyar emlékeinél... „Szegénység Irlandban”
(Eötvös József Írországról). A nevezetes utazás és az
utazók emlékhelyeinek bemutatása a tagok felvétele-
ivel, naplórészletekkel, az Eötvös József és a Trefort
Ágoston gimnázium meghívott diákjainak közremû-
ködésével. Helyszín: Budavári Nagyboldogasszony
templom plébánia épületének díszterme. 

Mezõgazdasági Könyvtár
(Budapest, I., Attila út 93.)
A Mezõgazdasági Könyvhónap keretében február
28-án, 10.30-tól a könyvtár író-olvasó találkozót
tart, amelyen bemutatkoznak a kiadók és a szerzõk.
Ezen a napon a könyvtárban a beiratkozás ingyenes
és a könyvtárban mûködõ Könyvgazda Könyvesbolt
könyvei 30%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Február 28-án a könyvtár 9-19 óráig, a könyvesbolt
8-18 óráig tart nyitva!

Filmgyári capriccio
(Budavári palota F. épület)
Az Országos Széchényi Könyvtárhoz tartozó Magyar
Filmtörténeti Fotógyûjtemény gazdag anyagából szü-
letett a Filmgyári capriccio címû kiállítás, mely több
mint 400 standfotó bemutatásával tiszteleg a magyar
filmes világ nagyjai elõtt. A  február 20. és április 30.
között látogatható fotókiállítás a nagy magyar játékfil-
mek rendezõit, operatõreit mutatja be munka közben
ellesett pillanatokkal, az elmélyült koncentráció és az
alkotás folyamatának különleges élményével meg-
ajándékozva a kiállítás látogatóit. A leghíresebb ma-
gyar filmek nagyjelenetei is felvillannak egy-egy kép-
kocka erejéig, többek között a Macskajáték, a Me-
phisto, A Tanu és a Szerelem címû filmek emlékezetes
jeleneteibe, kulisszatitkaiba is bepillantást nyerhe-
tünk. B. Müller Magda, a kiállítás rendezõje hosszú
évek munkája során gyûjtötte össze a standfotósok
fényképeit. A kiállítás 600 forintos belépõjeggyel láto-
gatható az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeletén.

Budai Református Egyházközség
(Budapest, I., Szilágyi Dezsõ tér 3.)
Kéry Bálint Bence képzõmûvész, tanár, restaurátor
alkotásaiból nyílt kiállítás. A tárlat a lelkészi hivatallal
elõre egyeztetett idõpontokban április elejéig tekint-
hetõ meg (telefon: 457-0109).

Vízivárosi Galéria
(Budapest, II., Kapás u. 55.)
Mûvészházaspárok a II. kerületben. Baranyi Judit ipar-
mûvész és dr. Lissák György ipari formatervezõ, mû-
vészettörténész alkotásai március 2-ig tekinthetõk
meg. Nyitva: keddtõl péntekig 13-18 óráig, szombaton
10-14 óráig. www.vizivarosigaleria.hu.

Programok

Szinte nem múlik el hét a téli idõszakban,
hogy ne okozzon tragikus végkimenetelû bal-
eseteket a szén-monoxid mérgezés. Budapes-
ten több mint száz szén-monoxid mérgezéses
esethez kellett kivonulniuk tavaly a tûzoltók-
nak. A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság adatai szerint idén már négyen vesz-
tették életüket szén-monoxid mérgezésben.

A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb
háztartási baleset, amelyet legtöbbször a nem
megfelelõ mûszaki állapotú, vagy a helytelenül
használt tüzelõberendezés, kémény, kályha, kan-
dalló, gázsütõ, gázszárító, gázkazán, gáz vízmelegí-
tõ vagy vegyes tüzelésû kazán okozza. Az égés so-
rán képzõdõ színtelen és szagtalan gáz valamely
rendellenesség miatt a lakótérbe kerül, és meg-
mérgezi az ott tartózkodókat. A szén-monoxid
rendkívül agresszív mérges gáz. Belélegezve a tü-
dõn át a vérbe kerül, ahol megakadályozza az oxi-
génfelvételt.
s Mire figyeljünk?

A legfontosabb, hogy a fûtési szezon elõtt min-
denki ellenõriztesse a  fûtõberendezések és a ké-
mények mûszaki állapotát. Az ellenõrzést szak-
emberre kell bízni, aki a mûszaki biztonsági felül-
vizsgálat elvégzésére is jogosult. Fontos az is, hogy
azokat a helyiségeket, amelyekben a tüzelõberen-
dezések találhatóak, rendszeresen szellõztessék,
így is megakadályozható a mérgezõ gázok felhal-
mozódása. A szellõzõ nyílásokat semmilyen eset-
ben sem szabad eltömni, elzárni! 

Sajnos a szén-monoxid már rendkívül alacsony
koncentrációban is mérgezõ. Ha a levegõben a
koncentrációja eléri az egy százalékot, gyakorlati-
lag másodpercek alatt bekövetkezik az eszmélet-
vesztés, majd a halál. A védekezés egyik legfonto-
sabb biztosítéka a szén-monoxid érzékelõ, ugyan-
is mivel szagtalan, a gázt az ember nem érzi, de egy
pár ezer forintos beruházással biztonságossá tehe-
ti lakását. Ajánlatos ilyen riasztó berendezések
felszerelése, hiszen ezek a készülékek azonnal jel-
zik a szén-monoxid koncentráció emelkedését.

A szén-monoxiddal kapcsolatos súlyos balese-

tek igen gyakran éjszaka, alvás közben történnek.
A CO riasztó készülékek azonban olyan hangos
jelzést adnak, hogy az álmából is felriasztja az em-
bert. Olyan típusút kell választani, amely az EN
50 291 vizsgálati szabványnak megfelelõ.

Ha indokolatlan fejfájás, szédülés, émelygés, a
látás- és hallásképesség csökkenésének tüneteit
észleli valaki, szén-monoxid mérgezésre lehet gya-
nakodni. A gázkészüléket azonnal el kell zárni, és

ki kell szellõztetni a lakást. Tiszta levegõn a vér-
ben lekötött szén-monoxidnak mintegy fele egy
óra alatt távozik. Vagyis ha a mérgezést szenvedett
ember elhagyja a szén-monoxiddal telített helyi-
séget, enyhülnek a tünetek.

A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szakértõje arra is felhívja olvasóink figyelmét,
hogy gázüzemû vagy vegyes tüzelésû fûtési techni-
kák esetén fokozottan ügyelni  kell  arra, hogy az
új típusú ajtók, ablakok megfelelõ szellõzõnyílás-
sal legyenek ellátva. Régebbi típusú nyílászárók
esetén felülvizsgálatot, ellenõrzést érdemes végez-
tetni. Ez különösen fontos azoknál az ingatlanok-
nál, ahol konyhai elszívó berendezés mûködik.
Ugyanis a konyhai elszívó képes a kéménybõl az
égésterméket „visszaszívni” a lakótérbe. Ha azon-
ban szabadok a szellõzõ nyílások, ez nem követ-
kezhet be.

A tragédiák és balesetek azonban odafigyelés-
sel megelõzhetõek! 

Hogyan elõzhetõk meg a tragédiák?

A veszélyes szén-monoxid

Legfontosabb tanácsok:
- Rendszeresen ellenõriztesse a kéményeket,

a kazánokat, kályhákat, ezeket szakemberrel
szereltesse be, vizsgáltassa felül,

- szerezzen be szén-monoxid érzékelõ jelzõké-
szüléket, amely a mérgezés veszélyére figyel-
meztet, 

- ügyeljen arra, hogy a szellõzõnyílások min-
dig szabadon maradjanak!

A szén-monoxid érzékelõ készülék figyelmeztet a veszélyre

Nyílt közbeszerzési eljárás keretében harminchét darab alacsonypadlós,
gazdaságos üzemeltetésû modern villamost vásárol a Budapesti Köz-
lekedési Központ. Az új jármûvek az 1-es, 3-as, a 61-es, valamint a 19-
es vonalán közlekedõ negyven évesnél idõsebb villamosokat váltják fel. 

Harminchét darab alacsonypadlós villamos vásárlására írt ki nyílt közbe-
szerzési eljárást a BKK. A jármûvek forgalomba állítása elõtt az érintett vo-
nalakon megemelik a peronokat, ennek köszönhetõen biztosított lesz az
akadálymentes fel és leszállás a nehezen mozgók, illetve a babakocsival köz-
lekedõ kisgyermekes anyukák számára. 

Jó hír, hogy feltételes lehetõség nyílik további 87, azonos típusú jármû ké-
sõbbi megvásárlására. Fontos szempont, hogy a jármûgyártók nyílt verse-

nyében olyan nemzetközi referenciákkal rendelkezõ szállító kerüljön kivá-
lasztásra, amely bizonyítottan képes megbízható, magas mûszaki színvona-
lú és a budapesti közönség igényeinek mindenben megfelelõ jármûveket
szállítani. Elõnyt jelent a kedvezõ energiafogyasztás, a széles közlekedõfo-
lyosó, valamint az ülõhelyek minél magasabb aránya. A tervek szerint a
gyõztes ajánlattevõvel már nyár elején szerzõdést kötnek, az elsõ villamosok
2014 végén érkezhetnek Budapestre. 

A villamosbeszerzés része a „Budapesti villamos és trolibusz jármûfejlesz-
tés I. ütem” címû projektnek, a negyvenhárom milliárd forintos program-
hoz az európai unió a teljes összeg 99,33 százalékával járul hozzá. A jármû-
vásárláshoz kapcsolódva felújítják a Hungária, a Száva és a Budafok kocsi-
színt, valamint több vonalon, így az Alkotás úton is átépülnek a peronok.

Jönnek az új Duna-parti villamosok

Totálkáros lett 
a polgárõrség autója
Jelentõs anyagi kár érte a kerületi polgárõrséget, az egyik járõr-autót
ugyanis egy közlekedési baleset miatt ki kellett vonni a forgalomból, az
Attila úton szabályosan parkoló jármûvet másik négy kocsival együtt egy
feltehetõen ittas sofõr törte össze. 

Dr. Kiss Szabolcs megbízott kerületi rendõrkapitány elmondta, a ka-
pitányság munkatársai megpróbáltak igazoltatni egy bizonytalanul közle-
kedõ gépkocsi sofõrjét. Jelzésük ellenére a sofõr továbbhajtott, ekkor a
járõr az ilyenkor szokásos elõírásokat követve erõsítést kért, majd a meg-
felelõ távolságból követni kezdte az autót. A rendõri kíséret sem bírta
jobb belátásra a gépkocsi vezetõjét, aki ahelyett, hogy lassított volna, in-
kább megpróbált egérutat nyerni. Dr. Kiss Szabolcs hangsúlyozta, hogy
nem volt szó üldözésrõl, a rendõrök meg sem próbálták utolérni vagy le-
szorítani a BMW-t, éppen ellenkezõleg, mindent megtettek annak érde-
kében, hogy megelõzzék a veszélyhelyzet kialakulását. A BMW mégis bal-
esetet okozott, egy rossz kormánymozdulatot követõen ugyanis az út
mellett parkoló autóknak ütközött. Szerencsére személyi sérülés nem
történt, az anyagi kár azonban jelentõs. A sérült autók között van a kerü-
leti polgárõrség által használt, de a Budapesti és Agglomerációs Polgárõr
Szervezetek Szövetsége (BPSZ) tulajdonában lévõ járõrautó is, amely to-
tálkáros lett.  
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

IInnggaattllaann

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

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

II..  kkeerr.. Gellérthegyen Berényi u. mfsz-i igényesen felújí-
tott, cirkós, biztonsági ajtós, riasztós 45 m2-es 2 szobás, er-
kélyes, közös és külön tárolós, kocsibeállós, teremgarázsos
lakás eladó. Telefon: 06-30-949-6400.

EEllaaddóó öröklakást keresek a Várfalon belül, tulajdonostól.
Telefon: 201-9475, 06-70-237-9030.

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

II..  kkeerr.. Várkert rakparton, tabáni panorámás, 75 m2-es
2 szoba hallos, liftes öröklakás eladó: Telefon: 06-30-911-
2668.

VVáárrbbaann Úri utcában II. em. 80 m2, 2,5 szobás sétányra
panorámás igényes luxus öröklakás 58 MFt irányáron el-
adó. Telefon: 201-9475, 06-70-237-9030.

BBeemm rakparton a Parlamenttel szemben, jó állapotú
társasház földszintjén lévõ panorámás, 105 m2-es, össz-
komfortos, egyedi gázcirkó fûtéses, 4 m belmagasságú, jó
állapotú, azonnal beköltözhetõ öröklakás eladó. Irányár:
24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

BBuuddaaii Várban a Babits sétány felé nyíló, panorámás,
reprezentatív módon felújított, 81 m2-es, 2 szoba össz-
komfortos önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. A lakás felett 60 m2-es elvi tetõtér beépítési lehetõ-
ség. Csereirányár: 35 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

II..,,  KKrriisszzttiinnaa térnél, Mészáros utcára nézõ, I. emeleti, 26
m2-es, remek elosztású, galériázott, felújított kis öröklaká-
som 7.300.000,- irányáron eladó. Telefon: 0620-77-59-
154.

II..  KKuunnyy Domokos utcában a Déli pu-nál, újépítésû, 1,5
szobás erkélyes 48 m2-es, modern lakás 21,9 MFt-ért el-
adó. Telefon: 06-20-943-8063.

EEllccsseerrééllnnéémm  BBaazziilliikkáánnááll  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  3366  mm22--eess
kkoommffoorrttooss  eemmeelleettii  llaakkáássoomm  kkiisseebbbbrree..  TTeelleeffoonn::  006611--
226666--66001133..

OOrrsszzáágghháázz utcában nagypolgári mûemléképület I. eme-
letén 190 m2-es 2 konyhával, 2 fürdõszobával és 3 bejárat-
tal kialakított, 2 generáció számára is kiválóan alkalmas
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga egyben vagy
2 külön lakásként (80 m2 + 110 m2) átadó vagy kisebb la-
kásra cserélhetõ. Csereirányár: 54,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

ÚÚrrii utcában egy házban lévõ 100 m2-es, 2 fürdõszobás,
panorámás lakás (csereirányár: 26,9 M Ft), 73 m2-es, 2
szoba hallos lakás (csereirányár: 12,9 M Ft), 47 m2-es, 1,5
szobás lakás (csereirányár: 10 M Ft) bérleti joga átadó vagy
kisebb lakásra cserélhetõ. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban 600 éves felújított mûemlékházban,
dongaboltozatos belterû, teljes felújításra szoruló 100 m2-
es, 3 szoba hallos, összkomfortos önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 18 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban a Mátyás templom közelében - 6 lakásos
mûemlékházban, 215 m2-es, 3 szintes, 2 generációs, dupla
komfortos, felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó vagy kisebb lakásra cserélhetõ.
Csereirányár: 19 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

DDíísszz téren reprezentatív palotaépületben lévõ 127 m2-
es, nagypolgári jellegû, 2,5 szoba hallos, dongaboltozatos
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy 2
kisebb lakásra elcserélhetõ. Csereirányár: 30 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Várban a Tárnok utcában modern építésû 100
m2-es, 2 szintes, 2 generációs, nagy teraszos, azonnal be-
költözhetõ, összkomfortos, 3 fürdõszobával kialakított jó
állapotú öröklakás tulajdonjoga eladó. Irányár: 60 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Vár közelében a Hunyadi János úton reprezenta-
tív, felújított mûemlékházban 124 m2-es, 4 szobás, 2 für-
dõszobás, nagy étkezõkonyhás, 2 generáció számára is ki-
válóan alkalmas cirkófûtéses önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó vagy 2 kisebb lakásra elcserélhetõ.
Csereirányár: 21 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

BBuuddaavváárrii palota közelében az Attila úton, a vár felé nyí-
ló panorámás kilátással, hívóliftes, polgári ház legfelsõ
emeletén eladó egy teljes felújításra szoruló, napfényes,
73 m2-es, jelenleg mûteremlakásként használt, 2 be-
járattal kialakított öröklakás. Irányár: 16,5 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

KKeerreesseekk bérbeadó lakást minimum egy évre. Telefon:
0630-729-7546.

áállllááss

IInnggaattllaannéérrttéékkeessííttõõkkeett  kkeerreessüünnkk  bbuuddaaii  iirrooddáánnkkbbaa..  AAzz
eellssõõ  22  hhóónnaappbbaann  ffiixx  jjöövveeddeelleemm,,  aaddmmiinniisszzttrráácciióótt  ééss  ccéé--
ggeess  tteelleeffoonntt  bbiizzttoossííttuunnkk..JJóó  hheellyyiissmmeerreett  ééss  sszzáámmííttóóggéé--
ppeess  aallaappiissmmeerreett  sszzüükkssééggeess,,  aa  ttööbbbbiitt  mmeeggttaannííttjjuukk!!
JJeelleennttkkeezzééss::  nnaaggyy..eeddiinnaa@@ccssiicc..hhuu,,  wwwwww..ccssiicc..hhuu..

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. 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

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

MMeeggbbíízzhhaattóó  iiddõõssggoonnddoozzóó,,  ttaakkaarrííttóónnõõ,,  bbéébbiisszziitttteerr  ssee--
ggííttssééggéérree  vvaann  sszzüükkssééggee??  FFoorrdduulljjoonn  CCssaallááddttáámmooggaattóó
IIrrooddáánnkkhhoozz!!  EEmmppááttiiaa  IIrrooddaa  wwwwww..eemmppaattiiaabbaallaattiinn..nneett
00662200--446655--88445588,,  00667700--338800--55665500..

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss házhoz megy kiszállási díj nélkül. Jera-
bek Éva, telefon: 06-20-439-1586.

TTáárrssaasshháázzaakk  kkeezzeellééssee,,  kköözzööss  kkééppvviisseelleettee,,  tteelljjeess  mmûû--
sszzaakkii--,,  jjooggii--  ééss  ggaazzddaassáággii  hhááttttéérrrreell..  DDííjjaazzááss  ééppüülleettttõõll
ffüüggggõõeenn,,  mmeeggeeggyyeezzééss  sszzeerriinntt..  VVáárrllaakkii  JJáánnooss,,  tteelleeffoonn::
221133--66661133,,  00662200--993311--11883322..

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

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

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

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

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

MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..
TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199

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

ÜVEGEZÉS
bbuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu,,  BBuuddaappeesstt,,  II..,,  AAttttiillaa  úútt  8877..    

TTeelleeffoonn::  00663300--335577--22779988..

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.

vegyes

FFõõiisskkoolláássookk  vváállllaallnnaakk  kkeeddvveezzõõ  áárroonn  llééppccssõõhháázzttaa--
kkaarrííttáásstt,,  vvaaggyy  mmaatteemmaattiikkaa,,  aannggooll  ééss  ffiizziikkaa  kkoorrrreeppeettáá--
lláásstt..  SSzzáámmlláátt  aadduunnkk..  TTeelleeffoonn::    00662200--223355--55885599..

aaddááss--vvéétteell

PPeeuuggeeoott 206 XR 1400cm3, 2000. évjáratú gépkocsi több
extrával I. kerületi tulajdonostól eladó. Az autót gyors mo-
torral, jó fogyasztással, kevés kilométerrel kínálom, apró ka-
rosszériajavítás szükséges. Téli-, és nyári gumikkal napi
használatból. Irányár: 440e Ft. Telefon: 0620-370-7221.

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

MMeegguunntt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom.
Nem vagyok kereskedõ! Telefon: 06-20-956-4084.

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

GGEERRIINNCCBBEETTEEGGSSÉÉGGRREE
PPeerrssoollvvaa  GGyyóóggyysszzaalloonn..hhuu..  AAttttiillaa  úútt  8877..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--
335577--22779988..  AA  hhiirrddeettééssrree  jjeelleennttkkeezzõõ  eellssõõ  1100  üüggyyffééll  11  hhóó--
nnaappiigg  iinnggyyeenn  kkeezzeellééssbbeenn  rréésszzeessüüll..

kköözzlleemméénnyy

KKii  ttuuddjjaa??  11994455  jjaannuuáárr  vvééggéénn  nneehhéézzbboommbbaa  sszzõõnnyyeegg  hhuull--
llootttt  aa  KKrriisszzttiinnaa  ttéérrrree,,  aa  hhaalloottttaakkaatt  aa  tteemmpplloommnnááll  kköözzssíírr--
bbaa  tteemmeettttéékk..  MMeellyyiikk  nnaappoonn  ttöörrttéénntt??  AAkkii  ttuuddjjaa,,  sszzíívveess--
kkeeddjjéékk  éérrtteessíítteennii::  DDrr..  MMiikkllaauuzziicc,,  220011--22446699,,  0066--7700--
337788--00661199,,  zziicc@@cchheelllloo..hhuu..

oktatás

NNéémmeett intenzív minden szinten, érettségire, nyelvvizs-
gára, spanyolból középfokig. Házhoz is megyek. Telefon:
06-30-420-8507.

BBéébbiisszziitttteerr-nyelvtanár vállal gyermekfelügyeletet an-
gol vagy francia társalgással játékosan a szülõknek üzleti
nagolt és szövegek elemzését. Érdeklõdés: 0630-464-
0983.

Szolgáltatás

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

Várnegyed

Ingatlan

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

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (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

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

Telefon: 0620-467-9352

Állás

Oktatás

Adás-vétel

Vegyes

Egészség

Közlemény

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001133..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Március 8.
Március 22.

Április 5.
Április 19.
Május 10.
Május 24.
Június 14.
Június 28.

JJúúlliiuuss
Augusztus 16.
Augusztus 30. 

Szeptember 13.
Szeptember 27.

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

Lapzárta
Február 27.
Március 13. 
Március 27.
Április 10.
Május 1.

Május 15.
Június 5.

Június 19.
SSzzüünneett

Augusztus 7.
Augusztus 21.
Szeptember 4.

Szeptember 18.
Október 2.

Október 16.
Október 30.

November 13.
November 27.
December 11.

Lapszám
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ha nem kapja a lapot, hívja a terjesztõt! 
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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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