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Elkezdõdött a volt Honvéd
Fõparancsnokság felújítása

Lapunk következõ száma 2013. augusztus 16-án, pénteken jelenik meg!

Tavaly õsszel született kormányhatározat
arról, hogy mintegy 700 millió forintot cso-
portosítanak át a volt Honvéd Fõparancs-
nokság épületmaradványának felújításá-
hoz. Június elején kihirdették a kivitelezési
pályázat gyõztesét, a nyertes cég így már
megkezdhette a munkálatokat, melyek célja,
hogy a meglévõ épületet alkalmassá tegyék
turisztikai és kulturális funkciók befogadá-
sára.

„A Honvéd Fõparancsnokág olyan környezetben
helyezkedik el, amely kulturálisan és turisztikai-
lag kiemelten gazdag. Az újrahasznosítás fontos
szempontja tehát, hogy az épület ne csupán egy
markáns turisztikai színfolt legyen, hanem illesz-
kedjen abba a komplex szemléletû, tartalmilag
összehangolt koncepcióba, amelynek része lesz a
Várkert Bazár is” – ismertette a felújítás irányel-
veit a beruházást koordináló kormánybiztosság.
Dr. Zumbok Ferenc kormánybiztos hivatala la-
punkat arról tájékoztatta, hogy az épület alkalmas
lesz turisztikai és kulturális információk közvetí-
tésére, emellett lehetõséget nyújt majd kiállítá-
sok, vetítések, színházi és zenei programok meg-
rendezésére, valamint vendéglátóegységek kiala-
kítására. Az épületben megvalósuló kulturális
tartalom egyik kiemelt célja, hogy részletesen fel-
tárja a Vár történelmi és kultúrtörténeti, vala-
mint kortárs és turisztikai értékeit, illetve az egy-

kori Honvéd Fõparancsnokság torzóként meg-
maradt mûemlék épülete újra bekapcsolódjon a
Várnegyed vérkeringésébe.

A felújítás fõbb lépései az állagmegõrzõ mun-
kálatokon túl a szabad átjárás biztosítása a koráb-
ban befalazott nyugati kapu megnyitásával, vala-
mint az épület központi elemeként szolgáló, log-
giával bõvített négyzetes udvar használhatóvá té-
tele. A munkálatok során nem kerül pótlásra a
belsõ falfelületekrõl levert vakolat, így bemutat-
ható lesz az eredeti, téglasorokból álló falazati
struktúra. 

Pályázati úton valósul meg a helyiségek bérbe-
adása. A nyertes pályázók kiválasztásának ki-
emelt értékelési szempontja, hogy a tervezett kul-
turális vagy vendéglátó egység vizuálisan és kíná-
latában is illeszkedjen a korábban elfogadott
szakértõi koncepcióhoz. A beruházást Zumbok
Ferenc, a Budai Várbazár felújításával és a Várne-
gyed hosszú távú fejlesztésével megbízott kor-
mánybiztos irányítja, a tervezésben és lebonyolí-
tásban a Várgondnokság Nonprofit Kft. mûkö-
dik közre, míg a kivitelezõi munkát a pályázaton
kiválasztott Nemes és Társai Építõipari és
Szolgáltatási Kft. végzi. A munkálatok várhatóan
ez év végén fejezõdnek be. 

A Honvéd Fõparancsnokság épületének történeté-
rõl és a felújítás elõzményeirõl a 3. oldalon olvasha-
tó összeállításunk.

Közmeghallgatást tartott 
az önkormányzat

Gyarapodó 
kerület

Az eltelt év eredményeirõl, a kerület gazdálko-
dásáról, az állami és önkormányzati beruházá-
sokról számolt be a polgármester a Telekom
székházban tartott közmeghallgatáson, majd az
írásban és szóban feltett kérdésekre kaptak vá-
laszt a kerület lakói.

A közmeghallgatás arról is szól, hogy a lakos-
ság megismerje az elmúlt egy esztendõ ered-
ményeit, legfontosabb történéseit – hívta fel a
jelenlévõk figyelmét dr. Nagy Gábor Tamás,
aki elmondta, hogy a bemutatásra kerülõ pre-
zentáció, illetve az éves beszámoló szövege fel-
kerül az önkormányzat honlapjára, így azok is
elsõ kézbõl tájékozódhatnak, akik személye-
sen nem lehettek jelen a közmeghallgatáson.
Mint a polgármester rámutatott, a megadott
határidõig harminckilenc kérdés, észrevétel
érkezett az önkormányzathoz, amely azt jelzi,
hogy a kerületben élõk tenni akarnak szûkebb
pátriájuk fejlõdése, lakókörnyezetük jobbá té-
tele érdekében. 

Ami a legutóbbi közmeghallgatás óta eltelt
egy év legfontosabb történéseit illeti, januárban
megalakult a kerületi tankerület és a kormány-
hivatal, valamint megváltoztak az építési szabá-
lyok. A tankerülettel kapcsolatban dr. Nagy
Gábor Tamás elmondta: a Klebersberg Intéz-
ményfenntartó Központ látja el a pedagógiai
szakmai munka felügyeletét, az épületek üze-
meltetése, a karbantartás és a fenntartás a kerü-
letnél maradt. Ezt a feladatot a GAMESZ kere-
tei között felállított intézményi csoport látja el. 

A helyi gazdálkodás kapcsán elhangzott,
hogy az uniós fejlesztési források bevonásával
18,6 milliárd forintra emelkedett a kerület
költségvetése. Mindez a közel hatmilliárd fo-
rint értékû vissza nem térítendõ pályázati támo-
gatások mellett, annak is köszönhetõ, hogy a
mûködési bevételek meghaladják a kiadásokat,
ami országos összehasonlításban is példaértékû
teljesítmény.  További segítséget jelent a kerü-
let számára, hogy az állam átvette a kerülettõl a
Mathias Rex fejlesztési kötvény negyven százalé-
kát, így ezt már nem az önkormányzatnak kell
visszafizetnie.

Dr. Nagy Gábor Tamás ugyanakkor hangsú-
lyozta: a kötvény ellenértékét nem a mindenna-
pi mûködésre költötte az önkormányzat, ha-
nem az uniós pályázatok önrészének biztosítá-
sára, illetve a kerület épülésére, szépülésére for-
dította.                                               (Folytatás a 2. oldalon) Az elõcsarnok és a belsõ terek felújítása a tervek szerint az

év végéig befejezõdik

A képviselõ-testület döntése értelmében
nemrégiben megalakult a budavári közterü-
let-felügyelet, amelynek elsõdleges faladata a
közterületek rendjének és tisztaságának vé-
delme, valamint a lakosságot leginkább za-
varó szabálysértések megelõzése, szükség ese-
tén szankcionálása. Fekete Sándornét, a fel-
ügyelet vezetõjét arról kérdeztük, pontosan
milyen ügyekben fordulhatnak hozzájuk a
kerületi polgárok. 

Mint a közterület-felügyelet vezetõjétõl megtud-
tuk, a közösségi együttélés alapvetõ szabályait
meghatározó, június 1-tõl hatályos kerületi ren-
deletben foglaltak betartatása érdekében a fel-
ügyelõk folyamatosan ellenõrzik a közterület fog-
lalásokat, fellépnek az engedély nélküli árusok-
kal, az utcán italozókkal, valamint mindazokkal
szemben, akik vétenek a lakosság érdekeit szolgá-
ló szabályok ellen.  Parkolási ügyekben is intéz-
kedhetnek, amennyiben a fizetõ övezeten belül
az autósnak nincsen parkolási engedélye vagy ér-
vényes jegye, a közterület-felügyelet akár kerékbi-
lincset is felszerelhet a gépjármûre.

Eljárnak a KRESZ szabályainak megsértése
esetén, itt elsõsorban a szabálytalan parkolásra, a
megállni tilos tábla figyelmen kívül hagyására
kell gondolni. Jelenleg tizennyolcan dolgoznak a
felügyeletnél, az ügyfélszolgálati munkatárson és
a diszpécseren kívül a többiek egyenruhás közte-
rület-felügyelõi feladatokat látnak el. A cél a folya-
matos közterületi jelenlét biztosítása, ennek érde-
kében a felügyelet emberei a hét valamennyi nap-
ján két mûszakban, reggel nyolctól este tíz óráig
teljesítenek szolgálatot.

A tervek szerint napi rendszerességgel tartanak
járõrözéseket, a frekventált kerületi helyszíneken
pedig visszatérõ ellenõrzéseket tartanak. Együtt-
mûködnek a rendõrséggel és a kerületi polgárõr-
séggel, velük közös akciókat szerveznek. 

A közterület-felügyelet munkáját egy járõrözés-
re alkalmas személyautó, illetve kisteher gépkocsi
segíti, utóbbira a kerékbilincseléshez van szük-
ség.

Minden felügyelõ kézi számítógépet, úgyneve-
zett PDA-t kapott, így a büntetéseket elektroni-
kus úton tudják a helyszínen kinyomtatni. A
PDA ráadásul rögzíti a GPS koordinátákat, vala-
mint fotók készítésére is alkalmas, így jogvita ese-
tén egyszerûbb a bizonyítás, annál is inkább mert

a számítógépes hálózatnak köszönhetõen az ada-
tok azonnal megjelennek a felügyelet központi
rendszerében. 

A hét minden napján reggel 8-tól este 10 óráig folyik az ellenõrzés

Dolgozik a kerületi közterület-felügyelet

A közterület-felügyelet ügyfélszolgálati irodája az
Iskola utca 16. szám alatt található.
Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 8-16 óra között
Telefon:225-7272, 225-7271
Fax:225-7270

Az utcai árusokat is ellenõrzik a közterület-felügyelõk

Kormányzati és uniós forrásokból újul meg a Várbazár
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(Folytatás az 1. oldalról)
Évek óta nagy siker a társasházi pályázat, amelyen
idén is mintegy ötven millió forinthoz jutottak a
lakóközösségek. A tapasztalatok szerint a támoga-
tás egyfajta katalizátor, hiszen hozzájárul ahhoz,
hogy a társasházak belevágjanak a felújításokba.
Szintén ezt a célt szolgálja a fõvárosban egyedülál-
ló kedvezményes hitelprogram, ennek lényege,
hogy a bankhitel felvételekor nem kell az egyes la-
kásokat jelzáloggal terhelni. A kezdeményezés si-
keres, hiszen egyetlen esetben sem fordult elõ,
hogy a pénzintézetek igénybe vették volna az ön-
kormányzat garanciavállalását. 

A gondoskodó önkormányzat koncepció kere-
tében a kerület továbbra is fenntartja a Maros ut-
cai járóbeteg szakrendelõt, ahogyan biztosítja a
rendszeres ingyenes szûrõvizsgálatokat és a HPV
elleni védõoltáshoz is támogatást nyújt. A szak-
rendelõben folyamatosak a fejlesztések, koráb-
ban megtörtént a nyílászárók egy részének cseré-
je, idén új mûtõággyal gyarapodott az eszközpark.    

Az országban elsõként Budavár vezette be a
Szociális Kártyát, amellyel a megadott keret erejé-
ig alapvetõ élelmiszereket vásárolhatnak a rászo-
rulók. A program jól mûködik, hiszen garantálja,
hogy a támogatásból valóban a létfenntartáshoz
szükséges termékeket, és nem alkoholt vagy ciga-
rettát szereznek be a segélyezettek. Bevezetésre
került a szociális kölcsön intézménye, amely haté-
kony segítséget nyújt az átmeneti pénzügyi nehéz-
ségekkel szembesülõ családok számára. 

Egyre népszerûbb a lakás helyreállítási prog-
ram is, ennek keretében akár a kisebb karbantar-
tási munkák elvégzéséhez is támogatáshoz lehet
jutni. Bár a szociális feladatok közül többféle ellá-
tás átkerült az államhoz, ennek ellenére az önkor-
mányzat fenntartja a már megszokott szolgáltatá-
sokat – húzta alá dr. Nagy Gábor Tamás hozzáté-
ve, hogy lesznek újabb kezdeményezések is. Ilyen
az iskolai menza „megreformálása” annak érde-
kében, hogy a gyerekek valóban jó minõségû, táp-
láló ételekhez jussanak. 

Ahogyan a szociális gondoskodás, úgy a hagyo-
mányok, és a kulturális értékek megõrzése is ki-
emelt figyelmet kap a kerületben. Ennek szelle-
mében az elmúlt egy évben többek között két
rossz állapotú tabáni épület újult meg, az egyik-
ben, az országban egyedülálló Mesemúzeum ka-
pott helyet. Új szobrokkal és emlékhelyekkel is
gyarapodott a kerület, ilyen a Földanya szobra, a
Nemzeti Emlékhely, vagy Huszka Jenõ márvány-
táblája. A tervek között szerepel Bethlen István
egykori miniszterelnök szobrának felállítása a
Szent György téren és a  Mária-anya szobor felál-
lítása a Vár fokán. Népszerûek a kulturális intéz-
mények, a Várnegyed Galéria, a Márai Szalon és
a Zenei Szalon, ahogyan az állandó, visszatérõ
programok, így a Beethoven Budán, a Nyárbú-
csúztató és a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv
Ünnepe is sokakat megmozgat. 

Értékeink megbecsülését jelzi, hogy a díszpol-
gári cím, a Semmelweis- és a Virág Benedek-díj,
valamint a Budavárért Emlékérem mellett egy
újabb kitüntetést alapított a kerület. A Budavári
Szent György-díjjal a kerületben kiemelkedõ tel-
jesítményt nyújtó rendõrök munkáját ismerik el,
elsõként Pintye György, a kerületi kapitányság
munkatársa részesült az elismerésben. Dr. Nagy
Gábor Tamás  köszönetet mondott dr. Kiss
Szabolcs rendõrkapitánynak a rendõrség haté-
kony munkavégzéséért, különösen az ország-
imázst romboló vári pirosozás felszámolásáért. 

Az önkormányzat mellett az állam is jelentõs
beruházásokat hajt végre a kerületben, ezek kö-
zül az egyik legfontosabb a Mátyás-templom re-
konstrukciója – az építkezés idén befejezõdik – a
Rudas fürdõ, illetve a Clark Ádám téri park fel-
újítása. A nyár folyamán elkészül a Nagyboldog-
asszony barlang megerõsítése, ezzel újra meg le-
het nyitni a Szentháromság téren egyelõre lezárt
útszakaszt. 

Jó hír, hogy a kerület kérésére a kivitelezõ újra
rakja a vári utak burkolatát, míg a Dísz tértõl
kezdve a busz útvonalán megemelt, azaz a szélesí-
tett járdával egy szintre kerülõ úttest épül.

Szintén a Szentháromság teret érintõ fejlesztés,
hogy a Magyarság Háza elõtt díszburkolatot alakí-
tanak ki, a sokakat zavaró parkolás pedig megszû-
nik a szobor körül. A Halászbástya rekonstrukci-
ójának részeként megújult a Margaréta terasz,
míg a Szentháromság tér zöld felületein a gyöngy-
kavicsos sétány kõburkolatot kapott.

Nyomasztó adóssága a fõvárosnak a Batthyány
tér rendezése. Az önkormányzat elképzelései sze-
rint Buda talán legszebb barokk terét elsõ lépés-
ben az önkormányzat „tatarozná”. Középtávon
megszûnne a buszvégállomás, a járatok a Kölcsey
szobor elõtt haladnának el, míg a tér másik olda-
lát a gyalogosok vennék birtokba. A közeljövõ ter-
vei között szerepel egy kávézó pavilon építése a
Nulla kilométerkõ mellett, az egyébként fõvárosi
kezelésû Alagút balesetmentesítése pedig hóna-
pokon belül megvalósul. Az önkormányzat
ugyanis úgy döntött, hogy a további halálesetek
megelõzése érdekében a Palota úton már megis-
mert Ybl kerítést építtet az Alagút fölötti teraszra,
a kiülés megakadályozása érdekében a kerítés elé
nagy dõlésû bádog szegély kerül. A kerületszépí-
tés jegyében még idén megvalósul a Mária tér
rendezése, melynek részeként lakossági kérésre
megszûnik a kutyafuttató, illetve kiépül a Donáti
utcai ráhajtást lassító sebességcsillapító borda.
Hasonló parkosítás várható a Batthyány-Hattyú
utca torkolatában, ahol a használaton kívüli szer-
viz utat építik át.

A beszámolót követõen Dobrocsi Tamás a
Budai vár és környékének közlekedési fejlesztésé-
rõl, valamint a Várkert Bazár felújításáról és az
ehhez kapcsolódó forgalmi változásokról tartott
beszámolót, majd a korábban írásban érkezett, il-
letve a helyszínen elõterjesztett kérdésekre vála-
szolt dr. Nagy Gábor Tamás. 

Visszakerülnek a padok a Mikó utca sarkára 

A polgármester egyetértett azzal a felvetéssel,
hogy hiányoznak a padok az Attila és a Mikó utca
sarkáról. Mint elmondta, az önkormányzat tá-
mogatja az ülõalkalmatosságok visszahelyezését,
a kérdéses terület azonban fõvárosi kezelésû,
ezért kezdeményezni fogják a FÕKERT-nél a pa-
dok pótlását. 

Kiáll a lakók mellett az önkormányzat a
Telekom székház zajszennyezésével kapcsolat-
ban. Elkészült ugyanis a panaszokat alátámasztó
zajmérés, ennek alapján a jegyzõ haladéktalanul
megteszi a szükséges lépéseket. Bonyolultabb a

Kuny Domokos utcai parkoló helyzete, a nem
rendeltetés szerinti használat miatt a kerület ve-
zetése egyeztetéseket kezdeményez a székház
üzemeltetõjével. A MÁV zajhatásaira panasz-
kodtak a Mészáros utcában élõk. Bár a MÁV
szerint nincs szükség zajvédõ kerítésre, az ön-
kormányzat ezt másként látja, a polgármester
ezért felajánlotta, hogy elvégzik a bizonyító erejû
zajméréseket.

Rossznak tartja a Maros utcai rendelõ fizioterá-
piás részlegének elhelyezését egy másik levélíró,
aki szerint különösen a szellõztetéssel akadnak
gondok. A polgármester válaszában kiemelte: a
szakrendelõkre rendkívül szigorú mûködtetési
szabályok vonatkoznak, eddig az illetékes hatósá-
gok nem emeltek kifogásokat. Ettõl függetlenül
megvizsgálják a panaszt és megteszik a szükséges
intézkedéseket. Hasonló a helyzet az Alagút utca
- Horváth kert sarkánál tapasztalható burkolat-
egyenetlenségek esetében. Az utóbbi idõszakban
már kétszer kijavíttatta az önkormányzat a hibát,
ha kell, ismételten felszólítják a kivitelezõt a bur-
kolat megfelelõ minõségû helyreállítására. 

Figyelnek a közterületek rendjére 

A kerület több pontján hiányoznak, vagy sérül-
tek a közterületi korlátok, ezek pótlása, javítása
részben a BKK feladata. Dr. Nagy Gábor Tamás a
jelenséggel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy
a közlekedési balesetek miatt megsérült utcabú-
torok, lámpák, parkolásgátló oszlopok helyreállí-
tásának költségét a biztosító megtéríti. Ezért az
önkormányzat felkérte a kerületi rendõrséget,
hogy ilyen esetekben mindig tüntessék fel a jegy-
zõkönyvben a közterületeket érintõ károkat. 

Panaszként elhangzott, hogy a Krisztinaváros-
ban rendszeresen idõ elõtt kirakják a kukákat a
társasházak, ami nem csupán utcakép romboló
látvány, hanem kellemetlen szaghatásokkal is jár.
Erre csak az elszállítás elõtti napon lenne lehetõ-
ség, amit a közterület-felügyelet munkatársai szi-
gorúan ellenõrizni fognak – válaszolta a polgár-
mester. 

Hegyvidéki tulajdonba került a Mészáros utcai 
fogászat 

Tovább üzemel a Mészáros utca 10. alatti felnõtt
fogászati rendelõ, igaz a XII. kerületi mûködteté-
sében, a Hegyvidéki Önkormányzat ugyanis meg-
vette az ingatlant.

Továbbra sincs nyugalom a Palotanegyedben,
ahol szinte egymást követik a hangos nagyrendez-
vények. Dr. Nagy Gábor Tamás tájékoztatása sze-
rint a területet a Várgondnokság Nonprofit Kft.
kezeli, az önkormányzat mindössze annyit tehet
– és tesz is – hogy tiltakozik a kerület nyugalmát
zavaró programok megtartása ellen. Érdekes
ugyanakkor, hogy a bizonyára tisztes bevételt je-
lentõ számtalan fesztivál ellenére nem jut pénz az
itteni gyalogosútvonalak felújítására, holott a
kockakõ rendkívül rossz állapotú, helyenként
balesetveszélyes.

Többen panaszkodtak az Oxygén- Wellness
elõtt tapasztalható parkolási anomáliákra. A fel-
szólalók szerint nem indokolt további utcai par-
kolóhelyeket kialakítani a Kereszt utcában, hi-
szen a környéken a meglévõ fizetõ parkolók ki-
használatlanok, ráadásul a vendégek számára a
Wellness mélygarázsa is rendelkezésre áll. 

Dr. Nagy Gábor Tamás kifejtette: az önkor-
mányzat tervezi a Naphegy utca és Kereszt utca új-
raaszfaltozását, felújítását. Ehhez csatlakozva fel-
merült, hogy egy rövidebb szakaszon esetlegesen
parkolókat létesítenek. Egyelõre semmi nem
dõlt még el, a kerület több lehetõséget is megvizs-
gál, köztük az utca egyirányúsítása is elképzelhe-
tõ. Annyi biztos, hogy a lakók számára leginkább
elõnyös megoldást fogják választani. 

Dr. Kiss Szabolcs rendõrkapitány mindehhez
annyit tett hozzá, hogy a tiltott helyen történõ vá-
rakozás tavaly óta szabálysértésnek minõsül. Ez
azt jelenti, hogy ha a helyszínen nem sikerül tet-
ten érni a szabálytalankodót, nagyon nehéz érvé-
nyesíteni a bírságot. Megoldás lehet a kerékbilin-

cselés, amire a közterület-felügyelet megalakulá-
sával végre lehetõség nyílik. Szóba került a tabáni
park akadálymentesítése is, melyet az ivókutak te-
lepítésével együtt az  önkormányzat kezdemé-
nyezni fog a fenntartó FÕKERT-nél, illetve a tu-
lajdonos fõvárosnál. 

Nincsenek veszélyben a királyi palota kincsei 

Alaptalanok azok a félelmek, hogy a Nemzeti
Galéria képeinek a múzeumi negyedbe költözte-
tésével kiürül a királyi palota. Dr. Nagy Gábor
Tamás mindenkit megnyugtatott, hiszen, mint
rámutatott, egy huszonöt éves programról van
szó, melyrõl egyelõre nincs is végleges döntés. Ha
pedig megvalósul a palota felújítása, a belsõ ré-
szek történeti hûségû visszaállítása, akkor bõven
lesznek mûtárgyak az épületben.

Több kérdés érkezett a tabániak részérõl, az itt
élõk elsõsorban a 19-es villamos megállóinak
visszahelyezését, illetve a Virág Benedek Ház
hasznosítását szorgalmazták. Mindehhez dr.
Nagy Gábor Tamás annyit fûzött hozzá, hogy a
közlekedési kérdések döntõ többsége, így a villa-
mosmegállók áthelyezése és az alsó rakparti lehaj-
tó ismételt megnyitása is a fõvároshoz tartozik.
Ezeket az elképzeléseket egyébként az önkor-
mányzat is pártfogolja, a BKK azonban egyelõre
nem hajlik az együttmûködésre.

Megújulhat a Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum  

A polgármester a Döbrentei utca forgalomcsilla-
pításával kapcsolatban annak a meggyõzõdésé-
nek adott hangot, hogy az elkerülõ út nem fogja
zavarni a tabáni templom nyugalmát, olyan meg-
oldás születik, amely az itt élõk érdekeit szolgálja.
Az is biztos, hogy a nemrégiben uniós forrásból
megvásárolt osztrák telken lévõ park megmarad.
A Virág Benedek házat sokszoros pályázattal sem
sikerült bérbe adni, a Várbazár rehabilitációjával
és a Döbrentei utca forgalomcsillapításával vi-
szont felértékelõdik a környék – ezt jelzi, hogy a
fenntartó minisztérium hamarosan elvégzi a
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum homlokza-
tának tatarozását–, így könnyebb lesz az épület
hasznosítása. Elképzelhetõ, hogy a helytörténeti
intézménnyé alakuló Tabán Múzeum az épület
emeletére kerül, míg a Várban egy másik, kifeje-
zetten a vári területet felölelõ múzeum nyílik. 

Zárszavában dr. Nagy Gábor Tamás hasznos-
nak nevezete a közmeghallgatást, mint rámuta-
tott, a lakossági fórumon kialakuló párbeszéd és
együttgondolkodás hozzásegíti az önkormányza-
tot ahhoz, hogy még eredményesebben dolgoz-
zon a kerületben élõk javára.                                 K. Á.

Közmeghallgatást tartott az önkormányzat

Gyarapodó kerület

Az elért eredményekrõl, a jövõbeni tervekrõl és a megoldásra váró problémákról is szó esett a közmeghallgatáson

A balesetek megelõzése érdekében kerítést építtetnek az
Alagút tfölötti teraszra (látványterv)

Ebben az évben is ötvenmillió forintot fordítanak a társas-
házak felújításának támogatására

Megszépült a Szentháromság téren álló zenepavilon 
környéke

Az év végére befejezõdik a Mátyás-templom felújítása
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Világháborús rom születik újjá a Dísz téren
(Folytatás az 1. oldalról)
Régóta váratott magára a Dísz téri, egykori Hon-
véd Fõparancsnokság torzójának rendbe tétele,
ám mindezidáig a pénz, illetve a közmegegyezés
hiánya akadályozta a rehabilitációt. A mostani
kormány elvetette a korábbi ciklusban felmerült,
a szakmabelieket és a lakosságot is megosztó, mo-
dern ráépítés koncepcióját: ehelyett külsõ átala-
kítások nélkül, a belsõ terek felújításával lehel-
nek életet a hányatott sorú épületbe.

A Dísz tér 17. helyén a 19. század elsõ felében
barokk homlokzatú, emeletes kaszárnyaépület
állt. Ennek egy részét az evangélikus egyház 1846-
ban megvásárolta, és azt Kimnach Lajos tervei
alapján templommá építették át. Miután a szom-
szédos Szent György téren 1890-re teljesen fel-
épült a Honvédelmi Minisztérium palotája, a
megmaradt kaszárnyarészt és a templomot egy-
aránt lebontották, hogy helyet adjanak az új kato-
nai épületnek. Itt épült meg Kallina Mór tervei
alapján 1895–1897 között a Honvéd Fõparancs-
nokság tömbje, összeépítve a minisztérium épü-
letével. (Az evangélikusoknak kárpótlásul a Bécsi
kapu téren emeltek új templomot.)

A Honvéd Fõparancsnokság neoreneszánsz stí-
lusú, négyemeletes, nagyméretû kupolával koro-
názott épülettömbje a második világháború ide-
jén súlyos károkat szenvedett. A háború után a sé-
rült kupolát és felsõ emeleteket lebontották,
mert az akkori szakmai álláspont szerint a Vár
együtteséhez nem illõ magas, sérült épületeket
kétemeletesre vissza kellett bontani. Az 1950-es
években megindult bontások a ’90-es évek végéig
folytatódtak, így mára csak az épület úgynevezett
lábazati zónája maradt meg. 2004-ben a mûemlé-
ki jelentõségû területen álló épülettorzót védetté
nyilvánították.

„Lebegõ tetõ” borzolta a közvéleményt

A helyreállításra, hasznosításra az elmúlt évtize-
dekben sokféle elképzelés született. A rendszer-
váltást követõen, 1994-ben a terület kormány-
zati célú rendezésére írtak ki pályázatot, míg

1996-ban idegenforgalmi létesítményeket ter-
veztek erre a helyre. 1998-ban a Neumann
János Multimédia Központot és Digitális
Könyvtárat kívánták itt kialakítani, egy évvel ké-
sõbb azonban már egy újabb kulturális közintéz-
mény került képbe. 2000-ben a kulturális tárca
Gyerekvárat álmodott a parancsnokságból,

2001-ben viszont elõtérbe került egy kulturális
és turisztikai központ ötlete. 

2004-ben a Várgondnokság Kht. pályázatot írt
ki a Dísz téri épületmaradvány rekonstrukciójá-
ra, ahol a magyar államiság történetét bemutató
múzeumot, konferencia-központot és kávézókat
alakítottak volna ki. A pályázaton végül a Kis
Péter építész nevével fémjelzett alkotógárda futu-
risztikus megoldása gyõzött, a közvéleményt
azonban erõsen megosztotta a mûemléki környe-
zetbe rózsaszín, lebegõ kerámiatetõt álmodó terv,
ami ráadásul a kerületi építési szabályzatnak sem
felelt meg. Mivel a tervet az építési hatóságként
fellépõ Kulturális Örökségvédelmi Hivatal is éle-
sen bírálta, ezért a kezdeti lendület alábbhagyott,
olyannyira, hogy egészen 2007 végéig nem tör-
tént semmi érdemleges ez ügyben.

Ekkor azonban az építészszakma és a közvéle-
mény kizárásával a szaktárca megkísérelte pályáz-
tatás nélkül rendezni a helyszínt, az uniós forrá-
sok lehívásának határidejére hivatkozva. A ko-
rábbi építészeti pályázat nyertesének mellõzése
miatt kialakult szakmai tiltakozás hatására azon-
ban visszakozott a minisztérium, így végül a ko-
rábbi nyertes tervezõ, Kis Péter csapatát kérték fel
eredeti tervük átdolgozására. Bár az új tervek lé-
nyegesen finomodtak a korábbiakhoz képest,
ezek sem feleltek meg a kerület építési szabályza-
tának, illetve annak az önkormányzat, illetve a la-
kosság által is megfogalmazott elvárásnak, hogy a
beépítés mind nagyságában, mind megjelenésé-
ben a környezetéhez illeszkedjen.

Nem támogatta a kerület az átgondolatlan 
terveket

2008 novemberében változatási tilalmat rendelt
el a Budavári Önkormányzat az egykori Honvéd
Fõparancsnokság területére, hogy elérjék: a beru-
házás méltó módon illeszkedjen a történelmi
környezethez és a megvalósítása széleskörû szak-
mai-társadalmi konszenzuson alapuljon. Ekkor-
ra ugyanis világossá vált, hogy a Dísz téri romépü-
let rekonstrukciójának elõkészülete a szélesebb
szakmai fórumokat és a nagyközönséget teljesen

kizárva, ötletszerûen, folyamatos rögtönzések
mentén zajlott – ezt példázza, hogy a változtatási
tilalom elrendelése elõtti napokban több, egy-
mástól és a tervpályázaton elfogadott koncepció-
tól jelentõsen eltérõ terv is készült. Az önkor-
mányzat több ízben is kinyilvánította: amennyi-
ben a kerület által világosan meghatározott szem-
pontoknak megfelelõ, közmegelégedésre szolgá-
ló tervváltozat születik, nyomban megszûntetik a
változtatási tilalmat, illetve szükség szerint a kerü-
leti szabályozási tervet is módosítják. A szocialista
kormány azonban nem mutatott hajlandóságot
az egyeztetésre – ehelyett inkább a kiemelt pro-
jekt lefújása mellett döntött, és a rendelkezésre
álló uniós forrást más, gazdaságélénkítési célokra
használta fel.

A tarthatatlan állapotok megszûntetését az új
polgári kormány is céljául tûzte ki: így született az
a racionális döntés, hogy végezzék el az épületma-
radvány részleges felújítását. A tavaly októberi
kormányhatározatot követõen Zumbok Ferenc a
helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta: az
épület rekonstrukciója a budai Várnegyed
hosszú távú fejlesztésének keretében valósul meg.
A kormánybiztos kiemelte: a rekonstrukciós
munkálatok célja, hogy a meglévõ épület olyan
mûszaki állapotba kerüljön, hogy megnyitható le-
gyen a látogatók számára, és a Vár turisztikai érté-
keit bemutató információs és kulturális funkció-
kat lehessen a falai közé költöztetni.                       -d-

Folytatódnak a közterületi karbantartások
A következõ hetekben a kerület több pontján végez ki-
sebb-nagyobb karbantartási, illetve parkfenntartási mun-
kálatokat az önkormányzat. Gallyazásra lehet számítani a
Naphegy téri játszótéren, a Tábor utcai parkolóban, a Linzi
lépcsõ felsõ szakaszán, a Hunyadi János út és a Szalag ut-
ca csomópontjában, illetve a Pauler utcában. A tervek kö-
zött szerepel a Naphegy téri buszmegálló hulladékgyûjtõ-
jének lefestése és a fahelyek gyommentesítése, a Pauler
utcában megrongált hulladékgyûjtõ elbontása, valamint a
kerékpárút mellõl korábban biztonsági okokból leszerelt
kutyaszemetes áthelyezése. Szintén javításra vár a Várfok
utcai kutyaszemetes, megvalósul az Aladár utcai játszóté-
ren a hulladékgyûjtõ és az ivókút festése, illetve a
Csalogány utcai orvosi rendelõ elõtti virágtartó beültetése.
Lakossági kérésre már megtörtént egy „Városliget” típu-
sú pad kihelyezése az Európa liget játszóterén, míg a
Naphegy téri buszmegállóban – bár nem önkormányzati
feladat - a közeljövõben pótolják a megrongált utcabútort.

Növénytelepítés a Batthyány téren 
Elkészült a Batthyány téri metrókijáróval szemben talál-
ható, korábban meglehetõsen kopár, dísztelen terület
rendezése. Az önkormányzat megbízásából még tavaly
dézsás növényeket telepítettek a metróhoz vezetõ gya-
logosútvonal mindkét oldalára, míg május végén újabb
növények, elsõsorban cserjék kerültek a zöldfelületre.

Újabb víztakarékos kút a kerületben
A nyári idõszakban folytatódik a kerületi kezelésû ivó ku-
tak modernizációja is. Elsõként a Kilus-kút felújítása, il-
letve víztakarékossá tétele történt meg, nemrégiben pe-
dig a Szilágyi Dezsõ tér sarkán álló Pecz Samu kutat ala-
kították át nyomógombos mûködésûvé. A gépészeti fej-
lesztés mellett a kút környezetében a padok és a virág-
ágyás, míg a Szilágyi Dezsõ téren és a szomszédos Corvin
téren az automata öntözõrendszer is megújult. 

Színes sorompók a Várban 
Fokozatosan helyükre kerülnek a vadonatúj sorompóka-
rok a Budai Vár védett övezeteibe vezetõ útszakaszokon.
A sorompók különlegessége, hogy a sötétben a jelzõlám-
pákhoz hasonlóan világítanak. Lecsukva piros, míg fel-
nyitott állapotban zöld fényt bocsátanak ki, ezzel segítve
az autósok tájékozódását. Szintén újdonság, hogy a
Kapisztrán téren megnyílt az eddig zárva tartó illemhely,
ezzel hatra nõtt a Vár területén elérhetõ nyilvános WC-k
száma. 

Labdarúgótorna a barátság jegyében
Teremlabdarúgó tornát tartottak a Kosztolányi Dezsõ
Gimnáziumban, ahol határon túli magyar gimnáziumok
tanári csapatait látták vendégül. Érkeztek Pozsonyból,
Zentáról és Eszékrõl játékosok, valamint a Budavári Ön-
kormányzat és az Emberi Erõforrások Minisztériumának
dolgozói alkottak egy-egy csoportot. A meccsek és a nap
további programjai jó hangulatban, az összetartozás és a
barátság jegyében zajlottak le. A találkozó a Budavári Ön-
kormányzat támogatásával jött létre.

Svéd diákkórus a Kosztolányiban
A svédországi Göteborgból érkezett Utmarksskolan is-
kola Kortedala musikklasser diákkórusa koncerttel
egybekötött látogatást tett a Kosztolányi Dezsõ
Gimnáziumban. Az óralátogatásokat és a barátságos fo-
cimeccset követõen svédül, angolul és magyarul el-
hangzó, komoly- és könnyûzenei koncertet hallgathat-
tak a kosztolányis diákok. Búcsúzóul a közönséget is
megénekeltették a Svédországban is ismert Kedvesem
címû dallal.

Szeretethíd
2013. május 25-én, szombaton, a Református Egyház
Szeretethíd nevû programja keretében, az óvoda udva-
rán segítõ szándékú családok apraja-nagyja gyülekezett

ecsettel, metszõollóval a kezében, munkára készen. A
nap folyamán rendbe tették óvodánk teraszos udvarát, il-
letve a Poli-Farbe Kft. által adományozott festékekkel le-
festették az udvar apró kerítéseit. Köszönetünket szeret-
nénk kifejezni a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Lovas
úti épületébe járó gyermekek szüleinek, a Budai
Református Egyház gyülekezetének, Bartos Beáta szer-
vezõnek és a kft. vezetõjének, Szabó Antalnak az önzet-
len munkáért.

Katinszki Ferencné
intézményvezetõ és az  óvoda dolgozói

Köszönet a támogatásért
Köszönjük a személyi jövedelemadó egy százalékából a
Lánchíd Kör egyesületnek juttatott felajánlásokat, ame-
lyet a 2012. április 26-án megtartott Szent György napi
rendezvényünk költségeire fordítottunk. (adószám:
18081723-1-41)                                                       Lánchíd Kör

Erdélyi kirándulás 
A Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. „Határtalanul!” pályáza-
tának a jóvoltából a Szilágyi Erzsébet Gimnázium harminc
7.b osztályos diákja öt napot tölthetett Erdély csodálatos
vidékein. Fontos célkitûzése volt tanulmányutunknak,
hogy a diákjaink megismerkedjenek Kolozsvár és kör-
nyékének magyar lakta területeivel. Ezért felvettük a
kapcsolatot kolozsvári testvériskolánk, a Báthory líceum
szintén hetedikes osztályával, akik szállást biztosítottak
számunkra. 

Másik fontos célunk volt, hogy felkeressük híres tudó-
sok, költõk, mûvészek emlékhelyeit és elõadások kere-
tében felidézzük munkásságukat. Városnézések, meg-
hitt templomi hangverseny, bolyongás nagyjaink sírjai
között a házsongárdi temetõben, falukutatás Torockón,
könyv- és játékadományozás Böjte Csaba árvaházának
és a Báthory líceum könyvtárának, sóbánya-látogatás,
barlangtúra, vízvizsgálat a Hesdát-pataknál, a Székely-

kõ meghódítása, túrázás a Tordai-hasadékban és meg-
annyi program színesítette utunkat és járult hozzá
Erdély gyönyörû tájainak, sok helyen küzdelmes sorsot
folytató, magyarságukat aktívan õrzõ emberek megis-
meréséhez.                                                             Vasváry Kinga

Pontosítás
A 2013. június 14-én „Az örök divatban hisz a budavári
belsõépítész” címmel közölt cikkünkben tévesen jelent
meg a kitüntetés megnevezése. Somlai Tibor Ferenczy
Noémi díjat és a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét
kapta meg. Az érintettõl elnézést kérünk.

Szilágyis sikerek
A Magyar Vöröskereszt 42. alkalommal rendezte meg
május 25-én az országos elsõsegélynyújtó verseny dön-
tõjét Szombathelyen. Budapestet a felnõtt kategóriában
a Szilágyi Erzsébet Gimnázium jelenlegi és volt diákjaiból
álló csapata képviselte a területi és budapesti selejtezõk
megnyerése után.  Az iskola felnõtt csapata a fõváros
képviseletében a több száz induló csapat közül elsõse-
gélynyújtásban az országos 8. helyet, a vöröskereszt
szervezetérõl szóló elméleti versenyben a 3. helyet sze-
rezte meg.

Idén már sokadik alkalommal vett részt a Szilágyi
Erzsébet Gimnázium a Curie Környezetvédelmi Verse-
nyen. Ebben az évben Szolnokon rendezték meg a ver-
seny országos döntõjét.  A gimnázium diákjai most is ki-
váló eredményeket értek el: a 11-12. évfolyamban induló
csapat országos 1. helyezett lett,  s a többi korosztályos
csapat is bekerült a legjobb tíz közé.  A sokoldalú elméleti
és gyakorlati segítség - a változatos szemléltetõ eszközök
és az izgalmas, terepen végzett gyakorlatok – alapozták
meg a sikert. A Szilágyi Erzsébet Gimnázium az évek so-
rán többször is elnyerte az ökoiskola címet, nagy figyel-
met fordítanak a diákok környezettudatos életmódra va-
ló felkészítésére. 

Röviden

LLaakkoossssáággii  vvéélleemméénnyyeekk  aa  kkoorráábbbbii
tteerrvveekkrrõõll
2009 elején a Városháza aulájában kiállították a volt
Honvéd Fõparancsnokság átépítésével kapcsolatos
tervvariációkat. A vendégkönyvbe írt, illetve az újsá-
gunkhoz eljutatott véleményekbõl kiderült: a leg-
többen az eredeti, Kallina Mór tervezte épületet ál-
lítanák vissza a Dísz téren, s ellenzik a történelmi
környezettõl elütõ, modern ráépítések terveit.
Yadav Judit olvasónk például úgy fogalmazott: na-
gyon örül, hogy az önkormányzat a sarkára állt és
nem engedte, hogy az egykor szebb napokat látott
pazar épület egy ízléstelen, modern sapkát kapjon.
Dr. Czétényi Piroska építész, restaurátor pedig azt
írta: a tervek „mindegyike robbantja a Dísz tér -
Szent György tér szerkezetét, a tömegével, brutális
homlokzatával és kiképzésével”.

Az évek során több terv is született az épület rehabilitációjára

A II. világháború után a sérült kupolát és az emeleteket lebontottákAz egykori Honvéd Fõparancsnokság neoreneszánsz 
stílusú épülete

A felújítás után is látható lesz az eredeti téglasorokból álló
falazat szerkezete
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Lehet jó idõ vagy rossz, immár hagyomány, hogy
a Budavári Lakosok Szövetsége finom falatokkal
köszönti a nyarat a Czakó utcai Szabadidõköz-
pontban. Június 7-én a kerület más városrészei-
nek civil szervezeteit is meghívták a rendezvény-
re, amelyen kötetlen beszélgetés keretében a tíze-
dik születésnapját ünneplõ budaváriak eddigi te-
vékenységérõl és terveirõl is szó esett. A kerek év-
forduló kapcsán Szepesfalvyné Bodócsi Eszter el-
nök asszonnyal beszélgettünk.

s Felidézné számunkra, hogy 2003-ban honnan
jött a Szövetség megalakításának ötlete?

Tíz évvel ezelõtt Stróbl Krisztina vendégségbe hí-
vott közülünk öt baráti házaspárt. A legtöbben
itt laktunk a Várban. Akadt, aki máshonnan ér-
kezett, de komolyan érdekelték a környék kultu-
rális értékei. A beszélgetés során szóba került,
hogy érdemes lenne rendszeresen összejönni és
valamilyen módon hasznosítani az ismeretein-
ket. Az ember addig is sokszor találkozott a kör-
nyékbeliekkel, ismerõsökkel, megálltunk az ut-
cán beszélgetni, de úgy véltük, kár lenne, ha ezek
az utcai kapcsolatok csak alkalmiak maradná-
nak. Itt élünk, rengeteg emléket hordozunk ma-
gunkban, amelyeket össze lehetne kapcsolni. Így
született meg a Budavári Lakosok Szövetsége,
amely azért jött létre, hogy ezt a kis közösséget
összetartsa és képviselje.
sHogyan láttak munkához?

Ezen a téren nem volt tapasztalatunk, ezért szép
sorjában megtudakoltuk, hogy milyen intézmé-
nyekhez (cégbíróság, bank stb.) kell bejelentkez-
nünk. Szükség volt egy klubhelyiségre is, ahol a
rendezvényeinket tarthatjuk. Eleinte az Ország-
ház utcai kiskönyvtárban találkoztunk, késõbb
az önkormányzat támogatásával az akkoriban
megnyílt, barátságos Várnegyed Galéria lett az
otthonunk. Az ügyintézés közben szépen gyara-
podott a tagságunk. A hírünk úgy terjedt, mint
a népdalok: szájról szájra szállt. Megválasztottuk
a vezetõséget, férjemmel, Richárddal a háttér-
ben elvállaltam az elnöki teendõket. Jelenleg
hetvenöt fõ a taglétszám, ebbõl kb. harmincan-
harmincöten minden rendezvényen ott van-
nak. 

s Hogyan sikerül folyamatosan ébren tartani a tag-
ság érdeklõdését?

Minden hónap elsõ keddjén klubnapot tartunk,
ahol házi sütemények és üdítõ mellett beszélgeté-
sekre és aktuális témák megtárgyalására is lehetõ-
ség nyílik. Szeretnénk értékes tartalommal meg-
tölteni ezeket a délutánokat, így tavasszal
Gárdonyi Géza dédunokája, Heller Péter tartott
elõadást az íróról. A nemzeti ünnepek méltó
megtartását a szívünkön viseljük, minden alka-
lommal ott vagyunk az önkormányzati rendezvé-
nyeken. Több éven keresztül szerveztünk Miku-
lás ünnepséget a gyerekeknek, a Vár utcáin fák-
lyás felvonulással búcsúztattuk a telet, de olyan
különleges alkalmakon is szervezõként vettünk
részt, mint a Szent István szobor újraszentelése.
Ugyancsak népszerûek az autóbuszos kirándulá-
saink. Korábban a határon túlra is eljutottunk,
Szlovákiába, Délvidékre, ezek 2-3 napos utak vol-
tak. Az idén, inkább egynapos látogatásokat szer-
vezünk Somogy megyébe, Gyöngyösre, a Fertõ-tó
köré és Szentendrére. 
s Milyen kapcsolatban vannak a Budavári Önkor-
mányzattal?

Az önkormányzat több alkalommal is elfogadta
véleményünket a kiírt pályázatokkal kapcsolat-

ban. A Honvéd Fõparancsnokság, a Várbazár re-
konstrukciójának érdekében közös fellépéseket
szerveztünk. Megtiszteltetés volt számunkra,
hogy 2011-ben a Fejlesztési Minisztérium a
Budavár stratégiához kérte a hozzászólásunkat,
amelynek egy részét a tervezõk beépítették az el-
készített koncepcióba. 

Civil szervezetünk tagdíjakból mûködik, de az
elmúlt években a Budavári Önkormányzattól
több alkalommal nyertünk támogatást. Mun-
kánkat számítógéppel és fénymásolóval, kirán-
dulásainkat útiköltség biztosításával segítették.
Ugyancsak nekik köszönhetõ, hogy a Czakó ut-
cai sportközpontban tarthatjuk találkozónkat. 
sMilyen tervekkel készülnek a következõ tíz eszten-
dõre?

Úgy érzem, folyamatosan meg kell újulnunk. Az
alapító tagok közül többen eltávoztak közülünk,
szükség van a fiatalabbak aktív munkájára. A jö-
võben néhány fontos feladatot átadok, megosz-
tok a szövetség vezetõ egyéniségeivel.

Fontosnak tartom a technikai újításokat is: ma
már e-maileken keresztül is cserélõdnek az infor-
mációk. Célunk az alapítás óta változatlan:
együttmûködés a lakossággal, az önkormányzat-
tal  és  más civil szervezetekkel. R.A.

Nem tévedés: a fiatalos megjelenésû, kísérletezõ
kedvû festõmûvész nemrég csatlakozott a „hatva-
nasok klubjához”. A kerületben, illetve szülõváro-
sában, Kalocsán élõ alkotó munkáiból – melyek
az elmúlt harminc évben hazai és nemzetközi, fõ-
ként franciaországi tárlatokon rendszeresen sze-
repeltek – Keresztmetszet címmel a Duna Palota
rendezett életmû-kiállítást.

„Manapság divatossá vált a mûvészetben, hogy a
forma eluralkodik a tartalmon. Ezek a mûvek
azonban nem hatolnak az ember lelkébe” – jelen-
tette ki Jókai Anna a Keresztmetszet címû kiállí-
tás megnyitó ünnepségén. Az írónõ szerint
Vinczellér Imre festményeiben a formabontás a
tartalmat szolgálja. Mint mondta, nem valóság-
másoló festészet az övé, hanem a realitás maga-
sabb síkját tükrözi úgy, hogy abban a szakralitás is
megjelenik. „Ha ránézünk a képeire, úgy érezhet-
jük, nem vagyunk egyedül a világban” – fogal-
mazta meg benyomásait Jókai Anna.

„Egész életmûve a magánmitológiákra épül,
mindig a saját élményanyagát viszi vászonra” –
hangsúlyozta Vinczellér Imre mûvészete kap-
csán Bellák Gábor mûvészettörténész. A Magyar
Nemzeti Galéria fõmuzeológusa úgy véli: az al-
kotónak nincsen szüksége kitalált hõsökre, hi-
szen a családja tele van „szent emberekkel”. Ezek
a nagy emberek a családtörténet részei – közéjük
tartozik többek között Mányoki Ádám, a kima-
gasló barokk portréfestõ, akinek tiszteletére
Hommage a’ Mányoki címmel készült egy soro-
zat. Ez esetben sem utánérzésekrõl van szó: a ré-
gi és a mai képekben felfedezhetõ közös vonás –
ahogy Bellák Gábor fogalmazott – a Mányoki-fé-
le lazaság.

Vinczellér Imre büszke családi örökségére,
amelybõl számtalan, a mai kor számára fontos
üzenetet ki tud olvasni. „Bennem a tradíció és a
megújulás egyszerre él. Õseim szellemi hagyatéka
nem csupán esztétikai, hanem etikai, erkölcsi,
morális kérdésekrõl, társadalmi problémákról,

igazságosságról is
szól” – nyilatkozta la-
punknak a mûvész.
Hozzátette: nem
nosztalgiázik, nem
szeretne a régi korok-
ban élni, visszamen-
ni az idõben, hiszen
jól érzi magát most,
2013-ban; mindezzel
együtt jó visszatekin-
teni, hiszen az õsök
által képviselt világlá-
tásból, polgári élet-
formából sokat lehet
meríteni.

Az alkotóra, mint
megtudhattuk, a fel-
menõi közül Mányo-
ki Ádám mellett két
nagybátyja, Hevesy

Iván mûvészettörténész, filmesztéta, valamint
Kasselik László festõmûvész is nagy hatást gyako-
rolt. Vinczellér Imre megemlítette, hogy a
Kasselik-õsök a XIX. században építészeti vona-
lon alkottak az utókor számára maradandót: a
Bécsbõl Pestre települt Kasselik Fidél, majd fia,
Ferenc több száz épületet tervezett a fõvárosban –
például a Citadella terve Kasselik Ferenc nevéhez
fûzõdik. A helyi kötõdések szempontjából szin-
tén fontos láncszem Hevesy Iván nagypapája,
Toldy (eredeti családi nevén: Schedel) Ferenc
irodalomtörténész, akinek nevét utca és gimnázi-
um õrzi a kerületben.

A Duna Palotában nyílt kiállításon több mint
harminc év munkájából látható válogatás. A leg-
újabbak közül való a nagyméretû tûzmadár-soro-
zat, valamint a mostanában sokat utazó, nemzet-
közi tárlatokon résztvevõ Hommage a’ Solti címû
kép, amelyben a mûvész Solti György eredeti kar-
mesterpálcáját, mint tárgyat applikálta festmé-
nyébe. Vinczellér Imre munkái leggyakrabban
Franciaországban, Marseille, Cannes, Párizs kiál-
lítótermeiben szerepelnek, de itthoni kiállítóhe-
lyeken, például a budavári Koller Galériában és a
Kiskép Galériában is rendszeresen láthatóak a
mûvei.                                                                                -d-

Vinczellér Imre hatvan éves

Keresztmetszet
„Hídépítõ”
nagykövet

Balsai Mónika színmûvész Vas István
Cambridge-i elégia címû versével teremtett
bensõséges hangulatot nemrég a Márai
Szalonban. A távolság és a honvágy kérdése is
szóba került abban a beszélgetésben, amelyet
Szigethy Gábor, a szalon házigazdája, Csák
Jánossal, Magyarország londoni nagykövetével
folytatott. – Nem feltétlenül a fizikai jelenlét a
fontos; a lelkem mindig itthon van – jelentette
ki a diplomata, hozzátéve, hogy amikor Auszt-
ráliában, Chicagóban vagy Washingtonban
élt, folyamatosan kereste a kapcsolódási ponto-
kat hazájával. Elárulta a közönségnek, hogy há-
rom fogalom jeleníti meg számára Magyar-
országot: a Hargita teteje, Szigliget és a halászlé.
(Ráadásként említett egy negyedik érzést is:
Cseh Tamás dalainak hallgatása közben pálin-
kát kortyolgatni.)

Amikor Szigethy Gábor a válság hatásairól
kérdezte vendégét, Csák János a „válság” kifeje-
zést „zûrzavarra” módosította. Úgy fogalma-
zott, hogy az Európai Unióval folytatott viták el-
sõsorban az értékekrõl szólnak. Magyarország
álláspontja szerint bizonyos döntéseket ott kel-
lene meghozni, ahol a problémák keletkeznek.

Szakmai pályafutásáról elmondta, hogy válla-
latvezetõként évtizedeken keresztül a nemzet-
közi világban mozgott. Hazáját képviselve „vir-
tuális hidakat” épített többek között a MOL és
a Westel elnökeként. Folytatva a metaforát,
Csák János hozzátette: ehhez a munkához is-
mernie kell a talajt, ahová leteszi az elsõ pillért
és meg kell értenie, hogy aki a másik parton
van, hogyan gondolkodik. Úgy vélte, a nagykö-
veti munka is nagyrészt hídépítésbõl áll, és
örömmel szólt arról, hogy „hídépítõként” ma
már idejének több mint felét efféle alkotó tevé-
kenységgel tölti. 

A beszélgetés szüneteiben Balsai Mónika
Márai Sándor Füves könyvének írásait tolmá-
csolta, többek között A hazáról és az államról.
Az író soraihoz kapcsolódva, Csák János fel-
idézte a kinevezése elõtti meghallgatásokat.
Amikor valakitõl azt a tanácsot kapta, hogy ne
a kormányt és ne a pártot szolgálja, hanem az
országát, õ válaszában azt mondta, hogy nem
így gondolja: õ a hazáját kívánja szolgálni. E fo-
galomba beletartozik például az is, hogy Sepsi-
szentgyörgyön vagy Beregszászon hogyan élnek
az emberek. Feladatának tekinti, hogy alkotó
módon hozzájárulhasson a haza jövõjéhez. Éle-
te legfontosabb értékének a szabadságot nevez-
te. Döntéseit saját morális és intellektuális ha-
tárai szerint hozza.

Szigethy Gábor megosztotta a közönséggel,
hogy Csák Jánossal a Bortársaságban ismerke-
dett meg, egy 1992-es Bock Cuvée fogyasztása
közben. Az estnek ezen a pontján a házigazda
szójátékokban és nyelvi leleményekben gazdag
írása következett Bock József német, és a Cuvée
borfajta francia eredetû nevével kapcsolatban.
Végül szót kapott maga a borász is, aki villányi
birtokáról a száraz Ermitage Cuvée-bõl hozott
kóstolót a szalon közönségének. A Fortuna Ét-
terem séfje ezúttal darált húst rejtõ kelt tészta
batyukkal lepte meg az érdeklõdõket.                   roj.

Vinczellér Imre és Jókai Anna a kiállításon

Vinczellér Imre: Hommage a’ Solti 

Tíz éves a Budavári Lakosok Szövetsége

Csák János Magyarország londoni nagykövete
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Víziváros szülöttének, a száz esztendeje született
Amrita Sher-Gilnek állít emléket az a szabadté-
ri fotókiállítás, amely a Nemzeti Múzeum keríté-
sére erõsített tablókon mutatja be a magyar szár-
mazású indiai festõmûvész életének színtereit és
pályáját.

Június 21-én, a Magyar Mûvészeti Akadémia és a
Hungarofest Nonprofit Kft. összefogásával létre-
jött tárlat megnyitóján Keserü Katalin mûvészet-
történész, a kiállítás kurátora kalauzolta az érdek-
lõdõket. A szakember arra hívta fel a figyelmet,
hogy a mûvészettörténet csupán néhány évtized-
del ezelõtt figyelt fel a nõi alkotók különleges ké-
pi világára. A jelen tárlat igazolja azt az álláspon-
tot, hogy a nõk képzõmûvészete, választott témá-
ik megközelítése a saját életükbõl fakad.  

A félszáz tabló fotóanyagának többségét
Umrao Sher-Gil, Amrita édesapja készítette.  A
szikh rádzsa fia egész életében fényképezett, je-

lentõs képanyaggal dokumentálta önmaga és
családja életét, utazásait és Amrita festõi kitelje-
sedését. E rendkívül mûvelt férfi a nemesi csa-
ládból származó magyar Gottesmann Antóniát
vette feleségül és  Budapestre költözött. A család
a Szilágyi Dezsõ tér 14. szám alatti, vadonatúj há-
zában rendezte be elsõ otthonát, itt születtek lá-
nyaik, Amrita és Indira. Lakásukat az indiai
Lahorból hozott tárgyakkal és bútorokkal ren-
dezték be, így nem csoda, hogy a családfõ külön-
leges, titokzatos hangulatú szobákról készült ké-
peit sorozatban közölte az Új Idõk címû lap.

A budapesti évek után néhány évre Duna-
harasztiba költöztek. Amrita számára késõbb a
párizsi akadémián, Olaszországban és Indiában
is örök ihletet adott a magyar táj és az édesanyjá-
tól hallott sok-sok mese. A tárlat többek között
arról is hírt ad, hogy a festõnõ magyar nyelvû le-
veleiben nemcsak Dosztojevszkijrõl és Proustról
ír, hanem Adyról és Karinthy Frigyesrõl is, akit
kedvenceként említ. Ha végigballagunk a
Nemzeti Múzeum kerítése mellett, tanúi lehe-

tünk annak a változásnak, ahogyan a rendkívüli
rajztehetséggel megáldott kislány az indiai kép-
zõmûvészet megújítóvá vált. A festészet mellett
Indiában a szegények és a nõk sorsa foglalkoztat-
ta. Olvasta Nehru könyveit, sõt 1937-ben szemé-
lyesen is találkozott vele. Fényképek és festmé-
nyek reprodukciói idézik fel “az indiai Frida
Kahlo” pályáját.

A tragikusan fiatalon, 28 évesen elhunyt, ha-
zánkban eddig kevéssé ismert Amrita Sher-Gil
képeinek ereje olyan erõs, hogy minden bi-
zonnyal megragadják az utca emberének figyel-
mét. A szabadtéri tárlat egyszerre emlékezik a fes-
tõnõre és anyai nagybátyjára, az ötven esztende-
je elhunyt Baktay Ervinre. A neves indológus
szerepel egyes családi csoportképeken és néhány
Indiában készített felvétele is látható a tárlaton.   
A július végéig látható kiállítás anyagát Keserü
Katalin elsõsorban az Iparmûvészeti Múzeum
Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Mûvészeti Múzeumá-
ban lévõ Baktay hagyatékból, valamint az indiai
örökösök gyûjteményébõl válogatta.                     r.a.

Múzeummá alakította a többek között az állami
tulajdonú mûemlékeket is kezelõ Forster Gyula
Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központ a Dísz téri De la Motte–Beer palotát. Az
egykor volt patika és lakóház szellemi, históriai és
építésztörténeti kalandozással várja az érdeklõdõ-
ket, akik az eredeti bútorok, mûtárgyak és hasz-
nálati eszközök segítségével bepillanthatnak az
egykor itt lakók életébe.

Június 22-én a Múzeumok Éjszakáján nyitotta
meg elõször kapuit a nagyközönség elõtt a Dísz
tér 15. alatti Patikus ház, más néven a De la Motte
– Beer palota, amely a jövõben múzeumként mû-
ködik tovább. Maga az épület kalandos múlttal
rendelkezik. Buda 1686-as visszafoglalásának
idején két középkori ház állt a helyén, ezeket elõ-
ször egy fakereskedõ, majd Schulz János Lõrinc
asztalosmester és felesége vásárolták meg. Az in-

gatlan 1760-ben került De la Motte Ferenc
Károly Jácint császári mérnökkari alezredes és fe-
lesége Neuner Hochenberg Krisztina tulajdoná-
ba. Ebbõl a korszakból maradt fenn az épület ma
is látható legrégibb része, a földszinti és emeleti
dongaboltozat.

Tizenhárom évvel késõbb Beer József Kajetán
katonai gyógyszerész, Buda egyik leggazdagabb
polgára vásárolta meg az épületet, amelynek föld-
szintjén akkor már tíz éve patikát mûködtetett.
Beer József jelentõs építkezésbe fogott, neki kö-
szönhetõ az udvari árkádsoros loggia, a barokk
kapualj és a díszítõfestéssel gazdagított emeleti
térsor kialakítása.

A XIX. század elején Joseph Teutsch pesti ke-
reskedõ birtokolta a „Patikus házat”, amely a kö-
vetkezõ években többször gazdát cserélt, a feljegy-
zések szerint Semmelweis Ignác édesapja is meg
akarta vásárolni. 1865-ben az akkori tulajdonos
Tõry Gusztáv felkérésére Pan József egy kétemele-
tes lakószárnyat épített az udvaron, ez azonban a
második világháborúban elpusztult, míg a Dísz
téri épületrész és a barokk kapualj jelentõs káro-
kat szenvedett. Az ötvenes években az udvari
szárny helyén új lakóépületet emeltek, felújítot-
ták az utcai homlokzatot a barokk terekben pedig
lakásokat alakítottak ki. 

Az épület ékessége az öt szobából álló emeleti ba-
rokk lakótérsor, az „emphilade”, melynek falait
közel 250 négyzetméteren díszfestés teszi külön-
legessé. Olyannyira, hogy hasonló kialakítással
korábban egyetlen budavári polgár házában, sõt,
az arisztokrácia palotáiban sem találkoztak a szak-
emberek. 

Bár az épület egyes részei már látogathatók, a
teljes megnyitás hosszabb idõt vesz igénybe. A
Foster Központ a tervek szerint a kezdeti kiállítást
folyamatosan bõvítve eleveníti fel a XVIII. század
végi budai polgári életmódot. Mindez kiegészül a
patikusság bemutatásával, hiszen az épületben
kapott helyet Buda másodikként alapított gyógy-
szertára. Ennek egyedisége abban rejlik, hogy a
tulajdonos Beer József Kajetán az egész épületet a
funkciónak megfelelõen alakította át. A pincé-
ben tartották a gyógyvizeket, szeszeket – ezért ne-
vezték „víz pincének –, a földszinti üzletbõl nyílt
az anyagraktár és a laboratórium, a padláson
gyógynövény szárítót rendeztek be. Ezt a fajta
klasszikus téralakítást is szeretné idõvel láthatóvá
tenni a Forster Központ. 

Régi-új látványossággal gyarapodott a Budai Vár

Megnyílik a Dísz téri Patikus ház 

Amrita Sher-Gil indiai mûtermében, Shimlában

Irodalmat 
szeretõk társasága

Igazán szerencsésnek mondhatja magát, aki-
nek fiatalkori álma késõbb megvalósul. Nyitrai
Xavér Pálné, Julcsi maga sem tagadja, hogy a kü-
lönleges sorsúak közé tartozik. 

Az irodalmat a középiskolában kedvelte
meg, gyakran olvasott verseket és hobbijává vált
az idézetek gyûjtése. Késõbb mindezektõl a vé-
dõnõi hivatás és a családi élet elrabolta az idõt.
Nyugdíjasként azonban egészen új életet kez-
dett. Másodszor is férjhez ment, párja a munká-
ja mellett versírással is foglalkozott; a versek te-
hát újra elõkerültek Julcsi életében. Sajnos tíz
év után egyedül maradt, ám érezte, hogy rendel-
kezik még annyi energiával, hogy tagja legyen
egy hozzá hasonló érdeklõdésû emberekbõl ál-
ló társaságnak. Miután meghallgatta dr. Iván
László professzor egyik elõadását, amelyben ar-
ra biztatta hallgatóságát, hogy az irodalom és a
zene barátai hozzanak létre kis közösségeket, el-
sõként jelentkezett a tagok sorába. 

2004 novemberében Szilágyi Béla vezetésé-
vel alakult meg a Boldog Batthyány-Strattmann
László Idõsek Akadémiájának Irka köre, amely
azzal a céllal jött létre, hogy összefogja mindazo-
kat, akik szeretik a verseket, szívesen szavalnak
és azokat is, akik kedvtelésbõl írogatnak.
Tizenöten vállalták, hogy kéthetente összegyûl-
nek és közösen töltenek el felszabadító két órát,
elmondják vagy felolvassák és elemzik a költe-
ményeket. Elõbb egy Eötvös utcai pinceklub-
ban, majd egy V. kerületi üzleti vállalkozás iro-
dájában találkozgattak. Akkoriban Kiss Mik-
lósné és Szlávik László vették át a vezetést. A kör
a megalakulás utáni második évtõl már temati-
kus mûsorokkal is vendégszerepelt. Egy újabb
költözés vezette õket Budára, Gyulányi Eugé-
nia tagtársuk lakására, majd 2007-ben találtak
otthonra a Budavári Mûvelõdési Ház Ikon ter-
mében. Nyitrai Xavér Pálné kérésére az intéz-
mény befogadta õket és azóta is megkapnak
minden segítséget. A tagok pedig cserében vál-
lalták, hogy a jeles napokhoz kapcsolódva, min-
den hónapban alkalmi mûsort adnak a közön-
ségnek.

Az Irka kör elsõsorban klasszikus költõket
idéz meg, de a tagok évek óta jelentõs energiá-
kat megmozgató programokat is szerveznek. A
tavaly elindított költészet-napi maratoni vers-
mondást az idén is megismételték. „A vers az,
amit mondani kell” címû felhívásra 38-an vál-
lalták, hogy saját szerelmes, vidám, vagy filozófi-
ai tartalmú költeményeiket elszavalják. „Ima
Székelyföldért” címû mûsoruk díszvendége
Kányádi Sándor költõ, Budavár díszpolgára
volt. Ugyancsak sikeres mûsort adtak Így ír az
Irka kör címmel. Rendszeres összejöveteleiken
költõi életmûveket ismertetnek, elemeznek és
havonta egyszer arra is idõt szakítanak, hogy
mindenki elmondhassa az õt foglalkoztató gon-
dolatokat. Jelenlegi taglétszámuk huszonöt, kö-
zülük négyen alapító tagok. Színészi diplomá-
val rendelkezõ tagtársaik: Gyulai Eugénia és
Lestyán Katalin rendkívül sok szakmai segítsé-
get nyújtanak a többieknek. 

2009-ben csatlakoztak az „Életet az éveknek”
klubhálózat budapesti szervezetéhez, rendszere-
sen szerveznek irodalomtörténeti kiránduláso-
kat. Szõdemeteren Kölcseyrõl, Érsemjénen
Kazinczyról, Nagykárolyban Kaffka Margitról,
Nagyszalontán Aranyról, Erdõdön és Koltón
Petõfirõl tartottak megemlékezést a költõk ver-
seibõl összeállított mûsorokkal. 

Nyitrai Xavér Pálné sorolja a terveket. A jövõ-
ben szeretnék feltérképezni a határon túli ma-
gyarság költészetét és további mûsorokra is ké-
szülnek. Nyáron sem tartanak szünetet, amíg
zárva tart a mûvelõdési ház, az Irka kör kéthe-
tente csütörtökön Eugénia otthonában tartja
összejöveteleit.                                                           -a-

Szabadtéri fotókiállítás a magyar-indiai festõmûvész emlékére

Száz éve született Amrita Sher-Gil

Nyitva tartás:
Naponta 10-20 óráig, a látogatók kizárólag 

vezetõvel tekinthetik meg az épületet.

Nyitrai Xavér Pálné

A Patikus háznak is nevezett De la Motte-Beer palotát múzeummá alakították
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Emléktábla a kerület olimpiai bajnokainak
Bóbis Gyula, Czibor Zoltán, Csapó Gábor,
Egerszegi Krisztina, Faragó Tamás, Gábor
Tamás, Gerevich Aladár, Horváth Zoltán, Jeney
László, Kabos Endre, Kárpáti Rudolf, Kásás
Tamás, Kovács Pál, Lemhényi Dezsõ, Lemhényi-
né Tass Olga, Markovits Kálmán, Mezõ Ferenc,
Pelle István, Pézsa Tibor, Piller-Jekelfalussy
György, Puskás Ferenc, Schmitt Pál, ifj. Szívós
István és Steinmetz Ádám személyében huszon-
négy olimpiai bajnokkal büszkélkedhet kerüle-
tünk. Nevüket mostantól  emléktábla õrzi, amit
dr. Jeney Jánosné alpolgármester és Fábián László
a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója
avatott fel a Czakó utcai Sport- és Szabadidõ-
központ falán. 

Az ünnepségen a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) nevében az egybegyûlteket köszöntõ
Fábián László az I. kerület versenysportjának gaz-
dagságára hívta fel a figyelmet. Mint rámutatott,
irigylésre méltó, hogy Budapest legkisebb város-
részének lakói 53 olimpiai aranyéremmel járul-
tak hozzá a magyar sport dicsõségéhez. 

„Számos olyan ország létezik a sportpalettán,
amelynek ez a teljesítmény becsületére válna, rá-
adásul a névsor korántsem végleges, biztosak le-
hetünk abban, hogy a következõ években újabb
nevek kerülnek fel a márványtáblára” – bizako-
dott a MOB sportigazgatója hozzátéve, hogy vala-
mennyi kerületi olimpikon teljesítményével to-
vább öregbítette szûkebb pátriája, Budavár hírne-
vét. Erre szolgál az emlékhely is, amely tovább

erõsíti a helyi közösségi kapcsolatokat és ezen ke-
resztül a lokálpatriotizmus érzését. Hiszen bárki,
aki ezentúl eljön a Czakó utcai Sport- és Szabad-

idõközpontba, vagy éppen csak erre jár, és benéz
a kerítésen, egy pillanatra részese lehet a magyar
sport sikereinek. Még ennél is lényegesebb a pél-

damutatás, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a ke-
rületi gyermekek minél nagyobb számban köte-
lezzék el magukat a sport és a mindennapi moz-
gás mellett. Ezzel pedig újabb értelmet nyernek
az olimpiai bajnokok sikerei - hangsúlyozta
Fábián László.

Horváth Zoltán az 1960-as római olimpián
csapatban arany, egyéniben pedig ezüstérmet
szerzett egykori kiváló kardozó kiemelte, hogy
számára óriási megtiszteltetés olyan korszakos je-
lentõségû vívókkal egy emléktáblán szerepelni,
mint a hét aranyérmet szerzõ Gerevich Aladár
vagy a magyar vívás egyik atyjának számító Piller-
Jekelfalussy György.

Követendõnek nevezte a budavári kezdemé-
nyezést Pézsa Tibor. Tokió kardvívóbajnoka el-
mondta, az újonnan létrehozott emlékhely ab-
ban segít, hogy a gyerekek, a fiatalabb korosztály-
ok lássák: kitartással és munkával bármit, akár az
olimpiai bajnoki címet is el lehet érni. Hozzá-
tette:az aranyérmeseken kívül az edzõknek is ki-
jár a tisztelet, nélkülük ugyanis a legnagyobb te-
hetség sem érhet el kiugró eredményeket. 

Mindezt Lemhényiné Tass Olga annyival egé-
szítette ki, hogy az emléktábla felállításával az I.
kerület vezetése és lakói újabb értéket teremtet-
tek. Az 1956-os Melbourne-i olimpia aranyérmes
tornásza különösen fontosnak tartja a múlt örök-
ségének átadását. Vári lakosként nap-mint nap
átérzi ezt a felelõsséget, ezért is jelent nagy örömet
számára, hogy a kerület a sport értékeinek átörö-
kítésére is figyelmet fordít.                                         -á-

Ünnepelni gyûltek össze a Czakó utcai Sport- és
Szabadidõközpontban a Tabáni Spartacus U15-
ös labdarúgócsapatának tagjai, akik óriási bra-
vúrt végrehajtva feljutottak az I. osztályú országos
serdülõ kiemelt bajnokságba. Mindez azt jelenti,
hogy a kiírás értelmében a következõ idényben a
tabáni U15 és U14 csapatok egyaránt a legjob-
bak között szerepelhetnek, az ország legsikere-
sebb akadémiái és egyesületei társaságában.

Mint a bajnoki aranyérmek átadásán Gundel
Takács Gábor elmondta, kevesen gondolták
volna az idény elején, hogy ilyen rövid idõ alatt
sikerül kivívni az élvonalbeli tagságot. „Hat évvel
ezelõtt indultunk el az általunk megálmodott
úton, kitartó munkával pedig bebizonyítottuk,
hogy egy kis egyesület is lehet sikeres. Különö-
sen büszke vagyok arra, hogy a legjobbak közé
feljutott csapatból többen a kezdetektõl velünk
vannak.” – hangsúlyozta a Tabáni Spartacus lab-
darúgó szakosztályának elnöke, aki a Várne-
gyednek elmondta, hogy három edzõvel és
mindössze hatvan lelkes focista palántával ala-
kult meg az utánpótlás szakosztály, ma már tíz
korosztályban kétszáz gyerek rúgja a labdát a
Tabáni Spartacus színeiben. Többségük elsõ ke-
rületi, a 13 év alatti korosztályokban pedig még

ennél is magasabb a helyiek aránya. „Úgy tud-
tunk eredményesek lenni, hogy közben megma-
radtunk tömegsport egyesületnek, azaz mi sen-
kit sem küldünk el, nálunk nincsen szelekció,
hanem mindenkit szívesen fogadunk. Nem aka-
runk mindenáron profi focistákat kinevelni,
sokkal inkább olyan sportembereket, akik egy
életen át elkötelezõdnek a rendszeres mozgás
mellett” – hívta fel a figyelmet Gundel Takács
Gábor hozzátéve, hogy az U15 csapat eredmé-
nyessége ugyanakkor kötelezettségeket is jelent,
hiszen innentõl kezdve már nem adják alább,
szeretnének megragadni a legjobbak táborában.
Erre hívta fel a figyelmet Lukász György is, aki rá-
mutatott: a Tabáni Spartacus bebizonyította,
hogy igenis megfér egy „csárdában” a szabadidõs
és az élsport. A szakosztályvezetõ szerint a már
megszokott minõségi képzést folytatják a követ-
kezõ években is, legfontosabb feladatuk, hogy
egészen az U21-es korosztályig valamennyi után-
pótlás és serdülõ bajnokságban az élvonalba ve-
rekedjék magukat a tabáni csapatok. Megéri te-
hát a kerületi csapatban pallérozódni, amit az
U15 csapat példája mellett az is bizonyít, hogy az
utóbbi idõben a szakosztály több játékosa maga-
san jegyzett klubokba igazolt. -k-

Elsõ osztályú lett a Tabáni Spartacus

A legjobbak között a kerületi
focista palánták

Pézsa Tibor kardvívó olimpiai bajnok, Fehér Ferenc a sportközpont igazgatója, dr. Jeney Jánosné alpolgármester,
Fábián László a MOB sportigazgatója olimpiai bajnok öttusázó, Jakabházyné Mezõ Mária a Magyar Olimpiai Akadémia
fõtitkára, Lemhényiné Tass Olga tornász olimpiai bajnok és Horváth Zoltán kardvívó olimpiai bajnok

Egyeztetõ fórumot tartottak a Városházán a köz-
biztonság, illetve a közigazgatás területén dolgozó
kerületi hatóságok. A megbeszélésen a rendõrka-
pitányság, az újonnan megalakult közterület-fel-
ügyelet és a kormányhivatal vezetõi számoltak be
az utóbbi idõszak tapasztalatairól. Az eseményen
Derzsi Péter, Budapest rendõrfõkapitányának
bûnügyi helyettese is megjelent.

Mint a fórumot összehívó dr. Kiss Szabolcs kapi-
tányságvezetõ elmondta, a megbeszélés célja a la-
kosságért végzett munka összehangolása. Ehhez
többek között arra van szükség, hogy mûködjön
az intézmények közötti kommunikáció és tapasz-
talatcsere, amelyhez jó alkalmat szolgáltat a most
elõször összehívott, ám  a jövõben rendszeressé
váló egyeztetés. 

Dr. Brezoczki Erika Erzsébet, az I. kerületi kor-
mányhivatal vezetõje arra utalt, hogy a közigazga-
tás átalakításával az állam megkezdte egy átlátha-
tóbb és egyszerûbb közigazgatás kiépítését. Az I.
kerületben az okmányirodára épülve jött létre a
kormányhivatal, amelyhez az okmány- és hatósá-
gi iroda mellett a budai illetékességû építési és
örökségügyi, illetve gyámügyi hivatal is tartozik.
Az ügytípusok közül a legtöbb a jármûügyintézés,
ezt követik az útlevél és az egyéni vállalkozói
ügyek. Jelenleg háromezer iktatott ügyiratnál tar-
tanak, az ügyfélforgalom eléri a heti hatszázat. 

Az új körzeti megbízotti szolgálat felállításáról,
illetve a kerületi közlekedésbiztonság helyzetérõl
dr. Kecskés Tamás, a rendészeti osztály vezetõje
nyújtott tájékoztatást. Az I. kerületi kapitányság
már tavaly elkezdte a körzeti megbízotti szolgálat
szervezését, ennek eredményeképpen a Várne-
gyedben  decemberben elindulhatott a program.
Tizennégy olyan rendõr teljesít szolgálatot a kerü-
letben, akik kizárólag a lakókkal és az intézmé-

nyekkel, elsõsorban az iskolákkal tartják a kap-
csolatot. 

A kerületet tíz körzeti megbízotti területre osz-
tották, a lakosság számát figyelembe véve ki-
emelt prioritást kapott a Viziváros, illetve a köz-
lekedési viszonyok miatt a Batthyány tér és a
Déli pályaudvar. 

A rendészeti osztály vezetõje hangsúlyozta: a
cél az, hogy a körzeti megbízottak minél több idõt
töltsenek el a saját területükön. Fontos szerepet
kapnak az iskolai bûnmegelõzésben, ennek érde-
kében szeptembertõl a rendõri munkával kap-
csolatos ismeretanyagot szeretnék beépíteni az
osztályfõnöki órák anyagába. A lakossági kapcso-
lattartást szolgálja, hogy minden körzeti megbí-
zott, a hét egy  napján 16-18 óra között fogadó-
órát tart a kapitányságon.

A körzeti megbízotti rendszer hatékonyságát
néhány konkrét példa is alátámasztja. A területi
körzeti megbízott segítségével sikerült felszámol-
ni a Markovits utcában elharapódzó „útonállás-
szerû” koldulást, míg a Mária téren trükkös tolva-
jok kerültek rendõrkézre, a tettenérésben a kör-
zeti megbízottnak is komoly szerepe volt. 

A közlekedési balesetek kapcsán elhangzott,
hogy az utóbbi évben jelentõsen megnõtt az ittas
biciklisek által okozott súlyos balesetek száma.
Ezek megelõzését szolgálják a rendszeres közleke-
désbiztonsági akciók, valamint a közterületi el-
lenõrzõ pontok felállítása, ahol az autók mellett a
kerékpárosokat is ellenõrzik. Méghozzá szigorú-
an, az utóbbi idõben ittas jármûvezetés miatt el-
indított 120 eljárás közel háromnegyede kerék-
párost érint, miközben 0,3 véralkohol szintig
nem tilos a kerékpározás. A határozott fellépés
máris eredményre vezetett, hiszen a sérüléssel já-
ró közlekedési balesetek száma az elõzõ évhez ké-
pest megfelezõdött. 

Szintén a megelõzést szolgálja a
digitális sebességmérõk kihelyezése
az Attila út és a Krisztina körút legin-
kább veszélyeztetett szakaszain, ha-
marosan pedig a Mária téren is fel-
szerelnek egy ilyen eszközt. Összegez-
ve, a közlekedési balesetek száma
csökkenõ tendenciát mutat, az ittas
vezetés azonban még mindig gyakor-
ta elõfordul – húzta alá dr. Kecskés
Tamás hozzátéve, hogy egyre többen
kapcsolják be a biztonsági övet, mió-
ta ennek elmulasztását is szigorúan
büntetik. Fekete Sándorné, a nem-
régiben elindított kerületi közterü-
let-felügyelet vezetõje elmondta,
hogy az iroda feladata a közterületek
rendjének, tisztaságának fenntartá-
sa, illetve javítása. Az elsõ tapasztala-
tok kedvezõek, hiszen a „tesztüzem-
ben” a rendõrökkel megtartott kö-
zös járõrözést követõen rengeteg po-
zitív lakossági bejelentés érkezett a
felügyelethez. (a közterület-felügye-
letrõl bõvebben az 1. oldalon olvas-
hatnak)                                               -pp-

Digitális sebességmérõk az Attila úton és a Krisztina körúton 

Fókuszban a bûnmegelõzés

Fennállása eddigi legjobb eredményét érte el a Tabáni Spartacus, amelynek U15-ös labdarúgócsapa-
ta kivívta az elsõ osztályú tagságot. Az elsõsorban szabadidõsporttal, illetve utánpótlás neveléssel fog-
lalkozó egyesület kapui a jövõben is nyitva állnak valamennyi focizni szeretõ gyermek elõtt, a tizen-
három éven felüli korosztály esetében ugyanakkor szándékaik szerint az elkövetkezõ években egyre
nagyobb hangsúlyt helyeznek az eredményességre.

Megnõtt az ittas kerépárosok által okozott balesetek száma Ha nem kapja a lapot hívja a terjesztõt: +3620-467-9352

A Tabáni Spartacus  bajnoki aranyérmes U15-ös labdarúgócsapata
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IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaattllaanniirrooddaa
AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyyffee--
lleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaa--
kkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,
ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

HHaattttyyúúhháázz melletti liftes házban legfelsõ emeleti 49 m2, kétszo-
bás, szépen felújított erkélyes lakás eladó. A háznak a Hattyú és a
Batthyány utca felõl is van bejárata, az ablakok a Batthyány utca
felé néznek. Közös költség fûtéssel együtt 24.000 forint. Saját tá-
roló 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.

7722  mm22-es pince helyiség kiadó az Attila úton, irodának, raktárnak
jól használható. Telefon: 06-1-225-1310, 06-30-243-0964.

EEllttaarrttáássii  vvaaggyy  éélleettjjáárraaddéékkii  sszzeerrzzõõddéésstt  kkööttnnéékk  iiddõõss  sszzee--
mmééllllyyeell  mmeeggeeggyyeezzééss  sszzeerriinntt..  KKéérreemm  hhíívvjjoonn  bbiizzaalloommmmaall..  TTee--
lleeffoonn::  0066--7700--332288--11441144..

IIII..  Vérhalom térnél Palánta utcában I. emeleti nappali + 3 háló-
szobás, 110 nm-es, nagy teraszos lakás, tárolóval 56 millióért eladó.
BaKosLak Ingatlan, telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

KKúúttvvööllggyyii úton nagy teraszos földszinti szép kertbeb fekvõ ga-
rázsos garzon 14,6 millióért eladó. BaKosLak Ingatlan , telefon:
326-0618, 06-20-9740-571.

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

II..,,  Pauler utcában modern építésû, hívóliftes házban lévõ 100
m2-es, 2 szoba + 2 félszoba elosztású, összkomfortos, erkélyes, jó
állapotú öröklakás eladó. Irányár: 28 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-2203.  

NNaapphheeggyy  alján 7 lakásos kertes társasházban 30 m2-es, kis te-
rasz résszel kialakított, napfényes, földszinti, alacsony rezsiköltsé-
gû, galériázott, felújított öröklakás eladó. Irányár: 8,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddáánn a Tabánnál az Attila úton eladó egy 50 m2-es, napfényes,
3 külön bejáratú félszobával kialakított, felújított, galériázott, össz-
komfortos öröklakás a budai vár felé nyíló kilátással. Irányár: 16,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaavváárrii  palota közelében az Attila úton, a vár felé nyíló pano-
rámás kilátással, hívóliftes, polgári ház legfelsõ emeletén eladó egy
teljes felújításra szoruló, napfényes, 73 m2-es, jelenleg mûterem-
lakásként használt, 2 bejárattal kialakított öröklakás. Irányár: 14,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

XXIIII..  Svábhegyen, természetvédelmi terület mellett, különleges
klímájú környezetben 45 m2-es (40 m2 lakótér + erkély) 1 szoba
összkomfortos, panorámás, nagy belsõ kert felé nyíló öröklakás el-
adó. Irányár: 17,8 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.

NNaapphheeggyy tetején villaház félemeletén 200 nm-es nagyteraszos
5 szobás lakás garázzsal 95 millió forintért eladó. BaKosLak
Ingatlan, telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

FFiiaattaall,,  diplomás, leinformálható, megbízható magyar nõ egy ki-
lenc éves fiúgyerekkel idõsgondozást vállal ottlakásért cserébe (+
beszállok a rezsiköltségbe) az I. kerületben. Telefon: 06-70-292-
8952.

TTóótthh  Árpád sétány kedvelõinek! 90 m2-es 3 szoba hallos, nagy
étkezõkonyhás és 100 m2-es 2 fürdõszobás, panorámás önkor-
mányzati lakások örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb lakás-
ra elcserélhetõ. Csereirányár: 22,9 M Ft és 26,9 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

NNaapphheeggyyeenn  aa  FFeennyyõõ  uuttccáábbaann  zzáárrtt  kkeerrttbbeenn  ggaarráázzss  
kkiiaaddóó..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--33883311--337799..

FFõõ utcában a Francia intézet közelében felújított mûemlékház
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, 0630/488-1933.

LLooggooddii  utcában, földszinti, önálló bejárattal kialakított, portá-
los, 82 m2-es 2 szobás + nagy étkezõkonyhás, cirkófûtéses örök-
lakás elsõsorban iroda céljára eladó vagy hosszabb távra bérbe-
adó. Irányár: 27 M Ft vagy bérleti díj: 110.000.-Ft/hó + ÁFA.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.  

BBuuddaaii  Vár közelében a Szalag utcában reprezentatív mûemlék-
házban 2 generáció számára is kiváló 92 m2-es, 3 szobás, 2 fürdõ-
szobás, nagy étkezõkonyhás, cirkófûtéses, kertkapcsolatos önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 24 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..,, Mamut közelében III. em-i, 4 szobás, felújított, erkélyes, csen-
des, világos, turbó-cirkós polgári lakás eladó szép házban. Fizetés
rugalmas feltételekkel. Telefon: 06-20-461-8993.

BBaaKKoossLLaakk Ingatlan keres eladó-kiadó ingatlanokat (lakásokat,
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. emeleti luxusla-
kás 2 terasszal 79 M Ft-ért eladó. Ingatlanosok kíméljenek.
Telefon: 06-20-972-9072.

II..,,  Krisztina körúton, Horváth kertnél, szép (liftes) téglaházban,
32 m2-es, VI. emeleti, gázkonvektoros, csendes öröklakásom
8.500.000 Ft-os irányáron üresen eladó. Telefon: 06-20-77-59-
154.

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

AAllppiinntteecchhnniikkaaii  munkák, homlokzat veszélytelenítés, vakolás,
festés, üvegfal szigetelés, tetõ és bádogos munkák, erkélyek, füg-
gõfolyosók felújítása. AGTS Kft., telefon: 06-20-935-7089.

FFüürrddõõsszzoobbáákk,, konyhák felújítása, átalakítása! Csempeburkolás,
kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával! Te-
lefon: 06-20-961-6153.

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csapok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-, mo-
sogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06-30-
447-3603.

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

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss házhoz megy kiszállási díj nélkül. Jerabek Éva, te-
lefon: 06-20-439-1586.

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemélyeknek 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 háztartásvezetést, idõs- vagy
gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 0630-655-6552.

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

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

VViillllaannyysszzeerreellééss  azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Telefon: 0620-9344-664,
246-9021. ELMÛ által minõsített vállalkozás.oo

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

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

KKüüllffööllddii  családnál takarítást vállalok az I. kerületben. Angolul
folyékonyan beszélõ, fiatal, diplomás, leinformálható nõ vagyok. Te-
lefon: 06-70-292-8952.

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.

RREEDDÕÕNNYY,,  RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ, stb. szerelése, javítása ga-
ranciával legolcsóbban. Tel.: 06-0-341-9489, 06-20-341-0043.

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

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS
ÉÉppüülleettüüvveeggeezzééss,,  ttüükköörrggyyáárrttááss,,  rrééggii  aabbllaakkookk  ááttaallaakkííttáássaa

tthheerrmmooüüvveegghheezz..BBuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu,,  BBuuddaappeesstt,,  II..,,  AAttttiillaa  úútt  8877..
TTeelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988

aaddááss--vvéétteell

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

ÖÖttvveenneess, hatvanas évek bútorait, dísztárgyait, valamint régisé-
get készpénzért vásárolok. Rédai Ádám magángyûjtõ. Telefon:
06-20-616-9290.

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

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, könyveket,
ezüstöket, órákat, hangszereket, szõrme bundát, ruhanemût, teljes
hagyatékot. Készpénzért, szakbecsléssel, tel.: 06-70-242-1693.

XXIIII..  kkeerrüülleett  KKiirráállyyhháággóó  ttéérrii  aannttiikk  ggaalléérriiáábbaann  kkéésszzppéénnzzéérrtt
vváássáárroollookk  aa  mmaaii  lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn  aarraannyy  ééss  eezzüüsstt  ttáárrggyyaa--
kkaatt  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  HHeerreennddii,,  ZZssoollnnaayy  ppoorr--
cceelláánnookkaatt,,  aasszzttaallii,,  ffaallii,,  áállllóó  ééss  kkaarróórráákkaatt..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss..
TTeelleeffoonn::  0066--7700--332288--11441144..

eeggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabályozó,
fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii
üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin fog-
technikus mester, 1013 Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Tele-
fon: 0630-222-3016.oo

FFÁÁJJDDAALLMMAA  VVAANN?? JJööjjjjöönn  eell  vvaakk  ééss  llááttáásssséérrüülltt  ggyyóóggyymmaasszz--
sszzõõrrjjeeiinnkkhheezz..  ÕÕkk  aa  kkeezzüükkkkeell  llááttnnaakk!!  SSzzaabbiinnáánnááll::  ppeeddiikkûûrr  ééss
ggyyóóggyyppeeddiikkûûrr,,  mmaanniikkûûrr,,  mmûûkköörröömm..  MMiinnddeenn  II..  kkeerrüülleettii  llaakkooss--
nnaakk  1155%%  kkeeddvveezzmméénnyy!!  VVIITTAALLIITTYY,,  11001155  BBuuddaappeesstt,,
BBaatttthhyyaannyy  uu..  6677,,  tteelleeffoonn::  ++33667700--335500--11115533..

ookkttaattááss

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

4455  éévvees tanárnõ (szociálpszichológus; látássérültek reha-
bilitáció tanára) idõs emberek, gyermekek felügyeletét, gondozá-
sát, fejlesztését vállalja július közepétõl augusztus közepéig. Tele-
fon: 06-20-536-7648.

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa  ttaannííttááss,,  ppóóttvviizzssggáárraa,,  iissmmééttllõõ  vviizzss--
ggáárraa,,  oosszzttáállyyvviizzssggáárraa,,  ppóóttéérreettttssééggiirree  ffeellkkéésszzííttééss..  TTööbbbb
mmiinntt  hhúússzz  éévveess  ggyyaakkoorrllaatt..  TTeelleeffoonn::  221133--77774477,,  0066--2200--
551188--22880088..

NNyyáárrii  nnaappkköözziiss  lloovvaassttáábboorrookk  BBuuddaa  sszzíívvéébbeenn,,  aa  PPaassaarréé--
ttii  HHoonnvvéédd  lloovvaarrddáábbaann!!  wwwwww..hhoonnvveeddlloovvaarrddaa..hhuu..  TTeellee--
ffoonn::  0066--7700--333333--55006688..

Szolgáltatás

Hirdetésfelvétel legközelebb 2013. augusztus 6-án és 7-én kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig lesz.

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.

s

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

NNAAGGYYSSZZÉÉNNÁÁSS--TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZ  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--665555--22

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Oktatás

Adás-vétel

Egészség
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AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001133..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

SSzzüünneett
Augusztus 16.
Augusztus 30. 

Szeptember 13.
Szeptember 27.

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

Lapzárta
SSzzüünneett

Augusztus 7.
Augusztus 21.
Szeptember 4.

Szeptember 18.
Október 2.

Október 16.
Október 30.

November 13.
November 27.
December 11.

Lapszám

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Közlemény
Az 1944-ben történt budavári 

ostrom és az 1945. februári 
kitörés emlékére helytörténeti 

kiállítást szervezünk 
az I., Attila úton. 

Keresünk az ostrommal, 
illetve kitöréssel kapcsolatos német

és magyar nyelvû 
röplapokat, dokumentumokat,

használati tárgyakat, 
fegyver maradványokat, 

roncsokat, amelyek 
a kiállításhoz köthetõek!

Telefon: 
06-1-214-2983, 
06-20-338-8367.

Állás
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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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A Hilton Budapest 
szállodában

200m2 üzlethelyiség kiadó, 
forgalmas helyen, 

nagy üvegfelülettel, 
utcai bejárattal.

Üzlethelyiség 
a Hiltonban kiadó

Kapcsolat: 
Béldi-Betegh Sándor,

sandor.beldi-betegh@hilton.com
Tel: 06- 1- 889-6838.


