
Közel egy évtizedes hagyomány, hogy az önkor-
mányzat május 21-én, Buda visszavételének nap-
ján, ünnepség keretében köszönti a kerület dísz-
polgárait, akiknek sora évrõl évre egy-egy fõvel
gyarapszik. A polgármesteri hivatal aulájában ez-
úttal dr. Horler Miklós építész, mûvészettörténész
neve került be Budavár Aranykönyvébe.   

Az ünnepség résztvevõit – képviselõket, tisztelõ-
ket, közeli barátokat, és családtagokat, valamint
a megjelent díszpolgárokat – Kalocsai Andrea, a
Duna Televízió mûsorvezetõje köszöntötte.

A Himnusz közös eléneklését követõen dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester megnyitóbe-
szédében arra utalt, hogy a Kölcsey és Erkel ál-
tal komponált nemzeti zsoltár éneklése köz-
ben az emberek önkéntelenül is fölfelé tekin-
tenek. Ezúttal nem csupán a földi világtól tá-
volra kalandoztak a tekintetek, hanem arra a
hatalmas festményre is, amely az aula falán a
Görgey vezette honvédeket, és Buda visszafog-
lalását ábrázolja. Május 21-e a rendszerváltás
óta a Magyar Honvédelem Napja. Számunkra
az emlékezet napja is – emelte ki a szónok –,
hiszen akik e képen látszanak, lehet, hogy az
életüket áldozták a várért. Jókai több regényé-
ben is megörökítette, hogy mit is jelentett a
„Párharc mennykövekkel”.

Az ostromot a nép is megénekelte, így született a Küküllõmenti Kossuth
nóta, és a Kossuth a magyar mentõje címû népdal, amelyeket a megnyitót
követõen Agócs Gergely adott elõ tárogatón.

A zeneszámok után dr. Nagy Gábor Tamás Budavár díszpolgárait és ösz-
szetartó közösségét köszöntötte. Jóslata szerint, még száz év múlva is élnek
majd olyan emberek, akik az emberi erõt isteni erõvé igyekeznek emelni.
Velük szemben, a 20. század második felétõl kezdve a nihil terpeszkedik.
A tehetetlenek csoportja áll az egyik oldalon, míg a másikon a csábításnak
nem engedõ, örök reménykedõk. Az önkormányzat azok munkáját isme-
ri el, akik teremtenek. Ez a nap díszpolgáraink tiszteletének ünnepe; azo-
ké, akik nem vérrel és vassal, hanem szellemi munkával dolgoztak a közös-

ségért. Ahogy a nemzetet, úgy a kerület polgárait is a múlt öröksége, és a
szolidaritás köti össze. Számunkra ez a nap mindennapi szavazás – folytat-
ta a polgármester –, mi budaváriak összetartó közösség vagyunk, és a jövõt
is így képzeljük. Buda jelképes nagysága nem ér semmit ezek nélkül!

A beszéd Budavár díszpolgárainak köszöntésével folytatódott. E megtisz-
telõ cím birtokosai (a díj adományozásának sorrendjében): Egerszegi
Krisztina olimpiai és világbajnok, Fischer Árpád helytörténész, Zórád
Ernõ grafikus, vándorfestõ, Puskás Ferenc válogatott labdarúgó, Püski
Sándor könyvkiadó, dr. Vígh Béla , Bakó Annamária, a Litea könyvesbolt
és teázó vezetõje, Sebestyén Márta elõadómûvész, Gyurkovics Tibor író és
Sediánszky János író, újságíró, szerkesztõ. (Folytatás az 5. oldalon)

„Egy rendkívüli gyereknap az bármikor lehet,/ lé-
nyeg az, hogy tudjon róla minél több gyerek!” –
énekli Halász Judit, és kívánsága a Budavári Ön-
kormányzatnak köszönhetõen június elsõ hétvé-
géjén kétszer is teljesült.

A környékbeli fákon napok óta színes plakátok
hirdették, hogy június 2-án játszótér-avatóra vár-
ják a Franklin utca apraja-nagyját. Nem is bánta,
aki elment, hiszen Bagaméri kedves alteregója in-
gyen fagylalttal, joghurttal és üdítõvel várta a gye-
rekeket. Volt színes lufi és arcfestés, és a kicsik sza-
badon koptathatták a krétát egy hatalmas táblán.
Az alkalmi színpadon Gryllusz Vilmos énekelt, és
Habók János bûvész kápráztatta el a közönséget.  

A tér hagyományos játékszerei – a hinta, a vas
körív és a csúszda – mellé most számos modern
tornaszer, rugós játék, óriási pókháló, babavár és
ügyességi akadálypálya került. Áthelyezték a ho-
mokozót, és újrahasznosított gumilapokkal, illet-
ve tõzeggel borították a teret. A mintegy 25 millió
forintos beruházás nyomán a bölcsõdés, az óvo-
dás és a kisiskolás korosztály egyaránt talál magá-
nak különleges játékszereket.   

Megnyitóbeszédében dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester az Égigérõ fa meséjét idézte fel. A
népmese szerint a kiskondás fölkapaszkodik a
hatalmas fára, amelynek egy-egy levelén egy-egy
ország helyezkedik el, és egyik ágából jön elõ a
hétfejû sárkány. A legényke hét pár bocskort és
hét öltõ ruhát szaggat el, mire elnyeri a királylány
kezét, és megkapja a vele járó királyságot. 

- A mesék annak idején a felnõttekhez szóltak –
magyarázta a szónok. E szimbólumrendszerben
az égigérõ fa a világ közepét jelenti. A világ közepe
pedig ott van, ahol mi élünk, ahol az õseink és re-
ményeink szerint az utódaink éltek, élnek.
Szeretnénk, ha gyermekeink itt nõnének fel, és
számukra ez a játszótér jelentené a vízivárosi világ
közepét. A gyerekekért érdemes áldozatot vállal-
ni, és jó körülményeket teremteni a számukra. 
A gyermeki és a felnõtt világ közötti alapvetõ kü-
lönbség, hogy a gyerekek játék közben minden-

ben találnak valami érdekeset, a felnõttek azon-
ban szinte semmit. Elvesztettük a gyerekkort, de
gyermekeinken és unokáinkon keresztül még
visszakaphatunk belõle valamit – folytatta a pol-
gármester. Érdemes melléjük ülni, hiszen egy-egy
mosoly meggyõz, hogy vannak még nagyon fontos
dolgok a mindennapi ügyeken túl. A gyerekektõl
például megtanulható a mosoly. Egy kutatás sze-
rint, a korábbi 15 percnyi nevetés helyett, ma már
csak napi 6 percet nevetünk. Jöjjünk ide a kicsik
közé, hogy nevetés, kacagás töltse be a teret.

A felújítás több változást is hozott. A szomszé-

dos ház tûzfala Sajdik Ferenc grafikus-karikaturis-
ta rajzaival telt meg, amelyeket Csóka László fes-
tõmûvész varázsolt a falra. A képet magyar rajz-
filmfigurák népesítik be. Üröm az örömben,
hogy ez a fal ma már a magyar rajzfilmek emlék-
mûve is egyben, mert ahol készültek, a Pannónia
Filmstúdió, immár örökre megszûnt. 

Beszéde végén dr. Nagy Gábor Tamás minden
gyereket arra biztatott, hogy a térbeli pókhálón
felmászva jusson el az Égig érõ fa tetejéig, és ott ta-
lálja meg a maga királykisasszonyát, királyfiját és
országát. (Folytatás a 3. oldalon)
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Budavár ostromai
Ha ma végigsétálunk a Várban egy verõfényes tavaszi vagy nyá-
ri napon, békesség, nyugalom, boldogság tölti el lelkünket. Nem
volt ez mindig így, Buda vára rossz napokat is látott, ostromok,
harcok dúlták, utcáin vér folyt, lövések dörögtek.

44 Egy diplomatikus színész 
Dallamok szavakra, színészre és politikára címmel Bussay László bo-
rász, Geiger György trombitamûvész és Márton András színmûvész
volt nemrég a Márai Szalon vendége. Munkatársunk ezúttal a kerület
régi ismerõjével és ismerõsével, Márton Andrással beszélgetett.

5 Egyházi foci: 13+1
Remek hangulat, nemes ellenfelek és a szokásos kiváló szervezés
várta a tizennegyedik I. Kerületi Egyházak Labdarúgó Bajnoksá-
gának résztvevõit a Czakó utcai Sportközpontban.  A gyõztes ez-
úttal a Szilágyi Dezsõ téri Református Templom csapata lett.

6
Budavár új díszpolgára: dr. Horler Miklós

A Várfok Galéria és az OCTOGONart Galéria együttmûködésével létrejött Galéria 19 a Várfok utcában
rendezett szabadtéri kiállítással a kortárs képzõmûvészet népszerûsítését tûzte ki célul. A Várfok utca eddig
is jelentõs kulturális helyszíne volt a fõvárosnak, hiszen már hét kortárs képzõmûvészeti galéria mûködik a
környéken.  A kiállítási anyagot kortárs mûvek elsõrangú reprodukciói képezik, melyek a Várfok utca 19 fá-
ja köré telepített kordonokra kerültek. A kiállítóhelyek anyagát negyedévente cserélik majd, újabb látvá-
nyosságot teremtve az idelátogatóknak, a hazai és külföldi turistáknak. 

Galéria 19 

Fórum a városrészrõl

Szépülõ Víziváros
Zsúfolásig megtelt a Budavári Mûvelõdési Ház
nagyterme, ahová lakossági fórumra invitálta az
önkormányzat a városrész polgárait. A találkozón
dr. Nagy Gábor Tamás  polgármester mellett a fó-
rumon részt vettek a kerület vízivárosi képviselõi;
Majoros Sándor, a 2. számú választókerület,
Király Kornél, a 3. számú választókerület, Tamási
Róbert, a 4. számú választókerület, Tímár Gyula
az 5. számú választókerület, Pósfai Gábor pedig a
6. számú választókerület képviseletében, vala-
mint Budavár új jegyzõje dr. Deák Ferenc.

Mint dr. Nagy Gábor Tamás bevezetõjében
rámutatott, a választások elõtt határozta el az ön-
kormányzat vezetése, hogy idõszakonként össze-
hívják az egyes városrészek lakóit, hogy közösen
tekintsék át a helyi sikereket és a megoldásra vá-
ró feladatokat. A nagy sikerû vári fórum után ez-
úttal a Víziváros, majd a Krisztinaváros az év má-
sodik felében pedig a Tabán és a Gellérthegy
polgárait várják eszmecserére, közös gondolko-
dásra. Hiszen a fórumok legfontosabb célja ép-
pen az, hogy a polgárok elmondhassák vélemé-
nyüket az önkormányzat munkájáról, javaslato-
kat tegyenek konkrét fejlesztésekre, felhívják a
figyelmet az esetleges elmaradásokra. A polgár-
mester szavait követõen került sor a városrész
életét és fejlõdését bemutató mintegy kétszázöt-
ven képpel illusztrált prezentációra.

Sokáig elhanyagolt, elhagyatott képet muta-
tott a fõvárosi kezelésû Alagút Duna felõli tera-
sza. Tetézte az elszomorító állapotokat, hogy az
utóbbi években többször elõfordultak balese-
tek, sõt a párkányzatra kilépõ és ott megcsúszó
fiatalok közül volt aki a mélybe zuhant. A bal-
esetek megelõzése érdekében a kerület zöld sö-
vényt létesített a párkányzat elõtt, hogy ezzel az
addiginál hangsúlyosabban jelezze a terasz hatá-
rait. (Folytatás a 2. oldalon)

Rendkívüli gyereknap

Dr. Horler Miklós a mûemlékvédelem doyenje Budavár Aranykönyvébe jegyzi be az utókornak szóló üzenetét
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Konferenciát tartott a kerület Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fóruma, ahol a szenvedélybetegek ke-
zelése-ellátása kapcsán cseréltek tapasztalatokat
az érintett intézmények szakemberei. A jövõbeni
teendõket illetõen az elõadók a rendszerszemlélet
fontosságát hangsúlyozták: szerintük a szenve-
délybetegségek kezelése csak akkor lehet hatékony,
ha az a különbözõ szervezetek együttmûködésé-
vel, komplex módon történik.

A kerületi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum
(KEF) idei konferenciáját dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester nyitotta meg, aki hangsúlyozta: a
Budavári Önkormányzat a fõvárosban az elsõk
között alkotta meg helyi stratégiáját a kábítószer-
probléma kezelésére. Az önkormányzat évek óta
rendszerszemléletû megközelítésben tevékenyke-
dik a szenvedélybetegségek visszaszorítása érde-
kében – az eddigi munkának pedig már vannak
kimutatható eredményei.

A polgármester úgy vélte: Magyarországon so-
káig a szemérmes hallgatás és a problémától való
elfordulás jellemezte a döntéshozókat, holott a
drogozás kapcsán a szakemberek már régóta jel-
zéseket adnak az aggasztó folyamatokról. Az I. ke-
rületi iskolások körében legutoljára végzett fel-
mérés is igazolja: a tizennyolc év alattiak jelentõs
része már kipróbált valamilyen kábítószert.

A látványos kormányzati akciókon túl társadal-
mi-szakmai összefogásra is szükség van; ha csak
egy-egy fellángolás történik az ügyben, nem szüle-
tik megoldás – mondta a kerület elsõ embere.
Nagy Gábor Tamás szerint minél több nyilvános
fórumon, beszélgetésen kell foglalkozni a problé-
mával, hogy ennek súlyát a társadalom széles réte-
gei átérezzék.

A polgármester szólt arról is, mi mindent tett a
kerület az elmúlt esztendõben a drogprobléma
rendezése kapcsán. 2006-ban négy iskolában tá-
mogatták a megelõzõ munkát, elõadások, progra-
mok megvalósítását, melyekben diákok, pedagó-
gusok és szülõk egyaránt részt vettek. 

Az iskolákban drogügyi koordinátorokat je-
löltek ki, akik szükség esetén képesek humánu-
san, de hatékonyan segíteni a diákoknak vagy a
szülõknek. A kerületi szociális és egészségügyi
intézményekben dolgozó, a napi munkájuk so-

rán a drogkérdéssel kapcsolatba kerülõ szakem-
berek számára – összesen tizenkét személynek –
több napos, intenzív képzést szerveztek Do-
bogókõn, hogy a jövõben még alaposabb felké-
szültséggel foglalkozhassanak a hozzájuk fordu-
ló kliensekkel. A drog-kínálat csökkentése érde-
kében az önkormányzat együttmûködik a rend-
õrséggel, míg a kezeléssel, ellátással a megfelelõ
szakmai tapasztalatokkal rendelkezõ Magyar
Máltai Szeretetszolgálatot bízták meg: az intéz-
mény a Csap utcában fogadja a szenvedélybete-
geket.

2008-ban ismét egy alapos felmérést kívánnak
készíteni az iskolások drogfogyasztásáról, hogy
pontos képet alkothassanak a tendenciákról.
Emellett szeretnék nagyobb körben is feltérké-
pezni a szenvedélybetegeket a kerületben (nem
csak a drogfüggõket), hogy megtalálják a kapcso-
latot minden segítségre szorulóval.

Dr. Buda Béla, a Nemzeti Drogmegelõzési
Intézet tudományos tanácsadója a szenvedélybe-
tegségek (kábítószer- és alkoholfüggõség) kezelé-
sének közös stratégiájáról, politikájáról szólt. A
professzor kiemelte: az elsõ és legfontosabb fel-
adat a drog és az alkohol hozzáférhetõségének
csökkentése. Ha már kezelésre kerül sor, lénye-
ges, hogy az még a függõség kezdeti stádiumában
megkezdõdjön. A kezelés során a szakemberek-
nek ügyelniük kell az ártalomcsökkentés fokoza-
tosságára, hiszen egyes kemény drogok használói
abba is belehalhatnak, ha rövid idõn belül min-
den szert megvonnak tõlük. A különbözõ kezelé-
si formákat célszerû lenne integrálni, s szorosabb
kooperációra késztetni az ellátásban résztvevõ
szervezeteket.

Kérdésre válaszolva dr. Buda Béla megjegyez-
te: sok meddõ vita folyik arról, hogy a lágy dro-
gok ártalmasak-e, vagy sem, õ azonban úgy látja,
hogy sokak számára ezek is rendkívül károsak – a
skizofréniára hajlamosaknál például a cannabis
hamar pszichózist képes elõidézni. A marihuána
legalizálását egyáltalán nem tartja támogatandó-
nak, mert ezzel egy olyan gát szakadna át, amivel
kontrollálhatatlanná válna a fogyasztás. Bár so-
kan követendõnek tartják Hollandiát, ahol sor
került a legalizálásra, ám a professzor szerint a
törvényesítés nem old meg semmit, sõt: a hollan-

doknál az utóbbi idõben egyre több cannabis-
függõt kell kezelni.

Nálunk a kerületben, speciálisan a szenvedélybe-
tegek kezelésével a Máltai Szeretetszolgálat
Pszichoszociális Szolgálata foglalkozik. Ennek tevé-
kenységét a KEF konferenciáján Frankó András,
az intézmény vezetõje mutatta be, aki ismertetõjé-
ben kifejtette: céljuk a befogadás, az elfogadás és a
támogatás.  A hozzájuk forduló szenvedélybetege-
ket vendégként, s nem kliensként vagy páciensként
kezelik – ezért is nevezik magukat Fogadónak. 

Mint megtudhattuk, a Pszichoszociális Szol-
gálat „alacsony küszöbû”, azaz anonim, szinte
mindig elérhetõ (ünnepnapokon is nyitva tarta-
nak), nem követelik meg az absztinenciát, s fog-
lalkoznak a függõségben szenvedõk hozzátartozó-
ival is, amennyiben erre igény mutatkozik.
Nyitottságukat mutatja, hogy a legkülönbözõbb
társadalmi státuszú szenvedélybetegek megfor-
dulnak náluk: járt már a Fogadóban pszichiátriai
beteg, orvos, hajléktalan, bankszakember, mû-
vész, orvos, riporter, egyetemi elõadó…

Gyógyítható-e a szenvedélybetegség? Ezt a kér-
dést már dr. Takách Gáspár, az épp felszámolás
alatt álló Országos Pszichiátriai és Neurológiai
Intézet (OPNI) addiktológiai osztályának vezetõ-
je tette fel, aki röviden meg is adta a választ: igen
– e téren a gyógyító munka már mintegy kilenc-
ven éves múltra tekint vissza. A fõorvos szerint a
legfontosabb cél az, hogy pozitív szenvedélyekkel
tudják helyettesíteni a káros szenvedélyeket. A
gyógyító munkát végzõk csak akkor tudnak ered-
ményeket elérni, ha a páciensek egészséges felére,
nem pedig a beteg oldalukra koncentrálnak, s fi-
gyelembe veszik a lelki szükségleteiket.

Ami a konferencia központi témáját, a szenve-
délybetegségek rendszerszemléletû kezelését illeti:
errõl, illetve a szakmai tanácskozás tanulságairól a
helyi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum elnöke adott
összegzést. Madár Csaba záróbeszédében kiemelte:
tovább kell erõsíteni a párbeszédet az ellátást végzõ
intézmények között, illetve szorosabb együttmûkö-
dést kell kialakítani a területileg érintett, szomszé-
dos kerületek KEF-jeivel. Ily módon összehangol-
tabb lehetne a szenvedélybetegek kezelése, s még in-
kább az igényekhez igazodóan tudnák meghatároz-
ni a további fejlesztések irányát. -d-

Fórum a szenvedélybetegségek kezelésérõl

(Folytatás az 1. oldalról) 

Felújított és felújításra váró épületek –
foghíjak 

Hamarosan befejezõdik a Clark Ádám téri egy-
kori bírósági épület felújítása, melynek eredmé-
nyeként a környezetéhez illõ kialakítást kap az
épület. Sajnos nem ilyen kedvezõ a helyzet a Fõ
utca 2.  alatti foghíjtelek esetében. A telket hatá-
roló tûzfalakon engedély nélkül kihelyezett óriás-
plakátok éktelenkednek, de még ennél is fájóbb
a telek beépítetlensége, mely nyílt sebként ékte-
lenkedik Buda szívében, a Vár és a Duna tõszom-

szédságában. A legújabb hírek szerint új tulajdo-
nosa van a területnek, így esély van rá, hogy miha-
marabb rendezõdik a telek sorsa. Ami az enge-
dély nélküli plakátokat illeti a polgármester emlé-
keztetett: a jog egyelõre nem képes kezelni a hely-
zetet, a tilosban járók egy lépéssel mindig a ható-
ságok elõtt járnak. 

Mûemléki védettséget kapott a helyreállított
Hunyadi János u. 9. szinte teljes egészében meg-
újult a Mûvelõdési Ház épülete, a rekonstrukció
elsõ fázisából kimaradt erkély felújítására pedig
még ebben az évben sor kerül. Szeptemberben
kezdõdik meg a Szalag utca 20. felújítása, míg a
Szalag u. 8. rekonstrukciója jelenleg is folyik.

Történetéhez méltó módon újult meg az önkor-
mányzati tulajdonú Casanova ház, míg a közeli
Batthyány téri csarnok az új bérlõnek köszönhe-
tõen kapott új arculatot. Az eredeti terveknek
megfelelõ kialakításnak köszönhetõen megszûnt
a korábbi árkádsor, ezzel rendezetté vált a tér nyu-
gati része. 

Annak érdekében, hogy a jövõben még több
épület felújítása valósuljon meg a kerület folya-
matosan pályázik állami, kormányzati támogatá-
sokra, illetve saját pályázatain keresztül segíti a
társasházakat. 

Elkészült a Budai Vigadó teljes felújítása, ezzel
befejezõdött a Corvin tér rehabilitációja. A tér

Várba vezetõ lépcsõje mellett megkezdte mûkö-
dését a támfalban kialakított kávézó. Mint isme-
retes a Corvin téri ásatások során paleolit kori
lábnyomokat találtak a régészek. A páratlan le-
nyomat a legrégebbi budapesti leletnek számít,
ezért a tervek szerint kõlenyomata még ebben az
évben látható lesz a téren. 

Nagy öröm volt a Toldy gimnázium nívódíjas
tornacsarnokának felavatása, mely régi adóssága
volt a kerületnek. Megkezdõdött, de pénzhiány
miatt félbemaradt a Szilágyi Dezsõ téri reformá-
tus templom felújítása, remélhetõleg a központi
forrásokból jut pénz a munkálatok befejezésére.
Önkormányzati beruházás keretében új idõsek

klubja nyílt a Szilágyi Dezsõ téren. Az intézmény
feladata, hogy enyhítse a környéken lakó rászoru-
lók gondjait.

Szobrok - emlékmûvek

Új emlékmûvekkel gazdagodott a kerület. A
Mansfeld Péternek és az 56’-os forradalom szelle-
miségének emléket állító szobor a Szabó Ilonka
utcai támfalon került felállításra. Szobrot kapott
Boldog Avinói Márk, akinek emlékmûvét a
Kapucinus templom kertjében állították fel. Az al-
kotás Hunyadi János szobrához hasonlóan díszki-
világítást kapott. A Batthyány emlékév keretében
a hajdani rendház mellett a templom oldalában
szobor létesül Batthyány Lajos emlékére. Ehhez
kapcsolódva az önkormányzat tervei között szere-
pel a Batthyány tér 3. rendbehozatala. A tervek

már évek óta megvannak, de a
szomszédos társasházzal fennál-
ló vita miatt eddig nem volt mód
a munkálatok megkezdésére. Új
funkciót kap az Iskola u. 4-6.
épülete, ide költözik a Házgond-
nokság Kft.-vel összeolvadó
Gamesz, valamint ügyfélszolgá-
latot is nyit az épületben az ön-
kormányzat. Ennek köszönhe-
tõen pl. a parkolási engedélyek
intézése miatt nem kell a Várba
menniük a vízivárosiaknak. Az
önkormányzat folyamatosan fej-
leszti intézményei szolgáltatása-
it, melynek keretében a gyere-
kek egészségének megõrzésére
hivatott sóbarlang nyílt az Iskola
utcai bölcsõdében.

Az augusztus 20-i halálos áldo-
zatokat követelõ vihar kerületi
áldozatára emlékezve a kerület
elhatározta, hogy a tragédia hely-

színén emlékhelyet létesít. A vihar megtizedelte a
Bem rakparti fasort, melynek nagy részét azóta ki-
vágta a Fõkert. 

Lépcsõk, parkok és utak

Megszépült a Jégverem lépcsõ és a Kagyló lépcsõ,
még az elõzõ ciklusban hozatta rendbe az önkor-
mányzat a Szalag utcát, illetve a Hunfalvy iskolával
szemben található kis kutat. A Szalag utcai építke-
zés végeztével egy új lépcsõ is létesül a Vár irányába. 

Megújult az Ostrom utca Bécsi kapu felõli ré-
sze, az úttest mellett új kialakítást kapott a járda,
illetve zöld szigetek is létesültek. A vízivárosi fa és

zöldprogram keretében más útszakaszokon, töb-
bek között a Batthyány utcában is új zöldfelüle-
tekkel találkozhatunk, a Markovits utcában faül-
tetésre került sor, míg a tavasz beköszöntével
minden évben friss növények kerülnek a kande-
láberek virágtartóiba. 

Megvalósult a Csalogány utcai pihenõpark átépí-
tése, melynek köszönhetõen a hajléktalanok is visz-
szaszorultak a környékrõl. Az önkormányzat ki-
emelten figyel a kezelésében lévõ játszóterek állapo-
tára. Valamennyi játszóteret kerítés vigyázza, illetve
mindenhol megtalálható az a zöld szám, melyen a
polgárok bejelentést tehetnek, ha bármilyen nega-
tív változást tapasztalnak a környezet rendjében.
Ezen a területen is folyamatosak a fejlesztések, elké-
szült a Franklin utcai játszótér rekonstrukciója.
Sajnos minden elõvigyázatosság ellenére elõfordul,
hogy hajléktalanok telepednek be valamelyik ját-
szótérre. Ez történt a Mária téren is, amit soron kí-
vül kellett megtisztíttatnia az önkormányzatnak az
összegyûlt szeméttõl és emberi ürüléktõl.
Ugyancsak a Mária térrel kapcsolatos, hogy a tervek
szerint hamarosan megritkítják a szobor körüli
bokrokat, helyükbe virágágyásokat telepítenek. 

Kérdések – válaszok 

Kérdésekre válaszolva dr. Nagy Gábor Tamás el-
mondta: Víziváros-szerte egyre több fekvõrendõr
és forgalomirányító macskaszem kerül kihelye-
zésre. A forgalomszervezési kérdésekben min-
denkor kikérik a lakosság véleményét is, így for-
dulhatott elõ, hogy a korábban egyirányúsított
Donáti utcában ma újra kétirányú a forgalom.  

A polgármester jó hírrel szolgált a Székely ut-
cában élõknek, hiszen információi szerint az év
második felében megoldódik az utca közvilágítá-
sa. Az illegális falragaszok kérdésérõl szólva dr.
Nagy Gábor Tamás elmondta: a büntetés a
Közterület-felügyelet dolga lenne. Többen fel-
szólaltak a Clark Ádám téri rendezvények, illet-
ve a Hunyadi János utcában parkoló turistabu-
szok ellen. Mint kiderült, sajnos a kerület nem
tudja megoldani ezeket a problémákat, mivel
nincs ez irányú hatásköre. A Magas utca lakói ki-
fogásolták, hogy az Ybl villa építése óta lakásaik
jelentõsen vizesednek., a környéken több helyen
ledõlt a kõfal a munkagépek miatt. A polgármes-
ter válaszában emlékeztetett: a talajvíz az egész
Vízivárosban problémát okoz, sok helyütt lehe-
tetlenné teszi a pincék használatát. Ami az épít-
kezések okozta károkat illeti, a munkálatok meg-
indulása elõtt érdemes állapotfelmérést készít-
tetni, hogy a keletkezett károk bizonyíthatóak le-
gyenek a késõbbiekben. -pp-

Szépülõ Víziváros

Közmeghallgatás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete 22000077..  jjúúnniiuuss  2211--éénn  1177..0000  óórraaii
kezdettel közmeghallgatást tart a T-COM (volt
MATÁV) székházban (Bp. I. Krisztina krt. 55.), mely-
re szeretettel várják a kerület lakóit.

Az írásban feltett kérdéseket, javaslatokat sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
irodáin (Budapest, I. Kapisztrán tér 1., illetve Attila
út 12.) 2007. június 15-én, 12 óráig lehet leadni, il-
letve postán és e-mailen (kozmeghallgatas@buda-
var.hu) eljuttatni. 

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Egészségnap: fókuszban a csontritkulás
A Budavári Önkormányzat Népjóléti Bizottságának
támogatásával jjúúnniiuuss  1166--áánn,,  sszzoommbbaattoonn,,  88  óórrááttóóll  1133
óórrááiigg ismét egészségnapot szervezünk a Czakó utcai
Sport és Szabadidõközpontban. A helyszínen a
csontritkulás betegség szûrésére lesz lehetõség, ide
elsõsorban azokat az I. kerületi lakosokat várjuk,
akik már betöltötték 50. életévüket és még nem
vettek részt ilyen szûrõvizsgálaton. A már ismert
csontritkulás betegségben szenvedõk a sportpályán
a gyógytornász segítségével együtt tornászhatnak,
valamint a szakemberek diétás, életmódbeli taná-
csait is kikérhetik a csontritkulás betegségre vonat-
kozólag. Szeretettel várjuk az érdeklõdõket.

dr. Csupor Emõke

Felhívás
Mint ahogy ezt korábban jeleztük, még 2006 év vé-
gén megkezdõdött a Kerületi Építési Szabályzat ak-
tuális felülvizsgálatának folyamata. A lakossági és
szakmai javaslatok feldolgozását követõen a terve-
zetet 2007. június 8-tól 30 napra közhírré tesszük.

A közhírré tétel ideje alatt az érintettek a terve-
zettel kapcsolatban észrevételt tehetnek. 

A tervezet megtekinthetõ a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján, a Budavári Önkor-
mányzat honlapján (www.budavar.hu), valamint a
Fõépítésznél, aki az esetleges további kérdésekre is
tájékoztatást ad (dr. Aczél Péter 458-3017).

Röviden
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Ecsetet ragadott három budai polgármester, hogy
a sajtó képviselõinek jelenlétében lefesse a
Moszkva téren található Gomba presszó graffi-
tikkel elcsúfított falát. A demonstrációval dr.
Nagy Gábor Tamás, Pokorni Zoltán és Láng
Zsolt  ismételten ráirányította a figyelmet Bel-
Buda legfontosabb közlekedési csomópontjának
tarthatatlan helyzetére, s a választási kampány
során a közterület rendezésére tett ígéreteket kérte
számon a kormánypártokon.

Szégyen, ahogyan ma a Moszkva tér kinéz, pedig
öt éve ígéri a fõváros és a kormány, hogy rendbe
teszi Buda legfontosabb közlekedési csomópont-
ját – emlékeztetett Pokorni Zoltán. Mint a XII.
kerület polgármestere kiemelte, miközben gõz-
erõvel halad a kormányzati negyed megvalósítá-
sa, nem jut pénz arra, hogy rend és tisztaság fo-
gadja a Moszkva téren átutazókat. 

Hiába próbált választ kapni a parlamentben
dr. Nagy Gábor Tamás az I. kerület polgármester
arra, hogy Kóka János közjegyzõ elõtt tett ígérete
ellenére miért késlekedik a Moszkva tér felújítá-
sa, Szili Katalin nem adott helyt az interpelláció-
nak. A házelnök állásfoglalása szerint: „a minisz-
teri feladatkörbe nem tartozik bele, hogy a mi-
niszteri jogkört betöltõ személy az egyéni képvise-
lõi mandátumért folytatott kampány során tett
kijelentéseiért az Országgyûlés elõtt számot ad-
jon.” Pedig Kóka János választási plakátjain az
szerepelt: lemond egyéni mandátumáról, ha
nem kezdõdik el a rekonstrukció. Mi több, a je-
lenlegi gazdasági és közlekedési miniszter múlt
idõben beszélt arról, hogy a II. Nemzeti Fejlesz-

tési Tervbe bekerült a tér felújítása 30 milliárd fo-
rint értékben. Ennek ellenére semmi sem tör-
tént, sõt a Nemzeti Fejlesztési Tervbe sem került
be a program – hangsúlyozta dr. Nagy Gábor
Tamás, aki kiemelte: azért bünteti a három kerü-
let lakóit a kormányzat, mert többségükben a
polgári oldalra adták le voksukat.

Láng Zsolt arra hívta fel a figyelmet, hogy
Demszky Gábor fõpolgármester és Horváth Csaba
akkori II. kerületi polgármester 2006-ra építészeti
tervpályázatot, 2007-re kiadott építési engedélyt,
2009-re pedig vadonatúj Moszkva teret vizionált,

azonban nem tettek semmit ígéreteik betartása ér-
dekében. Ennek köszönhetõ, hogy még ma is ren-
dezetlen, elhanyagolt képet mutat Buda központ-
ja. A három polgári kerület a jövõben is mindent
meg tesz annak érdekében, a méltatlan állapotok
megszûnjenek és végre büszkék lehessünk a
Moszkva térre – ígérte a II. kerület elsõ embere. 

A Fõvárosi Közgyûlés május 31-i ülésén uniós
beruházásokról, közlekedési fejlesztésekrõl is
döntött. A Moszkva tér átépítése nem került be
a 2007-2008-as akciótervbe. 

Nyoma sincs a fejlesztési pénznek

Beváltatlan  Moszkva téri ígéretek, megvalósulatlan tervek

(Folytatás az 1. oldalról)
A „rendkívüli gyereknap” a játszótéravatóval
még nem ért véget, mert június 3-án – ezúttal a
Kapisztrán téren – a Baba Barát 2006
Közhasznú alapítvány vállalkozott a legkisebbek
szórakoztatására. Az immár hetedik alkalommal
megtartott rendezvény nem titkolt célja „egy

gondtalan, együtt töltött nap biztosítása volt, a
gyermekvállalás és a harmonikus családi élet
gondolatának jegyében.” A rendezvény két véd-
nöke dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, és dr.
Gyõri Attila a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének elnöke volt.  

Délelõtt 11 órakor a Magdolna torony harang-

jának játéka jelezte a program kezdetét. A szabad-
téri színpadon egymást váltották a fellépõk.
Akadt közöttük sok-sok gyerek, akik tánccal,
énekkel szórakoztatták kortársaikat, és jöttek
profi felnõttek is, hiszen a gyereknapon nekik is
illik minden energiát a kicsik felé sugározni. A
Csillagszemû gyermek-táncegyüttes tagjai ferge-
teges elõadásukkal már délelõtt megalapozták a
hangulatot. Igazi meglepetést okoztak a párkányi
Szent Imre katolikus óvoda kislányai, akik a gye-
rekdalok után a Pancsoló kislány címû slágerre
napernyõs táncot adtak elõ. A Fogi Színház fel-
nõtt társulata a Süsü a sárkány zenés változatával
remekelt, majd jött a Kolompos mulatság. Ebéd
után a tinédzser korosztály képviseletében a
Madách Musical Tánciskolásai ropták a tánco-
kat, majd a mûsort a Kecskés együttes hangverse-
nye zárta.

A családok többsége természetesen nem csu-
pán a színpad elõtt töltötte az idõt. Sokan az ál-

latsimogató környékén nézelõdtek, hiszen nem
minden nap látni lámát, bárányokat, kecskéket
és másfél hónapos törpelovat a Városháza elõtt.
Mások többször is felültek a kiskocsira, amelyet
Bálvány és Sárkány, a két póni húzott az
Országház utca-Fortuna utca útvonalon. Persze
a bátrabbak nem restelltek lovagolni sem, hi-
szen négy apró jószág: Baba, Jenny, Csöpi és
Csengõ, fáradhatatlanul rótták a köröket. 

A polgármesteri hivatal aulája is megnyílt a
gyerekek elõtt. Itt lehetett arcfestésre, gyöngy-
fûzésre és csuhébaba készítésre jelentkezni. Az
utóbbi két foglalkozásra csapatosan érkeztek a
kislányok. A nap során kétszer is rendeztek
tombolasorsolást, és a támogatók jóvoltából
nagyon sokan mentek haza értékes nyeremé-
nyekkel. A rendezvényrõl senki nem távozott
éhesen vagy szomjasan, hiszen számos cég süte-
ményekkel, pogácsával és üdítõkkel segítette a
gyermeknapi programot. roj

Jó hír a kisgyermekes budai családoknak, hogy
a Budai Gyermekkórház ismert átalakítása
nem érintette a járóbetegellátást, a szakrende-
lések továbbra is a már megszokott helyszínen,
szakembergárdával és színvonalon mûködnek. 

Mint az intézmény vezetõje dr. Badacsonyi
Szabolcs lapunk kérdésére elmondta, a járóbe-
tegellátás mellett változatlan formában mûkö-
dik a 24 órás helyszíni és a központi gyermek-
ügyelet, a FÖNIX szolgálat autói este 8 és reggel
8 óra között látják el a sürgõsségi betegszállítást. 

A betegek számára kedvezõtlen ágyszám vál-
toztatás miatt kialakult helyzet rendezése érde-
kében jelenleg is zajlanak az egyeztetések a fõvá-
ros, illetve a János Kórház, a Margit Kórház és a
Budai Gyermekkórház részvételével egy Észak
Budai Egészségügyi Központ létrehozásáról. 
Ha a tárgyalások eredményre vezetnek, egy
centrumba kerülhet a gyermekellátás, azaz egy
helyen valósulna meg a krónikus, a rehabilitá-
ciós és szakellátás. Dr. Badacsonyi Szabolcs re-
ményei szerint az új központnak a Budai
Gyermekkórház adna helyet, annál is inkább,

mert itt eredetileg is gyermekellátás folyik, az
infrastruktúra tehát adott. Ráadásul az aktív
ágyak elvétele miatt jelentõsen megcsappant
jelenlegi finanszírozás önmagában nem teszi
lehetõvé a kórház mûködtetését. Egyelõre si-
került megtartani a szakembergárda java ré-
szét, azonban harminc dolgozó már elhagyta
az intézményt. Ha a gyermekellátás ismét a
Budai Gyermekkórház keretein belül össz-
pontosulna, ez a kedvezõtlen folyamat is visz-
szafordulna. k.

Tájékoztató a vizitdíjról
Egyik kereskedelmi rádióban téves, minden
alapot nélkülözõ információ hangzott el a
Maros utcai Szakrendelõrõl. Ezúton tájékoz-
tatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a laboratóriu-
mot kivéve (ahol a finanszírozási változások
miatt csak I. kerületi, vagy I. kerületi háziorvos
által beutalt beteget fogadunk) a szakrendelé-
seinket az I. kerületi és az I. kerületen kívüli
betegektõl egyaránt a jogszabályokban megha-
tározott vizitdíj megfizetése mellett vehetik
igénybe. A szabályosan kitöltött (naplószámot
is tartalmazó!) beutalóval érkezõ betegnek
300 Ft, a nem beutaló-köteles szakrendelésre
(szemészet, gégészet, bõrgyógyászat, urológia,
nõgyógyászat, pszichiátria, sebészet) érkezõ be-
tegnek szintén 300 Ft vizitdíjat kell fizetnie. A
beutaló-köteles szakrendelésre beutaló nélkül
érkezõnek 600 Ft vizitdíjat kell fizetnie, mely
csak arra az egy szakrendelésre, egyszeri alka-
lomra érvényes. 

dr. Bodroghelyi László
fõigazgató-fõorvos

Rendkívüli gyereknap

Változatlan a járóbeteg ellátás a Budai Gyermekkórházban

A Fõvárosi Közgyûlés lapzártánk után született
elvi döntése értelmében a János-, a Margit- és a
Budai Gyermekkórház összevonására szeptem-
berben kerülhet sor. Végleges döntés a hatásta-
nulmány elkészülte után, június végén várható.
Az összevonás a fõváros számításai szerint évi
mintegy félmilliárd forintos megtakarítást ered-
ményezhet akkor is, ha ezzel nem jár együtt
strukturális átalakítás.  

Koncert a Mátyás templomban
A Washington állambeli Pacific Evangélikus
Egyetem Nyugat Kórusa és Kamarazenekar együt-
tesének koncertje új idõpontban jjúúnniiuuss  1100--éénn (va-
sárnap) 2200  óórraakkoorr  lesz a budavári Mátyás templom-
ban. A belépés díjtalan.

Jótékonysági est
A 800 éve született Árpád-házi Szent Erzsébet tisz-
teletére a Magyar Csodaszarvas Egyesület és a
Gazdagréti Szent Angyalok Római Katolikus
Plébánia 22000077..  jjúúnniiuuss  1155--éénn (pénteken) 1188..0000  óórraaii
kezdettel jótékonysági estet rendez a GGaazzddaaggrrééttii
SSzzeenntt  AAnnggyyaallookk  tteemmpplloommbbaann, melynek bevétele az
Árpád-házi szent királylány nevét viselõ gyimesfel-
sõloki Római Katolikus Gimnázium és Általános
Iskola, és a székelylengyelfalvai Római Katolikus
Plébánia támogatását szolgálja. 
Fõvédnök: P. Böjte Csaba o.f.m.

Közremûködik: Cs. Szabó István, Dévai Nagy
Kamilla és a Krónikás Zenede határon túli diákjai,
Ferencz Éva, Kecskés Együttes, Oberfrank Pál,
Petrás Mária, Sinkovits Vitay András.

Mûsorvezetõ: Murányi László.
Az elõadás után jótékonysági árverésen lehet lici-

tálni a Juhos Kiss Sándor festõmûvész és Petrás
Mária népdalénekes- iparmûvész által felajánlott
értékes mûtárgyakra.

(Jegyek 1.000 Ft-ért megrendelhetõk e-mailen:
info@csodaszarvas.hu, illetve  korlátozott számban
megvásárolhatók a koncert helyszínén (XI. ker.
Gazdagréti út 14., tel.: 309-0520).

Képregény pályázat gyerekeknek
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Budai Régiójának
könyvtárai Molnár Ferenc világhírû regénye, A Pál ut-
cai fiúk megjelenésének 100. évfordulója alkalmából
képregény pályázatot hirdetnek 10-16 éves gyere-
kek részére. A regény egy-egy fejezetébõl a pályáza-
ton résztvevõk egy közös képregényt alkotnak.
FFeellttéétteelleekk:: Az eredményhirdetés és az elkészült
képregénybõl összeállított vándorkiállítás elsõ állo-
mása a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Ugocsa utcai
könyvtárában lesz októberben, a Fõvárosi
Könyvtári Napok rendezvénysorozatán belül.

Pályázni lehet egyénileg vagy csapatmunkában
az ország egész területérõl.  

A pályázók készítsenek a regény elsõ fejezete
alapján A/3-as méretû rajzlapra egy minimum tíz
képkockából álló képregényt tetszõleges technikával!
Az  A/3-as méretû rajzlap egyik oldalára kell felra-
gasztani , vagy megrajzolni a képregény kockáit,
amelyek 8x8cm-esek legyenek. A történetet elme-
sélõ képsor több lapra is kerülhet, de mindig csak az
egyik oldalra, hogy kiállíthassák a lapokat. Egy külön
A/3-as méretû rajzlapra kérik feltüntetni a regény
fejezetének címét. A pályázat jeligés, ezért a pályázó-
nak sehol sem szabad feltüntetnie a nevét a pályáza-
ton. A pályázathoz csatolni kell egy lezárt borítékot,
amely kívül a pályázat jeligéjét, belül a pályázó nevét,
címét, az iskola nevét, címét tartalmazza. Ezt a borí-
tékot az eredményhirdetéskor  a zsûri elnöke bontja
fel azután, hogy az összes pályamunkát értékelte. 

A pályázatok beadásának határideje 2007. június 30.
Cím: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára, 1016 Bp. Krisztina krt. 87-91.

Röviden



Ha ma végigsétálunk a Várban egy verõfényes tavaszi vagy
nyári napon, békesség, nyugalom, boldogság tölti el lelkün-
ket. Minden szép, barátságos, õsinek és állandónak tûnik.
Nem volt ez mindig így, Buda vára rossz napokat is látott, ost-
romok, harcok dúlták, utcáin vér folyt, lövések dörögtek,
szép házai összeomlottak, leégtek, üszkös romok közt botor-
káltak a túlélõk. És ez nem is egyszer, sokszor elõfordult a szá-
zadok folyamán. 

A Vár egy elrejtett zugában – a legtöbb erre járó fel sem fe-
dezi – emléktábla áll, rajta tizennyolc évszám kereszt alakban
elrendezve, az elsõ 1302, az utolsó 1956. A szöveg szûkszavú:
„A hõsöknek és áldozatoknak, akik meghaltak Buda várában
és Buda váráért”. A szép és megható emléktábla a
Halászbástya alatt, a középkori Szent Mihály kápolnában lát-
ható, mélyen a föld alatt. Az összes ostromot, harcot nem tud-
juk itt megidézni, ahhoz tágabb keretek szükségeltetnének.
Néhányat emelünk ki a tizennyolc évszám közül.

Buda várát, mint tudjuk IV. Béla, a második honalapító
építtette. Elõtte is éltek a Várhegyen, de Béla király volt az,
aki a tatárjárás után fallal körülvett, erõs települést hozott
létre a hegyen, hogy védhetõ erõsség legyen. Budai, pesti,
felhévizi lakosokat telepített ide, akiknek kötelessége volt a
Vár védelme, falainak, bástyáinak rendben tartása, kapui-
nak õrizete. 1249-tõl kezdve a király is ide helyezte székhely-
ét. Buda épült, fejlõdésnek indult, polgárai anyagilag is gya-
rapodtak és békében éltek.

Az elsõ ostrom-évszám az emléktáblán 1302. Mi is tör-
tén ekkor Budán? Tudjuk, 1301-ben meghalt az utolsó
Árpád-házi király, III. Endre. Trónviszályok törtek ki
Magyarországon. Egyik oldalon állt Károly Róbert, akit a
pápa is támogatott, és aki leányági örökösödés révén tart-
hatott igényt a trónra. Másik oldalon állt II. Vencel cseh
király fia, ugyancsak Vencel, aki IV. Béla dédunokája
volt. Egymásnak feszült a két párt és mindegyik birtokba
akarta venni Buda várát. Ekkor esett meg, hogy a pápa ki-
átkozta Buda városát, a budai polgárok viszont kiátkoz-
ták a pápát. 1302 szeptemberében került sor az ostrom-
ra. Vencel és hívei bent a Várban, a Károly Róbert párti-
ak kívülrõl ostromolnak. Mindkét oldalról komoly fegy-
veres erõk vonulnak fel, az ostromlók dúlnak, fosztogat-
nak, gyújtogatnak, és vandál módon elpusztítják a budai
polgárok szõlõit. A harcok ezután sem csitulnak el, több
éven át kiújulnak, és elég sok áldozatot szednek. Ezt az ese-
ményt tartják a Budai vár elsõ ostromának.

Az 1386-os és 88-as évszám ismét belvillongásokat takar.
Nagy Lajos királyunknak nem volt fia, és a leányági örökö-
södés nem volt egyértelmû, problémákat kavart. 1386 feb-
ruárjában Budán meggyilkolták Kis Károly (II. Károly) ki-
rályt. A belviszályon úrrá levõ Zsigmond király uralkodása
aztán hosszú és békés idõszakot hozott az országnak és
Buda várának is. Buda csodálatos fejlõdésnek indult, palo-
ták és polgárházak épültek, fény és gazdagság évtizedei kö-
vetkeztek. Az 1457-es évszám Hunyadi László kivégzése
Budán. A Hunyadia-Czillei-ház és V. László összecsapásai is-
mét harcokat hoznak, és áldozatokat szednek Budán.

1526-tól sok éven keresztül a törökkel vívott harcok és ost-
romok pusztítják Budát. 1526. szeptember 14-én – épp túl
vagyunk a mohácsi tragédián – megszállja Budát a török.
Több ponton felgyújtják a várost, mely aztán szinte porig ég.
Fosztogatnak, a kincseket hatalmas dunai uszályokon viszik
el. Menekültek áradata indul el Buda várából, õket aztán
Dömösön utolérik a törökök, és nagy részüket lemészárol-
ják. Az 1541-es események közismertek. Ekkor foglalja el a
török a Várat, és ettõl datálódik a 150 éves török uralom.
Zsigmond és Mátyás palotái, kincsei elpusztulnak, ebek har-
mincadjára jutnak. A budai Vár poros fészekké silányul, a
magyar lakosság nagy része elhagyja. Az 1686-os visszafogla-
lás szintén közismert. Európai összefogással sikerül Budát
visszafoglalni, de milyen áron? Üszkös, romok, kiégett házak,
rengeteg emberáldozat. Újra szinte nulláról kell indulni!

A következõ évszám 1849. A szabadságharc még gyõzel-
mes szakaszában van, a tavaszi hadjárat gyõzelmeket hoz.
Buda vára viszont osztrák kézre kerül, Heintzi tábornok,
Allnoch ezredes és katonáik tartják megszállva. Hosszú ost-
romra készülnek, Buda lakosait felszólítják, hogy két hónapi
élelmet szerezzenek be és tartalékoljanak. A hajóhidat felége-
tik, a Lánchidat pedig aláaknázzák. Magyar részrõl az ostrom-
ló csapatokat Görgey és Kmetty vezeti. 1849. május 5. és 15.
között gyakorlatilag állóháború van, a döntõ ütközetre má-
jus 21-én kerül sor, és a magyarok elsöprõ gyõzelmével végzõ-
dik. Az ostromban elesett 368 magyar honvéd és megsebe-
sült 690. A császáriak részérõl 710-en haltak meg, és több
mint 4000 ember fogságba esett. Budán 98 ház pusztult el
teljesen, és 537 szenvedett súlyos károkat.

A sorban már csak két évszám következik. Ezek olyan kö-
zeliek, hogy az idõsebbek személyesen élték át, és eleven em-
lékeik vannak róla. Az évszámok: 1944-45 és 1956. 1944-
45 telén nyolc hétig tartott az ostrom, pincékben élte át a
polgári lakosság a feje fölött tomboló apokalipszist, már aki
túlélte. Rengeteg volt a halott és iszonyú a pusztulás. 1956-
ban ismét fegyverek ropogtak a Várban, lángolt a Levéltár,
a harcok jelentõs károkat okoztak.

Ma ragyog a nap, újra felépült minden, turisták tömege
hömpölyög a Várban és csodálja szépségét. Csak remény-
kedni merünk abban, hogy több ostrom nem fogja dúlni és
pusztítani! dr. Reisinger Frigyesné 
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Várfok Galéria 
Várfok Terem (Várfok u. 14.) 
Françoise Gilot kiállítása május 31-tõl június 30-ig
látogatható.
XO erem (Várfok u. 14.) 
Gyõrffy László Két kurátor köldökzsinórra leselke-
dik címû kiállítása látható.
Nyitva tartás: keddtõl-szombatig 11-18 óráig.
Tel./fax: +36 1 213 5155.

OCTOGONart Galéria
(I., Várfok u.7-9)
A Budapest 2 címû kiállításon Baranyai Levente,
Bács Emese, Gajzágó Donáta, Hajdú Kinga,
Kondor Attila, Kovács Lola, Milorad Kristic, Nagy
Gábor György, Nemere Réka, Osgyányi Sára, Öt-
vös Zoltán és Regõs István képei tekinthetõk meg
június 23-ig. Nyitva tartás: keddtõl-szombatig 10-
18 óráig.

Bartók Táncegyüttes 
Június 10. vasárnap 16.00 óra – évadzáró mûsorát
tartja az együttes a Budai Vigadóban (1011
Budapest, Corvin tér 8.)
Fellép a táncegyüttes összes tagja: óvodás-, gyer-
mek- és utánpótlás csoport és a felnõtt együttes.
Belépõdíj 800,- Ft (vásárolható az elõadás elõtt a
helyszínen).

MONO Galéria
(I., Ostrom u. 29.)
Barabás Zsófi festõmûvész kiállítása látható június
27-ig. Nyitva tartás: hétfõtõl szombatig 11-19 óráig. 

Budapesti Történeti Múzeum 
Vármúzeum 
(Budavári Palota E épület)
Nyitva:10-18 óráig, mindennap

ÁÁllllaannddóó  kkiiáállllííttáássookk
- Õsi népek, antik kultúrák - Budapest története az
õskortól az avar kor végéig
- Buda középkori királyi várpalotája
- Budapest a középkorban
- Gótikus szobrok a budai királyi palotából
- Budapest az újkorban

IIddõõsszzaakkii  kkiiáállllííttáássookk
Földszinti kiállítótér
„Történelmünk korszakalkotója – Batthyány Lajos
miniszterelnök”
Nyitva: 2007. április 12-tõl október 30-ig
Metszettár: „Erzsébet királyné a budai palotában”
Nyitva: 2007. június 8-tól szeptember 30-ig  
I. emelet: „Kabaré 100 – Amikor a humorban még
nem ismertek tréfát”
Nyitva: 2007. szeptember 20-ig

MMúúzzeeuummookk  ééjjsszzaakkáájjaa  
A tiszta románctól a fülledt erotikáig 2007. június
23. szombat 18.00 – 02.00. Helyszín: Budavári
Palota E épület .

Az évszázadokon átívelõ örök téma, a szerelem
és a humor köré összpontosul az est programja.
Bemutatjuk a legforróbb érzelem röppályáját a ro-
mantikus daloktól az obszcén költészetig. Az idén
száz éves pesti kabarét bemutató kiállításunkhoz

kapcsolódva a mûfaj mai folytatói, a Dumaszínház
népszerû elõadói lépnek fel és megelevenednek az
egykori kabaré ismert figurái Hacsek és Sajó a
Pitymalló Kesely elõadásában. Romantikus vidám
éjszaka, kivilágított királyi kertek, tûzzsonglõrök,
jelmezben lejtett táncok, a pincétõl a padlásig be-
járható a múzeum – ez a BTM menüje a Múzeumok
Éjszakáján.

Fõvárosi Képtár – Kiscelli Múzeum 
(1037 Budapest, Kiscelli u. 108. Tel.: 388-7817)
Anton Lamazares spanyol festõmûvész kiállítása a
Templomtérben. A kiállítás megtekinthetõ: 2007.
július 1-ig, hétfõ kivételével minden nap 10-18
óráig. 

A kiállításhoz kapcsolódó rendezvények: 
MMúúzzeeuummookk  ÉÉjjsszzaakkáájjaa  – Spanyol est 2007. június 23.
(szombat) 19-01 óráig.
Múzeumpedagóiai foglalkozások: 2007. július 1-ig
(bejelentkezés alapján)

Aquincumi Múzeum - romterület
(1033 Szentendrei út 139. tel: 430 1563)
MMúúzzeeuummookk  ééjjsszzaakkáájjaa  AAqquuiinnccuummbbaann
2007. június 23. 18.00 – 02.00
Helyszín: Aquincumi Múzeum
Szent Iván éjszakáján érdekes programokat kínál az
Aquincumi Múzeum. A hagyományos ismeretter-
jesztõ idegenvezetések mellett színészek kalauzol-
ják a közönséget ókori irodalmi források tolmácso-
lásával. Csak ezen az éjszakán látható az „Erotika
Aquincumban” címû kiállítás.

Programok

Régiekre emlékezve

Budavár ostromai Katonazenekar és lovas huszárok fogadták mindazokat, akik a Dísz
téren lévõ Honvéd hõsi emlékmûnél, május 18-án – a magyar honvé-
delem napja alkalmából – Buda 1849-ben kivívott visszafoglalására
emlékeztek. 

A Himnusz elhangzását követõen Petõfi Sándor A honvéd címû ver-
se hangzott el. Rövid megemlékezés idézte fel a 158 évvel ezelõtti ese-
ményeket, amikor Görgey Artúr tábornok serege élén sikerrel vette
be Buda várát. Ezen a napon a Magyar Honvédséget ünnepeljük,
amely õrködik az ország szuverenitása és békéje fölött, természeti,
vagy környezeti katasztrófák esetén segít a mentésben, óvja az állam-

polgárok vagyonát, a nemzetközi színtéren pedig részt vállal a béke-
teremtésben, békefenntartásban. Tagjai a világ tizenhárom országá-
ban, összesen tizenhét misszióban vannak jelen, hazánk területén
pedig negyvenként helyõrségben, harminc hadrendi elemben vég-
zik tevékenységüket.  

A rövid beszéd után a Honvéd emlékmûnél a Magyar Honvédség
katolikus és izraelita felekezetû tábori lelkészei: Berta Tibor és
Torontáli Róbert kérték Isten áldását azokra a katonákra, akik a sza-
badságért és a békéért küzdöttek.

Az ünnepség koszorúzással folytatódott. A Zala György által készí-
tett Dísz téri szobor talapzatánál a Honvédelmi Minisztérium nevé-

ben Iváncsik Imre államtitkár és Mikita János mérnök, a
honvéd vezérkari fõnök helyettese; a Budavári Önkor-
mányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, a
Budapesti Rendõrfõkapitányság képviseletében Szabó
Ferenc, a Köztársasági Õrezred parancsnoka, a Határõrség
nevében Samu István, a Magyar Határõrség rendészeti fõ-
igazgatója, a Vám és Pénzügyõrség nevében dr. Bencze
József vezérõrnagy  helyezte el az emlékezés virágait. Az em-
lékmûnél a továbbiakban a Büntetésvégrehajtási Intézet, a
Magyarországra akkreditált katonai attasék, a
Hagyományõrzõ Nemzetõrség, a Honvéd Hagyományõrzõ
Egyesület, a Lánchíd Kör valamint a Görgey család képvi-
selõi rótták le kegyeletüket.      
A katonai díszszázad és az emlékezõk csoportja ezt köve-
tõen átvonult a fehérvári rondellához, ahol az ünnepség
Görgey Artúr lovas szobra elõtt folytatódott. Görgey a
szabadságharc tábornokaként a gyengén felszerelt sereg-
bõl rövid idõ alatt gyorsmozgású, harcképes egységet ko-
vácsolt. Taktikáját május 21-én siker koronázta, Buda
bevétele a tavaszi hadjárat egyik legszebb gyõzelme volt.   
A Marton László által készített szobor megkoszorúzása
után, az emlékünnepség az esztergomi rondellánál ünnepé-
lyes zászlófelvonással zárult.

Buda várát 1849. május 21-én, tizenhét napi ostrom után foglalta
vissza a Görgey Artúr vezette magyar honvédsereg, a császári erõktõl.
Nem akármilyen nap  május 21-e Görgey életében, annál is inkább
mert, halála 67 évvel késõbb, 1916-ban ugyanezen a napon, vagyis
május 21-én következett be.

Döbbenetes, de miközben Budavár bevételét a tavaszi hadjárat szá-
mos sikere közül a sikerek csúcsának könyvelhetjük el, s miközben
Görgey honvédjeivel ünnepelhetett a várban 1849. május 21-én,
ezen közben Varsóban, I. Ferenc József császár
megállapodik I. Miklós cárral az orosz katonai
segítségnyújtásról, melynek következtében a
magyar szabadságharc bukásra ítéltetik.
Kevésbé döbbenetes, de ha már a 21-es szám a
fõszereplõ e rövid kis írásban, nem lenne illõ
elhallgatni, hogy a Történelmi Lovas Egyesület
éppen 21 évvel ezelõtt, 1986. május 21-én tar-
totta elsõ koszorúzási ünnepségét a Dísz téren
álló emlékmûnél. Az azóta eltelt idõszakban,
ez az egyesület teremtette meg a kereteit annak
a nagyszabású programsorozatnak, amelyet
ma Tavaszi Emlékhadjáratnak hívunk, és
amely 32 anyaországi illetve felvidéki település
érintésével, az idén május 19-én érkezett meg
Buda várába.

Mára e rendezvénykígyó fõrendezõje a jelen-
leg százötven tagszervezetbõl álló Magyar
Hagyományõr Világszövetség, amelynek né-
hány csapata, ezen belül megközelítõleg 100

hagyományõrzõ adta az ez évi budavári megemlékezések állományát.
A Dísz téri koszorúzás és - Pelyach István történésznek köszönhetõen
- a történelmi megemlékezés után, fejet hajtottak a hagyományõrzõk
Görgey Artúr lovas szobránál, majd a Kapisztrán téren, a
Huszárkonyha fõzõbemutatóval emlékeztek az 1849. május 4-i ese-
ményekre, amikor is kezdetét vette a tizenhét napi ostrom. Ekkor az
érkezõ honvédsereg katonáit az összesereglett nép sült hússal, sörrel
és jóféle borral kínálta. Hát nem volt ez másképpen most sem a
Budavári Önkormányzat által is támogatott ünnepi eseményen, bár
annyi különbözõség mégis megállapítható, hogy a népet most hagyo-
mányõrzõ „szakácsok”, a honvédsereget meg katonai hagyományõr-
zõk helyettesítették. Fülöp Tibor Zoltán

Budavár hõseire emlékeztek

Görgey napja

Fotó: Józsa Christine

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma 
közérdekû ügyekben:

06-80-204-275



Dallamok szavakra, színészre és politikára cím-
mel Bussay László borászt, orvost, Geiger
György trombitamûvészt, egyetemi tanárt és
Márton András színmûvészt, diplomatát látta
vendégül nemrég Szigethy Gábor, a Márai
Szalon házigazdája. Munkatársunk ezúttal a
kerület régi ismerõjével és ismerõsével, Márton
Andrással beszélgetett.

s Akik évtizedek óta nyomon követeik az ön pályá-
ját, jól tudják, hogy színészi karrierjét megszakítva
fõkonzulként képviselte Magyarországot Los
Angelesben, majd New Yorkban vállalt diplomáciai
szerepet. Arról azonban csak kevesen hallottak,
hogy a Krisztinavárosban nevelkedett. Milyen emlé-
keket õriz a gyerekkorából? 

- Csak késõbb tudtam meg, hogy milyen külön-
leges ház is volt a miénk a Krisztina körút 75.
szám alatt, hiszen itt lakott Máté Péter is, és
Benkõ László, a késõbbi Omega együttesbõl.
Alig három háznyira tõlünk volt Jeszenszky Géza
és Jankovits Marcellék otthona. Mindannyian
egy generációhoz tartozunk, együtt nõttünk föl.
A Krisztina téri Általános Iskolába, majd a
Petõfi Sándor Gimnáziumba jártam, és Los
Angeles-i kiküldetésemig nem is hagytam el az
elsõ kerületet. 
s Vendégként hogy érezte magát a Márai Sza-
lonban?

- Szigethy Gábor régi ismerõs, majdnem egy idõ-
ben voltunk díszítõk a Vígszínházban. Az érett-
ségi utáni évet töltöttem a Vígben; sajnálom,
hogy Gáborral késõbb elkerültük egymást.
Számomra rendkívül sokat jelentett az 1956 ár-
nyéka címû könyve, amelyben a saját, és egyben
az én, a mi csalódásunkat vetette papírra. Az ál-
tala létre hívott Márai Szalon ritka jelenség,
amely nagyon hiányzik a hétköznapokból.
Olyan klub, ahol elegáns környezetben értéke-
ket kapnak okos, gondolkodó emberek. Fájdal-
mas, hogy a fehér fejek között alig láttam néhány
fiatalabb arcot. Gábor optimistán úgy fogalma-
zott, hogy addig lesz Márai Szalon, amíg vannak
barátai, akiket „kizsákmányolhat”. Szerencsére a
barátok listája igen hosszú.

s Az 1990-es évek elején mi-
lyen érzésekkel cserélte fel a
színészi és diplomáciai pályát?

- A mindenki által érthetõ
magyarázat így szól: az em-
bernek egy élete van. A rend-
szerváltás idején az erõs társa-
dalomkritika a drámákban
épp úgy érvényesült, mint az
operettekben, és én ebben
szocializálódtam. Végül már
következmények nélkül ki le-
hetett mondani az igazságot.
Annak idején azért választot-
tam a színészi pályát, mert itt
nagyon sok életet lehet átél-
ni. Az ember egyik nap pati-
kus, másik nap kalandor. A
diplomáciai megbízatást is
tökéletesen eljátszható sze-
repként éltem meg.

sMilyen feladatokkal bízták meg 1992-ben, majd
2001-ben?

- Érdekes, testhez álló szerep egy új kormány kép-
viselõjeként fellépni. Az embernek pontosan
meg kell tanulnia, mit kell tudni egy diplomatá-
nak.  Magyarországot szolgáltam egy másik szín-
téren. Idõsebb George Bush megadta Antall
József miniszterelnöknek a lehetõséget, hogy
Magyarország Los Angelesben konzulátust nyit-
hasson, és mûködtethessen. Hollywood közelsé-
gén túl, ennek a megbízásnak az adott üzleti je-
lentõséget, hogy befektetõket kellett keresnünk
az akkor még elõkészületben lévõ budapesti vi-
lágkiállításra. Nem lehetett rám panasz, nagyon
aktívak voltunk, kintlétem alatt – egyebek mel-
lett - öt tiszteletbeli konzulátust nyitottam. A
kormányváltást követõen részt vettem néhány
vállalkozásban, és tanítottam is. Mindez azon-
ban kényszer volt, nem okozott örömet, ezért
hazajöttem. Pécsen telepedtem le, és visszatér-
tem a színházhoz.

Amikor 2000-ben a kormány meghirdette a
New York-i Magyar Kulturális Központ igazga-
tói állását, pályáztam, és nyertem. Egy évvel ké-

sõbb utaztam ki, és akkor
szembesültem a ténnyel,
hogy az intézmény megte-
remtéséhez, legitimálásához
a külügyminisztérium nem
nyújt segítséget. Ennek elle-
nére három év alatt közel
hatszáz rendezvényt tartot-
tunk, többek között fiatal
hazai mûvészek számára –
amerikai mûvészeti ügynö-
kök elõtt – a Carnegie
Hallban rendeztünk fellé-
pést. 
sHogy érzi magát mostanában a
színpadon és a közéletben?
- Amikor 2005-ben hazajöt-
tem, felkértek, hogy én válo-
gassam a Pécsi Országos
Színházi Találkozóra
(POSZT) meghívandó elõ-

adásokat. Abban az egyetlen évben az ország
szinte valamennyi elõadását láttam. Érzékel-
tem az igazi színházi konjunktúrát, mindenütt
teltházas nézõtér elõtt játszottak a kollégák.

Jelenleg négy színházban, és négy darabban
játszom, nagy sikerû, értékes produkciókban,
mégis érzékelhetõ, hogy a közönségnek immár
nincs pénze színházjegyre. Spíró György:
Kvartett címû drámáját tíz évvel ezelõtt mutat-
ta be a pécsi Harmadik Színház, Vincze János
rendezésében. Ez a rendkívüli elõadás most is
– az eredeti szereposztással – a Budapesti
Kamaraszínház Shure Stúdiójában megy. A
Radnóti Színházban Hamvai Kornél: Castel
Felice címû darabjában; Debrecenben Kis
Csaba: Kun László címû drámájában játszom.
Szegeden Molnár Ferenc: Játék a kastélyában
Turait alakítom. Mindemellett menedzsereket
és vezetõket tanítok.

A színházak és a nézõk elszegényedése elkese-
rítõ. Az ember ennyi év külföldi tartózkodás
után azt látja, hogy nálunk még mindig provin-
ciálisan alakulnak, és kisszerûségbe fulladnak a
dolgok. R.A.   
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2007. május 21-én a kitüntetést dr. Horler
Miklós építész, mûvészettörténész veheti át, az az
ember, akinek döntõ szerepe volt múltunk meg-
ismerésében – hangsúlyozta dr. Nagy Gábor
Tamás. A budaváriak tudják, hogy nélküle nem
állhatnának a kõfalak, és a közösség falai sem.
Pályája Kós Károlyéra emlékeztet. Életmûvük és
hazaszeretetük között párhuzam vonható. Kós
Károly 1915-ben, a trianoni döntés elõtt írta a
hitvallását, eszmeisége egyértelmûen érzõdik
Horler Miklós életmûvén. Önkormányzatunk el-
ismerve, és értékelve, hogy dr. Horler Miklós
Széchenyi-díjas építész személyesen is részt vett
Budavár feltárásában, és egész pályájával példát
mutatott az ifjúság számára,  egyhangúlag a kerü-
let díszpolgárának megválasztotta. E cím viselése
mellett, a kitüntetett a címerrel díszített arany-
gyûrû viselésére jogosult. 

A díjazottnak elsõként a polgármester gratu-
lált, majd dr. Örsi Károly kertépítész laudáció-
ja következett. Az egykori munkatárs felidézte
ismeretségük kezdetét, az 1960-as esztendõt,

amikor a Várban az épületek még a tizenöt év-
vel korábbi ostrom nyomait viselték. Horler
Miklós elõbb a Pogány Frigyes vezette fõvárosi
városrendezési és építészeti osztályon, majd a
mûemlék-felügyelõségen dolgozott. A tervezési
osztály munkatársaként megszervezte, és magas
szintre emelte a mûemlékvédelmet; tudomá-
nyos kutatókkal, régészekkel, kõszobrászokkal
vette fel a kapcsolatot. Elsõ munkája a nagyke-
reki Bocskai vár, a következõ a simontornyai
vár helyreállítási munkája volt. Ezt követte az
esztergomi bazilika Bakócz kápolnájának meg-
újítása. Örsi Károly, az akkor fiatal kertépítész,
és kollégái mesterüknek tekintették, aki oktat-
ta, nevelte, irányította az ifjú szakembereket.
Munkásságát Ybl-díjal jutalmazták, de legalább
ekkora jelentõsége volt, hogy 1964-ben részt
vett a velencei charta megfogalmazásában.
Horler Miklós egy nagy nemzedék – Dercsényi
Dezsõ, Zádor Anna, Gerõ László munkatársa-
ként – óriási munkát végzett. 1972-ben részt
vett az ICOMOS nemzetközi kongresszusán. A
budai Vár középkori helyreállítása jelentõs

nemzetközi sikernek számított, amelynek nyo-
mán az UNESCO felkérte szakértõnek. A sike-
rek ellenére 1977-ben felmentették az osztály-
vezetõi beosztásából, és sorozatos családi tragé-
diák érték. Hite segítette át a nehézségeken.
Tudományos tanácsadó, majd titkár lett.
Feldolgozta a magyarországi reneszánsz építé-
szeti emlékeit, megírta a Bakócz kápolna mo-
nográfiáját és a Lapidárium Hungaricum elsõ
két kötetét. 1977-ben a francia mûemléki épí-
tészek társaságának levelezõ tagja lett, majd tag-
jává választotta a belga királyi akadémia.
Megkapta a francia kultúra lovagrendje kitün-
tetést. Horler Miklós már akkor is európai volt,
amikor ezt még akadályozták – zárta szavait dr.
Örsi Károly.

Az ünnepi mûsor a Musica Historica zenekar
mûsorával folytatódott. Egy magyar,  és egy szlo-
vák táncdallamot adtak elõ 1553-ból, illetve
1619-bõl.

Horler Miklós meghatódottan fogadta az el-
hangzott szavakat. Elmondta, nem gondolt arra,
hogy eddigi élete, munkássága ennyire meghatá-

rozó lett volna a fiatalabb pályatársakra.
Külön köszönetét fejezte ki a díjátadó
ünnepségen elhangzott színes és színvo-
nalas mûsorszámokért.

Erkölcs és emberi tartás

Az ünnepség következõ epizódjaként
Kalocsai Andrea részleteket olvasott fel
dr. Horler Miklós: A hagyománytisztelet
erkölcse és értelme címû tanulmányá-
ból. A veretes írásmû a nemzettudatról, a
tiszta forrás kutatásáról, a zene és az építé-
szet – Bartók és Kós Károly – örökségé-
rõl, valamint a „szellem embereinek” fe-
lelõsségérõl ad útmutatást.
Budavár új díszpolgárát másodikként

Dr. Komárik Dénes építész, mûvészet-
történész, a tudományok akadémiai
doktora, az ünnepelt régi jó barátja mél-
tatta. A laudációt Vergilius üdvözlõ sza-
vaival kezdte, majd elmondta, hogy
Horler Miklós életmûvének kerete a mû-
emlékvédelem, ezen belül elsõsorban a
közép-európai, illetve a magyar rene-
szánsz. A pályaképet elemzõ beszéd a leg-
fontosabb három területet: a gyakorla-
tot, az elméletet és a mûvészettörténetet

ölelte fel. A tudományos igényû köszöntõ után
Dr. Komárik Dénes elmondta, kettejük barátsá-
ga – amely egykor Pogány Frigyes mûtermébõl in-
dult – ma is élõ, mély emberei kapcsolat. 

A harmadik laudációt Dr. Marosi Ernõ mû-
vészettörténész, akadémikus mondta el. Sze-
mélyes hangon köszönte meg, hogy mûvészet-
történészként, régi pályatársként Horler Miklós
egy egész nemzedék példaképe volt. Ezt követõ-
en Jókait idézte, aki a polgári erényt és civil ku-
rázsit nevezte a legfontosabb tulajdonságoknak.
Az új díszpolgár egész életére az otthon és a haza
szeretete volt jellemzõ, azé az otthoné, amely itt
van a Várban. Az erkölcsösség – mint erény –
nem más, mint egyenesség, amely igazmondás-
sal társul. Horler Miklós pályája során konflik-
tusokat is vállalt. Egész életében egyenes, ke-
mény derekú emberként ismerték, akit nehéz
volt meghajlítani. Végül a tudományos mun-
kásságát méltatva elmondta, az idõs építész
nemcsak mûvelte, támogatta is a mûemléki to-
pográfiát. Pályájának legfontosabb tanulsága az
a hit, hogy mûemlékeket nem lehet a föld színé-
rõl eltörölni. 

A laudációkat követõen a 125 éves Szilágyi
Erzsébet Gimnázium kórusa lépett színpadra. Az
ugyancsak 125 évvel ezelõtt született Kodály
Zoltán annak idején az iskola énekkarának kérésé-
re komponálta Pünkösdölõ címû mûvét, amelyet
a mai vegyeskar ugyancsak nagy sikerrel adott elõ. 

A díszpolgári ünnepség záró akkordjaként
Sediánszky János alpolgármester saját emlékein
keresztül idézte fel az ostrom utáni idõszakot,
amikor a Vár lakói egy-egy ház mûemléki helyre-
állítását „magyar gyõzelemként” könyvelték el.
Az értékes munkáért a kerület lakói nevében is
köszönetet mondott Budavár idei díszpolgárá-
nak, dr. Horler Miklósnak. R.A.

Budavár új díszpolgára: dr. Horler Miklós

Könyvheti újdonságok
Épp a 78. Ünnepi Könyvhétre jelent meg a
Napkút Kiadó 78. kötete: Gyurkovics Tibor és
Szemadám György dialógusa Az alkotás vegeta-
tív bája címmel. A beszélgetés egy sorozat része:
ugyanilyen formában, ugyancsak a könyvhétre
megjelent Papp Tibor és Prágai Tamás eszme-
cseréje A pálya mentén címmel. 

Az idei Ünnepi Könyvhéten a Napkút Kiadó ti-
zenhat kötetet mutatott be – új kiadványairól a
Centrál Kávéházban tartott sajtótájékoztatót.
Azért pont itt, mert ennek a kávéháznak az itallap-
ja ihlette a bolgár Plamen Dojnov néhány versét,
melyek a Kávéköltemények címû kötetben jelen-
tek meg nemrégiben a kiadó gondozásában.

Szondi György, a Napkút igazgatója a könyv-
heti kínálatukból kiemelte Bereményi Géza Az
arany ára címû kötetét, amely a szerzõ harminc-
öt éves drámaírói tevékenységének teljességét
tartalmazza. A Kossuth-díjas író és rendezõ ti-
zenharmadik kötetében Szabó Magda Az ajtó
címû regényének színpadi adaptációja mellett a
Kutyák, a Légköbméter, a Halmi, Az arany ára,
a Shakespeare királynõje és a Laura címû dara-
bok találhatóak meg együtt. A kiadóvezetõ a
Pesti ember jármûveken címû kiadványra is fel-
hívta a figyelmet, mely Tábori László, az ismert
keletkutató derûvel megfogalmazott munkája:
a szerzõ többek között olyan kérdésekre próbál
választ adni, mint hogy milyen a pesti ember,
hogyan viselkedik a jármûveken, hogyan csú-
nyult meg, s hogyan lehetne meggyógyítani? 

A Napkút Hang-Kép-Írás címû sorozatában
Orbán Ottó versei jelentek meg. A sorozat újítá-
sa, hogy a szövegekhez hangzóanyag is kapcsoló-
dik: a mellékelt CD-lemezen részletek hallha-
tók a Kabdebó Lóránttal folytatott életútinter-
júból, valamint a költõ saját verseibõl olvas fel. 

Különlegesség Prágai Tamás Pesti Kornél cí-
mû prózakötete is, amelynek megjelenését a
Budavári Önkormányzat is támogatta. A próza-
kötet társkiadványa lesz a Napút folyóirat 15.
Káva Téka-melléklete: ebben Pesti Kornél egy
napja címmel, egy pályázat eredményhirdetése-
ként közreadnak tizenkét olyan szöveget, ame-
lyeket Kosztolányi mai lehetséges alakmásairól
írtak a szerzõk. Prágai Tamás kötetét és a mel-
lékletet együtt mutatják be a könyvhét alkalmá-
ból indított „Pesti Kornél körúton”, amelyik az
Esti Kornél címû regény helyszíneit járja be. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester adta át az oklevelet kerületünk új díszpolgárának, dr. Horler Miklós építésznek

Interjú Márton Andrással

Egy diplomatikus színész avagy színész-diplomata 



Tisztelt Szerkesztõség!
A Naphegyen lévõ CBA üzlet immár egy hónapja zárva
van. Szó sincsen arról, amit kiírtak:”átépítés miatt zár-
va” Három kilométeres sugarú körben nincsen üzlet.
1 liter tejért vagy kenyérért a Match-ba kell menni és
várni a túlzsúfolt 78-asra. Ha a „magyar üzletlánc”
nem kívánja üzemeltetni a Naphegy téri üzletét, akkor
adja el. Az Önkormányzat mielõbb találjon megoldást.
Bizonyára akad vállalkozó, akinek megéri, hogy egy
jól vezetett, jól jövedelmezõ üzletet nyisson, rövid
idõn belül. Tisztelettel: dr. Ritter Tibor

Civil szervezetek találkoztak a Czakón
A Budavári Lakosok Szövetsége június 1-én ismét ta-
lálkozóra hívta az I. kerületi civil szervezeteket. A ta-
valyi siker alapján, célunk az volt, hogy megismerke-
désünket mélyítsük, és jó hangulatban beszélgessünk
közös céljainkról. Ezt elõsegítendõ, a helyszínre szállí-
tott gulyás-nyersanyag már várta a dolgos kezeket. 

Az érkezõ vendégek pillanatok alatt nekiestek a
hagyma-, krumpli-, és zöldségtömegnek, így rövide-
sen a bográcsban sercegett, párolódott az alapanyag. 

A meghívott 24  civil szervezetbõl mintegy 11 volt
jelen, kb. 60 résztvevõvel. Szepesfalvyné Bodócsi
Eszter, a BLSz elnöke köszöntötte a megjelenteket.
Mint elmondta, a mi feladatunk a létrehozott értékek
megõrzése, a jó hagyományok ápolása, és egy együtt
gondolkozó közösség kialakítása. Dióhéjban össze-
foglalta a BLSz tevékenységét, majd kérte a jelenlévõ
civil szervezetek képviselõinek rövid bemutatkozását.

Több szervezet képviselõje ( Res Publica Egyesület,
Készenléti Polgárõr Egyesület, Strobl Alajos Emlékhely
Alapítvány, Kézfogás Testvérvárosi Egyesület,Ybl
Egyesület, Lánchíd Kör Egyesület) szólt céljaikról,
eredményeikrõl, és az együttmûködés fontosságáról.

Közben biztató illatokat árasztva fortyogott a kon-
dérban a gulyás, amit számos és türelmetlen érdeklõ-
dõ figyelme kísért. A fõszakácsi feladatot jelen sorok
írója vállalta, felcserélve erre az alkalomra a jegyzõi
pennát a fakanállal.

A jelenlévõk hasznosnak találták második, közös
együttlétünket. Az Önkormányzat pályázaton elnyert
összeggel támogatta költségeinket. Szilárd az elhatá-
rozásunk, hogy a következõ hasonló alkalmat is meg-
szervezzük! Szepesfalvy Rihárd
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Hirdessen a
Várnegyedben!

1014 Budapest, I. Országház u.15.
(Hátul az udvarban!) 

Telefon/fax: 355-0139

Üzenete minden I. kerületi 
családhoz eljut!

Remek hangulat, nemes ellenfelek és a szokásos
kiváló szervezés várta a tizennegyedik I. Kerületi
Egyházak Labdarúgó Bajnokságának résztvevõit
a Czakó utcai Sportközpontban. Bár totógyilkos
meccsek ezúttal sem voltak, a lelkesedés nem egy-
szer többnek bizonyult a nagyobb játéktudásnál,
így igazán élvezetes összecsapásokon szurkolha-
tott a közönség. 

Idén tíz csapat adta be nevezését, itt voltak a kato-
likusok, a reformátusok, és az evangélikusok is,
hogy harcba szálljanak a végsõ gyõzelemért, no
meg a rendezvény fõvédnöke, Orbán
Viktor által felajánlott vándorkupáért
és a különdíjakért. A csapatokat dr.
Nagy Gábor Tamás köszöntötte, aki
igazi közösségépítõ eseménynek nevez-
te a bajnokságot. Ilyen, és ehhez hason-
ló kezdeményezésekre van szüksége a
kerületnek, hogy tovább erõsödjön az
összetartozás érzése. Az egyházi foci ti-
zennégy éves sikere bebizonyította,
hogy a sport, a játék öröme képes össze-
hozni az embereket – hangsúlyozta a
polgármester.

Puskás Ferenc, Buzánszky Jenõ,
Albert Flórián, Dalnoki Jenõ és Grosics Gyula
után idén Illovszky Rudolf fogadta el a bajnokság
kitalálója és fõszervezõje, Vecsey András tabáni
képviselõ meghívását. Mint a Vasas élõ labdarúgó
legendája elmondta, örömmel tett eleget az invitá-
lásnak, hiszen a magyar foci jelenlegi állapotából
az egyetlen kivezetõ út a tömegsport és az utánpót-
lás támogatása. Az Egyházak Labdarúgó Baj-
noksága pedig kiválóan alkalmas arra, hogy új hí-
veket toborozzon ennek a csodálatos játéknak. 

A köszöntõket követõen kezdetét vette a já-
ték, a csapatok két csoportban körmérkõzéses
lebonyolításban mérték össze erejüket. A baj-
nokság rangját jelzi, hogy ezúttal több önkor-
mányzati képviselõ is beszállt a játékba, sõt a
Szent Katalin Plébánia csapatában idegenlégiós
is szerepet kapott. Különösen nagy volt a tét a
Szent Anna Sördögök számára, hiszen a meg-
elõzõ két évben õk állhattak a képzeletbeli do-
bogó legfelsõ fokára, így ha idén is az elsõ helyen
végeznek, végleg hazavihették volna a vándor-
kupát. Hiába tettek meg mindent a végsõ gyõze-
lemért, az elõdöntõben útjukat állta a Szilágyi
Dezsõ téri Református Templom csapata, akik
végül történetük során elõször megnyerték a

bajnokságot. Ha a kupát nem is vihette minden
csapat haza, mégis valamennyi játékos gyõztes-
nek érezhette magát, hiszen mindvégig jó han-
gulatú, sportszerû találkozók jellemezték a baj-
nokságot. A játék végeztével a szokásoknak meg-
felelõen a szponzorok (Budavári Önkormány-
zat, Római Katolikus Egyház, Tabánért Ala-
pítvány, Czakó utcai Sportközpont, Védõ-
szárny Sportkör, Arsenal Pékség, Tabán ABC, I.
ker. KSE, Tabáni Terasz étterem) jóvoltából
minden jelenlévõ meghívást kapott egy jó adag
vörösboros marhapörköltre. 

Eredmények: 
1. Szilágyi Dezsõ téri Református Templom
2. Szent Anna Plébánia II. csapata
3. Szent Anna Sördögök
4. Krisztinavárosi Plébánia
5. Budavári Mátyás Templom 
6.  Szent Flórián Görög Katolikus templom
7. Bécsi Kapu téri Evangélikus Templom
8. Tabáni Szent Katalin Plébánia Idegenlégiósok
csapata
9. Krisztinavárosi Plébánia Szent Gellért csapata
10. Budavári Mátyás templom In Coronata 

Gólkirály: Sényi Gergõ 12 góllal (Krisztinavárosi
Plébánia)
Legjobb mezõnyjátékos: Temesszentandrási
György (Szent Anna Sördögök)
Legfiatalabb játékos: Barnóczy Bence 9 éves
(Bécsi Kapu téri Evangélikus Templom)
Legjobb kapus: Gulyás Gábor (Szilágyi Dezsõ téri
Református Templom) 
Közönségdíj: Bécsi Kapu téri Evangélikus
Templom csapata
Legsportszerûbb csapat: Tabáni Szent Katalin
Plébánia csapata

Folyamatosan csökken a kerületben elkövetett bûncse-
lekmények száma – tájékoztatta lapunkat dr. Kesztyûs
Rudolf ezredes, kapitányságvezetõ, aki elmondta: mind-
ez a fokozott közterületi rendõri jelenlétnek köszönhetõ,
melynek keretében, tekintettel a turista szezon beindu-
lására a polgárõrség és a Budai Régió közremûködésével
visszatérõ ellenõrzéseket tartanak a kapitányság embe-
rei a Gellért-hegyen és a budai Várban. Kiemelt figyelmet
kap a lakosságot különösen irritáló bûncselekmények
megelõzése, illetve a turisták sérelmére elkövetett cse-
lekmények megakadályozása. Ilyen a pirosozás, a zseblo-
pás, az alkalmi lopás, valamint a túlszámlázás.  

Ugyancsak rendszeresen ellenõrzi a rendõrség - az il-
letékes szervekkel közösen - a hajléktalanok körében
kedvelt területeket, így próbálva megakadályozni a fe-
dél nélküliek közterületekre költözését. 

Elaludt a lámpánál
Szerencséje volt annak az autósnak, aki a hajnali órák-
ban egy keresztezõdésben egyszerûen elaludt a kor-
mány mögött. A kiérkezõ rendõrjárõr a bezárt ajtók mi-
att csak nagy nehezen tudta felébreszteni a sofõrt.
Szerencsére álmában is nyomta a fékpedált, ennek volt
köszönhetõ, hogy az autó nem gurult be a keresztezõ-
désbe és nem történt nagyobb baj. A feltehetõen ittas fi-
atalember arra hivatkozott, hogy barátnõje vezette az
autót, aki kiszállt egy pillanatra, õ pedig csak erre az idõ-
re ült át a vezetõülésbe. 

Konferencia a bûnmegelõzés jegyében
A kerületi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum munkájához
kapcsolódva a  kerület rendõri vezetõi, illetve az önkor-

mányzat és a programban szerepet vállaló külsõ szerve-
zetek szakemberei a KEF tevékenysége és az Önkor-
mányzat Középtávú Bûnmegelõzési Stratégiája össze-
hangolásának lehetséges módozatairól cseréltek esz-
mét a kapitányság szervezésében május 30-án megtar-
tott konferencián. 

Felhívás!
A rendõrség kéri a lakosságot, hogy lakásaik ajtaját, az
alacsonyabban fekvõ ablakokat minden esetben tartsák
zárva. Sajnos elõfordul, hogy a bûnözõk az éj leple alatt a
nyitva hagyott ajtókon, ablakokon jutnak be a lakásokba
és lopják meg a gyanútlan tulajdonosokat. 

AA  rreennddõõrrsséégg  ffeellhhíívvjjaa  aa  llaakkoossssáágg  ffiiggyyeellmméétt,,  hhooggyy  aa
kkaappiittáánnyyssáágg  mmuunnkkaattáárrssaaii  aa  nnaapp  2244  óórráájjáábbaann,,  aa  hhéétt
mmiinnddeenn  nnaappjjáánn,,  mmuunnkkaasszzüünneettii  nnaappookkoonn  iiss  ééjjjjeell--
nnaappppaall  vváárrjjáákk  aa  bbeejjeelleennttéésseekkeett  aa  kkaappiittáánnyyssáágg  aa
445577--5566--1122  sszzáámmáánn..  FFoonnttooss  ttuuddnniivvaallóó,,  hhooggyy
aammeennnnyyiibbeenn  vvaallaakkii  bbûûnnccsseelleekkmméénnyy  áállddoozzaattáávváá
vváálliikk,,  aazzoonnnnaall  hhíívvjjaa  aa  rreennddõõrrssééggeett,,  mmeerrtt  eebbbbeenn  aazz
eesseettbbeenn  hhaattvváánnyyoozzoottttaann  mmeeggnnõõ  aa  nnyyoommoozzááss  eerreedd--
mméénnyyeessssééggee,,  ssookkkkaall  nnaaggyyoobbbb  eessééllyy  vvaann  aa  bbûûnnöözzõõkk
ééss  aaddootttt  eesseettbbeenn  aazz  eellttuullaajjddoonnííttootttt  éérrttéékkeekk  kkéézzrree
kkeerrííttéésséérree..  

Kitüntették a rendõröket
A szénatéri bankrablás kapcsán, a kerületi kapitányság
több munkatársa, köztük a túszejtõvel elsõként tárgyaló
és a túszok elengedését elérõ járõr tagjai, vehettek át ju-
talmakat az OTP, a BRFK és a minisztérium képviselõitõl
kiváló munkájuk elismeréseként.

Kék hírek
Igények és valóság 

Életünk meghatározó döntései kö-
zé tartozik a párválasztás. Mi min-
den irányíthatja érzelmeinket,
vonzalmainkat, de ellenszenvün-
ket is, aminek eredményeképpen
életre szóló döntéseket hozunk?!

Tudattalan minták irányítják
vonzalmainkat, de ellenszenvein-
ket is. Nem tudatos összehasonlí-
tásokat végzünk elõzõ kapcsolati
élményeinkhez pl. szülõkhöz, bará-
tokhoz, partnerekhez, és volt há-
zastársainkhoz stb. Így a legtöbb-
ször úgy érezzük, hogy teljesen
szabadon, egyéni választásunk
alapján döntünk. Természetesen
tudatosan is választunk olyan em-
beri tulajdonságokat, amelyek
számunkra fontosak. Ám ugyan-
úgy, mint a tudattalan választása-
inknál itt is elutasítjuk a nekünk
nem tetszõ, nem szimpatikus, sõt
ellenszenves karakterû embere-
ket. Számunkra lényeges, hogy a
legkevesebb kizáró okot találjunk
a választott partner személyiség-
tulajdonságaiban. 

Ehhez még hozzájárulnak géni-
kus adottságaink és a társadalom
által közvetített hatások is. Ezek
hozzák létre megfelelõ életkorban
a párválasztási érettséget, amely
az elõzõekben leírtak figyelembe-
vételével segíti a lehetõ legjobb
párválasztásainkat.

Sokévi tapasztalatom, hogy pár-
választásainkat, illetve ilyen irányú
döntéseinket nem tudjuk jól kezel-
ni, és így kapcsolataink legnagyobb
része szakítással, válással végzõ-
dik. (lásd válási statisztikák) Azt
pedig nem lehet pontosan regiszt-
rálni, hogy hány kapcsolat, házas-
ság üresedett annyira ki, hogy
együtt élnek ugyan valamilyen
megfontolásból, (pl. félelembõl,
anyagiak okán, vagy a gyerekek
miatt) de változtatni ezen okok mi-
att nem mernek. Sajnos, de ki kell
mondanom, a házasságok és az
együttélések igen kis százaléka

olyan jó, mint amilyet mindenki az
indulásnál elképzelt vagy tervbe
vett. Nagyobb baj az, hogy tapasz-
talatainkat nem vagy rosszul hasz-
náljuk fel régi és új kapcsolataink-
ban egyaránt.
Igényeink márpedig vannak! 

A partnerválasztásnál a nõk in-
kább gondolnak hosszú távra,
mérlegelik, milyen lehet késõbbi-
ekben a férfi társnak, férjnek, apá-
nak. De felmerülnek egyéb igé-
nyek is: legyen a férfi ápolt, spor-
tos, intelligens, kedves, megbízha-
tó, hûséges, szeretni tudó. Az sem
árt, ha van önálló lakása, autója.
Képzeljék el, ha mindezekkel a tu-
lajdonságokkal rendelkezik egy
férfi, de kibírhatatlan, durva, ag-
resszív, avagy pipogya esetleg
pszichésen is baj van vele – jó volt-
e a választás, jó kapcsolat lesz-e az
ilyen alapú választásokból? 

Egy hölgy vetette fel egyszer a
kérdést: Mi nõk tényleg olyan ma-
gasra emeljük választásainknál a
mércét? Valóban a lehetetlent kí-
vánjuk?

El kellene fogadnunk, hogy két
különbözõ génikus programra író-
dott a férfi és a nõ. Más a felépítésük
és így egy kissé eltérõ az agyi mû-
ködésük. Nem a mércével van a baj,
hanem hogy ezt nem önmagunkhoz
mérjük. A partner nem egy elvont
gondolkodási folyamat eredménye,
hanem  hús-vér valóság, akinek tu-
lajdonságai úgy arányuljanak hoz-
zám, mint az én léptem az övéhez,
és ez elfogadható kell, hogy legyen
mindkettõnk számára. Így a „ma-
gas igény”, ha önmagunk is kölcsö-
nössé téve tudjuk teljesíteni, jogos
és elvárható követelmény. Végül is
ha így értelmezzük, semmi nem
alacsony vagy magas követelmény,
hanem az adott személyes helyzet-
re vonatkoztatva, realitás.

S vajon mi a helyzet a férfiaknál?
Milyen igényeket támasztanak õk?

A férfiak párválasztásánál rit-
kábban találkozunk hosszú távú
gondolatokkal. A megkívánás vagy

inkább a vágy, a szimpátia a domi-
náns. Ez azonban nem hiba, mert
sokszor igazi szeretõ kapcsolat
alakul ki ebbõl az „egyszerûsített”
férfias, elsõdleges motivációból.
Megjegyezni kívánom, hogy ez a
társválasztási forma ma már igen
sok nõnél is megjelent és egyre
erõsödik.

Jó, ha mindenki minél több igé-
nyét, elvárását tudatosan meg tud-
ja fogalmazni, mert ezzel hatéko-
nyabbá tehetik a partner- és pár-
választást. Ez a párválasztási érett-
ség egyik kritériuma, a szerelem
szépítõ, de egyben torzító szem-
üvegén átlátva tudni azt, hogy mit
várunk partnerünktõl, és világosan
érzékelni, hogy õ mit tud nyújtani
nekünk. Ugyanakkor azt is tudni
szeretnénk, hogy mi mennyire va-
gyunk képesek partnerünk igé-
nyeinek megfelelni.

A férfi és a nõ ugyan más-más
programra íródtak, ám remekül al-
kothatnak harmonikus párt, de
hogy az igazira rátaláljunk, ahhoz
nagyon nagy szerencse is kell! S ha
minden „összeállt”, jöhet a boldog-
ság, szerelem és a valóban jó pár-
kapcsolat egy egész életen át. 

dr. Sebestyén Tamás   
pszichológus

Lélekgyógyász

Egyházi foci: 13+1

Idén már tizenhetedik alkalommal rendezték
meg a Kihívás Napját - korábban Challenge Day
néven volt ismeretes - és az I. kerület minden év-
ben aktív résztvevõje volt a programoknak. A
kezdeményezés lényege, hogy ezen a napon 15
perces sportolással védjük egészségünket, s egy-
ben megõrizzük kerületünk elõkelõ helyét a bu-
dapesti és országos rangsorban.

Május 23-án a megszokott kerékvágásban tel-
tek a sportpercek: akik eddig is sportoltak, most
is kosaraztak, futottak, futballoztak és teniszez-
tek, akik pedig a felhívásra látogattak el a sport-
pályákra és teljesítették a 15 percet, remélhetõ-
en megérezték a sport, a testmozgás fontosságát
és örömét.
A Sport és Szabadidõközpont némi módosítás-
sal utánpótlás bázist alakított ki a sportnapon: a
kerület összes óvodása ellátogatott a szépen fel-
újított Czakóra. Igaz hullámvasutat,lufi áruso-
kat, sós perecet, vattacukrost nem találtak a gye-
rekek,viszont kaptak szeretetet,törõdést és spor-
tos délelõttöt az óvónéniktõl,kísérõktõl és a
sportközpont dolgozóitól. A jelenlévõk egyértel-

mûen megálla-
pították, a lé-
nyeg hogy élet-
formává váljon
a testmozgás
már a kicsiknél
is. A sport meg-
felelõ játékos-
sággal, terhelés-
sel és ha kell ne-
vetéssel megsze-
rettethetõ. A
gyerekek öröm-
mel,lelkesedés-
sel futottak, ûz-
ték a labdát, a fiúk szép gólokat lõttek, s ki tudja
melyikükbõl lesz a jövõ Ronaldinója, Sarapovája
esetleg a kosaras Dávid Kornél utódja… A sport-
nap végén az ovisok nápolyit kaptak és vidáman
ugráltak a légvárban. Ezen a délután nem kellett
senkit alvásra bíztatni az óvodákban. 
Az I. kerület a legfrissebb adatok alapján az V. ka-
tegóriában a 29 induló közül a 15. lett. F.F.

15 perc az egészségért

Postaláda

Burgenlandi kirándulás 
Három napos városnézõ kirándulást szervez a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Budai
Társasköre Burgenlandba. Idõpont: június 15-
16-17 (péntek, szombat, vasárnap). Utazás: au-
tóbusszal. Elhelyezés: 2-3-4 ágyas szállodai szo-
bákban. Ellátás: reggeli, igény szerint vacsora.
Útvonal: indulás 6.00 órakor a Déli pályaud-
vartól, a Vérmezõ oldalán a CBA elõtti parko-
lóból, majd Lorettó, Kismarton, Fraknó, Léka,
Borostyánkõ, Szalónak, Mariasdorf, Tarcsa-
fürdõ, Németújvár. Érkezés Budapestre vasár-
nap az esti órákban.

További információ: este 20-22 óra között
Almássy Attilánál, a 06-30-410-4028 telefon-
számon. 



Ingatlan

HILL-ESTATE INGATLANIRODA 
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkeerreessüünnkk
iiggéénnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéétteellrree  ffiizzeettõõkkééppeess
üüggyyffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,  GGYYOORRSS ÜÜGGYYIINN--
TTÉÉZZÉÉSS..  ÜÜggyyffééllffooggaaddááss  eeggyyeezztteetteetttt  iiddõõppoonnttbbaann..  TTeell..::  221122--
22665566;;  0066--3300--99554455--779977..

KKiiaaddóó  raktárhelyiséget vagy garázst keresek a Várban
vagy az I. kerületben. Tel.: 06-30-251-3800.

1144  ÉÉVVEE  FFOOLLYYAAMMAATTOOSSAANN  mmûûkkööddõõ  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA  kkee--
rreess--kkíínnááll  eellaaddóó--kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt..  TTeelljjeesskköörrûû,,  ggyyoorrss,,
kkoorrrreekktt  üüggyyiinnttéézzééss..  TTeelleeffoonn::  331155--00003311;;  0066//3300--99444400--
008888,,  ee--mmaaiill::  aammaaddeexx@@aaxxeelleerroo..hhuu,,  wwwwww..aammaaddeexx..hhuu..

EEllaaddóó lakásokat keresek a Várban és környékén. Tel.: 201-
9475; 06-70-237-9030.

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWÁÁGGNNEERR  ÉÉSS  TTÁÁRRSSAA  IINNGGAATT--
LLAANNIIRROODDAA AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOO--
KKAATT,,  CCSSAALLÁÁDDII  HHÁÁZZAAKKAATT..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,
ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

II..  BBuuddáánn a Vérmezõvel szemben, 45 m2-es, erkélyes, II.
emeleti, kert felé nyíló, 1 szoba + hálófülkés, egyedi gázfûté-
ses, felújított épületben lévõ öröklakás. Irányár: 15,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel: 212-2136; 06-30-964-7065, e-mail:
wagnera2@chello.hu.

HHáázzffeellüüggyyeellõõ, gondnok helyettesítését vállalom, lift-, és
kazánkezelõi vizsgával. Hétvégi szabadnapok, szabadság
vagy egyéb esetben. Megbízható, leinformálható. Tel.: 06-
20-559-0675. 17 óra után.

II..  CCssaallooggáánnyy utcában világos, fiatalos, felújított, 45 m2-es,
erkélyes lakás eladó. Ár: 17,2 Mio Ft. Tel.: 06-30-436-0970.

TTeerreemmggaarráázzssbbaann egy gépkocsibeálló kiadó a Berényi utcá-
ban. Tel.: 209-3807.

II..  NNaapphheeggyyeenn, Tigris utca 51-ben 35 m2-es, udvari bejáratú
garázs kiadó. Tel.: 06-70-277-8288. 

II..  NNaapphheeggyyeenn, Tigris utca 51-ben utcafronti kocsibeállás ki-
adó. Tel.: 06-70-277-8288.

NNaapphheeggyyii  ggaarráázzss ttuullaajjddoonnoossttóóll  eellaaddóó..  TTeell..::  778888--
44110088..

II..  kkeerrüülleettbbeenn a Mészáros utcai Shell benzinkúttól 100 m-re,
csendes zsákutcában, kertes házban, egy bútorozott, külön-
bejáratú szoba, külön WC-vel, valamint konyha és fürdõszo-
ba-használati lehetõséggel, irodának, vagy lakásnak bérbe-
adó. Megtekinthetõ – elõzetes telefon egyeztetés után – reg-
gel 7-9 ill. 19-23 között. Tel.: 3750-218; 06-30-389-2470.

VVáárrbbaann,, Úri utcában 1 szoba+hálófülkés bútorozott, cirkós
lakás kiadó. Hosszútávra 100.000,- Ft+alacsony rezsi/hó.
Rövidtávra: megegyezés szerint. Tel.: 06-30-5383-116.

II..  NNaapphheeggyyeenn 5 lakásos kertes villaépületben 145 m2-es 2
erkélyes, loggiás villalakás, gépkocsi beállóval + 30 m2 föld-
szinti tárolóval.  Irányár: 59,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-
1261, 0630/964-7065 e-mail: wagnera2@chello.hu 

II..  BBuuddáánn a Naphegyen a Tabán tetején kertes házban I.
emeleti, 43 m2-es belsõ kert felé nyíló, napfényes, felújított,
azonnal beköltözhetõ, 1,5 szobás, cirkófûtéses öröklakás + 3
m2 loggiával. Irányár: 20,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136,
0630/488-1933 e-mail: wagnera1@chello.hu 

II..  BBuuddáánn,, a Horváth-kert közelében polgári belméretû
épületben lévõ 94 m2-es, 3,5 szobás, jó alaprajzi elosztású,
cirkofûtéses, világos  azonnal beköltözhetõ öröklakás.
Irányár: 23 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/488-
2203 e-mail: wagnera2@chello.hu

II..  BBuuddáánn a Naphegy alján, 8 lakásos kertes villaépületben,
69 m2-es  felújított, azonnal beköltözhetõ villalakás önálló ga-
rázzsal, saját 8 m2 pincerésszel  eladó. Irányár: 25,9 M Ft + ga-
rázs 3 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/488-2203 e-
mail: wagnera2@chello.hu 

MMááttyyááss  tteemmpplloommnnááll 60 m2-es, jó beosztású, I. emeleti, vi-
lágos, stílusosan felújított lakás mûemlékházban eladó. Tel.:
06-20-443-0114. 

DDééll--BBuuddáánn  Rózsavölgy legszebb részén 250 m2 alapterüle-
tû, 4+2 szobás, dupla komfortos, dupla garázsos, nagy tera-
szos családi ház eladó. Irányár: 52 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-
1261, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii  VVáárrbbaann mûemléki környezetben hangulatos, donga-
boltozatos, 35 m2-es, galériázható, földszinti lakás örökbérleti
joga elcserélhetõ. Csereérték irányár: 11 M Ft. Wágner Iroda Tel:
212-1261, 0630/964-7065 e-mail: wagnera2@chello.hu 

AAttttiillaa  úúttoonn magasföldszinti, utcai, távfûtéses garzonlakás
kiadó. Tel.: 06-30-9491-618.

KKiiaaddóó  IIsskkoollaa  uuttccáábbaann irodának, utcai, világos, 12 m2-es he-
lyiség WC-vel, kézmosóval, esetleg hozzávehetõ külön bejá-
ratú pincei raktárhelyiséggel (25 m2). Tel.: 06-20-9311-832.

VVáárrbbaann,, II. emeleti, 30 m2-es felújított hangulatos garzon
19,5 Mio Ft-ért eladó. Tel.: 201-9475; 06-70-237-9030.

OOrrsszzáágghháázz utcai 48 m2-es, 1 szobás, önkormányzati laká-
somat nagyobbra cserélném. Tel.: 06-20-215-9740.

EEllaaddóó  a Kiss János altábornagy utcában (XII.) 48 m2-es, ud-
vari, felújítandó, galériázható lakás 13,5 Mio Ft-ért. Tel.: 06-
70-501-3474.

II..  BBuuddaaii  VVáárrbbaann,, Országház utcában, mûemlékházban egy
37 m2-es, földszinti, utcai lakás örökbérleti joga elcserélhetõ.
Csereérték: 13 Mio Ft. Tel.: 06-70-501-3474.

II..  BBuuddáánn az Attila úton 56 m2-es, II. emeleti, teljeskörûen
felújított, azonnal beköltözhetõ, 1 szoba + hallos, 1,5 szobás-
sá alakítható, cirkófûtéses polgári belméretû öröklakás.
Irányár: 16,8 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/964-
70-65 e-mail: wagnera1@chello.hu 

II..  BBuuddaaii  VVáárrbbaann reprezentatív környezetben 46 m2-es II.
emeleti polgári belméretû 2 szobás, világos, erkélyes örökla-
kás eladó. A lakás a padlástér felé elviekben bõvíthetõ.
Irányár: 31,9 M Ft  Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-
7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

BBuuddáánn  zöldövezeti részeken, egyedi adottságú, szuperpano-
rámás lakások  nagy terasszal, garázzsal eladók. Wágner Iroda
Tel: 212-1261, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn  a Döbrentei térnél, jó állapotú épületben lévõ III.
emeleti világos, 41 m2-es, 1,5 szobás, Gellérthegyre panorá-
más öröklakás eladó. Irányár: 17,5 M Ft Wágner Iroda Tel:
212-1261, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn a Vérmezõvel szemben IV. emeleti 60 m2-es, pa-
norámás, erkélyes 1,5 szoba hallos, igényesen felújított lakás
kiadó. Bérleti díj irányár: 95.000 Ft/hó Wágner Iroda Tel: 212-
2136, 0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii  VVáárrbbaann az Országház utcában hangulatos, donga-
boltozatos, 35 m2-es, galériázható, földszinti lakás örökbérleti
joga elcserélhetõ. Csereérték irányár: 11 M Ft. Wágner Iroda
Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu 

II..  BBuuddáánn a Tabánnál a Naphegy tetején, a Budai Várra pa-
norámás 74 m2-es 2,5 szoba hallos + 2 erkélyes (+ 8 m2),
egyedi gázfûtéses öröklakás közös nagy napozóterasszal el-
adó. Irányár: 44 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136,
0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  NNaapphheeggyyeenn szuperpanorámás, 130 m2-es penthouse lu-
xuslakás + 58 m2-es panorámás tetõterasszal, káprázatos kilá-
tással a városra, belsõ vízforgatós úszómedencével + 2 terem-
garázs beálló. Irányára 72 M Ft + 6 M Ft extrák. Wágner Iroda
Tel: 212-2136, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  HHuunnyyaaddii utcában, Vár alatt, elegáns, tágas, 74 m2-es, fel-
újított, 2 szobás lakás ablakos konyhával 25,9 Mio Ft-ért el-
adó. Tel.: 06-30-343-3254.

VVáárrhheeggyy oldalában (Toldy F. u.) eladó 55 m2-es, különbejá-
ratú, kertkapcsolatos, teraszos lakás tárolóval, bõvítési lehe-
tõséggel, 32 Mio Ft-os irányáron. Tel.: 06-30-406-1836.

ÚÚrrii  uuttccaaii, igényesen felújított, 60 m2-es, 2 szobás, kandal-
lós, déli tájolású, udvari, emeleti lakás örökbérleti joga átadó.
Irányár: 21,9 Mio Ft. Tel.: 06-30-406-1836.

ÁÁttaaddóó vári lakások! Táncsics utcai garzon 9,3 Mio Ft.
Országház utcai 43 m2-es, hangulatosan felújított cirkófûté-
ses lakás 14,5 Mio Ft-ért átadó vagy nagyobb várira cserélhe-
tõ. Tel.: 06-30-406-1836.

LLooggooddii  utca Moszkva tér felõli végénél kiadó 2,5 szobás
nagy teraszos, panorámás lakás, igény esetén garázzsal. Havi
díja: 95.000 Ft+garázs+rezsi. Tel.: 06-30-406-1836.

ÜÜggyyffeelleeiimm részére keresek eladó/kiadó lakásokat állapot-
tól függetlenül. (önkormányzatit is!) Tel.: 06-30-406-1836;
239-0461 (fax is), 788-7551; emma@vivaotthon.hu;
www.vivaotthon.hu

Állás

II..  kkeerrüülleettii (Vár oldala) kávézómba angol nyelvtudással bí-
ró, leinformálható, nem dohányzó, lehetõleg I. kerületi nõi
munkatársat keresek. Jelentkezés részletes fényképes ön-
életrajzzal, az értesítési cím megjelölésével. Postacím: 1251
Budapest Pf. 2.

HHoonnoorráárriiuummkkéénntt  3-8 ezer forintos vásárlási utalványért kü-
lönféle termékekkel kapcsolatos piackutatásra folyamatosan
keresek 18-60 éves korú budapesti nõket és férfiakat.
Jelentkezni: 06-20-495-0364; E-mail: piackutatas@vipma-
il.hu

Szolgáltatás

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  vvíízz--

vviillllaannyysszzeerreelléésseekk,,  DDUUGGUULLÁÁSSEELLHHÁÁRRÍÍTTÁÁSS,,  
00--2244  óórrááiigg  hhééttvvééggéénn  iiss  ggaarraanncciiáávvaall..  

TTeelleeffoonn::  332211--33117744;;  0066--7700--660099--22555500..

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyékényezés
munkával, szállítással. Takács Kárpitos. 1013 Budapest, Feszty Á
u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384; 06-30-950-5227.

Tévéjavítás azonnal helyszínen garanciával! (Orion,
Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, Schneider) Tel.: 06-
20-471-8871.

LLeesszzookkttaattjjuukka dohányzásról 26 perc alatt Óbudán a Vörösvári
úti SZTK-ban biorezonanciás csúcsterápiával. 1 alkalom elég.
6000,- Ft. Bejelentkezés csak telefonon. Tel.: 06-70-271-9867.

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr (háznál is) problémás (megvastagodott),
gombás és szarus körmök szakszerû, hatékony kezelése (A kö-
römgomba gyógyítható!!!) Cukorbetegeknek speciális gyógy-
pedikûr! Bejelentkezés: 315-2775 hétfõtõl péntekig 9-17 óráig.

ÜVEGEZÉS, TÜKÖRVÁGÁS, 
ÜVEGCSISZOLÁS

AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..  
MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  

TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..

BUDAI GYORSSZOLGÁLAT! Teljeskörû gázkészü-
lék-javítás, fûtés-, víz-, villanyszerelés, gépi dugulás-elhárítás
0-24 óráig hétvégén is. Telefon: 321-8082, 06-20-334-3437.

AAjjttóónnyyiittááss,,  zzáárrsszzeerreellééss hevederzárak szerelése ingyenes
helyi szaktanácsadás éjjel-nappal! Tel.: 06-30-574-5333;
06-20-234-4190; 06-70-528-0831.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,

ppaarrkkeettttlleerraakkáásstt,,  ppaarrkkeettttccssiisszzoolláásstt,,  ppaarrkkeettttaa  jjaavvííttáásstt,,  
ccsseemmppéézzéésstt  vváállllaall  kkiissiippaarrooss  ggaarraanncciiáávvaall..  

TTeelleeffoonn::  220022--22550055..  MMoobbiill::  0066--3300--225511--33880000..

KKöönnyyvveellééss,,  bevallások készítése társaságok, egyéni vállal-
kozók részére, bérszámfejtéssel, teljeskörû ügyintézéssel.
Tel./fax: 3758-734; 06-30-931-2894.

AAPPEEHH  üüggyyiinnttéézzééss!!  KKöönnyyvvvviizzssggáállaatt,,  kköönnyyvveellééss  tteelljjeess  kköörrûû--
eenn..  AAddóótteerrvveezzééss,,  kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,  hhaavvii  lliiss--
ttáákk  kkéésszzííttééssee,,  nnaapprraakkéésszz  üüggyyffééllkkaappccssoollaatt..  CCíímm::  BBpp..  XXIIII..
BBöösszzöörrmméénnyyii  úútt  1199//aa..  II..  AAttttiillaa  úútt  111177..  EEllõõzzeetteess  bbeejjeelleenntt--
kkeezzééss::  220022--11116655;;  221144--44995599;;  0066--2200--882233--00220077..  

VViillllaannyysszzeerreellééss azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06-20-9344-664;
246-9021. Elmü által minõsített vállalkozás.

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,  nnyyaa--
kkii--  ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaattáássaa,,  ttaallpp--
mmaasssszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszzoollddóó  hhaattááss--
ssaall,,  ookklleevveelleess  ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..  TTeell..::  0066--3300--228833--33331144..  

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabá-
lyozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  NNyyuuggddííjjaassookknnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy!! Fogászati háttér bizto-
sított! Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013
Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Tel.: 06-30-222-3016.

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, takarítását kertgondozá-
sát vállaljuk. Tarnai Katalin, tel.: 06-20-946-8461; e-mail:
info@tarsashazkezelesek.hu.

KKéésszzppéénnzzéérrtt  vásárolunk: neves festõk mûveit, ékszereket,
ezüsttárgyakat, dísztárgyakat, karórákat, antik bútorokat,
hagyatékot. Louis Galéria: Budapest, Margit krt. 51-53. Tel.:
316-3651.

VVáállllaallnnáámm  kisgyermek felügyeletét, nagy gyakorlattal, al-
kalmanként is. Tel.: 213-7001; 06-20-944-0076.

TTöörröökk  sszzõõnnyyeeggrreessttaauurrááttoorr  rrééggii  ééss  úújj  kkéézzii  ccssoommóózzáássúú  sszzõõ--
nnyyeeggéétt  kkéézzzzeell  kkiittiisszzttííttjjaa,,  sszzaakksszzeerrûûeenn  mmeeggjjaavvííttjjaa..  RRééggii  ééss
úújj  kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  vveesszz  ééss  eellaadd,,  ttaannááccssoott  aadd..  ÜÜzzlleett  ccíímm::
IIII..  kkeerr..  KKeelleettii  KKáárroollyy  uu..  2200//bb..  TTeell..::  331155--22115599;;  331122--00119999;;
0066--2200--224466--55339944..  

Oktatás

BBuuddaaii  RRiinngg  AAuuttóóssiisskkoollaa  az Ön szolgálatában! Tel.: 06-1-20-
20-521 13.00-tól 19.00 óráig. Hívj még ma! www.budairing.hu

MMaaggyyaarrbbóóll  korrepetálok. Orosz nyelvet is tanítok! Tel.:
375-22-80; mobiltelefon: 06-30-297-3036.

AAuuttóóssiisskkoollaa.. Jogosítvány gyorsan, akár több részletben
is. 10 óra ingyen vezetés. Internet: www.budavariautosisko-
la.hu; bp2.mindenkilapja.hu. E-mail: autosuli@freemail.hu.
Telefon: 201-2929, 224-0448. Mobil: 06-30-275-5105.

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa tanítás, pótvizsgára, osztályvizsgára,
pótérettségire felkészítés. Több mint húszéves gyakorlat. Tel.:
213-7747; 06-20-518-2808.

AAnnaallíízziiss,, differenciál-, integrálszámítás valószínûségszá-
mítás, lineáris algebra oktatása. Vizsgára, ismétlõvizsgára
felkészítés több mint húszéves gyakorlat. Tel.:213-7747; 07-
20-518-2808.

Adás-vétel

SSzzõõnnyyeeggbbeeccssüüss  vásárol régi keleti szõnyegeket, sérült álla-
potban is. Kiszállás díjtalan. Tel.: 06-30-456-3938.

KKöönnyyvv!!  KKrriisszzttiinnaa  AAnnttiikkvváárriiuumm  ((II..  RRoohhaamm  uu..  77..  aa  KKrriisszzttiinnaa
ttéérrii  tteemmpplloommnnááll))..  VVeesszz--eellaadd,,  áárrvveerreezz  kköönnyyvveekkeett,,  kköönnyyvv--
ttáárraakkaatt,,  rrééggii  ttéérrkkééppeekkeett,,  mmeettsszzeetteekkeett,,  kkéézziirraattookkaatt,,  kkééppeess
lleevveelleezzõõllaappookkaatt,,  ppllaakkááttookkaatt,,  fféénnyykkééppeekkeett,,  eeggyyéébb  ppaappíírr--
rrééggiissééggeekkeett..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss,,  --éérrttéékkbbeeccssllééss,,  kkéésszzppéénnzzffii--
zzeettééss!!  TTeell..//ffaaxx::  221122--88990099..  NNyyiittvvaa::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg::  1100--
1188  óórrááiigg,,  sszzoommbbaattoonn::  1100--1144  óórrááiigg..  

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  kköönnyyvveekkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rrééggii  kkéé--
ppeessllaappookkaatt,,  vviittrriinnttáárrggyyaakkaatt  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt..  CCDD,,
DDVVDD,,  hhaanngglleemmeezz  vvéétteell..  TTeell..::  333322--00224433;;  0066--2200--99222200--
000011..

KKüüllffööllddii  ggyyûûjjttõõnneekk vásárolok magas áron festményeket,
antik bútorokat, porcelán és ezüst tárgyakat, teljes hagyaté-
kot azonnali készpénzfizetéssel. Tel.: 06-20-317-1760.

Vegyes

NNaappii takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást vállalok,
festés utánit is. Tel.: 06-70-210-3992. 

SZERETNE PÉNZT KERESNI? 
LLeeggyyeenn  ÖÖnn  iiss  AAvvoonnttaannááccssaaddóó!!  1155--3300%%  vváássáárrlláássii  kkeeddvveezz--
mméénnyy..  BBeellééppééssii  ddííjj  nniinnccss..  AAzz  eellssõõ  hhaatt  rreennddeelléésséénnééll  aajjáánnddéé--
kkoott  kkaapp!!  HHööllggyyeekk  ééss  UUrraakk  jjeelleennttkkeezzéésséétt  vváárrjjuukk..  TTeell..::  224433--
22559933;;  0066--2200--338888--22003344  ((ssmmss--tt  iiss  ffooggaadduunnkk))..  

IIddõõsseekk  Otthonába történõ elhelyezésének teljes körû ügy-
intézése. Mobil: 06-30-9820-322; Tel.:/fax: 303-2011.

EEllttaarrttááss!!  FFõõiisskkoolláátt  vvééggzzeetttt  3322  éévveess  lláánnyy  eellttaarrttáássii
sszzeerrzzõõddéésstt  kkööttnnee  eeggyyeeddüülláállllóó  iiddõõss  hhööllggggyyeell  vvaaggyy  úúrr--
rraall..  TTeell..::  0066--3300--665577--77779922..  

VÁRNEGYED
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Apróhirdetés-felvétel személyesen a szerkesztõségben: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  llaappjjaa.. Megjelenik kéthetente. Felelõs kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. Tipográfia, nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. (e-mail:
typoart@gmail.com). Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139,  Fax: (06-1) 458-3081, E-mail: varnegyed@varnegyed.t-online.hu. Nyomdai kivitelezés: Ester Press, www.esterpress.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket be-
jelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek a (06-20)-419-8215-ös telefonon, e-mailen a szepig@freemail.hu címen. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! 
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IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

E-mail cím: varnegyed@varnegyed.t-online.hu

SSzzoollggáállttaattááss

ÁÁllllááss

VVeeggyyeess

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
MMûûaannyyaagg  aabbllaakkookk  ggyyáárrttáássaa
ééss  ccsseerrééjjee  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll  

77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,
kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall  iiss!!
AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  

eellsszzáállllííttáássáávvaall..
TTáárrssaasshháázzaakk  rréésszzéérree  
ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss!!
TTHHEERRMMEEXX--SSPPEEDD  KKFFTT..

TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,
0066--3300//665555--66555522

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
KÜLFÖLDI MAGAS ÁRON KÉSZPÉNZ-
ÉRT VÁSÁROLOK NAGYMÉRETÛ ÉS
KISEBB FESTMÉNYEKET, BÚTORO-
KAT, SZEKRETERT, ÍRÓASZTALT,
SZALONGARNITÚRÁT, TABERNÁ-
KULUMOT, KÖNYVSZEKRÉNYT STB.
(HIBÁSAT IS). RÉGI ÁLLÓ-, FALI- ÉS
DÍSZÓRÁKAT, EZÜSTÖKET, POR-
CELÁNOKAT, MÁRVÁNYT, FA- ÉS
BRONZSZOBROKAT. TELJES HA-
GYATÉKÉRT ELSÕ VEVÕKÉNT LEG-
MAGASABB ÁRAT FIZETEM (VI-
DÉKRE IS). 

ÜZLETCÍM: 
II., SZILÁGYI E. FASOR 16. 

(A BUDAPEST SZÁLLÓVAL SZEMBEN). 

TELEFON, ÜZLET: 
214-4850; 06-20-323-4104

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss
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Hirdessen a
Várnegyedben!

1014 Budapest, I. Országház u.15.
(Hátul az udvarban!) 

Telefon/fax: 355-0139

Üzenete minden I. kerületi 
családhoz eljut!

Kreatív egyéni fejlesztésre 
épülõ kiscsoportos, családias, 

nonprofit minióvoda indul 
az I. kerületben szakképzett 
óvónõi-rajztanári vezetéssel. 
A kis gyermeklétszám miatt 

az óvoda alkalmas 
táplálékallergiás gyermekek 

fogadására is. 

Érdeklõdni lehet: 
Szalay Kinga 06-30-455-6618

ÚSZÓTÁBOR
aa  MMaarrggiittsszziiggeetteenn  ééss  

aa  KKoommjjááddiibbaann
aa  DDaarrnnyyii  TTaammááss  
úússzzóóiisskkoolláábbaann

1155000000  FFtt//hhéétt  ééss  
1133000000  FFtt//hhéétt

TTeell  ::  335599--77889955  
ééss  333355--22009977
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