
Pedagógusnap alkalmából – június 8-án – kellemes
Mozart muzsikával köszöntötte vendégeit a Budavári
Önkormányzat. A kerület óvodavezetõinek, az általános
és középiskolák igazgatóinak, valamint a meghívott kol-
légáknak és vendégeknek jelenlétében került sor a több
évtizedes pedagógusi pályák elismerésére, a Virág
Benedek-díj átadására, valamint a közoktatási intézmé-
nyek vezetõinek jutalmazására.

A Farkas Ferenc Zeneiskola mûvésztanárai – Diószegi
Györgyi, Balogh Anikó, Estefán Tünde, Oláh Miklós és
Kebuszek Rudolf – rövid kamarakoncertjét követõen
Cseke Péter Jászai Mari-díjas színmûvész Gyurkovics
Tibor: Iskola, õsz címû versét, majd Jan Prda: Magasabb
szempontból címû novelláját mondta el. 

Az egykor az I. kerületben tanító, valamint a ma is itt dol-
gozó pedagógusokat dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
köszöntötte. A kerület vezetõje bevezetõben arra utalt,
hogy ezekben a bizonytalan idõkben, amikor a pedagógus
szakszervezet sztrájkot fontolgat, és amikor az is jó hír, hogy
botrány nélkül zajlott az idei érettségi, a Budavári Önkor-
mányzatban a pedagógusnap valóban ünnep.

Az óvodák, az iskolák országszerte nehéz körülmé-
nyek között mûködnek. A kis településekrõl folyama-
tos az elvándorlás, a tanárok óraszám emelése állások
megszüntetéséhez vezet. Ilyen helyzetben, amikor nem
látunk tisztán, egy megoldás marad: hátranézni, hogy mit üzen a múlt. 

1686-ban az itt élõk alig vívták vissza a várat a töröktõl, az új élet remé-
nyében máris iskolát alapítottak. 320 esztendeje hozták létre a Budapesti
Egyetemi Katolikus Gimnáziumot. Tavaly ünnepeltük a 150 éves Toldy
Ferenc Gimnáziumot, és az idén immár a 125-dik tanév fejezõdik be a
Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban. Van tehát örökségünk, és komoly ha-
gyományokat ápolunk, amelyekre építhetünk. Az I. kerületben évek óta
kiszámítható, biztonságos körülmények között folyik az oktatás.

Természetesen az épületek, a sportpályák, a technikai felszerelések folya-
matos karbantartást igényelnek, de a korszerûsítés nemcsak pénzügyi kér-
dés. A „nagy átalakításról” két különbözõ álláspont létezik. Az egyik csupán
a technika, a másik az emberi tényezõ, a tanár jelentõségét képviseli. A
technokraták az elektronikus táblától, a számítógéptõl várják az ered-
ményt. Kétségtelen, így kiszámítható, modellezhetõ a tanítás, de elveszítjük
a nemzeti hagyományokat, a helyi közösségek tradícióit. Nem szeretnénk

megérni – folytatta a polgármester – hogy pedagógusnapon a tanárok he-
lyett az év legjobb szoftverét köszöntjük, amely sikerrel készítette fel a diáko-
kat a felvételire.

A pszichológusok megállapításai szerint az iskolai életben a korábbi
együttmûködés, és a közösségért végzett munka helyét a verseny, s az egyé-
ni siker igénye váltotta fel. Mi nem ilyen „szép új világot” szeretnénk, ha-
nem olyan iskolát, ahol a szorgalom és az állhatatosság fontosabb. Azt kelle-
ne elérni, hogy a gyerekek ne a média sugallta mintákat kövessék, hanem a
barátságban és összetartozásban lássák a jövõjüket. Ilyenkor – az amúgy is
nehéz körülmények között – ez még nehezebb feladat. 

A mai köszöntés üzenete, hogy minden iskola és óvoda megmaradjon ér-
tékhordozónak, és önálló sziget legyen. Szeretnénk, ha az intézmények épí-
tenének a múlt hagyományaira, és megtalálnák a kivezetõ utat. Weöres
Sándor mindezt így fogalmazta meg: „A lámpa nem látja önmaga fényét,/
a méz nem érzi önmaga édességét.”  (Folytatás a 3. oldalon)

Rekkenõ hõség kint, forró hangulat bent. A me-
leg fogadtatás ezúttal a Bartók Táncegyüttesnek
szólt, amely június 10-én, a Budai Vigadóban
tartotta évadzáró mûsorát. Teszáry Miklóssal, az
együttes vezetõjével, a néptánchoz, és a hagyomá-
nyokhoz való kötõdésrõl beszélgettünk.

sNyilvános gálájuk a közönség számára arról tanús-
kodott, hogy a legkisebbektõl a profi táncosokig a
néptáncosok csapata egyetlen nagy család. A hétköz-
napokon is együtt tanulnak, próbálnak?

- A hétköznapokon az órák, a próbák külön-kü-
lön zajlanak, mégis a zene és a néptánc világa egy-

formán hat mindenkire. A tavalyi évadzáró mû-
sort a Budavári Mûvelõdési Házban rendeztük,
de a nagy érdeklõdés miatt kicsinek bizonyult, így
kerültünk az idén a Budai Vigadóba. A mûsor-
ban minden korcsoportunk fellépett, a zenérõl a
Tündök zenekar gondoskodott. 2005 szeptem-
berétõl Budavári Mûvelõdési Ház az otthonunk.
Ott béreljük a termeket, és a ház munkatársai
mindenben készségesen segítenek. Hetente két-
szer, hétfõn és csütörtökön négy korosztályban
egymást követik a csoportok. Az óvodásokkal
kezdünk, õket követi a gyerekcsoport, majd az
utánpótlás, és végül – késõ estébe nyúlóan – a fel-
nõttek. Az óvodásokat és az utánpótlást a legjobb
aktív táncosaink tanítják. Az együttes teljes létszá-
ma százhúsz körül mozog, és örömmel mondha-
tom, hogy a második év végére megerõsödtek a
gyerekcsoportok. Egyre több budavári gyereket
sikerül megnyernünk a néptáncnak.
sMilyen hagyományokat követ az együttes?

- A Bartók Táncegyüttest – a Vegyipari Dolgozók
Szakszervezetének támogatásával – 1958-ban
Tímár Sándor alapította. 1991 végén az együttes
kettévált – úgy szoktunk fogalmazni, hogy nõtt
egy fa, amelynek törzsébõl két ág fakadt – az egyik
Budapest Fõváros Bartók Táncegyüttese, a másik
a civil világban utat keresõ Bartók Táncegyüttes.
Ez utóbbiban több célt is magunk elé tûztünk. Az
elsõ az eredeti néptáncok és szokások megismeré-
se, amely azt jelenti, hogy a táncosok igyekeznek
„anyanyelvi szinten” elsajátítani e kultúra eleme-
it. A második a hagyományõrzés, amely magában
foglalja a táncházakban, locsolóbálokon és ha-
sonló rendezvényeken az eredeti táncok táncolá-
sát, tanítását, bemutatását. (Folytatás a 4. oldalon) 

V I Z I V Á R O S tt V Á R tt K R I S Z T I N A V Á R O S tt N A P H E G Y tt T A B Á N tt G E L L É R T H E G Y

A  BU DA P E S T I .  K E R Ü L E T BU D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT L A P J A ,  M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E ,  X I I .  É V F O L Y A M ,  1 2 .  S Z Á M ,  2 0 0 7 .  J Ú N I U S 2 2 . ,  P É N T E K

Pályázati eredmények
A Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete legutóbbi ülésén
döntött a társasház-felújítási pályázatokról. A társasházak felújí-
tására kiírt kerületi és fõvárosi pályázatok eredményeit részlete-
sen közöljük. 

22 Átalakul a Gamesz
Július 1-tõl a Gamesz látja el a Budavári Önkormányzat tulajdonában
álló ingatlanokkal kapcsolatos bérbeadói feladatokat. A lakókat
érintõ változásokról kérdeztük dr. Barta Gábort a Gamesz újonnan
kinevezett igazgatóját.

4 Új kiállítások a Történeti Múzeumban
Megújult és a nagyközönség számára eddig nem látható leletekkel
bõvült a Gótikus szoborkiállítás a Történeti Múzeumban. A kibõ-
vített állandó tárlat mellett nagyszabású kabaré kiállítás is várja az
érdeklõdõket. 
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Elismerések, kitüntetések a pedagógusnaponA képviselõ-testületi ülésen történt

Uniós források a Palotanegyed 
rekonstrukciójához

A képviselõ - testület május 31-én megtartott
ülésén módosította egyes pénzbeli szociális ellá-
tások feltételeit, valamint javaslatokat fogal-
mazott meg a kormány számára a részben uni-
ós támogatásokból megvalósítandó budavári
rekonstrukciós munkákhoz. Július elsejei ha-
tállyal két intézmény összevonásával létrehoz-
ták a Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központot, s ugyanezen dátum-
mal a Házgondnoksági Kft-tõl elvont felada-
tokkal ruházták fel a kerületi GAMESZ-t. 

A május utolsó napján megtartott testületi ülé-
sen módosították a képviselõk az önkormány-
zat szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
[12/1999. (VI. 25.) számú] rendeletét. A köz-
gyógyellátást érintõ alapvetõ változás, hogy a
szociálisan rászorulók három célcsoportjánál –
az egyedül élõk, a családosok, valamint a 80 év
felettiek esetében – a gyógyszerköltségeknek
egységesen el kell érniük az öregségi nyugdíjmi-
nimum (ÖNyM) 20%-át (2007-ben a 5.426,-
forintot), illetve a nyolcvan éven felüliek számá-
ra csak akkor jár a támogatás, ha a jövedelmük
nem haladja meg az ÖNyM háromszorosát (ez
idén 81.390,- forint).

A rendszeres átmeneti segély vonatkozásá-
ban csökkent a támogatás összege (az ÖNyM
25%-áról 15%-ára, havi 4.070,- forintra),
ugyanakkor a születési támogatás, melyet az I.
kerületi családok vehetnek igénybe gyermek
születésekor egyszeri önkormányzati hozzájáru-
lásként, 40 ezer forintról 50 ezer forintra nõtt.
(A rendelet a 2. oldalon olvasható)

Mint a Népjóléti Iroda vezetõje elmondta: a
csökkentésre azért került sor, mert ehhez a tá-
mogatási formához nincs konkrétan megneve-
zett állami költségvetési támogatás. Krizsán
Ildikó hangsúlyozta: a háromféle átmeneti
pénzbeli ellátás, az eseti, a rendkívüli alkalmi, il-
letve a rendszeres átmeneti segély közül csak ez
utóbbi mértéke csökkent. E csökkentést vi-
szont ellensúlyozza, hogy ez év márciusában új
ellátásként bevezetésre került az adósságkezelé-
si támogatás, melyhez az önkormányzat kap ál-
lami normatívát. Az irodavezetõ kifejtette: az
önkormányzatnak arra kell törekednie, hogy
olyan segélyezési formákat mûködtessen, me-
lyeket az állam is támogat, e nélkül ugyanis szo-
ciális ellátásokat nem lehet fenntartani. 

A képviselõk döntöttek a kerületi zeneiskolá-
ban fizetendõ díjakról is. E szerint a Farkas
Ferenc Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény-
ben, a 2007-2008-as tanévre vonatkozóan a 6-
22 éves korig fizetendõ térítési díj nem változik
(ennek összege a 6-18 évesek számára továbbra
is 23.889,- forint, míg a 18-22 éveseknek
47.800,- forint). A 22 éves kor felett fizetendõ
tandíj viszont 59.800,- forintról 95.500,- forint-
ra nõ, azaz a fiatal felnõtteknek a szakfeladatra
jutó kiadás 25%-a helyett annak 40%-át kell
megtéríteniük. Változatlanul érvényben marad
az a lehetõség, hogy a tanulmányi eredmények-
tõl függõen a térítési és tandíjat az intézmény ve-
zetõje csökkentheti. (Folytatás a 3. oldalon)

Térzene a Várban
A korábbi sikeres koncertek után idén is lesz
nyári térzene a Várban. Ebben az évben a
Magyar Állami Népi együttes zenészei szórako-
zatják a közönséget. A Szentháromság téri ze-
nepavilonban elsõ alkalommal június 23-án és
30-án 18 órakor adnak harminc perces népze-
nei koncertet. Augusztustól már heti rendsze-
rességgel lépnek fel a mûvészek. A koncertek
ingyenesek.

Gálamûsorral zárt a Bartók Táncegyüttes 

Az idei Virág Benedek-díjas pedagógusok: Körmendy Károly és Galántai Katalin



A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének
10/2007. (VI.1.) Kt. rendelete

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni
és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
12/1999. (VI.25.) Kt. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a következõk szerint
módosul:

11..  §§  
A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „5. § (1) A szociális
és gyermekjóléti ellátásra irányuló eljárás kérelemre indul. Az ügyfél a kérelmét - az
igénylésre rendszeresített nyomtatvány, továbbá a jogosultság megállapításához
szükséges nyilatkozatok, igazolások csatolásával - a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) Ügyfélszolgála-
ti Irodáin (Budapest, I., Kapisztrán tér 1., Budapest, I., Attila út 12. címen) nyújthat-
ja be személyesen hivatali idõben, vagy küldheti el e címekre postán.”

22..  §§
ÁÁttmmeenneettii  sseeggééllyy

A Rendelet 37. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: „37. § (2) A
rendszeres átmeneti segély mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 15 %-a.”

33..  §§
SSzzüülleettééssii  ttáámmooggaattááss

A Rendelet 46. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: „46. § (2) A
születési támogatás összege gyermekenként 50.000,- Ft.”

44..  §§
KKöözzggyyóóggyyeellllááttááss

A Rendelet 54. § (2) bekezdés a) és b) pontjai helyébe a következõ rendelkezések
lépnek: (Közgyógyellátásra rászorultság igazolásával jogosult az a személy, aki)
„54. § (2) a) háztartásában egyedül él, és az egy fõre jutó havi jövedelme nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban
nyugdíjminimum) kettõ és félszeresét, családos esetén az egy fõre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét; és a havi rendszeres
gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 20 %-át eléri;” b) 80.
életévét betöltötte és az egy fõre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát; és a havi rendszeres
gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 20 %-át eléri;”

55..  §§
SSzzoocciiáálliiss  ééttkkeezztteettééss

A Rendelet 65. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lép-
nek, egyidejûleg a 65. § (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre módosul: „65. §

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább
napi egyszeri meleg étkezésérõl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltar-
tottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különö-
sen a) koruk, b) egészségügyi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai beteg-
ségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt.

(2) Szociálisan rászorult: a) akinek a családjában az egy fõre jutó havi jövedel-
me nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének öt-
szörösét és az (1) bekezdés a) - e) pontja alapján jogosult az ellátásra.”

66..  §§
HHáázzii  sseeggííttssééggnnyyúújjttááss

A Rendelet 68. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„68. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatás igénybe vevõ személy
saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében
szükséges ellátást.

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az alapvetõ gondozási,
ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és
lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közremûködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelõzésében, illetve azok elhárításában
való segítségnyújtást.”

(3) A házi segítségnyújtásban részesülõ személyre vonatkozóan egyéni gondo-
zási tervet kell készíteni. Amennyiben a háziorvos véleménye alapján ápolási fel-
adatok ellátása is szükséges a gondozási terv, ápolási tervvel egészül ki.

(4) A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a vezetõ gondozó
vagy a gondozás irányítója a gondozási tervben foglaltak figyelembevételével ha-
tározza meg. Rendszeres házi segítségnyújtás csak fertõzésmentes lakókörnye-
zetben rendelhetõ el.

(5) A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult
az, akinek egészségügyi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. Ezen felté-
telek fennállását külön jogszabály, az egészségi állapoton, illetve betegségen ala-
puló szociális rászorultság igazolásának szabályairól szóló 11/2006. (XII. 27.)
SzMM rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet szerint kell igazolni.” 

77..  §§
JJeellzzõõrreennddsszzeerreess  hháázzii  sseeggííttssééggnnyyúújjttááss

A Rendelet 69/A. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„69/A. § (1) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élõ,
egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék
megfelelõ használatára képes idõskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszi-
chiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülõ krízis-
helyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

(2) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az ellá-
tott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történõ
haladéktalan megjelenését, b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása
érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) szükség esetén to-
vábbi egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

(3) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szoci-
álisan rászorult a) az egyedül élõ 65 év feletti személy, b) az egyedül élõ súlyosan
fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy c) a kétszemélyes háztartásban
élõ 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha
egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

(4) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben
mûködik. A diszpécserközpont segélyhívás esetén a segítséget kérõ nevének, cí-
mének és az egyéb rendelkezésre álló információknak a közlésével értesíti a ké-
szenlétben levõ gondozót.

(5) Az ellátás részletes szabályaira a Szociális törvény 65. §-ában foglaltak az
irányadóak.”

88..  §§
TTáámmooggaattóó  sszzoollggáállttaattááss

A Rendelet 72/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„72/A. § (1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezet-
ben történõ ellátása, elsõsorban a lakáson kívül közszolgáltatások elérésnek se-
gítése, valamint életvitelük önállóságának megõrzése mellett a lakáson belüli
speciális segítségnyújtás biztosítása révén. A támogató szolgáltatás a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény feladatkörében mûködik.”

99..  §§  
EE  rreennddeelleett  22000077..  jjúúlliiuuss  11..  nnaappjjáánn  lléépp  hhaattáállyybbaa..

Dr. Deák Ferenc Dr. Nagy Gábor  Tamás
jegyzõ  polgármester
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49  Aladár u.  4/a. 500   130  Hunyadi J. út  4-6-8. 600    
95  Aladár u.  6. 200   111 56 Hunyadi J. út 11.  200   
10 2 Aladár u. 14.  200  87  Iskola u. 38-42. 0
61 10 Aladár u. 22.  300  135 50 Jégverem u. 2. (Fõ u. 7.)  0    

35 Attila út    2.  350  51 24 Jégverem u. 6.  500   
21  Attila út   4. 1.000   127  Kapucinus u.  11. (Fõ u. 26/b.) 100    
36 13 Attila út  12. 600 81 Krisztina krt. 30. 500
12 Attila út  17. 400 25 16 Krisztina krt. 65-67. 300
20 Attila út  22. 0 126 Krisztina krt. 75/a-b. 400
43 Attila út  29. 500 69 Krisztina krt. 79. 500
122 Attila út  37. 600 84 52 Krisztina krt. 87-89. 500
103 Attila út  41 150 112 55 Krisztina tér 3. 0
9 Attila út  65. 600 139 39 Kuny D. u. 3-5-7. 350
85 Attila út  67. 150 2 Kuny D. u. 9. 1.000
80 Attila út  73. 400 136 41 Lánchíd u. 13. 300
134 42 Attila út  77. 100 100 38 Lánchíd u. 23. 100
117 45 Attila út  97. 100 125 Logodi u.  9. 300
79 Attila út 105. 500 94 Logodi u. 18. 400
124 48 Attila út 113. 100 93 59 Logodi u. 25. 300
4 Attila út 125. 300 83 37 Logodi u. 50. 500

132 Attila út 127. 150 17 Lovas út 4. 300
23 32 Attila út 129. 500 140 Lovas út 6/b. 300
131 Attila út 133. 0 11 Lovas út 7. 100
39 14 Batthyány u.  1. (Fõ u. 54.) 500  104  Magas út 5. 0    
31  Batthyány u.  3. 100   24  Mészáros u.  4. 600    
92  Batthyány u. 10. 100   28 25 Mészáros u.  8.  300   
57  Batthyány u. 12. 100   120 44 Mészáros u. 10.  500   
71  Batthyány u. 14. 300   121 43 Mészáros u. 12. 100
41 Batthyány u. 16. 400 67 Mészáros u. 40. 100
27 36 Batthyány u. 18. 400 35 Mészáros u. 42. 600
15 3 Batthyány u. 31. 800 99 47 Mészáros u. 62. 200
48 Batthyány u. 32. 300 102 Mikó u. 1. 0
66 Batthyány u. 46. 500 129 27 Naphegy u. 15. 600
91 Batthyány u. 59. 100 105 Naphegy u. 38. 500
52 20 Bérc u.  5. 200 89 51 Naphegy u. 39. 300
55 Bérc u. 11. 100 113 Orom u. 18/b. 650
26 Csalogány u.  4/a. 0 5 Orvos u. 13. 400
33 Csalogány u.  4/c. 100 50 Ostrom u. 15. 0

30 Csalogány u. 12. 350 86 Ostrom u. 27. 250
38 Csalogány u. 22-24. 400 59 12 Ostrom u. 31. 600

31 Csalogány u. 26. 350 29 Pálya u. 7. 400
53 Csalogány u. 34/b. 100 88 Pauler u. 10. 500
56 21 Csalogány u. 40. 100 114 Pauler u. 22. 300
54 22 Csalogány u. 44. 300 115 Piroska u. 11. 0
60 11 Csap u. 7. 600 60 Róka u. 4. 500
76 19 Derék u. 10. 600 96 Sánc u.  7. 300
142 Derék u. 14. 100 7 Sánc u. 13. (Szirtes u. 10-12.) 300    
97  Derék u. 5-7. 300   34 5 Szabó I. u. 10.  400   
1  Dezsõ u. 5. 400   44 23 Szabó I. u. 34/a.  400   
98  Donáti u.  3. 200   6 Szalag u. 6. 400    
13 34 Donáti u.  4-6-8.  400  123 49 Szalag u. 7.  150   
70 Donáti u. 13/a. 100 3 Számadó u. 17. 300
107 58 Donáti u. 18. 400 28 Szilágyi D. tér 1. 250
133 Donáti u. 20-22. 100 30 Szilágyi D. tér 4. -
47 Donáti u. 26. 200 18 Szirom u. 4-6. 400
109 57 Donáti u. 63. 300 19 Szirtes u. 26-30. 

(Kocsány u. 4.) 0
58 Döbrentei u. 8. 500 106 Szirtes út 4/a. 500
14 18 Fazekas u. 4. 150 68 33 Tábor u. 3. 100
108 Fenyõ u. 13. 200   74  Tárnok u. 22-24. 400    
75  Feszty Á. u. 4. 0   46  Tigris u. 21. 400    
22 17 Fiáth J. u. 8.  500  65 6 Toldy F. u. 29.  400   
128 26 Fõ u. 28. (Ponty u. 2.)  400  119 46 Toldy F. u. 40.  100   
32  Fõ u. 56-58. 100   40  Toldy F. u. 55. 600    
141 15 Gellérthegy u. 18.  400  64 7 Toldy F. u. 72/b.  300   
137  Gyorskocsi u. 8. 100   72  Tóth Á. sétány 28-29-30. 0

(Úri u. 44-46.)
101  Gyõzõ u. 5. 200   78  Úri u.  4. 400
118 Harkály u. 3. 600 73 Úri u. 10. 400
63 8 Hattyú u.  7. 300 42 29 Úri u. 60. 200
82 Hattyú u.  8/a. 400 90 53 Várfok u.  8. 300
8 1 Hattyú u. 12. 300 45 4 Várfok u. 10. 200
37 Hattyú u. 16. 600 16 Várfok u. 12. 800
138 40 Hattyú u. 18. 0 62 9 Vérmezõ u. 8.  600   
77  Hegyalja út 3. 100   116 54 Zsolt u. 11.  300   
110 Hunfalvy u. 2. 300

Összesen 26.550 19.450
Mindösszesen: 46.000

Nyilvántar-
tási szám Önkormányzat támogatása

Nyilvántar-
tási szám

Budavári Fõvárosi Budavári Fõvárosi

Társasház címe Társasház címe
Önkormányzat támogatása
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A társasházak felújítására kiírt kerületi és fõvárosi pályázatok eredményei

Az Építési Irodától kapott információk alapján tájékoztatjuk a kerület
lakóit a 2007. évi nagyobb út- és közmûberuházásokról.
A Fõvárosi Önkormányzat beruházásában törté-
nõ útépítések és az azt megelõzõ közmûfelújítások: 
(A Fõpolgármesteri Hivatal legfrissebb információi alapján.)
- Döbrentei tér és Döbrentei u. (Döbrentei tér – Ybl Miklós tér) – útfelújítás.
Tervezett kezdés: 2007. június 18. 
Tervezett befejezés: 2007. június 30.
- Krisztina krt. (Mikó u. – Hegyalja út) – útfelújítás.
Tervezett kezdés: 2007. július 1.. Tervezett befejezés: augusztus 10.
- Szirtes út (Hegyalja út – Citadella parkoló), Mihály u. (Sánc u. – Szirtes
út), Sánc u. (Hegyalja út – Szirtes u.) – útfelújítás. 
Tervezett kezdés: 2007. szeptember 15. Tervezett befejezés: október 30.
- Clark Ádám tér – útfelújítás.
Tervezett kezdés: 2007. július 1. Átfutási idõ: 10 nap.
(Az idõpont még változhat a rendezvények miatt.)

Budapest I. Kerület Budavari Önkormányzat beruhá-
zásában történõ útépítések
- Logodi u. (Jávorka Sándor u. – Vérmezõ út) – útfelújítás, járda felújítás

Tervezett befejezés: 2007. június vége.
- Kapucinus u. (Pala u. – Ponty u.) – útfelújítás, járda felújítás
Tervezett befejezés: 2007. június vége.
- Kosciuszkó Tádé u. (Koronaõr köz – Kuny Domokos u.) – útfelújítás, jár-
da felújítás. Tervezett befejezés: 2007. június vége.
- Szõnyeg u. – útfelújítás, járda felújítás. Tervezett kezdés: 2007. július 20.
Tervezett befejezés: 2007. szeptember 10.
- Lovas út (Korlát u. – Várfok u.) – útfelújítás, járda felújítás 
Kivitelezés: 2007. õsszel
- Úri utca (Szentháromság tér – Dísz tér) – útfelújítás, járda felújítás
Kivitelezés: 2007. õsszel
KKöözzmmûû  bbeerruuhháázzáássookk::  - Zsolt u. – csatornarekonstrukció
Tervezett befejezés: 2007. július közepe

Út - és közmûfelújítások
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(Folytatás az 1. oldalról) 
A kerület legmagasabb pedagógiai elismerésének
névadója, Virág Benedek  szorosan kötõdött vá-
rosrészünkhöz. Szobra a Tabánban áll. Ha õt ol-
vassuk, egy bölcs, mindenféle hívságtól mentes, az
életet értõ ember képe rajzolódik ki elõttünk.
Amit õ megfogalmazott, azt a ma emberének is ér-
demes megfogadni. Nemcsak használni, hanem
nevelni és tanítani akart. Arra biztatta kortársait,
hogy örülni tudjanak mindannak, amit sorsuk kí-
nál. Az önmagunk iránti  igényességrõl szóló üze-
nete ma is az egyik legfontosabb útmutatás arra,
hogy hogyan találjuk meg helyünket a világban.

Virág Benedek sírfelirata egyben a pedagógus-
nap útravalója: „Születtem, szerettem hazámat s
dolgoztam érte. / Ez az én életem története./
Tegyetek ti is így. /Tanítsátok utódaitokat, s ha
azok is így teszik, akkor Magyarország boldog
lesz.” Úgy legyen! – zárta ünnepi beszédét dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester.

A mûsor Cseke Péter tolmácsolásában újabb
irodalmi alkotásokkal – Szentgyörgyi Albert:
Hatodik zsoltár, és Karinthy Ferenc: Életre neve-
lés címû elbeszélésével – folytatódott, majd
Schubert: Esz-dúr Impromtu címû zongorada-
rabját Kebuszek Rudolf mûvész-tanár adta elõ. 

Az ünnepi mûsor fénypontjaként került sor a
diplomák átadására. 

Arany díszoklevélben részesült ötven éves szol-
gálatának elismeréséül: Belics Andrásné,
Horváth Imréné és dr. Balázs Pál. Gyémánt dísz-
oklevélben részesült hatvan éves szolgálatának el-
ismeréséül: Laki Balázs Sándorné, született Vajda
Vilma, Tóth Béláné, született Viszneki Anna, va-
lamint Vida Jánosné, született: Tomajága Edit.
Vas díszoklevélben részesült hatvanöt éves szolgá-
latának elismeréséül: Fáy Hildegárd Julianna és
Borsay Aladárné, született Somogyi Etelka.

A kerületi pedagógusok elismerésére alapított
Budavári Virág Benedek-díjban – a képviselõ-tes-
tület döntése alapján – az idén két pedagógus ré-
szesült. Galántai Katalin, a Brunszvik Teréz
Napköziotthonos Óvoda vezetõje és Körmendy
Károly, a Budapesti Egyetemi Katolikus
Gimnázium igazgató-helyettese. 

A  díjakat a Budavári Önkormányzat nevében
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester adta át a ki-
tüntetett pedagógusoknak.

Galántai Katalint több évtizedes pályafutása,

példaértékû oktató-nevelõ munkája alapján java-
solta a díjra az óvoda nevelõtestülete. 1996 óta az
intézmény vezetõje, kollégáival megértõ, igazsá-
gos és toleráns. A kerületben 35 éves pályafutása
alatt végzett, kimagasló munkája elismeréséül ré-
szesült a helyi kitüntetésben.
Körmendy Károly 1983-ban lépett a pedagógusi
pályára, 2001-tõl dolgozik jelenlegi munkahe-
lyén, azóta igazgató-helyettesként szervezõje, mo-
torja az iskolai életnek. Szervezõkészségének kö-
szönhetõen személyéhez kötõdnek a zenés kará-
csonyi ünnepségek, a gimnáziumi évkönyvek ki-
adásai. Munkája, életvitele a diákok és a kollégák
számára példaértékû.

A pedagógusnapi rendezvény az intézményve-
zetõk jutalmazásával folytatódott. Az ünnepsé-
gen tizenhárman részesültek elismerésben, kö-
zöttük az aktív pedagógusi pályát befejezõ Pais
Györgynek, a Lisznyai Utcai általános Iskola
Virág Benedek-díjas igazgatójának dr. Nagy
Gábor Tamás külön köszönetet mondott.

Az ünnepség záró akkordjaként Romhányi
József: A bolha címû versét mondta el Cseke
Péter, majd Beethoven: B-dúr triójának I. tétele
hangzott el Szoucsek Szilveszter (klarinét), Oláh
Miklós (cselló) és Kebuszek Rudolf (zongora)
elõadásában. A pedagógusnapi rendezvény foga-
dással zárult. r.a. 

Elismerések, kitüntetések a pedagógusnapon

(Folytatás az 1. oldalról) 
A képviselõ-testület véleményezte azt a kor-
mány-elõterjesztést, amit az Oktatási és
Kulturális Minisztérium készített a Budavári
Palota és környezete rendezésére: e célra a tárca
szándékai szerint 10 milliárd forintot különíte-
nének el az uniós támogatások elosztásáról
döntõ Közép-Magyarországi Régió Operatív
Programban. A tervezet azzal számol, hogy a
Palotanegyed rekonstrukciós programja kereté-
ben „szellemi, kulturális központ és közösségi
tér” létesülne a volt Honvéd Fõparancsnokság
torzója helyén, rendeznék a Szent György tér
nyugati oldalát (folytatnák a térszín alatti kö-
zépkori pincerendszer rekonstrukcióját), emel-
lett kisebb volumenû munkákkal megkezdõd-
hetne a Várkert-bazár, illetve a Palota épületé-
nek helyreállítása.

Az önkormányzat képviselõi egyöntetûen
üdvözölték a kormánynak azt a szándékát, hogy
uniós források felhasználásával rendezzék a
Palotanegyedet. Ugyanakkor megfontolásra ja-
vasolták a döntéshozóknak, hogy a Szent
György téren majdan létesítendõ további épü-
letek funkciója a terület szimbolikus jellegéhez,
történeti értékeihez illeszkedõ államigazgatási
és közintézményi, továbbá múzeumi funkcióra
korlátozódjanak, kihangsúlyozva e funkciók
mindenki számára történõ hozzáférhetõségét.
Javasolták továbbá, hogy a Palotanegyed re-
konstrukciójához vállalkozói tõkét (melynek
összértéke a kormány-elõterjesztésben szereplõ
elképzelés szerint mintegy 28 milliárd forint
lenne) csak oly módon vonjanak be, hogy a le-
hetséges fejlesztések során az állam, illetve an-
nak önálló szervezete mindvégig megõrizhesse
döntõ befolyását. Emellett hangsúlyozták an-
nak fontosságát, hogy a Palotanegyed újjáépíté-
sére rendelkezésre álló, vagy elnyerhetõ össze-
gekbõl a Várkert-bazár állami irányítású és le-
bonyolítású felújítására is biztosítsanak elegen-
dõ pénzügyi forrást.

Kibõvítették a GAMESZ feladatkörét

A tavaly novemberben elfogadott intézmény-
racionalizálási stratégia szellemében a képvise-
lõ-testület vita nélkül döntött az Egyesített

Gondozási Központ, valamint a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat 2007. július 1. nap-
jával történõ összevonásáról, Budavári
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ név alatt. Ugyanígy határoztak arról
is, hogy az I. kerületi Házgondnoksági Kft-tõl a
Budavári Önkormányzat Gazdasági, Mûszaki
Ellátó és Szolgáltató Szervezte, a GAMESZ ve-
gye át július elsejétõl az önkormányzati tulaj-
donú lakás- és helyiség üzemeltetési, fenntar-
tási feladatokat, valamint a köztisztasági tevé-
kenységet.

A GAMESZ feladatbõvítésével kapcsolatos
átszervezést több ellenzéki képviselõ is kritiká-
val illette: felvetõdött egyebek között, hogy
szükséges-e a továbbiakban is fenntartani a fel-
adataitól megfosztott Házgondnoksági Kft-t, il-
letve miért fogja jobban ellátni a GAMESZ a
Házgondnokság által eddig nem elég jól ellátott
feladatokat? 

Dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató
kifejtette: nem marad funkció nélkül a
Házgondnoksági Kft., hiszen megmarad a fel-
adatai közt a magántulajdonú társasházak keze-
lése. A felszámolás, végelszámolás sokba kerül-
ne, ráadásul barátságtalan lépés lenne azon ma-
gán-társasházak felé, amelyekkel szerzõdéses vi-
szonyban van a cég. A Házgondnoksági Kft. a
jövõben piaci alapon, önfenntartó módon mû-
ködhet, ugyanakkor a 100%-os önkormányzati
tulajdon révén bevételt hozhat a kerületnek.
Nem szándékozik az önkormányzat a társaság-
ba „pénzt pumpálni” – pusztán a mûködésének
tárgyi feltételeit kívánják biztosítani. 

A pénzügyi igazgató szerint az ingatlankeze-
lési feladatok integrálásával, a párhuzamossá-
gok megszüntetésével kevesebb embert kell
majd foglalkoztatni. (A munkaügyi átszerve-
zéssel éves szinten több mint 30 millió forin-
tot takaríthat meg az önkormányzat, ami igen
komoly mértékûnek mondható a jelenlegi
forráshiányos környezetben.) Lukácsné Gulai
Anna úgy vélte: a GAMESZ jó mûködésének
kulcsa a munkatársak megfelelõ kiválasztása,
a szakszerû humánerõforrás-menedzselés.
Ami a köztisztasági tevékenységet illeti: szerin-
te ezt biztonságosabb intézményi keretek kö-
zött tartani.

Az önkormányzat a GAMESZ feladatbõví-
tése után döntést hozott a szervezet vezetõjé-
nek személyérõl is: a képviselõk dr. Barta
Gábor Zsolt kinevezése mellett tették le vok-
sukat. (Interjúnk a negyedik oldalon)

További intézményvezetõi posztokról is hatá-
rozott – teljes egyetértésben – a testület: a
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ élére Madár Csabát, a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat eddigi vezetõjét nevez-
ték ki, a Lisznyai utcai Általános Iskola igazga-
tójává Mózessy Egon igazgató-helyettest válasz-
tották, míg a Toldy Ferenc Gimnáziumban
Porogi András igazgató folytathatja vezetõi
munkáját.  

Támogatás a Budai Látkép 
megjelentetéséhez

Vita nélkül jóváhagyásra került dr. Szebellédi
István újbóli könyvvizsgálói megbízása és az I.
kerületi Házgondnoksági Kft. 2006. évi mér-
legbeszámolója, emellett elfogadták a társadal-
mi szervezetek és közcélú feladatok támogatásá-
ra, illetve a társasházak felújítására kiírt idei pá-
lyázatok eredményeit is. 

Támogatja az önkormányzat a Heti Válasz
címû újság Budai Látkép elnevezésû mellék-
letének megjelenését. A tájékoztatóban el-
hangzott: a Heti Válasz fõszerkesztõje,
Borókai Gábor kereste meg a Budavári Ön-
kormányzatot azzal az ötlettel, hogy mûködje-
nek közre egy, a budai kerületek életét bemu-
tató tematikus, 16 oldalas rendszeres mellék-
let megjelentetésében. Annak érdekében,
hogy az I. kerület is bemutatkozhasson ebben
az országos periodikában, a Budavári Önkor-
mányzat egy évig havi 200 ezer forint + áfa ösz-
szeget fizet a lapnak. (Az I. kerület arányosan
kevesebbet fizetne, mint a nagyobb lakosság-
számú budai kerületek.)Dr. Nagy Gábor
Tamás a támogatás hasznát firtató ellenzéki
észrevételekre úgy reagált: a leendõ melléklet
célja alapvetõen nem a turistavonzás, hanem
a helyi kötõdések, a lokálpatriotizmus erõsíté-
se, a hagyományok õrzése, a példaértékû
ügyek bemutatása. -d-

A képviselõ-testületi ülésen történt

Uniós források a Palotanegyed rekonstrukciójához

Bemutatkozik Nagyszeben
A Budavári Önkormányzat Várnegyed Galériája
tisztelettel meghívja a kerület lakóit Orth István
grafikusmûvész Nagyszeben Art címû kiállításának,
valamint Nagyszeben, mint 2007. Európa Kulturális
Fõvárosa bemutatkozásának megnyitójára, 22000077..
jjúúlliiuuss  33--áánn  1188  óórráárraa..
A kiállítást megnyitja: Sediánszky János alpolgár-
mester. Elõadást tart: Serfõzõ Levente igazgató és
Takács Gyöngyi irodavezetõ a Nagyszebeni Magyar
Kulturális Iroda képviseletében.  

Mammográfiás szûrõvizsgálat
Az idejében felismert melldaganat gyógyítható.
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõ-
vizsgálat. Az I. kerületben lakó 45–65 éves nõk,
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két
év, meghívót kapnak, amin szerepel, hogy mikor
várják õket a MaMMa Eü. Rt.-nél (1027 Budapest,
Kapás u. 22. Tel.: 489-06-95 v. 489-06-96)vizsgá-
latra. Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõ-
vizsgálaton! A szûrõvizsgálat ingyenes. Információ:
ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete,
tel.: 465-3823. A lehetõség adott, éljenek vele!

Tüdõszûrés egy mûszakban
A Szent János Kórház és Rendelõintézet értesíti a

lakosságot, hogy az I-XII. kerületi tüdõszûrõ állomás
júliusban és augusztusban csak egy mûszakban
mûködik: Hétfõ-szerda-péntek délelõtt: 8-13 órá-
ig. Kedd-csütörtök délután 14-19 óráig.

Új helyen az ÁNTSZ
A 362/2006.(XII.28.) Korm. rendelet értelmében
az ÁNTSZ budapesti kerületi intézeteit összevonták.
E szerint az I.-II.-XII. kerületi intézet egy irányítás
alá került, egy székhellyel, mellyel egyidejûleg a
Roham u. 8. sz. alatti intézet megszûnt. 
Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézet
I.-II.-XII. kerületi székhelye: 11002266  BBuuddaappeesstt,,  GGaarraass
uu..  1144.. Tel.: 212-4730, tel/fax: 212-3823.
Intézetvezetõ: dr. Kiss Éva mb. tisztifõorvos
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ: 13-16 óráig; szerda: 8-16
óráig; péntek: 8-12 óráig.
Kérem, hogy a mai naptól hatósági ügyintézési
megkeresésekkel, panaszbejelentésekkel, egyéb
tájékoztatással és kérelmekkel a fenti címen levõ
hivatalunkat szíveskedjenek felkeresni. 

dr. Kiss Éva
mb. tisztifõorvos

Élen a tanulásban, élen a sportban
Harmincnyolcadik alkalommal adták át a Fõvárosi
Önkormányzat Oktatási és Ifjúságpolitikai
Bizottsága által alapított Élen a tanulásban, élen a
sportban díjakat. A kitüntetéssel azokat a diákokat
jutalmazták, akik a sportban és a tanulásban egy-
aránt kimagasló eredményt értek el.

Idén az általános és középiskolai, valamint a fel-
sõoktatásban tanuló pályázók közül hatvanan ré-
szesültek az elismerésben. Két díjazott elsõ kerüle-
ti iskolákban folytatja tanulmányait, a mûkorcsolyá-
zó Szombathelyi Eszter a Kodály Zoltán Magyar
Kórusiskola növendéke, míg a kézilabdát magas fo-
kon mûvelõ Németh Csilla a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium tanulója. 

Az 1969. óta évente kiosztott díj elsõdleges célja,
hogy a sport és tanulás helyes arányainak betartása
mellett egyre jobb eredményekre ösztönözze a ta-
nulóifjúságot, egyúttal  szorosabbra fûzze az oktatá-
si intézmények és a sportegyesületek kapcsolatát. 

Magyar zenei apetitó a Várban
Júniusban két szombat estén is ízelítõt kaphatnak a
Várba látogatók a magyar zene és gasztronómia vi-
lágából. A Magyar Borok Házának dísztermében
felcsendülnek a 19. és 20. század zenei ébredésé-
nek leghíresebb dallamai és a magyar nyelvterület
legkülönbözõbb tájainak népzenei gyöngyszemei a
Magyar Állami Népi Együttes zenekarának elõadá-
sában.  A klasszikus vonós népi hangszerek mellett
megmutatkozik a duda, a tárogató, a cimbalom és
az ütõgardon is. A koncert után az Apetito étterem
várja a vendégeket kedvezményes ajánlatával.
Idõpont: jjúúnniiuuss  2233--áánn  ééss  3300--áánn  eessttee  ffééll  88--kkoorr  
Helyszín: MMaaggyyaarr  BBoorrookk  HHáázzaa,, 1014 Budapest,
Szentháromság tér 6.
Belépõ a koncertre (két pohár borral): 2000 Ft 
Koncert (két pohár borral) és vacsora: 5000 Ft
Jegyek vásárolhatók a Hagyományok Házában
(1011 Budapest, Corvin tér 8.), az Apetito étterem-
ben (1015 Budapest, Hess András tér 6.) és az elõ-
adás napján a helyszínen (1014 Budapest,
Szentháromság tér 6.). Bõvebb információ: 225-
6078, jegy@hagyomanyokhaza.hu

Honismereti szer 
A Lánchíd Kör ebben az évben is megtartja
Honismereti szerét a határon túli fiatalok részére. Az
elõadások jjúúlliiuuss  55--éénn,,  66--áánn  ééss  99--éénn  ddéélluuttáánn  1166--1188
óórraa  kköözzöötttt  lesznek a Magyar Kultúra Alapítvány
Székházában (I. Szentháromság tér 8.). 
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Programok mozgássérülteknek
Nyaralás, rehabilitáció Albertirsán, vitorlázás
Balatonfûzfõn a Mozgássérültek Vitorlázó Sport
Klubjában. Jelentkezés a Budavári Mozgássérült
Szervezetnél. Információ: Pál Béláné, telefon:
70/265-8266.

Röviden

Fáy Hildegárd Julianna 65 éves szolgálatának elismeréseképpen vehette át a díszoklevelet dr. Nagy Gábor Tamás polgármestertõl
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A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló in-
gatlanokkal kapcsolatos bérbeadói feladatokat je-
lenleg az I. kerületi Házgondnoksági Kft. látja el
az önkormányzattal megkötött megbízási szerzõ-
dés alapján. A Házgondnoksági Kft. köti meg az
önkormányzat helyett a bérleti szerzõdéseket vagy
módosítja azokat,  gondoskodik a bérleti díjak és a
közüzemi díjak beszedésérõl. Július 1-tõl azonban
ez már a Gamesz feladata lesz.  A lakókat érintõ
változásokról kérdeztük dr. Barta Gábort a
Gamesz újonnan kinevezett igazgatóját.

s A képviselõ-testület még tavaly novemberben
döntött úgy, hogy az önkormányzati tulajdonú laká-
sok és egyéb helyiségek üzemeltetési, fenntartási fel-
adatait 2007. július 1-tõl a Gamesz lássa el. Ön a
Házgondnoksági Kft. igazgatójaként irányítja az át-
szervezés elõkészítését és a hosszú távú helyiség, il-
letve lakás koncepció kidolgozását is. Így meglehetõs
rálátással bír a Gamesz mûködésére, gazdálkodásá-
ra. Hogyan változott meg ezzel a döntéssel a cég fel-
adatköre?

- Az új Gamesznek mint költségvetési intéz-
ménynek két alapfeladata van: egyrészt az ön-
kormányzat által fenntartott 17 intézmény gaz-
dasági, mûszaki ellátása, másrészt az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ lakások és nem la-
kás célú helyiségek üzemeltetése. Emellett a
Házgondnoksági Kft-tõl átvéve ez az intézmény
fogja ellátni a közterületi takarítást is.          
sHogyan érinti a szervezeti átalakítás a bérlõket?

- Bízom benne, hogy a változásnak az önkor-
mányzati lakások bérlõi számára is számos elõ-
nyös hatása lesz. Mindenek elõtt költséghatéko-
nyabb mûködést jelent az, hogy az önkormány-
zat üzemeltetési és fenntartási feladatait két kü-
lönálló szervezet helyett a továbbiakban egy
költségvetési szerv látja el. Az így felszabaduló
pénzügyi forrásokat a kerület fejlesztésére, az
önkormányzati tulajdonban lévõ épületek kar-
bantartására lehet fordítani. Az új kezelõ szerve-
zet átveszi a korábbi Kft. dolgozóit, így a lakók
problémáikkal sok esetben a régi, ismerõs mun-
katársainkhoz fordulhatnak.
s Vezetõként milyen célt tûzött ki maga elé?

- A jó gazda gondosságával szeretném vezetni a
céget. A jó gazda gondossága számomra a bü-
rokratikus és statikus ügyintézés helyett dina-
mizmust, udvariasságot jelent, hogy a cég ne
csak a nevében, hanem valóban szolgáltató szer-
vezet legyen. Ezen túlmenõen nagy hangsúlyt
fektetek az intézmények integritásának, önálló-
ságának  a tiszteletben tartására.

Jelenleg az önkormányzat tulajdonában 1617
lakásingatlan és 611 nem lakás céljára szolgáló
helyiség tartozik. Ahhoz, hogy jól gazdálkodjunk
a ránk bízott értékekkel, elkerülhetetlené vált egy
teljes körû mûszaki dokumentáció készítése a te-
tõzet, a kéményrendszer, a gázvezetékek, a víz- és
csatornahálózat, az elektromos hálózat állapotá-
ról. A felmérést már elkezdte a Házgondnoksági
Kft és a Gamesz fogja befejezni.  Ez alapján min-
den albetét esetén pontosan tudható lesz milyen
elvégzendõ munka vár az önkormányzatra, mint

tulajdonosra. Természetesen ez már digitális ala-
pú, számítógéppel elérhetõ adatbázis lesz. Így a
bérlõ is nyomon követheti, hogy a bérleményén
milyen karbantartást végzett és végez majd az ön-
kormányzat. Ehhez feltétlenül szükséges a
Polgármesteri Hivataléval kompatibilis elektroni-
kus nyilvántartási rendszer kialakítása, amihez
már kiválasztottuk a megfelelõ szoftvereket.

Kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy az ügyin-
tézõk kultúrált és szakszerû  szolgáltatást nyújtsa-
nak  a polgároknak. Fontosnak tartom azt is,
hogy az eddigieknél pontosabb és számon kérhe-
tõ legyen a karbantartás és hibaelhárítás. Ez azt
jelenti, hogy a beérkezett intézményi és lakossági
jelzéseket ütemezetten és rövid határidõvel fogja
kezelni az új szervezet.     
s Változik-e a lakók és az üzletbérlõk bérleti szerzõ-
dése?

- A bérleti szerzõdés lényeges elemei; így a bérle-
ti díj, a bérleti jogviszony idõtartama, a bérlõ és
bérbeadó (illetve korábbi megbízottja) feladatai,
kötelezettségei és jogai nem változnak, csupán a
bérbeadó személyében történik változás. Errõl
az elõírások szerint levélben értesítjük a lakókat.

sMilyen gyakorlati tudnivalókra hívja fel a lakók fi-
gyelmét?

- Ezentúl nem a Pauler utcában, hanem az Iskola
utca 16. szám alatt, kultúrált körülmények kö-
zött fogadjuk a hozzánk forduló ügyfeleket. A te-
lefonszámok változatlanok maradnak: 225-
2440, 225-2471, 225-2472, 225-2473, 225-
2453, 225-2458 fax: 225-2450. Fontos tudniva-
ló, hogy a bérleti (használati), valamint víz, csa-
torna és szemétszállítási díjakat 2007. július else-
jétõl a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat GAMESZ által kiküldött számla alap-
ján az alábbiakban megadott számlaszámra kell
átutalással teljesíteni: számlavezetõ bank:
Raiffeisen Bank, bevételi alszámla: 12010154-
00379631-00200005 vagy a GAMESZ Köz-
ponti Pénztárába, a Budapest I. ker. Iskola utca
16. szám alatt pénztári  idõben  (hétfõ 11-16 órá-
ig,  kedd 11-13 óráig, szerda 11-15 óráig,  csütör-
tök 11-13 óráig,  péntek 9-11 óráig)  befizetni az
eddigieknek megfelelõen. A számlázás rendje
másban nem változik, a 2007. július 1-ét követõ-
en kibocsátott számlákon szerepelni fog az új
számlaszám. A bérlõktõl azt kérem, hogy a lak-
bér, illetve helyiségbér fizetési kötelezettségük
határidõben történõ teljesítése érdekében az I.
ker. Házgondnoksági Kft. eddigi, a Magyar
Külkereskedelmi Bank Rt-nél vezetett számla
számára 2007. július 1. napját követõen NE tel-
jesítsenek átutalást, illetve a korábban megka-
pott és eddig fel nem használt postai csekkeket a
megjelölt idõponttól NE használják fel!

A bérlõk kérdéseikkel megkereshetik Bérle-
ményüzemeltetési irodánk munkatársait a 225-
2440, 225-2471, 225-2472 és 225-2473 telefon-
számokon, ahol készséggel állunk rendelkezésük-
re. Észrevételeiket pedig a Bérleményüzemel-
tetési irodában elhelyezett „gyûjtõládába” bedo-
bott leveleik formájában vagy elektronikus üze-
netben a hazga@hazga.hu címen várjuk. -s-     

Kultúrált szolgáltatás, gyorsabb hibaelhárítás

Átalakul a Gamesz

sÖn mióta vesz részt az együttes munkájában?
- Szegedi táncosként indultam, a Szeged
Táncegyüttestõl 1985-ben kerültem át a Bartók-
hoz. Még szegedi táncosként elnyertem az arany-
sarkantyús táncos címet. A 80-as évek végén részt
vettem a Kassák klub táncházainak irányításában,
majd jóval késõbb megalapítottuk a Váczi
Táncegyüttest. Néprajz szakon végeztem az egyete-
men, és néhány táncossal együtt magam is gyûjtö-
gettem Erdélyben, illetve Kárpátalján. Nekünk
még sikerült olyan emberekkel találkoznunk, akik
gyerekkoruktól megélték a régi hagyományokat. 

A Bartók Táncegyüttesben fokozatosan lép-
tem elõre. Elõbb a gyerek-, majd az utánpótlás
csoportot vezettem. 1991 óta az egyesületi formá-
ban mûködõ együttes vezetõje vagyok. Három
éve hagytam fel az aktív tánctanítással, mert a pri-
vát munka mellett nem lehet felkészülni a min-
dennapi próbákra. 
sMekkora költségvetésbõl gazdálkodnak?

- A táncegyüttes önfenntartó, senki nem kap fize-
tést. Költségvetésünk a tagok befizetésébõl áll ösz-
sze, ez az összeg fedezi a terembérletet és a felnõt-
teknél tanító négy táncos tiszteletdíját. Az egyesü-
let vezetõsége nemcsak folyamatos munkát végez,
hanem gyakran a saját zsebébe nyúl, hogy kiegé-
szítse a büdzsét. Az egyik legégetõbb problémánk
a ruhatár szinten tartása, illetve fejlesztése. Az élõ
zenekari kíséretre is csak a fellépések alkalmával
nyílik lehetõség. Bár a kulturális alapnál nem sok

sikerrel pályázunk, örömteli hír azonban, hogy az
I. kerületi önkormányzattól sikerült támogatást
nyernünk a nagydorogi, nyári gyerektáborra. 
sMilyen kapcsolatban állnak a kerülettel?

- Az elmúlt év vége óta, immár hivatalosan is az I.
kerület a székhelyünk. Keressük a kapcsolatot az
önkormányzattal, hiszen szívesen részt vennénk
a különbözõ budavári, és testvérvárosi progra-
mokon. A táncosaink a kerület számos iskolájá-
ban, és néhány óvodájában is tanítanak néptán-
cot. Szeptembertõl Budavár minden korosztá-
lyából várunk jelentkezõket. Részletes informá-
ciók a www.bartoktancegyuttes.hu honlapon ol-
vashatók. r.a.

Gálamûsorral  zárt a Bartók
Táncegyüttes 

A Parlament június 18-ai ülésén dr. Nagy Gábor
Tamás kerületünk országgyûlési képviselõje a
Moszka tér felújítása ügyében intézett kérdést
Kóka János gazdasági és közlekedési miniszterhez.

(A kérdést és a választ rövidített, szerkesztett for-
mában közöljük.)
Dr. Nagy Gábor Tamás utalva korábbi, Moszkva
térrel kapcsolatos interpellációjának elutasításá-
ra, idézett abból a kormányrendeletbõl mely a
gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét
szabályozza:„elõkészíti a közúti közlekedésrõl, a
közlekedési szolgáltatásokról szóló jogszabályo-
kat – miniszteri rendeleteket – ad ki, a gazdaság-
politikáért való felelõssége körében ösztönzi a be-
ruházásokat, javaslatokat készít a Kormány gazda-
sági programjának végrehajtására és ezeknek
megvalósításához szükséges eszközökre”.

A Moszkva tér a fõvárosi közlekedés egyik meg-
kerülhetetlen csomópontja. Észak-déli, kelet-
nyugati útvonalak találkozása, amely ráadásul
mind a mai napig nemcsak infrastrukturális je-
lentõségû, hanem éppen a tömegközlekedési
kapcsolatok miatt a teherforgalma is óriási. A
kormányrendelet szerint a miniszter feladata a
„közlekedés fejlesztése az egész országban, megbí-

zatásának teljes idõtartamára”. Ebbõl a Moszkva
tér sem zárható ki - érvelt dr. Nagy Gábor Tamás.
A képviselõ ezért azt kérdezte a minisztertõl, hogy
milyen szempontok alapján szelektál bizonyos
feladatai között, milyen földrajzi határok között
érvényesül a miniszteri feladatkör? 

Kóka János miniszter válaszában hangsúlyozta,
hogy a gazdasági és Közlekedési Minisztérium-
nak nem tartozik illetékességi és felelõsségi köré-
be a Moszkva tér rendezése.  Még egyéni képvise-
lõ-jelöltként - dr. Nagy Gábor Tamással szemben
indulva - tett egy olyan kampányígéretet, hogyha
elnyeri a mandátumot, akkor elõsegíti a Moszkva
tér felújítását. Szerinte a budai  képviselõk sem-
mit sem tesznek azért, hogy a XII., az I. és a II. ke-
rület metszéspontjában lévõ tér fejlõdhessen.
Mint mondta, az elmúlt évben - bár ez nem tarto-
zik illetékességi körébe - több egyeztetést is tartott

annak érdekében, hogy a
Moszkva tér bekerülhes-
sen az Új Magyarország
Fejlesztési Tervbe, hogy
Buda központi közleke-
dési problémája végre
megoldódhasson. 

Dr. Nagy Gábor Tamás
viszontválaszában kiemel-
te, hogy Kóka János  az
egyéni képviselõi kam-
pányban tett nyilatkozata-
it mint miniszter fogal-
mazta meg, sõt még arról
is számot adott; már elér-
te, hogy bekerüljön a
Moszkva tér fejlesztése a
Nemzeti Fejlesztési Terv
II.-be. Azóta kiderült,
hogy ez az állítás nem fedte
a valóságot. Nyilvánvaló,

hogy egy képviselõ nem tud ilyen nagyságrendû
kérdésben sikeresen részt venni a döntéshozatal-
ban, különösen nem egy ellenzéki képviselõ. 

Dr. Nagy Gábor Tamás egy homokórát adott
át a miniszternek azzal, hogy a visszaszámlálás
már elkezdõdött, emlékeztetve Kóka Jánost a ta-
valyi kampányban tett, a Moszkva tér rendezésé-
vel kapcsolatos ígéreteire.

Parlamenti hírek

Indul a visszaszámlálás

A budai Nemere Patikában ünnepélyes kere-
tek között nyílt meg június 6-án a IV. Országos
Patikanap. 2004-ben, amikor a Magyar Gyógy-
szerész Kamara elõször szervezte meg a nyílt
napot az ország összes gyógyszertárában, az
volt a cél, hogy a nyilvánosság elõtt bemutas-
sák a gyógyszerészi hivatást, a gyógyszertári
munkát, és erõsítsék a gyógyszerész-beteg-kap-
csolatot. 

A lényeget tekintve ez a célkitûzés most is ér-
vényes – mint azt megnyitó beszédében
Horváth Tamás, a kamara elnöke elmondta. A
liberalizáció miatt a szakmai feltételek nem túl
kedvezõek – folytatta -, de éppen ezért minden
eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a bete-
gek a gyógyszer mellé információt, tanácsot is
kapjanak. A Patikanap alkalmas arra is, hogy a
gyógyszertárak egészségügyi centrumként mu-
tatkozzanak be. A patikákban elérhetõ ingyenes
szûrõvizsgálatok jelentõsége az utóbbi idõben –
az egészségügyi ellátások elérhetõségének rom-
lása miatt - jelentõsen megnövekedett – hangsú-
lyozta Horváth Tamás. 

A gyógyszertár vezetõje, Nemere Zsuzsanna a
liberalizáció következményeként jelentkezõ ve-
szélyekrõl, a gyógyszerek együtthatásainak egész-
ségügyi kockázatairól beszélt köszöntõjében.

Dr. Falus Ferenc országos tisztifõorvos a szak

mai együttmûködés fontosságát emelte ki, mi-
vel ez garantálja a betegellátás biztonságát.

Dr. Bódis Lászlóné megbízott országos tiszti-
fõgyógyszerész a gyógyszerészi példamutatás je-
lentõségét hangsúlyozta.

A MESZK elnöke, Balogh Zoltán a bizalom
meglétét emelte ki, úgy látta új szlogenre van
szükség, arra, hogy a beteg ne csak kérdezze, ha-
nem meg is hallgassa gyógyszerészét.

Dr. Nagy Gábor Tamás, az elsõ kerület polgár-
mestere nem a szakmai, hanem a polgárok szem-
pontjait emelte ki. Komoly veszélynek tartotta a
reklámok fogyasztásra ösztönzõ hatását, ezért a
tanácsadást, az egészségügyi tájékoztatást nélkü-
lözhetetlennek tartotta. Kifejezte reményét,
hogy a gyógyszerészek szaktudására a liberalizá-
ció körülményei között is szükség lesz, és a bete-
gek javát fogja szolgálni.

Az idei Patikanap központi témája a láz- és fáj-
dalomcsillapítás, amelynek módszereirõl a
Patika Magazin ez alkalomra készült különszá-
ma nyújt tájékoztatást. A megnyitón bemutat-
ták az Egészségkönyvet is, amelyben regisztrálni
és követni lehet a gyógyszerész-beteg- találkozá-
sokat, a szûrõvizsgálatok eredményeit és a gyógy-
szeres terápiát is.

A megnyitó záróaktusaként megmérték az el-
sõ beteg vérnyomását. K.M.

Patikanap-megnyitó

AA  MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettii  GGaalléérriiaa  alapításának 50. évfordulóját
ünnepli ezen az éjszakán. A rendezvények  június 23-án,
délután 6 órától éjszaka 2 óráig tartanak.
SSaavvooyyaaii--tteerraasszz,,  ddéélluuttáánnii  rreettrroo::  
18.00–18.40 Fõnix - Máté Péter volt zenekara
19.00–20.00 Palermo Boogie Gang
EEssttii  vviilláággzzeennee::  20.30 – 22.00 Mitsoura
22.30 – 23.30 The Moog
ÉÉjjsszzaakkaaii  ttáánncczzeennee:: 24.00 – 01.30 DJ Palotai
A kiállítóterekben a Zenemûvészeti Egyetem hallgatói-
nak kamarakoncertjei 
VVeennddééggüünnkk  aazz  5500  éévveess  MMTTVV
18.00–01.30 Bemutatjuk Groó Diana Tarka képzelet cí-
mû mûvészettörténeti rövidfilm sorozatát. Vendégünk a
Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem. 
21.00–tól Divatbemutató, animációs filmek vetítése.
22.00 Minimat koncert
TTáárrllaattvveezzeettéésseekk:: 19.00–24.00 A Restaurálás Mûvé-
szete címû idõszaki kiállításon, A festmény ideje címû
idõszaki kiállításon, Új színben-Rózsa Miklós kiállítá-

son, 57-ötvenhét extra-mûvészettörténészeink ked-
venc képei. Rendkívüli éjszakai vezetés a Habsburg
kriptában!
GGyyeerreekkpprrooggrraammookk::  Vendégünk az 50 éves MÓRA
Könyvkiadó. Vers, játék, zene, képzõmûvészet.  

Bajor Gizi Színészmúzeum 
(1124 Budapest, Stromfeld Aurél u. 16.)
Június 23-án  17-02 óráig: Múzeumok Éjszakája
Az éjszaka programja a színpadi látványt, a jelmezt, és a
meztelenséget állítja középpontba. 
PPrrooggrraammookk:: 17 óra: Palya Bea koncert. 18 órától: kiállítás
Vogel Erik díszlet- és jelmeztervezõ erotikus témájú gra-
fikáiból. 19 óra: vetítéssel kísért beszélgetés színházi al-
kotókkal: jelmeztelenség a színpadon. 22 óra: Egy er-
kölcstelen éjszaka – bemutató népszerû színdarabok jel-
mezeibõl még népszerûbb színésznõk közremûködésé-
vel. A kertben zárásig büfé és zene várja a látogatókat, a
jó hangulatról Darvas Ferenc gondoskodik. Részletek a
www.oszmi.hu oldalon.

Múzeumok éjszakája
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Megújult és a nagyközönség számára eddig nem
látható leletekkel bõvült a Gótikus szoborkiállí-
tás, míg a frissen kialakított átjáróban felépült a
Mátyás templom Garai kápolnájának gótikus ka-
pu-rekonstrukciója. A kibõvített állandó tárlat
mellett nagyszabású kabaré kiállítás várja az ér-
deklõdõket a Történeti Múzeumban. 

A „Gótikus szobrok a budavári királyi palotá-
ból” címû kiállítás a Szent Zsigmond templom
ásatásain elõkerült látványos szobor és iparmûvé-
szeti emlékekkel egészült ki, melyek nagy részével
korábban csak idõszaki kiállításokon találkozha-
tott a közönség. A gótikus szobroktól egy átjáró
vezet a kiállítás legszebb darabjához, az Anjou cí-
meres selyemkárpithoz, melyet a 90-es évek végén
a vári ásatásokon egy kút mélyén találtak. A lég-
mentesség, a sár és az állandó vízutánpótlás sze-
rencsés módon megõrizte a természetes bõr, fa és
textilanyagokat, így a kárpit mellett középkori
használati tárgyak, többek között felnõtt és gyer-
mekcipõk is gazdagítják a tárlatot.

Az elsõ magyarnyelvû kabaré a Teréz körúti
Bonbonniére indulásának századik évfordulója
alkalmából különleges kiállítással kedveskedik a
múzeum azoknak, akik nosztalgiával gondolnak
a boldog békeidõk hamisítatlan budapesti hu-
morára. A Kabaré 100 címû kiállítás betekintést
enged a magyar kabaré mûhelytitkaiba, s felidézi
a kabaré hõskorát. Azokat az idõket, amikor Ady,
Kosztolányi, Heltai és Karinthy megteremtette az
irodalmi kabaré mûfaját, a mûsorszámok közötti
szünetekben pedig az újságíróból lett kabaréigaz-
gató, a történelem elsõ konferansziéja Nagy

Endre kommentálta az aktuális híreket a közön-
ség legnagyobb gyönyörûségére.

A Budapesti Történeti Múzeum és az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet közös ren-
dezésében megnyíló kiállításon a korabeli szóra-
kozóhelyet idézõ enteriõrben filmek, fotók,
hangfelvételek és eddig ki nem állított relikviák
segítségével adják vissza a századelõ e sajátos in-
tézményének hangulatát. A látogatók eredeti
hangfelvételen hallhatják Nagy Endrét, régi kaba-
réjeleneteket nézhetnek meg és láthatják azokat a
korabeli karikatúrákat is, melyek a magyar kaba-
ré legnagyobbjairól, köztük Kabos Gyuláról és
Békeffi Lászlóról készültek. A kiállítás utcáin egy

igazi öltözõt is berendeztek, elhozták a New York
Kávéház Nagy Endre, Heltai Jenõ és Molnár
Ferenc kézjegyével ellátott márványasztalát, de
látható  Medgyasszay Vilma tüll kendõje, ked-
venc kutyájának fotója is. A felhõtlen szórakozást
ígérõ kiállítás szeptember 20-ig tekinthetõ meg a
Budavári Palotában. -pp-

Míg a lipótvárosi Falk Miksa utca az antikvitást
kedvelõk körében népszerû, addig a budai Várfok
utca – a maga hét kiállítótermével – a kortárs ga-
lériák látogatóinak korzója. Szokássá vált, hogy
az itteni galériások összehangoltan rendezik a
vernisszázsokat, tehát az utca egyik felében pél-
dául fél ötkor nyílik kiállítás, akkor a következõ
teremben ötkor, majd egy másikban fél hatkor, és
így tovább félóránként, hogy senki ne maradjon
le semmirõl.  

Május 31-én hasonló szisztéma szerint hömpö-
lyögtek az érdeklõdõk. Az aznapi négy közül, ez-
úttal két megnyitóról adunk hírt bõvebben. A
legelsõ, a szó minden értelmében rendkívüli kez-
deményezés nyitánya volt. A mûvészet barátai
Európai mintákat követve, mostantól „utcára vi-
szik a kultúrát”. A Várfok és az OCTOGONart
Galéria együttmûködésével létrejött szabadtéri
kiállítás – amely a Galéria 19 nevet kapta – a kor-
társ képzõmûvészetet népszerûsíti. A kiállítási
anyagot kortárs mûvek kiváló minõségû repro-
dukciói adják, amelyek az utca tizenkilenc fája

köré telepített üvegállványokra kerültek. A járó-
kelõk számára készült összeállítás – amelyet a ter-
vek szerint negyedévente cserélnek – fontos és
érdekes látványosságot kínál a hazai és külföldi
turistáknak. A rendezõk az ünnepélyes átadást
szimbolikus eseménynek szánták, hiszen a tárla-
tot a francia Francoise Gilot nyitotta meg. A
Várfok Galériába idõrõl idõre visszatérõ élõ
klasszikus mûvész-egyéniség – Picasso egykori
társa – olyan  személyiség, akinek nevéhez világ-
szerte a képzõmûvészet és a kultúra egyedisége,
fontossága, semmihez sem hasonlítható varázsa
párosul. 

Míg a Várfok utca 14-ben éppen Gilot leg-
újabb képeit mutatták be, egy házzal arrébb, a 12.
szám alatti Színhely Galériában Divat címmel
nyílt kiállítás. A fiatal iparmûvészek alkotásaiból

rendezett tárlatot F.
Dózsa Katalin mûvé-
szettörténész nyitotta
meg. A neves szakem-
ber a Budapesti Tör-
téneti Múzeum mun-
katársa, pályája, hiva-
tása ugyancsak a
Várhoz kapcsolódik,
ám ezúttal az Iparmû-
vészeti Egyetem címze-
tes egyetemi tanára-
ként, saját tanítványai-
tól kapott meghívást. A parányi bemutatóterem-
ben hét szakma képviseletében nyolc fiatal nõ
mutatja be munkáit. F. Dózsa Katalin kissé for-
mabontó módon azt a kérdést továbbította az ér-
deklõdõknek, amelyet a mûvészek néhány hó-
napja tõle szerettek volna megtudni: -Érdemes-e
„molyolni” a globalizáció világában? A „molyo-
lás” ebben az esetben a kézmûves munkát, az
egyediséget jelenti.  A választ nem én adom meg
– mondta a mûvészettörténész a közönségnek –
hanem önök, akik megjelentek. A fiatalok össze-
fogása azt tükrözi, hogy együtt jobban tudják ér-
vényesíteni egyéniségüket, stílusukat. Vedres
Ági fotográfus A jólöltözött promenád 2007 cí-
mû kollázsa a számára érdekes öltözetû embe-
rekrõl szól. Renner Krisztina öltözéktervezõ zöld
bicikliruhája fantasztikus trükköket rejt elöl és
hátul. Vácz Anna üvegékszerei nem csupán az
elõbbi zöld összeállítás kiegészítõi, hanem varia-
tív formákkal és színekkel látványos sikert arat-
nak más darabokon is. Bodnár Enikõ jelmezter-
vezõ „spirálruhája” színpadra készült; a geomet-
rikus elemekbõl építkezõ szalagos szoknya vi-
dám színfoltja a kiállításnak. Csökmei Márta ké-
ziszövõ színgazdag anyagokkal bizonyítja, hogy a
szövõszék használata ma sem ment ki a divatból.
Békés Rozi grafikus rajzai, akvarelljei különbözõ
alkatú és személyiségû nõket, különbözõ visele-
tekben ábrázolnak. Végül Nyíri Kati és Szûcs
Blanka textilmûvészek különös kísérletre vállal-
koztak. Ugyanabból az anyagból más-más stílus-
ban, más díszítõ elemekkel terveztek ruhát.  

A tárlatot megnyitó F. Dózsa Katalin zárómon-
data – utalva a bevezetõben feltett kérdésre – így
hangzott: Lehet iparmûvészet nélkül élni, de mi-
nek!

A Galéria 19 nevû szabadtéri kiállítás megte-
kinthetõ hajnaltól sötétedésig. A Színhely
Galéria Divat címû tárlata június 30-ig, keddtõl
szombatig, 12-tõl 18 óráig látogatható. Rojkó A.

Új kiállítások a Történeti
Múzeumban

Várfok utcai Divat

A nemzetközi pulmonológiai kutatás élvonalába
tartozó dr. Kováts Ferenc jr. (1913-1997), aki
Magyarországon a legkorszerûbb tüdõgyógyászati
módszereket meghonosítot-
ta, képzõmûvészként is je-
lentõs sikereket ért el kutatá-
si eredményeinek mûvészi
megjelenítése terén. A jeles
orvos karikatúráiból június
6-án nyílt kiállítás a
Semmelweis Orvostörténeti
Múzeumban.

Már szegedi diákévei alatt
is megmutatkozott tehetsé-
ge, amikor korának jelentõs
orvostanárairól, medikusai-
ról (Issekutz Béla, Szent-
Györgyi Albert, Purjesz
Béla) karikatúrasorozatot
készített. Ezt a tevékenysé-
get franciaországi, svájci és
római tanulmányútjai so-
rán is folytatta, kiegészítve a
sorozatot neves külföldi tudósok képmásával. 

Az 1930-as évektõl kezdõdõen az 1950-es éve-
kig minden olyan kollégáját, tudóstársát meg-
örökítette, akivel együtt dolgozott a János
Kórházban és a Korányi Intézetben, illetve hazai
és külföldi útjai során kapcsolatba került.

Az idõrendi sorrendben kialakított egységek-
be rendezett anyag Kováts erõs jellemformáló
készségérõl, emberismeretérõl és magas mûvészi

színvonalról tesz tanúbizony-
ságot. Karikatúráiból kiol-
vashatók személyes kapcso-
latrendszerének érzelmi at-
titûdjei. A mûfajból adódó
szubjektív pszichologizálás
tükrén át a XX. század köze-
pét felölelõ mintegy 30 év-
nyi idõszak magyar és kül-
földi orvosainak arckép-
csarnoka bontakozik ki
elõttünk, amely kultúrtör-
téneti és orvostörténeti vo-
natkozásaiban jelentõs érté-
ket képvisel.
A Semmelweis Orvostörté-
neti Múzeum Könyvtár és
Levéltár 2002-ben, a
Nemzeti Kulturális Alap-
program támogatásával vá-

sárolta meg a Kováts Ferenc özvegye által õrzött
anyagot. Bemutatására Kováts Ferenc junior ha-
lálának 10. évfordulója alkalmából került sor, a
Magyar Tüdõgyógyász Társaság, a Springmed
Kiadó és a Budavári Önkormányzat támogatása
révén.(A kiállítás szeptember 1-ig látogatható.) 

Május 24 –én emléktáblát avattak Réti Mátyás
festõmûvész tiszteletére. A megemlékezést a
mûvész özvegye szervezte abból az alkalomból,
hogy a Kosciuszko Tádé utca 18. számú ház
egyik lakásában élt és alkotott 50 éven keresztül
az ismert festõ, Réti Mátyás. A megemlékezésen
a mûvész munkáságát Sárkány István festõmû-
vész méltatta, aki Réti tanítvány volt és jó isme-
rõje a mûvész által bejárt életútnak. A vendégek
az emléktábla avató után megtekintették a mû-
termet, ahol megcsodálhatták a portrék, grafi-
kák és zsánerképek gazdag tárházát, egy nagysze-
rû mûvész életmûvének kronológiáját. 

Réti Mátyás festõmûvész 1922. május 26-án
Tiszadobon született. 1953-ban fejezte be a Kép-
zõmûvészeti Fõiskolát tanár-mûvész szakon.
Mesterei: Kmetty János, Hincz Gyula és Barcsay
Jenõ voltak. Franciaországban, Olaszországban,
Spanyolországban járt tanulmányúton, de New
Yorkba is többször eljutott. Sokáig tanított a XXI. ke-
rületi Gombos téri általános iskolában. 1976-tól
azonban már kizárólag a festészetnek élt. Leg-
szívesebben a hazai tájat, a magyar ember életérzését
ábrázolta képein. Karakteres portréi, bensõséges fi-
gurális kompozíciói az alföldi iskola hagyományai-
nak folytatásáról árulkodnak.

1964-tõl több mint 120 kiállítása volt az ország-
ban, de munkáját Európa több országában,
Amerikában és Japánban is ismerik. 

1986-ban szülõfalujának, Tiszadobnak ajándéko-
zott 120 olajfestményt, ezek és egyéb munkái /akva-
rellek, linómetszetek, grafikák/ a falu galériájában

kerültek bemutatásra.  1995-ben a tiszadobiak dísz-
polgár címet adományoztak Réti Mátyásnak, s a
Faluházat is róla nevezték el. 

2004-ban jelentetett meg monográfiát róla özve-
gye, amelyet Szijj Rezsõ írt, aki jól ismerte és tisztelte
Réti Mátyás mûvészetét. Karakó Józsefné

A „huncut tüdész”
Emléktábla avatás
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Köszönhetõen a folyamatos közterületi rendõri jelen-
létnek továbbra is kedvezõen alakul a kerületben el-
követett bûncselekmények száma – tájékoztatta la-
punkat dr. Kesztyûs Rudolf ezredes. Mint a kapitány-
ságvezetõ elmondta, életellenes vagy más súlyosabb
bûncselekmény egyáltalán nem történt az elmúlt két
hétben. A kapitányság emberei kiegészülve a polgár-
õrséggel rendszeres ellenõrzéseket tartanak a kerü-
let frekventált területein, így a Gellérthegyen, a Déli
pályaudvar környékén és a budai Várban. Fokozott fi-
gyelmet fordítanak a gépjármûvek kárára elkövetett
bûncselekmények, az autólopások és feltörések
megelõzésére, illetve visszatérõen ellenõrzik a kerü-
leti parkokat, játszótereket, valamint a hajléktalanok
körében kedvelt közterületeket. A közbiztonsági ak-
ciók során a rendõrök igyekeznek kiszûrni a gyanú-
san viselkedõ személyeket is. Így sikerült elfogni töb-
bek között egy körözés alatt álló férfit. Sikeresek a
közlekedési akciók is, júniusban 102 esetben szabott
ki szabálysértési bírságot a közrendvédelmi osztály,
míg tíz esetben ittas jármûvezetés miatt indult eljá-
rás. Az ellenõrzések során egy fél éve lejárt mûszaki
vizsgával közlekedõ autóban körözés alatt álló sze-
mélyeket is elõállítottak. 

Újra trükkös lopások a kerületben
Sajnos az elmúlt idõszakban minden korábbi figyel-
meztetés ellenére, két esetben ismét sikerrel jártak a
trükkös tolvajok a kerületben. Az elsõ esetben két fér-
fi és egy nõ segítséget kérve szólított meg az utcán
egy idõs asszonyt. Meséjük szerint külföldrõl jöttek,
társuk egy sérülés következtében kórházba került
azonban nem tudják kifizetni a kórházi ellátás költsé-
geit mert csak dollár van náluk ezért szükségük lenne
forintra. A jóhiszemû idõs hölgy elhitte a történetet és
felajánlotta, hogy elviszi a díszes társaságot egy is-
merõséhez, aki tud nekik segíteni. Az egyik csaló fel is

ment a lakásba,
ahol megkapta a
kért összeget,
cserében pedig
otthagyott egy le-
lakatolt övtáskát,
mondván abban
nagy mennyiségû
dollár van. Ter-
mészetesen az el-
követõk azóta
sem jelentkeztek,
az övtáskában
pedig pénz he-
lyett csak papírt
talált a károsult. A

fantom képen látható elkövetõ 170 cm magas, 45 év
körüli fekete hajú, feltûnõen sok arany ékszert visel.
Feltehetõen külföldi, a magyar nyelvet akcentussal
beszéli. 

Néhány nappal késõbb a Várban egy külföldi rend-
számú autóban ülõ férfi azzal a mesével szólított le
egy járókelõt, hogy a nála lévõ hagyatékból megma-
radt tárgyakból szívesen neki ajándékoz néhány da-
rabot. A mit sem sejtõ sértett elfogadta az ajánlatot,
az elkövetõ pedig a lakásába vitte a felajánlott tár-
gyakat, hogy válassza ki a neki tetszõket. A lakásban
az arab akcentussal beszélõ 40 év körüli bûnözõnek
sikerült elterelnie áldozata figyelmét és különbözõ ér-
téktárgyakat magához vennie, majd a „hagyatékot”
hátrahagyva elmenekülnie a helyszínrõl.

Elütötték az ittas kerékpárost
A rudas fürdõ közelében történt balesetben egy zeb-
rán áthaladó biciklistát ütött el egy Suzuki. A kiérkezõ
járõr az autó vezetõje mellett az ilyen esetben érvé-
nyes szabályok szerint a kerékpárost is megszondáz-
tatta. Mint kiderült az autóssal ellentétben a kerékpá-
ros fogyasztott szeszes italt, ezért ellene szabálysér-
tés miatt eljárás indult. Természetesen ez nem men-
tesíti az autó vezetõjét, a gázolás miatt a megfelelõ
eljárást vele szemben is elindította a rendõrség. Az
eset kapcsán érdemes megjegyezni, hogy ittas álla-
potban kerékpározni is tilos, aki ezt megszegi súlyos
büntetésre számíthat. 

Gázolás az iskola elõtt
Az Attila úti Kosztolányi iskola elõtt az úttesten átfutó
gyereket ütött el egy szabályosan közlekedõ autó.
Hogy hasonló baleset ne történhessen a rendõrség a
polgárõrséggel közösen segíti az iskola elõtti átkelést
a tanév befejezéséig.  

Felhívás!
AA  rreennddõõrrsséégg  kkéérrii  aa  kkeerrüülleett  ppoollggáárraaiitt,,  kküüllöönnöösseenn  aa
sszzüünniiddõõss  ddiiáákkookkaatt,,  hhooggyy  aa  nnyyáárrii  iiddõõsszzaakkbbaann  iiss  üüggyyeell--
jjeenneekk  aa  kköözzlleekkeeddééssii  sszzaabbáállyyookk  bbeettaarrttáássáárraa..  KKeerréékk--
ppáárroozzáásskkoorr  hhaasszznnáálljjáákk  aa  lláátthhaattóóssáággii  mmeelllléénnyytt  ééss  aa  kkee--
rréékkppáárrooss  ssiissaakkoott,,  eezzzzeell  iiss  óóvvvvaa  tteessttii  ééppssééggüükkeett..  

AA  bbeessuurrrraannáássooss  llooppáássookk  mmeeggeellõõzzééssee  éérrddeekkéébbeenn
mméégg  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  mmeelleeggbbeenn  ssee  hhaaggyyjjáákk  nnyyiittvvaa  llaakkáá--
ssuukk  bbeejjáárraattii  aajjttaajjáátt,,  lleehheettõõsséégg  sszzeerriinntt  aazz  aallaaccssoonnyyaabb--
bbaann  ffeekkvvõõ  aabbllaakkookkaatt  iiss  zzáárrjjáákk  bbee  mméégg  aakkkkoorr  iiss  hhaa  ootttt--
hhoonn  ttaarrttóózzkkooddnnaakk..  

AA  rreennddõõrrsséégg  ffeellhhíívvjjaa  aa  llaakkoossssáágg  ffiiggyyeellmméétt,,  hhooggyy  aa
kkaappiittáánnyyssáágg  mmuunnkkaattáárrssaaii  aa  nnaapp  2244  óórráájjáábbaann,,  aa  hhéétt
mmiinnddeenn  nnaappjjáánn,,  mmuunnkkaasszzüünneettii  nnaappookkoonn  iiss  ééjjjjeell--nnaapp--
ppaall  vváárrjjáákk  aa  bbeejjeelleennttéésseekkeett  aa  kkaappiittáánnyyssáágg  aa  445577--5566--
1122  sszzáámmáánn..  

Kék hírek
Ha elfáradt a szerelem

Mindenkinek van otthonában va-
lamilyen háztartási gépe, illetve
igen sok embernek van autója. A
meghibásodás garanciális idõn
belül, de azon kívül is könnyen, jól
orvosolható.

Ugyanezek az elvek vonatkoz-
nak a párkapcsolatokra. A hosz-
szabb egymás mellett, vagy – egy-
mással – élés során elmúlik a lán-
goló szerelem, tompul a varázslat,
helyette belép életünkbe a meg-
szokás, és ez olyan pszichés telítõ-
dést okoz, amely tönkreteszi sok-
szor még a jó kapcsolatokat is. Az
azonos (homogén) ingerek, a min-
dennapok un. dinamikus sztereo-
típiái telítenek bennünket (ez az
un. pszichés telítõdés) és kezdünk
elfordulni a párunktól. Így áll elõ az
a sokak által megélt helyzet, ami-
kor párunk megfordul, és hossza-
san, vágyakozva néz; a férfi egy
másik nõ után, a nõ egy másik fér-
fi után.

A helyzet érdekessége, hogy
olyan után fordul meg úton útfélen,
aki eredetileg, mint vetélytárs -
erotikus ingerként- szóba sem jö-
hetett volna. Most viszont, hogy
beállt az említett pszichés telítõdés,
erõsebb, nagyobb ingert jelent még
a nem megfelelõ partner jelölt is,
mint a szebb, értékesebb, jelenlegi,
de megunt társ. Ilyenkor fordul elõ
az, hogy a barátok, a szomszédok
nem értik, hogy „mit eszik” azon a
csúnyább nõn a férfi, vagy a nõ azon
az esetleg alacsonyabb, pocakos,
férfin, akik az eredeti partner szint-
jét, attraktivitását, külsejét, intel-
lektusát meg sem közelítik. Nos
ennek oka az állandó partnerhez
társuló fásultság, megszokás, egy-
hangúság. „Elegem van belõle és
mindenbõl!” – halljuk  sokszor ilyen

esetekben. Ebbõl igen sok további
konfliktus adódik: pl. „Mit nézege-
ted azt az idegen nõt?” Nagyon fájó
érzés, ha észrevesszük, hogy tár-
sunkban elmúlófélben van a szere-
lem.

Vigyázzunk kapcsolatainkra és
tartsuk azokat karban, akkor az
idõ sem árt neki, nem múlik el, sõt
erõsödik. Így nem kell egy meg-
menthetõ, biztos párkapcsolatot
egy bizonytalan új partnerkapcso-
latra cserélni. Gondoljuk végig,
hogy minden új kapcsolatban ott
van ugyanaz a veszély, amely az
elõzõ kapcsolatban volt, a meg-
szokás, az unalom, a pszichés telí-
tõdés, a lelki eltávolodás romboló
ismétlõdésének veszélye. 

Na de, hogy ne bonyolítsuk to-
vább a mindenki által ismert kriti-
kus helyzetet, kezdjünk el azon
gondolkodni, hogy hol lehet a hiba
párkapcsolatunk ránk esõ részé-
ben. A fent említett példa azt su-
gallja, hogy a párok a legtöbb eset-
ben a másikban keresik a hibát.
Próbáljunk meg számot vetni az-
zal, hogy mi, hol követjük el a má-
siknak tulajdonított hibát, azaz a
bennünk rejlõ okokat kezdjük el
megkeresni.

Mindenki, aki párkapcsolatban
él, azt keresi egy másik emberben,
amelyet nem talál meg a társában.
Hiába választottak jól és meggon-
doltan társat (bár sokan nem ezt
teszik), az együtt eltöltött évek
alatt elfelejtik, hogy saját és párjuk
fejlõdése, ha nem jól mérték és
mérik fel egymás pszichés és men-
tális teljesítményét, teljesen más
irányt vehet. Ha világosan akarunk
fogalmazni, ez a fejlõdés széttér,
azaz egyikük jobban fejlõdik egy
irányban, másikuk lassabban, más
irányú fejlõdést vesz. Ez lehet intel-
lektuális szinten, az érzelmi élet

szintjén és a szexuális élet vonat-
kozásában is. Befolyásolhatják
anyagi természetû különbségek is,
amelyek miatt az egyik fél – bár az
elõbb említett fejlõdési formák mi-
att kapcsolatuk teljesen megrom-
lott – mégis gazdasági rabja lehet a
másiknak. Nemrég mondta ne-
kem valaki: „Mindenem megvan
anyagilag, csak egy dolog hiányzik
az életembõl: a boldogság.”

A boldogság az emberi élet
egyik legnagyobb kincse, amelyet
nem nagyon becsülünk, csak ak-
kor, ha a hiányát érezzük, és ez a
hiány nyomasztó érzéseket kelt
bennünk. Próbáljuk meg észre-
venni a boldogságot, és ha valami
kis apró zavar van kapcsolatunk-
ban, - ugyanúgy, ahogy autónkat
vagy háztartási gépeinket –  vi-
gyük el egy „lélektani szervizbe.”

A válsághelyzetek odafigyelés-
sel, a már említett kapcsolati kar-
bantartással (szervizeléssel) ki-
védhetõk, ha mindez idõben törté-
nik és nem várjuk meg a kapcsolat
teljes tönkremenetelét.

dr. Sebestyén Tamás   
pszichológus

Lélekgyógyász

Kéthetes festés után június 18-án újra megnyílt a
Fõvárosi Szabó Ervin könyvtár elsõ kerületi fiók-
könyvtára a Víziváros szívében, a Fõ utca 11-13.
szám alatt. 

Ezentúl új elrendezésben vehetik használatba a
látogatók az olvasótermet: egy csendesebb övezet-
ben 3 computer várja az önállóan számítógépezni
vágyókat, egy másik részben 2 számítógép áll azok
rendelkezésére, akik segítséggel tudják csak hasz-
nálni a gépeket. Az olvasóteremben található,
több mint 100, különféle CD-ROM nézegetésére
is van lehetõség egy külön számítógépen.  A köny-
vek között vannaklexikonok, kézikönyvek, össze-
foglaló mûvek, mûvészeti albumok a különbözõ
szakterületekrõl, de megtalálhatók itt a gimnáziu-
mi kötelezõ olvasmányok, a világirodalom és a
magyar irodalom klasszikus költeményei is. A
jegyzeteléshez, tanuláshoz éppúgy van hely, mint a
folyóiratok, napilapok olvasásához. Csaknem 50
féle folyóirat közül válogathatnak az olvasók.

A könyvtárban hétfõn, kedden és pénteken
14-15 óráig egyénileg és ingyen foglalkozik a

könyvtáros azokkal, akik még nem ismerik a szá-
mítógép használatát. Elsõsorban az Internet leg-
gyakoribb felhasználási módjait mutatják be,
a résztvevõk egyebek mellett megtanulhatják azt
is, hogyan lehet levelezni a neten. A júliusban és
szeptemberben tartó foglalkozásokra a nyitva tar-
tási idõben lehet bejelentkezni. (Az olvasóterem
augusztusban zárva lesz.)

Mivel a könyvtárban nincs kölcsönzés, beirat-
kozási díj sincs. Fizetni kell azonban a plusz szol-
gáltatásokért: a számítógép használatáért, a fény-
másolásért és az új szolgáltatásként megjelenõ
szkennelésért és a CD írásért is.  

Az olvasóteremben használt könyveket és ré-
gebbi folyóiratokat is kínálnak megvételre az ér-
deklõdõknek. Az eladandó folyóiratokat meg le-
het nézni a könyvtár web lapján a neten:
www.fszek.hu Ugyanitt a könyv és CD-ROM állo-
mányról és az újdonságainkról is szerezhetnek in-
formációt a kerület lakói.

(Nyitva tartási idõ: hétfõ: 10-16 óráig, kedd,
péntek: 13-19 óráig. Telefon: 225-1231)

Megújult a Vízivárosi olvasóterem

Az eddigieknél könnyebben érvényesíthetik ked-
vezményeiket biztosítóváltás esetén az autósok és
motorosok a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosí-
tásról szóló rendelet július elsejével életbe lépõ
módosításainak köszönhetõen.

Jelentõs könnyebbség az ügyfeleknek, hogy a jö-
võben a biztosítók egymástól is beszerezhetik a
biztosítóváltáshoz szükséges adatokat, a kárigazo-
lást, illetve a bónuszigazolást ha valaki hozzájuk
viszi át kötelezõ felelõsség-biztosítását. Ameddig
az adatok nem állnak rendelkezésre – ezek kiadá-
sára tizenöt napja van a biztosítóknak –, az új biz-
tosító köteles az alapdíjas A00 bónusz besorolást
felajánlani az ügyfélnek az eddig ilyen esetben al-
kalmazott málusz 4-es kategória helyett. Az új sza-

bályozás ugyanakkor csak a biztosítóváltás kije-
lölt idõszakára vonatkozik, azaz év közben vásá-
rolt autók esetében továbbra is az ügyfélnek kell
beszereznie az igazolásokat. 

Újdonság még, hogy a kötelezõ biztosítás szü-
neteltetését ezentúl a motorosok is igénybe vehe-
tik. A kárrendezés szabályozásában bekövetke-
zett legfontosabb változás, hogy a kár bejelentését
követõ három hónapon belül kártérítési javasla-
tot kell tennie a biztosítónak. 

Bõvült a Magyar Biztosítók Szövetsége által mû-
ködtetett Kártalanítási Számla terhére kifizetendõ
káresemények köre is. Amennyiben ismeretlen jár-
mû okoz súlyos személyi sérülést, vagy halálesetet a
személyi sérüléssel kapcsolatos károk mellett a do-
logi károkat is megtéríti a biztosítók szövetsége. 

Egyszerûsödik a biztosító váltás

Már megvásárolhatók a korlátlan számú belé-
pésre jogosító bérletjegyek a Budapesti Állat és
Növénykert pénztáraiban. A hétvége és ünnep-
napok kivételével korlátozás nélkül felhasznál-
ható felnõtt bérlet felnõtteknek 20 ezer, diákok-
nak és nyugdíjasoknak 15 ezer, míg gyermek-
nek 13 ezer forintba kerül. 

Az állatkert szándékai szerint az új konstruk-

ció elsõsorban azok számára jelent jó válasz-
tást, akik a nyári idõszakban heti rendszeres-
séggel látogatják az intézményt. Az új típusú
bérlet mellett forgalomban maradnak a már
megszokott, tíz alkalomra szóló jegyek is, me-
lyeket felnõttek 10.200, diákok és nyugdíja-
sok 7.600, gyermekek pedig 6.500 forintos
áron válthatnak meg.

Bérletjegyek az Állatkertben

Június 23-tól nyolc hétvégén át újra változatos
fesztiválprogramoknak ad otthont a gyalogoshíd-
dá alakuló Lánchíd. A rendezvénysorozat ideje
alatt minden alkalommal más és más karakterû
programmal várják az érdeklõdõket a hídon és
közvetlen közelében a Duna két partján. 

Utcai mutatványosok, sárkányeregetõk, akroba-
ták és zsonglõrök, portérajzolók, utcazenészek,
no meg számtalan meglepetés várja azokat, akik
ellátogatnak a Nyár a Lánchídon fesztivál prog-
ramjaira. Budapest egyik legnagyobb kulturális
seregszemléje a Hídünneppel indul útjára, mely-
nek középpontjában ezúttal Budapest múltjának
és jelenének megidézése áll. Látható lesz Pest-
Buda múlt századi látképe, fellépnek a Duna
menti országok táncegyüttesei, bemutatkozási le-
hetõséget kapnak az idei Budapest Fringe
Fesztivál díjazottjai is. Rajtuk kívül a Bárka
Színház elõadását láthatják az érdeklõdõk, míg
este a Brooklyn Funk Essential koncertje zárja a
napot. 

Egy héttel késõbb június 30-án a Budapesti
Búcsún már a színház kap fõszerepet. Budapest
színházai és társulatai adnak ízelítõt repertoárjuk-
ból, köztük számos a következõ színházi évadban
bemutatásra kerülõ darabból. Július elsején a
Budapesti Búcsú immár hagyományos záró ese-
ményeként a  Budapesti Fesztiválzenekar ad kon-
certet Fischer Iván vezényletével. Ezúttal népsze-
rû keringõk részletei csendülnek fel e várhatóan
forró budapesti napon. 

Július 7-8. a hagyományok hétvégéjeként a ma-
gyar népzene és néptánc, illetve a világzene kivá-
lóságait hozza el a hídra látogatókhoz. Olyan fellé-
põk szórakoztatják a nagyérdemût, akik nem csu-

pán a turisták, hanem a magyar látogatók számá-
ra is megannyi érdekességgel szolgálnak majd. A
következõ hétvégén a kortárs mûvészeteket kép-
viselõivel találkozhat a közönség. Lesz népzene és
jazz, kelta, kolumbiai dallamok, operett és klasz-
szikus zene.    

Nem hiányozhat a világzene sem, melynek kép-
viselõi július 21. és 22. között veszik birtokba a
színpadokat. A Világok zenéje kétnapos rendez-
vénysorozat keretében a hagyományos zenei ala-
pokat feldolgozó és újrahangszerelõ elõadók ad-
nak koncerteket. Itt lesznek a magyarországi
nemzetiségek, illetve távoli népek és kultúrák leg-
népszerûbb képviselõi.  

Július utolsó hétvégéjén Jazz Night & Day cím-
mel a jazz hazai képviselõi lesznek hallhatók a
Lánchídon, akik a mûfaj legkülönbözõbb irány-
zataiból adnak ízelítõt. A komolyzene szerelmese-
inek augusztus 4. és 5. között érdemes ellátogat-
niuk a fõváros elsõ állandó hídjára, hiszen ezen a
hétvégén mutatkoznak be a nagyközönség elõtt a
legtehetségesebb fiatal magyar zenészek. A
Komolyan és Könnyedén címmel megrendezés-
re kerülõ program minden bizonnyal nem csu-
pán a komolyzene rajongói körében arat majd ki-
robbanó sikert. 

A Nyár a Lánchídon rendezvénysorozat utolsó
állomásaként augusztus 11. és 12. között a 20.
század legnépszerûbb tánczenei irányzatai mutat-
koznak be. A rendezvénysorozat ideje alatt a hí-
don kézmûvesek és népi iparmûvészek kínálják
portékáikat, míg a Clark Ádám téren és a
Roosevelt téren étel és italárusító pavilonok vár-
ják a látogatókat, akik alkalmanként egy-egy nem-
zet konyhájának legfinomabb fogásait is megkós-
tolhatják. k.

Nyár a Lánchídon



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.

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

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..  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 

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.

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..  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 (+ 7 m2),
egyedi gázfûtéses öröklakás közös nagy napozóterasszal el-
adó. Irányár: 41,5 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 78 M Ft. 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.

EEllaaddóó Bp. XVI. Kerület Árpádföldön 110 négyzetméteres, 3
+ 1 szobás, kertes családi ház, két külön bejáratú, önálló lak-
résszel, két gépkocsis, szerelõaknás garázzsal. Cirko gáz és
hagyományos fûtésû. A 300 négyszögöl területû kertben ter-
mõ gyümölcsfák és szõlõ van. Irányár: 35M Ft. Telefonszám:
409-11-13, 06-30-566-1259.

VVáárrffookk utcában II. emeleti, 70 m2-es, 2 szoba hallos, Déli-
fekvésû, Várra nézõ lakás kocsibeállóval 28 Mio Ft-ért eladó.
Tel.: 201-9475; 06-70-237-9030.

XXIIII..  KKéékkggoollyyóó utcában 70 m2-es vendéglátás vagy keres-
kedelem céljára alkalmas üzlethelyiség 35 Mio Ft-ért eladó.
Tel.: 204-9475; 06-70-237-9030. 

II..  BBuuddáánn a Naphegy alján századfordulós 3,60 m belma-
gasságú épületben lévõ, csendes mellékutca felé nyíló 112
m2-es, 3,5 szobás, napfényes, cirkófûtéses, igényesen felújí-
tott öröklakás eredeti felújított nyílászárókkal, stukkókkal.
Irányár: 38,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261, 06/30-964-
7065, e-mail: wagnera1@chello.hu

XXIIII..  BBuuddáánn panorámás részen az Mártonhegyen 2 lakásos
házban  2x100 m2-es erkélyes öröklakás kertkapcsolattal,
garázzsal egybe vagy külön kiadó. Bérleti díj irányár:
120.000,- Ft/hó/lakás Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu

XXIIII..  zzööllddöövveezzeettéébbeenn a Rácz Aladár utcában szuperpanorá-
más 112 m2-es öröklakás + 46 m2-es terasszal, 2 garázzsal,
tárolóval eladó. Irányár: 66 M Ft + 3 M Ft/ garázs Wágner
Iroda Tel: 212-1261 0620/399-3917, e-mail: wagnera1@
chello.hu

AA  BBuuddaaii  VVáárrbbaann, patinás, felújított századfordulós épület-
ben lévõ 75 m2-es 2,5 szobás öröklakás tulajdonjoga eladó. A
lakás felett lévõ tetõtér elviekben lakásbõvítésként beépít-
hetõ.  Irányár: 37,9 M Ft. Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu 

IIsskkoollaa  uuttccáábbaann kiadó utcai, különbejáratú, több helyiség,
szoc. blokkal, raktárral 60 m2, és gépkocsibeállási lehetõség-
gel. Közös képviselõ: 06-20-9311-832.

II..  TTáábboorr  utcában (volt osztrák iskola) hosszútávra kiadó
exkluzív lakás. 63 m2-es, erkélyes, parkra nézõ, mélygarázs-
zsal. Érdeklõdni: 06-30-259-6685.

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.

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,,
nnyyaakkii--  ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaattáássaa,,
ttaallppmmaasssszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszzoollddóó
hhaattáássssaall,,  ookklleevveelleess  ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..  TTeell..::  0066--3300--228833--
33331144..  

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogsza-
bályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz
mmeeggyyüünnkk!!  NNyyuuggddííjjaassookknnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy!! Fogászati háttér
biztosított! 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.

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.

MMaatteemmaattiikkaa,, fizikatanítás általános és középiskolások ré-
szére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Házhoz megyek!
Tel.: 06-20-9590-134.

Adás-vétel

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

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..  

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

EEggyyeetteemmiissttaa  ffiiaamm részére életjáradéki szerzõdést kötnék.
Ottlakás nem szükséges. Tel.: 201-1918; 06-70-255-6955.

VÁRNEGYED

7
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

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
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ÚSZÓTÁBOR
aa  MMaarrggiittsszziiggeetteenn  ééss  

aa  KKoommjjááddiibbaann
aa  DDaarrnnyyii  TTaammááss  
úússzzóóiisskkoolláábbaann

1155000000  FFtt//hhéétt  ééss  
1133000000  FFtt//hhéétt

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

BUDAVÁR ABC
élelmiszerüzletünk továbbra is 
folyamatos akciókkal várja új és 

visszatérõ vásárlóit!!

-aktuális akcióink-

tejföl (40 dkg)          200 Ft
Druge kolbász       1120 Ft

I. ker. Tárnok utca 22-24.

Hirdessen a
Várnegyedben!

1014 Budapest, I.
Országház u.15.

(Hátul az udvarban!) 
Telefon: 

355-0139
Fax: 458-3081

Üzenete minden 
I. kerületi 

családhoz eljut!

Érettségizettek figyelem!

Nálunk kedvetekre választhattok

Protokoll-ügyintézõ
Újságíró II

Intézményi kommunikátor
Reklámszervezõ szakmenedzser

(kredit pontok kaphatók a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskolán)

Idegenvezetõ
Idegenforgalmi ügyintézõ

( a Xantus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskolával együtt)

képzéseinkbõl.

Hívj a részletekért, szívesen válaszolunk!

1111 Budapest, Kende u. 2., telefon: 276-1846, 279-1847
e-mail: info@szokratesz.hu, web: www.szokratesz.huHa 
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