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Az erõ az, ami egyesít, és félre kell tennünk,
ami megoszthatja a nemzetet – idézte
Orbán Viktor miniszterelnök gróf Bethlen
Istvánt a születésének 139. évfordulója al-
kalmából rendezett szoboravató ünnepsé-
gen. Stremeny Géza szobrászmûvész és
Kápolnás Gergely építész alkotását közösen
leplezte le a kormányfõ és a kerület polgár-
mestere.

„Ünnep ez a mai nap, a hazatérés ünnepe” – nyitot-
ta a Bethlen-szobor avatásán tartott beszédét Nagy
Gábor Tamás polgármester. Felidézte, hogy az
1945-ben Moszkvába elhurcolt, s ott elhunyt egy-
kori miniszterelnöknek elõször 1994-ben avattak
jelképes emléksírt a Fiumei úti nemzeti sírkert-
ben, elsõ emléktábláját pedig 2000-ben kapta egy
kis cserháti faluban, Herencsényben, ahol 1944-
ben a Gestapo elõl rejtõzött el. 2004-ben
Székelyudvarhelyen állították fel az emlékezés
parkját, amelyben Bethlen István is szobrot ka-
pott, két évvel késõbb a mezõségi szülõfalu,
Gernyeszeg következett. 2011-ben már Magyar-
országon is kapott egy mellszobrot, Kisbéren. „Ám
véglegesen csak most tért haza – jelezte a polgár-
mester. – 2006 nyarán ott lehettem a gernyeszegi
református templom kertjében tartott szoborava-
táson, és akkor a méltatás szavain túl arról a remé-
nyemrõl beszéltem, hogy egyszer majd megéljük,
Magyarországnak és a fõvárosnak olyan vezetése
lesz, amely méltó szobrot állít a hajdani miniszter-
elnöknek a budai Várban. Mi most itt vagyunk, és
Bethlen születésnapján bárki láthatja: az egykori
miniszterelnök visszatért oda, ahová sorsa rendel-
te, hivatala, a Sándor-palota közelébe.” 

Nagy Gábor Tamás szerint Bethlen Istvánt ne-
veltetése, családi öröksége predesztinálta, a kö-
rülmények pedig vezették arra, hogy miniszterel-
nök legyen. Kiválasztott volt abban az értelem-
ben, hogy sorsa elõl nem futott el; a feladatot,
amit neki szánt a történelem, önként vállalta.
Mint kifejtette: „olyan ember volt, akinek szemé-
lye meghatározó módon formálta a kor jellemét,
amelyben élt. Képes volt arra, hogy a barna és vö-
rös diktatúrák szorításában, a trianoni ország-
vesztés és a II. világháború okozta kényszerek kö-
zött is formálója legyen sorsunknak. Elhatározta,
hogy megment egy országot. Megteremt egy
olyan hazát, amely továbbra is otthonul szolgál-
hat a Kárpát-medencében élõ magyarok számára.
Elhatározta, és meg is tette”.

„Egy néphez is sok múlt fabrikálható – de csak
egy az, amelyik hozzátartozik; amelyikbõl ösztön-

zést, tanulságot és lelket meríthet” – idézte a pol-
gármester Németh László írót, majd arra emlé-
keztetett: ha megnézzük, hogy a mögöttünk ha-
gyott elmúlt másfél évtizedben kiknek és milyen
alkalomból avatott a kerület köztéri szobrot, em-
léktáblát, emlékmûvet – akár Mansfeld Péterre,
Hollán Sándorra, a Hortobágyra kitelepítettek-
re, vagy Bethlen Istvánra gondolunk –, azt lát-
hatjuk, hogy mindannyian hosszú és kényszerû
számûzetésbõl tértek vissza hozzánk. „A máskép-
pen gondolkodókat nem csak életükben, ha-
nem haláluk után is üldözte a kommunista hata-
lom. Kitelepítésükrõl, internálásukról, bebör-
tönzésükrõl és likvidálásukról nem csupán fizi-

kai, de szellemi értelemben is gondoskodott” –
hangsúlyozta Nagy Gábor Tamás, kiemelve azt
is, hogy Mansfeld, a Hortobágyra elhurcoltak és
most Bethlen István hazatérése a mi újjászületé-
sünk. Mint mondta, Bethlen születésnapi haza-
térése ünnep: „ünnep a nemzeti közösségnek,
ahová tartozott, akikért élt és fáradhatatlanul
dolgozott, akiket szolgált. Ünnep ez, amely kife-
jezi az utókor elismerését és háláját. Mert a múlt
fabrikálása helyett ismét az igazi múltunk vissza-
szerzésének vagyunk részesei, ez a mi történel-
münk része, amelyik hozzánk tartozik, amelyik-
bõl erõt, ösztönzést, tanulságot és lelket meríthe-
tünk.”                                                      (Folytatás a 3. oldalon)

Felavatták gróf Bethlen István
szobrát a Szent Gyögy téren

Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Gábor Tamás polgármester közösen leplezte le gróf Bethlen István egykori 
miniszterelnök szobrát a Szent György téren

Idõsbarát Önkormányzat díjat kapott az I. kerület
Idõsbarát Önkormányzat díjat kapott a Budavári Önkor-
mányzat, az elismerést Soltész Miklóstól az Emberi
Erõforrások Minisztériumának szociális és családügyi ál-
lamtitkárától és Asztalosné Zupcsán Erika szociálpolitiká-
ért felelõs helyettes államtitkártól vette át Nagy Gábor
Tamás polgármester szeptember 26-án. 

A díjjal az I. kerületi önkormányzatnak a városrész idõs polgára-
iért végzett munkáját ismerte el a minisztérium.  Az I. kerület so-
kat tett azért, hogy érdemessé váljon a díjra. Az önkormányzat
többek között az idõsek klubjainak létrehozásával, a házi segítség-
nyújtás biztosításával, közösségi, sokszor több generációt összefo-
gó programokkal, mint például a Mozogjunk együtt kortalanul
rendezvény vagy a családi sportnap és személyes gondoskodást
nyújtó szolgáltatásokkal támogatja a nyugdíjasokat. 

Az elismerést ünnepélyes keretek között, a Parlament felsõhá-
zi üléstermében vehette át a kerület vezetése. Dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester köszöntõjében elmondta, hogy a Budavári
Önkormányzatot az teszi különlegessé, hogy folyamatosan kap-
csolatban áll az idõsekkel és a helyi igényekhez igazodva alakítja
ki a támogatási formákat, illetve a programokat. Jó példa erre a
gyógyszer-támogatás, amelyet azon rászorulók, elsõsorban idõsek
vehetnek igénybe, akiknek a gyógyszerek megvásárlása nagy meg-

terhelést jelent, ugyanakkor a közgyógyellátásra már nem jogo-
sultak. Szintén az idõsek igényei alapján vezette be az Önkor-
mányzat a lakás-felújítási támogatást. A programban részt vevõk
számára az Önkormányzat segít olyan kisebb felújítások elvégzé-
sében, lebonyolításában, mint például a festés, a csöpögõ víz-
csapok javítása vagy az elektromos rendszerek, radiátorok cseré-
je. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy sok idõs ember szá-
mára bizony már nehéz egy-egy ilyen felújításnak a megszervezé-
se. Az idõsek kérése alapján indította el évekkel ezelõtt a kerület
a kifejezetten nyugdíjasoknak szóló számítógépes tanfolyamot,
rövidesen pedig angol-német társalgási kört hoznak létre szá-
mukra.

Nagy Gábor Tamás polgármester zárszavában megköszönte a
kerületi szociális intézményekben dolgozók áldozatos munkáját
és külön köszönetet mondott az idõsebb generációnak azért,
hogy tapasztalataikkal és életbölcsességükkel segítik a fiatalabb
nemzedéket. 

A rendezvényen részt vett dr. Jeney Jánosné Budavár alpolgár-
mestere, Horváth Orsolya, az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke, Horváth Csilla, a bizottság tagja, és a Budavári
Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetõje, valamint több ke-
rületi idõs polgár is. (Az Idõsek Világnapja alkalmából készített
összeállításunk a 2. oldalon olvasható)

EEmmlléékkeezzzzüünnkk  
kköözzöösseenn  

aa  nneemmzzeettii  üünnnneeppeenn!!

A Budavári Önkormányzat tisztelettel
meghívja a kerület polgárait az 1956-os

forradalom és szabadságharc 
57. évfordulója alkalmából rendezendõ

megemlékezésre. 

Találkozzunk 
október 23-án 09.00 órakor 

a Tabáni ’56-os emlékmûnél!

Ünnepi beszédet mond: 
Dr. Nagy Gábor Tamás 

polgármester
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A váci Korzótól a vízivárosi kikötõig
A Rákóczi két és fél órás utazás után vetett horgonyt Vác kikötõjében. A budavári kirándulócsapat
elsõként a városházára látogatott, majd öt kisebb csoportban, helyi idegenvezetõk segítségével külön-
bözõ útvonalakon indultak városnézésre. 

Az Eszterházy Károly püspök által alapított váci székesegyházat többször is átépítették. Ma is látha-
tó klasszicista formája egy olasz építészhez, Canevalehez fûzõdik. A Budáról érkezett turisták útja a
Korzón, a zenepavilon mellett haladt tovább. Sétájuk során érdeklõdve figyelték a Duna váci szaka-
szát, az eleven sportéletet, a lefelé haladó sárkányhajókat. 

A szép idõben megtett váci körséta a hajóállomásnál ért véget. A Rákóczi fedélzeten terített aszta-
lok és ízletes falatok várták a visszatérõ utasokat. A szokásos ebéd utáni szieszta ezúttal elmaradt, de
ezt most senki sem hiányolta. A Budapestig vezetõ hajóút kellemes beszélgetéssel és élménybeszámo-
lókkal telt.

Tisztelet és támogatás az idõseknek

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által mûköd-
tetett Gondviselés Háza Idõsek Otthonába októ-
ber 1-jén beszökött – nem az õsz –, hanem a de-
rû. A több mint hetven bentlakóból közel negy-
venen gyülekeztek a Fõ utcai bentlakásos intéz-
mény tornatermében, hogy afféle vidám „Ki mit
tud?”-dal köszöntsék egymást és a meghívott ven-
dégeket, köztük dr. Nagy Gábor Tamás  polgár-
mestert és Morva Emíliát, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat közép-magyarországi régiójá-
nak vezetõjét az Idõsek Világnapján. 

A vendégek egy produkció erejéig a hétköz-
napok „csodáiba” is bepillanthattak, amikor há-
rom bentlakó – egyikük kerekes székben ülve –
Kati gyógytornász irányításával zenés gyakorla-
tot mutatott be. 

A mûsort követõen dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester megköszönte az idõsek által elõa-
dott összeállítást, majd egy fiatalkori személyes
emlékét felelevenítve  üdvözölte az idõsotthon
lakóit és segítõiket. Végül annak a gondolatá-
nak adott hangot, hogy a szülõföldhöz, család-
hoz fûzõdõ emlékek egymással való megosztása,
a közös éneklés egymás segítését, támogatását is
jelenti. A polgármester jó egészséget kívánt a
Gondviselés Háza lakóinak, majd átadta a
Budavári Önkormányzat ajándékát: egy hûtõ-
szekrényt és egy százszeletes tortát. Az idõsott-
hon lakó nevében Kollár György mondott kö-
szönetet, Zuglói Józsefné,  Rózsika néni, pedig
egy saját készítésû, gyönyörû hímzést nyújtott át
Budavár polgármesterének.  

A Budavári Önkormányzat többéves hagyománya, hogy az Idõsek Világnapja alkalmá-
ból egésznapos kirándulásra hívja a kerület nyugdíjasait. Az elmúlt években Visegrádra,
Szentendrére, Vácra és Gyõrbe látogattak el hajóval, illetve nosztalgiavonattal. Az idén
közkívánatra ismét Vác, a 33 ezer lakosú iskolaváros volt a célállomás.

Sétahajózás a Dunán
A korábbi zord idõjárás után október 1-jén, az Idõsek Világnapján igazi meglepetést jelentett a derûs,
napos reggel. (A kerületi nyugdíjasok számára aznap ez volt az egyetlen olyan „közérzetjavító” gesztus,
amiben nem a Budavári Önkormányzat volt az illetékes – egy hölgy a kellemes idõjárásra utalva, a ha-
jókirándulás kezdetén meg is jegyezte: „Az angyalok szeretik az öregeket!”) A Vácra készülõ több mint
kétszáz résztvevõnek a budai alsó rakparton rendõrök biztosították a Batthyány téri hajóállomásra va-
ló átkelést. A kikötõben a polgármesteri hivatal népjóléti irodájának munkatársai fogadták a résztve-
võket, majd a Rákóczi rendezvényhajó személyzete köszöntötte õket. Hamarosan megtelt mind a fel-
sõ, mind az alsó üvegborítású zárt fedélzet és az asztalok körül régi barátok, klubtagok, szomszédok
és látásból ismert környékbeliek találtak egymásra. 

Új klub nyílik a Vízivárosban
Dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter örömmel számolt be arról, hogy
több mint nyolcvan pályázó közül
az idén a Budavári Önkormányzat
nyerte el az „Idõsbarát önkormány-
zat” elismerõ címet.– A kitüntetés
adományozói (az emberi erõforrás
minisztere és a belügyminiszter) a
díj odaítélésekor azt mérlegelik,
hogy egy-egy település, a kötelezõen
elõírt feladatok mellett milyen in-
novatív programokat, támogatáso-
kat vállal magára. A díj a népjóléti
iroda munkáját dicséri, hiszen õk
ismerik legjobban az idõs lakosok
gondjait és õk töltik meg tartalom-
mal a lehetõségeket – mondta a
polgármester, majd elárulta, hogy
a díjjal járó pénzjutalomból a Vízivárosban egy új nappali klubot kívánnak nyitni, ahol számítógép is
rendelkezésre áll majd, és kártyázni, sakkozni is lehet.

Dr. Nagy Gábor Tamás ezt követõen bemutatta a frissen megjelent Gondoskodó önkormányzat
címû információs kiadványt. Az ingyenes kötet a kerület egészségügyi, gyermekjóléti és szociális ellá-
tórendszerét és az intézmények szolgáltatásait ismerteti.

„Tapasztalt fiatalok” 
A hajón vendégként látogatást tett Rogán
Antal országgyûlési képviselõ. A Fidesz frak-
cióvezetõje, a belváros polgármestere gratu-
lált a díjhoz, és úgy fogalmazott, hogy „idõ-
sek nincsenek, csak fiatalok és tapasztalt fia-
talok”.  A hajó utasaihoz fordulva a törté-
nelmi fordulatok és társadalmi változások
tükrében felsorolta, mennyi mindent kö-
szönhet az ország e sokat megélt generáció-
nak. -Az egymást követõ nemzedékeknek
meg kell érteniük a szolidaritás fontosságát
és azt, hogy szükségünk van egymásra –
hangsúlyozta az V. kerületi polgármestere és
utalt arra, hogy ettõl a tanévtõl kezdve a diá-
kok számára az érettségi elõfeltétele lesz 50
órányi önkéntes jószolgálati tevékenység. A
rövid köszöntõk után a politikusok csatla-
kozva egy-két asztaltársasághoz, kötetlenül
beszélgettek a hajó utasaival.

Jövõre veletek ugyanitt!

Mûsorral ünnepeltek az idõsek

s Erzsikét és Mártit több mint harminc éves barátság fûzi
össze. Évtizedek óta mindössze néhány utcányira laknak
egymástól, a Gellérthegyen. Márta másodszor, Erzsike ne-
gyedik alkalommal vett részt az önkormányzat által szerve-
zett hajókiránduláson.
- Gyakran járnak közösségi programokra?
- Szeretem a kulturális rendezvényeket, korábban több-
ször is ellátogattam a Márai Szalonba – mondja Márta –,
idén a Magyar Nyelv és Könyv Ünnepére mentem föl a
Várba.  
- Hogy érezték magukat Vácon?
- Nagyszerûen és ráadásként az idõ is kegyes volt hoz-
zánk! Külön köszönet az önkormányzatnak a  szervezé-
sért, az idegenvezetésért és a gesztusért, hogy a csopor-
tunk kérésére kinyitották a váci Mementó Múzeumot.

s A hajó utasai közül Klári és Sándor a Logodi utcából ér-
kezett. Elsõ alkalommal csatlakoztak a kirándulókhoz, ko-
rábban csak hallomásból értesültek a jól sikerült progra-
mokról. 
- Nem csupán az idõseknek szervezett programokra já-
runk. Nagyon szeretjük az önkormányzat által szervezett
komolyzenei hangversenyeket, legutóbb a könyvünnepet
záró Budavári Te Deum elõadásán vettünk részt a Mátyás-
templomban. 
- Feltûnõen kiegyensúlyozottak és fiatalosak…
- Négy gyerektõl kilenc unokánk van: hét fiú és két lány
(igaz, az egyik kislány három fiúval felér) – a gyerekek miatt
szükség van a jó kondícióra – válaszolja derûsen Klári. -
Részben a gyerekek miatt alakult úgy, hogy minden nap le-
járok a Fény utcai piacra. Nagyon jó kezdeményezésnek

tartom az önkormányzat részérõl a Várbusz útvonalának meghosszabbítását, mert így ott szállha-
tok le a piac sarkán. 
- Hogy tetszett a kirándulás?
- A program és a gondoskodás színvonala is várakozáson felüli volt – mondja elégedetten Sándor.
Jövõre biztosan újra jelentkezünk!

Október 2-án, az Idõsek Világnapja alkalmából,
a Krisztina körúton található Farkas Edith
Szeretetotthon lakói is mûsorral fogadták dr.
Nagy Gábor Tamás polgármestert és Judák
Barnabásné Varga-Kovács Emesét, a népjóléti
iroda vezetõjét. A Szociális Missziótársulat ápo-
ló-gondozóotthonában dr. Deák Bárdos

Gabriella, az intézmény vezetõje köszöntötte a
vendégeket, majd a polgármester üdvözölte az
idõseket. A jeles nap alkalmából a Budavári
Önkormányzat egy mosógépet és egy százszele-
tes tortát ajándékozott az otthon lakóinak, akik
kötetlen közös beszélgetés közben, örömmel fo-
gyasztották el az édes meglepetést.

Ajándék a szeretetotthon lakóinak
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(Folytatás az 1. oldalról) 
A polgármestert követõen felszólaló

miniszterelnök arról beszélt: „amikor
az elvesztett világháború, a Károlyi
Mihály-féle forradalmi felfordulás,
majd az azt követõ bolsevik puccs, és a
trianoni katasztrófa után Bethlen
István vette kezébe az ország ügyeinek
intézését, Magyarország élére a gyen-
gék, álmodozók, kalandorok és a kolla-
boránsok után végre újra egy megfon-
tolt reálpolitikus lépett”. Orbán Viktor
Bethlen személye kapcsán megjegyez-
te: annak az embernek, akinek saját vi-
láglátása van, nincsen szüksége készen
importált világnézetek szolgai követé-
sére. Bethlen István „nem kötelezte,
mert nem kötelezhette el magát egyik
divatos eszmerendszer mellett sem,
mert számára csak egyetlen egy elköte-
lezettség létezett: az a kapcsolat, amely
Magyarországhoz fûzte”. Rendít-
hetetlen híve volt annak a magyar poli-
tikának, melynek alapjait még jóval ko-
rábban Széchenyi István fektetette le,
aki Bethlen jellemzése szerint „nem
volt sem demokrata, sem reakcioná-
rius, nem volt sem kuruc, sem labanc,
sem liberális, sem konzervatív. Õ egye-
dül és kizárólag magyar volt.” 

Orbán Viktor kitért arra is, hogy az
egykori miniszterelnök minden olyan
erõnek baráti jobbot tudott nyújtani,
amely nézete szerint alkalmas volt arra,
hogy a magyarok érdekét szolgálja, és
mindent elutasított, ami szembement Magyar-
ország ezeréves keresztény hagyományaival.
„Tudta, hogy merésznek kell lenni, de nem vak-
merõnek. Elszántnak, de nem megszállottnak.
Megoldást keresõnek, de nem megalkuvónak.
Határozottnak, de könyörületesnek. Mindig azt
kereste, ami épít, és ellenállt annak, ami rom-
bolt” – fogalmazott a kormányfõ, aláhúzva: ezért
nem mondhatott, és nem mondott igent az anti-
szemitizmusra és a zsidótörvényre, a háborúra, a
nemzetiszocializmusra és a kommunizmusra. 

A miniszterelnök megemlítette, hogy Bethlen
István hivatalba lépésekor Magyarország minden
fronton vesztésre állt: egy külpolitikailag elszige-
telt, a gazdasági összeomlás szélén álló, megalá-
zott ország volt. Az akkori miniszterelnöknek
azonban meggyõzõdése volt, hogy a magyar em-
berek alkotó munkája képes lesz új életet lehelni
a világháború, forradalmak és az európai össze-
omlást lezáró béke poklát megjárt országba.
Bethlen pontosan tisztában volt azzal, hogy a
konszolidáció elsõ lépése a bel- és külpolitikai, va-

lamint a gazdasági stabilizáció, ahogyan azzal is,
hogy a külföldrõl érkezõ hitelt nem jóléti intézke-
désekre, hanem munkahelyteremtõ beruházá-
sokra kell költeni. E politikával az ország egy évti-
zed alatt újra talpra állt, helyreállt a rend, a gazda-
ság megerõsödött, a széthúzás helyébe összefogás
lépett, és „létrejött egy olyan nemzeti egyetértés,
egy olyan közös alap, amelyre erõs bástyákat és
nagy terveket lehetett építeni”. Orbán Viktor úgy
vélte: nem Bethlenen múlt, hogy céljait csak rész-
ben érhette el, hogy az akkori Európának nem si-
került megtalálni a konszolidáció útját, ehelyett a
világválság után egyre gyorsabban rohant a verem
felé, amit az I. világháborút követõ elrontott bé-
kerendszerrel saját magának ásott.

A kormányfõ szerint „mi, magyarok 1990-ben
nagyjából ott vettük ismét a saját kezünkbe sor-
sunk irányítását, ahol Bethlen István 1921-ben”.
Beszédében hangsúlyozta: csak egy erõs
Magyarország találhatja meg az õt megilletõ és
méltó helyet a formálódó új Európában. „Azt hi-
szem, mi már tudjuk: az erõsek összefognak, a

gyengék széthullnak” – tette hozzá.
Kormánya munkájáról azt mondta,
bár sok még a feladat, de az ország má-
ra ismét visszanyerte életerejét, ma
már újra erõsödik, egyre jobb teljesít-
ményre képes. 

Orván Viktor kijelentette: Bethlen
Istvánnak ma nem csak egy szoborral,
hanem tanácsai megfontolásával is
tartozik az ország. Ezzel kapcsolatban
idézte a volt miniszterelnök 1931-ben
elmondott választási programbeszéd-
ét, amelyben arra hívta fel a figyelmet:
gazdasági válság idején minden nem-
zetnek kötelessége, hogy felvértezze
magát, mert „az a nemzet, amely eb-
bõl az idõbõl meg tudja menteni az
anyagi és erkölcsi javait egy jobb idõ
számára” – mégpedig függetlensége
feláldozása nélkül és a szociális össz-
hang fenntartásával –, az nagy elõ-
nyökre tesz szert a nemzetközi ver-
senyfutásban. A kormányfõ rátért a
Bethlen-beszéd azon részére is, misze-
rint „tudnunk kell, mindig vannak,
akik a gazdasági válságot más célokra
is ki akarják használni. Ennek érdeké-
ben folyik a mai kormányzat befeketí-
tése sokszor a külföldön is azért, mert
azt remélik, hogy ennek révén a kül-
föld majd ránk diktál olyan külsõ re-
formokat, amelyek segítségével majd
hatalomra juthatnak.” 
Orbán Viktor az említett programbe-
szédbõl Bethlen jövõre mutató gondo-

latát ugyancsak kiemelte. „Tudnunk kell azt is,
hogy a jelen generáció csak akkor oldhatja meg
feladatát, ha mindig szem elõtt tartja Széchenyi
István nagy tanítását, ha mindig szem elõtt tartja
és nem téveszti szem elõl azt, hogy az erõ az, ami
egyesít, és hogy félre kell tennünk azt, ami meg-
oszthatja a nemzetet” – zárta az idézettel avatóbe-
szédét a miniszterelnök.

Gróf Bethlen István néhai kormányfõ szob-
rát Orbán Viktor és Nagy Gábor Tamás közö-
sen, több száz fõs közönség jelenlétében leplezte
le a Szent György téren. Az ünnepségen jelen
volt mások mellett Kerényi Imre miniszterelnö-
ki megbízott, Rogán Antal, a Fidesz frakcióveze-
tõje, Boross Péter, a Nemzeti Emlékhely és
Kegyeleti Bizottság elnöke, Radnainé Fogarasi
Katalin, a Nemzeti Örökség Intézete elnöke,
Zsigmond Attila, a Budapest Galéria igazgatója,
a Bethlen, Teleki, Wesselényi és Tisza-család
tagjai, továbbá a felavatott mû két alkotója,
Stremeny Géza szobrászmûvész és Kápolnás
Gergely építész.                                                         -d-

Felavatták gróf Bethlen István
szobrát a Szent Gyögy téren

Budavári Polgári Szalon
(Budapest, I., Fõ u.28.)
OOkkttóóbbeerr  1177..,,  ccssüüttöörrttöökk,,  1188..0000  óórraa:: Budavári Polgári
Szalon alapító ünnepség.
Ugyanezen a napon 18.30 órától: a Divatban az érték
címû könyv bemutatása. Laudációt mond Schmittné
Makray Katalin. Fazekas Valéria író és Hampel
Katalin divattervezõ beszélgetése alatt divatbemuta-
tót tartanak.
OOkkttóóbbeerr  2222..,,  kkeedddd,,  1188..0000  óórraa: a Szabadság, szerelem
címû film megtekintése, majd beszélgetés dr. Nagy-
Bozsoky József ‘56-os forradalmárral.
OOkkttóóbbeerr  2244..,,  ccssüüttöörrttöökk,,  1188..0000  óórraa: Beszélgetés
Boros Imre közgazdásszal.
OOkkttóóbbeerr  3300..,,  sszzeerrddaa,,  1188..0000  óórraa:: Dr. Szentgyörgy-
völgyi Péter - Pesti Belváros 4. elõadás. A belépés in-
gyenes, mindenkit szeretettel várnak.

Új kiállítás a Várnegyed Galériában
(I. Batthyány u. 67.) 
22001133..  ookkttóóbbeerr  2244--éénn, csütörtökön 18 órakor nyílik
Ócsai Károly Munkácsy-díjas szobrászmûvész
„Pálya – Mûvek” (2001-2011) címû kiállítása. A
köztéri pályázatokra készített terveket és megvaló-
sult alkotásokat bemutatja: Wehner Tibor Munkácsy-
díjas mûvészettörténész. A kiállítás megtekinthetõ:
2013. november 29-ig, keddtõl szombatig, 11 – 18
óra között.

Elõadások színészlegendákról
nyugdíjasok számára
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató
Központ szervezésében, a Népjóléti Közalapítvány tá-
mogatásával színháztörténeti, vetítéssel egybekötött
3 részes elõadás-sorozat indul, amely egy-egy nagy
színészlegenda pályáját mutatja be. A rendezvényre a
Budai Vigadó (I., Corvin tér 8.) földszinti termében ke-
rül sor, Szebényi Ágnes, a Színháztörténeti Intézet
munkatársának vezetésével. 
1. elõadás ookkttóóbbeerr  1177--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1144  óórraakkoor:
Tolnay Klári
2. elõadás nnoovveemmbbeerr  77--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1144  óórraakkoorr:
Darvas Iván
3. elõadás nnoovveemmbbeerr  2211--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1144  óórraakkoorr::
Mensáros László
Az elõadások ingyenesen látogathatók, de a terem
befogadó képessége miatt a létszám limitált. (max.
60 fõ) AA  rréésszzvvéétteellhheezz  eellõõzzeetteess  rreeggiisszzttrráácciióó  sszzüükksséé--
ggeess az alábbi elérhetõségen: III. sz. Idõsek Klubja, I.
ker. Fõ utca 31., Dr. Aczélné Halász Magda, telefon:
201-4053.

Szenior Akadémia 50 + éveseknek 
A Testnevelési Egyetem Szenior Akadémia nyilvános
és ingyenes elõadás-sorozatán sport, életmód, egész-
ség testben és lélekben témakörben kiváló, elismert
szakemberek és egyetemi tanárok speciálisan az 50+
generációnak tartanak elõadást kéthetente. Az elõ-
adás idõpontja: 22001133..  ookkttóóbbeerr  1144..,,  1177    óórraa .
Elõadó: prof. Dr. Apor Péter, egyetemi tanár 
Az elõadás címe: Következõ 50 évünk szebbé tétele a
sportorvos szemével. Helyszín: Testnevelési Egyetem,
Aula 1125 Budapest, Alkotás u. 44.  Helyfoglalás
16.30-tól.

Programok

Bethlen Istvánnak ma nem csak egy szoborral, hanem tanácsai megfontolásával is
tartozik az ország – hangsúlyozta beszédében Orbán Viktor miniszterelnök

Egy újabb lépéssel közelebb került a befejezéshez a Várbazár kivite-
lezése. Befejezõdtek ugyanis a homlokzat felújítások és a földmun-
kák, valamint végéhez közeledik az új épületrészek alapozása, így
októbertõl már a felépítmények kialakításával foglalkozik az építõ
Swietelsky-WHB Konzorcium.

Jó hírekkel szolgált a Várbazár beruházás pillanatnyi állását ismer-
tetõ szeptember végi lakossági tájékoztatón Rokob Zsolt. A pro-
jektvezetõ elmondta, hogy az alaplemez kialakítása és a cölöpözés
jórészt már befejezõdött, ettõl kezdve már a magasépítéssel is fog-
lalkozhat a kivitelezõ. Ebben a munkafázisban a mélygarázs és a
multifunkcionális tér, illetve a meglévõ épületek belsõ kialakítása
kap fõszerepet. Október közepéig lezárul az egykori bérházak és a
testõrpalota külsõ renoválása, ezzel az állványzat is lekerül az épü-
letekrõl, a munkaterületet határoló kerítést azonban egyelõre
nem bontják el. 
Kivételt képez ez alól a rámpamû, mely a munkagödörhöz vezetõ
fontos felvonulási terület. Szándékosan ezt a behajtási megoldást
választották, hiszen ez van legmesszebb a lakóépületektõl, ami azt
jelenti, hogy az itteni építési forgalom kevésbé zavarja a lakosságot. 

Szintén csökkenti a zajhatásokat, hogy a rámpáról fõként daruk
emelik a szükséges építõanyagot a készülõ mélygarázshoz. Ennek
köszönhetõen lényegesen kevesebb lesz a munkaterületrõl ki-be
járó teherautók száma, bár a sitt elszállítását továbbra is ezen a mó-
don oldják meg.

Rokob Zsolt hangsúlyozta, hogy a védett épületekben mostan-
tól már csak belsõ munkálatokat végeznek, jelenleg is zajlik a nyí-
lászárók beépítése, ezt követik a szakipari feladatok, majd a festés
és a burkolás. Megszûnik tehát a homlokzat renoválásakor óhatat-
lanul elõforduló kiporzás, illetve zajos munkavégzés. 

Ami a mélygarázs területét illeti, itt mixer betonozással, zsalu-
zással és a betonacél beépítésével foglalkoznak. Ezek az eddigi szik-
lavéséshez és cölöpözéshez képest lényegesen csendesebb és keve-

sebb piszokkal járó tevékenységek, így ezen a területen is
alacsonyabb lesz a környezeti terhelés. December közepé-
ig ráadásul az Öntõház utcát érintõ munkák is lezárulnak,
ezután ezen a részen már csak a tereprendezés és a kertésze-
ti kialakítás következik. 

Kérdésekre válaszolva Rokob Zsolt arra emlékeztetett,
hogy a por és sár útpályára hordásának megelõzése érdeké-
ben egy seprûs autó állt állandóan a rámpa elõtt és napi
rendszerességgel takarította a Várbazárhoz csatlakozó út-
szakaszokat. 

Ezzel kapcsolatban az egyik lakó azt javasolta, hogy he-
tente legalább egyszer mossák le az Öntõház utcát, már
csak azért is, mert esõ után itt jelentõs sárosodás tapasztal-
ható. Kiderült, hogy a parkoló autók miatt nehezen fér el
a kültéri mosógép, ennek ellenére intézkedni fognak az ut-
ca rendszeres takarításáról. 

Szintén ígéret hangzott el arról is, hogy az õrszolgálat
ügyelni fog a parkolási szabályok betartására, valamint a
terület tisztántartására. Rendszeresen elõfordul ugyanis,
hogy az építkezésen dolgozók az Öntõház utcában dobál-
ják el a szemetet. A lakók azt is kifogásolták, hogy éjszaka
túl gyorsan haladnak az Öntõház utcában a nehéz teher-
autók, emiatt erõsen rezegnek a házak, ráadásul a jármû-
vek kerekei felkavarják a port. Rokob Zsolt ezzel kapcsolat-
ban azt közölte, hogy a sofõröket már tájékoztatták a panaszokról.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem zöldmezõs beruházásról
van szó, ezért bizonyos munkafázisok a legszigorúbb szabályok be-
tartásával is zavarni fogják a közelben élõket. 

Kiderült az is, hogy a testõrparancsnokság épülete a mûemléki
elõírásoknak megfelelõ fém héjazatot kap és nem cserepezést, míg
az Öntõház udvarban parkosítás várható, a multifunkciós köz-
pont felett pedig neoreneszánsz kertet alakítanak ki. Visszaépítik
a zöld dombot az Antall szobornál a rámpa fölötti területen, az

északi és a déli kilátó közötti várfal részére tervezett gyilokjáró ki-
alakítása pedig jelenleg is folyamatban van. 

Végezetül a projektvezetõ mindenkit megnyugtatott, hogy az
építkezés végén esedékes nagymennyiségû föld visszatöltése mini-
mális porhatással jár majd, hiszen az anyagot máshol rakják fel a
teherautókra, a technológia ráadásul lényegesen kevesebb mun-
kagépet igényel. Hogy mindez minél gyorsabban menjen, nem
csupán a mostani le és felhajtó rámpán fogják bejuttatni a termõ-
földet a kertbe, hanem erre a feladatra a darukat is igénybe veszik. 

Elkészült a Várbazár északi 
épületének homlokzata
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Számos, a lakosság mindennapi életét közvetlenül
érintõ ügyrõl esett szó a képviselõ-testület szep-
tember végi ülésén. Határozat született többek kö-
zött az alkoholt is árusító üzletek és vendéglátóhe-
lyek éjszakai nyitva tartásáról, a településkép vé-
delmérõl, valamint a születési támogatás emelésé-
rõl. A képviselõk mindemellett bizalmat szavaz-
tak a nemrégiben kinevezett rendõrkapitánynak,
illetve kiderült, hogy a megfontolt gazdálkodás-
nak köszönhetõen a kerület pénzügyi tartalékai
immár elérik a 3,6 milliárd forintot. 

Bemutatkozott az új rendõrkapitány

Augusztus elsejével Krammer György Zsolt ezre-
des látja el a kerületi rendõrkapitányság vezeté-
sét. A törvény értelmében a kinevezésrõl a képvi-
selõ-testület véleményét is ki kell kérni. Rövid be-
mutatkozásában Krammer György Zsolt el-
mondta, hogy megtisztelõnek tartja a lehetõsé-
get, hiszen egy magas színvonalon mûködõ kapi-
tánysághoz került. A statisztika azt mutatja, hogy
az I. kerület Budapest egyik legbiztonságosabb vá-
rosrésze, ennek ellenére arra törekszik, hogy az
utcai szolgálatban még jobbak legyenek az ered-
mények. A kapitány szoros gyakorlati együttmû-
ködést kíván kialakítani a kerületi közterület-fel-
ügyelettel és a polgárõrséggel, valamint a civil
szervezetekkel, az egyházakkal és az önkormány-
zat intézményeivel. Bízik abban, hogy a közös
munkával már rövid távon tovább javul a kerület
közbiztonsága.

Meich Géza a budapesti rendõrfõkapitány gaz-
dasági helyettese arra emlékeztetett, hogy
Krammer György Zsolt több mint húsz éves szak-
mai tapasztalat birtokában érkezett a kerületbe.
Két alkalommal a XIV. és a XVII. kerületben már
kapitányságvezetõként is bizonyított. Olyan pa-
rancsnok, aki élen jár a munkában, ezért jelölte
õt a kerületi kapitányság vezetésére Tóth Tamás
fõvárosi rendõrfõkapitány. 

Vecsey András (Fidesz-KDNP) közbiztonsági
tanácsnok arra hívta fel a figyelmet, hogy
Krammer György Zsolt elsõ dolga volt felkeresni
a képviselõket, akikkel mások mellett arról is be-
szélt, milyen módon lehetne tovább erõsíteni az
önkormányzat és a rendõrség kapcsolatát. 

Miseje Balázs (Jobbik) hangsúlyozta, hogy a
XVII. kerületbõl csupa jó hír érkezett Krammer
György Zsolt tevékenységével kapcsolatban.
Ezért is bízik abban, hogy az elkövetkezendõ
rendõrségi beszámolókat nyugodt szívvel fogad-
hatja majd el. 

Dr. Nagy Gábor Tamás szimpatikusnak és
szakszerûnek nevezte Krammer György Zsolt tö-
rekvéseit, egyúttal kiemelte: fontos, hogy a rend-
õrség ne csak látható, hanem cselekvõ is legyen és
a polgárõrséggel, valamint a kerületi közterület-
felügyelettel közösen biztosítsa a köznyugalmat.
A polgármester szerint a cél természetesen az,
hogy minél kevesebb bûncselekményt kövesse-
nek el a kerületben. 

A testület egyhangúan kinyilvánította, hogy
Krammer György Zsolt ezredest alkalmasnak
tartja a kapitányság vezetésének ellátására. 

Eredményesen gazdálkodik a kerület

Elfogadták a képviselõk az önkormányzat költ-
ségvetésének elsõ félévérõl szóló beszámolót. Dr.
Nagy Gábor Tamás mindenekelõtt rámutatott,
hogy ebben az idõszakban 6 milliárd forintos be-
vétel mellett 4,3 milliárd forintot költött el az ön-
kormányzat, ami jelentõs megtakarítást jelent. 
A polgármester tájékoztatóját dr. Lukácsné
Gulai Anna pénzügyi igazgató azzal egészítette ki,

hogy a bevételek némileg elmaradtak az elõirány-
zattól. Ennek oka a KÖZOP programokból befo-
lyó összegek késése, azonban az elõzõ évi pénzma-
radványhoz még így is csupán minimálisan kel-
lett hozzányúlni. A második félévben felgyorsul-
tak az építkezések, várhatóan valamennyi nagy-
beruházás idõben elkészül. Újdonság, hogy a ki-
kötõ létesítése és a Lánchíd utca átépítése beke-
rült az idei költségvetésbe, a megvalósítás ugyan-
akkor a közmûkiváltások miatt csak jövõre várha-
tó. Jó hír, hogy nõtt a pénzkészlet, a tartalék meg-
haladja a 3,6 milliárd forintot.

Tímár Gyula (Fidesz-KDNP)a pénzügyi bizott-
ság elnöke arra emlékeztetett, hogy a parkolás át-
vételével a kerülethez kerültek a rossz állapotú
jegykiadó automaták. Ezeket most felújította az
önkormányzat, az eredmény ismeretében el-
mondható, hogy megérte a beruházást elvégezni.  
Az államháztartási törvény rendelkezései alapján
negyedévente a testület köteles megtárgyalni a
költségvetési rendeletet. Lukácsné dr. Gulai
Anna tájékoztatása szerint a költségvetés elõi-
rányzata 175 millió forinttal nõtt, a pénzt a mû-
ködési költségek fedezésére, illetve nagyobb rész-
ben fejlesztésekre költik. Az önkormányzati fenn-
tartású intézmények tartották a költségvetés szá-
mait, azonban a hosszabb tél miatt több helyen a
tervezettnél magasabb volt az energiafogyasztás.
Új feladat a Virág Benedek ház felújítása, a közbe-
szerzési eljárást már idén lebonyolíthatja a
GAMESZ, a munkálatok pedig jövõre indulnak
meg, ezen kívül három szobor felújítása is beke-
rült az idei költségvetésbe.  

Új eljárási rend településképi ügyekben

Tavaly alkotta meg a Képviselõ-testület a telepü-
lésképi bejelentési eljárásról szóló rendeletet,
amelynek köszönhetõen lehetõség nyílt arra,
hogy az önkormányzat közvetlenül alakítsa a hely
látványát, beleszóljon a városképi, illeszkedési,
szépészeti kérdésekbe. Azóta számos, korábban
építési engedélyhez kötött munkálat elvégzéshez
már nem kell külön engedélyt kérni, azonban a

településképi bejelentési kötelezettség ezekre is
vonatkozik. Mivel a jogszabályok lehetõséget biz-
tosítanak arra, hogy az önkormányzat szankcio-
nálhassa azokat a munkavégzéseket, amelyeket a
bejelentési kötelezettség figyelmen kívül hagyásá-
val indítottak el, a Képviselõ-testület ennek meg-
felelõen módosította a meglévõ rendeletet.

Szintén egyhangúan döntöttek a képviselõk a
településképi kötelezési eljárásról szóló rendelet
megalkotásáról. Ezzel kapcsolatban dr. Aczél
Péter fõépítész elmondta, hogy a szabályozás értel-
mében az önkormányzat október 1-jétõl bírságot,
illetve kötelezést róhat ki, amennyiben az építtetõ
elmulaszt bejelentést tenni az elvégzendõ munká-

ról vagy nem teljesíti az eljárás során felmerülõ
elõírásokat. (A témával bõvebben a Közös ügyünk
a kerület szépítése címû írásunk foglalkozik) 

Emelkedõ születési támogatás 

Változott a szociális és gyermekjóléti pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szól rendelet. Judák Barnabásné dr.
Varga-Kovács Emese népjóléti irodavezetõ el-
mondta, hogy kismértékben emelkedtek a szoci-
ális étkeztetés díjai, ugyanakkor az eddigi két fo-
gásos ebéd helyett szeptember 1-tõl háromfogá-
sos ebédet kapnak az idõs, illetve rászoruló polgá-
rok. Ötven százalékkal, 75 ezer forintra emelke-
dik a születési támogatás, a megemelt összeg való-
di segítséget jelent a nehezebb körülmények kö-
zött élõk számára.  

Szintén módosult a gyermekétkeztetés, illetve a
nyári napközis tábort igénybe vevõ, nem kerületi
tanulók után fizetendõ térítési díjak összege. A
napi egyszeri étkezés helyett több iskolában a dél-
utáni foglalkozások miatt igényként merült fel a
többszöri étkeztetés, amit a képviselõ-testület is
támogatott. 

Szabályozott éjszakai nyitva tartás és 
adóbeszedés
A kereskedelmi törvény felhatalmazása alapján
az önkormányzat rendeletben határozta meg az
üzletek éjszakai nyitva tartásának, valamint a vi-
lágörökségi területen mûködõ szeszes italt kimé-
rõ vagy árusító kereskedelmi, valamint vendéglá-
tó egységek éjfél és reggel hat óra közötti nyitva
tartásával kapcsolatosan felmerülõ, kizárólag a
közbiztonsági, köztisztasági feladatokra fordítha-
tó felügyeleti díj beszedésének szabályozását.
(Részletek a Változott az éjszakai nyitva tartás
rendje címû cikkünkben)

Döntés született a jövõ évi helyi adók kivetésé-
rõl, illetve beszedésérõl is. Az indoklásból kide-
rült, hogy a kerületi önkormányzatok hatásköre
az adók kivetése, ha errõl nem születik döntés,
ezeket a fõváros szedi be. Dr. Lukácsné Gulai
Anna pénzügyi igazgató nyomatékosan kérte,
hogy a lehetõséget ne szalassza el az önkormány-
zat, hiszen így az építményadóból és a telekadó-
ból, valamint az idegenforgalmi adó egy részébõl
származó bevételek a kerülethez kerülnek. Az elõ-
terjesztést a képviselõk egyhangúan támogatták.

Új mûködési szabályok a kerületi 
közintézményekben
Megváltozott a Polgármesteri Hivatal alapító ok-
irata, valamint Szervezeti és Mûködési Szabály-
zata. Elõbbire azért volt szükség, mert a képvise-
lõ-testület áprilisban határozott a polgármesteri
hivatal nevének megváltoztatásáról, amihez
most hiánypótlást kellett benyújtani. A hivatal
új hivatalos elnevezése Budapest Fõváros I. kerü-
let Budavári Polgármesteri Hivatal.

Módosították a képviselõk a GAMESZ Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatát is. Ugyanis számos
új feladat, – ilyen az oktatási intézmények mû-
ködtetése és az étkeztetés biztosítása – került az
intézményhez, amely már több mint 3 milliárd
forinttal gazdálkodik. Az egészségügyi szektor ki-
vételével a teljes intézményi rendszer gazdálkodá-
si feladatait ellátja, ezért volt szükség az SZMSZ
módosítására, ami az új mûködési struktúrát is
meghatározza. 
A rendeletek megtekinthetõk az ügyfélszolgálati
irodákon és az önkormányzat honlapján:
www.budavar.hu.

A képviselõ-testületi ülésen történt

Tovább nõtt a pénzügyi tartalék 

Sokan panaszkodnak az éjszaka is nyitva tartó,
szeszes italt árusító üzletekre, ezért az önkor-
mányzat úgy döntött, hogy a vonatkozó törvény
nemrégiben életbe lépett módosításainak megfe-
lelõen megalkotja saját, az érintett kereskedelmi
és vendéglátó egységekre vonatkozó szabályozá-
sát. A legfontosabb változás, hogy október elsejé-
tõl az éjszakai mûködéshez jegyzõi engedélyre van
szükség. 

Rendszeresen érkeznek lakossági bejelentések az
önkormányzathoz a szeszesitalt is árusító üzle-
tek, illetve vendéglátóhelyek éjszakai mûködésé-
vel kapcsolatban. A lakók nyugalmát, valamint a
kerület közbiztonságát szolgálja a legutóbbi tes-
tületi ülésen elfogadott rendelet, amely részlete-
sen meghatározza az este tíz óra utáni nyitva tar-
tás rendjét. Az egységes szabályozás hozzájárul a
környéken élõk egészséghez és pihenéshez való

jogának érvényesítéséhez. Mint Fekete Sándor-
né elmondta, a kereskedelmi törvény felhatal-
mazása alapján megalkotott önkormányzati ren-
delet értelmében október elsejétõl az alkoholt kí-
náló üzletek és vendéglátóhelyek este tíz, illetve
éjfél után csak jegyzõi engedély birtokában tart-
hatnak nyitva.  

„Az engedély akkor adható ki, ha a kérelem be-
nyújtását megelõzõ hat hónapban sem részleges,
sem teljes bezárást nem kellett elrendelni az üz-
lettel szemben, illetve nem történt a vagyonvé-
delmet, közbiztonságot, személyvédelmet jelen-
tõsen sértõ cselekmény. További feltétel, hogy
három hónapon belül hatóságilag megalapozott
lakossági panasz a mûködéssel kapcsolatban
nem érkezett az önkormányzathoz” – hívta fel a
figyelmet az igazgatási és közterület-felügyeleti
iroda vezetõje, akitõl azt is megtudtuk, hogy az éj-
szakai nyitvatartási engedéllyel rendelkezõ üzle-

teknek 2013. december 31-ig új kérelmet kell be-
adniuk.   

Szintén a kereskedelmi törvényben foglaltak
alapján az önkormányzatok a világörökségi terü-
leten a közbiztonság és köztisztaság fenntartásá-
hoz kapcsolódó többletfeladatok ellátásának fi-
nanszírozására felügyeleti díjat szedhetnek a 24
és 6 óra közötti nyitva tartó és szeszes italt kimé-
rõ, illetve áruló üzletek üzemeltetõitõl. 

Az ellenõrzést az igazgatási iroda munkatársai
és a közterület-felügyelõk hivatalból vagy lakossá-
gi bejelentés alapján végzik. Vizsgálják a mûkö-
dési elõírások és a nyitvatartási idõ betartását,
amennyiben jogellenes magatartást tapasztal-
nak, jegyzõkönyvet vesznek fel, az eljárást az igaz-
gatósági iroda folytatja le. Ennek eredményekép-
pen az engedély korlátozható vagy visszavonha-
tó, utóbbi esetben hat hónap elteltével lehetõség
van az újabb kérelem benyújtására.

Közös ügyünk 
a kerület szépítése

A kormány döntése értelmében az önkormány-
zatok a korábbinál nagyobb beleszólást kapnak
a települések megjelenésének alakításában.
Ennek szellemében módosította a Képviselõ-tes-
tület a településképi bejelentés szabályozását, va-
lamint alkotta meg az ehhez kapcsolódó kötele-
zettségi eljárás menetét meghatározó rendeletet. 

Az október elsején életbe lépett új településké-
pi önkormányzati rendelet hozzájárul ahhoz,
hogy helyi szinten dõljön el, milyen legyen a te-
lepülések arculata – tájékoztatta a Várnegyedet
dr. Aczél Péter. Kerületünk fõépítésze örvende-
tesnek tartja, hogy a január elsejével a vonatko-
zó kormányrendeletnek köszönhetõen na-
gyobb beleszólást kaptak az önkormányzatok a
környezeti látvány alakításában. Eddig ugyanis
az építési engedélyek kiadásakor a szépészeti
kérdések, illetve a települési illeszkedés csak egy
része volt a vizsgálandó feltételeknek. 

Az új jogszabály kifejezetten azért született,
hogy a lakosság az önkormányzaton keresztül
kinyilváníthassa véleményét az utcai látványt
érintõ építkezésekkel, változtatásokkal kapcso-
latban. Az elbírálás minden esetben a fõépítész
szakmai állásfoglalása alapján születik meg, il-
letve ha bármilyen kétely felmerül, a tervtanács
álláspontját is kikérik a döntés elõtt. 

Január óta az önkormányzathoz beadott több
mint száz városképi ügy közül egyetlen alkalom-
mal sem kellett megtagadni az engedély kiadá-
sát, a kérelmezõk ugyanis elfogadták az önkor-
mányzat javaslatait.  

A fõépítész a gyakorlati tudnivalókkal kap-
csolatban elmondta, hogy kétféle ügytípus léte-
zik. Azokban az esetekben, amikor szükség van
építési engedélyre, a településképi vizsgálat az
eljárás keretében történik meg. Számos, a köz-
területek látványát érintõ munkálathoz – ilyen
mások mellett a homlokzat színezése – viszont
már nem kell megkérni az építési engedélyt.
Ilyenkor a településképi vizsgálat szavatolja azt,
hogy az építtetõ a köz érdekeit és a szépészeti
szempontokat is szem elõtt tartja. 

A településképi bejelentési eljáráshoz kapcso-
lódva az önkormányzat a bírságolásról, illetve a
kötelezésrõl is rendeletet alkotott. Októbertõl
tehát szankcionálásra számíthatnak azok, akik
figyelmen kívül hagyják vagy hagyták a telepü-
léskép védelmét. Mivel helyi ügyekrõl van szó, a
jogorvoslatot a képviselõ-testület gyakorolja. 

Egy gyors és egyszerû eljárásról van szó, a be-
jelentõ egy fotót csinál a jelenlegi állapotokról
és röviden leírja, milyen munkát akar elvégez-
ni. A fõépítész csak annyit vizsgál, hogy ez
mennyire illik a városképbe. Az önkormányzat
ugyanakkor figyelemmel kíséri az építkezése-
ket, felújításokat és eljár a hely látványának vé-
delmében. Ha a változtatást nem jelentette be
az építtetõ, akkor bírságra számíthat, ráadásul
arra is kötelezik, hogy változtasson a kivitelezé-
sen. Dr. Aczél Péter úgy látja, bírságolásra és kö-
telezésre várhatóan a jövõben sem lesz szükség,
hiszen az önkormányzat célja az, hogy együtt
gondolkodva, a lakosságot és a beruházókat
partnerként kezelve óvja, védje és szépítse a ke-
rületet.

Változott az éjszakai nyitva tartás rendje

Egyre több épületen láthatók a homlokzat képét rontó 
klímaberendezések
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Évadnyitó
Zenei Szalon
Talán csak az árnyékok lettek hosszabbak a
Budavári Zenei Szalon legutóbbi összejövetele óta,
az érdeklõdés az idei szezonnyitó délutánon is
ugyanolyan élénk maradt, mint amilyen tavasszal
volt. Szilasi Alex zongoramûvész bevezetõjében
Szabolcsi Bence zenetörténészt idézte, aki szerint a
kora romantika hangulata olyan, mint a szeptem-
ber hónapé. A szalon házigazdája az idézet nyo-
mán úgy döntött, hogy elsõ õszi elõadásában a pre-
romantika korszak társadalmának és mûvészeté-
nek kialakulását vázolja föl a közönség elõtt.

A keretesen szerkesztett történetében Schubert
alakját idézte fel, akinek dalait könnyedség, idilli-
kus hangvétel jellemzi. Ennek a jellegzetes bécsi
hangulatnak hosszúra nyúló gyökerei voltak az
európai zenében. 

A 16. században a többszólamú zene igen ma-
gas szintre jutott. A világi, sok esetben népi hatá-
sokat hordozó „tánczene” egyre fokozódó népsze-
rûsége a hangszeres zene fejlõdésére is erõsen ha-
tott. Egyidejûleg a hangszerek családja több új tag-
gal bõvül. A többszólamú zenekari mûvek elõadá-
sakor a muzsikusokat csoportokra bontották.
Annak idején született 36, sõt 98 szólamú mû is,
ami pontosan  98 tagú zenekart jelentett. 

A barokk zenekari mûvekben egyfajta páneuró-
pai törekvés érhetõ tetten: mindenki egyformán
értékes. Emiatt az elsõ tétel német, a második fran-
cia, a harmadik olasz, a negyedik angol hangzású.
Ezt a fajta szerkesztési módot sokáig fenntartják.
Ebben az idõben a Bach fiúk népszerû stílusa mi-
att apjuk muzsikáját elfelejtették. Londonban
Händel ügynökséget alapít, de az intrikák miatt
tönkre megy. A németeknél a diákdalok jönnek
divatba, a franciáknál Rousseau reformja nyomán
Párizs megérik arra, hogy egy teljes generáció 30
éven keresztül vezesse Európa zenei életét. A fran-
cia forradalom alatt 3000 csembalót égettek el,
egyrészt az úri életmód szimbólumaként, másrészt
mert valóban elavult hangszernek bizonyult.
Helyette a vonósnégyesre írt mûvek jöttek divatba,
amelyeket kisebb helyen is elõ lehetett adni. 

Az elõadó ezzel a mozzanattal ért vissza
Schuberthez, aki immár a biedermeier idõszaká-
nak muzsikusa volt. Bár nagyon fiatalon halt
meg, több mint hatszáz romantikus dalt, több
szimfóniát, szonátát, vonósnégyest, operát és
egyéb darabot írt. Dallamok és líra iránti termé-
szetes érzékenységével Schubert a 19. század legte-
hetségesebb zeneszerzõi közé tartozott. Élete so-
rán nem volt elismert, de 31 éves korában bekö-
vetkezett haláláig több mint 100 mûve már meg-
jelent nyomtatásban. Nem tudott állandó megél-
hetést biztosítani magának, leginkább barátai tá-
mogatták, illetve apja alkalmazásában állt. Õt
tartják a bécsi klasszicizmus utolsó mesterének, il-
letve az elsõ romantikus zeneszerzõnek.                 -r-

Szilasi Alex ezúttal az elõadás végén ült a zongorához.
„Mûvészvendége” Szilasi Dávid volt, akivel négykezes-
ként játszották el Schubert f-moll fantáziáját. 

A rezsicsökkentésrõl tartott lakossági fórumot a
kerületben Nagy Gábor Tamás polgármester,
Rogán Antal, az Országgyûlés gazdasági bizott-
ságának elnöke, valamint Kósa Lajos, a Fidesz
alelnöke. Érdeklõdõk százai mentek el a prog-
ramra, hogy megismerjék a kormány intézkedé-
seinek pontos hátterét.

„Milliók álltak ki a rezsicsökkentés mellett az el-
múlt hónapokban, olyan támogatást kapott a
kormány, ami példátlan nemzeti egyetértést je-
lent” – e szavakkal nyitotta meg dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester a rezsicsökkentésrõl szóló
kerületi fórumot az Egyetemi Katolikus Gimná-
zium elõadótermében. Mint fogalmazott, a ren-
dezvény célja, hogy a döntéshozók és az érintet-
tek közvetlenül is szót tudjanak váltani egymás-
sal. „Sok hírt kapunk a sajtóban a rezsicsökken-
tésrõl, de sok olyan összefüggés van, amirõl a hír-
adásokban ritkán esik szó. Egy-egy ilyen fóru-
mon tehát be tudjuk mutatni mindazt, amirõl
általában csak rövid híreket kaphatunk, a válasz-
tókerületek képviselõi pedig visszajelzést kaphat-
nak arról, hogy az embereknek milyen igényei,
tapasztalatai és kérdései vannak” – fejtette ki a
polgármester.

Rogán Antal belvárosi
polgármester, az Ország-
gyûlés gazdasági bizottsá-
gának elnöke a rezsicsök-
kentés elõzményei kap-
csán arról beszélt, hogy
1995-97-ben, a szocialis-
ták kormányzása alatt zaj-
lott le a hazai energiaszol-
gáltatók privatizációja, oly
módon, hogy a tulajdo-
nossá váló multinacioná-
lis cégek számára az állam
8%-os profitot garantált –
ezzel együtt pedig megkezdõdött az energiaárak
drasztikus emelése. Ezt a kedvezõtlen folyamatot
1998-ban meg tudta állítani az elsõ Fidesz-kor-
mány, 2002-tõl azonban, a szocialisták újbóli
kormányra kerülése után ismét jóval az infláció
felett emelkedett az ár, legdurvábban 2006-2007-
tõl ugrottak meg a háztartások gáz- és a villany-
költségei. „2010 elejére odáig jutottunk, hogy
Európában, a bérekhez viszonyítva a magyar csa-

ládok fizették a legtöbbet a gázért, illetve a villa-
mos energia tekintetében Magyarországon volt a

második legmagasabb a
teher; eközben pedig a
multinacionális energia-
szolgáltató cégek 1040
milliárd profitot vittek ki
az országból” – mutatta be
a szocialisták örökségét a
bizottsági elnök. Rogán
Antal elmondta: a polgári
kormány munkájának kö-
szönhetõen, ez év január
1-jétõl 10%-kal csökkent,
november 1-jétõl pedig
újabb 11,1%-kal mérsék-
lõdik a gáz és a villany ára,

melyek így ismét az öt-hat évvel ezelõtti árakat
tükrözik. De nem csak a gáz és a villany ára csök-
ken: ezekhez hasonlóan, a 2012. decemberi ár-
szinthez képest a távhõárak is 20%-kal alacso-
nyabbak lesznek. Sõt, július 1-je óta a PB és tartá-
lyos gázért, az ivóvízért, a szippantásért és a csator-
náért is kevesebbet kell fizetni 10%-kal, míg a
hulladékszállítási és kéményseprési díjak telepü-
léstõl függõen 10-90 százalékkal csökkentek. 

A kormányzati intézkedések eredményeképp
átlagosan 70-80 ezer forintot tud megtakarítani
éves szinten egy négytagú család, de egy kétfõs
háztartás is megspórolhat a rezsikiadásokból 60-
70 ezer forintot.

A magyar kormány felmondta az európai elit
hallgatólagos megegyezését, miszerint a jólétbõl
mindenki részesülhet, a válság költségeit ugyan-
akkor az átlagemberekkel kell megfizettetni –
nyitotta elõadását Kósa Lajos. „Együtt sírunk,
együtt nevetünk”: az alelnök szerint így össze-
gezhetõ a Fidesz álláspontja, azaz ne csak az át-
lagemberek fizessenek, a multik is tegyenek va-
lamit a közösbe, ha baj van.

Az energiaszolgáltatással kapcsolatos hallga-
tói kérdésekre reagálva Rogán Antal elmond-
ta: az E.ON Csoport magyarországi földgázipa-
ri érdekeltségeinek visszavásárlásával ismét az
államra szállt annak a joga, hogy az ország, és ne
egy német cég tárgyaljon a legnagyobb orosz
szállítóval a kvótáról és az árról. A gazdasági bi-
zottság elnöke kifejtette: a november 1-jétõl ér-
vényes 11,1%-os csökkentés a teljes számla-
összeget érinti, tehát az alapdíjak is csökken-
nek. Az extra díjakkal – például emelt díjas
sms-ekkel, vagy irreálisan magas behajtási dí-

jakkal – trükközõ szolgáltatók-
kal szemben minden eszközzel
fellép a kormány. 

„Egy normális országban
nem kellene azzal foglalkozni,
hogy a szolgáltatókat különféle
részletszabályokkal arra kény-
szerítsük, ne játsszák ki a rezsi-
csökkentést” – reflektált az el-
hangzottakra a kerület polgár-
mestere. Nagy Gábor Tamás
zárszavában kiemelte: azért kell
az alaptörvénybe kétharmaddal
beemelni azt, hogy a közszolgál-
tatás nem a versenyszféra része,
hanem nonprofit tevékenység,
mert így bármilyen politikai
széljárás esetén garanciát kap a
magyar társadalom arra, hogy a
közszolgáltatásban a multinaci-
onális cégek ne vigyék ki az or-
szágból a hasznot.                        -d-

Fórum a rezsicsökkentésrõl

ZZöölldd  sszzáámmoonn  éérrddeekkllõõddhheettüünnkk  
aa  rreezzssiiccssöökkkkeennttééssrrõõll

A Magyar Energia Hivatal  az év eleje óta üze-
melteti a rezsicsökkentés zöld számot. Az in-
gyenesen elérhetõ 0066  8800--220055--338866 informáci-
ós vonalon hétfõtõl csütörtökig 8 és 16 óra,
pénteken 8 és 14 óra között fogadják a híváso-
kat. A szakértõk a zöld számon a rezsicsökken-
téssel kapcsolatos általános kérdésekben adnak
tájékoztatást. Az alaposabb áttekintést igénylõ
felvetéseket a telefonos ügyintézõk írásban rög-
zítik, és három napon belül megválaszolják az
érdeklõdõk részére. 

Mozogjunk együtt „kortalanul” címmel vidám családi napot szervezett a
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ és a Népjóléti
Iroda. A Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpontban a kerületben mûkö-
dõ szociális és segítõ szolgáltatókat bemutató Civil utca, lecsófõzõ verseny,
rengeteg játék és sportprogram, no meg az elmaradhatatlan tombola várta
az érdeklõdõket. Ráadásképpen egy születésnapi ünnepségre is sor került. 

Tavaly hirdette meg az Európai Unió a generációk közötti szolidaritás
évét, amelynek magyarországi rendezvényeihez csatlakozva hívta életre a
Mozogjunk együtt „kortalanul” címû családi napot a Budavári Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ. Az egyszeri alkalomból hagyomány
született, a lakossági visszajelzések hatására az intézmény ugyanis úgy dön-
tött, hogy a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont együttmûködésével
idén is megszervezi a programot. Tette ezt azért, mert az aktív idõsödés és
a generációk közötti párbeszéd elõsegítése ma sem vesztett aktualitásából
- hívta fel a figyelmet a családi napot megnyitó Judák Barnabásné dr.
Varga-Kovács Emese. Mint az önkormányzat népjóléti irodájának vezetõ-
je elmondta, a rendezvény célja éppen ezért a különbözõ korosztályok
összehozása, ennek érdekében ismét változatos programokkal várták a ke-
rületi fiatalokat, idõseket, családokat és egyedülállókat. 

Nagy sikert arattak a sportversenyek, az asztalitenisz, a darts és az íjászat,
ahogyan a háromgenerációs családok számára összeállított vetélkedõhöz
is sokan csatlakoztak. A kevésbé mozgalmas elfoglaltságra vágyók kreatív
és kézmûves foglalkozásokon vehettek részt, a kisebbek papírtündért, a
nagyobb gyerekek karkötõt és textilékszereket készíthettek. Akinek ked-
ve támadt hozzá, a kerület idõs lakóitól a kötés, horgolás, foltozás, hímzés
és a gomb felvarrás mesterfogásait is megtanulhatta.

Közben zajlott a lecsófõzõ verseny, amelyen hat csapat mutathatta be
fõzõtudományát, közülük a zsûri döntése értelmében az Idõsek csapata
nyerte el az elsõ díjat. A napot az eseményt támogató Budavári Önkor-
mányzat, az Olimpiai és Sportmúzeum, a K&H Bank, a Magyar
Olimpiai Bizottság, az Adidas, a Hilton, Béla Bácsi cukrászdája és Tóth
Attila képkeretezõ jóvoltából tombola zárta, amelynek bevételét a
Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsõdéi számára ajánlották fel a
szervezõk. 

Sor került még egy ünnepségre, a családi napon köszöntötték ugyanis
az idén huszonöt éves családsegítõ központ, a tizenöt éves gyermekjóléti
szolgálat, valamint a tíz éve mûködõ közösségi pszichiátriai ellátás mun-
katársait.                                                                                                                        -pp-

Évfordulók és meglepetések a családi napon 
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Szeptember 30-án, alapításának egy éves évfor-
dulóján nívódíjat vehetett át a Mesemúzeum és
Mesemûhely. Az elismerést Halász János, az em-
beri erõforrások Minisztériumának kultúráért fe-
lelõs államtitkára adta át a Múzeumok Õszi
Fesztiváljának nyitó rendezvényén. Ugyancsak
nívódíjjal ismerték el egy másik I. kerületi intéz-
mény, a Történeti Múzeum munkáját is.

Kányádi Sándor Kossuth-díjas költõ kezdemé-
nyezésére a Budavári Önkormányzat és a Petõfi
Irodalmi Múzeum példaértékû együttmûködé-
se eredményeképpen 2012. szeptember 30-án a
Magyar Népmese Napján nyílt meg kerületünk-
ben a Mesemúzeum és Mesemûhely. A gyere-
kek körében nagy népszerûségnek örvendõ, ép-
pen egy éves születésnapját ünneplõ intézmény
októberben is izgalmas programokkal várja a
családokat. 

A Döbrentei utca 15. szám alatt mûködõ intéz-
mény a kezdetektõl küldetésének tartja, hogy az
óvodások és kisiskolások számára vonzóvá tegye a
múzeumlátogatást, valamint visszavezesse õket –
és lehetõség szerint szüleiket – a magyar mese vi-
lágába. 

Ehhez járul hozzá a kiállítási tér berendezése,
valamint az intézménynek helyet adó ódon épü-
let, amely különleges hangulatával segít felszínre
hozni és átadni az évszázados történetekben rejlõ
értékeket. Méghozzá sikeresen, hiszen az elmúlt
egy év során közel 19 ezren látogattak el a múze-
umba, ez pedig azt jelenti, hogy nemcsak maga a
mese, hanem a mesével való foglalkozás is képes
közösséget teremteni. 

Ezt a szellemiséget testesítik meg az októberi
programok, amelyek keretében az érdeklõdõk ta-
lálkozhatnak Lackfi Jánossal és a Sebesvíz zene-
karral, felújíthatják kedvenc könyveiket, hamisí-

tatlan tabáni krumplibúcsún, valamint zenés af-
rikai kiránduláson vehetnek részt. 

Október 19-én, 11 órától „Tárgydoktor ren-
del” a mesemúzeumban, ahol szakemberek segít-
ségével otthonról hozott könyveket és a mesék-
hez kapcsolódó játékaikat újíthatják fel a kicsik,
szüleik vagy akár nagyszüleik társaságában. 

Október 26-án 11 órakor kezdõdik a Krumpli-
búcsú. A régi tabáni hagyomány részeként lesz
krumplihámozó verseny, krumplinyomda készí-
tés és krumpli-kvíz, valamint képregény rajzolás a
krumpli Amerikából induló kalandos történeté-
rõl. 

Másnap, október 27-én vasárnap 11 órától
Kovácsovics Fruzsina mesés afrikai utazásra
hívja a családokat. A programon mesék, mondó-
kák, dalok idézik meg a földrész legismertebb ál-
latait és népviseleteit, sõt a vállalkozó kedvûek
egy valódi afrikai állatbábot is elkészíthetnek. 

Nívódíjat kapott a Mesemúzeum 
és Mesemûhely

Cím: Budapest, I., Döbrentei utca 15.
Web: www.mesemuzeum.hu
E-mail: muzeumped@pim.hu,
Telefon: 06 1-202-4020

Õszi programok 
a nemzeti könyvtárban
KKuullttuurráálliiss  tteerreeffeerree  
A teremtés dicsérete – Weöres Sándor versek
Illés-festményekre, Illés Árpád festmények
Weöres-versekre… Tárlatvezetések a rendhagyó
kiállításban. Két különleges mûvész barátságá-
nak képei – Publikált és publikálatlan szövegek,
könyvek, kéziratok, zenei dokumentumok az
Országos Széchényi Könyvtár (I., Szent György
tér 4-5-6.) gyûjteményébõl, festmények közgyûj-
teményekbõl és magángyûjteményekbõl.
2013. október 15, 16, 18, 22, 25. Minden alka-
lommal 13 órakor. Ár: 400 Ft/fõ.

KKöönnyyvvttáárrii  kköörrssééttáákk  ppéénntteekkeennkkéénntt
Hogyan „közlekedik” a könyv 44 ezer négyzet-
méteren? Melyik a legkisebb könyv, és a legna-
gyobb a könyvtárban? Egyedi Csokonai kötet,
Lillának dedikálva a szakításuk után… Legköze-
lebb jövõre, a Múzeumok Éjszakáján láthatják
az érdeklõdõk, hol õrzik a több millió doku-
mentumot. Idõpontok: 2013. október 18-án
és 25-én 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 órakor
maximum 15 fõs csoportok számára. Ár: 600
Ft/fõ/felnõtt, 300Ft/fõ/diák.

AA  kköönnyyvvkkööttééss  ééss  rreessttaauurráállááss  mmûûhheellyyttiittkkaaii  
Hogyan mosható a papír? Mit tehetünk egy po-
ros, sáros, gyûrött, hiányos, egérrágta térképpel,
vagy könyvvel? Mi fán terem a könyvrestaurá-
tor? Mibõl készültek régen a papírok és a köny-
vek? Mi is az a pergamen? Mi az a vízjel? Látoga-
tás a restaurátormûhelyben, ahol a szakmai tit-
kok mellett a résztvevõk által behozott papírala-
pú mûtárgyak állapotának javításához a szakér-
tõk tanácsot adnak a bajok orvoslására. A
könyvkötõk útmutatása alapján minden láto-
gató saját kis könyvet készíthet. A program vé-
gén szakvezetéssel tekinthetõ meg a „Vízjel” cí-
mû kiállítás. Idõpontok: 2013. október 18-án
és 25-én 16 órától, maximum 15 fõs csoportok
számára. Ár: 1200 Ft/fõ, amely tartalmazza a ki-
állítás belépõjegyét és a hazavihetõ kis könyvet.

PPoolliittiikkaaii  ggyyiillkkoossssáággookk
Október 24-én 14 órától várják az érdeklõdõ-
ket a csak ezen a délutánon látható, a témához
kapcsolódó dokumentumritkaságokat és eddig
még nem publikált Szabad Európa Rádió és
BBC felvételeket bemutató minitárlathoz kap-
csolódó vezetésre, 16.30-tól pedig a Bûnök és
szenvedélyek címû irodalmi-kultúrtörténeti so-
rozat elsõ  programjára. Az elõadások ezúttal
1956 eseményeihez is kapcsolódnak.  A progra-
mot Dinya Dávid és a Divisi Kamarazenekar
koncertje zárja. Az NKA támogatásának kö-
szönhetõen ez a program ingyenes.
Minden programra elõzetes jelentkezés szük-
séges, legkésõbb a programot megelõzõ nap dé-
li 12 óráig, a  pr@oszk.hu email-címen, vagy a
06 1 224-3745-ös telefonszámon  hétfõtõl csü-
törtökig 9-15 óra között, pénteken 9-13 óráig.

Mátyás király
és Visegrád
Visegrádi kirándulással egybekötött tanulmá-
nyi versenyt szervezett I. kerületi és határon tú-
li diákoknak Hunyadi Mátyás királlyá választá-
sának 555. évfordulóján a Lánchíd Kör.
Mátyás király életérõl és koráról a gimnazistá-
kat Devich Dénes, a Budapesti Egyetemi
Katolikus Gimnázium történelem tanára, a
Márton Áron Kollégiumban lakó, határon tú-
li egyetemistákat pedig Gergely Attila, a
Lánchíd Kör elnöke készítette fel, aki egyben a
csapatot is kísérte.  A kirándulást a Budavári
Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sport
Bizottsága és az Alfred L. Toth Alapítvány tá-
mogatta. Fotó: Kenyeres Péter

Mesefoglalkozás, meseterápia 
a Márai Sándor Könyvtárban
OOkkttóóbbeerr  1188--áánn,,  ppéénntteekkeenn  1166  óórrááttóóll  Boldizsár Ildikó me-
sekutató, meseterapeuta mesefoglalkozást tart óvo-
dáskorú gyerekeknek, 17 órától pedig elõadás lesz a
meseterápiáról a szülõk számára. Az elõadás idejére a
gyerekeknek más programot biztosítanak. (Márai
Sándor Könyvtár, I., Krisztina krt. 87-91.) A részvétel
ingyenes, minden érdeklõdõ kisgyermeket és szülõt
várnak.

Várbarátok Köre
A Várbarátok Köre legközelebbi elõadása okkttóóbbeerr  1144--
éénn hhééttffõõnn 1188..0000 óórraakkoorr lesz a Litea Könyvszalonban
(Budapest I., Hess András tér 4.). Katona Tamásra emlé-
kezik Jankovics Marcell rajzfilmrendezõ, mûvelõdés-
történész. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Országos Mezõgazdasági Könyvtár 
(Budapest, I., Attila út 93.)
A Független Magyar Szalon XXII. országos kiállítása. A ki-
állítás ingyenesen megtekinthetõ október 30-ig, hétköz-
nap 9-18 óráig, hétvégén 10-16 óráig.
www.omgk.hu

Budapesti Francia Intézet
(I., Fõ u. 17.)
Rétegzõdõ identitások – kiállítás a KuglerArt Galéria ké-
peibõl a Budapest ArtExpo szervezésében. Kiállító mû-
vészek: Balogh Tibor, Bogdán János, El Hasszán Róza,
Gabi Jiménez, Kállai Henrik, Lakatos Erika, Oláh Mara,
Zorán Tairovic, Varga Erika. A kiállítás megtekinthetõ ok-
tóber 30-ig hétfõtõl péntekig, 9-18 óra között.

Kiskép Galéria
(I. kerület, Országház utca 15.)
A Café Budapest, kortárs mûvészeti fesztivál és a
Galériák éjszakája keretében várja a Kiskép Galéria az
érdeklõdõket az „Asztalnemûk egykor és ma” címû ren-
dezvényre 22001133..  ookkttóóbbeerr  1177--éénn  1199--2222  óórrááiigg.. Pattantyús
Gergely és James Carcass üvegmûvészek társaságá-
ban beszélgetünk a magyar és az angol mûvészi poha-
rakról. 

Koller Galéria
(I., Táncsics u. 5.)
A galéria 60 éves évfordulója alkalmából rendezett ka-
mara kiállításon ebben a hónapban Szõnyi István alkotá-
sai láthatók október 1-tõl november 3-ig.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(I., Országház u. 14) 
OOkkttóóbbeerr  2222..    kkeedddd,,  1188..0000  --1199..0000  óórrááiigg::  Magyarok a
Távol-Keleten ( Mátyás-templom plébánia épülete, dísz-
terem). Emlékezés az 50 éve elhunyt Baktay Ervinre. Az
orientalista geográfus két nagy indiai utazása, találkozá-
sa Jawaharlal Nehruval 1956-ban. Elõadó: dr. Kubassek
János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, az MTA
köztestületi tagja.  19.00 -19.30 óráig: 100 éve született
Baktay Ervin unokahúga, Amrita Sher-Gil – dr. Cseh
Gizella elõadása. Meghívott vendég: Gauri Shankar
Gupta, az Indiai Köztársaság nagykövete. Közremûköd-
nek: a Baktay Ervin Gimnázium diákjai naplójegyzetek és
útleírások felolvasásával.

Ciszterci Szent Imre templom
(XI., Villányi út 25.)
22001133.. ookkttóóbbeerr  2233--áánn,,  sszzeerrddáánn  1199..0000  óórraakkoorr Liszt
Ferenc: Requiem a Forradalom és Szabadságharc
áldozatainak emlékezetére. Elõadja a Szent Efrém
Férfikar. Szólót énekel Hajdú András, Viszló István,
Laborfalvi Soós Béla, Cser Péter. Orgonán közre-
mûködik Szabó Balázs. Vezényel: Bubnó Tamás
Liszt-díjas.

Titokzatos Bábgyûjtemény 
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
Bábtárának bábtörténeti kiállítása tekinthetõ meg a Bajor
Gizi Színészmúzeumban december végéig. (XII. ker.
Stromfeld Aurél u. 16.) A kiállításhoz kapcsolódóan múze-
umpedagógiai foglalkozásokat is tartanak: ookkttóóbbeerr  1166--áánn
ééss  1177--éénn  99--1133--óórraa között népmese-feldolgozás bábokkal
és „öko-báb” szelektív hulladékokból. OOkkttóóbbeerr  2200--áánn  1155--
1188  óórraa  között családi vasárnap keretében népmese-
feldolgozás árnybábokkal. OOkkttóóbbeerr  2244--éénn 99--1133  óórraa között
„Öko-marionett” készítés. Az érdeklõdõ csoportok elõre
jelezzék látogatási szándékukat Szebényi Ágnes múzeum-
pedagógusnál a következõ elérhetõségeken: 06-1-375-
1184/105. mellék vagy a szebenyi.agnes@szinhazi-
intezet.hu internetes címen.

Tolcsvay klub
(XI. Zsombolyai u. 6.)
Új helyen folytatja minden hónap utolsó szombatján tartott
összejövetelét a Tolcsvay klub.  Szeretettel vár mindenkit
október 26-án, 18 órától a TIT Stúdió Egyesület helyiségé-
ben, a XI. kerület, Zsombolyai u. 6. szám alatt a Tolcsvay
Trió: Tolcsvay Béla, Czipó Tibor és Egri László. Vendég:
ABSZ zenekar.

Programok

Illés Árpád: A holdbéli csónakos díszletterve
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IInnggaattllaann

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

HHaattttyyúúhháázz melletti liftes házban legfelsõ emeleti 49 m2,
kétszobás, szépen felújított erkélyes lakás eladó. A háznak a
Hattyú és a Batthyány utca felõl is van bejárata, az ablakok a
Batthyány utca felé néznek. Közös költség fûtéssel együtt
24.000 forint. Saját tároló van. Irányár: 16,9 millió Ft. Tele-
fon: 0630-5637-350.oo

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

NNaapphheeggyy utcában (Tabánnál) eladó várpanorámás, csen-
des, hangulatos 80 nm-es (padlástérbeépítéssel 170 nm-re
bõvíthetõ) duplakomfortos (kétgenerációsként is használha-
tó) lakás, vadonatúj tetõs, liftes házban. Befektetõknek is!
Irányár 28.5 MFt. Telefon: 0670-560-1817.

NNaapphheeggyyeenn a Fenyõ utcában csendes kertes, társasházi, 50
nm-es kétszobás, igényesen felújított szép lakás tulajdonos-
tól eladó. 22,9 MFt-ért (+ garázs 3 MFt) Telefon: 06-30-
2282-375.

NNaapphheeggyyeenn  a Fenyõ utcában zárt kertben GARÁZS kiadó.
Telefon: 063-30-3831-379.

LLoovvaass úton tulajdonostól eladó 116 nm-es erkélyes, körbe-
napozott, duplakomfortos, cirkófûtéses mûszakilag, esztéti-
kailag felújított lakás szép villaházban. Érdeklõdni: 06-30-
900-4888.

BBaallaattoonn felvidéken, Hévíz vonzáskörzetében, családi ház
eladó. 850 m2-es területen, teljes közmûvel, gyönyörû fás
környezetben, területe és beépthetõsége bõvíthetõ. Irányár:
35 MFt. Érdeklõdni az esti órákban: +36-20-486-7580.

BBuuddaaii  Várban a Dísz téren egy házban lévõ 2 db 127 m2-es
klasszikus nagypolgári belterû önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó vagy kisebb lakásra cserélhetõ.
Csereirányárak: 24,9 M Ft és 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 

II..  PPaauulleerr utcában 100 m2-es, 2 szoba + 2 félszoba elosztá-
sú, összkomfortos, erkélyes, jó állapotú öröklakás eladó.
Irányár: 24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
2203.  

BBuuddaaii vár közelében a Logodi utcában eladó egy 82 m2-es,
napfényes, cirkófûtéses, polgári belméretû öröklakás, mely
irodaként, rendelõként is kiválóan használható. Irányár: 24,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.  

AAttttiillaa  úton a Budai vár feljáratánál 190 m2-es, nagy belma-
gasságú, különleges egyedi adottságú, reprezentatív belterû,
földszinti, utcai portálos üzlethelyiség tulajdonjoga eladó.
Irányár: 59,6 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.

NNaapphheeggyy  alján a Mészáros utcában, kertes 6 lakásos tár-
sasházban nagypolgári jellegû, igényesen felújított, 100 m2-
es, 3,5 szobás öröklakás azonnal beköltözhetõen eladó.
Irányár: 29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
2203.

NNaapphheeggyyeenn  a Derék utcában, kertes Bauhaus-társasház-
ban lévõ 64 m2-es, napfényes, cirkófûtéses, azonnal beköltöz-
hetõ, alacsony fenntartási költségû öröklakás eladó. Irányár:
22,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

TTóótthh  Árpád sétány kedvelõinek! 90 m2-es 3 szoba hallos,
nagy étkezõkonyhás és 100 m2-es 2 fürdõszobás, panorámás
önkormányzati lakások örökölhetõ bérleti joga átadó vagy ki-
sebb lakásra elcserélhetõ. Csereirányár: 22,9 M Ft és 26,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii várban a Tárnok utcában 100 m2-es 2 szintes, nagy
teraszos, dupla komfortos, modern építésû magántulajdonú
öröklakás alkalmi áron, azonnal beköltözhetõen eladó.
Irányár: 49,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.

BBuuddaaii  Várban az Úri utcában dongaboltozatos belterû 73
m2-es 2 szoba hallos, nagy étkezõkonyhás, saját borospincé-
vel kialakított földszinti önkormányzati lakás örökölhetõ bér-
leti joga átadó. Csereirányár: 21,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.  

BBaatttthhyyáánnyy  téren 122 m2-es, 2 lakásként kialakított, 2 für-
dõszobás, 2 konyhás, erkélyes, cirkófûtéses önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 22,7 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

TToollddyy ferenc utcában lévõ teremgarázsban gépkocsibeálló
hosszabb távra kiadó. Érdeklõdni: 06-30-928-1551.

BBuuddaaii várhoz közel, zöldövezeti, napfényes garzon eladó.
Belsõépítész által tervezett, jó infrastruktúrával, teniszpá-
lyák, gyógyfürdõk, wellness. Irányár: 25.500.000 Ft. Érdek-
lõdni: +36-20-486-7580.

aaddááss--vvéétteell

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

EEllaaddóó Opel Astra Classic 1.4/90 LE megkímélt, karbantar-
tott, rozsdamentes! 4 téligumival, új akkuval, 490.000 Ft-ért.
1998 decemberi, 245.000 km-t futott. Telefon: 06-20-9362-
779.

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG  ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS  
vváássáárrooll  rrééggii  kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ééss  mmûûttáárrggyyaakkaatt,,  

sséérrüülltt  áállllaappoottbbaann  iiss..  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--445566--33993388..  0000

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

GGáábboorr Eszmeralda becsüs- mûgyûjtõnõ (elsõként legma-
gasabb áron) készpénzért vásárol judaikát, továbbá antik és
modern festményeket, bronztárgyakat, bútorokat (figurális
elõnyben), ezüsttárgyakat, aranyékszereket, porcelánokat,
herendit, meissenit, zsolnait, Kovács Margit, Gorka Géza al-
kotásait. Egyebeket, álló-, asztali-, faliórákat, tejes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan vidékre is. Üzletünk: Fõ ut-
ca 67. Telefon: 06-1-364-7534, 06-30-382-7020.oo

sszzoollggáállttaattááss

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

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

IInnggaattllaannffeellúújjííttááss!!  Ingatlanok külsõ-belsõ felújítása. Festés,
burkolás, közmûves, ács, bádogos munkák. Kerítés építése,
javítása. Teljeskörû kertészeti munkák. Telefon: 06-1-781-
402, 06-70-547-2584. 00

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csa-
pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Te-
lefon: 06-30-447-3603.

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

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

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS..  TTeelljjeesskköörrûû  ééppüülleettüüvveeggeezzééss..  
RRééggii  ggeerréébbffookkooss  aabbllaakkookk  ááttaallaakkííttáássaa  tthheerrmmaa  üüvveegghheezz..  

CCíímm::  AAvvaarr  uu..  2255..,,  tteelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..
bbuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu  0000

RREEDDÕÕNNYY,,  RREELLUUXXAA,,  SSZZÚÚNNYYOOGGHHÁÁLLÓÓ,,  ssttbb..
sszzeerreellééssee,,  jjaavvííttáássaa  ggaarraanncciiáávvaall  LLEEGGOOLLCCSSÓÓBBBBAANN!!

TTeelleeffoonn::  00667700--334411--99448899,,  00662200--334411--00004433..

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

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

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

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

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

RRáásszzoorruullóó  nagycsaládosoknak folyamatosan gyûjtünk
használható ruhát, bútort, konyhai és elektromos eszközöket.
Ezekért érte megyünk és eljuttatjuk Fótra, ahonnan tovább-
visszük Heves és Nógrád megyébe. Telefon: 06-30-942-
0979.

AApprróó--ccsseepprrõõ  sszzeerreelléésseekk,,  jjaavvííttáássookk  aazz  ÖÖnn  ootttthhoonnáábbaann!!
ÁÁrrjjeeggyyzzéékk,,  mmeeggrreennddeellééss::  
aapprroo--ccsseepprroo..mmyy..wwwwww..hhuu

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem do-
hányzó hölgy, rendezett családi háttérrel háztartásvezetést,
idõs- vagy gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 0630-892-
6355.

LLaakkaattooss, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 1 3754-194.oo

KKéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroolluunnkk!!
AArraannyyaatt,,  eezzüüssttöött,,  bbrriilliiáánnss  éékksszzeerreekkeett,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  

hhaaggyyaattéékkoott..  AArraannyy::  77..220000--1122..000000  FFtt  EEzzüüsstt::  118800--336600  FFtt..
TTeekkiinnttssee  mmeegg  aazz  iinntteerrnneetteenn::  wwwwww..lluuiissggaalleerriiaa..hhuu..  

IIII..  kkeerr..  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--33665511..

ZZÖÖLLDDSSÉÉGG--GGYYÜÜMMÖÖLLCCSS
ééss  hháázzii  kkéésszzííttééssûû  kküüllöönnlleeggeessssééggeekk  ÜÜZZLLEETT  nnyyíílliikk  
hhaammaarroossaann  aazz  II..  KKEERR..  TTÁÁNNCCSSIICCSS  UUTTCCAA  1177--BBEENN

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

eeggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabá-
lyozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóthné
Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013 Budapest, Krisztina
krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-3016.oo

HHaatthhaa JÓGA az Alagútnál, mindenkinek a mindennapok-
ban, testi-lelki harmónia és egészség. Képzett, gyakorlott ok-
tatóval. Zerge lépcsõ és a Logodi u. sarkán lévõ Judo terem-
ben. Október 3., 19.30 órai kezdéssel, tel.: 0670-454-7945.

JJóóggaa  aa  mmiinnddeennnnaappii  éélleettbbeenn..  AAzz  eeggéésszzsséégg  mmeeggõõrrzzéésséééérrtt
nnééllkküüllöözzhheetteettlleenn  aa  rreennddsszzeerreess  mmoozzggááss,,  aa  sszzaabbáállyyooss  llééggzzééss
ééss  aa  ssttrreesssszz  oollddáássáábbaann  aa  llaazzííttááss,,  ppiihheennééss..  PPrróóbbáálljjaa  kkii  öönn  iiss!!
HHééttffõõnn  ééss  sszzeerrddáánn  1188..0000--1199..3300--iigg  BBuuddaavváárrii  ÁÁllttaalláánnooss
IIsskkoollaa..  TTáárrnnookk  uu..  99--1111..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--440022--44665577..0000

GGEERRIINNCCBBEETTEEGGSSÉÉGGRREE  PPeerrssaallvvaa  GGyyóóggyysszzaalloonn..  GGeerriinncceerrõõ--
ssííttééss,,  nnyyúújjttááss,,  ffáájjddaalloommccssiillllaappííttááss,,  mmaasssszzáázzss..  CCíímm::
KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  SSzzééllll  KKáállmmáánn  ttéérrnnééll..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--335577--
22779988..  IInnggyyeenneess  pprróóbbaakkeezzeellééss!!0000

ookkttaattááss
GGyyaakkoorrllootttt gimnáziumi tanár felvételi elõkészítést, korre-

petálást vállal. Telefon: 06-20-429-7853.
BBeerrlliinnii  egyetemen végzett, germanisztika diplomával ren-

delkezõ német nyelvtanár tanítást, korrepetálást vállal. Tel:
06 20-513-9935.

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa  ttaannííttááss,,  kköözzééppsszziinnttûû  ééss  eemmeellttsszziinnttûû
éérreettttssééggiirree,,  ffõõiisskkoolláárraa,,  eeggyyeetteemmrree  ffeellkkéésszzííttééss..  TTööbbbb  mmiinntt
hhúússzzéévveess  ggyyaakkoorrllaatt..  TTeelleeffoonn::  0066--11--221133--77774477,,  mmoobbiill::  0066--
2200--551188--22880088..0000

AAnnggooll nyelvtanár Déli Pu. – Mészáros utca környékén.
Felnõtteknek és gyerekeknek. Kezdõtõl nyelvvizsga szintig.
Telefon: 06-20-412-3663.

Szolgáltatás

Ingatlan

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu
1027 Budapest, Margit körút 2. 

Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708

MINDEN ESTE ÉLÕZENE A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕ)

Ajándék torta ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, ballagás, évforduló)..
Szombat-vasárnap frissen facsart grapefruit és narancslé.

Családi akció! Hétvégén és ünnepnap a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes.
Klimatizált étterem! További akciók a www.trofeagrill.eu/margit oldalon.

s

Oktatás

Adás-vétel

Egészség
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RREEDDÕÕNNYY
RREE LLUUXXAA

SSZZÚÚNNYYOOGGHHÁÁLLÓÓ
LLEEGGOOLLCCSSÓÓBBBBAANN!!
0066--7700--334411--99448899

RRÉÉGGIISSÉÉGGEETT
AANNTTIIKK  

TTÁÁRRGGYYAAKKAATT,,
JJÁÁTTÉÉKKOOTT  VVEESSZZEEKK!!
0066--2200--334411--00004433

Ismét megnyílt a BÜFÉ a Városháza 
aulájában! 

Friss szendvicsek, üdítõk, sütemények, 
saláták, finom pékáru, kávé. 

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket! 

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!
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E-mail: varnegyed@budavar.hu


