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Az elõzetes ütemezésnek megfelelõen halad a budai fonódó villamos-
hálózat kialakítása. Jelenleg is folyamatban van a vízcsõszigetelés, a
kábel- és egyéb közmûépítések, valamint a szerkezeti elemek kialakí-
tása, míg várhatóan március elején a Batthyány tér egy részét is fel-
bontják. 

Jelenleg is zajlanak a budai fonódó villamoshálózat munkálatai, többek kö-
zött a pálya kiépítéséhez elengedhetetlen közmûveket, szerkezetrészeket
alakítják ki, illetve szükség esetén kiváltják és áthelyezik a közmûvezetéke-
ket. A Bem rakparton a kivitelezés különös figyelmet igényel, itt ugyanis a
villamosvágányok a hévalagút födémjére kerülnek – tájékoztatta lapunkat
a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Mint megtudtuk, a budai fonó-
dó villamoshálózat kiépítésével párhuzamosan zajlik a hévalagút szigetelé-
se, illetve speciális dilatációs és megerõsítési munkákat is végeznek. Bár a
téli idõszak nem kedvez a kültéri építkezésnek, hiszen több munkafolya-
matot a hidegben nem lehet kivitelezni, ennek ellenére a munkálatok az
elõzetes ütemezésnek megfelelõen zajlanak a budai fonódó teljes építési te-
rületén. Különösen mozgalmasnak ígérkeznek a következõ hetek, az alag-
útban elvégzendõ munkálatok miatt várhatóan március 13-áig a H5-ös hév
nem jár a Batthyány tér és a Margit híd, budai hídfõ között. 

A Batthyány teret érintõ beruházás, hogy a födém magassága miatt, a
BKK kénytelen volt módosítani az egyenáramú földkábelek tervezett
nyomvonalát. Több lehetõséget megvizsgálva a szakemberek úgy döntöt-
tek, hogy a kábelt a Batthyány téren keresztül vezetik el. Az ehhez szüksé-
ges tervek jóváhagyása folyamatban van, a kivitelezés csak ezt követõen,
várhatóan néhány héten belül kezdõdhet el, és mintegy négy-öt hétig tart
majd. A kábelek új nyomvonala a Batthyány tér térkõvel burkolt részeit sá-
vosan érinti, ennek köszönhetõen a burkolat az eredeti állapotoknak meg-
felelõen, egyszerûen helyreállítható lesz.                                   (Folytatás a 3. oldalon) 

Márciusban kábelfektetés miatt a Batthyány tér egy részét is felbontják

Tavasszal kezdõdik a vágányépítés

„Érzékenyítés” – e különleges hangulatú szó
valójában szakkifejezés, amelyet akkor hasz-
nálnak, ha az átlagostól eltérõ, például ki-
sebbségi vagy fogyatékkal élõ embertársaink
elfogadásához megértõbb, érzékenyebb kör-
nyezetet kívánnak kialakítani. Egy, az el-
múlt héten kötött megállapodás értelmében,
az I. kerületi általános és középiskolákban,
osztályfõnöki órák keretében mozgássérült
emberek beszélgetnek a diákokkal, és külön-
bözõ szituációs játékok segítségével ismerte-
tik meg helyzetüket.

A megállapodást február 18-án, a Városházán
megrendezett sajtótájékoztató keretében írta alá
a Budavári Önkormányzat képviseletében dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester és a Mozgás-
sérült Emberek Önálló Élet Egyesülete nevében
Ungvári Mihályné, az egyesület elnöke. Az ese-
ményen jelen volt dr. Gálné Csabai Klára tanke-
rületi igazgató, Varga Antal alpolgármester, a ke-
rületi iskolák vezetõi, valamint Beck Gabriella
kerületben élõ pedagógus, szociális munkás, aki
korábban a közmeghallgatáson vetette fel az érzé-
kenyítés szükségességét. 

Dr. Nagy Gábor Tamás az érzékenyítõ órák
bevezetését olyan mérföldkõnek nevezte a buda-
vári intézmények életében, amelynek segítségé-
vel jelentõsen megváltozhat a fiatalok szemléle-
te és elfogadási készsége. Az egyezmény lehetõvé
teszi, hogy minden kerületi iskolás személyesen
találkozzon a fogyatékkal élõk mindennapi
problémáival. Az elkövetkezõ két tanév során
szeretnének minél több diákot bevonni a prog-
ramba, hogy a gyerekek közvetlenül érzékeljék,
miként tudnak segíteni mozgássérült embertár-
saikon. A polgármester annak a reményének
adott hangot, hogy a diákok életre szóló tapasz-
talatra tesznek szert.

Ungvári Mihályné, Györgyi elmondta, hogy
egyesületük 1995-ben alakult. A budavári isko-
lákba egy tizenöt fõs, önkéntes csapat tagjai jár-
nak majd és minden évfolyamban tartanak fog-
lalkozásokat. Tapasztalata szerint a legkisebbek,
az elsõsök a legnyitottabbak, legérdeklõdõbbek.
Az egyesület tagjai a foglalkozásokon többek kö-
zött beszélnek arról, hogy milyen nehézségekbe

ütközik a tanulás, a munkavégzés, a szórakozás, a
sport, a párválasztás, a háztartásvezetés. Kiemel-
ten beszélnek az ép és sérült emberek közötti kap-
csolatteremtés gondjairól (a félelemrõl, tanácsta-
lanságról: milyen módon közeledjenek hozzájuk
anélkül, hogy megsértsék õket), a segítés fontos-
ságáról, formáiról, a megbámulásukról és az irán-
tuk érzett sajnálat feldolgozásáról. A tematika ré-
sze, hogy eljátszatják a fiatalokkal azt a szituációs
játékot, hogy képzeletben üljenek be egy kerekes-
székbe és gondolják végig: így hogyan tudnák vé-
gigcsinálni mindazt, amit naponta szoktak. A
gyermekek maguktól rájönnek, hogy szinte le-

küzdhetetlen akadályokat képeznek a járdaszegé-
lyek, a középületek lépcsõi és a tömegközlekedé-
si eszközök használata sem megoldott minden
esetben. A tanórákon azokra a balesetekre is fel-
hívják a figyelmet, amelyek következményeként
kerekes-székes életformára kényszerülhetnek a
gyerekek. 

Az órák végén a gyermekek a kerekes-széket is
kipróbálhatják. Bemutatják nekik, hogyan lehet
segíteni a mozgássérülteknek a küszöbön vagy
egy-egy lépcsõfokon.

A több éves programra a Budavári Önkor-
mányzat kétmillió forintot biztosít.                    R. A.

Kapcsolatteremtés ép és sérült emberek között

Érzékenyítõ órák az iskolákban

Emlékezés a nagy háborúra

Új kiállítás a Várnegyed
Galériában
„Elmegyek a halál torkába”- emlékezés a nagy há-
borúra címmel március 12-én 18 órakornyílik a
Várnegyed Galéria I. világháborús történeti  ki-
állítása. A tárlatot dr. Kovács Vilmos ezredes, a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum vezetõje nyitja
meg, köszöntõt mond dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester. Közremûködik: Gergely Éva. 
A szervezõk március 7-i még várják az Önök ál-
tal kölcsönzésre felajánlott, a háborúhoz kötõ-
dõ emléktárgyakat, relikviákat, fotókat, tárgya-
kat, képeslapokat, naplót stb. amelyek a kiállítás
anyagát gazdagíthatják. Az emléktárgyakat
keddtõl szombatig 11.00-17.00  óra között lehet
leadni a Várnegyed Galériában. (Budapest, I.,
Batthyány u. 67.) Telefon: +36-1-214-4450.

A tárgyakat a kiállítás végén, március 28-án
visszajuttatják a felajánlóknak.

A Budavári Önkormányzat 
tisztelettel meghívja Önt és családját 

az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc 

167. évfordulója alkalmából tartandó 
megemlékezésre 

2015. március 15-én 9.00 órakor.

Köszöntõt mond: 
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Közremûködik: 
Pál István „Szalonna” és bandája 

Gyulányi Eugénia színésznõ 

Helyszín: Dísz tér – Honvéd emlékmû
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Hogyan válasszunk új közös képviselõt?

Burkolat javítás a Mária téren
Garanciális burkolat javítási munkálatokat végez a
Hornyák Kft. a Mária téri szobor körül,  emiatt a járda
egy részét elkerítették és a  szobor elõtti padokat  el-
szállították. A padokat néhány hét múlva, a munkák be-
fejezése után visszahelyezik a szobor elé.

Mozgássérültek klubnapja
A Mozgássérültek Budavári Szervezetének követke-
zõ klubnapja 22001155..  mmáárrcciiuuss  33--áánn  ddéélluuttáánn  22  óórraakkoorr
kezdõdik. Helyszín: 1011 Budapest, Bem rakpart 6. A
volt és a ma is aktív klubtagokat egyaránt szeretettel
várják.

Röviden

Pedagógus 
díszoklevelek 
adományozása
A kerületünkben élõ nyugdíjas pedagógusok
legkésõbb 2015. március 20-ig nyújthatják be
a pedagógus díszoklevelek (arany-, gyémánt-,
vas- és rubindiploma) iránti, 2015. évre szóló
kérelmüket. A kérelmeket az I. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal Szervezési és Hatósági
Igazgatóság Népjóléti Csoportja fogadja, de be-
nyújthatók a végzettséget adó fõiskolákhoz,
egyetemekhez vagy azok jogutód intézményei-
hez. A Polgármesteri Hivatal elérhetõsége:
1014 Budapest, I. Kapisztrán tér 1. fszt. 6. 

AZ ADOMÁNYOZÁS FELTÉTELEI: 
Aranydiploma igényléséhez szükséges okmá-
nyok: az 50 évvel ezelõtt szerzett oklevél fénymá-
solata, díszoklevél iránti kérelem a fõiskola fõ-
igazgatójához,  rövid szakmai önéletrajz, a mun-
kakönyv 9-12. oldalainak fénymásolata vagy
munkahelyi igazolás az ott eltöltött évekrõl
(melynek minimum 30 évnek kell lennie)

Gyémánt-, Vas- és Rubindiploma igényléséhez
szükséges okmányok: az elõzõ adományozott
(arany-, gyémánt-, vas-) oklevél fénymásolata,
rövid szakmai önéletrajz, díszoklevél iránti ké-
relem a fõiskola fõigazgatójához.

A díszoklevél iránti kérelem beadásához
szükséges egy nyomtatvány kitöltése, amelyen
fel kell tüntetni az adóazonosító jelet és a társa-
dalombiztosítási azonosító jelet (TAJ szám). A
nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáin tudják beszerezni.

Felvilágosítás: Judák Barnabásné dr. Varga-
Kovács Emese 458-3051.

A Társasházi Törvény kötelezõvé teszi a kö-
zös képviselõk számára, hogy az elõzõ évi te-
vékenységükrõl, a társasház pénzügyeinek
alakulásáról éves beszámolót tartsanak má-
jus 31-ig. Ennek kapcsán – olvasóink kérésére
– annak jártunk utána, hogy mi a közös kép-
viselõ feladata, és mit vegyenek figyelembe a
lakók, ha új közös képviselõt választanak.

- Az év eleje mindig mozgalmas idõszak a társas-
házak életében, hiszen a közös képviselõk ilyen-
kor tartják meg éves beszámolójukat, amelyen
többek között a gazdasági terv teljesülésérõl és a
közös képviselõ tevékenységérõl esik szó. Szintén
ekkor kell elfogadtatni az adott évre vonatkozó
gazdasági és pénzügyi terveket, amelyek alapvetõ-
en meghatározzák a közös költség befizetési köte-
lezettségeket – foglalta össze röviden az éves be-
számoló lényegét Mátyásy György. Mint az I. ke-
rületi Házgondnoksági Kft. vezetõje elmondta,
tapasztalatai szerint mindig vannak olyan társas-
házi közösségek, ahol a beszámoló alapján jutnak
arra a következtetésre, hogy a közös képviselõjük
nem úgy végezte a tevékenységét, ahogy azt a tulaj-
donosok elvárták. Ebben az esetben óhatatlanul
felmerül a váltás gondolata, ezt azonban –a szak-
ember szerint– érdemes alaposan meggondolni,
és több szempont figyelembevételével dönteni. 

„Nagyon fontos, sõt talán a legfontosabb, hogy
soha ne az ár alapján válasszunk új közös képvise-
lõt. Gondoljunk arra, hogy aki feltûnõen olcsón
árulja a szolgáltatásait, késõbb igyekszik behozni
az alacsony ár miatti bevételkiesését. Azt se
higgyük el, ha valaki azt állítja, hogy a város másik
részérõl gondját tudja viselni egy I. kerületi ingat-
lannak, mert ez a gyakorlatban szinte sohasem
mûködik” – hívta fel a figyelmet Mátyásy György,
aki megemlítette azt is, hogy nincs szükség házi-

pénztárra, a társasházakat ugyanis kizárólag ban-
ki átutalások igénybevételével is hatékonyan le-
het üzemeltetni. Ez azért lényeges, mert a házi-
pénztárban tartott összeg felhasználását nehe-
zebb nyomon követni, sok esetben csak az éves
beszámoló kapcsán derül fény a hiányra. 

„Mindenkinek azt ajánlom, hogy mielõtt dön-
tenének az új közös képviselõrõl, beszéljenek a re-
ferenciának megadott ingatlanok lakóival.
Bátran kérdezzenek rá, hogy mi történt a házban,
milyen gyakran látták a közös képviselõt, milyen
gyorsan ad megoldásokat a felmerülõ problémá-
ra, mikor és hányszor volt közgyûlés az utóbbi
idõben” – sorolta a közös képviselõ kiválasztásá-
nak gyakorlati tudnivalóit a Házgondnoksági
Kft. irányítója hozzátéve, hogy ma már minden
–üzletszerûen mûködõ– közös képviselõnek re-
gisztráltatnia kellett magát, azaz tevékenységérõl
tudnia kell a jegyzõnek és a kormányhivatalnak. 

Nagy elõny, ha a közös képviselõ maga is rendel-
kezik olyan végzettséggel, pl. építész, gépész, jo-
gász, stb. oklevéllel, diplomával, amely a szakmai
kérdésekben segítségére van. Mindenképpen
fontos a tartozókkal való bánásmód tisztázása. A
legtöbb közös költség tartozás ott keletkezik, ahol
a közös képviselõ erre nem fordít kellõ figyelmet.

„Aki nem regisztrált közös képviselõ, és a kony-
hája az irodája, vagy a sufnijában fogadja az ügyfe-
leit, vélhetõen a közremûködõi, szolgáltatói köré-
nek megválasztásában is igénytelen. Már csak
ezért is mindig ragaszkodjunk ahhoz, hogy a kö-
zös képviselõ rendelkezzen a tevékenyégi körébõl
okozott károk fedezetére szolgáló biztosítással.
Gondoljunk a Kodály köröndnél leégett épület-
re, egy elnézett repedésre, egy nem szakszerûen
kezelt mûszaki probléma következményeire. Azt
se felejtsük el, hogy egy profi cég a pályázatírási ta-
pasztalataival, a rendelkezésére álló szakember-

gárdával bõven „visszatermeli” az esetleg havi né-
hány száz forinttal drágább közös képviseleti dí-
ját” – emlékeztetett Mátyásy György kiemelve,
hogy a közös képviselõ nem egyenlõ a házmester-
rel vagy a gondnokkal. 

A közös képviselõ és a társasház közötti együtt-
mûködés többféle lehet: vannak olyan házak,
ahol a közös képviselõ szinte mindenben szabad
kezet kap –ebben az esetben is ajánlatos az önkor-
látozás, ami azt jelenti, hogy a közös képviselõ a
fontosabb döntések meghozatala elõtt egyeztet a
számvizsgáló bizottsággal–, de az is gyakorta elõ-
fordul, hogy a tulajdonosok úgy viselkednek,
mint maga az intézõ bizottság, ilyenkor a közös
képviselõ mozgástere rendkívüli módon beszû-
kül, miközben a felelõsség az övé marad.

Mátyásy György úgy látja, hogy az a társasház
képes jól mûködni, ahol egészséges egyensúly
van a közös képviselõ és a Számvizsgáló
Bizottság, vagy a meghatározó tulajdonosi cso-
port között. Ha nincs meg a megfelelõ bizalom
és összhang, akkor azon mielõbb változtatni
kell. Nem lehet cél a 100 százalékos támogatott-
ság, de ahol a közös képviselõ és a tulajdonosok
harcban állnak egymással, ott törvényszerûen
nem mennek jól a dolgok. Ilyenkor minden-
képpen váltani érdemes, ezúttal azonban a ko-
rábbinál is nagyobb körültekintéssel ajánlott
közös képviselõt választani.                                    -k-

Bírósági ülnökök
választása
Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezeté-
nek 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény
által meghatározott ügyekben és módon nem
hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormány-
zat legfeljebb 10 fõ ülnököt választhat meg a
Budai Központi Kerületi Bíróságra (Budapest,
Budakeszi út 51/b). A bírósági ülnöki megbízatá-
sa 4 évre szól.

A 10 ülnökbõl 5 pedagógus ülnök kerül meg-
választásra, akiket Budapest I. kerületében mû-
ködõ alapfokú és középfokú nevelési-oktatási in-
tézmények tantestületei jelölhetnek. Ezen intéz-
ményeket az Önkormányzat közvetlenül is érte-
síti az ülnökválasztással kapcsolatosan.  A kerü-
letben mûködõ nemzetiségi önkormányzatok
képviselõ testületei egy ülnököt választhatnak.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött, de 70. élet-
évét be nem töltött magyar állampolgár választ-
ható meg, aki nem áll a cselekvõképességet
érintõ gondnokság, vagy támogatott döntésho-
zatal hatálya alatt, továbbá büntetlen elõéletû és
nem áll közügyektõl eltiltás hatálya alatt sem.

A jelölést az ülnök-jelölt elfogadó nyilatkoza-
tával és erkölcsi bizonyítvány csatolásával együtt
legkésõbb 2015. március 16. napjáig lehet a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. fszt.) benyújta-
ni. Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb az ülnök
megválasztására kerülõ Képviselõ-testületi ülé-
sig - 2015. március 26.  napján 16.00 óráig - be
kell nyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáján. A jelöléshez szükséges forma-
nyomtatványokat a www.budavar.hu oldalon ta-
lálja meg.

Az ülnököt a bírák jogállásáról és javadalma-
zásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.)
221. § rendelkezései szerint távolléti díj, illetõ-
leg tiszteletdíj illeti meg, amelyet a bíróságok
költségvetésükbõl térítenek meg. 

Batthyány Gála

Alapításának 143. évfordulóját ünnepli idén a Batthyány Lajos Általános Iskola. A Millenárison
tartott gálán minden osztály nagyszerû produkcióval lépett fel a lelkes és népes közönség elõtt.
Képünkön az 5.b. osztály cowboy táncot ad elõ.

Vidám farsangi délután a Roham utcai Idõsek Klubjában

Szabad egy táncra?
A címben feltett kérdés a tánciskolává alakított
Roham utcai Idõsek Klubjában hangzott el feb-
ruár 11-én délután, itt ugyanis a tánc jegyében
zajlott az idei farsang. A vidám rendezvényen je-
len volt Lázár Nóra, a Budavári Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ vezetõje, a
Fõ utcai és Hattyú utcai klub tagjai, vezetõi és
munkatársai, valamint néhány külsõs látogató.

A családias hangulatú klubhelyiségben össze-
gyûlt közel félszáz nézõ, illetve jelmezes résztvevõ
lelkesen várta a program kezdetét. A karneválra
már több héttel korábban ötletekkel, díszletké-
szítéssel, valamint megfelelõ öltözet- és zeneválo-
gatással készültek. A táncórát Bokodi Ferencné,
Zsuzsa, a klub vezetõje nyitotta meg, és õ volt a
mûsor konferansziéja is. Szellemes összekötõszö-
veggel mutatta be az egyes számok elõadóit, kom-
mentálva táncválasztásukat és stílusukat. 

A nyitótánc ezúttal nem palotás volt, hanem a
nyugdíjasok zamárdi táborának elmaradhatat-
lan koreográfiája, a kacsatánc. A magukra vala-
mit is adó tánciskolákhoz méltóan, itt sem ma-
radhatott el a keringõ a tangó és az „igazi lassú”,
de farsang lévén olyan különleges táncokból is
tartottak bemutatót, mint a simmy, vagy a kán-
kán. A résztvevõk a fiatalokat is meghazudtoló

módon járták a tvisztet a Hungária együttes
Micsoda buli címû slágerére, majd elindult a vo-
natozás, amibe bárki bekapcsolódhatott. 

A mûsort követõen farsangi fánk és tea várta a
klubtagokat, majd ismét megszólalt a zene, és
folytatódott a tánc.                                                        r.

Kormányzati 
szerepvállalással
épül a várgarázs
Még 2007-ben kezdte építeni a Csikós udvar
alatti, háromszáz férõhelyes várgarázst az oszt-
rák Wipark és a Raiffeisen-csoport közös cége.

Eredetileg 300 parkolós garázst terveztek a
Vár Krisztinaváros felõli oldalába, ám a projekt
nem várt akadályokba ütközött: Zsigmond ko-
rabeli lõréses várfalat tártak fel, így át kellett ter-
vezni az épületet. De nem volt elég a negyedmil-
liárdos többletköltség, újabb problémák követ-
keztek. Végül a beruházó átadta a fejlesztést a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõnek, ekkor dön-
tött úgy a kormány, hogy állami szerepvállalás-
sal befejezik az építkezést. 

Tavaly novemberben 1 milliárd 778 millió
forintot adtak a megvalósításra, mely magában
foglalja a környezõ épületek állékonyságát
helyreállító munkálatokat is. Ezt az összeget
egészítette ki a kormány nemrégiben újabb 1,3
milliárd forinttal, amibõl a teljes projekt meg-
valósítható.

A közös képviselõ alapvetõ feladata a társasház ki-
egyensúlyozott mûködésének biztosítása, a kisebb-na-
gyobb javítások, biztosítási ügyek lebonyolítása, meg-
szervezése. Ha problémát észlel, vagy felhívják erre a fi-
gyelmét, azt ésszerû idõn belül meg kell oldania,  de a
közös képviselõ nem fogja kicserélni az izzót, esetleg sa-
ját kezûleg beszabályozni a fûtést, mert nem ez a dolga.
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Márciusban kábelfektetés miatt a Batthyány tér egy részét is felbontják

Tavasszal kezdõdik a vágányépítés
(Folytatás az 1. oldalról) 
A teret tavaly év végén felújító Budavári Önkor-
mányzat a garanciális és szavatossági jogok fenn-
tartása miatt elõírta, hogy a munkálatokat a fel-
újítást végzõ céggel kell megcsináltatni. Jónak
bizonyult tehát az önkormányzat korábbi dönté-
se, amikor a mostani burkolat lerakását támo-
gatta, hiszen ez a típusú kövezet könnyen és ol-
csón felbontható, majd újra lerakható. 

Az elmúlt pár hónap kiszámíthatatlan idõjárá-
sa miatt az építkezés látványos része nem indul-
hatott el, tavasszal azonban a teljes vonalon elkez-
dõdnek a vágányépítési és környezetrendezési,
ezt követõen pedig az út- és járdaépítési munkák. 
A Széll Kálmán téren a budai fonódó villamos-
hálózat megvalósításához kapcsolódóan már
megtörtént a meglévõ vágányhálózat bontása. A
Szilágyi Erzsébet fasor torkolatában február vé-
gén elkezdõdik a végleges vágány kiépítése, míg a
márciustól májusig terjedõ idõszakban újjáépül
a villamosok végállomása is. A budai fonódó
Széll Kálmán téri és Bem rakparti ágának befeje-
zési határideje 2015. december 23., ekkor indul-
hat el a villamosközlekedés, a Széll Kálmán téri
fejlesztés várhatóan 2016 tavaszára valósul meg.

Tavaly õsszel indult el a budai fonódó villamoshálózat kiépítése. A fejlesztés célja, hogy a széttagolt budai
villamosvonalak (17-es, 19-es, 41-es, 61-es) összekapcsolásával átszállás nélkül lehessen utazni Észak-,
Közép- és Dél-Buda között. Ennek érdekében átalakul a Széll Kálmán téri vágányhálózat, míg a Frankel Leó
út és a Margit körút, valamint a Batthyány tér és a Margit híd között új pályát építenek. A Széll Kálmán tér irá-
nyába a Török utcában haladnak majd a villamosok, az Óbudára közlekedõ szerelvények a Margit körútról
kanyarodnak a Frankel Leó úti pályára. Megállók létesülnek a Bem mozinál, illetve a Frankel Leó út és a Vidra

utca sarkán. Teljes szélességében
megújul a Török utca, a Frankel
Leó út és a Bécsi út, ezen kívül át-
épül a Margit körúti vágány a Török
utca és a Margit híd budai hídfõ kö-
zött. Kapcsolódó beruházásként a
Török utcai könyvtár elõtti téren
utcabútorokat és növényeket tele-
pítenek, a Zsigmond teret pedig
parkosítják. A 17-es villamosvonal
a Margit híd és a Tímár utca között
korszerû pályát, felsõvezetéket,
akadálymentes megállóhelyeket
kap, a teljes vonalra alacsonypad-
lós, légkondicionált CAF villamosok

érkeznek. Teljesen új villamospálya épül a 17-es villamos Margit hídi végállomása és a Batthyány tér között.
A Margit híd alatt, a vágányok néhány tíz méteren egymásba fonódnak, itt váltakozó irányú lesz a villamos-
forgalom a buszsáv viszont megszûnik. A Batthyány tér és a Margit híd közötti sétány kényelmes padokat,
ízléses burkolatot kap, valamint növényeket is ültetnek. Megmarad ugyanakkor a fasor és a kerékpárút. A vil-
lamoshálózat Bem rakparti ágát a BEM Tram Konzorcium, a Széll Kálmán téri ágat az ÓBUDA Tram
Konzorcium építi, az európai uniós támogatással megvalósuló beruházás összköltsége 17,6 milliárd forint. 

A Batthyány tér és a Margit híd, 
budai hídfõ között nem jár a HÉV
A budai fonódó villamoshálózat építéséhez kapcso-
lódva várhatóan március 13-áig, péntekig a BKK
Zrt.-vel szerzõdött kivitelezõ az alagútfödém meg-
erõsítését végzi. A H5-ös HÉV helyett H5-ös jel-
zéssel pótló busz szállítja az utasokat ffeebbrruuáárr  2233--
ááttóóll  mmáárrcciiuuss  1133--ááiigg a Batthyány tér M+H és a
Margit híd, budai hídfõ H között.

Várhatóan március 13-áig a H5-ös HÉV szerel-
vényei Szentendre és a Margit híd, budai hídfõ meg-
állóhely, illetve Békásmegyer és a Margit híd, budai
hídfõ megállóhely között közlekednek az eredeti
menetrend szerinti követési idõvel.

Figyelem!

Zászlócsere-akció!
A Budavári Önkormányzat idén is meghirdeti a nép-
szerû zászlócsere akciót az I. kerületben: március 2-
tól az Ügyfélszolgálati irodákon cserélhetik le a tár-
sasházak az elhasználódott zászlókat. A középületek
és közterületek fellobogózásáról szóló 8/1991. (III.
21.) fõvárosi rendelet értelmében nemzeti ünnepein-
ken a lakóépületekre is ki kell tûzni a nemzeti lobogót.
A Budavári Önkormányzat - a korábbi évek sikeres
kezdeményezését folytatva - idén is szeretné elõsegí-
teni, hogy a nemzeti színû zászlók kitûzésével a kerü-
let polgárai méltóképpen emlékezhessenek a közel-
gõ nemzeti ünnepen. Ezért a régi, kifakult, szakadt
zászlókat az önkormányzat térítésmentesen újra cse-
réli. Kérjük a lakóközösségeket, ha élni kívánnak a le-
hetõséggel, akkor a régi, elhasználódott nemzeti szí-
nû zászlókat adják le az Önkormányzat Ügyfélszolgá-
lati Irodáin (Budapest, I. Kapisztrán tér 1. és Attila út
12.). Amennyiben valaki vásárolna a zászlókból, ezt
önköltségi áron megteheti. 

AA  zzáásszzllóóccsseerree  aakkcciióó  22001155..  mmáárrcciiuuss  1133--iigg  ttaarrtt..
Ügyfélfogadási idõ: hétfõn 8.00-18.30 óráig, ked-

den 8.00-16.00 óráig, szerdán 8.00-16.30 óráig,
csütörtökön 8.00-16.00 óráig, péntek 8.00-13.00
óráig tart. Telefon: 458-30-30

Február végén lezárják a Széll
Kálmán téri metróállomást
Várhatóan ffeebbrruuáárr  2277--ééttõõll  ((ppéénntteekkttõõll))  mmáárrcciiuuss  22--ááiigg
((hhééttffõõiigg)) lezárják a Széll Kálmán téri metróállomást, és a
szerelvények itt megállás nélkül haladnak majd át.

Fõhajtás a kommunizmus áldozatai elõtt

Forgalomkorlátozás
a Várban a nemzeti
ünnepen
A hagyományokhoz híven március 15-én, a
nemzeti ünnepen családi, kulturális progra-
mok várják az érdeklõdõket a Budai Várban. A
rendezvények miatt jelentõs forgalomkorláto-
zásra kell számítani március 14-én és 15-én.
Elõreláthatólag tilos lesz megállni és a forga-

lom elõl is elzárják a Dísz tér - Tárnok utca -
Szentháromság tér - Szentháromság utca - Hess
András tér – Fortuna köz - Fortuna utca útvo-
nalat, az Országház utcát a Fortuna köz és a
Szentháromság tér között, az Úri utcát a
Szentháromság utca és a Dísz tér között, vala-
mint a Táncsics Mihály utcát. 

A rendezvény miatt tilos lesz megállni a
Hunyadi János úton, a Bécsi kapu téren, a Kard
utcában, a Palota úton (Dísz tér – Lovas út kö-
zött), a Dózsa György téren, a Váralja utcában,
a Tábor utcában, a Clark Ádám téri parkoló-
ban, a Sikló utcában és a Déli rondellánál.

Márciustól egy évig 
nem járnak a Duna-
parti villamosok
Várhatóan március 16-án kezdõdik, és 2016.
március 31-ig tart a Lánchíd alatti alagút átépí-
tése. A budai fonódó villamoshálózat kiépítésé-
hez kapcsolódó fejlesztésre azért van szükség,
hogy a jelenleg a vonalon járó szerelvényeket le-
váltó szélesebb CAF villamosok kényelmesen
elférjenek egymás mellett az alagútban. A mun-
kálatok idején a Lánchíd és a Batthyány tér kö-
zött a 19-es és a 41-es villamos nem közlekedik,
helyettük pótlóbuszok járnak, a pontos forgal-
mi rendrõl, valamint a buszok megállóiról a
BKK részletesen tájékoztatja majd az utazókö-
zönséget. Az elsõ Spanyolországban gyártott
modern, légkondicionált alacsonypadlós CAF
villamos márciusban érkezik Budapestre, ezt
követõen kerül sor a forgalomba helyezéséhez
szükséges tesztekre, fék- és futáspróbákra. A rö-
vid (34 méteres) villamosokkal az elképzelé-
sek szerint már nyártól találkozhatnak az uta-
sok az 1-es és 3-as villamos megújult vonalán, jö-
võre pedig a budai fonódó villamoshálózaton is
közlekednek majd.

Felújítják 
a Táncsics-börtönt
A tervek szerint idén elkezdik a Táncsics-bör-
tön udvarának feltárását. A Táncsics-börtön
1948-tól tavaly nyárig amerikai tulajdonban
volt, így eddig ott semmilyen régészeti munka
nem folyhatott. Az épület udvarán régészeti
munkákat kezdenek, hogy feltárják a IV. Béla
korabeli elsõ palota és a királyi pénzverde ma-
radványait. A munkára 800 millió forintot
szán a kormány. A börtön tervezett felújítása
miatt egyelõre csúszik az Európa liget fejleszté-
se, a sportpálya építésére késõbb kerül sor.

Idõrõl-idõre olvasóink arra kérnek tõlünk vá-
laszt, hogy mi a helyzet a naphegyi teniszpályák-
kal. Az ügyben felkerestük az Építési Irodát, hogy
tájékozódjunk a  MOKTÁR klubházról és az
egykori salakos pályákról.

A Tigris utca 61.-63.-65. és az Aladár utca 1.- 3.
számon található ingatlanok sokáig az állam tu-
lajdonában voltak, s 2001-es, privatizációjukig a
Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelte azokat. Így
a többszöri tulajdonváltásba az önkormányzat-
nak beleszólási lehetõsége nem lehetett. A mos-
tani tulajdonos, az 1928-tól mûködõ teniszpá-
lyákat és sportházat, nem rendeltetésszerûen

használja. Építési anyagokat, bontott törmelé-
ket, építõgépeket halmozott fel a részben mûem-
léki védettségû területen. Noha a tulajdonos a
Kerületi Építési Szabályzatban biztosított lehetõ-
séggel élve, építési engedélyt kért és kapott, hogy
a Tigris utca 61. számú ingatlanára irodaházat
emeljen, mégsem fogott építkezésbe.

Az engedélyezési eljárás során az ellenérdekelt
ügyfelek fellebbezéssel éltek, de azokat kivizsgál-
va, a másodfokú hatóság jogszerûnek találta a
döntést és az engedélyt helyben hagyta, ami ezzel
jogerõre emelkedett. A kivitelezést az építtetõ, a
hatályos jogszabályok szerint bármikor megkezd-
heti és öt éven belül folytathatja. A kivitelezés

ütemezésére az építéshatóságnak nincs ráhatása,
az kizárólag az építtetõ döntésétõl függ.

A tulajdonos a Tigris utca 61. és 63. számú in-
gatlanra is irodaépületet emelne, de ebben az
ügyben még nem indult eljárás.

Az üres telkek és a környezõ közterület állapo-
tát az önkormányzat munkatársai rendszeresen
ellenõrizik, a tulajdonost, ha szükséges, felszólít-
ja a terület rendben tartására. Építésrendészeti
eljárás az építtetõvel szemben nem folyik.

Mivel az Aladár utca 1-3. mûemléki ingatlan,
az egykori sportház átalakítása és felújítása az I.
kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal
hatáskörébe tartozik.                                                        dia

Újra a Tigris utcai telkekrõl

Nemet kell mondanunk a totalitárius eszmékre és gyakorlatokra, és igent az alaptörvényben foglalt értékek érvényesülésére – hangsúlyozta február 25-én, a
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján a Clark Ádám téren tartott megemlékezésen dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter. A megemlékezést követõen elhelyez-
ték az emlékezés virágait és mécseseit a Lánchíd budai pillérénél, idõsebb és ifjabb Hollán Sándor emléktáblájánál. A fõhajtást követõen megnyílt az Emléknap alkal-
mából a „Volt...lett” címû idõszaki szabadtéri fotókiállítás a Lánchíd budai hídfõjénél lévõ parkban. Az MTI archívumából válogatott képeket egy héten át március 4-ig
tekinthetik meg az érdeklõdõk.

Látványterv
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A Budavári Önkormányzat, a Honvédelmi
Minisztérium, valamint a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum tartott közös koszorúzást az
1945-ös budapesti harcokban elesett katonák,
polgári áldozatok és a Magyar Királyi I. és II.
Egyetemi Rohamzászlóalj halottaira emlékezve.

„Itt járt a háború! / Mankóval jött a béke, / és
csöndesen leült / a házak küszöbére.” – nyitotta
a megemlékezést Kányádi Sándor Vidéki béke-
versével Fazakas Júlia, a Honvéd Együttes színmû-
vésze.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszön-
tötte a harcokban résztvevõ országok megjelent
katonai attaséit, mint fogalmazott: felemelõ és jö-
võbe mutató, hogy együtt tudnak emlékezni a
Budapestért vívott harcok befejezésének 70. év-
fordulóján.

– Itt, ahol állunk emberek ezrei haltak meg –
mutatott a Mária Magdolna-templom környéké-
re a polgármester, majd késõbb így folytatta: A
halál természete azóta sem változott. Nem kérde-
zi, ki, milyen eszmékért szállt harcba; számára
nincs bûnös és áldozat. Ahogy a halálnak nincs
származása vagy nemzetisége, úgy a bûnnek sincs.
Nincsenek bûnös népek, csak bûnös tettek.
Kiemelte, a túlélõk felelõssége, hogy a háborút át-
élõk emlékezetét hogyan dolgozzák fel. Emlékez-
tetett, tíz esztendeje állította a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum a Budavári Önkormányzattal
közösen az emléktáblát.

– Az elmúlt években sokszor és sok helyen,
ki nyíltan, ki monogramok, vagy virtuális álne-
vek mögé bújva kritizálta február 12-i megem-
lékezésünket. A náci ideológia, a fasizmus,
vagy a nyilaskeresztes ideológia rehabilitáció-
ját látták és láttatták benne. Szitokszóvá vált a
kitörés napja kifejezés és megbélyegzettek let-
tek, akik emlékeztek a harcokra és az áldoza-
tokra – mondta a polgármester, aki hangsú-

lyozta: Hét évtized után elérkezett az idõ, hogy
tisztába tegyük és megértessük, miért itt ál-
lunk, miért vagyunk itt a Helyõrségi templom
maradványainál.

Nagy Gábor Tamás idézte, mi állt Edmund
Veesenmayer, a Harmadik Birodalom teljhatal-
mú magyarországi megbízottjának kinevezõ ok-
mányában: „gondoskodjék arról, hogy az ország
teljes közigazgatását, a német csapatok ott tartóz-
kodásának idején is az õ irányítása alatt álló kor-
mány intézze, azzal a céllal, hogy az ország min-
den erõforrását, elsõsorban gazdasági lehetõsé-
geit, a közös hadviselés érdekében maximálisan
kihasználja.” Hitler 1944 végén zárt várossá,
erõddé nyilvánította Budapestet, ezzel döntött a
falai közt tartózkodó emberek sorsáról. Felál-
dozott mindenkit az utolsó lélekig, történelmi
épületeit, lakóházait pedig hagyta porig rombol-
ni. Szovjet részrõl is adott volt az indíték a kérlel-
hetetlen és kíméletlen összecsapásra: „Ez a hábo-
rú más, mint a régi háborúk” – mondta ki
Sztálin kertelés nélkül a rideg igazságot, „bárki is
foglal el egy területet, saját társadalmi rendszerét
is ráerõlteti. Mindenki addig terjeszti ki rendsze-
rét, ameddig csak eljut a hadseregével. Ez nem le-
het másképp.”

– Mi, magyarok, a történelmünk során nem
elõször váltunk alárendelt helyzetben, két biro-
dalom között a második világháború végjátéká-
nak szereplõivé. Budapest Kelet és a Nyugat
nagy történelmi összecsapásának terepe lett –
tette hozzá.

- Ennek a halálos birkózásnak az áldozataira
emlékezünk itt. Az Emberre. Emlékezünk a

halálkatlanban életüket veszítettekre, anélkül,
hogy különbséget tennénk közöttük nemzeti
hovatartozásuk alapján. Morális kötelességünk
rájuk emlékezni és emlékeztetni, mert a bûnt
nem tetézhetjük a feledéssel. Ha így tennénk,
elárulnánk a II. világháború harcterein és a
terrorbombázásokban, az ország megszálló-fel-
szabadításában elesetteket, a háború miatt
meg nem született csecsemõket, és azokat, akik
háborús jóvátétel áldozataivá váltak. Mindan-
nyian emberek voltak, minden rendû és rangú
hovatartozástól függetlenül – zárta beszédét a
polgármester. Majd a Misztrál együttes feldol-
gozásában, Török Máté elõadásában Babits
Mihály: Zsoltár gyermekhangra címû dala
csendült fel.  

Az elesettekre való megemlékezést Berta
Tibor ezredes a Katolikus Tábori Püspökség ál-
talános helynöke folytatta.Az ünnepséget ko-
szorúzás zárta. Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes képviseletében Csallóközi Zoltán kabi-
netfõnök, a Honvédelmi Minisztérium részérõl
Kunszabó István vezérõrnagy, társadalmi kap-
csolatokért felelõs helyettes államtitkár, a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum nevében a pa-
rancsnok, dr. Kovács Vilmos ezredes, a Buda-
vári Önkormányzat képviseletében dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester, Font Sándor ezre-
des, a MH vitéz Szurmay Sándor Helyõrség
Dandár nevében, Böjte Tamás titkár, a Honvéd
Hagyományõrzõ Egyesület képviseletében, illet-
ve a Vitézi Rend részérõl vitéz Karsay Katalin
székkapitány és vitéz Nagy Péter helyezték el az
emlékezés koszorúit.                                           Ditzendy

A halálnak nincs származása vagy nemzetisége

Emlékezés a budapesti harcok áldozataira

Dr. Ney Klára Mária szülei házában, az Úri utca
19-ben élte végig az ostromot, amelynek során
több családtagját és ismerõsét is elvesztette. A lég-
oltalmi pincében készített jegyzetei alapján 1945-
ben írta meg ostrom alatti életük történetét. Ebbõl
közlünk most egy rövid részletet.

Január 31-e, szerda már szokatlan és baljóslatú
elõjelekkel indul. Kezdõdik azzal, hogy apám
mellett most már Kati húgom is hirtelen megbe-
tegszik, és mivel már kora reggel 40 fokos láza
van, átrohanok a Tárnok utca 10-be Folty dokto-
rért. Föl szerettem volna használni ezt az alkalmat
arra is, hogy egyúttal vizet hozzak, mert ugyanen-
nek a háznak barlangpincéjében volt az egyik
kút. De már elkéstem; még csak negyed nyolc
van ugyan, de a vizet már teljesen kimerték. Üres
kanákkal hazafelé, éppen házunk kapujában
összetalálkoztam Tergovits Edittel és sógornõjé-
vel, kik akkor érkeznek meg a Helyõrségi temp-
lom melletti ciszternától vízzel. Ez túlságosan
messze van ahhoz, hogy most már a veszélyes idõ
közeledtével neki merjünk még egyszer vágni, õk
azonban rábeszélnek, hogy legalább az Országház
utca 10. szám alá menjünk el, ahol még állítólag

van víz. Természetesen Gyurkától kérünk taná-
csot. Õ is pillanatokig habozik, majd hirtelen el-
határozással felkap két vödröt és nekiindul. Mi is
utána. 

Az Országház utcában azzal fogadnak, hogy
már elfogyott a víz, de kíséreljük meg a Werbõczi
utca 5-ben. Ha már itt vagyunk, nekivágunk. Át-
rohanunk az egyik kis utcán, a pince lejáratánál
immár ma reggel harmadszor fogadnak azzal,
hogy nincs víz. Ha ez így megy tovább, katasztrofá-
lissá válik helyzetünk.

Mindenesetre most már nem próbálkozunk
tovább, minél elõbb haza kell jutnunk. Kilépünk
a kapun. Ebben a pillanatban húz el közvetlenül
felettünk egy gép õrült gépfegyverezéssel. Éppen
annyi idõnk van még csak, hogy visszaugorjunk a
kapu alá. Percekig fülelünk. Utána csend, talán
csak egy elõre küldött felderítõ volt. Meg kell pró-
bálni hazajutni, mert különben esetleg alkonya-
tig itt maradhatunk. Amennyire a csúszós ro-
mokkal eltorlaszolt, kráterekkel fölszántott út és
nehéz bakancsaink engedik, rohanunk.

Az Ince pápa téren borzalmas kép tárul sze-
münk elé. A régi Pénzügyminisztérium hatalmas
épülete lángokban áll. Alig van azonban idõnk

odapillantani, újabb gépzúgás a fejünk fölött.
Az új Pénzügyminisztérium félig romba dõlt
kapuja alá rohanunk be. Ez majdnem olyan,
mintha az utcán lennénk, igyekszünk is mie-
lõbb tovább jutni, bár ha innét kimegyünk,
hazáig nincs hová mennünk.

Lihegve, reszketõ lábakkal csetlünk-bot-
lunk; örökkévalóságnak tûnik az út! A
Szentháromság tér is tele romokkal, jármû-
vekkel, vérrel, holttestekkel, lótetemekkel és
ide-odaszáguldó gazdátlan, rémült lovakkal.
A pusztulás apokaliptikus képe hátterében
komoran, szürkén áll a Mátyás-templom.
Homlokzata tele repeszek és lövedékek által
vágott sebekkel, de a templom áll, és áll a tor-

nya is. Vigasztaló szimbólum mindnyájunk szá-
mára. Nagyboldogasszony ezúttal is megõrizte
kedves templomát a Vár romjai között. Három
temploma közül egyedül maradt meg úgy, hogy
pár héttel az ostrom befejezése után már misézni
lehetett benne.

Igyekezünk mindenképpen elõre jutni, de ez
lépésrõl lépésre nehezebb. Edit szegény már az elõ-
zõ kirándulástól teljesen kimerülve, alig bír lépést
tartani velünk. Pedig minden erõnkre szükségünk
van, mert a Szentháromság utca sarkánál újabb re-
pülõk jelennek meg. Most már igazán csak a
Jóisten kezében vagyunk! A Jóisten pedig úgy akar-
ta, hogy egytõl egyig sértetlenül hazaérjünk.

Ebéd után meglátogat Móricz Tibor barátunk,
aki most a Honvédelmi Minisztérium pincéjé-
ben lakik. Mindnyájan együtt vagyunk a kis
krumplis pincében. Ott kuporgunk a ládák tete-

jén és beszélgetünk. Gyurka fölkel közülük, és el-
megy vízért. A Mátyás-templom melletti ciszter-
nához megy, hiszen ilyenkor már nem lehet más-
hol vizet találni. Hányszor, hányszor óvott min-
denkit ettõl a helytõl, mely teljesen szabadon és
védtelenül fekszik, és még a környékén sincs fe-
dezék, ahová menekülni lehetne! Ha csak lehet,
õ maga elkerüli, mondogatta. Mégis ezen a végze-
tes délutánon kétszer megy oda. Elõször vissza-
jön, „ehhez is idegek kellenek – mondja Katinak
– most is egy fej nélküli hulla fekszik ott”. Mégis
újra elmennek ketten. Majorné tizenkétéves kis-
fiát küldi utánuk. „Szaladj csak Árpikám, ha a
Gyurka nagyságos úr kimegy, akkor mehetsz nyu-
godtan!”. Hárman mentek el és egy sem jön
vissza közülük. Fél óra múlva szegény kis Árpit
holtan hozzák haza, Hásznét ugyancsak holtan,
Gyurkát halálos sebekkel viszik a Sziklakórházba.

1945. I. 30. Éjjel 2 elõtt 20 perccel felébredt minden-
ki. A szétlõtt ajtón keresztül németek mentek be a la-
kásba. Parancsnokuk az eléjük sietõ Apácskát meg-
nyugtatta, hogy semminek nem lesz semmi baja.
Rettenetes, hogy hogyan bánnak az orosz foglyokkal.
... Nagyon meg voltak döbbenve, hogy tudok néme-
tül. Azt hitték, hogy eddig, amit elõttem beszéltek,
nem értem. T. i. õk értenek magyarul is, mert svábok.
A legszívesebben minden svábot kiirtanék. A legutá-
latosabb egy Konrad Wagner nevû pomázi sváb. (...)
II. 3. Annak a katonának, aki betört hozzánk, és
Apácskával birkózott, egy akna elvitte a bal kezét.
Az Isten mindenkit megver, aki velünk szemben
rosszul viselkedik. Remélem a Wagner is megkapja
a magáét.
II. 8. A szemben levõ házakban orosz mesterlövészek
vannak elhelyezve, ha valaki megjelenik az ablakok-
ban, lelövik, vagy legalábbis rálõnek. Wagner súlyo-
san megsebesül. ... A Wagner volt az, akinek a halá-
lát ... kívántam. A Wagner volt az, aki a nagy pincé-
ben lévõ bõröndöket feltörte. ... Felmentem, hogy

lássam véresen feküdni, hogy lássam szenvedni azt,
aki olyan utálatosan magyarázta, hogy rettenetes
bosszút fog állni rajtam. Fölmentem a konyhába.
Bepokrócozott ablak. ... Wagner a díványon feküdt.
Lába rendellenesen kifordulva. Egész alteste mezte-
lenül. Szörnyû sebekkel. Lehet hogy nem sebek vol-
tak, csak vér. A szeme nyitva volt. Furcsán üveges
volt. A száját járatta, hangot nem hallottam. A szája
szélén csurgott a nyál. A törött lábai megmozdultak.
A kezét felemelte. Az elõbb még szerettem volna
megfojtani vagy elevenen megégetni, most elfogott a
szánalom. Rettenetesen sajnáltam. Szerettem volna
rajta segíteni. ... Rettenetes csend volt. Szerettem vol-
na elszaladni. Annyit mondtam neki: „Wágner bá-
csi (elõször bácsiztam), amit itt nálunk csinált, azért
mi megbocsátunk magának, majd imádkozom,
hogy a jó Isten is megbocsájtson.”

EEzzeekkeett  aa  ssoorrookkaatt  7700  éévvee,,  aa  MMéésszzáárrooss  uuttccaa  3322--bbeenn  ééllõõ,,
aakkkkoorr  1155  éévveess  kkaammaasszzffiiúú,,  DDeesseeõõ  LLáásszzllóó jjeeggyyeezzttee  llee
nnaappllóójjáábbaann..

Ney Klára Mária: A budai vár ostroma 
A Szentháromság tér az ostrom után

A Mária-Magdolna templom romos épülete
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Észrevették, hogy néhány hónapja megváltozott a
gyalogosforgalom a Batthyány és Hattyú utca tor-
kolatánál? E parányi téren – ahol a járókelõk az
utcák lejtését kihasználva általában úgy suhan-
nak a Duna felé, hogy a lendülettõl körbetekinte-
ni sincs idejük, vagy éppen úgy kaptatnak fölfelé,
hogy egyfolytában a hátralévõ utcasarkokat szá-
molják – az utóbbi idõben egyre többen állnak
meg és fedezik fel a Vízivárosi Klubot. 

A Budavári Önkormányzat közel egy eszten-
deje azzal a szándékkal nyitotta meg a korszerû
közösségi találkozóhelyet, hogy az itt élõk ma-
guk töltsék meg tartalommal. Az utcáról nyíló,
két szinten elhelyezkedõ, barátságos klubban
akad, aki törzsvendégnek számít, mások ötlete-
ket hoznak, sokan kíváncsiságból, érdeklõdve
nyomják le a kilincset. Mindenkit szívesen fo-
gadnak és korosztálytól függetlenül, bárki elõtt
nyitva a lehetõség, hogy bekapcsolódjon a több-
ségében ingyenes programokba. Napjainkban
valóban különleges értéket képvisel egy olyan
klub körébe tartozni, ahol nincs tagsági díj és
mégis magas színvonalú szolgáltatást vehetnek
igénybe a látogatók. 

Az elmúlt hetekben nagysikerû filmvetítést és
– kerületi általános iskolások, valamint a Farkas
Ferenc Zeneiskola növendékeinek közremûkö-
désével – kulturális mûsort is tartottak e falak
között. A klubba járó vízivárosiak programigé-
nyérõl kérdõíves felmérést készítettek, ennek
nyomán a szervezõk igyekeznek figyelembe ven-
ni a kéréseket.

A fizikai frissességet különbözõ típusú, ingye-
nesen igénybe vehetõ tornafoglalkozások segítik.
Kedd délután 15, illetve 16 órától és csütörtök

délelõtt 11, majd 12 órától elõbb core trainingre
(törzsizom-erõsítõ tornára), majd preventív ge-
rinctornára várják az érdeklõdõket. Szerda dél-
elõtt baba-mama jógát, majd nõi jógát, csütörtök
délután meridián tornát tartanak a mozogni vá-
gyóknak. 

Az idegen nyelvet beszélõk számára a szellemi
felüdülést segíti a hétfõ délutáni angol, illetve né-
met társalgási klub, amely ugyancsak díjtalan.

Az Irka Kör szervezésében hétfõ délelõttönként
A játék lendületbe hoz! címmel tartanak foglalko-
zást, csütörtökön pedig a bridzs klub tagjai foglal-

ják el az asztalokat. Társaságuk szívesen látja az
alapszabályokat ismerõ, kezdõ játékosokat is.
A csütörtök esténként 18 órától – Hangoló cím-
mel – Márczi Anna (Budafolk Band) tanít népda-
lokat az érdeklõdõknek.

Hétvégi családi program is van: havi egy alka-
lommal – legközelebb március 14-én délután –
kézmûves foglalkozás és táncház várja a kicsiket
és nagyokat.

A programokra jelentkezni lehet a recepción, a
780-7660-as telefonszámon, illetve, az info@
vizivarosiklub.hu email-címen.

„Ha én ezt a klubban egyszer elmesélem...”

Népszerû a Vízivárosi Klub

Csók István születésének 150. évfordulója alkal-
mából a nemzetközi hírû festõmûvész legszebb
munkáiból nyílt kiállítás a Várkert Bazárban. A
Csók – A derûs élet festõje címû tárlaton magán-
gyûjteményekbõl származó, ezért ritkán látható
képeket, valamint a mûvész személyes tárgyait is
megcsodálhatják az érdeklõdõk.  

Közel hetven festmény látható a Csók – A derûs
élet festõje címmel, a Várkert Bazár Testõr-
palotájában megnyílt kiállításon, amely számos
érdekességgel várja a látogatókat. A már életében
nemzetközi elismertséget szerzõ Csók István tel-
jes életpályáját –a mûvész 150 évvel ezelõtt,
1865. február 13-án született– felölelõ tárlaton
ugyanis számos olyan, nagyhírû múzeumoktól és
magángyûjtõktõl kölcsönzött alkotás is megcso-
dálható, melyek csak ritkán kerülnek a nagykö-
zönség elé. Szintén különlegesnek számít, hogy a
festményeken és rajzokon feltûnõ, a mûvész sze-
mélyes tárgyai is megjelennek a tematikus egysé-
gekre bontott kiállításon. A kiállítótár elsõ állo-
mása a mûvész mûtermét szimbolizálja: itt talál-
ható annak az önarcképének a vázlata, melyet a
firenzei Uffizi képtár felkérésére készített, vala-
mint több aktképe, festõecsete és a képein meg-
jelenõ tükör is. Csók István az aktot tekintette
mûvészi ars-poeticájának, nem véletlen, hogy a
kiállítás mûtermi részében számos ilyen alkotás
található: köztük van egyik fõmûve, melyen a nõi
alakkal egy síkban, saját magát egy tükörben lát-
tatja. Figyelmet érdemel nagyméretû férfi aktja,
ez a rendkívül részletes, és komoly szakmai tudás-
ról árulkodó rajz ugyanis valószínûleg most elõ-
ször kapott helyet nyilvános kiállításon.

A tárlat egyik része a kelet varázslatos világával
foglalkozik, a kiállított képek Csók István kedves
tárgyai köré rendezõdnek. 

Kilépve a termekbõl, a folyosón képsorozat
idézi fel a mûvész életét, majd következik a negye-
dik terem, ahol az édes otthon elevenedik meg.
Az egyik fõ helyen feltûnik édesapja portréja, aki
egyszerû molnárként meglátta fiában a tehetsé-
get és biztosította számára az anyagi hátteret a ta-
nuláshoz. 

A kiállítás utolsó képe egy befejezetlen tájkép,
amely átvezet a kiállítótér utolsó folyosószakaszá-
ra, ahol Garay Ákos karikatúrasorozatából kide-
rül, hogy teremti meg a világot Csók István. 
A Csók – A derûs élet festõje címû kiállítás kedd-
tõl vasárnapig, minden nap 10-18 óráig tart nyit-
va a Várkert Bazár Testõrpalotájában.                    K.Á.

Márciustól induló új 
programok
Márciustól több új program is indul a klub-
ban. 3-án, kedden 18.30-tól Titokzatos ope-
rák címmel Bolyky Zoltán karmester zenékkel
illusztrált elõadássorozatának elsõ részét élvez-
hetik az érdeklõdõk. A belépés ide is díjtalan. 

A klub emeleti terében helytörténeti vonat-
kozású, vízivárosi fotókat kívánnak kiállítani.
Várják azok jelentkezését, akik rendelkeznek
ilyen felvételekkel. 

A klub szívesen otthont nyújtana kamara
hangversenyeknek és irodalmi délutánoknak,
a szervezõk szívesen teret adnának fiatal, pálya-
kezdõ mûvészek önkéntes alapon történõ be-
mutatkozásának. Erre épp a legifjabbak mutat-
nak példát, hiszen a Budavári Általános Iskola
diákjai március 17-én 14 órától a klubban tart-
ják versmondó versenyüket. 

Március 10-tõl kedvezményes díjú angol
nyelvtanfolyamot indítanak két szinten, kedd
és csütörtök délelõttönként. Jelentkezési határ-
idõ: március 4. 

Minden hónap utolsó péntekén 10 órától
Hazay Tímea a Ringató programneves szakem-
bere tart foglalkozást a kisgyermekes szülõknek.

A tervek szerint április 1-tõl, szerdánként 15
órától 17.30-ig színjátszó kör indul, ahová 12
és 18 év közötti gyermekek/fiatalok jelentkezé-
sét várják. 

A Batthyány utca 26. szám alatti Vízivárosi
klubban a programokhoz igazodó, rugalmas
nyitva tartási idõben várják az érdeklõdõket.
Az eseményekrõl a klub facebook oldalán is tá-
jékozódhatnak. A klubban könyvek, folyóirat-
ok olvasására és internet-használatra is folya-
matos lehetõség van, ingyenesen. A saját szer-
vezésû foglalkozásokhoz kedvezményes terem-
bérlési lehetõséget is kínál. 

Különlegességek a Csók István kiállításon

A második terem Csók István népmûvészeti ihle-
tésû munkáit mutatja be, ezek egy részét párizsi
korszaka idején készítette. Ekkor rendszeresen
hazajárt, ilyenkor szívesen ellátogatott a Sárköz-
be, ahol megörökítette a díszes nõi népviseletet.
Nem csupán a magyaros stílus és a képzõmûvé-
szet ötvözése érdekelte: népmûvészeti tárgyakat
is gyûjtött, egyik tulipános ládáját a kiállítás kö-
zönsége is megcsodálhatja.

A kiállítás zárásaként a látogatókat a derûs élet fogadja, benne Csók István egyik legnépszerûbb fest-
ményével, az 1932-ben készült Keresztapa reggelijével, amely a feltétel nélküli életszeretet igazi jelké-
pe. Ugyanitt láthatóak impresszionista tájképei, valamint Balaton ábrázolásai.
Csók István szívesen festett kerteket is, a derûs élet teremben ezekbõl is jó néhány megtekinthetõ.
Képünkön a mûvész Tavasz címû festménye látható.

Csók István: Önarckép

Sokác lányok

A kiállítás mûtermi részében számos szép aktképet tekinthetnek meg a látogatók

Érkeznek a résztvevõk a baba-mama jógára
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Várbarátok Köre
((LLiitteeaa  KKöönnyyvvsszzaalloonn,,  II..,,  HHeessss  AAnnddrrááss  ttéérr  44..))
A legközelebbi összejövetelen, mmáárrcciiuuss  99--éénn hhééttffõõnn
1177..0000  óórraakkoorr  ddrr.. HHooppppááll  MMiihháállyy  AA  „„MMáárrcciiuuss  1155--ee  eemmlléékk--
éérreemm”” címmel felidézi a nyolcvanas évek egyik jelenté-
keny budai ellenzéki szervezõdését. Minden érdeklõdõt
szeretettel várnak.

Budavári Mûvelõdési Ház
((II..,,  BBeemm  rrkkpp..  66..))
FFeebbrruuáárr  2277..  ppéénntteekk  1199..0000  óórraa::  BBlluueess  RRááddiióó  BBuuddaappeesstt
AAkkuusszzttiikk kkoonncceerrtt.. A 15 éve mûködõ Blues Rádió
Budapest Zenekar tagjai mind-mind erõs egyéniségek,
izgalmas karakterek, ami igazán változatossá teszi a ze-
nekar muzsikáját, amelynek hangsúlya a ZZ Top dalok
egyedi feldolgozásain van. De a fiúk minden egyes kon-
certjükön új életet és ízt visznek olyan elõadók nótáiba is,
mint Stieve Ray Vaughan, Eric Clapton, Albert Collins,
Jonny Lang. Az átkomponált, új hangzással felruházott,
Blues Rádió szellemben eljátszott muzsikák a shuffle-os
blues zenéhez közelítenek, amelyek hol jazz futamokban
bõvelkednek, hol funk alapokra helyezõdnek. 
Belépõ: 1000 Ft
MMáárrcciiuuss  77..  sszzoommbbaatt  1199..0000  óórraa::  SSeebbõõ--KKlluubb  ééss  TTáánncchháázz
Az esteket koncerttel, vetítéssel, meglepetésvendégek-
kel kezdik, házigazda a Sebõ-együttes: Sebõ Ferenc,
Barvich Iván, Perger László, Soós Réka, Tímár Sára. A
remek táncházi muzsikát Mihó Attila és bandája biztosít-
ja, tánctanáruk Csatai László „Csidu”. VVeennddéégg::  FFaabbóókk
MMaannccssii  BBáábbsszzíínnhháázzaa.. Fabók Mariann színmûvész és bá-
bos mesemondó 2008-ban végzett a Színmûvészeti
Egyetemen, azóta a Miskolci Nemzeti Színház színésze.
Belépõ: 1000 Ft

Koller Galéria
((II..,,  TTáánnccssiiccss  uu..  55..))
NNéémmeetthh  MMiikkllóóss  zzaallaaeeggeerrsszzeeggii  kkoorrttáárrss  ggrraaffiikkuuss  mmûûvvéésszz
eeggyyeeddii  ttuussrraajjzzaaiitt  mutatja be a Minerva  szobában látható
tárlat. A kiállítás március 12-ig tekinthetõ meg minden
nap 10-18 óráig.

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület 
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..  II..  eemmeelleett))
MMáárrcciiuuss  33..((kkeedddd))  1188..0000  óórraa::  Nemzeti ééss  ttöörrttéénneettii  eemmlléékk--
hheellyyeeiinnkk,,  nneevveezzeetteess  ttöörrttéénneetteekkkkeell..  Az Egyesület tagsá-
gának vetített elõadása. Meghívott vendég: Radnainé dr.
Fogarasi Katalin a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke.

Országos Széchényi Könyvtár
((BBuuddaavváárrii  PPaalloottaa,,  FF  ééppüülleett))
Egy marék világ - IIsskkaannddeerr  vviilláággaa  ccíímmmmeell  ffoottóókkiiáállllííttááss
nyílt a könyvtár Ars Librorum kiállítóterében. A tárlat
április 3-ig tekinthetõ meg, keddtõl szombatig 9-20 óra
között.

Filmklub indul a Mezõgazdasági
Könyvtárban
Az Országos Mezõgazdasági Könyvtárban havi rend-
szerességgel neves magyar természetfilmesek alkotá-
sait bemutató filmklub indul. A vetítést minden hónap
második keddjén tartják. Az elsõ blokkban Mosonyi
Szabolcs rendezõ-operatõr alkotásaiból láthatnak vá-
logatást. A filmklubot Urai Róbert vezeti. A rendezvény
ingyenes.

Mosonyi Szabolcs, rendezõ-operatõr, 1970-ben
született Budapesten. Diplomát biológia-földrajz sza-
kos tanárként szerzett. A természet és az ismeretter-
jesztés iránti érdeklõdése elõször amatõr természet-
fotósként, majd késõbb természetfilmesként mutat-
kozott meg. Feleségével, Bagladi Erikával 2000-tõl
kezdtek komolyabban foglalkozni ismeretterjesztõ fil-
mek készítésével. 2011-ben alapítottak vállalkozást,
NatFilm Hungary Kft. néven, melynek fõ profilja a ter-
mészetfilmek és természetvédelemmel foglalkozó te-
levíziós produkciók gyártása. Mosonyi Szabolcs mun-
káit számos külföldi és hazai televíziós csatorna sugá-
rozza, filmszínházak vetítik, illetve több tucat feszti-
váldíjjal jutalmazták. 
A vetítések idõpontjai: mmáárrcciiuuss  1100..,,  1188  óórraa::  Visszatérés
Bharatpurba 36 perc, 2010. AA  mmaaddáárrggyyûûrrûûzzééss  110000  éévvee
26 perc, 2009.
ÁÁpprriilliiss  1144..,,  1188  óórraa::  CCsseennddeess  ggyyaarrmmaattoossííttóókk  26 perc,
2013. Endemica Hungarica 36 perc, 2012.

Francia Intézet
((II..,,  FFõõ  uu..1177..))
A Budapesti Francia Intézet galériájában BBrruunnoo  BBoouurreell
ffrraanncciiaa  ffoottóómmûûvvéésszz  „„IIllyyeenn  aa  sszzeerreelleemm””  ccíímmûû  kkiiáállllííttáássáátt
tekinthetik meg március 10-ig. A kiállításon látható fo-
tók a mûvész következõ albumának alaptematikáját ké-
pezik. Elõzõ könyve Budapest Fényrajzok már a 4. ki-
adásánál tart. A kiállítás hétfõtõl péntekig 10 és 18 óra
között látogatható.

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..1155..))
MMáárrcciiuuss  77..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll  KKiiss
hheerrcceegg--nnaapp. Felelevenítjük a mese
szereplõit, ellátogatunk az üzletem-
ber, a király és a hiú bolygójára, majd
mindenki elkészítheti saját bolygóját

Enzsöly Kinga, képzõmûvész-tanár segítségével.
Ajánlott korosztály: 6-10 éves korig, 90 perc.
MMáárrcciiuuss  1144..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll  FFeessss,,  vváággjj,,  rraaggaasssszz!!
Készítsd el huszárodat lovastul, vagy saját kokárdádat! A
foglalkozást Farkas Réka iparmûvész vezeti.
Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig, 90 perc.

MMáárrcciiuuss  2211..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll KKöözzööss  ttáárrssaassjjááttéékkoozzááss..
Vajon megtalálod a labirintusból kivezetõ utat? Tudsz
egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog a póker-
arc? Gyere, próbáld ki! Ajánlott korosztály: 4-12 éves ko-
rig, 120 perc.
MMáárrcciiuuss  2288..,,  sszzoommbbaatt    1111  óórrááttóóll  MMeesseettáánncc  - táncos-me-
sés foglalkozás. A távoli Japánba utazunk a mese szár-
nyán. Meghallgatjuk és eljátsszuk Curuko, a hiú daru tör-
ténetét. Szavak nélkül, sok mozgással megidézzük a me-
se szereplõit, legyezõt készítünk és meg is táncoltatjuk.
A foglalkozást Götz Andrea táncpedagógus vezeti.
Ajánlott korosztály: 3-8 éves korig, 45 perc.

VárMezõ Galéria
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
BBiihhaarryy  TTiibboorr  ééss  TTeesssséénnyyii  RRiittaa  KKééppmmáássookk  ééss mmááss kkééppeekk
címû kiállítása látható március 1-ig. A kiállítás ingyene-
sen megtekinthetõ hétköznap 9-18 óráig, hétvégén 10-
16 óráig. www.omgk.hu.

Várfok Galéria
((II..,,  VVáárrffookk  uu..  1111..))
A Várfok Galéria mûvészkörének oszlopos tagja, UUjjhháázzii
PPéétteerr  (1940, Székesfehérvár) idén tölti be 75. életévét,
amit a Galéria egy nagyszabású, jubileumi kiállítással kí-
ván megünnepelni. A kiállított anyag a legfrissebb munkák
mellett a mûvész korábbi alkotásaiból is szemezget: olyan
emblematikus mû is bemutatásra kerül, mint a Szent
István Király Múzeum gyûjteményében lévõ, 1973-ban
festett történelmi kép, a Jellasics futása. A tárlat április
18-ig tekinthetõ meg, keddtõl szombatig 11 és 18 óra kö-
zött. AA  VVáárrffookk  PPrroojjeecctt  RRoooommbbaann  (Várfok u. 14.) egy fiatal
szobrászmûvész NNéémmeetthh  MMaarrcceellll  (1982, Budapest) mu-
tatkozik be. A kiállítás március 21-ig tekinthetõ meg.

Magyar Nemzeti Galéria
((CC  ééppüülleett,,  II..  eemmeelleett))
Bajusz és szakáll, ccssaallááddii  nnaapp kicsiknek és nagyoknak.
22001155..  mmáárrcciiuuss  77--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1111..0000--1144..0000  óórrááiigg..
Ismerd meg a történetüket, tudd meg, miben voltak be-
vállalósak, csinálj mozaikot, formázz agyagot, rajzolj fes-
tõállványnál, készíts sziluettfotót! Helyszín: Magyar
Nemzeti Galéria, C épület, I. emelet. 
Teljes árú jegy: 1200 Ft. 6 és 26 év között: 600 Ft. 6 év
alatt: ingyenes. A program 4 éves kortól ajánlott

Használt könyvek vására
Idegen nyelvû használt könyvek vására (irodalom,
nyelvkönyv, szótár) lesz a városmajori kistemplomban
(1122 Csaba u. 5. ) 22001155..  mmáárrcciiuuss  77--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1177--
1199  óórrááiigg..  Várják az olcsó könyvek kedvelõit. 

Frankofón Filmnapok

A tizenötödik Frankofón Fesztivál keretében ffeebbrruuáárr  2277..
ééss  mmáárrcciiuuss  2277..  kköözzöötttt több mint ötven, nagyközönség-
nek és diákoknak szóló program várja a francia nyelvû
kultúra iránt érdeklõdõket. Az Uránia Nemzeti
Filmszínházban tíz napon át harminc filmet tekinthet
meg a közönség. A gazdag filmes programot Laurent
Cantet (Arany Pálma-díj) és Jean-Charles Hue francia
filmrendezõk látogatása kíséri. Részletes program a
franciaintezet.hu és facebook.com/franciaintezet olda-
lakon található.

Magyar Asszonyok Érdekszövetsége
Következõ elõadása Magyar nagyasszonyok a Budai
Várban címmel 2015. február 28-án, szombaton, 15.00
órakor lesz a MAÉSZ Székházban. (1011 Budapest,
Jégverem u. 7.) Az elõadást tartja: Józsa Judit kerámia-
szobrász, mûvészettörténész.

Programok

A Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat meghívja Önt, és kedves Családját

Kiállítás és emlékmûsor 
a Genocídium 100. évfordulójára

IIddõõppoonntt::  22001155..  mmáárrcciiuuss  11--jjéénn,,  vvaassáárrnnaapp  1166  óórraa
A kiállítást megnyitja Sediánszky János író, rádiós szerkesztõ, Budavár díszpolgára

ELÕADÓK:
Várady Mária, Varga Tamás színmûvészek

Szilasi Alex zongoramûvész
Mûsorvezetõ: Sasvári-Merza Krisztina

Rendezte: Szõke István Jászai Mari-díjas
Helyszín: Városháza, Aula (I. Kerület Kapisztrán tér 1.)

Támogatók: Budavár Önkormányzata, Örmény Katolikus Lelkészség,
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

A BELÉPÉS INGYENES.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

2015. IV. 1-tõl 2016. III. 31-ig, terjedõ idõszakban 
a kerület több helyszínére pályázatot hirdet, 

portrérajzolás és egyéb turisztikai célú közterület-használatra. 

A helyszínekrõl és a közterület-használat feltételeirõl a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján lehet érdeklõdni. Cím: Bp. I. Kapisztrán tér 1. Telefon: 458 3025 vagy

458 3067 valamint a www.budavar.hu  pályázatok címszó alatt

Jelentkezési határidõ:  2015.  március 16. 16.00 óra
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IInnggaattllaann

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

II..  ÚÚrrii  utcában 72 m2-es, 2 szoba hallos, saját borospincé-
vel kialakított, felújított, cirkófûtéses önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó vagy hasonló csereértékû
budapesti kertes családi házra cserélhetõ. Csereirányár:
21,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii várban a Tárnok utcában tetõtéri jellegû, igénye-
sen felújított,  átriumos kialakítású 70 m2-es  1 nappali + 2
hálószobás, gépesített, beépített búrokkal felszerelt ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy ki-
sebb vári lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 25 M Ft. 212-
1261, 0630/488-1933.  

DDuunnaa  parton a Döbrentei utcában 91 m2-es szuperpa-
norámás, egyedi adottságú, hangulatos belterû, belsõ er-
kélyes, legfelsõ emeleti öröklakás eladó. Irányár: 43 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

TTóótthh  Árpád sétány felé nyíló 50 m2-es, igényesen felújí-
tott, gépesített, legfelsõ emeleti önkormányzati lakás örö-
kölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 22,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii  várban egyedülálló adottságú több generációs,
igényesen felújított, gépesített 255 m2-es, teraszos, 3 für-
dõszobás önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga áta-
dó vagy vári kisebb lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 63 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

SSzziilláággyyi Dezsõ téren a Duna-parton 104 m2-es 3 szoba
hallos, panorámás nagypolgári jellegû összkomfortos
öröklakás eladó. irányár: 47,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 

NNaapphheeggyyeenn  az Aladár utcában Bauhaus–társasházban
lévõ 42 m2-es erkélyes, panorámás, alacsony rezsiköltsé-
gû, egyedi gázfûtéses,  öröklakás eladó.. Irányár: 16 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

OOrrsszzáágghháázz  utcában reprezentatív 6 lakásos mûemlék-
ház I. emeletén és tetõterében lévõ 2 szintes, 2 fürdõszo-
bás, 120 m2-es, belsõ teraszos felújított önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 34,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

PPááttyyoonn zöldövezeti környezetben 2 lakásos kertes ház
egyben vagy külön lakásonként 2 x 110 m2 eladó vagy I.
kerületi 60 m2 körüli önkormányzati lakásra cserélhetõ ér-
tékegyeztetéssel. Irányár: 22,5 M Ft./lakás. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

DDuunnaa parton a Lánchíd utcában a Várkert bazár közelé-
ben 100 m2-es, erkélyes reprezentatív luxuslakás egye-
dülálló panorámával eladó. Irányár: 115 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBaakkoossLLAAKK  IInnggaattllaann  kkeerreess  eellaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  
((llaakkáássookkaatt,,  hháázzaakkaatt,,  üüzzlleetthheellyyssééggeekkeett,,  ggaarráázzsstt))  

kkéésszzppéénnzzeess,,  lleeiinnffoorrmmáálltt  vveevvõõkk  rréésszzéérree..  
BBaakkoossLLAAKK,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  3322..  

TTeelleeffoonn::  332266--00661188,,  0066--2200--99774400--557711..

DDiipplloommaattaa  üüggyyffeelleeiinnkk  rréésszzéérree  iiggéénnyyeess  
kkiiaaddóó  llaakkáásstt,,  hháázzaatt  kkeerreessüünnkk..  

BBaakkoossLLAAKK,,  tteelleeffoonn::  332266--00661188,,  0066--2200--99774400--557711..

II..  kkeerr.. Szilágyi Dezsõ téren Dunára panorámás, csendes
3 szoba hallos 3. emeleti (lift nincs), világos, 100 m2-es
öröklakás 49,5 MFt-ért eladó. BakosLAK Ingatlan, telefon:
326-0618, 06-20-9740-571.

FFeellhhéévviizzeenn 4 lakásos, alakítható társasház 135 Mft-ért
eladó. BakosLAK Ingatlan, telefon: 326-0618, 06-20-
9740-571.

ZZööllddmmáálloonn  1000 m2-es 10 lakásos társasház építésére
alkalmas panorámás telek 155 MFt-ért eladó. BakosLAK
Ingatlan, telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

FFrraannkkeell Leó utcában liftes ház 4. emeletén felújított, 3
szobás 87 m2-es lakás, 28,9 MFt-ért eladó. BakosLAK In-
gatlan, telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

II..  kkeerr..  Budai Várban, Dísz téren, két emeletes mûem-
lékházban lévõ, 73 nm-es, 2 szpoba + hall kialakítású ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy ha-
sonló csereértékû budai lakásra cserélhetõ. A lakás az el-
sõ emeleten található, egy csöndes és világos belsõ udvar
felé nyílik. Jelenlegi lakbére: 19.800 Ft/hó, plusz szemét-
szállítási díj: 1700 Ft/hó. Vízóra egyedi mérésû. Azonnal
költözhetõ. Csreirányár 19.9 MFt. Telefon: 06-30-304-
2748, email: iszet@gmail.hu.

BBuuddaaii  Várban az Országház utcában hosszabb távra ki-
adó egy szeparált udvari, elsõ emeleti, végig erkélyes, 66
m2-es, cirkó fûtéses lakás, antik bútorokkal, vagy anélkül,
180 eFt/hó + rezsi összegért. Telefon: 06-30-210-1261.

éélleettjjáárraaddéékk

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi
végzettséggel. Aradi Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-
30-991-8719.00

ÁÁllllááss

HHaa  kkiieemmeellkkeeddõõeenn  jjóóll  bbeesszzééllsszz  aannggoolluull,,    sszzeerreetteedd  aa  ggyyee--
rreekkeekkeett,,  ééss  sszzíívveesseenn  ddoollggoozznnááll  rréésszzmmuunnkkaaiiddõõbbeenn
vvaaggyy  óórraaaaddóó  aannggoollttaannáárrkkéénntt,,  aakkkkoorr  jjeelleennttkkeezzzz  öönnéélleett--
rraajjzzzzaall  ééss  mmoottiivváácciióóss  lleevvéélllleell  22001155..  mmáárrcciiuuss  1100--iigg  aa
kköövveettkkeezzõõ  ccíímmeenn::  bbpp0011@@hheelleennddoorroonn..ccoomm

aaddááss--vvéétteell

AAllmmáássii  KKaattaalliinn  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeesstt--
mméénnyyeekkeett,,  óórráákkaatt,,  ddíísszzttáárrggyyaakkaatt,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  sszzoobb--
rrookkaatt,,  ccssiilllláárrtt,,  kköönnyyvveekkeett,,  ccssiippkkéétt,,  bbiizzssuutt,,  sszzõõrrmméétt,,  bboo--
rroossttyyáánntt,,  kkiittüünntteettéésstt,,  hhaaggyyaattéékkoott,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall!!
TTeelleeffoonn::  0066--3300--330088--99114488..

TTookkaajjiitt,, régit, palackosat méltányos áron venne gyûjtõ.
Tel.: 06-20-370-7221.

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort,
alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat
is, bizsut, borostyánt). Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321,
06-30-973-494900

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  rrééggii  ééss  úújj  kköönnyy--
vveekkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt  ((mmooddeerrnneekkeett  iiss)),,  DDVVDD--kkeett,,
hhaanngglleemmeezzeekkeett,,  ppaappíírrrrééggiissééggeekkeett  ((ppllaakkáátt,,  kkééppeessllaapp..
TTeelleeffoonn::  0066--2200//99337788--559922,,  0066--11//778899--22440011..

KKiieemmeellkkeeddõõ  kkvvaalliittáássúú  1199--2200..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  ééss  rrééggii
kküüllffööllddii  ffeessttmméénnyyeekk,,  mmûûttáárrggyyaakk  vvéétteellee,,  eellaaddáássaa..  TTeell::
0066--3300--994499--2299--0000  EEmmaaiill::    nneemmeess..ggyyuullaa@@nneemmeessggaallee--
rriiaa..hhuu..  NNeemmeess  GGaalléérriiaa::  11002244..  SSzziilláággyyii  EErrzzsséébbeett  ffaassoorr  33..

KKaassttééllyyookk  bbeerreennddeezzééssééhheezz vásárolok antik bútorokat, ki-
sebb-nagyobb festményeket, bronz tárgyakat, porcelánokat,
Kovács Margitot, álló-, fali-, asztali dísztárgyakat (hibásat is)
6-12 személyes ezüst étekészleteket, tálcát stb., könyveket,
régi katonai kitüntetések tárgyait és teljes hagyatékot. Tele-
fon: 06-20-280-0151, herendi77@ gmail.com.

sszzoollggáállttaattááss

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN!!
DDiiggiittáálliiss  ááttáállllááss!!  MMiinnddiigg--TTVV  ddeekkóóddeerr..  BBeeüüzzeemmeellééss!!

TTeelleeffoonn::  0066--2200--441100--66339933

LLééppccssõõhháázz  ttaakkaarrííttáásstt,,  ggoonnddnnookkii  tteevvéékkeennyyssééggeett  vváállllaall
eeggyy  II..  kkeerrüülleettii  ccéégg  ttáárrssaasshháázzaakk,,  iirrooddáákk,,  kköözzüülleetteekk  rréé--
sszzéérree..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--66770000--225588

OPTIKA PAP SÁNDOR 
OSTROM UTCA 6.

ELEGÁNS SZEMÜVEGEK, MEGFIZETHETÕ ÁRAK. 
NEM CSAK ELADUNK!  JAVÍTÁSSAL IS FOGLALKO-

ZUNK. VÁLLALKOZÁSUNK ITTHON ADÓZIK!. 
TELEFON 213-5368.

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalása is.
Gipszkartonozás, kõmûves javítások. Gyors kezdés, rövid
határidõ. Kovács Gergely 06-30-5686-255.

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelé-
se. Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.

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

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2200  éévvee  vváállllaalloomm  iiggéénnyyeesseenn,,  bbeeccssüülleetteesseenn  ffaa  ééss  mmûûaannyyaagg
aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeess--
ttéésséétt,,  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss
ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 

PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,  
VÍZSZERELÉS, CSEMPÉZÉS, VILLANYSZERELÉS, 

AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁK, TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. 

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

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  
HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviill--

llaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--99334444--666644,,  224466--
99002211..  EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--, fizika-, informatika-, kémiatanítás álta-
lánostól felsõfokig. Érettségi tanártól. www.nemcsak-
matek.hu. Telefon: 06-30-70-92-362.

MMaatteemmaattiikkaa  szaktanár oktatást vállal referenciamun-
kákkal valamennyi korosztály számára. Felkészítés kö-
zépiskolai és egyetemi felvételi vizsgára. Évközi felzárkóz-
tatás minden iskolatípus esetében. Telefon: +36-30-290-
7925.

NNéémmeett  nyelvoktatást, korrepetálást minden szinten, an-
gol és német üzleti társalgást vállal, napközben is, ex kül-
gazdasági diplomata. Házhoz jövök. Érdeklõdés:
demenviktor@gmail.com.

Ingatlan

Adás-vétel
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Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztõségben.

Oktatás
Állás

Több pénzre tehet szert, 
ha festményeit, mûtárgyait 

készpénzes eladás helyett heti
árveréseinken értékesíti! 

Várjuk Budán, a Mûgyûjtõk Házában,
a II. kerület Zsigmond tér 13. alatt,
hétköznapokon 11 és 19 óra között. 

www.mugyujtokhaza.hu, 
telefon: 1/800-8123

Szolgáltatás

Életjáradék

HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!
Üzenete minden I. kerületi családhoz eljut!

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.250 Ft; 
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.000 Ft;

Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.400 forint. (Csak közületi apróhirdetésnél!) 
20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

Keretes hirdetések:
1/2 oldal
274x200 mm,
65.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal álló
136x200 mm,
36.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139
E-mail cím: varnegyed@budavar.hu

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA

MÛGYÛJTÕK 
HÁZA

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001155..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés
Március 13.
Március 27.
Április 10.
Április 24.
Május 8.
Május 22.
Június 12.
Június 26.

JJúúlliiuuss
Augusztus 14.
Augusztus 28. 

Szeptember 11.
Szeptember 25.

Október 9.
Október 22.
November 6.
November 20.
December 4.
December 18.

Lapzárta
Március 4.
Március 18. 

Április 1.
Április 15.
Április 29.
Május 13.
Június 3.
Június 17.

SSzzüünneett
Augusztus 5.
Augusztus 19.
Szeptember 2.
Szeptember 16.
Szeptember 30.

Október 14.
Október 28.

November 11.
November 25.
December 9.

Lapszám
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

AA  DDééllUUttáánn TELEFONOS LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT
ÖNKÉNTESEKET    KERES,  

akik vállalják az ingyenes képzést és a havi 8-10 óra - nem
fizetett - esti elfoglaltságot.

JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  IINNFFOO@@DDEELLUUTTAANN..HHUU
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