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Jelentõs karbantartási munkálatokba kez-
dett az önkormányzat a Halászbástyán. A
beruházás keretében megoldódik a déli bás-
tyasor vízelvezetése, valamint helyreállítják
a déli és északi bástyasor közötti korlátfalat,
az oromfalat és a déli kapu mennyezetét. A
május közepéig tartó kivitelezés alatt a
Halászbástya látogatása zavartalan, egyes
területeket azonban idõlegesen lezárhat a ki-
vitelezõ. 

Nem tesz jót a változékony téli idõjárás a
Halászbástya burkolati elemeinek: a hézagokba
bejutó csapadék ugyanis a nagy hidegben meg-
fagy, és szétfeszíti, elmozdítja a kõdarabokat.
Ezeket a hibákat is kijavítják a nemrégiben meg-
kezdett állagmegóvási munkálatok során. A több
mint 20 millió forintba kerülõ beruházás részben
a Miniszterelnökség által, 2015-ben meghirdetett
„Nemzeti emlékhelyek 2015” pályázati program
segítségével valósul meg, a Forster Gyula
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási

Központtal kötött szerzõdés alapján a feladatok el-
végzésére a Budavári Önkormányzat 5 millió fo-
rint vissza nem térítendõ támogatást kapott.

A felújítás keretében sor kerül a kõfelületek,
vízköpõk, csatornák tisztítására, a külsõ kõfelü-
letek helyreállítására, a sótalanításra, a kõ anyagá-
nak pótlására. Kiemelt figyelmet kap a déli bás-
tyasor vízelvezetésének javítása, a déli és északi
bástyasor közötti korlátfal és „kisház”, valamint a
terület oromfalának rekonstrukciója. Szintén
megtörténik az északi bástyasor déli kapu
mennyezetének helyreállítása. A kivitelezõ vár-
hatóan május közepéig dolgozik a Halászbástyán,
a munkafázisokat úgy ütemezik, hogy a lehetõ
legkisebb mértékben korlátozzák a látogatók sza-
bad mozgását. Ezzel nem zárul le az épületegyüt-
tes felújítása: a tervek szerint a harmadik negyed-
évben megkezdõdhet a déli bástyasor alsó és felsõ
részeinek, valamint a Schulek-lépcsõ és a kõkor-
látok renoválása is. 

Felújítják a HalászbástyátÚj kiállítás a Várnegyed
Galériában

Ecce Homo

2016. március 24-én 18.00 órakor nyílik a
Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével 

kitüntetett 
R. TÖRLEY MÁRIA

szobrászmûvész 
Ecce Homo címû kiállítása.

A kiállítást megnyitja: Kontsek Ildikó 
az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója
Közremûködik: Kertesi Ingrid Liszt-díjas, 

Érdemes és Kiváló mûvész,
Eötvös József Liszt-díjas gitármûvész és 

Incze Ildikó színmûvész 

A kiállítás megtekinthetô: 2016. április 30-ig,
keddtôl szombatig 11.00 -18.00 óra között.

A Várnegyed Galéria elérhetôségei: Budapest
I. Batthyány utca 67. 

Telefon: 06-1-214-4450

A Várnegyed Galéria kiállításai ingyenesen 
látogathatók.

MÁRCIUS 11 - 21. VELÜNK ÉLÕ ‘48
Szabadtéri kiállítás ’48-as veteránok és mai bátrak

portréival a Nyugati téren

MÁRCIUS 14-én 10.00 – 17.00 
SZENT KORONA LÁTOGATÁS 

AZ ORSZÁGHÁZBAN

MÁRCIUS 15-én 9.00 
MAGYARORSZÁG NEMZETI

LOBOGÓJÁNAK FELVONÁSA KATONAI
TISZTELETADÁSSAL A KOSSUTH LAJOS

TÉREN

10.30 DÍSZÜNNEPSÉG A NEMZETI
MÚZEUMNÁL

Varga Miklós • Gubik Petra • Paár Julianna 
• Magyar Állami Népi Együttes • Honvéd Férfikar

• Budapest Helyõrség Zenekar

ÜNNEPI BESZÉDET MOND 
ORBÁN VIKTOR, 

MAGYARORSZÁG MINISZTERELNÖKE

CSALÁDI PROGRAMOK A BUDAI VÁRBAN
MÁRCIUS 15-ÉN 10.00-18.00 ÓRÁIG

A nemzeti ünnep alkalmából több intézmény is válto-
zatos programokkal várja az érdeklõdõket. Az elmarad-
hatatlan huszártábor mellett a gyermekek ügyességi
versenyeken, kézmûves foglalkozásokon vehetnek részt,
lesz tánctanítás, kiállítások és koncertek, valamint ki-
hagyhatatlan hagyományos magyar gasztronómiai fi-
nomságok.

SZÍNPADI PROGRAMOK A SZENT ISTVÁN
SZOBORNÁL
10.00-11.00 Fabula Bábszínház Vitéz László 

bábelõadása
11.00-12.00 Gryllus Vilmos gyermekmûsora
12.30-13.30 Kolompos Együttes
15.00-16.30 Mystery Gang
17.00-18.00 Hõsök

•10.00-18.00   Magyar Ízek Utcája - Budavári 
Vásári Forgatag  

(Dísz tér-Tárnok utca-Szentháromság 
tér-Hess András tér)

• Forradalmi forgatag a Hadtörténeti Múzeumban
• Kalandos idõutazás az Országos Levéltárban
• Kreatív ügyességi játékok a Táncsics börtönben
• Tánctanítás és népi játékok a Magyarság Házában
• Kokárda és zászlókészítés a Nemzeti Galériában
• Történelmi séták a Vármúzeumban
• Kiállítás és zene a Várkert Bazárban
• Huszártábor a Rondellánál

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Magyar
Nemzeti Galéria, a  Budapesti Történeti Múzeum,
az Országos Levéltár és Magyarság Háza is nyitva
tart március 15-én és díjmentesen látogatható.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

A 2015-ös év nagy változást hozott a helyi adók te-
rületén. Régi adónemeink, a gépjármûadó, az
idegenforgalmi adó, a telekadó és az építmény-
adó mellé az Önkormányzat megkapta a gyü-
mölcspárlatok magánfõzési és fogyasztási célú elõ-
állításának nyilvántartását és felügyeletét, ismer-
tebb nevén a házi pálinkafõzés felügyeletét. Ezen
új feladatunk körében azon kerületi lakos, aki leg-
feljebb 100 liter ûrtartalmú desztillálóberendezés-
sel rendelkezik, 2015. január 1 napjától 1000 Ft
összegû adót fizet, melyet abban az esetben kell
megfizetnie, ha valóban fõzött pálinkát. 
Lényeges kiemelni, hogy az önkormányzatnak be
kell jelenteni a már meglévõ és a frissen vásárolt
lefõzõ berendezéseket abban az esetben is, ha az fi-
zikailag nincs a kerületben. A magán pálinkafõ-
zéssel kapcsolatos bejelentési és bevallási kötele-
zettségrõl az önkormányzat Adóügyi Csoport-
jának honlapján lehet tájékozódni.

Új adórendeletet hozott a képviselõ-testület a
helyi adókról és az önkormányzati adóeljárások-
ról.  (23/2015. XI. 19. önkormányzati rendelet)
Korábbi lapszámunkban már beszámoltunk ar-
ról, hogy lehetõség nyílt az adók elektronikus in-
tézésére, azok szemmel tartására és az adó megfi-
zetésére. Azon adózók, akik ügyfélkapus regisztrá-
cióval rendelkeznek, a www.budavar.eado.hu ol-
dalon bejelentkezve, és túlesve egy egyszeri vi-
szontazonosításon, saját, vagy olyan személyek,
szervezetek adóügyeit is intézhetik, akik a belépõ
személyt meghatalmazzák.

Gazdasági társaságok – hasonlóan a Nemzeti
Adó és Vámhivatal elõtti eljárásokhoz – , továbbá
adószámos magánszemélyek itt is kizárólag elekt-
ronikus formában nyújthatják be bevallásaikat,
változás-bejelentéseiket, a 2006 óta már sokszor ki-
próbált és elterjedt ÁNYK program és az Ügyfélka-
pu segítségével. Magánszemély adózóinknak to-
vábbra is lehetõségük van az adózást érintõ ügye-
iket papír alapon is elõterjeszteni, és az adót akár

sárga csekken is megfizetni. Ugyanakkor ügyfél-
szolgálatainkon külön adóbefizetésre szolgáló
bankkártya terminálokat telepítettünk és a fent
említett honlapon akár – hasonlóan egy
webáruházhoz – elektronikus úton is teljesíthetik
befizetéseiket. A 2015. 12. 15. napján élesített
rendszert már több, mint 200-an használták.

Építmény- és telekadó

Az építmény- és telekadóban sok lényegi változás
állt elõ, azonban az építményadó éves mértéke
négyzetméterenként 1 584 Ft maradt. A magán-
személy tulajdonában álló garázsok után a forint-
ban kifejezett adóalap helyett egy 60%-os adóked-
vezményt vezetett be a képviselõ - testület.A telek-
adó mértéke változatlan maradt. A 2016-os évre vo-
natkozó adó mértékérõl már tértivevényes külde-
ménnyel értesítettük önöket. Amennyiben nem
lesz lehetõségük a tértivevényes leveleket átvenni,
úgy azt másodszor is kézbesítjük, akkor azonban
már normál küldeményként. Az építményadó te-
kintetében külön felhívjuk a kerület lakosságának
figyelmét arra, hogy az adó bevalláson alapul, ezért
ha olyan ingatlan van a tulajdonukban, mely nem
lakáscélú, vagy olyan lakás, amelyben társaság vagy
szervezet székhelye vagy telephelye van bejelentve,
vagy ott vállalkozási tevékenység zajlik (beleértve a
szálláshely szolgáltatást is) úgy adóbevallást kell be-
nyújtaniuk. Ha ezt elmulasztják és az adóhatóság el-
lenõrzéssel állapítja meg a fizetendõ adót, adóhi-
ány keletkezik, amely után mulasztási bírság és ké-
sedelmi pótlék is elõírásra kerül.

A helyi adók befizetési határideje változatlan
maradt: március 15 és szeptember 15 napja. A
kiküldött határozatok, adóívek és fizetési értesí-
tõk egyben egyenlegközlõket is tartalmaznak, te-
hát azon adózóknak, akinek hátraléka mutatko-
zik, lehetõsége nyílik arra, hogy a hátralékát meg-
fizesse, vagy egyéb módon rendezze. 

Amennyiben az adótartozásokat adózóink nem
rendezik, úgy az önkormányzatnak jogában áll azo-
kat olyan módon behajtani, mintha végrehajtó-
nak adná át. Erre tekintettel kérünk mindenkit,
akinek nehézséget jelent az adó megfizetése, vagy
az megállapított adó alapjával vagy összegével nem
ért egyet, jelezze, hogy mindenki számára meg-
nyugtató megoldást tudjunk találni.

A befizetést természetesen magánszemély adó-
zóink a kiküldött sárga csekkek igénybevétele nél-
kül továbbra is teljesíthetik átutalással önkor-
mányzatunk adószámláira az azonosítójuk közle-
mény rovatban való megadásával és az adózó ne-
vének feltüntetésével.

Adóügyekben a Budavári Önkormányzat
Adóügyi Csoportja áll rendelkezésükre a 458-
3031-es telefonszámon, az ado@budavar.hu e-
mail címen, és ügyfélszolgálati irodánkban sze-
mélyesen. 

Az ide érkezõ elektronikus leveleiket hivatalunk
minden esetben megkapja és ügyintézésre továb-
bítja az illetékes szervezeti egységhez. Ugyanakkor
felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az e-mailen
küldött levelek, bejelentések a hatályos jogi szabá-
lyozás alapján nem minõsülnek sem írásban, sem
elektronikus úton elõterjesztett kérelemnek. A ha-
tályos jogszabályok értelmében, amennyiben beje-
lentése, észrevétele, panasza, illetve kérése nem ál-
talános tájékoztatásra, információra irányul, ha-
nem konkrét ügyre, úgy arra válasz e-mailben nem
adható, ügyintézésre csak abban az esetben kerül a
bejelentés, ha az alapján hivatalból adóeljárást kell
indítanunk. Ezért ha a konkrét adókötelezettségé-
re vonatkozó kérelme, kérdése van, adózásának kö-
rülményeiben változás áll be, vagy esetleg megszûnt
az adófizetési kötelezettsége, kérjük azt írásban vagy
személyesen szóban elõterjeszteni. 

Az ügyintésre vonatkozó információk (kére-
lemnyomtatvány, ahhoz csatolandó iratok, ille-
ték, illetve díjtétel stb.), valamint az Elektronikus
Adó Rendszer és az új adórendelet megtalálható-
ak a www.budavar.hu és a www.budavar. eado.hu
honlapokon.

Polgármesteri Hivatal, Adóügyi csoport

Figyelem!
Változások a helyi adózásban

Bucsek Gábor budapesti rendõrfõkapitány, dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester, Haszonicsné
dr. Ádám Mária a Sándor-palota fõigazgatója,
Meskóné dr. Turcsány Erika az I-XII. kerületi
ügyészség vezetõje, dr. Hautzinger Zoltán a köz-
szolgálati egyetem dékán-helyettese, Brezovczki
Erika a kormányhivatal és Gálné Csabai Erika a
KLIK tankerületi vezetõje is jelen volt azon az év-
értékelõn, amelyen Krammer György, Budavár
rendõrkapitánya ismertette a kerület bûnügyi
helyzetének alakulását. Az elsõ alkalommal, a
Hadtörténeti Múzeumban megtartott beszámo-
lóból kiderült, hogy az elmúlt évben valamennyi
bûnügyi kategóriában javultak a kapitányság
mutatói, fõvárosi viszonylatban az I. kerületben
történt a legkevesebb bûncselekmény. 
Krammer Györggyel beszélgettünk.

s Megszokott, hogy egy rendõrségi beszámolón
ilyen nagy számban képviseltetik magukat a társ-
szervezetek, illetve a civilek képviselõi?

Ennek így kell lennie, hiszen a kerület közbiz-
tonsága közös ügyünk. Büszke vagyok arra, hogy
az I. kerületben sikerült széleskörû együttmûkö-
dést kialakítani nem csupán a társszervekkel, az-
az a közterület-felügyelettel, az önkormányzattal
és a polgárõrséggel, hanem valamennyi intéz-
ménnyel, illetve a civil szervezetekkel. Ezt bizo-
nyítja az is, hogy dr. Kovács Vilmos honvéd ezre-
des, intézményvezetõ jóvoltából idén elõször, a
Hadtörténeti Múzeumban tarthattuk meg az év-
értékelõ beszámolót.
s Milyen célkitûzésekkel vágott neki a tavalyi évnek
a kerületi kapitányság, és mit sikerült ebbõl megva-
lósítani?

A legfontosabb cél az volt, hogy a lakosság szub-
jektív biztonságérzetét még tovább javítsuk.
Ehhez elsõsorban látható és intézkedõ rendõr-
ségre, valamint a bûncselekmények visszaszorítá-
sára van szükség. Úgy gondolom – és a statisztika
is ezt mutatja –, hogy a kapitányság megfelelt
ezeknek az elvárásoknak, hiszen valamennyi
bûnügyi kategóriában elõreléptünk, az elköveté-
sek száma tavaly tovább csökkent. A láthatóságot
szolgálja, hogy a nyomozók és az egyenruhás állo-
mány folyamatos akciószolgálatot lát el, ami
nagymértékben hozzájárul a megelõzéshez is: a
rendõri jelenlétet látva a bûnözõk kétszer is meg-
gondolják, hogy bûncselekményt kövessenek el.
s Az I. kerület idegenforgalmi szempontból az ország
egyik kirakata. Hogyan birkóznak meg az évi több mil-
lió turistával?
Amikor a rendõr kapcsolatba kerül egy turistá-
val, tulajdonképpen az országot képviseli, nem

mindegy tehát, hogy milyen képet alakít ki a
hozzánk érkezõkben. Ezért kiemelt figyelmet
fordítunk arra, hogy segítsük a turistákat, ha
pedig valamilyen intézkedésre kerül sor, a ke-
rületben élõkkel megegyezõ elbánásban része-
süljenek. Arra törekszünk, hogy a vendégek
kellemes benyomásokkal térjenek haza, biz-
tonságban, és otthon érezzék magukat nálunk,
jó hírünket vigyék a világba. Nyugodtan lete-
hessék séta közben a csomagjukat, ne kelljen
attól tartaniuk, hogy meglopják, becsapják
vagy kirabolják õket.
s Korábban több esetben fordultak elõ idõsek sérel-
mére elkövetett trükkös lopások. Ezeket is sikerült
visszaszorítani?

Mindenekelõtt el kell mondanom, hogy a leg-
több lakossági visszajelzés pozitív a rendõrség
munkáját illetõen. Természetesen ez nem jelenti
azt, hogy nincs tennivalónk, azonban azt mutatja,
jó irányba haladunk. Így van ez a trükkös lopások
esetében is, ami korábban valóban többször elõ-
fordult a kerületben elsõsorban azért, mert ná-
lunk meglehetõsen magas az idõs polgárok ará-
nya. Örömmel kijelenthetem, hogy az elköveté-
sek száma folyamatosan csökken, a meghiúsult
bûncselekmények száma nagyságrendekkel ma-
gasabb a befejezettekénél. Ebben komoly szerepe
van a lakosság tájékoztatásának, számos alkalom-
mal elõfordult, hogy a rendõrség tanácsait megfo-
gadó polgárok erélyes fellépése akadályozta meg a
bûncselekmény elkövetését. A trükkös lopás elke-
rülésének legjobb módja ugyanis az, ha nem enge-
dik be az elkövetõt a lakásba. E mellett természe-

tesen a felderítés hatékonysága is javult, tavaly
több elkövetõt sikerült elfogni. 
s A többi bûncselekmény kategória tekintetében
milyen eredményekrõl tud beszámolni?

Mint említettem, minden területen elõrelép-
tünk, mind a bûncselekmények száma, mind a
felderítés vonatkozásában. Nagy sikernek tartom,
hogy a kerületben elkövetett összes rablás elköve-
tõjét elfogtuk. Csökkent az autólopások és a betö-
rések száma, ahogyan az elmúlt években számos
bosszúságot okozó pirosozókat is sikerült kiszorí-
tani a kerület idegenforgalmi szempontból frek-
ventált pontjairól. Büszkék lehetünk arra, hogy a
szûk Várnegyed továbbra is az ország legbiztonsá-
gosabb területe, valamint az egyes bûncselekmé-
nyi kategóriákban elkövetett bûncselekmények
száma Budapesten nálunk a legalacsonyabb.

A közlekedési balesetek tekintetében 30 száza-
lékos a javulás, ahogyan a parkolási morál is ja-
vult. A közterületek rendjének fenntartását mu-
tatja, hogy közterületi kiüléses haláleset nem tör-
tént. Kiváló munkát végeznek a körzeti megbízot-
tak, akik a lakossági kapcsolattartásban, a bûn-
megelõzési tanácsadásban, és a kifejezetten helyi
problémák megoldásában kapnak fõszerepet.
Szeretném kiemelni az újonnan bevezetett riasz-
tási rendszert, ennek köszönhetõen nagyságren-
dekkel lerövidült a helyszínre érkezés ideje. 
s Milyen feladatok hárultak a kerületi rendõrségre
a migránshullámmal kapcsolatban?

A jelentõs turizmus és az állami hivatalok jelenlé-
tébõl adódóan, az I. kerületben a szokásosnál szer-
teágazóbb kihívásokkal kell szembenéznie a rend-

õrségnek. Tavaly ráadásul a migránsok megjelené-
sével kapcsolatos feladatokat is meg kellett oldani
a kapitányságnak, mert az egyik tranzitzónát a
Déli pályaudvarnál alakították ki. Megfeleltünk az
elvárásoknak, hiszen a nagy számú menekült ren-
dezetten hagyta el a kerületet, illetve az országot. 
s Említette az együttmûködés fontosságát. Milyen
támogatást kapnak az önkormányzattól, illetve a
rendvédelem területén mûködõ szervezetektõl?

A térfigyelõ-rendszer mûködtetése, illetve a rend-
õrségi közalapítványon keresztül nyújtott önkor-
mányzati támogatás megkönnyíti a rendõri fel-
adatok teljesítését. Nagyon fontos –és ezek nem
üres szavak– az a társszervezetekkel, a civilekkel és
az intézményekkel kialakított jó kapcsolat, elég
csak arra gondolni, hogy a közterületen nem kizá-
rólag a rendõrség, hanem a polgárõrség és a köz-
terület-felügyelet is napi szinten jelen van. Külön
szeretném megköszönni az önkormányzat, dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester úr és a lakosság
támogatását, hiszen ez az az háttér, összefogás, ami
nélkül nem lehetne ilyen hatékony a közbizton-
ságért végzett közös munka.                                    K.Á.

Tovább javultak a bûnügyi mutatók

Biztonságos a kerület 
Pályázat
BBuuddaappeesstt  rreennddõõrrffõõkkaappiittáánnyyaa  ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett  aa
BBuuddaappeessttii  RReennddõõrr--ffõõkkaappiittáánnyyssáágg  áálllloommáánnyyáábbaa  JJáárrõõrr--
ttáárrss  bbeeoosszzttááss  bbeettööllttéésséérree..  ((ttiisszztthheellyyeetttteessii  bbeessoorroolláássii
oosszzttáállyy  AA  bbeessoorroolláássii  kkaatteeggóórriiaa))
FFeellttéétteell::  18. életév, magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség, állandó belföldi lakóhely,
középfokú iskolai végzettség (érettségi), Budapest,
valamint agglomerációjának lakosa, fizikai alkalmas-
ság, pszichikai alkalmasság, egészségügyi alkalmas-
ság, kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a
szolgálati viszony létesítése elõtti, valamint a szolgála-
ti viszony fennállása alatti ellenõrzéséhez, bizottsági el-
beszélgetésen való alkalmasság
EEllõõnnyytt  jjeelleenntt::  gépjármûvezetõi engedély megléte, álla-
milag elismert nyelvvizsga, harcmûvészeti jártasság
PPáállyyáázzaattii  ddookkuummeennttuummookk::  A pályázatnak tartalmaznia
kell a pályázó részletes önéletrajzát, érettségi bizonyít-
ványának másolatát, valamint a kitöltött jelentkezési
lapokat. További információt, és a jelentkezési lapokat a
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/allasajanlatok/
irk-kepzes-hivatasos-allomanyba-vetel-brfk honlapon
lehet megtalálni.
JJeelleennttkkeezzééss  hhaattáárriiddeejjee::  22001166..  áápprriilliiss  1111..
A pályázat beadható: e-mailen: toborzo.brfk@
budapest.police.hu, postai úton: BRFK Humánigazga-
tási Szolgálat részére, 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
Személyesen: elõzetes telefonos egyeztetés alapján.
A munkakörre, illetve a felvételi eljárásra vonatkozó
részletes felvilágosítást a BRFK Humánigazgatási
Szolgálat munkatársai adnak hivatali munkaidõben a
06-1/443-5000/31-595; 06-1/443-5000/32-888 és
06-1/443-5342-es telefonszámon, valamint elektroni-
kus úton, a toborzo.brfk@budapest.police.hu címen.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, Bucsek Gábor budapesti rendõrfõkapitány, Krammer György I. kerületi rendõrka-
pitány és dr. Kovács Vilmos honvéd ezredes az évértékelõ beszámolón

Megelõzhetõ a szén-
monoxid mérgezés

A szén-monoxid (CO) mérgezés megelõzése
érdekében rendszeresen ellenõriztesse a ké-
ményeket, a kazánokat, kályhákat, ezeket
szakember által szereltesse be, vizsgáltassa
felül; szerezzen be szénmonoxid-érzékelõ jel-
zõkészüléket, mely a mérgezés veszélyére fi-
gyelmezteti Önt a kritikus szint felett; ügyel-
jen a nyílászárók megfelelõ szellõzõnyílással
történõ ellátására.

A szén-monoxid a szénvegyületek tökélet-
len égése során képzõdik, fõleg belsõégésû
motorokban, és földgáz égetése során a
cirkókban, kazánokban, átfolyós vízmelegí-
tõkben folyamatosan képzõdik. Színtelen,
szagtalan gáz, sûrûsége közel áll a levegõé-
hez, ezért egyenletesen oszlik el a légtérben.
Erõsen mérgezõ, a szervezet oxigénfelvétel-
ét és oxigénellátását akadályozza.

Belégzése során azonnali hatása: fejfájás,
szédülés, émelygés, a látás- és hallásképesség
csökkenése. Tartós hatása: a szívizmot ellá-
tó koszorúerek keringését csökkenti, növe-
li a szívinfarktus kockázatát. Szénmonoxid-
mérgezés esetén szabad levegõn mestersé-
ges lélegeztetést kell alkalmazni. Gázüzemû
vagy vegyestüzelésû fûtési technikák esetén,
fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy az
új típusú nyílászárók megfelelõ szellõzõnyí-
lással legyenek ellátva. A szigetelés és a szel-
lõzés hiteles szakemberek által történõ be-
szereltetése szükséges. Régebbi típusú nyí-
lászárók esetén felülvizsgálatot, ellenõrzést
érdemes elõirányozni. Ez fokozottan fon-
tos azoknál az ingatlanoknál, ahol konyhai
elszívó berendezés mûködik.

Célszerû minden gáz fûtéssel rendelkezõ
ingatlanba a cirkó vagy kazán közelébe szén-
monoxid-érzékelõt telepíteni (veszélyes
szénmonoxid-koncentráció esetén erõtel-
jes hangjelzést ad), ami adott esetben életet
menthet.
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Izgalmas beszélgetésnek nyúj-
tott helyszínt a Budavári Álta-
lános Iskola tornaterme, már-
cius 3-án. Szilágyi Áron, olim-
piai bajnok vívó beszélgetett a
diákokkal hazánk egyik legsi-
keresebb sportjáról, és termé-
szetesen saját pályafutásáról.

Dr. Fejér Lászlóné, iskolaigaz-
gató elmondta, hogy a
Budavári Általános Iskola heti
két alkalommal biztosít vívó
edzési lehetõséget diákjainak.
Nem véletlen hát a névsor,
amelyet az igazgató asszony fel-
sorolhatott bevezetõjében.
Márton Anna, Imre Géza,
Jánosi Zsuzsanna, Lantos
Gabriella, mind a Budavári is-
kola növendékei voltak.

A hely szelleméhez igazodva,
Harsányi Levente mûsorveze-
tõ, kezdõ kérdésében Szilágyi
Áron olimpiai, világ-, és Európa bajnok kar-
dozó kisiskolás évei iránt érdeklõdött, miért
éppen a vívást választotta?

A bajnok válaszát megelõzõen megkérte a
gyerekeket, tegyék fel a kezüket, akik vívnak.
Megszámlálhatatlanul sok kéz lendült a ma-
gasba.

– Kilencévesen vitt le édesanyám a Vasas ví-
vótermébe – kezdte válaszát Szilágyi Áron,
amelybõl kiderült, túlmozgásos gyerek lévén,
több sporttal próbálkoztak, mígnem a vívást
népszerûsítõ körútján, ellátogatott iskolájuk-
ba Gerevich György, késõbbi nevelõedzõje,
aki olyan erõs hatást tett a kis Áronra, hogy a
sportág mellett döntött.

A kardvívó bajnok mesélt az elbizonytala-
nodásokról, amikor edzések helyett inkább
barátaival ment volna játszani, a sport és a ta-
nulás összeegyeztethetõségérõl.

– A gimnáziumot magántanulóként végez-
tem, mivel már délelõtti edzésekre is jártam –
elevenítette fel emlékeit a bajnok, aki jelenleg

élsportolóként a Károli Gáspár Református
egyetem pszichológia szakára jár.

Következtek a gyõzelmi emlékek, az elsõtõl
kezdve, amikor tartalékként kellett a pástra
lépnie. A 2007-es szentpétrvári világbajnoksá-
gon, 17 esztendõsen, már a felnõtt csapat tag-
jaként lett aranyérmes. Míg a legutóbbi, lon-
doni olimpián õ szerezte a magyar küldöttség
elsõ aranyát. Londonba a kardvívó csapat
nem jutott ki, Áron – mint fogalmazott –
egyedül kellett helytálljon. E fényes gyõzelem-
rõl így beszélt:

– Az elõdöntõben tizennégy-tizenhárom-
nál elfogytak az ötleteim. Azt mondtam ma-
gamnak: megyek elõre és megpróbálom
megvágni az ellenfelemet, akinek szintén
jött egy gondolata, de egy század másodperc-
cel késõbb, mint nekem, így én jutottam to-
vább. A döntõ elõtt, az olasz Diego
Occhiuzzi annyira látványosan ünnepelte
gyõzelmét, hogy edzõmmel, Somlai Bélával,
tisztában voltunk azzal, nem lesz képes fej-

ben visszazökkenni a versenybe.
Mire magára talált, akkora fó-
rom volt, amit már nem tudott
behozni.
– Mi járt a fejedben a döntõ tus-

nál? – jött a következõ kérdés.
– Elõször megnéztem, kigyul-

ladt-e a találatjelzõ lámpa. A zsû-
rire nem vártam, tudtam, hogy
már csak az én irányomban emel-
hetik a kezüket.

E mellett az olimpiai bajnok szí-
vérõl legördült egy hatalmas kõ, s
nyugtázta: megérte a befektetett
13 év.

A díjátadás után nem jutott idõ
az ünneplésre. A magyar bajnokot
dopping ellenõrzésre vitték, majd
a sajtóközpontba. Éjjel kettõkor
érkezett vissza edzõjével az olimpi-
ai faluba. Ekkor vette észre, hogy
már egy napja nem evett. Miután
elfogyasztották a kantinban elsõ-
ként kezükbe akadó ételt, mentek

a szobájukba. Áron igyekezett lábujjhegyen az
ágyához settenkedni, azonban szobatársa,
Imre Géza felpattant, s követelte az élménybe-
számolót.

Harsányi Levente kérdésére: mi motiválja a
továbbiakban, Szilágyi Áron a tornatermet
zsúfolásig megtöltõ diákokhoz fordult.
– Szerintetek melyik több, az egy aranyérem,
vagy a kettõ?
Kettõ, kiabálták kórusban a gyerekek.
– Ilyen egyszerû a válasz: két arany több, mint
egy – felelte a sportoló.

Az izgalmas beszélgetés utáni héten, már-
cius 11-én lezajlott, I. Országos Suli-vívó
Találkozóval kapcsolatban Szilágyi Áron ki-
fejtette: bízik abban, hogy még több Suli-ví-
vó Programban résztvevõ diáknak sikerült
kedvet csinálnia a Magyar Vívó Szövet-
ségnek ahhoz, hogy akár versenyszerûen,
akár csak szabadidõs tevékenységként, de
elsajátítsák a legnemesebb sport, a vívás
alapjait.                                                      Ditzendy

Sûrûbben jár a 16-os busz
Március 6-tól a Budai Várba közlekedõ 16-os buszcsalád (16-
os, 16A, 116-os busz) járatai a hétvégi napokon sûrûbben közle-
kednek, mint a téli idõszakban. A tavasztól megnövekedõ buda-
vári forgalmat kiszolgáló új hétvégi menetrend várhatóan októ-
ber végéig lesz érvényben.
Március 12-tõl (szombattól) több vonalon lép életbe új, sûrûbb
követést biztosító tavaszi-õszi menetrend:
• a D11-es, a D12-es és a D13-as hajóvonalon,
• a 2-es villamos vonalán,
• a Széchenyi-hegyre közlekedõ 60-as járat (Fogaskerekû), va-
lamint
• a Budakeszire közlekedõ 22A és a Margitszigetet bejáró 26-
os busz vonalán.

Pályázat  közterület használatra
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala 2016. évre pályázatot hirdet a kerület több helyszínére,
portrérajzolás és egyéb turisztikai célú közterület használatra. 
A helyszínekrõl és a közterület-használat feltételeirõl a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet érdeklõdni.
Cím: Budapest, I., Kapisztrán tér 1. Telefon: +36 1 458 3067, va-
lamint a www.budavar. hu weboldalon pályázatok címszó alatt.
JJeelleennttkkeezzééssii  hhaattáárriiddõõ::  22001166..  mmáárrcciiuuss  1166..  1166..0000  óórraa..

Intelligens kamerarendszer a Lánchíd
utcában és a Szentháromság téren
2016. márciusától a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügye-
leti Irodája intelligens térfigyelõ kamerarendszert mûködtet a
Lánchíd utca Várkert Bazár elõtti szakaszán, valamint a
Szentháromság téren. A kamerarendszer felismeri és rögzíti a
közlekedési szabálysértések és szabályszegések tényét (például
járdán vagy kerékpárúton történõ megállás), ami alapján a köz-
terület-felügyelet megteszi a szabálysértési feljelentést, illetve
kezdeményezi a közigazgatási eljárás megindítását a hatáskör-
rel és illetékességgel rendelkezõ hatóságoknál.

Szociális ruhavásár
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a rászoruló
lakosok számára. Az akció során kedvezményes áron vásárol-
hatnak használt ruhanemût, gyermek, nõi, férfi ruházatot és já-
tékokat. Az akció helye: 1024 Budapest, SSzzééllll  KKáállmmáánn  ttéérr  33..  IIII..
eemmeelleett..  IIddeejjee::  22001166..  mmáárrcciiuuss  2211.. ((hhééttffõõ))  0088..0000--1166..0000--iigg..
Telefon: 212-2783, 212-2811. A szociális vásárra elsõsorban
gyermeküket egyedül nevelõ szülõket, kisnyugdíjasokat és kis-
keresetû lakosokat várnak.

RövidenEgy aranyéremnél több a kettõ

Február 25-én – több éves hagyomány
szerint – a Szarvas téri emlékmûnél gyûl-
nek össze mindazok, akik a Budavári
Önkormányzat koszorúzási ünnepségé-
hez csatlakozva kívánnak megemlékezni
a kommunizmus áldozatairól. Az idén
hûvös, esõs idõben zajlott a rendezvény,
ennek ellenére a képviselõ-testület számos
tagja mellett számos civil szervezet és ma-
gánszemély is megjelent, hogy elhelyezze az
emlékezés virágait.

A Himnusz hangjai után dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester köszöntötte a részt-
vevõket és az emléknap jelentõségére
utalt. -A magyar országgyûlés 2000-ben el-
fogadott határozata alapján, február 25-ét
– Kovács Béla, a Független Kisgazdapárt
fõtitkárának 1947-ben, e napon történt
elhurcolásának napját – a kommunizmus
áldozatainak emléknapjává nyilvánította.
A kitelepítettek és kényszermunkára hur-
coltak tabáni emlékmûve egy égre mutató
nyilat ábrázol, rajta egy szimbolikus ba-
rakk körvonala látható, amelyben gyer-
mekeket, nõket és férfiakat zsúfoltak
össze. A megemlékezés mindazokról szól,
akik a kommunista rendszerben szenved-
tek hátrányos megkülönböztetést – hang-
súlyozta a polgármester.

Dr. Ötvös István történész, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Legújabbkori

Történeti tanszékének tanára, a Nemzeti
Emlékezet Bizottság tagja emlékbeszéd-
ében a huszadik század elsõ felének ese-
ményeit idézte fel. -Majd’ egy évszázaddal
ezelõtt olyasmi történt Oroszországban,
ami teljesen átrajzolta a jövõ történetét. A
kommunista hatalomátvétellel – Ingmar
Bergman szavait idézve, „a gonoszság le-
tépte láncát és üvöltve végigszáguldott a
világon”. Mert nem egyszerûen egy politi-
kai hatalomváltás történt a világháború-
ban megroppant országban, hanem egy
olyan ideológia kezdte meg hosszú ural-
mát, amely az embert már kezdetektõl
csupán a hatalom tárgyának gondolta.
Mindez persze egy távoli ország története
maradt volna számunkra, ha a második
világháború végén a Szovjetunió vezetõi
nem határozzák el: az általuk képviselt
ideológiát rákényszerítik azokra az orszá-
gokra, amelyeket elfoglaltak. A Vörös
Hadsereg erõszakkal, emberek tízezrei-
nek elhurcolásával alázta meg becsületé-
ben ezeket a nemzeteket – köztük szülein-
ket, nagyszüleinket. A háború végén még
sokan megpróbálták mindezt a háborús
erõszak számlájára írni, azonban hamaro-
san kiderült, hogy nem egyszerûen errõl
van szó.

A háborús erõszakon túlmutatott a
tény, hogy vagonok százaiban hurcolták el
a munkaképes férfiak és nõk ezreit, soka-

kat hadifogolyként, sokakat pedig egysze-
rûen csak azért, mert kellett a munkáskéz.
Az, amit a Szovjetunióban már napi gya-
korlattá tettek, elkezdték bevezetni
Magyarországon is. 

Sokan soha nem térhettek vissza, az
embertelen körülmények, az éhezés és a
betegségek megtizedelték soraikat. A ha-
talomváltás magával hozta a kommunis-
ta párt uralmát. Ezt nem lehetett egysze-
rûen megteremteni, hiszen az ország la-
kossága egyértelmûen kifejezésre jutatta,
hogy nem kér a diktatúrából. A megszál-
ló azonban nem ismert irgalmat és nem
kegyelmezett.  Aki hangot adott az ellen-
állás gondolatának, a megtorlás áldozatá-
vá vált. 

A szenvedést sokan a táborokban, a
börtönökben, a kivégzõ osztagok elé hur-
colva élték meg, de áldozattá váltak azok
is, akik megõrizhették látszat szabadságu-
kat, hiszen õket is sújtotta a kilátástalan-
ság, a szürkeség, amellyel a politikai rend-
szer beburkolta az általa teremtett világot
– zárta beszédét Ötvös István.

A megemlékezés koszorúzással folytató-
dott. A Budavári Önkormányzat képvise-
letében dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester, az I. Kerületi Kormányhivatal ne-
vében dr. Brezoczki Erika hivatalvezetõ
koszorúzott, majd a civilek helyezték el vi-
rágaikat, mécseseiket.

A Szózat eléneklése után a megemléke-
zõk átsétáltak a Bethlen-udvar mellett fel-
állított emlékmûhöz, ahol ugyancsak le-
rótták kegyeletüket. Makovecz Imre épí-
tész és Péterfy László szobrászmûvész al-
kotása szinte észrevétlenül bújik meg a
szabad területen. A felsõ részén szöges-
dróttal övezett betoncella homlokfalán
lezárt vasajtó helyezkedik el, amelynek rá-
csain bekukucskálhat a szemlélõ: az „ajtó-
nyílással” háttal egy fejét karjaiba temetõ,
bronzba öntött figura kuporog. A ráccsal
szemközti fal tükrözõdõ acéllemez. A fül-
ke bejárata mellett fémbetûkbõl kirakott
felirat olvasható: „1944–1990, azok em-
lékére, akik nem haltak meg, de az életü-
ket tönkretették”. Az emlékmûvet
Rázsó Edit magánszemély állíttatta.  

Rojkó   

Koszorúzás és filmvetítés az emléknapon

A kommunizmus áldozataira emlékeztek 
Soha, sehol, senkinek
Az emléknap alkalmából kora este, az önkormányzat szervezésében
Téglásy Ferenc: Soha, sehol, senkinek címû filmjét tekinthették meg
az érdeklõdõk. A Tabán Moziban teltház elõtt vetítették az 1987-ben
készült alkotást, amely a kommunista diktatúra mûködésének egy
részletét: az internálást, s annak egy család életére tett pusztító hatása-
it mutatja be. A film fõszeplõi Vendel Imre (Kozák András) és család-
tagjai. A mérnök és feltaláló apa „vétke”, hogy katonatiszt volt a
Horthy-hadseregben. 1951-ben, amikor már régóta gépkocsivezetõ-

ként dolgozik, két gyermekével
és várandós tanítónõ feleségével
(Jolanta Grusznic) kényszer-
lakhelyet jelölnek ki számukra
valahol a Hortobágyon, egy
olyan helyen, amit a térkép sem
jelöl. Mihez kezdenek, mi törté-
nik velük, víz, villany, iskola,
munkalehetõség, orvos nélkül,
itt a világ végén, két kisgyerekkel,
és a születendõ harmadikkal?
Egy nyolcéves kisfiú (Antal
Tibor) szemszögébõl errõl, vala-
mint azokról a lelki és fizikai
szenvedésekrõl, pofonokról, üt-
legekrõl szól a film, amelyek fel-
õrlik a családot. A kitelepítést át-
vészelik, de már soha nem lesz
olyan az életük, mint azelõtt volt.

A vetítést követõen Téglásy Ferenc filmrendezõvel dr. Nagy Gábor
Tamás beszélgetett, majd a diskurzusba bekapcsolódott néhány nézõ
is. A rendezõ közvetlen hangon idézte fel a rendszerváltás elõtti pilla-
natot, amikor elkészíthette önéletrajzi ihletésû alkotását. Úgy vélte,
sem azelõtt, sem késõbb nem lehetett volna ilyen hangvételû filmet
forgatnia. Hitelesen szól olyan élményekrõl, belsõ rettegésrõl, ame-
lyekrõl átélõi „soha, sehol, senkinek” nem beszélhettek. A kitelepítet-
tek mellett felvázolta a hatalom embereinek viselkedését, s azt is, aho-
gyan az ugyancsak kiszolgáltatott helyzetben lévõ helybeliek fogadják
az internált családokat.

Úgy fogalmazott, számára morális kötelesség volt e film elkészítése.
El kellett mondania, hogy családjukban, hitükben milyen veszteség ér-
te õket és különösen fontos volt, hogy bemutassa a politikai szempont-
ból „veszélyesnek nyilvánított” polgári keresztény családok értékrend-
jét, a becsületesség, a munka és a tisztesség elsõdlegességét. A film szi-
gorú apafigurájáról azt mondta, az édesapjáról mintázta, akinek bará-
tai ugyanilyen becsületes, egyenes és igazságszeretõ emberek voltak.
Valamennyiük számára egyetlen túlélési lehetõség maradt, a belsõ
emigráció. 

Szilágyi Áron olimpiai bajnok vívó volt a Budavári Általános Iskola vendége
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Kultúrházak éjjel-nappal

Ha az erõsítõ
mesélni tudna

A tizedik Kultúrházak éjjel-nappal országos
eseménysorozatot értékelték a Hagyományok
Házában tartott sajtótájékoztatón, március el-
sõ napján. Az értékelés mellett díjakat adtak
át, többek között a Cseh Tamás Program hely-
történeti pályázóinak.

Több mint kétszázhúszezer érdeklõdõt számol-
tak a tizedik Kultúrházak éjjel-nappal, február
5-e és 7-e közötti országos eseménysorozatán,
derült ki a látogatottsági adatokból. Tovább
növekedett a helyszínek, a rendezvények és a
közremûködõk száma is. A civil kezdeménye-
zésbõl született programsorozat központi té-
mája idén az élõzene volt.

Doncsev András, az MTVA kulturális fõszer-
kesztõje, az NKA alelnöke az eseményt záró saj-
tótájékoztatón hangsúlyozta: a rendelkezésre
álló felmérések egyértelmûen bizonyították,
hogy az utóbbi években egyre kevesebb tér és al-
kalom adódik az élõzene bemutatására. Az al-
elnök hozzáfûzte: a Kultúrházak éjjel-nappal
programsorozat egyik fõ partnerének, a Cseh
Tamás Programnak nem titkolt célja a
könnyûzenét játszó zenekarok segítése és nép-
szerûsítése mellett megerõsíteni a jelen és a jö-
võ élõzene iránt fogékony hallgatóságát.
Ennek érdekében a klubhálózat és a kultúrhá-
zak támogatásán keresztül igyekeznek eljuttat-
ni az élõzenét szerte az országban.

A sajtótájékoztatóval egybekötött díjátadón
kitüntették az idei nyerteseket. A Cseh Tamás
Program és a Magyar Népmûvelõk Egyesülete
által közösen meghirdetett, „Ha az erõsítõ me-
sélni tudna” címû könnyûzenei helytörténeti
pályázatra olyan szinopszisokkal lehetett nevez-
ni, amelyek a települések könnyûzenei múltjá-
nak feltárását és dokumentálást segítik elõ. A
zsûri indoklásában kiemelte, hogy bár a pálya-
mûvek egy-egy települést érintenek, más telepü-
lések számára is példaértékûek lehetnek, illetve
olyan információkat hordozhatnak, amelyek a
hazai rocktörténet szempontjából is fontosak.
A pályázat díjazottjai Tóthné Unghy Ilona a
„Fúvósoktól a rockig - Simontornya könnyûze-
nei élete az elmúlt nyolcvan évben” címû, a
battonyai Városi Mûvelõdési Központ és
Könyvtár a „Könnyûzenei bandák a Vihar-
sarok szegletében 1960-tól napjainkig” címet
viselõ, valamint Törköly József „Az Orosházi
Beatfesztiválok története” elnevezésû munkái
lettek.

Az NKA Cseh Tamás Program (CSTP)
Ideiglenes Kollégiuma a könnyûzenei pályázat
három legjobb szinopszisát benyújtónak meg-
hívásos pályázatot ír ki azzal a céllal, hogy a szi-
nopszisok alapján az anyagokat július végéig ki-
dolgozzák, és a CSTP Magyar Könnyûzenei
Örökség Megõrzéséért Alprogramja publikál-
hassa.                                                                             DIA

Ismét egy különleges kiállításnak ad otthont a
Várkert Bazár. „A Duna fõvárosai – Bécs,
Budapest – Párhuzamos városképek 1850-1920”
címû, a dualizmus ikerfõvárosait eredeti fotók se-
gítségével bemutató tárlaton, számos I. kerületi
helyszín látható. 

Tíz témakörben, hetvenöt tablón, mintegy há-
romszáz, párokba rendezett korabeli fényképen
elevenedik meg Bécs és Budapest 1850-1920 kö-
zötti urbanisztikai fejlõdése, valamint az iker-
fõvárosok mindennapi élete a Várkert Bazár leg-
újabb kiállításán. Rendkívül izgalmas korszakról
van szó, hiszen mindkét város ekkor nyerte el ma
is meghatározó stílusjegyeit. Nem szabad elfelej-
teni, hogy Bécs és Budapest a XIX. század elején
még egyet jelentett a Nyugattal és a Kelettel, né-
hány évtizeddel késõbb, azonban ez a különbség
fokozatosan eltûnt, és átadta a helyét a hasonlósá-
goknak. Ezt a folyamatot hivatott bemutatni a ki-
állítás, amelyen többek között a Döbrentei tér
–Döbrentei Gábor a reformkori névmagyarosí-
tás területén alkotott maradandót–, az itt látható
Erzsébet királyné szobra, az Erzsébet híd, az egy-
kori szerb püspöki palota, vagy Semmelweis
Ignác szülõháza is a Bécs-Budapest kapcsolat
szemszögébõl jelenik meg. 

Erre hívta fel a figyelmet a kiállítás megnyitó-
ján Tarlós István, aki elmondta, hogy a bemuta-
tott fényképeket korábban csak Bécsben, a
Ringturm építészeti galériában tekinthette meg a
nagyközönség. Mint a fõpolgármester rámuta-
tott, a budapesti helyszín korántsem véletlen, hi-
szen a Várkert Bazárt Ybl Miklós, a korszak egyik,
ha nem a legnagyobb építésze tervezte.

Az 1873-as egyesítés után Budapest lett az or-
szág szellemi, kulturális és gazdasági központja,

míg a kiegyezéssel Bécs után a Monarchia máso-
dik városává lépett elõ. A két várost már csak ezért
is számos látható és láthatatlan kapcsolat köti
össze, ilyen a Duna, a császári és a királyi vár pom-
pája, az operaházak, a körutak rendszere.
Folyamatosan rivalizáltak egymással, Bécset nagy-
polgári arisztokratikus megjelenése, Budapestet a
Duna közelsége teszi különlegessé – vont párhu-
zamot Tarlós István, aki bejelentette: sikerült
újabb megállapodásokat kötni a két város kapcso-
latának erõsítése, és a Duna még jobb kihasználá-

sa érdekében.
Bécs fõpolgármestere, Michael

Häupl arról beszélt, hogy a ké-
pek segítségével jobban megért-
hetjük Bécs és Budapest fejlõdé-
sének közös vonásait, azokat a
múltbéli fejlesztési tapasztalato-
kat, amelyeket a jövõben is hasz-
nosítani lehet.

L. Simon László úgy látja, hogy
a tárlaton szembesülhetünk
mindazzal, ami közös a két város
kultúrájában és életformájában.
Különleges a koncepció, hiszen
közel egy idõben emelt épülete-
ket helyez egymás mellé. De érde-
mes távolabbra tekinteni, mert a
monarchia építészete nem csu-
pán a két fõvárosé, hanem az egy-
kori birodalom számos helyszí-
nén tetten érhetõ. Hozzátette:

Bécs szerencsés város, elkerülte a szocializmus
négy évtizedének rombolása, a háborús pusztítást
követõen arra törekedtek, hogy eredeti állapotuk-
ban állítsák helyre, míg Budapesten erre nem volt
igény. A Miniszterelnökség kulturális örökségvé-
delemért és kiemelt kulturális beruházásokért fele-
lõs államtitkára szerint ezért olyan nagy feladat a
Vár helyreállítása, melyet Hauszmann Alajos ter-
veihez visszanyúlva végeznek el.

Hamarosan megkezdõdhet az Otto Wagner ál-
tal tervezett Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga
felújítása is, ami egy újabb kapocs a két város kö-
zött: Otto Wagner ugyanis alapvetõen meghatá-
rozta Bécs mai arculatát.

Kenyeres István a Fõvárosi Levéltár fõigazgató-
ja mindezt azzal egészített ki, hogy Budapest min-
dig igyekezett megelõzni Bécset. A nemes versen-
gés eredményeit mutatja be a kiállítás, átfogó ké-
pet adva a városok növekedésérõl, a lakhatás, a
szórakozás, a közlekedés fejlõdésérõl. 

A tárlathoz kapcsolódó  múzeumpedagógiai
foglalkozásokon a gyerekek újraálmodhatják a
régi fõvárost, sõt, építészként is kipróbálhatják
magukat. A kiállítást ezen kívül koncertek, film-
vetítések, valamint a fotókon megjelenõ helyszí-
nek egy részét mai állapotukban bemutató
Hosszúlépés városismereti séta – elsõ alkalom-
mal március 12-én rendezik meg– teszi teljessé.

„A Duna fõvárosai – Bécs, Budapest –
Párhuzamos városképek 1850-1920” címû kiállí-
tás május 29-ig tekinthetõ meg a Várkert Bazár
Déli palotájában.                                                          K.Á.

A Duna fõvárosai

Bécs és Budapest fotográfiákon

A Táncsics-börtönt február 9-én, a Vagyon-
kezelõ Zrt.-tõl, a Forster Gyula Nemzeti Örök-
ségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vette
át vagyonkezelésbe. Az épületet a magyar állam
2014-ben kapta vissza az Amerikai Egyesült Ál-
lamoktól. A Budapesti Történeti Múzeum azóta
tervez régészeti feltárásokat az épület udvarán.

A Táncsics-börtönként ismert épület helyén, a
középkorban a király lakosztálya, az úgynevezett
királyi ház, valamint a pénzverde foglalt helyet.
A késõbbiekben a Pálos rend birtokolta, majd a
Cillei-család tulajdonába került, tõlük a püspök-
séghez vándorolt, s lett az épületbõl püspöki pa-
lota. A Buda visszafoglalásáért vívott csatában
1686-ban romba dõlt, helyére 1720-ban lõpor-
raktárt emeltek. E köré építették a most ismert
barokk stílusú börtönt. A Habsburgok elõszere-
tettel záratták ide az ellenük tiltakozó értelmisé-
gieket. Kossuth Lajost, Wesselényi Miklóst,
Batthyány Lajost, Czuczor Gergelyt, Károlyi
Istvánt, Jókai Mórt. A márciusi ifjak innen sza-
badították ki Táncsics Mihályt, 1848. március
15-én, aki azután ismét itt raboskodott 1860-tól,
az 1867-es kiegyezésig.

Az épületbe késõbb a Budapesti Honvéd
Térparancsnokság költözött, innen irányítva a
helyõrségi szolgálatot. A huszadik század elsõ év-
tizedétõl, a kibõvített udvarú épület falai közt a
Pénzügyminisztérium bélyegjövedék és jogille-
ték hivatala kapott helyet. A második világhábo-
rút követõen, 1948-ban, jóvátételként az
Amerikai Egyesült Államok nagykövetségének
tulajdonába került. 

Az épületegyüttes
negyedét adó egykori
börtönépületet 1985-
ben visszakapta a ma-
gyar állam. A gesztus
jelképi értékû maradt,
mivel azt használatba
venni nem volt lehetsé-
ges, lévén megközelíté-
sére kizárólag az ameri-
kai tulajdonon keresz-
tül nyílt mód. Így évi
egy dollárért hazánk
33 évre bérbe adta az
Egyesült Államoknak.

A teljes épület ma-
gyar tulajdonba vételérõl 2001 óta folytatott tár-
gyalásokat a két ország kormánya. A Magyar
Parlament 2007. november 19-én fogadta el az
ingatlancserérõl szóló megállapodás kihirdetésé-
rõl szóló törvényt. A következõ esztendõben, a
Nagy Gábor Tamás, polgármester által felkért,
nemzetközi szaktekintélyek alkotta testület nem-
zeti emlékhely kialakítását javasolta az egykori
börtönben.

2014. július 20-án kapta vissza a magyar állam
az épületet, amit október 5-én és 6-án, az aradi
vértanúk emléknapján megnyitottak a nagykö-
zönségnek. A látogatók megismerkedhettek az
egykori cellákkal, a lõportoronnyal és az egyedül-
álló dunai panorámával.

Az udvar alatt még ott rejtõznek a középkori la-
kótorony és a pénzverde alapjai. Bencze
Zoltántól, a Budapesti Történeti Múzeum ásatás-

vezetõ régészétõl megtudtuk, hogy a múzeum
2014 késõ õsze óta folytat tárgyalásokat a
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelmi
Fõosztályával, a régészeti munkákról. A megbeszé-
lések szerint tervásatás történne a területen. A
Múzeum be is adta a munkára az ásatási kérelmet.

Miniszterelnökségi Sajtóirodája közölte la-
punkkal, hogy a Táncsics Mihály utca 9. szám
alatti, úgynevezett Táncsics-börtön épületét,
2016. február 9-én vette vagyonkezelésbe a
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt.-tõl. A Forster Központ az épü-
lettel kapcsolatos tudományos dokumentáció
elkészítését megkezdte, az épület jövõbeni hasz-
nosításának lehetõségeit vizsgálja. A hasznosítá-
si koncepció véglegessé válásáig további infor-
mációval nem tudnak szolgálni.                          D. A.

A Forster Központhoz került 
a Táncsics-börtön

A kiállítást városismereti séta egészíti ki
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Budavár és a szlovéniai Lendva évtizedes testvér-
városi kapcsolatáról az idén több kulturális prog-
rammal is megemlékezik a két település. A
Várnegyed Galériában rendezett képzõmûvésze-
ti tárlat után, március 3-án a Városháza aulája
adott otthont a muravidékiek fotókiállítással
egybekötött irodalmi estjének. 

A határon túlról érkezett vendégeket, a muravi-
déki magyarság mûvelõdését, irodalmát, könyv-
kiadását, valamint tudományos tevékenységét
segítõ Lendvai Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési
Intézet munkatársait és az érdeklõdõ közönséget
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntöt-
te. A gyümölcsözõ testvérvárosi kapcsolatok egy-

egy állomását idézve úgy fogalmazott, Budavár
kapuja mindig nyitva áll a pannon vidék mûvé-
szei, alkotói elõtt. A rendezvény házigazdája ezt
követõen az irodalmi összeállítás alkotóit meg-
hívta a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv ünnepé-
re, amelyet az önkormányzat hagyományosan
szeptemberben rendez, a Budai Várban.

Ksenija Škrilec, Szlovénia budapesti nagyköve-
te régi ismerõsként üdvözölte az est szervezõit és
közremûködõit. Elmondta, hogy reményei sze-
rint a jövõben tovább folytatódik a kölcsönös be-
mutatkozás szép hagyománya.

A Lendvai varázs címû irodalmi összeállítás a
muravidéki táj szépségét, a szülõföld szeretetét

magyar ajkú alkotók verseivel, pró-
zarészleteivel idézte fel. 
„… Öregektõl hallottam: mindenkit
befogadott a város, azt is, aki csak át-
utazóban járt erre, ’kicsit benézni’,
gyökereket ereszteni azonban csak a
szívósok, kiváltságosok voltak képe-
sek. Akiket a macskakõvel borított
utca látványa megkapott” – idézte
dr. Bence Lajos: Város a határok
ölelésében címû, Lendváról szóló
esszéjének szavait Pál Péter elõadó. 

A Lendvai Versmondó Stúdió tag-
jai: Zadravec Szekeres Ilona, Pál
Péter versmondók, Kolosa Tanja
népdalénekes és Soldat Damir gi-
tármûvész kiváló hangulatteremtõ
képességgel mutatták be szülõföld-
jüket. 

A virtuális séta a fotókiállítás meg-
nyitása után folytatódott. Ladislav

Sobocan, a lendvai Fotó- és Videó Klub elnöke
röviden bemutatta a kilenc alkotót, majd az ér-
deklõdõ közönség kalauz nélkül, szabadon te-
kinthette meg Lendva rejtett kincseit és a város-
környéki tájat. A fotókról elénk tárulnak a
Pannon-táj élénk zöldjei, a dimbes-dombos szõ-
lõk, a sárgás vetések, a zúzmarás és a havas téli er-
dõk. A várkastély uralta város néhány nevezetes
épülete, a Makovecz Imre tervezte organikus stí-
lusú mûvelõdési központ, egy kis barokk temp-
lom és a borászat érdekes szerkezetû, korszerû
komplexuma köszönti a nézõket.

A Lendvai varázs címû fotókiállítás április 1-ig
tekinthetõ meg a Városháza aulájában.

Lendvai varázs

Irodalmi pályázat 
középiskolásoknak

Képtári 
történetek 

A Szépmûvészeti Múzeum – Magyar Nemzeti
Galéria irodalmi pályázatot hirdet középiskolás
diákok számára olyan szépirodalmi írásmûvek
elkészítésére, amelyeknek ihletadó forrása a
Magyar Nemzeti Galéria 10 kiemelt mûalkotása. 

A pályázat célja, hogy a Galéria a nagyközönség
számára ismert vagy épp kevésbé ismert mûvei
a fiatalok írásai által új értelmezést nyerjenek.
Nem mûelemzéseket várnak, hanem kreatív fo-
galmazásokat, irodalmi parafrázisokat, amelyek
a kiválasztott alkotásra rezonálnak.
Korosztály: 9-12. osztályba járó diákok (egy in-
tézménybõl vagy osztályból többen is jelentkez-
hetnek, határon túli diákok jelentkezését is
várják)
Terjedelem és formátum:
Minimum 1500, maximum 3000 karakter
(szóközökkel), Word dokumentum (12-es
Times New Roman betûtípus, 1,5-es sortáv).
Egy pályázó maximum három (különbözõ mû-
alkotásokra készített) írásmûvel jelentkezhet.
Mûfaji megkötés: Nincsen (csupán terjedelmi)
Beküldési határidõ: 
2016. április 30. 12.00 óra
Beküldés módja: 
Elektronikus úton a palyazat@mng.hu címre, a
pályamûvet (Word) mellékletként csatolva, e-
mailben.
Elbírálás menete:
A beérkezett alkotások közül a zsûri 2016. má-
jus 15-ig kiválasztja azokat a pályamûveket,
amelyeket a II. fordulóba juttat, illetve közön-
ségszavazásra is bocsát. A II. fordulóba jutott al-
kotások közül kerül ki az elsõ három helyezett,
illetve a közönségdíjas mû.
A zsûri: 
Bellák Gábor mûvészettörténész (MNG),
Fenyõ D. György középiskolai tanár, irodalom-
történész, Garaczi László író, Halász Rita mûvé-
szettörténész (MNG),Schlett Anna, kommuni-
kációs fõosztályvezetõ (MNG).
Választható mûvek:
Wagner Sándor: Dugovics Titusz önfeláldozá-
sa, 
Ferenczy Károly: Madárdal, 
Bihari Sándor: Vasárnap délután, 
Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklás a céd-
rusokhoz Libanonban, 
Gulácsy Lajos: Varázsló kertje, 
Pór Bertalan: Család, 
Körösfõi Kriesch Aladár: Zách Klára I.,  
Lossonczy Tamás: Tisztító nagy vihar, 
Roskó Gábor: Nézzük, mi újság a világban,
Szûcs Attila: Piros vakfolt
Eredményhirdetés:
2016. június 25. szombat, Múzeumok Éjszaká-
ja (helyszín a Magyar Nemzeti Galéria)
Bõvebb információ: www.mng.hu

2016-ban kettõs évfordulót ünnepelnek a Corvin
téren. Az egykori Budai Vigadó épületében tizen-
öt esztendeje nyílt meg a Hagyományok Háza,
valamint hatvanöt évvel ezelõtt alakult az ugyan-
csak itt mûködõ Magyar Állami Népi Együttes. A
szakmai eredményekrõl, a tervekrõl és a kiemel-
kedõ évadról Kelemen László fõigazgatóval be-
szélgettünk.

s Másfél évtizeddel ezelõtt milyen céllal hozták létre
a Hagyományok Házát?

- 2001-ben Sebõ Ferenc szakmai igazgatóval készí-
tett közös programunkban három olyan intéz-
ményt kötöttünk össze, amelyek a hagyományõr-
zés perifériáján tengõdtek. Az Állami Népi
Együttest, az archívumát, és a Mûvelõdési Intézet
Népmûvészeti Osztályát. Az ezekbõl létrejött,
majd bõvített folklór központot és szolgáltató
népmûvészeti módszertani mûhelyt elsõsorban
azzal a céllal alapítottuk, hogy minden generáció
szervezett keretek között hozzáférjen az autenti-
kus népi kultúrához. A magyar nyelv mellett
ugyanis a folklór az az összenemzeti kincs, amely
Gyimestõl a Felvidékig mindenki anyanyelve. Az
élõ hagyomány átadása mellett kiemelten fontos-
nak tartom, hogy a szakma gyûjtési-kutatási ered-
ményeit intézményesítettük. 

A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs
Könyvtárának és Archívumának adatbázisa né-
hány éve olyan multimédiás eszköztárrá vált,
amely a világ bármely pontjáról, online elérhetõ.
Kollégáink, szakembereink az érdeklõdõk számá-
ra ebbõl a hatalmas anyagból készítenek ajánláso-
kat, valamint módszertani kiadványokat és CD-
ket.

s Hogyan folytatják az 1970-es években reflektor-
fénybe került gyûjtõmunkát és a táncház mozgalom
hagyományait? 

- Az elsõ táncházas generáció még Lajtha László
feljegyzéseibõl tanult, de néhány nagyobb kirán-
dulás után megtapasztalták, hogy élõ módon ha-
gyományt megtanulni könnyebb. Egyszerûbb a
széki emberektõl, mint kottákból és felvételekrõl
megtanulni a dallamot és a táncot. Napjainkban
a táncházasok negyedik-ötödik generációjáról
beszélhetünk, és zenészként erre rendkívül büsz-
ke vagyok. Itt a Hagyományok Házában igyek-
szünk az elsõ nemzedék történetét is feltárni. Az
oral history, azaz az elbeszélt történelem soroza-
tot Halmos Béla indította el.

Sokan azt gondolják, hogy az elmúlt évtizedek-
ben már minden tájegység valamennyi dallamát
feljegyezték a gyûjtök. Ez azonban tévedés. Az
úgynevezett Fehér foltok programot azért indítot-
tuk útjára, hogy feltérképezzük a kistájaknak nép-
zenei világát. E program keretében elsõként a fia-
taloknak érdemes újra és újra visszamenniük
olyan vidékekre, ahol mások már gyûjtöttek elõt-
tük. Ilyenkor nemcsak a távoli falvak levegõjét
szívják, hanem rátalálhatnak addig nem ismert
folklórkincsre is.
s Hogyan készülnek a kettõs jubileumra?

- Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy jubileu-
mi évünk elsõ koncertjén, március 18-án este
Kelemen Barnabás hegedûmûvész és családja
közös koncerten lép fel a Pál István Szalonna
vezette Magyar Állami Népi Együttes zeneka-
rával, majd április 8-án zenekaruk Ferenczi
Györggyel és a Rackajammal muzsikál. A
MÁNE áprilisban a MÜPÁ-ban, majd május-

ban itt a székházunkban mutatja be új elõadá-
sát, a Nagy László Menyegzõ címû versére írt
Násztánc címû produkciót, amelynek rendezõ-
koreográfusa Farkas Zoltán „Batyu”. Emellett
természetesen tovább futnak a korábbi mûso-
rok is. Idén május 7-én, a Liszt Ferenc téren ren-
dezzük meg a Táncház napját, hagyományosan
ott leszünk a Mesterségek ünnepén, a balaton-
füredi Prímásversenyen és Szentendrén a III.
Kárpát-medencei Táncházzenészek Találko-
zójával. Már folynak a Fölszállott a páva címû te-
levíziós tehetségkutató verseny õszi sorozatának
az elõkészületei is. 

A Hagyományok Háza részeként immár két
esztendeje mûködik – stratégiai partnerünk, a
Budavári Önkormányzat támogatásával –, a Fõ
utca 6. szám alatt létrehozott Magyar Népi
Iparmûvészeti Múzeum, amely betekintést kínál
a népi mesterségek világába. Ezen a még kevéssé
ismert helyen a jubileumi évben is örömmel lát-
juk az érdeklõdõket.

A jubileumi év nagy kihívása, hogy átmenetileg
költöznünk kell, mert megkezdõdik a Budai
Vigadó belsõ rekonstrukciója. A felújítás elodáz-
hatatlan, hiszen a Duna közelsége miatt az épület
süllyed, a háborús bombatalálatokat még magu-
kon viselik a falak és az ólomcsövek, a kazánok és
a színpadtechnika cseréjére is régóta megérett az
idõ. A tervek szerint az egykori báltermet re-
konstruáljuk majd, és az aula két oldalára is
visszaállítjuk a régi helyiségeket. A munkálatokra
5,5 milliárd forint áll rendelkezésünkre. A kivite-
lezésért a Hagyományok Háza a felelõs, munkán-
kat projektmenedzsment segíti majd. A rekonst-
rukció nyáron kezdõdik, húsz hónapig tart, ez-
alatt a Magyar Állami Népi Együttes külsõ hely-
színeken próbál és lép fel. 

A Hagyományok Házának többi szolgáltatása
várhatóan az I. kerületben talál átmeneti otthon-
ra, a konkrét helyszínekrõl tájékoztatjuk majd a
Várnegyed újság olvasóit.                                 Rojkó A.

Kettõs ünnep a Hagyományok
Házában

Kelemen László a Hagyományok Háza fõigazgatója

A Magyar Állami Népi Együttes zenekara
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Ünnepi koncert a Tabulatúra 
régizene klubban
Szép hazádért, kedvesidért - A hazáért harcolók emléke-
zete címmel tart ünnepi koncertet a Tabulatúra régizene
klub mmáárrcciiuuss  2211--éénn  hhééttffõõnn,,  1199  óórraakkoorr a Szilágyi Dezsõ té-
ri református templomban. Katonadalok, kuruc énekek,
48-as honvéd nóták csendülnek fel korhû hangszereken
kísérve. A belépés ingyenes, de adományokat a koncert
javára elfogadnak. Mindenkit szeretettel várnak.

Márai Sándor Könyvtár
((II..,,  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  8877--8899..))
Szeretettel várják az érdeklõdõket a Nemeskürty István
emlékezete címû elõadásra mmáárrcciiuuss  2222--éénn,,  kkeeddddeenn,,
1155..3300--kkoorr..  Elõadó: dr. Kincses KKoovvááccss  ÉÉvvaa  iirrooddaallmmáárr,
szociológus, finnugor nyelvész. A rendezvény ingyenes!

VárMezõ Galéria
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
A ppoommáázzii  BBaauuhhaauuss  ffeessttõõiisskkoollaa  alkotóinak Kiss János
(1927-2015 )festõmûvész tiszteletére rendezett kiállítá-
sa látható. A tárlat ingyenesen megtekinthetõ március
31-ig. Nyitva tartás: hétköznap 9-18, hétvégén és ün-
nepnapokon 10-16 óráig. www.omgk.hu

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület
((MMaaggyyaarrssáágg  HHáázzaa))
MMáárrcciiuuss  2222..((kkeedddd))1188..0000  óórraa::  „„EElliinndduullttaamm  sszzéépp  hhaazzáámm--
bbóóll……””  A 135 éve született BBaarrttóókk  BBééllaa  eemmlléékkeeii
Európában és a tengerentúlon Nagyszentmiklóstól New
York-ig. Az Egyesület azonos címû kiállítása és könyve
alapján vetített „utazás” a világ Bartók-emlékei nyomá-
ban. Közremûködnek: a Bartók Béla Zenemûvészeti
Iskola diákjai. (I., Szentháromság tér 6., Deák terem).

Borsos Miklós Lakásmúzeum
((II..,,  ÚÚrrii  uu..  66..,,  II..  eemmeelleett))
Nyitva tartás minden szombaton 10.00-18.00 óráig.
Más napokon elõzetes bejelentkezés szükséges a
(06)70/510-9452-es telefonszámon.
A Kossuth-díjas szobrászmûvész egykori otthonában
szeretettel várják mindazokat, akik munkássága, mû-
vei, élete, személye iránt érdeklõdnek. Tárlatveze-
téseiket szívesen gazdagítják zenével, filmvetítéssel is
kívánság szerint. A belépés díjtalan, könyvek vásárlása
lehetséges, adományokat szívesen elfogadnak.

Somogyvári Rudolf 100 
Bajor Gizi Színészmúzeum
((XXIIII..,,  SSttrroommffeelldd  AAuurrééll  úútt  1166..))
22001166..  mmáárrcciiuuss  1177--éénn  ((ccssüüttöörr--
ttöökköönn))  1166  óórraakkoorr  LLuukkááccss
SSáánnddoorr  eemmlléékkeezziikk Somogyvá-
ri Rudolfra. Vendégek: So-
mogyvári Mari, a mûvész öz-
vegye és Somogyvári Péter, a
mûvész fia. Beszélgetõtárs:
Ircsik Teréz és Szebényi Ágnes.
Belépõdíj: 500 forint. 
www.oszmi.hu

Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum
((II..,,  FFõõ  uuttccaa  66..))  
Úrihimzés - Habán kerámia – ónedény. Az egyházi litur-
gia tárgyainak múltja és továbbélése. Nyitva tartás: kedd-
tõl szombatig 10 és 18 óra között. A kiállítás megtekint-
hetõ: 2016. május 14-ig.

Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum 
idõszaki kiállítóterme
((II..,,  SSzziilláággyyii  DDeezzssõõ  ttéérr  66..))
CCssiippkkee  --  ttûûvveell  ééss  oollllóóvvaall..  Kiállítás a Hagyományok Háza
17 éve indult csipkekészítõ tanfolyamán végzettek mun-
káiból. Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig 9 és 16 óra kö-
zött, pénteken 9 és 13 óra között. A kiállítás megtekint-
hetõ: 2016. április 1-ig.

Nyitott Mûhely
((II..,,  FFõõ  uuttccaa  66..))  
Március 18., 15.00 óra: EEjjsszzee,,  ttoojjáásstt  ffeesssseetteekk!!
Március 22., 15.30 – 17.00 óráig: Aranyos víz, tiszta víz -
húsvéti ttiisszzttííttóó  rrííttuussookk  aa  nnéépphhaaggyyoommáánnyybbaann.. Dr. Juhász
Katalin etnográfus elõadása.
Március 24., 15.00 – 19.00 óráig: „Locsolózni járok, pi-
ros tojást várok” HHúússvvééttii  ttoojjáássíírróóss  ffooggllaallkkoozzááss  Csákányi
Zoltán népi iparmûvésszel.

Hagyományok Háza
((II..,,  CCoorrvviinn  ttéérr  88..))
Vendégségben: AA  MMaaggyyaarr  ÁÁllllaammii  NNééppii  EEggyyüütttteess  zzeenneekkaa--
rraa  ééss  KKeelleemmeenn  BBaarrnnaabbááss  ééss  ccssaallááddjjáánnaakk  kköözzööss  kkoonncceerrttjjee..
Az idén 65 éves Magyar Állami Népi Együttes és 15 éves
Hagyományok Háza jubileumi programsorozatának nyi-
tó elõadása. Idõpont: 22001166..  mmáárrcciiuuss  1188..  1199..0000  óórraa..  

Bukovinától Bogyiszlóig: LLiippttáákk  DDaannii  ééss  bbaarrááttaaii..  A
2015-ben Halmos Béla vándorhegedûjével kitüntetett
prímás koncertje. Idõpont: 22001166..  mmáárrcciiuuss  3300..,,  1199..0000  óórraa..  

PPlleettyykkááss  aasssszzoonnyyookk  --  aa  PPeerrggõõ  HHaaggyyoommáánnyyõõrrzzõõ
EEggyyüütttteess  eellõõaaddáássaa.. Eltáncolt mesék - családi sorozat.
Idõpont: 22001166..  mmáárrcciiuuss  1199..  1111..0000  óórraa,, Színházterem. A
mûsor idõtartama 40 perc, utána kézmûves-foglalko-
zást tartanak. Óvodai és iskolai csoportok jelentkezését
is várják.

Mezõgazdasági Könyvtár és Múzeum
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
A Világörökségek Nepálban címû elõadássorozatban
Urai Róbert természetvédelmi mérnök 6 alkalommal
mutatja be Nepál területérõl azt a négy helyszínt, ame-
lyet az UNESCO már felvett a Világörökségi Listára.
Következõ elõadás mmáárrcciiuuss  2222..,,  kkeedddd,,  1188  óórraa::  KKuullttuurráálliiss
ÖÖrröökkssééggeekk  ––  KKaatthhmmaanndduu  VVööllggyy..  Hindu templomok:
Pashupatinath és a Changu Narayan. További elõadások:
Április 19.: Kulturális Örökségek - Lumbini, Buddha szü-
letési helye. Május 17.: Természeti Örökségek - Chitwan
Nemzeti Park Park. Június 21.:Természeti Örökségek -
Sagarmatha Nemzeti Park.

Deák 17 Gyermek és Ifjúsági
Mûvészeti Galéria
((VV..,,  DDeeáákk  ttéérr  1177..))
A Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Mûvészeti Galériában
Facebook, lájkok, szelfik...Köztünk élõ társas magány
címmel nyílt kiállí-
tás A tárlat az
internet és a tö-
megkommuniká-
ciós eszközök rob-
banásszerû tér-
hódításával össze-
függésben az in-
formációcsere, a
kapcsolatépítés a személyiség fejlõdésére gyakorolt ha-
tását dolgozza fel.  A kiállításon a kortárs mûvészek mel-
lett ddiiáákkookk  iiss  kkiiáállllííttoottttaakk,,  kköözzttüükk  aa  SSzziilláággyyii  EErrzzsséébbeett
GGiimmnnáázziiuumm  ccssooppoorrttbbaann  ééss  eeggyyéénniilleegg  iiss  ppáállyyáázzóó  hhuusszzoonn--
nnééggyy  ttaannuullóójjaa.. A kiállítás március 27-ig tekinthetõ meg.
További információ: www.deak17galeria.hu.

ProgramokVízivárosi klub
ÁÁLLLLAANNDDÓÓ  PPRROOGGRRAAMMOOKK
HHééttffõõ::  
9.00-10.00 meridián torna
10:00-12:00 „Örömforrás” játék klub örökifjú felnõt-
teknek
16:00-17:00 ingyenes, önszervezõdõ angol társalgókör 
16:30-17:30 ingyenes jogi tanácsadás 
Bejelentkezés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub
elérhetõségein 
19:00-20:00 labdás gerinctorna 1200 Ft/alkalom ,
4000 Ft/ 4 alkalom
KKeedddd::  
8:00-9:00 senior gerinctorna 600ft/alk. 
9:00-10:00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíja-
sok részére 
15:15-16:15 „Aranycipõ”- senior tánctanfolyam, I. ke-
rületi lakosoknak ingyenes
Folyamatos csatlakozási lehetõség! Érdeklõdés: Füleki
Réka, 06 30 479 93 28.
SSzzeerrddaa::
8:45-10:15 nõi jóga, 1500 Ft/alkalom, 6800 Ft/5 alka-
lom
10:30-12:00 babás nõi jóga, 1500 Ft/alkalom, 6800
Ft/5 alkalom
16:00-16:30 Ringató énekes óvoda, 4000Ft/4 alka-
lom. Érdeklõdés: Gróh Ilona, ili@ringato.hu, 06 30 600
87 55
CCssüüttöörrttöökk::
8:00-9:00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok
részére
9:00-10:00 senior gerinctorna 600 Ft/alkalom
14:00-17:00 bridzs klub 
16:00-17:00 ingyenes, önszervezõdõ orosz társalgókör 
17:00-18:00 meridián torna 
PPéénntteekk::
8:00-9:00 senior gerinctorna 600 Ft/alkalom
9:00-10:00 gerinctorna minden korosztálynak 600
Ft/alkalom
10:00-11:00 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam.
Részvételi díj 500Ft/ alkalom 
Folyamatos csatlakozási lehetõség!  Érdeklõdés: Füleki
Réka, 06 30 479 93 28
Minden gerinctornára bejelentkezés szükséges a
ritustorna@gmail.com címen!
VVaassáárrnnaapp::  Különleges születésnap (kalandtúrával, ve-
télkedõvel, alkotómûhellyel)
Érdeklõdés: Körmendi Csilla, 0630 531 55 77,
bolcsbagoly@index.hu

MMÁÁRRCCIIUUSSII  PPRROOGGRRAAMMOOKK
1199--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1177  óórrááttóóll  hhaannggffüürrddõõ  tteerrááppiiaa..
Részvételi díj 2000 Ft. Információ és jelentkezés: Farkas
Kata, 06 30 285 5424
2211--éénn,,  hhééttffõõnn  1177  óórrááttóóll  MMoohhaaii  ÉÉvvaa  OOppeerraa--nnaaggyykköövveett  is-
meretterjesztõ, vetítéses eellõõaaddáássaa. Csajkovszkij:
Hattyúk tava balett.
2222--éénn,,  kkeeddddeenn  1177..3300--ttóóll  a Cinema 64’ Amatõrfilm
Stúdió mutatja be GGuullyyááss  JJáánnooss::  „„CCssaakk  ccsseennddbbeenn,,  ccssaakk
hhaallkkaann””  ccíímmûû  ddookkuummeennttuummffiillmmjjéétt (adalékok a kisisko-
lák 2007-2010 közötti állapotrajzához).
2233--áánn,,  sszzeerrddáánn  1188  óórrááttóóll  iirrooddaallmmii  kkáávvééhháázz  Bölcsföldi
András református lelkésszel.
2255--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1166..0000--1188..3300  óórrááiigg  hhúússvvééttii  ttoojjáássffeessttééss
hagyományos viaszos technikával. 5 éves kortól aján-
lott.

Nyitva tartás: H-CS 9.00-12.00 és 14.00-17.00, P:
9.00-12.00 óráig. A Klub programokhoz, foglalkozá-
sokhoz terembérlési lehetõséget biztosít.
Cím: 1015 Budapest, Batthyány u. 26.
Tel.: +36-1-780-7660
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

Fiatal írók tárlata és aukciója
Fiatal Írók Tárlata nyílt az Országos Széchényi Könyvtár-
ban. A kiállításon – melyen a fiatal, tehetséges tollforga-
tók mûveikkel, fotójukkal, életrajzukkal és publikációs
jegyzékükkel is bemutatkoznak – a mûvészek eredeti
kéziratait is megtekinthetik a látogatók. AA  kkiiáállllííttááss
aannyyaaggáátt  áápprriilliiss  1122--éénn  1166  óórraakkoorr Szõnyi Endre antikvári-
us vezetésével aa  hheellyysszzíínneenn áárrvveerrééssrree  bbooccssááttjjáákk.. Az ár-
verés bevétele teljes egészében a szerzõket illeti meg.

Az aukció elõtt a kortárs fiatal írók helyzetérõl ppóóddii--
uummbbeesszzééllggeettééss lesz, melyen közremûködik: Visy
Beatrix kritikus, irodalomtörténész, Boka László iroda-
lomtörténész, az OSZK tudományos igazgatója,
Kalapos Éva Veronika (FISZ) és Fehér Renátó (JAK),
valamint Korpa Tamás (FISZ elnökségi tag).
Közremûködik: Ungvári Álmos. A rendezvények fõvéd-
nöke: Ferdinandy György író. Mindkét programot kö-
tetlen beszélgetéssel fejezik be.

A programsorozat célja a civil mecenatúra kialakulá-
sának elõkészítése, mellyel új támogatási forrást kíván-
nak megnyitni a fiatal írónemzedék számára. Elsõ-
sorban azokra a mûértõ polgárokra számítanak, akik
nagylelkû áldozatot tudnak és akarnak hozni a közeljö-
võ szépíróinak támogatása érdekében.
További információ: www.oszk.hu.

Ha nem kapja a lapot, 
hívja a terjesztõt:

06-1-336-0435 
E-mail:

ugyfelszolgalat@presslog.hu
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E-mail: varnegyed@budavar.hu Várnegyed
IInnggaattllaann

BBuuddaaii várban a Bécsi kapu térnél reprezentatív mûemléképü-
let földszintjén lévõ felújított, cirkófûtéses 122 m2-es nagypolgári
jellegû villalakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy 50 m2 körüli
budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 42,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

XXIIII..  Költõ utcában kiváló tömegközlekedésnél 2 szintes 110 m2-
es 1 nappali + 3 hálószobás cirkófûtéses önkormányzati lakás
bérleti joga átadó vagy budai 30-50 m2-es öröklakásra cserélhe-
tõ. Csereirányár: 22,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

II..  OOrrsszzáágghháázz utcában dongaboltozatos, 43 m22-es 1,5 szobás
egyedi gázfûtéses csendes belsõ udvar felé nyíló önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

OOrrsszzáágghháázz utcában I. emeleti teljeskörûen felújított 30 m2-es 1
szobás, étkezõkonyhás, cirkófûtéses, vízórás önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,9 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBaatttthhyyáánnyy  téren felújított mûemlékház II. emeletén lévõ rep-
rezentatív csendes belsõ udvar felé nyíló, jó benapozású, felújított
51 m2-es, nagy étkezõkonyhás önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 11,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii várban az Úri utcában reprezentatív mûemlékházban lé-
võ I. emeleti 64 m2-es + 14 m2-es galériával kialakított, igényesen
felújított, cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti jo-
ga átadó. Csereirányár: 29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

II..  AAttttiillaa  úton a Vérmezõvel szemben csendes belsõ kert felé nyí-
ló magasföldszinti, polgári belméretû, galériázható, 2 szobás, nagy
étkezõkonyhás 50 m2-es öröklakás eladó. Irányár: 21 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665. 

II..  BBuuddaaii vár közelében a Donáti utcában reprezentatív 6 lakásos
mûemlékház I. emeletén lévõ 67 m2-es eredeti barokk kandallóval,
kályhával kialakított felújítandó, összkomfortos öröklakás eladó.
Irányár: 44,9 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..  PPaauulleerr utcában modern építésû társasházban lévõ 97 m2-es
1 nappali + 3 hálószobás, 2 teraszos, gépesített, felszerelt újszerû
állapotú öröklakás teremgarázzsal, tárolóval eladó. Irányár: 89,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

KKiissppeesstt kertvárosi részén a Hamu utcában 625 m2

összközmûves parkosított telken lévõ 3 generációs reprezentatív
360 m2-es családi ház eladó vagy budai 100 m2 körüli öröklakás-
ra cserélhetõ értékegyeztetéssel. Irányár: 48,9 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/ 488-1933.

EEllaaddóó  öörröökkllaakkáásstt  vváássáárroollnnéékk  kkéésszzppéénnzz  ffiizzeettéésssseell  mmaaggáánnsszzee--
mmééllyyttõõll!!  TTeelleeffoonn::  0066--3300--996677--33006677,,  SSzzáánnttóó  GGáábboorr..

VVáárrii  ssééttáánnyyoonn  6600  nnmm--eess  bbeerreennddeezzeetttt  22  sszzoobbááss  llaakkááss  kkiiaaddóó..
TTeelleeffoonn::  0066--3300--446666--11997722..

TTiihhaannyyii,,  Balatonra örökpanorámás, felújított, duplakomfortos,
többszintes nyaralómat kerületi, magasemeleti, nagypolgári, leg-
alább 3 szobás öröklakásra cserélném. Víziváros, várfalon kívüli
Várnegyed elõny. Telefon: 06-30-9515-003.

RReennddeezzeetttt lakás beszámításával is eladó 240 m2 jegyzett kúria
Pest megyében telekszomszédságban 2 db 7 hektáros tanya el-
adó tulajdonosoktól. Telefon: 06-20-2865-135.

EEggyyeetteemmiissttaa  lányomnak keresek emeleti, felújítandó lakást,
készpénzfizetéssel. Telefon: 06-20-496-6601.

SSééttáánnyyrraa nézõ 120 m2-es lakásomat kisebbre cserélném. tele-
fon: 3559-432, esti órákban.

HHuunnyyaaddii János útnál I. emeleti liftes, jó állapotú, 80 m2-es há-
romszobás, csendes, világos polgári lakás 46,9 MFt-ért eladó. A
ház jó állapotú, irodának, rendelõnek, turizmusra is kiváló. Telefon:
06-70-237-9030.

IIII..  KKeelleettii  Károly utcában Majláth házakban elsõ emeleti, csen-
des, elegáns 130 nm-es, 3+ félszobás, kiserkélyes felújított lakás
80 millió forintért eladó. Telefon: 3260618, 06 20 9740 571.

KKeerreessüünnkk eladó újszerû nappali + 3 hálószobás lakást igényes Kp-
s ügyfelünk részére. BakosLak ingatlan 326061, 06 20 9740 571.

IIII..  AAddyy  Endre utcában 2009 ben épült liftes társasház elsõ eme-
letén 100 nm-es 3 szobás teraszos lakás akár teljes igényes bú-
torzattal és gépesítve eladó. BakosLak Ingatlan 3260618, 06 20
9740571

BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann  KKpp--eess  üüggyyffeelleeii  rréésszzéérree  kkeerreess  eellaaddóó  ééss  iiggéé--
nnyyeess  kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  aazzoonnnnaallii  ffiizzeettéésssseell..  BBaakkoossLLaakk  IInnggaatt--
llaann,,  II..  BBaatttthhyyáánnyy  uuttccaa  3322..  TTeell..  33226600  661188,,  0066  2200  99774400  557711..

VVeennnnéékk  saját részre vári, kb. 30-45 nm-es önkormányzati la-
kást vagy hasonló méretû öröklakást az I. kerületben vagy környé-
kén. Telefon: 06-20-42-65-963, 3755-572.

SSoollyymmáárrii építési telkemet elcserélném I. kerületi önkor-
mányzati lakásra. Telefon: 06-20-283-7076.

+5000 FT-OT ADOK AZ ÚJSÁG 
FELMUTATÁSAKOR VÁSÁRLÁS ESETÉN! 
RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT!

1199..  ééss  2200..  sszzáázzaaddii  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyytt,,  rrééggii  bbúúttoorrookkaatt,,
ffaallii--,,  aasszzttaallii  ééss  áállllóó  óórráátt,,  llaakkbbeerreennddeezzééssii  ttáárrggyyaakkaatt,,  aasszzttaallii  ddíí--
sszzeekkeett,,  eezzüüsstt  ggyyeerrttyyaattaarrttóótt,,  ccuukkoorrddoobboozzookkaatt,,  hhiibbáássaatt  iiss,,  hhaa--
ggyyaattéékkoott!!  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann!!  AA  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaappjjáánn  hhíívvhhaattóó..  TTee--
lleeffoonn::  0066--7700--66000000--332233,,  MMaarrkkóó  IIssttvváánn,,  ee--mmaaiill::  mmaarrkkoo..aann--
ttiikk@@ffrreeeemmaaiill..hhuu..

éélleettjjáárraaddéékk

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii  vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondozást vállal-
nék szakképzett ápolónõi végzettséggel. Aradi Lászlóné. Telefon:
285-4808, 06-30-991-8719.00

aaddááss--vvéétteell

1199--2200..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  ééss  rrééggii  kküüllffööllddii  ffeessttmméénnyyeekk,,  mmûûttáárr--
ggyyaakk  vvéétteellee  kkéésszzppéénnzzéérrtt..  DDííjjmmeenntteess  éérrttéékkbbeeccssllééss..  TTeelleeffoonn::
0066--3300--994499--2299--0000..  EEmmaaiill::  nneemmeess..ggyyuullaa  @@nneemmeessggaalleerriiaa..
hhuu..  NNeemmeess  GGaalléérriiaa::  11002244..  SSzziilláággyyii  EErrzzsséébbeett  ffaassoorr  33..

IInnttaarrzziiááss vagy festett komódott venne ügyvédcsalád magán-
személytõl. Telefon: 06-30-305-9596.

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárrooll  kköönnyyvveekkeett,,  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,
aapprróónnyyoommttaattvváánnyytt  ((kkééppeessllaapp,,  mmeettsszzeett,,  ttéérrkkéépp,,  ssttbb..))  hhaanngglleemmeezztt,,
DDVVDD--tt..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss..  TTeelleeffoonn::  333322--00224433,,  0066--2200--99222200--0000110000

PPaappíírrtt és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régisé-
geket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy út 16.
266-4154, H-SZ: 10-17, Cs. 10-19.00

GGyyûûjjttõõ  vásárolna régiséget, hagyatékot, antik tárgyakat. Lom-
talanítást is vállalok. telefon: 06-70-8814-850.

OOllddaallkkooccssiiss  vagy régi-régi motorkerékpárt vennék pincé-
ben, padláson régóta porosodó is érdemes alkatrésznek alkal-
mas leht. Az I. kerületben lakom. Telefon: 06-70-226-0508.

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpacca-, réz-, bronz-
tárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut, borostyánt), híradás-

technikát, bakelit hanglemezt, képeslapot, kitüntetést, ezüst tárgya-
kat - ékszereket, CD-DVD lemezt, könyvet  - készpénzért! Pintér
Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.00

ZZSSIIGGMMOONNDD  MMIIHHÁÁLLYY  HHAAGGYYAATTÉÉKK  FFEELLVVÁÁSSÁÁRRLLÓÓ  
AAZZOONNNNAALLII  KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZ  FFIIZZEETTÉÉSSSSEELL  VVÁÁSSÁÁRROOLL!!  

AAnnttiikk  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  óórráákkaatt  ((kkaarr,,
ddíísszz,,  ffaallii)),,  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ((kkooppoottttaann,,  hhiibbáássaann  iiss)),,  kkiittüünntteettéésseekkeett,,
éérrmméékkeett,,  bbiizzssuukkaatt  ––  bboorroossttyyáánntt,,  eezzüüssttöökkeett,,  ccssiippkkéékkeett,,  kköönnyy--
vveekkeett,,  bbuunnddáákkaatt,,  mmiinnddeennffééllee  rrééggiissééggeett,,  hhiibbáássaatt  iiss..  HHíívvjjoonn  bbii--
zzaalloommmmaall  aa  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaappjjáánn,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall..  TTeelleeffoonn::
0066--7700--660000--11772277..

GGÁÁBBOORR  EESSZZMMEERRAALLDDAA  
BBEECCSSÜÜSS--  MMÛÛGGYYÛÛJJTTÕÕNNÕÕ  

((eellssõõkkéénntt  lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn))  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárrooll  jjuuddaaiikkáátt,,
ttoovváábbbbáá  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  bbrroonnzzttáárrggyyaakkaatt,,  bbúú--
ttoorrookkaatt  ((ffiigguurráálliiss  eellõõnnyybbeenn)),,  eezzüüssttttáárrggyyaakkaatt,,  aarraannyyéékksszzeerreekkeett,,
ppoorrcceelláánnookkaatt,,  hheerreennddiitt,,  mmeeiisssseenniitt,,  zzssoollnnaaiitt,,  KKoovvááccss  MMaarrggiitt,,
GGoorrkkaa  GGéézzaa  aallkkoottáássaaiitt..  EEggyyeebbeekkeett,,  áállllóó--,,  aasszzttaallii--,,  ffaalliióórráákkaatt,,
tteejjeess  hhaaggyyaattéékkoott..    KKiisszzáállllááss,,  éérrttéékkbbeeccssllééss  ddííjjttaallaann  vviiddéékkrree  iiss..
ÉÉlleettjjáárraaddéékkii  sszzeerrzzõõddéésstt  iiss  kkööttnnéékk..  ÜÜzzlleettüünnkk::  FFõõ  uuttccaa  6677..  TTeellee--
ffoonn::  0066--11--778899--11669933,,  0066--3300--338822--77002200..

sszzoollggáállttaattááss

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2222  éévvee  vváállllaalloomm  kkeeddvveezzõõ  áárraakkoonn  aabbllaakkookk,,  aajjttóókk  jjaavvííttáássáátt,,  iill--
lleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeessttéésséétt,,  hhõõsszziiggeetteellõõ  üüvveeggeezzéésséétt
ééss  sszziiggeetteelléésséétt  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh
ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése. Nyílás-
zárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Telefon: 06-20-
945-0316, 06-30-450-3308.

IIrrooddáákk. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagytakarítását
vállalom, közületeknek és magánszemélyeknek. Telefon: 202-
2505, 06-30-251-3800.

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

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalása is. Gipsz-
kartonozás, kõmûves javítások. Gyors kezdés, rövid határidõ. Ko-
vács Gergely 06-30-5686-255.

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.

KKéétt,,  rraakkooddóómmuunnkkáábbaann  rutinos egyetemista lomtalanításkor
is vállalja pincék, sufnik, lakások kitakarítását, lomtalanítását,
én is az I. kerületben lakom. Telefon: 06-20-338-6542.

II..  kkeerrüülleettii referenciákkal társasházak kezelését vállaljuk. Tele-
fon: 06-30-936-1589.

HHáázzmmeesstteerrii  vagy gondnoki állást vállalnánk szolgálati lakással.
Nyugdíjas, megbízható, kulturált nõ vagyok. Fehérné: 06-30-199-
0986, e-mail: tnde.fehr@yahoo.hu.

FFeelloollvvaassáásstt  vváállllaallookk..  AAnnggooll  nnyyeellvveenn  iiss..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--998899--77775544..

FFÛÛTTÉÉSSSSZZEERREELLÉÉSS!!
HHaajjdduu  kkoonnddeennzzáácciióóss  kkaazzáánnookk  MMIIKKAA--66  kkaazzáánnookk  sszzeerreellééssee..
GGaarraanncciiáálliiss  bbeeüüzzeemmeelléésssseell,,  ggaarraanncciiáánn  ttúúllii  kkaarrbbaannttaarrttáássssaall..

SSoollaarreexxppeerrtt  BBtt..  0066--2200--552299--55551177..

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

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

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..    MMûûhheellyy::  II..

SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..oooo

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  MMUUNNKKÁÁKK
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..  GGuurrttnnii  ccsseerree..    SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxáákk,,  sszzaallaagg--

ffüüggggöönnyy,,  rroolleettttaa..  MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

KKáárrppiittooss és asztalos munkák, nádazás, gyékényezés munkával,
szállítással. Kiss Gábor, I. kerület, Feszty Á. u. 2., az alagsorban.
Telefon: 214-8384, 06-20-345-9963.

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa  korrepetálást, érettségi felkészítést vállal sokéves
tapasztalattal rendelkezõ magántanár. Igény esetén házhoz me-
gyek. Tel: 06 20 573 2581.

EEggéésszzsséégg

„„JJóóggaa  aa  mmiinnddeennnnaappii  éélleettbbeenn””
AAzz  eeggéésszzsséégg  mmeeggõõrrzzéésséééérrtt  nnéékküüllöözzhheetteettlleenn  aa  rreennddsszzeerreess  mmoozz--
ggááss,,  aa  sszzaabbáállyyooss  llééggzzééss  ééss  aa  ssttrreesssszz  oollddáássáábbaann  aa  llaazzííttááss,,  ppiihheennééss..
PPrróóbbáájjaa  kkii  öönn  iiss!!  HHééttffõõnn  ééss  sszzeerrddáánn  1188..0000--1199..3300--iigg  BBuuddaavváárrii  ÁÁll--
ttaalláánnooss  IIsskkoollaa..  TTáárrnnookk  uu..  99--1111..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--440022--44665577..

vveeggyyeess

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  mmáárrcciiuuss  1122--éénn  1177  óórraakkoorr  aa  VVáárrbbaann,,  
DDíísszz  ttéérr  33//33--bbaann  nnyyiittaannddóó  SSZZÉÉKKEELLYY  FFEESSTTÕÕKK  HHÁÁZZÁÁBBAA..  

JJeelleennttkkeezzzzeenn  aa  0066--3300--446666--11997722--eess  tteelleeffoonnsszzáámmoonn..  
LLáázzáárr  AAnnnnaa..

SSZZAAKKÁÁCCSSNNÕÕTT  KKEERREESSÜÜNNKK!!
AA  BBuuddaaii  VVáárr  vvoonnzzáásskköörréébbeenn,,  ffõõzznnii  ttuuddóó  iiddõõsseebbbb  hhööllggyyeett  

kkeerreessüünnkk,,  hheettii  22xx44  óórráábbaann..  JJeelleennttkkeezzéésseekkeett  vváárrjjuukk  aa  0066  11
33556699--220088--aass  tteelleeffoonnsszzáámmoonn..

IIddõõss  emberek mindennapi gondjaiban segítünk. - hivatalos ügyek
intézése, - postai befizetés, - gépkocsival szállítás, - bevásárlás, -
sétáltatás, - mindent megbeszélünk. Jelentkezés: 06-20-565-7700.

Ingatlan

Oktatás

Adás-vétel

Egészség
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Szolgáltatás
Életjáradék

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,  77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,
kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

EENNEERRGGIIAA--SSTTOOPP  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//336655--996699,,

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

KASTÉLYOK
BERENDEZÉSÉHEZ

vásárolok 
bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács
Margitot, régi álló-, fali-, astali
díszórákat (hibásat is), csillárt,
6-12 személyes ezüst étkészle-
tet, tálcát stb. Könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és
teljes hagyatékot. Elsõ vevõként

a legmagasabb áron. 

TTeelleeffoonn::  0066--2200--228800--00115511,,  
hheerreennddii7777@@ggmmaaiill..ccoomm

Vegyes

AA  kkeerrüülleettbbeenn  kköözzeell  2200  éévvee  mmûûkkööddõõ  

WWÁÁGGNNEERR  ÉÉSS  TTÁÁRRSSAA  
IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA  

AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann  
kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,

ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  
wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  

ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

A VÁRNEGYED
újság korábbi számai is olvashatók

az Interneten 
a www.budavar.hu honlapon, 

a Magazinok címszó alatt.

RÉGI BÚTOROK, FESTMÉNYEK, PORCELÁNOK - ÓRÁK, CSILLÁROK - SZÕNYEGEK, 
EZÜST TÁRGYAK ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY ADÁS - VÉTELE.  TELEFON: 06-20-283-6700TELJES HAGYATÉK VÁSÁRLÁS

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275
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E-mail: varnegyed@budavar.hu


