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Kívülrõl is megújult 
a szakorvosi rendelõ

Elkészült a Maros utcai szakorvosi rendelõ-
intézet külsõ homlokzatának felújítása és
részleges falszigetelése, a 25 millió forintos
beruházás költségeit a Budavári Önkor-
mányzat finanszírozta. 

A ’90-es évek második felében, amikor a kerület
átvette a Szent János Kórháztól a bezárásra ítélt
rendelõt, rendkívül elszomorító állapotok ural-
kodtak az épületben. A 2000-es évek közepéig zaj-
ló fejlesztések során lényegében a lepusztultság-
gal összefüggõ mûszaki problémákat kellett orvo-
solniuk – például az akadálymentesítés érdeké-
ben liftet alakítottak ki –, ezt követõen foghattak
bele a „szépészeti” munkákba – idézte fel dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester. Az épület energeti-
kai hatékonyságának növelése érdekében két év-
vel ezelõtt korszerûsítették a fûtési rendszert és le-
cserélték a nyílászárókat is. Új kezelõhelyisége-

ket, például gyógytorna-szobát és fizikoterápiás
helyiségeket is kialakítottak. 

A felújítás mellett az önkormányzat nagy hang-
súlyt fektet arra is, hogy a betegek magas színvona-
lú ellátásban részesüljenek, ezért korszerû beren-
dezéseket, orvostechnikai eszközöket vásárol-
nak. 2008-ban helyezték üzembe a képdiagnosz-
tizáló röntgen-egységet és tavaly a teljes röntgen-
berendezést kicserélték. Új mûtõasztalt és szemé-
szeti eszközöket is vásároltak. 

Az önkormányzat az elmúlt tíz évben összesen
mintegy 100 millió forintot költött a rendelõin-
tézet fejlesztésére – mondta a polgármester. 

A járóbeteg szakellátó mellett folyamatosan vé-
gezték a felújítási munkálatokat a háziorvosi ren-
delõkben is. Tavaly készült el például a Markovits

utcai gyermekorvosi rendelõ felújítása, idén pe-
dig az Attila úti rendelõ nyílászáróit cserélték ki. 

Dr. Bodroghelyi László, az önkormányzat
Egészségügyi Szolgálatának vezetõje szerint a
homlokzat felújításával sokkal szebb lett az épü-
let, ahol nem csak dolgozni, hanem gyógyulni is
jobb. A fõigazgató megköszönte a kivitelezõknek
igényes munkájukat, az itt dolgozóknak és a páci-
enseknek pedig a türelmüket, a nyár második fe-
lében lezajló homlokzat-felújítás ugyanis kisebb
kényelmetlenségekkel járt együtt.

A családias hangulatú ünnepség után a szak-
rendelõ dolgozói ingyenes vérnyomás- és vércu-
kor-mérést tartottak a rendelõ elõterében. Az ön-
kormányzat vezetése jó példával járt elõl és részt
vettek a szûréseken.                                                      -d-

Az elmúlt években végre elkészültek a leg-
égetõbb helyreállítási munkálatok a Várne-
gyedben. Az elsõ Orbán-kormány felújította
a Sándor-palotát, a második pedig a Vár-
kert Bazárt, de a Dísz tér 17. sem éktelenke-
dik már a Vár közepén. A közeljövõben
megkezdõdhet a királyi palota és a Pol-
gárváros megújítása is, az errõl szóló terve-
ket a Nemzeti Hauszmann Terv tartalmaz-
za majd. Az elképzelésekrõl beszélgettünk L.
Simon Lászlóval, a Miniszterelnökség par-
lamenti államtitkárával, miniszterhelyet-
tessel, akitõl azt is megkérdeztük: elveszik-e
a vári lakásokat.

s Nyáron jelent meg a kormányhatározat a budai
Várnegyed megújításáról szóló Nemzeti Hausz-
mann Terv elõkészítésérõl. Mit tartalmaz a terv és
holt tart?
A program célja a budai Várnegyed védelme,

megõrzése, méltó bemutatása, amihez a
Palotanegyed és a Polgárváros átfogó rekonstruk-
ciója szükséges. Már az elnevezéssel is jelezni
akartuk, hogy a budai Vár és a Palota jövõje nem-
zeti ügy, a nemzetrõl való gondolkodásunkat is
szimbolizálja. Mindannyiunknak rendkívül fon-
tos történelmi helyszínrõl és mindeközben élõ
városrészrõl van szó. Hauszmann Alajos nevével
pedig egyértelmûvé tettük, hogy a Palotának ah-
hoz az építészeti koncepciójához és szellemiségé-

hez akarunk visszatérni, amely a II. világháború
elõtt létezett. Vissza kell fordítani azt módszeres
és tudatos rombolást, történelemhamisítást,
amely az ’50-es, ’60-as, sõt még a ’70-es években is
zajlott a budai Várban. Autentikus forrásnak a
Hauszmann-féle tervek tekinthetõk. Jelenleg a
Nemzeti Hauszmann Terv elõkészítése zajlik. A
Várban „otthonosan mozgó” építészeti és mû-
emlékvédelmi szakemberek, történészek, mûvé-
szettörténészek és a kerület vezetésének a bevo-
násával egy olyan szakmai grémiumot állítunk
fel, amely szellemi értelemben segíti azt a rehabi-
litációs munkát, amelynek a következõ egy évti-
zedben meg kell valósulnia.        (Folytatás az 5. oldalon) 

A kormány hitet tett a kerület lakói mellett

A budai Vár az itt 
lakóktól él

L. Simon László államtitkár, miniszterhelyettes

Megnyílik 
a Táncsics börtön

Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából 
október 5-én és 6-án 

10.00 -18.00 óra között
megnyitja kapuit a Táncsics – börtön, 

ahol egykor Táncsics Mihály és 
Kossuth Lajos is raboskodott.

Látogasson el Ön is az 
eddig a nagyközönség számára elzárt 

Erdélyi-bástyára és nézze meg az
egykori börtönépületet.

Cím: 1014 Budapest, Táncsics utca 9.

Önkormányzati 
választás    2014
OOkkttóóbbeerr  1122--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  vváá--
llaasszzttááss  lleesszz  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn.. Az  állampolgá-
rok ezen a napon választhatják meg a helyi
képviselõ-testület tagjait, a polgármestert és a
fõpolgármestert. SSzzaavvaazznnii  66..0000  óórrááttóóll  1199..0000
óórrááiigg  lleehheett..
Lapunk 2-3. oldalán bemutatkoznak a kerületi
polgármesterjelöltek és részletes listát találnak
a képviselõjelöltekrõl a Helyi Választási Iroda
tájékoztatása alapján. 

Szelektíven 
gyûjtjük a hulladékot 
Az FKF Zrt. az elmúlt hetekben a kerület teljes
területén kihelyezte a kék és sárga fedelû sze-
lektív hulladékgyûjtõ kukákat.  A házhoz me-
nõ szelektív hulladékgyûjtés rendszerét lakos-
sági fórumon mutatta be a cég. Elhangzott,
hogy a szolgáltatás ingyenes, és a jövõben is az
marad. A rendszer fenntartását pályázati for-
rásokból és a szelektív hulladék értékesítésé-
bõl  finanszírozzák. 

Többen is jelezték, hogy a kukákra nem ke-
rült fel a matrica, amely jelzi, hogy milyen típu-
sú hulladék kerülhet az edénybe. Az FKF Zrt.
vállalta, hogy valamennyi kukára jól látható
helyre kihelyezik a matricákat. A kék fedelû tar-
tály  újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hul-
lámpapírok, csomagolópapírok, kartondobo-
zok, kiöblített italos kartondobozok (tejes-, gyü-
mölcsleves doboz) gyûjtésére alkalmas. 

A sárga fedelû tartály üdítõs és ásványvizes
PET palackok, kiöblített háztartási flakonok és
azok lecsavart kupakjai (pl. samponos, habfür-
dõs), háztartásban elõforduló tiszta fóliák (szaty-
rok, tasakok, csomagoló fóliák), kimosott tejes-,
joghurtos poharak gyûjtésére alkalmas. Ebben
helyezhetõk el továbbá a különféle háztartási
fémhulladékok (pl. evõeszközök) és fémdobo-
zok (italos- és konzervdobozok). A fém- és mû-
anyaghulladékok elkülönítése utólag történik.

Ha a házhoz menõ szelektív hulladékgyûj-
téssel kapcsolatban, észrevétele, problémája
van, kérjük hívja az FKF Zrt. munkatárást: 
Farkass Péter – 06-30-579-0837; 
e-mail: FarkassP@fkf.hu.

MEGHÍVÓ
Sétáljon velünk 

a Tabáni Tanösvényen!
Októberben  szombatonként 10.00 órától ta-
báni séta szakvezetéssel és meglepetésvendégek-
kel a megújult tanösvényen. A Budavári Ön-
kormányzat szeretettel várja Önt és családját!

Idõpontok:  
2014. október 4, 10.00 óra
2014. október 11, 10.00 óra
2014. október 18, 10.00 óra
2014. október 25, 10.00 óra

Találkozó: Orvos lépcsõ – Krisztina körút sarok

A járóbeteg szakellátás fenntartása nem helyi ön-
kormányzati feladat, a Budavári Önkormányzat
azonban többször is egyértelmûen kinyilvánította a
szándékot, hogy fent kívánja tartani a Maros utcai
rendelõt, azt nem adja át az államnak. 

MEGHÍVÓ
A Budavári Önkormányzat
tisztelettel vár mindenkit

2014. október 8-án 16.30 
órától gróf Bethlen István
halálának 140. évfordulója
alkalmából rendezendõ 
megemlékezésen. 

Helyszín: gróf Bethlen István
szobra (I., Szent György tér) 
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Kakuk György 
A Demokratikus Koalícó 
I. kerületi polgármester-jelöltje
Debrecenben születtem, Szegeden avat-
tak jogászdoktorrá, Budapesten újság-
íróskodtam, rádióztam, tévéztem, ké-
sõbb az Európai Bizottság és Együtt-
mûködési Szervezet illetve az ENSZ ko-
szovói, majd kelet-timori misszióiban
dolgoztam. 2013. októberében a De-
mokratikus Koalíció elnökségének tag-
jává választottak.

Mikor 2004-ben Gyurcsány Ferenc el-
mondta elsõ miniszterelnöki székfo-
galóját, magyar miniszterelnök a törté-
nelemben elõször intézett néhány fon-
tos mondatot roma nyelven cigány
honfitársainkhoz. Ez hívta fel a figyel-
memet; van a magyar politikában hoz-
zám közel álló törekvés. Olyan gondo-
lat, amely tiszteli az egyént, de amely
egyben az elesettek iránti szolidaritás fe-
lelõsségét is vállalja. Aktívan, hatéko-
nyan, bátran. 

Még Kelet-Timoron döntöttem el, hogy vállalom azt, amit a DK képvisel, és a párt tagja leszek.
2012 nyarán hazaköltöztünk, és azóta aktívan is részt vehetek a munkában. Õsszel beválasz-
tottak az elnökségbe, itt külpolitikai kérdésekben és EU ügyekben igyekszem kamatoztatni
nemzetközi tapasztalataimat. Emellett ért az a megtiszteltetés, hogy a párt Budapest I. kerüle-
tének polgármester jelöltje lehetek. Nyerni akarok, mert tudom, hogy a fõváros e páratlan
kerületének a fejlõdését a Demokratikus Koalíció szellemisége, saját tenniakarásom és erõm
mozdíthatja elõre. 

Nõs vagyok és három gyermekem van: Sára (20), Janka (14), Andris (12)
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1. választókerület
JJEELLÖÖLLÕÕ  SSZZEERRVVEEZZEETT JJEELLÖÖLLTT
1. EGYÜTT – PM Nagy Balázs
2. LMP Kiss Márta
3. DK Kard Aladár János
4. MSZP – MLP Harvay Anna Mária
5. JOBBIK Rausch Imre Boldizsár
6. FIDESZ – KDNP Dankházi Tibor

2. választókerület
JJEELLÖÖLLÕÕ  SSZZEERRVVEEZZEETT JJEELLÖÖLLTT
1. DK Dr. Kakuk György András
2. FIDESZ – KDNP Marschall Máté
3. JOBBIK Petényi Gergely
4. EGYÜTT – PM Mathauser András Lajos
5. MSZP – MLP Mácsay Ida
6. LMP Bella Márió Péter

3. választókerület
JJEELLÖÖLLÕÕ  SSZZEERRVVEEZZEETT JJEELLÖÖLLTT
1. MSZP – MLP Rózsa Sándor Marcel
2. LMP Batári Sándor
3. DK Veres Dávid Olivér
4. FIDESZ – KDNP Timár Gyula
5. EGYÜTT – PM Váradiné Naszályi Márta
6. JOBBIK Hornok László Tibor

4. választókerület
JJEELLÖÖLLÕÕ  SSZZEERRVVEEZZEETT JJEELLÖÖLLTT
1. MSZP – MLP Széchy Attila
2. DK Szántai-Kis Gergõ
3. FIDESZ – KDNP Tóth Gábor
4. LMP Horváth Attiláné
5. JOBBIK dr. Neumann-né Kremzer Mária
6. EGYÜTT – PM Várady László

5. választókerület
JJEELLÖÖLLÕÕ  SSZZEERRVVEEZZEETT JJEELLÖÖLLTT
1. LMP Horváth Attila Sándor
2. MSZP – MLP Kivágó Péter
3. EGYÜTT – PM Büttl Ferenc
4. DK Tóth Gyula
5. JOBBIK Miseje Balázs
6. FIDESZ – KDNP Dr. Jeney János Lászlóné

6. választókerület
JJEELLÖÖLLÕÕ  SSZZEERRVVEEZZEETT JJEELLÖÖLLTT
1. DK Morvai-Besnyik Mária Erzsébet
2. FIDESZ – KDNP Horváth Csilla Erzsébet
3. EGYÜTT – PM Major Petra
4. JOBBIK Walthier Tamás Gábor
5. MSZP – MLP Horváth Eszter
6. LMP Dömsödi Gergõ

7. választókerület
JJEELLÖÖLLÕÕ  SSZZEERRVVEEZZEETT JJEELLÖÖLLTT
1. DK Kerekes András Emil
2. EGYÜTT – PM Falvay Dóra
3. LMP Franku Dóra Zsuzsanna
4. MSZP – MLP Konkoly Marianna
5. FIDESZ – KDNP dr. Patthy Szabolcs
6. JOBBIK Rimner Gábor

8. választókerület
JJEELLÖÖLLÕÕ  SSZZEERRVVEEZZEETT JJEELLÖÖLLTT
1. FIDESZ – KDNP Varga Antal
2. JOBBIK Balázs Adina
3. LMP dr. Gallowich Margit Kornélia
4. EGYÜTT – PM dr. Kun János
5. MSZP – MLP dr. Lovász Gabriella
6. DK Pintér Alexandra

9. választókerület
JJEELLÖÖLLÕÕ  SSZZEERRVVEEZZEETT JJEELLÖÖLLTT
1. MSZP – MLP Reményik Ildikó
2. EGYÜTT – PM Perjés Ivette Júlia
3. DK Kozma Ágnes Sára
4. FIDESZ – KDNP Vecsey András
5. JOBBIK Bocsi Beáta
6. LMP Pauló Gergely

10. választókerület
JJEELLÖÖLLÕÕ  SSZZEERRVVEEZZEETT JJEELLÖÖLLTT
1. FÜGGETLEN Schweighoffer Krisztina
2. EGYÜTT – PM Balla Zsuzsanna
3. FIDESZ – KDNP Orczi Antal
4. LMP Márczi Sára Veronika
5. MSZP – MLP Herter Róbert Tibor
6. JOBBIK Valyon Ferenc
7. DK Szántó Dóra

I. kerületi egyéni választókerületek –
képviselõjelöltek sorrendje a szavazólapon

Október 12: önkormányzati választás

Választási Iroda elérhetõségei:

A Helyi Választási Iroda vezetõje: 
DR. NAGY TEODÓRA, JEGYZÕ

Cím: 1014 Kapisztrán tér 1.  Telefonszám: 458-3015, telefax: 458-3001

A választások elõkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi, szervezési tájékoztatás, felvilágosítás kérhetõ a 
445588--33008833--aass  tteelleeffoonnsszzáámmoonn,,  

a Helyi Választási Iroda helyettes-vezetõjétõl: 
FEKETE SÁNDORNÉTÓL, 

illetve személyesen a 1014 Kapisztrán tér 1. szám alatt. 

Választási Információs Szolgálat: 
TÓTH ALEXANDRA

Cím: 1014 Kapisztrán tér 1., telefonszám: 458-3015
Névjegyzékkel kapcsolatos információk, kérdések a 458-3092-es telefonszámon kérhetõk. 

JJeellööllõõ  sszzeerrvveezzeett JJeellöölltt
1. MSZP Reményik Ildikó 
2. LMP Dr. Gallowich Margit Kornélia
3. DK Dr. Kakuk György András
4. EGYÜTT – PM Váradiné Naszályi Márta 
5. JOBBIK Miseje Balázs
6. FIDESZ – KDNP Dr. Nagy Gábor Tamás

Polgármesterjelöltek sorrendje
a szavazólapon

1. LMP
2. DK
3. JOBBIK
4. MSZP – MLP
5. FIDESZ – KDNP
6. EGYÜTT - PM

Kompenzációs listák 
sorrendje

a szavazólapon
Tarlós István FIDESZ-KDNP

Dr. Staudt Gábor JOBBIK

Csárdi Antal LMP

Dr. Bokros Lajos András MOMA

Dr. Bodnár Zoltán György MLP

Fõpolgármester
jelöltek
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Elsõsorban az önkormányzat mûködésével kap-
csolatos, a törvényi elõírások miatt szükségessé
vált módosításokról döntöttek a képviselõk a vá-
lasztások elõtti utolsó testületi ülésen. Határozat
született arról is, hogy az önkormányzat megbízá-
sából, a jövõben a kerületi tulajdonú Budavári
Kapu Kft. üzemelteti a Várkert Bazár közcélú lé-
tesítményeinek egy részét: a mélygarázst, a nyilvá-
nos illemhelyeket, a lifteket, a mozgólépcsõt, vala-
mint a kortina falak közötti várfalsétányt. 

Az idei költségvetés elsõ félévi végrehajtásáról dr.
Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató nyújtott
tájékoztatást. Mint kiderült, a kerület gazdasági
helyzetét az utóbbi 13 évhez hasonlóan a stabili-
tás jellemzi, az önkormányzat az elsõ félévben va-
lamennyi kötelezõ és önként vállalt feladatát tel-
jesítette. A feladatok végrehajtását pénzügyi
problémák nem akadályozzák, a pénzügyi kere-
tek túllépésére nem került sor. Több területen –
ilyen az intézmények fenntartása, a lakóházak ál-
lagmegóvása, illetve a köztisztaság – az eddiginél
magasabb összegbõl gazdálkodtak. 

Az elõzetesen jóváhagyott fejlesztések kivétel
nélkül elkezdõdtek, ezek közül a többség már be
is fejezõdött, a Mátyás-templom körüli terület
északi részének burkolása is a végéhez közeledik. 

Dr. Lukácsné Gulai Anna elmondta, hogy a
KÖZOP projekt befejezése jövõ év elejére vár-
ható. Bevételkieséssel nem kell számolni, a ke-
rület jelentõs tartalékkal zárja az évet. A pénz-
ügyi igazgató szerint ez különösen azért jó hír,
mert az év elején mindig kevesebb a bevétel, en-
nek ellenére a többlet ezt az idõszakot is kiegyen-
súlyozottá teszi. 

Az önkormányzat 2014-es költségvetésének el-
sõ félévi végrehajtásáról szóló beszámolót a kép-
viselõ-testület 11 igen és 4 tartózkodás mellett el-
fogadta. 

Tovább nõtt az önkormányzat bevétele

A képviselõ-testület módosította az idei költség-
vetési rendeletet. Erre azért volt szükség, mert év-
közben változott a bevételek és a kiadások össze-
ge. A bevételi elõirányzat összességében mintegy
190, a mûködési bevételek 215 millió forinttal
növekedtek. Ennek jelentõs része a Várkert
Bazár beruházással kapcsolatos központi támoga-
tás. 120 millió forinttal nõnek ugyanakkor a mû-
ködési kiadások, elsõsorban az intézmények pót-
hitelei, illetve az általános iskolai úszásoktatás tá-
mogatására javasolt összeg miatt. Utóbbinak az az
oka, hogy a KLIK már nem tudja vállalni ennek a
költségeit. Szintén a kiadási rovatba kerül a
Kapisztrán tér jövõ évi felújításának elõkészítése,
valamint egy út- és járdatisztító berendezés be-
szerzése. Egy olyan eszközrõl van szó, ami képes a

vári utakról eltüntetni a régi buszok miatt felhal-
mozódó olajfoltokat.

Váradiné Naszályi Márta (Párbeszéd Magyaror-
szágért) szerint elõre lehetett látni a Várkert
Bazár felújításának csúszását, ráadásul az egész
beruházás lényegesen többe kerül a tervezettnél.
A képviselõ mindebbõl azt a következtetést vonta
le, hogy nem volt megfelelõ a beruházás elõkészí-
tése. Hozzátette: nem a mozgólépcsõ építésével
kellett volna kezdeni a fejlesztést, hanem az elekt-
romos buszok beszerzésével, ez lenne ugyanis a
kerületiek érdeke. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester válaszá-
ban kiemelte: a Gyurcsány- és a Bajnai- kormány-
nak lett volna elég ideje megtervezni és elvégezni
a fejlesztést, erre azonban nem került sor. Ez az
oka annak, hogy az Orbán-kormánynak egy cik-
lusban kellett elvégezni a Várkert Bazár rekonst-
rukcióját, ami egyébként csodával határos telje-
sítmény – hangsúlyozta a polgármester. A 2014-
es költségvetésrõl szóló rendelet módosítását 11
igen szavazattal és 4 tartózkodással fogadta el a
képviselõ-testület. 

A Budavári Kapu Kft. üzemelteti 
a Várkert Bazár kiszolgáló létesítményeit

A Budai Vár és Környéke közlekedés fejlesztése
elnevezésû KÖZOP projekt keretében megvaló-
sult, Várkert Bazárban található mélygarázs, nyil-
vános illemhelyek, liftek és mozgólépcsõ, vala-
mint a kortina falak közötti legfelsõ várfalon lévõ
gyalogos sétány üzemeltetési és hasznosítási fel-
adatai a megállapodások szerint a Budavári Ön-
kormányzathoz kerülnek.

Az átadást követõen a próbaüzem várhatóan
2014. október 1-tõl 2014.december 31-ig tart. A
próbaüzem alatt a mélygarázsban a parkolás
óránként 500 forintba kerül, az egész napos bér-
leti díj havonta 40 ezer forint + ÁFA, az éjjeli bér-
leti díj 15 ezer forint + ÁFA.  A kerületben élõ
polgárok 30 ezer, illetve 10 ezer forint + ÁFA dí-
jat fizetnek. A kedvezmény személyenként egy da-
rab, a kerületi lakos tulajdonában vagy üzemelte-
tésében lévõ jármû után vehetõ igénybe. 

Az üzemeltetési és hasznosítási feladatok átvé-
telével a képviselõk egyetértettek, s a feladattal a
kerület összes parkoló rendszerét mûködtetõ
Budavári Kapu Kft-t bízták meg. A kibõvült fel-
adatkörnek megfelelõen módosították a cég üzle-
ti tervét, illetve a közszolgáltatási és üzemeltetési
szerzõdését. 

Változott az SZMSZ

Határozat született a Képviselõ-testület és szervei
Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló rende-
let megváltoztatásáról. A módosításra elsõsorban

azért került sor, mert az SZMSZ-ben január 1-
jétõl a szakfeladat kódok helyett a szakmai alapte-
vékenységek kormányzati funkció szerinti megje-
lölését kell alkalmazni. Lényeges változást jelent
az is, hogy az önként vállalt feladatok közé beke-
rülnek a Várkert Bazárhoz tartozó mélygarázs, lif-
tek, a mozgólépcsõ, valamint a kortina falak kö-
zötti legfelsõ várfalon lévõ gyalogos sétány üze-
meltetési és hasznosítási feladatai, melyeket az
Önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló
Budavári Kapu Kft. fog ellátni.

Értékesítette az önkormányzat 
a Várgondnokság Nonprofit Kft-ben lévõ 
üzletrészét
A kormányzat azzal kereste meg az önkormányza-
tot, hogy megvásárolná a kerület Várgondnokság
Nonprofit Kft-ben lévõ üzletrészét. Dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester ezzel kapcsolatban
kifejtette, hogy az önkormányzatnak csupán jel-
képes tulajdona van a cégben. Ez arra sajnos nem
elegendõ, hogy a kerület érdemben befolyásolja
az üzletmenetet. A legfeljebb 25 millió forintos
vételi ajánlatot méltányosnak értékelte, amivel a
képviselõk is egyetértettek. Dávid Klára (MSZP)
ugyanakkor egy javaslatot is tett: szerinte a
Lovarda úti közterületet is át kellene adni, ugyan-
is ennek környezetében kizárólag állami tulajdo-
nú területek vannak. Dr. Nagy Gábor Tamás ki-
emelte: a terület tulajdonlásával az önkormány-
zatnak lehetõsége van arra, hogy beleszóljon a
környék alakításába, fejlesztésébe, ezért nem tart-
ja indokoltnak a Lovarda út átadását. 

A polgármester szerint viszont fontos lenne a
várfalak tulajdonjogának állami kézbe adása,
amire az önkormányzat már javaslatot tett. Erre
még nem érkezett válasz, holott a várfal felújítás
sokmilliárdos feladat, amit helyi szinten, önerõ-
bõl nem lehet elvégezni. 

Váradiné Naszályi Márta szerint, a Várgond-
nokság Nonprofit Kft. tevékenysége közvetlenül
befolyásolja a kerület mindennapjait, ezért nem
szabadna kilépni a cégbõl, mert ezzel az önkor-
mányzat elveszti a rálátást a cég ügyei felett. A kép-
viselõ úgy látja, hogy ez a lehetõség sokkal többet
ér, mint 25 millió forint. Dr. Nagy Gábor Tamás
válaszában rámutatott: egy cég mûködtetése nem
összehasonlítható a képviseleti demokráciával. A
kisebbség nem tud operatív kontrollt gyakorolni
a többségi tulajdonos felett, azaz a kerület kényte-
len felelõsséget vállalni olyan döntések miatt –
ilyen a fesztiválok szervezése a palota körül – ami-
re nincsen ráhatása. A polgármester biztos ab-
ban, hogy az önkormányzat a döntésekkel kap-
csolatos véleményének a nyilvánosság bevonásá-
val, sokkal inkább érvényt tud szerezni, mint ki-
sebbségben, a cég taggyûlésén.                                 -k-

Önkormányzati üzemeltetésbe kerültek a Várkert Bazár kiszolgáló létesítményei

A testületi ülésen történt

Szeptember 26-a délutánján valódi szüreti han-
gulatban: kellemes õszi napsütésben, az udvaron
árnyat adó fák sárguló levelei alatt zajlott a
Lisznyai utcai Általános Iskola alsó tagozatosai-
nak szüreti mulatsága. 

Az immár hetedik alkalommal megrendezett
színes rendezvényen Takács Eszter intézményve-
zetõ helyettes kedves invitálásával minden kisdi-
ák szabadon választhatott a programok közül. A
frissen szüretelt csemegeszõlõ rekeszekben érke-
zett, de a munka dandárját, a mustkészítés mun-
kafázisait: a darálást, a préselést és a szûrést a gye-
rekek maguk végezték. Természetesen a kóstolás
sem maradhatott el. A fõborász-mester, azaz a
„szüreti nép” irányítója egy vállalkozó szellemû
édesapa – az iskolai alapítvány elnöke –
Reichardt András volt.

A tanító nénik és a napközis pedagógusok
színes kartonokkal, ragasztóval, festékkel, ter-
mészetes anyagokkal és gyümölcsökkel felsze-
relkezve, hosszú asztaloknál várták az apróné-
pet, hogy mindenki készíthessen valamilyen
emléktárgyat. A vállalkozó szellemûek az

egyik sarokban ügyességi versenyeken, alma-
torony-készítésben és pingponglabda-fújás-
ban mérhették össze a tudásukat. A vidám
délutánból a közeli óvoda nagycsoportosai is
ízelítõt kaptak, hiszen az iskola meghívta õket
a szüreti mulatságra. A közösségi program
„Az iskola közös ügyünk” címû  TÁMOP
program európai uniós támogatásával, vala-
mint az iskolai alapítvány anyagi segítségével
valósult meg.                                                          r.

Szüreti mulatság a „Lisznyaiban

Kazánházból tanterem
A vidám délután keretében avatta fel dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a Lisznyai utcai Általános
Iskola új számítástechnikai oktatótermét. A polgármester a gyerekek „nagy kalandjának” nevezte a
tanévkezdést, amely minden alkalommal új izgalmakat is jelent. A Budavári Önkormányzat igyek-
szik minden segítséget megadni a kerületi iskoláknak a korszerû oktatáshoz. Ennek egyik példája a
Lisznyai iskola új számítástechnikai terme, amelyet az energiakorszerûsítés miatt megüresedett egy-
kori kazánházban rendeztek be. A felújított helységben egy osztálynyi gyerek kap lehetõséget arra,
hogy méltó körülmények között eligazodhasson a kibertérben – zárta rövid avatóbeszédét dr. Nagy
Gábor Tamás, majd Mózessy Egon intézményvezetõ és a gyerekek társaságában megtekintette az is-
kola új tantermét.

Befejezõdött a kertek felmérése
Az önkormányzat által meghirdetett kertszépítési
program felmérési munkálatai befejezõdtek, a
program a megvalósítás szakaszába lépett. A Vár-
negyedben a járulékos karbantartási munkákat a
GAMESZ munkatársai már meg is kezdték. A növé-
nyek, és az ültetõ edények beszerzése folyamatban
van. A növényeket a lakóközösséggel elõre egyez-
tetett idõpontban szállítják ki a lakóházakhoz, a
munkálatokat szakmai segítséggel a lakók végzik.
Idén, a vegetáció leállása után a fák, cserjék és éve-
lõ növények szabadföldbe ültetése valósulhat meg,
a balkonládák és az egynyári dísznövények jövõ ta-
vasszal kerülhetnek a kertekbe. 
A fák karbantartási munkái a tél folyamán, nyugal-
mi idõszakukban végezhetõek el, a fák állapotáról a
szakvéleményt a lakók elõzetesen megkapják. Az
önkormányzat jövõre a kertszépítési program foly-
tatását tervezi.

Gallyaprítási program októberben
A Budavári Önkormányzat gallyaprítási programot
szervez a lakosság részére. Igény esetén az önkor-
mányzat elszállíttatja az összegyûjtött gallyakat
2014. október 20-án, 9 órától. 
AA  ggaallllyyaakk  kkiihheellyyeezzéésséénneekk  aazz  iiddeejjee::  22001144..  ookkttóóbbeerr  1188..
ééss  ookkttóóbbeerr  2200--aa,,  99  óórraa  kköözzöötttt..  
Kérjük, hogy a programra a Budavári Önkormányzat
Beruházási és Városüzemeltetési Irodáján Turóczi
Andrásnál jelentkezzenek; telefonon a 458-3073
vagy  458-3008-as számokon vagy e-mailben a
turoczi@budavar.hu címen 2014. október 15-ig.
Jelentkezésükben adják meg a pontos címet, ahon-
nan az elszállítást kérik. Kérjük a lakókat, biztosítsák,
hogy a gyûjtõhely jól látható és könnyen megközelít-
hetõ helyen legyen a szállítókocsi számára. A szak-
emberek térítésmentesen aprítják fel a kihelyezett
gallyakat. Amennyiben igényt tart az aprítékra, kér-
jük, a cím megadásakor azt is jelezze!

Pótlomtalanítás október 8-án
Az útfelújítási munkálatok miatt elmaradt lomtala-
nítást az FKF Zrt. 2014. október 8-án pótolja a
SSzzeenntthháárroommssáágg  uuttccáábbaann,,  aa  FFoorrttuunnaa  uuttccáábbaann,,  aa
HHeessss  AAnnddrrááss  ttéérreenn  ééss  aa  DDíísszz  ttéérr  nnyyuuggaattii  oollddaalláánn..  A
lomhulladékot kizárólag ezekrõl a területekrõl
szállítják el! A lomok kihelyezésének idõpontja:
2014. október 7. A lomok elszállításának idõpontja:
2014. október 8.

Sakk-klub a Czakón
OOkkttóóbbeerr 66--ááttóóll mmiinnddeenn hhééttffõõnn 1177  óórrááttóóll sakk
foglalkozás indul az I. kerületi gyerekek számára a
Czakó utcai Sport és Szabadidõközpontban. (I.,
Czakó u. 2-4.) A foglalkozáson a részvétel ingyenes,
nem szükséges elõre bejelentkezni. Szeretettel vár
minden sakkot szeretõ gyereket - kezdõket és hala-
dókat egyaránt – a klub vezetõje: Krizsán Edit nem-
zetközi sakkmester, gyerek sakkoktató. 

Szociális ruhavásár
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez
a rászoruló lakosok számára. Az akció során kedvez-
ményes áron vásárolhatnak használt ruhanemût,
gyermek, nõi, férfi ruházatot és játékokat. Helyszín:
II.,  Széll Kálmán tér 3. II. emelet. Idõpont: 22001144..  ookk--
ttóóbbeerr  1133..  ((hhééttffõõ))  0088..0000--1166..0000--iigg..  Telefon: 212-
2783, 212-2811. 

Budapest Maraton: október 11.
A Budapest Sportiroda által szervezett, október 11-i
versenyen a klasszikus, 42195 méternyi távot kell le-
futni. Aki teljesíti a Budapest nevezetességeit, köz-
tük világörökségi helyszíneket is útba ejtõ pályát,
mindenképpen gyõztesként lépi át a célvonalat. A
hagyományoknak megfelelõen az I. kerület is házi-
gazdája a rangos eseménynek (az aznapi kerületi
forgalmi helyzetrõl a forgalmivaltozasok.hu weboldal
ad tájékoztatást). A szervezõk idei újítása az lesz,
hogy azok, akik nem szurkolhatnak a pálya mellett, az
interneten keresztül is nyomon követhetõ a verseny,
az Origon, a futanet.hu oldalon és a hosszabbitas.hu
oldalon. 

Sportpálya avató a Szilágyiban
Az idei tanévben már a megújult, rekortán borítású
kültéri sportpályán is sportolhatnak a diákok a test-
nevelés órákon. Az ünnepséget Bajkó Judit igazgató-
nõ beszéde nyitotta meg, majd Szíjártó Kornél test-
nevelõ tanár gondolatai után dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester szólt a diákokhoz és a tanárokhoz. Az
eseményen részt vett dr. Gálné Csabai Klára, tanke-
rületi igazgató, Judák Barnabásné dr. Varga Kovács
Emese aljegyzõ és Palcsák Zsolt a Gamesz igazgató-
ja is. A köszöntõk után következett a sport: kosár-,
röp- és zsinórlabda-mérkõzések zajlottak a megújult
pályán. Immár sokadszor a fogyatékkal élõk is eljöt-
tek iskolánkba. Az esemény méltó befejezése a ha-
talmas sikert arató tanár-diák focimeccs volt. 

Röviden
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A kormány hitet tett a kerület lakói mellett

A budai Vár az itt lakóktól él
(Folytatás az 1. oldalról) 
s A kormányhatározatban nem pusztán a Királyi
Palota, hanem a Polgárváros is nevesítetten szerepel.
Milyen elképzeléseik vannak a területtel kapcsolat-
ban?

Fontosnak tartjuk, hogy a Hauszmann Tervben
megjelenjen a Polgárváros is, hiszen a budai Vár
azzal együtt alkot szerves egységet, még akkor is,
ha vannak építészetileg, történetileg és a haszná-
latot tekintve is jól elkülönülõ részei. Nem tehe-
tünk úgy, mintha az állami reprezentáció számá-
ra csak a Palota létezne, a Polgárváros pedig nem.
Hiszen olyan fontos kulturális és szimbolikus lé-
tesítmények vannak itt, mint a Magyar Nemzeti
Levéltár gyönyörû épülete vagy a Hadtörténeti
Intézet. A fejlesztési koncepció összeállításakor
erre is tekintettel kell lenni, mint ahogy arra is,
hogy a Polgárváros lakott városrész.
s Einstandolják a vári lakásokat, ellehetetlenítik a
váriakat, a kormány szemet vetett a vári lakásokra.
Éppen a Nemzeti Hauszmann Terv kapcsán egyre
többször lehet találkozni ilyen és ehhez hasonló hí-
rekkel, megjegyzésekkel. Kommentálná?

Mérhetetlenül felelõtlenek, akik ezt terjesztik,
akik ismét ezzel riogatják a választókat. Tavasszal,
a Várkert Bazár kapcsán is ugyanezt próbálták el-
hitetni az emberekkel. Akkor sem volt semmi
alapja és most sincs. Egyes ellenzéki politikusok
rövid távú politikai, választási céljaik érdekében
kihasználják a Várban élõket. Nem tudok mást
mondani, mint azt, hogy az egész ostoba, rosszin-
dulatú és kártékony kampányfogás. A kormány-
nak, amely a Várkert Bazár felújításával is hitet
tett a kerület lakói mellett, a Budai Várat nemze-
ti emlékhelynek tekinti. Nem áll szándékunk-
ban, hogy a vári lakókat akár magántulajdonuk-
ban, akár bérleményükben megsértsük.
s A Miniszterelnökség Várba történõ költözésével
kapcsolatban hallani olyan félelmekrõl is, hogy a
Várban hatalmas lesz a gépkocsiforgalom, és a diplo-
máciai látogatások miatt szinte folyamatosak lesznek
a lezárások. Erre számítsanak az itt élõk?

Nagyon sok terv készült az elmúlt években, mit és
hogyan lehetne a Várba költöztetni, melyik épü-
let kaphatna a jelenlegitõl eltérõ funkciót. A sok-
sok elképzelés közül csupán egyetlen dolog dõlt
el, ez pedig hosszú távon a Palotarész állami repre-
zentációban való hasznosítása. Így a Karmelita
kolostor felújítása után a miniszterelnök a szû-
kebb apparátusával ide költözik. Szeretnék min-
denkit megnyugtatni, nem célunk a forgalom nö-
velése. Sõt, éppen hogy csökkenteni akarjuk. A
Várkert Bazár alatt megépült egy 300 férõhelyes
mélygarázs, a Vár nyugati oldalán pedig épül a
másik, szintén 300 férõhelyes garázs. Ezek ké-
nyelmesen kiszolgálják majd a Miniszterelnök-

ség apparátusát, illetve innen liftekkel, pár perces
sétával megközelíthetõ mind a Sándor-palota,
mind a Karmelita kolostor. A kormány, akárcsak
az önkormányzat, abban érdekelt, hogy a Vár a
gyalogos turisták bázisa legyen, hogy csökkenjen
a gépjármû- és a turistabusz-forgalom. Ugyanak-
kor mi is azt szeretnénk, hogy a Vár élõ turisztikai
negyed legyen.
s Vigalmi negyed fesztiválokkal?

A fesztiválok nagy részét a budai Várból le kell
hozni a Várkert Bazárhoz. Ezért is készült el pél-
dául a multifunkciós rendezvényterem. Nyilván-
való, hogy ezeket a rendezvényeket nem lehet tel-
jesen megszüntetni, hiszen igény van rájuk, és be-
vételt jelentenek a vállalkozói szférának, a turiz-
musnak. Ugyanakkor olyan kompromisszumos
megoldásokat kell találni, hogy a programok ne
zavarják az itt élõk komfortérzetét. Ha lehet, én
még a forgalmat is erõsen korlátoznám a Várkert
Bazár elõtt, hiszen ott létrejött egy szép, új korzó.
s Mit gondol, milyen lesz a Vár 2025-ben?

Reményeim szerint megtörténik a palota építé-
szeti rekonstrukciója, és a Palotanegyed végre ma-
ga mögött hagyja a szocreál hangulatot. Ez magá-
ban rejti azt a reményemet is, hogy végre sikerül
egy korszerû nemzeti könyvtárépületet létrehoz-
ni, akár metrókapcsolattal rendelkezõ külvárosi
részen, ahol a Széchényi Könyvtár végre megfele-
lõ elhelyezést nyer. Szeretnénk elérni, hogy a
Palota állami reprezentációs feladatai egyben a tu-
risták számára is látványos programelemek legye-
nek. Jó példa erre az õrségváltás a Sándor-palotá-
nál vagy a Parlamentben. Abban is bízom, hogy a

Várat övezõ zöldterületek kertészeti újragondolá-
sa is megvalósul. A következõ évek egyik legége-
tõbb feladata a tömegközlekedés korszerûsítése
lesz. Tarthatatlan, hogy miközben a vári utak, a
Szentháromság tér, a Dísz tér csodálatos burkola-
tot kaptak, és hogy a kényelmes és biztonságos
gyalogosközlekedés érdekében végre egy szintbe
került a járda és az úttest, aközben az új burkolat
máris tocsog az olajban, ami az elavult buszokból
folyik. Elszorul a szívem, ha látom, hogyan teszik
tönkre a buszok a frissen lerakott bazaltköveket.
Teljes mértékben egyetértek Nagy Gábor Tamás
polgármester úrral abban, hogy a budai Várban
kicsi, gyors elektromos buszok járjanak. Át kell
gondolni a vári barlangrendszer kérdését is. Óri-
ási adottság, unikális érték, amit meg kell nyitni a
látogatók elõtt. Szeretném, ha a következõ évek-
ben megoldódna az áramelosztó Nándor utcai
épületének a sorsa is, amely egyáltalán nem illik a
Magyar Nemzeti Levéltár és a Városháza patinás
épületei közé.

Mindezekbõl látszik, rengeteg feladatot kell
még elvégezni, hogy a budai Vár visszakapja régi
fényét. De talán a legfontosabb, hogy a Várnak él-
nie kell. Ehhez pedig itt élõ emberek, családok
kellenek, akik lelki értelemben, érzelmileg úgy
kötõdnek hozzá, hogy ez az õ lakóhelyük. Éppen
ezért gondozzák, szeretik és büszkén megmutat-
ják az ide látogatóknak: ilyen gyönyörû környe-
zetben élünk. Ez a mi hazánk, amely évszázados
nemzeti hagyományokkal büszkélkedik, ezek pe-
dig a történelmünkkel együtt itt élnek velünk, a
Várnegyed falai között.                                                -L-

s Lengyelországban mezõgazdasági gépészmér-
nökként szerzett diplomát, szabadalmait díjakkal is-
merték el, miközben bekapcsolódott az irodalmi
életbe is. Hogyan fért meg egymás mellett ez a két
egészen eltérõ terület?

- A háború mélyen meghatározta a gyerekkoro-
mat: a  Szovjetunióban elvesztettem az apámat,
aki – mint utóbb kiderült – a katyni mészárlás ál-
dozata lett –, anyámat és engem viszont a néme-
tek telepítettek ki Poznañból. Alapvetõen mû-
szaki érdeklõdésû fiatalember voltam, ezért
mentem a mûegyetemre. Egyetemi hallgatóként
végigéltem az 1956-os poznañi fegyveres felke-
lést. Egész Lengyelország felfokozott állapotban
várta a szabadságot és a függetlenséget.  Költõ-
ként innen indultam. Társaimmal megalakítot-
tunk egy hamar hírnevet szerzett irodalmi cso-
portot, amely mûködése alatt két antológiánk és
egy önálló kötetem jelent meg. 
s Hogyan került Magyarországra?

- Megismerkedtem egy zongoratanár magyar
lánnyal, akivel 1962-ben kötöttünk házasságot.
Három évig éltünk Lengyelországban, majd átte-
lepedtünk Budapestre. A Mezõgépfejlesztõ
Intézetben helyezkedtem el, ahol zöldségféléket
betakarító gépek fejlesztésén dolgoztam. Ezek
egyike – az FZB elnevezésû zöldbabbetakarító –
elnyerte 1973-ban a Budapesti Nemzetközi
Vásár fõdíját és a KGST minden országába elju-
tott.
s Amikor átjöttek, mennyire beszélte a magyar
nyelvet?

- Eleinte igencsak törtem a magyart, de a felesé-
gem hatására Radnóti versein csiszolgattam a

nyelvi tudásom. A hatvanas évek végétõl magyar
versek lengyelre történõ átültetésével is foglal-
koztam. Lengyelországban 1975-ben jelent meg
a második kötetem, amely egy évvel késõbb –
Weöres Sándor személyes közremûködésének
köszönhetõen – magyarul is megjelent az
Európa Kiadó Új Pegazus sorozatában. Versei-
met az akkori fiatal középnemzedék tagjai, töb-
bek között Csoóri Sándor, Tandori Dezsõ,
Fodor András fordították és több verset maga
Weöres ültetett át. Az 1980-as évek elején Len-
gyelországban jelent meg két mûfordításköte-
tem (Radnóti, majd Csoóri verseibõl), ezt követ-
te ‘85-ben a mai magyar költõk antológiája,
amely Pilinszkytõl az akkor indexen lévõ Petri
Györgyön át, Bari Károlyig átívelte a hazai kor-
társakat. Elkészítettem a határon túli magyar köl-
tõk antológiáját is, de ez utóbbi csak a rendszer-
váltást követõen láthatott napvilágot.
s A rendszerváltással az ön tevékenységi köre is ki-
szélesedett, hiszen diplomáciai és nemzetiségi poli-
tikusi pályára lépett...

- 1989 után sem csökkentek irodalmi munkáim,
de ebben az idõben befejeztem mérnöki pályá-
mat és teljes mértékben a kulturális területtel
foglalkoztam. Két éven keresztül vezettem a bu-
dapesti Lengyel Kulturális és Információs
Központot, majd a Duna Televízió számára ké-
szítettem lengyel, illetve lengyel–magyar témájú
portré- és dokumentumfilmeket. 1995-tõl há-
rom cikluson keresztül az Országos  Lengyel
Kisebbségi Önkormányzatot vezettem. E minõ-
ségemben 1998-ban kezdeményeztem a Magyar-
országi Lengyelség Múzeuma és Levéltára létre-

hozását olyan intézményként, amely bemutatja
és kutatja az ezer éve fennálló, különleges len-
gyel–magyar kapcsolatrendszert. Elsõ vezetõje-
ként az elmúlt év végéig irányíthattam ezt az in-
tézményt. Nem titkolt vágyam, hogy a múzeum
Kõbányáról átköltözhessen a Belvárosba, egy na-
gyobb épületbe,  hogy kulturális központként a
történelmi és egyben a mai magyar–lengyel
együttmûködést még jobban bemutathassa és to-
vábbfejlesztését szolgálja. 
s Mostanában mivel telnek a napjai?
- Most váltam igazán szabad emberré, mindez
szerencsésen három új kötet formájában is gyü-
mölcsözött. Az elsõ kötet „Együtt jobb” címmel a
Magyarországon élõ tizenhárom nemzetiség ál-
talam szerkesztett szépirodalmi antológiája. A
második címe „Közös fényeink”, amely len-
gyel–magyar vonatkozású történelmi, politikai
tanulmányok és esszék gyûjteménye. A harma-
dik kötet „Ha úgy tudnánk” címmel a fentebb
már említett új verseskötetem.                 Rojkó A.

Egy szívvel két hazában
Barátai, ismerõsei közül is kevesen hinnék el, hogy Sutarski Konrad költõ, mûfordító nyolcvan éves.
Akik az Úri utcában látják magas alakját, derûs tekintetét, vagy olvassák cikkeit, esszéit, verseit, hitet-
lenkedve kérdeznek vissza. A lengyel-magyar barátság talán legnagyobb hívének ezekben a napokban
újabb válogatott verseskötete jelent meg. Irodalmi pályájáért, valamint a kulturális kapcsolatok terüle-
tén elért érdemeiért az önkormányzat Budavárért Emlékéremmel tüntette ki.

A közeljövõben megkezdõdhet a Királyi Palota és a Polgárváros megújítása is

Sutarski Konrad költõ, mûfordító

Klebelsberg Kuno emlékkötet 
bemutatója a Litea Könyvesboltban

Kultúra nélkül
nincs
Magyarország

Nevét sokáig ki sem lehetett ejteni. A legújabb
irodalmi lexikon is csak néhány sort szentelt ne-
ki, mintha kezdõ író lenne. Pedig nagyszerû fér-
fi volt, igazi építõ és kulturális szervezõ.
Országban gondolkodó, aki a sikerek ellenére is
megmaradt szerény embernek.

Az Est írta 1927-ben: „Még a legepésebb ellen-
ségnek is el kell ismernie, hogy gróf Klebelsberg
Kuno akár mint magánember, akár mint mi-
niszter, szünet nélkül cipelte a téglákat a ma-
gyar kultúra házához… Szinte fanatikus csökö-
nyösséggel tért vissza mondanivalójához, hogy
kultúra nélkül nincs Magyarország!”

A jellemzés a politikai államtitkárnak, a val-
lás- és közoktatásügyi miniszterrõl szól, akinek
több volt az ellenfele, mint a támogatója. 

Pályája alatt (1917-1931) szüntelenül az ország
jobbításán, a vidék felemelkedésén fáradozott.
Népiskolákat építtetett, fejlesztette az egyeteme-
ket, külföldön Collegium Hungaricumokat ho-
zott létre. Ha mást nem csinált volna, ennyi is
elég lenne ahhoz, hogy nevét a legnagyobbak kö-
zött említsük.

1947-48-at követõen kizárólag negatív jelzõk-
kel illették. Az 1970-es évektõl újra fölfedezték,
fõleg Glatz Ferenc, Romsics Ignác, Tõkéczky
László tudós és tárgyilagos ábrázolásának kö-
szönhetõen. Napjainkra kultikus figurává vált a
hamis túlzások következtében. De megállapít-
hatjuk, hogy Klebelsberg Kuno a 20. századi
magyar konzervatív hagyományok egyik legna-
gyobb képviselõje volt.

A most megjelent emlékezés-gyûjtemény
Ujváry Gábor és Vertel Beatrix munkáját dicsé-
ri. Olyan mementót terveztek, ami olvasmá-
nyos, ismeretterjesztõ kötet. Azoknak szól, akik
szeretnék jobban megismerni a múltunkat, a so-
kat vitatott két világháború közötti évtizedeket.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszön-
tõjében a könyv címét idézte elõször, mai aktu-
alitását: Kultúra nélkül nincs Magyarország.
Arról is beszélt, hogy olyan országban élünk,
ahol alkalmakként újra kell kezdenünk min-
dent. Háborúk, megszállók pusztították hazán-
kat, Klebelsberg Kuno hitt újjászületésünkben,
s ehhez nélkülözhetetlennek tartotta az iskolá-
kat. A gondoskodást, hogy minél több kimû-
velt emberfõ vegyen részt a jövõ építésében.

L. Simon László, a Miniszterelnökség állam-
titkára bevezetõjében arra buzdított, hogy na-
ponta elõ kell vennünk Klebelsberg munkáit,
hogy muníciót merítsünk belõle. Szinte min-
den kérdésünkre találunk választ. Magányos
harcos volt; széles látókörû ember. Hál’Isten-
nek beszélnek róla, hiszen sok olyan politikus
van, akit még ma sem rehabilitáltak. Olyan
szintetizátor volt, akinek életmûve évtizedekre,
sõt, évszázadokra meghatározta Magyarország
sorsát.

Wehner Tibor mûvészettörténész felidézte
épületeit, amiket a mûvelõdéspolitikus emelte-
tett a fõvárosban, és szerte az országban. Az Ár-
gyélus Kiadónál megjelent kötetbõl Szalóczy
Pál elõadómûvész olvasott föl részleteket. Úgy
hatottak a töprengõ régi sorok, mintha ma
íródtak volna. „A trianoni béke következtében
lefegyverzett Magyarországban a kultusztárca
honvédelmi tárca is”… „Csüggednünk nem
szabad, és nincs is rá okunk. Töretlenül hi-
szem, hogy a nehézségeket a nemzet le fogja
gyõzni és gazdasági függetlenségét, ha áldoza-
tok árán is megõrizve, megmenti egy jobb idõ
számára.”                                                                  F.F.L.
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Budavári Vízivárosi Klub
PPrrooggrraammookk
HHééttffõõ:: 10.00-12.00 „A játék lendületbe hoz!”
16.00-17.00 német nyelvklub
KKeedddd:: 16.00-17.00 Preventív gerinctorna
SSzzeerrddaa:: 9.30-tól Baba-mama jóga
CCssüüttöörrttöökk::14.00-17.00 Bridzs klub (indulása létszám
függvényében). 17.00-18.00 Meridián torna
OOkkttóóbbeerr  33..,,  ppéénntteekk::  17.00 órától Alkotómûhely. Készítsd
el és vidd haza!
OOkkttóóbbeerr  1155..,,  sszzeerrddaa12.00-13.30 Bagolyvár kalandtúra 
A programokra jelentkezni személyesen a klub recepció-
ján vagy emailben az info@vizivárosiklub.hu címen lehet! 

Márai Sándor Könyvtár
((II..,,  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  8877--9911..))
Az októberi könyvtári napok keretében 22001144..  ookkttóóbbeerr
1144--éénn,,  kkeeddddeenn,,  1177  óórraakkoorr  SSaallyy  NNooéémmii  hheellyyttöörrttéénnéésszz  llesz
a Márai könyvtár vendége. Téma:„Egy régi nótát hoz
Budáról át a szél”. Az elõadás ezúttal zongorakíséretet is
kap, Kovrig Mihály ismert dalokkal lepi meg a közönsé-
get. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Templomok ékességei a Nemzeti
Galériában
SSzzeepptteemmbbeerr  2244--ttõõll újra látható a Magyar Nemzeti Galéria
gótikus faszobrokat és táblaképeket bemutató, állandó
kiállítási egysége. A magyarországi szárnyasoltárok, kö-
zépkori táblaképek és faszobrok legnagyobb múzeumi
együttesét a Magyar Nemzeti Galéria õrzi. A kiállítás újjá-
rendezésével nemcsak a 14-15. század mûvészetének
legszebb tárgyai kerülnek látványos kiállítási terekbe, ha-
nem megidézik a mûvek egykori környezetét is.
Múzeum+ a Magyar Nemzeti Galériában
22001144..  ookkttóóbbeerr  99--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1188--ttóóll  2222  óórrááiigg a
Magyar Nemzeti Galériában az októberi Múzeum+ té-
mája a Test. Programok: Séták a gyûjteményben: A test
ördöge, a romolhatatlan test. Elõadás: „Csak a test van”.
Vendég tárlatvezetõk: Nánási Pál fotós, Farkas Ádám
szobrász. Workshop: Testnevelés. Test a gyûjteményben:
Aktszobrok a századfordulóról. Tánc: Larumbe danza –
Az elbûvölt istennõ. Jazz: Szûcs Gabi trió

VárMezõ Galéria
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
A Független Magyar Szalon XXIII. országos kiállítása
látható az OMgK VárMezõ Galériában. A tárlat ingye-

nesen megtekinthetõ október 1. és 30. között, hétköz-
nap 9-18 óráig, hétvégén 10-16 óráig. www. omgk.hu

Koller Galéria
((II..,,  TTáánnccssiiccss  uu..55..))
A Minerva szobában az Európai akvarellek címû kiállítás
látható. A tárlat 1850 és 1950 között készült alkotásokat
mutat be. A kiállítás október 31-ig tekinthetõ meg.
Nyitva tartás: minden nap 10-18 óráig. 

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..))
OOkkttóóbbeerr  77  ..((kkeedddd))  1188..0000  óórraa::  Szép és szomorú magyar
emlékek Párizs kék ege alatt…  Sediánszky János író, új-
ságíró és Messik Miklós egyesületi elnök vetített elõadá-
sa. Közremûködnek - napló-részletekkel - a budai Egye-
temi Katolikus Gimnázium diákjai.
OOkkttóóbbeerr  1144..  ((kkeedddd))  1188..0000  óórraa::  Balassi Bálint emlékezete
Törökországban: költészete a török irodalomban. A Balassi
Társaság, a Magyar-Török Társaság és az Egyesület közös
irodalmi-zenés estje. (Magyarság Háza, Deák terem)

Kiskép Galéria
((II..,,  OOrrsszzáágghháázz  uu..  1155..))  
Forró fürdõ - Miért pont gésák? - címmel Sipos Balázs,
Ferenczy Noémi-díjas üvegtervezõ mûvész, egyetemi
tanár tart elõadást a „casting”, üvegöntészeti technoló-
gia érdekességeirõl ookkttóóbbeerr  1177--éénn,,  1199  óórraakkoorr a Café
Budapest, Kortárs Mûvészeti Fesztivál keretében.

Szenior Akadémia
22001144..  ookkttóóbbeerr  66--áánn,,  hhééttffõõnn  1177  óórraakkoorr dr. Tiszeker Ág-
nes, a Magyar Antidopping Csoport vezetõje tart elõ-
adást a Szenior Akadémián. Elõadásának címe: Hogyan
maradjunk fiatalok 50 felett? Helyszín: Villányi úti
Konferenciaközpont, XI., Villányi út 11-13. Az elõadás
nyilvános és ingyenes.

Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum
((II..,,  FFõõ  uu..  66..))
A Hagyományok Háza népi játék és kismesterségek
oktatója tanfolyamainak munkáiból nyílt kiállításon
szõnyegszövõk, gyékény-szalma-csuhé készítõk, ne-
mezkészítõk, csipkekészítõk, népi bõrmûvesek és a
kosárfonók alkotásai láthatók. A tárlat megtekinthetõ
22001144..  nnoovveemmbbeerr  2222--iigg,,  kkeeddddttõõll  sszzoommbbaattiigg  1100  ééss  1188
óórraa  kköözzöötttt..

Programok

„Háztûznézõ” a kulturális örökség napján
A kulturális örökség napjain tematikus sétára hívta a Budavári Önkormányzat a kerület épített örök-
sége iránt érdeklõdõket. Janotti Judit mûemléki felügyelõ vezetésével a résztvevõk az önkormányzat be-
ruházásában megújult vári mûemléképületek történetével ismerkedhettek meg.

Az evangélikus templomtól induló séta elején
Janotti Judit a Budai Vár történetével ismertet-
te meg az érdeklõdõket. Megtudtuk, hogy IV.
Béla a tatárjárás után kezdte meg e terület be-
telepítését. Zsigmond király uralkodása alatt a
Vár déli részén a Budai Nagyboldogasszony
templom környezetében a németek, az észa-
kin, a Mária Magdolna templomnál a magya-
rok laktak. Már akkor is kiváltság volt a
Várban élni, nem véletlen, hogy csak a tehetõ-
sebbek tudtak itt házat venni. Eleinte egyeme-
letes házak épültek, egy telekre sokszor két
ház jutott. Így volt ez a Bécsi kapu tér 5.,6. és 7.
esetében is. Az épületeket 1686 után összevon-
ták, a telkeken barokk palotákat alakítottak ki. 

Az épületek felújítása jelenleg is zajlik: a te-
tõcsere és a külsõ homlokzat renoválása után a
belsõ homlokzatokat és a nyílászárókat, vala-
mint a függõfolyosót újítják fel. Az érdeklõdõk
belülrõl is megnézhették az épületeket, mint
ahogyan a Bécsi kapu tér 8. számú ház udvarát
is. Ennek érdekessége többek között az a védett
szõlõtõke, amely a mai napig terem. 

A Bécsi kapu térrõl a séta a
Táncsics Mihály utcába veze-
tett. Az egykor Zsidó utcának
is nevezett területen a 26-os
számú épületben eredetileg
zsidó imaház, a 23-ban pedig
középkori zsinagóga mûkö-
dött. A 16-os számú ház érté-
kes barokk homlokzata már
korábban megújult, az udvari
részt most újították fel. 

A közelmúltban került
vissza a magyar állam tulajdo-
nába a Táncsics utca 9., a
klasszicista laktanya és ba-
rokk udvaros lõportár helyén
volt az elsõ királyi székhely és
pénzverde. Az épület igazi
nemzeti emlékhely, hiszen itt
raboskodott Táncsics Mihály
és Kossuth Lajos is.  

A Vár egyik legértékesebb épülete a Vörös Sün
ház, amelyben 1785-ig mûködött a vár egyetlen
fogadója, a „Vörös sünhöz”. A középkori lakóház
Hess András téri oldalán az emeleti részen bálo-
kat, színházi elõadásokat is tartottak. Az épület
felújítása jelenleg is tart, a Táncsics utcai frontja
kváderezett vakolatot kapott, azaz a vakolt falon
festéssel imitálják a kváderköveket.  A séta részt-
vevõi maguk is kipróbálhatták a kváderfestést
Payer Károly restaurátor felügyelete mellett.

A Dísz tér egyik ékessége a 12. számú ház, ahol
tardosi mészkõ függõfolyosók találhatók. A séta
során szóba került a 3. számú épület, errõl kide-
rült, hogy az önkormányzat már döntött a felújí-
tásáról, míg a 4. és 5. számú épületet a hírek sze-
rint a tulajdonos zenepalotává alakítja. 

Séta a Városházán
A kulturális örökség napjai alkalmából a polgármesteri hivatal Kapisztrán
téri épülete is megnyílt az érdeklõdõk elõtt. A hivatal új fõépítésze, Csány
Éva által vezetett bejáráson a látogatók sok érdekességet megtudhattak az
épület történetérõl, valamint a belsõ tereket díszítõ képek, szobrok, dom-
bormûvek eredetérõl.
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IInnggaattllaann

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

MMááttyyááss  templom közelében a Szentháromság utcá-
ban reprezentatív mûemlékház I. emeletén lévõ belsõ
kert felé nyíló 30 m2-es + galéria, gázfûtéses önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 9,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

BBuuddáánn az Attila úton magas emeleti, egyedi körpano-
rámás, nagy teraszos, 70 m2-es 2,5 szoba hallos, káp-
rázatos kilátású, azonnal beköltözhetõ öröklakás eladó.
Irányár: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

BBuuddaaii  várban egyedülálló adottságú több generáci-
ós, igényesen felújított, gépesített 255 m2-es, teraszos,
3 fürdõszobás önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti
joga átadó vagy vári kisebb lakásra cserélhetõ. Csere-
irányár: 63 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

II..  BBuuddaaii  Vár közvetlen közelében a hangulatos Sza-
lag utcában reprezentatív, felújított mûemlékházban lé-
võ egyedi gázfûtéses 41 m2-es önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó vagy budai öröklakásra
cserélhetõ. Csereirányár: 8,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.  

IIII..  BBuuddáánn a Pitypang utcában belsõ kertes társasház-
ban lévõ I. emeleti 53 m2-es 1.5 szobás, erkélyes, egye-
di fûtésû, alacsony rezsiköltségû, azonnal beköltözhetõ
öröklakás eladó. Irányár: 17,9 M Ft + garázs 1,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii  vár egyik legpatinásabb épületében az Úri ut-
cában 57 m2-es, napfényes, felújított, cirkófûtéses ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy
nagyobb budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár:
13,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933. 

BBaatttthhyyáánnyy téren 122 m2-es, 2 szintes, 2 generációs
dunai panorámás önkormányzati lakás (2 konyha, 2
fürdõszoba) örökölhetõ bérleti joga átadó vagy budai ki-
sebb öröklakásra cserélhetõ csereérték egyeztetéssel.
Csereirányár: 19,7 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

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

BBuuddaaii  várban a Bécsi kapu tér közelében reprezen-
tatív, belsõ kertes mûemlékházban lévõ 40 m2-es ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 9,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

BBuuddáánn  a Krisztina templom közelében 56 m2-es, nap-
fényes, polgári belméretû, egyedi gázfûtésû, azonnal
beköltözhetõ öröklakás eladó. Irányár: 16,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii    Várban, saját részre önkormányzati lakást ke-
resek. Telefon: 202-2505, 06-30-251-380000

AA  BBuuddaappeessttii  Ingatlanközvetítõ Kft. eladó és kiadó la-
kásokat, házakat, telkeket, üzlethelységeket, irodákat
keres! Telefon: 351-9578, 06-70-383-5004.

LLaakkáássccsseerree:: 54 m2-es teljesen felújított 8. kerületi
(4. metró, 4-6 villamos) 2 szobás, 1. emeleti (van lift),
erkélyes, saját tulajdonú lakás cserélhetõ 1., 2., 5., 6., 7.,
9., 11., 13. kerületi, akár teljesen felújítandó erkélyes la-
kásra. Elérhetõség: 06-70/2897890.

GGyyöönnyyöörrûû  SZUPERPANORÁMA a Lánchíd utcára,
Dunára, Bazilikára és a Várra! Gellérthegyen, Sánc ut-
cában, II. emeleti, 57 m2-es, kétszobás, erkélyes luxus-
lakásom 31,5 MFt irányáron eladó! Telefon: 06-20-
345-4677.

II..  kkeerrüülleett, Feszty Árpád utcában tulajdonostól eladó
egy 83 m2-es, 3,5 szobás, 1. emeleti, erkélyes, csendes
polgári lakás, liftes házban. Ár: 28 MFt. Telefon: 06-20-
823-4680.

eellttaarrttááss

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi
végzettséggel. Aradi lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-
30-991-8719.

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..

AARRAANNYY--EEZZÜÜSSTT  vvéétteellee  aa  lleeggjjoobbbb  nnaappii  áárroonn!!
HHeerreennddii  ppoorrcceelláánntt,,  hhaaggyyaattéékkoott  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáá--

rroollookk..  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--33665511..
KKéérreemm  tteekkiinnttssee  mmeegg  hhoonnllaappuunnkkaatt,,  

lluuiissggaalleerriiaa..hhuu  ––  vvaaggyy  jjööjjjjöönn  eell  hhoozzzzáánnkk..

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyve-
ket, könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-
levelezõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-
régiségeket. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel./fax:
212-8909, e-mail: kriszt.ant@gmail.com. Nyitva: h-p
10-18 óráig.

GGÁÁBBOORR  EESSZZMMEERRAALLDDAA  
BBEECCSSÜÜSS--  MMÛÛGGYYÛÛJJTTÕÕNNÕÕ  

((eellssõõkkéénntt  lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn))  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárrooll
jjuuddaaiikkáátt,,  ttoovváábbbbáá  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyyeekkeett,,
bbrroonnzzttáárrggyyaakkaatt,,  bbúúttoorrookkaatt  ((ffiigguurráálliiss  eellõõnnyybbeenn)),,
eezzüüssttttáárrggyyaakkaatt,,  aarraannyyéékksszzeerreekkeett,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,

hheerreennddiitt,,  mmeeiisssseenniitt,,  zzssoollnnaaiitt,,  KKoovvááccss  MMaarrggiitt,,  GGoorrkkaa
GGéézzaa  aallkkoottáássaaiitt..  EEggyyeebbeekkeett,,  áállllóó--,,  aasszzttaallii--,,  ffaalliióórráá--
kkaatt,,  tteejjeess  hhaaggyyaattéékkoott..    KKiisszzáállllááss,,  éérrttéékkbbeeccssllééss  ddííjj--
ttaallaann  vviiddéékkrree  iiss..  ÉÉlleettjjáárraaddéékkii  sszzeerrzzõõddéésstt  iiss  kkööttnnéékk..
ÜÜzzlleettüünnkk::  FFõõ  uuttccaa  6677..  TTeelleeffoonn::  0066--11--778899--11669933,,

0066--3300--338822--77002200..
TTookkaajjiitt,, régit, palackosat méltányos áron venne gyûj-

tõ. Tel.: 06-20-370-7221.
MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállás-

sal, értékbecsléssel, Pintér Nikoletta (festmény, porce-
lán, alpacca, réz- bronztárgy, hibás is, képeslap, bizsu)
Telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.

áállllááss

AA  BBuuddaappeessttii Ingatlanközvetítõ Kft. munkatársakat
keres! Érdeklõdni: 06-70-383-5004. A fényképes ön-
életrajzát az ibp@ibp.hu e-mailre várjuk!

sszzoollggáállttaattááss

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

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

TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSS,,  GGOONNDDNNOOKKSSÁÁGG!!  
1100  éévvee  mmûûkkööddõõ  II..  kkeerrüülleettii  ccéégg  ttaakkaarrííttáásstt,,  ggoonnddnnookkssáá--

ggoott  vváállllaall  ttáárrssaasshháázzaakk,,  iirrooddáákk,,  kköözzüülleetteekk  rréésszzéérree..
RReeffeerreenncciiáávvaall  rreennddllkkeezzüünnkk..  HHíívvlloonn  bbiizzaalloommmmaall!!

TTeelleeffoonn::  0066--3300--667700--00225588..

MMûûbbúúttoorraasszzttaallooss,,  kkáárrppiittooss - nádazás, gyékényezés
munkával, szállítással. Kiss Gábor, I. ker.Budapest,
Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-8384, 06-
20-345-9963.

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje,
javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyag-
beszerzéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2200  éévvee  vváállllaalloomm  iiggéénnyyeesseenn,,  bbeeccssüülleetteesseenn  ffaa  ééss  mmûû--
aannyyaagg  aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccssee--
rrééjjéétt,,  ffeessttéésséétt,,  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!
FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--
555500--00226699..oo

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem
dohányzó hölgy, rendezett családi háttérrel háztartásve-
zetést, idõs- vagy gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 06-
30-892-6355.

GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT
DDuugguulláásseellhháárrííttááss,,  vvíízz,,  vviillllaannyy,,  ffûûttéésssszzeerreellééss  ééss
tteelljjeesskköörrûû  mmáárrkkaaffüüggggeettlleenn  ggáázzkkéésszzüüllééssjjaavvííttááss..

AAnnyyaaggbbeesszzeerrzzéésssseell,,  ggaarraanncciiáávvaall  00--2244--iigg..  
TTeelleeffoonn::  229922--11999900,,  0066--2200--333344--33443388

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

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

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

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

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS.. TTeelljjeesskköörrûû  ééppüülleettüüvveeggeezzééss..  
RRééggii  ggeerréébbttookkooss  aabbllaakkookk  ááttaallaakkííttáássaa  tthheerrmmoo  üüvveegg--
hheezz..    CCíímm::  AAvvaarr  uu..  2255..,,  tteelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..

bbuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu  00

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess
ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..
TTeelleeffoonn::  00662200--99334444--666644,,  224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall
mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oo

VVíízz--ffûûttééss--sszzeellllõõzzéésssszzeerreellééss,,  ffüürrddõõsszzoobbaa  ááttééppííttééss,,
kkiiaallaakkííttááss,,  kköözzvveettlleennüüll  aa  VVáárrffookk  uuttccáábbóóll..  

TTeelleeffoonn::  0066--2200--444411--8866--1166..

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.

CCSSAALLÁÁDDII  NNAAPPKKÖÖZZII!!  
GGyyöönnggyyööccsskkéékk  ccssaallááddii  nnaappkköözzii  vváárrjjaa  sszzeerreetteetttteell  aa  kkii--

ccssiinnyyeekkeett  óóvvooddááss  kkoorriigg  ffééll  nnaappooss  eellllááttáássrraa..  
CCíímm::  II..  kkeerr..  LLooggooddii  uu..  7744--7766..  

KKoonnttaakktt::  MMuurraakköözzyy  ZZssuuzzssaa,,  0066--2200--991122--88771188..

TTaakkaarrííttáásstt,  ablaktisztítást vállal megbízható, leinfor-
málható, nagyon precíz és energikus, I. kerületi közép-
korú nõ. Telefon: 06-30-492-0315, 202-2785, piros-
kalevelei@gmail.hu.

eeggéésszzsséégg

GERINCBETEGSÉGRE Persolvo Gyógyszalon 
Gerincerõsítés, nyújtás, fájdalomcsillapítás,

masszázs.  Cím: Krisztina krt. 2., Széll Kálmán
térnél. Telefon: 06-30-357-2798. 

www.gerinc.net. Ingyenes próbakezelés!

IIzzoommlleettaappaaddáássrraa, fej-, nyak-, hátfájdalmak kezelése,
teljes testmasszázs. Szakrendelõben, Csengery u. 25.
vagy a 3. kerület Vörösvári út 88-96. vagy az ön ottho-
nában. Csipak Zoltán gyógymasszõr, telefon: 06-20-
595-3057.

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr,,  manikûr, kozmetika (szempilla-, sze-
möldök festés, arcmasszázs, gyantázás) otthonában.
Hétvégén is. Telefon: 06-30-206-4801.

BBEENNÕÕTTTT  AA  KKÖÖRRMMEE,,
FFáájj  aa  lláábbaa??

MMeeggbbíízzhhaattóó  ggyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss  hhööllggyy  hháázzhhoozz  jjöönn..  
TTeelleeffoonn::  0066--2200--777766--44665566

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás. Emeltszintû és középszin-
tû érettségire, egyetemi, fõiskolai tanulmányokra felké-
szítés. Több mint húszéves gyakorlat. Telefon: 06-1-
213-7747, 06-20-518-2808.

HHuummbboollddtt  Egyetemen végzett, gyakorlattal rendel-
kezõ nyelvész német nyelvtanitást, nyelvvizsga elõ-
készitést vállal (iskolákban is). Telefonszám: 06-20-
513-9935.

EEggyyüütttt  aa  ssiikkeerréérrtt!!  Magyar, történelem tanítás az
Attila úton. Érettségire, felvételire elõkészítés. Alsóbb
évfolyamokon korrepetálást vállalok. Telefon: 06-20-
373-2702.

NNÉÉMMEETT nyelv tanítását vállalom diákoknak, felnõt-
teknek, kezdõknek, haladóknak, nyelvvizsgára, érett-
ségire készülõknek. Üzleti nyelvet is tanítok. 2500
Ft/60perc. Tel.: 30 360 3787, mjeva@t-online.hu

GGyyeerrmmeekkffeellüüggyyeelleetteett vállal 52 éves családanya. (Dip-
loma, jogosítvány, nyelvvizsga van.) Telefon: 06-30-
3603-787, mjeva@t-online.hu.

MMaatteemmaattiikkaa  szaktanár oktatást vállal referencia-
munkákkal valamennyi korosztály számára. Felkészítés
középiskolai és egyetemi felvételi vizsgára. Évközi fel-
zárkóztatás minden iskolatípus esetében. Telefon: +36-
30-290-7925.

Ingatlan

Oktatás

Adás-vétel

Eltartás

Egészség
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MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  
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aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!
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Sokan csak legyintenek egyet,
amikor a hallásproblémákról ol-
vasnak. „Vannak ennél fonto-
sabb dolgok, most ez a legkisebb
problémám. Valahogy megvol-
tam eddig is, megleszek valahogy
ezután is” – gondolják maguk-
ban. Aztán egyszer csak megtör-
ténik a baj. A hallásproblémák
kezelését ugyanis nem lehet halo-
gatni.

Az utóbbi években ellepték a ha-
zai sajtót a hallással foglalkozó
anyagok – nem véletlenül. Ko-
rábbi kutatások szerint a lakosság
10%-ának valamilyen mértékû
halláscsökkenése van, de az érin-
tetteknek csupán a 10-25%-a for-
dul hallásspecialistához, és kezel-
teti a hallásproblémáját valami-
lyen formában. „Sokféle szûrésen vesznek részt a
budapesti lakosok. Nagyon helyesen eljárnak tü-
dõszûrésre, rákszûrésre, próbálják megelõzni a bajt.
De mi a helyzet, ha a látásunkról, a hallásunkról
vagy éppen a fogunkról van szó? Ugyanolyan gyak-
ran keressük fel  megelõzési céllal a megfelelõ egész-
ségügyi központot vagy csak akkor megyünk, ha
valami akut problémánk van?”- teszi fel a költõi
kérdést Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész, az
Amplifon Hallásközpontok fõorvosa. Szerte a
világon számos híresség gondolja azt, hogy a hal-
lásproblémákat nem lehet a szõnyeg alá söpörni:
így a Dallas sorozat Bobby Ewing-ját alakító
Patrick Duffy, az Oscar-díjas Jodie Foster, vagy a
Grammy-díjas énekes, Sting is. A pozitív változás
Magyarországon is elkezdõdött. „A hallókészülé-
kek elfogadottsága érezhetõen javult az elmúlt
években. Egyre többen gondolják úgy, hogy ha már
a hallásproblémájuk olyan mértékûvé vált, ami
már nem csak a panaszost, hanem a környezetét is
zavarja, akkor tesznek is azért, hogy javítsanak az
állapotukon. Gondoljunk csak a hatalmas hang-
erõn hallgatott televíziókra vagy rádiókra” –
mondja Dr. Tibold Eszter. A társas kapcsolatok-
ban jelentkezõ kellemetlenségeken kívül sokkal
nagyobb problémák is adódhatnak a nem kezelt
halláspanaszok miatt. A megnövekedett és fel-

gyorsult jármûforgalom következtében az autó-
vezetés és a gyalogosként való közlekedés egy-
aránt maximális odafigyelést igényel. A járdáról
lelépve érzékelnünk kell, hogy milyen irányból
jönnek az autók, a buszok vagy éppen a kerékpá-
rosok. Ahhoz, hogy ezt meg tudjunk állapítani,
mûködnie kell az úgynevezett irányhallásunk-
nak. Ennek alapvetõ feltétele pedig az, hogy
mindkét fülünkkel jól halljunk. Tény: számos
kisebb-nagyobb baleset elkerülhetõ lenne, ha a
hallásproblémák kezelve lennének. „Nem sza-
bad, hogy valaki azért döntsön úgy, hogy nem
használ hallókészüléket, mert szégyelli azt. A hallás
nem játék, a hallásproblémákat komolyan kell
venni, és minél hamarabb kezelni kell õket” – hív-
ja fel a figyelmet a fõorvosnõ. A Budapest, II. ke-
rület, Margit körút 31-33. szám alatt található
Amplifon Hallásközpontban a teljes körû, in-
gyenes hallásvizsgálat mellett lehetõséget bizto-
sítanak arra, hogy a világ vezetõ hallókészülék
gyártóinak a termékeit kipróbáljuk és akár ott-
honi környezetben teszteljük. A vizsgálatokra
nem kell várni, hiszen mindenki idõpontot kap,
és személyre szabott ellátásban részesül. Érde-
mes tehát most bejelentkezni! 

Bejelentkezés: 06 1 336 02 98.

A hallás nem játék

A hallókészülékek elfogadottsága érezhetõen javult az elmúlt években.


