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A Várnegyed Galériában 2014.
február 27-én Beszédes arcok, re-
gélõ tájak címmel nyílik meg
Benkõ Cs. Gyula Ferenczy Noémi-
díjas festõmûvész kiállítása. 

A 75. életévében járó mûvész 1959-
ben állított ki elõször Budapesten és
Marseilles-ben. 50 éve, 1964-ben dip-
lomázott a Magyar Iparmûvészeti
Fõiskolán, (ma: Moholy-Nagy László
Mûvészeti Egyetem) ahol tanárai
Borsos Miklós és Dózsa Farkas
András voltak. Benkõ Cs. Gyula évti-
zedek óta él és dolgozik a Víziváros-
ban. Anyai ágon felmenõi  generáci-
ók óta I. kerületi lakosok voltak.

A most megnyíló kiállítás a mûvész
4. önálló tárlata a Várkerületben.
Korábban az ArtX Galériában, a
Hilton Hotelben, a BKKI Kamara
Galériában és az Országos Széchényi
Könyvtárban láthatták mûveit az ér-
deklõdõk. 

A Várnegyed Galéria új kiállítását
február 27-én 18 órakor dr. Feledy
Balázs mûvészeti író nyitja meg. A
megnyitón közremûködnek: Lepesi-
Benkõ Réka (ének) és Bizják Dóra
zongoramûvész. 
(I., Batthyány u. 67. Nyitvatartás:
keddtõl szombatig 11.00-18.00 között.
A Várnegyed Galéria kiállításai ingye-
nesen látogathatók.)

Februártól a Dísz téren és a Fortuna utcában folytatódik a várbusz útvonalán az útfelújítás és ehhez kapcsolódva a járdaburkolat felújítása. Az útpá-
lya korszerûsítése a Fõvárosi Önkormányzat, a járdák felújítása pedig a Budavári Önkormányzat beruházásában zajlik. Az építkezés miatt változik a
forgalmi rend és a parkolás is. Február és május között forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett utcákban. 

A BKK tájékoztatása szerint a 16-os busz az Úri utca - Dísz tér csomópont átépítése miatti teljes lezárás idején 3 hétig a Színház utcánál fordul meg.
Ezt követõen a Dísz tér már elkészült részét használhatják a jármûvek, a buszjáratot ekkor az Úri utca felé terelik, innen kanyarodik majd vissza a
Tárnok utcára. A munkavégzés alatt a Dísz téri parkoló nem lesz használható. A Fortuna utca útpályájának átépítése miatt az Országház utca a Bécsi
kapu tér felé lesz egyirányú, a Dísz tér felé haladó forgalmat pedig a Kapisztrán téren keresztül az Úri utcára irányítják.           (Részletek a 3. oldalon)

Forgalmirend változás a Dísz téren és a Fortuna utcában

Folytatódik a vári útépítés 

Benkõ Cs. Gyula kiállítása a Várnegyed Galériában

Beszédes arcok, 
regélõ tájak

Országgyûlési
választás 2014

PPoossttáázzzzáákk  aa  vváállaasszzttáássii
éérrtteessííttõõkkeett

A Magyar Posta február 11-e óta már postázza az
értesítõket az április 6-i országgyûlési választá-
sokra. Összesen 8,1 millió borítékot kézbesítenek
február 17-ig. Az értesítõn a legfontosabb infor-
mációk szerepelnek a választás idõpontjáról és
helyérõl. 

AAkkii  ffeebbrruuáárr  1177--iigg  nneemm  kkaappjjaa  mmeegg  aazz  éérrtteessííttõõtt
vvaaggyy  aazzoonn  vvaallaammiillyyeenn  hhiibbáátt  éésszzlleell  aazz  aaddaattaaiitt  iilllleettõõ--
eenn,,  kkéérrjjüükk  ffoorrdduulljjoonn  aa  hheellyyii  vváállaasszzttáássii  iirrooddááhhoozz
((11001144  BBuuddaappeesstt  KKaappiisszzttrráánn  ttéérr  11..  TTeelleeffoonn::  0066--11--
445588--33003300))

Az idén a korábbiaknál kevesebb szavazókört ala-
kítanak majd ki, ezért a Nemzeti Választási iroda
arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenki alaposan
olvassa el, hol kell majd voksolnia. Sokaknak
ugyanis máshová kell majd menniük, mint amit
eddig megszoktak.

Figyelem! Korábban a választási értesítõvel
együtt postázták a kopogtató cédulákat. AA  jjoogg--
sszzaabbáállyyvváállttoozzáássookk  mmiiaatttt  iiddéénn  mmáárr  nniinnccss  kkooppooggttaa--
ttóóccéédduullaa,,  aa  jjeellöölltteekkeett  aa  ppáárrttookk  aajjáánnllóóíívveeiinneekk  aalláá--
íírráássáávvaall  lleehheett  ttáámmooggaattnnii..

A Várbazárból a Vízhordó lépcsõvel párhuzamosan a
Várba közlekedõ, hat emelet magas szabadtéri mozgólép-
csõ szerkezetét már kicsomagolták a szakemberek. A
Várkert Bazárhoz kapcsolódó „Budai Vár és környéke köz-
lekedés fejlesztése” projekt – amelynek kedvezményezettje
a Budavári Önkormányzat – célja, hogy biztosítsa a Budai
Vár jobb megközelítését és az akadálymentes közlekedést.
Akik a koruk miatt vagy mozgásukban korlátozottként

nem tudnak felgyalogolni a felújított Vízhordó lépcsõn,
azokat a lépcsõvel párhuzamosan a több mint 50 méter
hosszú, tetõvel fedett, ám oldalt nyitott mozgólépcsõ viszi
majd fel a Várba. A mozgólépcsõ a tervek szerint már ta-
vasszal üzemelni fog.

Az utcaszintrõl a mozgólépcsõ aljáig, valamint a mozgó-
lépcsõ tetejérõl a most épülõ kilátóteraszig pedig liftek te-
szik majd teljesen akadálymentessé a közlekedést.

Építik a mozgólépcsõt
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Alig egy ugrásnyira a Horváth-kerttõl,
már több mint száz évvel ezelõtt is moz-
góképszínház szórakoztatta a nézõket a
Krisztina körúton. Bécsi Manó az
1910-es években Palota néven alapítot-
ta mûintézményét, amely késõbb
Krisztina, majd Diadal, és 1990 óta
Tabán néven vált ismertté a filmbará-
tok körében. Az utóbbi években a
Budapest Film Zrt. kezelésében a 80
személyes filmszínház az art mozik tag-
jaként versenyzett a plázákban mûkö-
dõ, sikerfilmeket játszó cinemákkal.
Az elõtérben régi plakátok, fotók és né-
hány filmtörténeti dokumentum mu-
tatta, hogy az itt dolgozók és idejárók
számára a Tabán mozi a hely- és szak-
matörténet fontos része. Az utóbbi
évek küzdelme reménytelen volt, a kis
mozi valójában sohasem kapott esélyt
arra, hogy támogatás nélkül életben
maradjon.

Tavaly júniusban az intézmény fize-
tésképtelenné vált, 2013. december 30-
án pedig megtartották az utolsó vetí-
tést. Aznap három elõadás is lement, az
utolsóként játszott izlandi film címe
magáért beszél: Dermesztõ mélység. A
Hokum.hu nevû blog publicistája e sza-
vakkal zárta a búcsúelõadásról készített
tudósítását: „Béke poraidra, kedves
Tabán mozi. Hiányozni fogsz…”

Új életre kel Buda kedvelt art mozija

Eddig a kerület ötödében vezette be a fõvá-
ros a házhoz menõ szelektív hulladékgyûj-
tés rendszerét, a legtöbb helyen tehát még
várni kell a papír, valamint mûanyag és
fémhulladék tárolására szolgáló kék és sár-
ga fedelû kukák megjelenésére. Bár az új
rendszer várhatóan csak szeptemberre
épül ki teljesen az I. kerületben, az utcai
gyûjtõszigetek felszámolása idõközben
megkezdõdött, így a jelenleg mûködõ tíz
szigetbõl ötnél már csak az üvegek elhelye-
zésére van lehetõség.

Több mint 5 milliárd forintos költséggel, eb-
bõl 4,8 milliárd forint uniós támogatással ez év
végére teljes lesz a házhoz menõ szelektív hulla-
dékgyûjtés Budapesten – jelentette be György
István fõpolgármester-helyettes a rendszer je-
lenlegi kiépítettségét bemutató sajtótájékozta-
tón. Elmondta, hogy a gyûjtõszigetek száma a
fõvárosban 930-ról 665-re csökken, a további-
akban itt csak az üveget gyûjtik. 

A háztartások egy kék fedelû gyûjtõedényt
kapnak a papírnak, egy sárga fedelût pedig a
mûanyag és fém hulladéknak. A 200 ezer új
gyûjtõpontnak eddig közel felét szerelték fel az
új kukákkal, a munkát a családi házas öveze-
tekben kezdték. Összesen 403 ezer új gyûjtõ-
tartályt vásároltak, és folyamatban van hatvan
speciális gyûjtõjármû beszerzése is. „A szelektív
gyûjtés nem kerül többe a lakóknak, mivel a fõ-
város az így begyûjtött hulladék eladásából fe-
dezi a többletköltséget” – mondta el a fõpolgár-
mester-helyettes, megjegyezve, hogy a kalkulált
bevétel mintegy 2 milliárd forint.

Tavaly 4600 tonna papírt, illetve 2100 ton-
na mûanyag és fém hulladékot gyûjtöttek be
szelektíven a fõvárosban. A tervek között szere-
pel egy saját válogatómû megépítése, amely 10
milliárd forintba kerül, létrehozását az EU is
támogatja – nyilatkozta György István.

Az FKF Zrt. honlapján elérhetõ lista szerint
kerületünk harminc utcájában, mintegy há-
romszáz címre már tavaly áprilisban kihelyez-
ték a kék és sárga fedelû gyûjtõedényeket.
Több mint 120 utcában azonban még várni
kell a házhoz menõ gyûjtésre – az egyelõre ellá-
tatlan házakat a társaság ütemterve szerint ez
év szeptemberében fogják bevonni az új rend-
szerbe.

Az FKF arról tájékoztatta lapunkat, hogy a
házhoz menõ gyûjtés – ahol már sikerült beve-
zetni – jól mûködik, hónapról hónapra növek-
szik a begyûjtött hulladék mennyisége. Míg az
elsõ hónapban, áprilisban 6,8 tonna volt a há-
zaktól elvitt papír, és 2 tonna a mûanyag és a
fém összes tömege, addig ez a mennyiség de-
cemberre 12,7, illetve 5,1 tonnára nõtt.
Tavaly, kilenc hónap alatt papírból 83, mû-
anyagból és fémbõl pedig 35 tonnányi hulla-
dékot szelektáltak a lakóközösségek. A legtöbb
háznál gyorsan rászoktak az új rendszerre: né-
hány helyen kevésnek is bizonyult a kihelye-

zett gyûjtõedények száma, ezért az érintett cí-
mekre a lakók kérésére újabb tartályokat szállí-
tottak ki. 

Mostanában nehéz helyzetbe kerültek
mindazok, akik gondosan válogatják otthon a
szelektív hulladékot, és – házhoz menõ gyûjtés
híján – az utcai gyûjtõszigeteket szeretnék hasz-
nálni. Egy olvasónk amiatt kereste meg szer-
kesztõségünket, mert a Vérmezõnél lévõ, álta-
la évek óta használt gyûjtõszigetrõl nemrégi-
ben eltûntek a konténerek, a házukban ugyan-
akkor még hónapokat kell várni az új rendszer
bevezetéséig. Levélírónk példája sajnos nem
egyedi: sok más lakó is szembesülhetett az
utóbbi idõben ezzel a problémával.

„A szigetvisszavonások oka a házhoz menõ
szelektív gyûjtés kiterjesztése mellett a helyen-
ként kezelhetetlen méreteket öltött illegális
szemételhelyezés és a lakosságot zavaró guberá-
lás volt” – válaszolta érdeklõdésünkre az FKF
Zrt. A társaságtól ugyanakkor azt is megtud-
hattuk, hogy a továbbiakban már csak azokat a
szigeteket számolják fel, ahol a konténerek el-
szállítását az önkormányzat kéri.                               d.

Megmentjük 
a Tabán mozit!

A Budavári Önkormányzat az idei évben öt mil-
lió forinttal támogatja a Tabán mozi mûködteté-
sét. Az errõl szóló költségvetési javaslatot az Ön-
kormányzat vezetése már beterjesztette a
Képviselõ-testületnek, amely február végén dönt
a hosszú távú együttmûködésrõl is. 

A Budavári Önkormányzat és a Budapest Film az el-
múlt hetekben több alkalommal is egyezetett a
Tabán mozi jövõjérõl. Az egyeztetések után a
Budavári Önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy
felelõsséget érezve a kultúra, a filmmûvészet és a mo-
zi iránt öt millió forinttal támogatja a Tabán mozi
mûködtetését 2014-ben. Az errõl szóló költségvetési
javaslatot és az együttmûködési megállapodást febru-
ár végén tárgyalja a Képviselõ-testület. Nagy Gábor
Tamás polgármester úgy fogalmazott: a Budavári
Önkormányzat megmenti a Tabán mozit, amely
több mint 100 éves múltra tekint vissza és a budai ol-
dal egyetlen mozgóképes filmszínháza.   A Tabán mo-
zi továbbra is megmarad a budaiaknak és a filmbará-
toknak.

A tervek szerint a mozit a jövõben a Budapest Film
Zrt. mûködteti, a cég nem ír ki pályázatot erre a célra.
Az elképzelések szerint a kerületiek jelentõs kedvez-
ményekkel látogathatják majd a mozit, amely a ma-
gyar és egyetemes filmmûvészet jeles alkotásaival,
meghatározott tematikát követõ filmklubokkal, suli-
mozival, gyermekprogramokkal várná a látogatókat. 

A Budapest Film Zrt. és a Budavári Önkormányzat
együttmûködési megállapodását február végén tár-
gyalja a Képviselõ-testület. A tervek szerint a mozi ta-
vasszal – a szükséges felújítási munkák és a szolgálta-
tási kör bõvítése után - nyithatna ki újra. 

A mozi sorsáért aggódók a facebookon is indítottak egy oldalt
Mentsük meg a Tabán mozit címmel. Itt így reagáltak a jó hírre:
Kedves Mindenki!
Hosszú hetek óta a Tabán mozi léte-nemléte foglalkoztat bennünket, így nem
tudunk nem hangot adni a ma délutáni hír feletti örömünknek!
Köszönjük a döntés meghozatalában érintetteknek, Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester úrnak és Kõrösvölgyi Zoltánnak, a Budapest Film Zrt. vezetõjé-
nek, hogy ezt a reményt táplálják mindnyájunkban. Hiszünk abban, hogy az
újra kinyíló Tabán mozi egy olyan kulturális közösségi tér lehet, melyben ott-
honra lelnek a különbözõ korú és...  mást kedvelõ mozirajongók, a családok, az
iskolák, a filmklubok és általában az I. kerület, Buda és Budapest valamennyi
kultúraszeretõ polgára, közössége és minden ideérkezõ vendég.
Reméljük, a Tabán mozi jövendõbeli arculatának kialakításában meghallgattat-
nak majd azok az elképzelések is, melyek az elmúlt hetek közösségi töprengéseiben
születtek!
Köszönjük mindenkinek, aki e helyütt és egyéb módon is kifejezte elkötelezett-
ségét a Tabán mozi továbbélése mellett.
Kérjük, tiszteljék meg az ügyet a további figyelmükkel és támogatásukkal; kö-
vessék rendszeresen a híreinket és örüljenek velünk.

Tájékoztató a Csalogány
utcai parkolásról

Tájékoztatjuk a kerület lakóit, hogy - 2014. február 1-
tõl - a Csalogány utca II. kerületi szakaszán (páratlan
oldal) történõ díjmentes várakozásra kizárólag a
Csalogány utcában állandó lakcímmel bejelentett, ér-
vényes, 2014-es évre szóló lakossági engedéllyel ren-
delkezõ lakosainknak van lehetõsége.
Köszönjük megértésüket!

Budavári Kapu Kft.

Segít a WebNõvér
Elindult a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat új, ingye-
nes szolgáltatása, a Web-
Nõvér internetes portál. A
WebNõvér az otthoni idõs-
gondozás és betegápolás
terén nyújt segítséget azok-
nak, akik idõs vagy beteg
hozzátartozójukat ápolják
otthonukban. A honlap töb-
bek között oktató filmmel,
gondozási-, táplálkozási- és
jogi tanácsokkal, fontos in-
formációkkal segíti a beteget ápoló családokat. Aki úgy érzi,
hogy munkájában szüksége lenne útbaigazításra, látogasson el
a honlapra: www.webnover.hu 

Városnézõ programok idegemvezetõkkel
Február 20-23. között kerül megrendezésre fõvárosunkban az
Idegenvezetõi Világnap. Az esemény keretében, a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával, a BKIK Kereske-
delmi Tagozata és  Idegenvezetõi Továbbképzõ Központja szer-
vezésében, budapesti idegenvezetõk mutatják be a fõváros ne-
vezetességeit és történelmi értékeit az érdeklõdõk számára. A
részvétel a programok nagy többségén ingyenes.

Vasárnap a Bálna Bevásárlóközpontból (IX. Fõvám tér 11-
12.) indulnak térítésmentesen, de elõzetes regisztráció alap-
ján a városnézõ autóbuszok, városnézõ hajók, valamint a ke-
rekesszékkel közlekedõk számára szervezett, speciális autó-
buszos túrák. A Bálnában kiállítással és kézmûves bemutató-
val, vásárral is várják az érdeklõdõket. További részletek és
regisztráció: http://bkik.hu/hir/7599-Idegenvezetoi-
Vilagnap-2014.

Röviden

Idén minden házhoz eljut 
a szelektív gyûjtés

A házhoz menõ szelektív gyûjtés kiterjesztése miatt
csökkentette az utcai gyûjtõszigetek számát az FKF Zrt.

AA  vváárraattllaann  ééss  jjóó  hhíírrrreell,,  hhooggyy  aa  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ffeellkkaarroollttaa  aa  mmoozzii
üüggyyéétt,,  mmeeggkkeerreessttüükk  BBeennkkõõ  LLáásszzllóó  KKoossssuutthh--ddííjjaass  zzeenneesszzeerrzzõõtt,,  aazz
OOmmeeggaa  eeggyyüütttteess  bbiilllleennttyyûûsséétt,,  aakkii  ddeecceemmbbeerr  vvééggéénn  mmaaggaa  iiss  jjeelleenn  vvoolltt  aazz
uuttoollssóó  mmoozziieellõõaaddáássoonn..
- Ez szenzációs hír! – kommentálta az eseményeket az ismert zenész. -
Hetek óta próbáltunk segíteni a közelben élõ barátaimmal: Tordy Géza
színmûvésszel és Rácz Zoltánnal, az Amadinda együttes muzsikusával,
aki abban a házban él, ahol a mozi is található. Magam „õskrisztinavárosi”
vagyok és fiatal koromban nemzedékem számos ismert tagjával – Helyei
László, Márton András késõbbi színmûvészekkel, Máté Péter zeneszer-
zõ-táncdalénekessel, Jeszenszky Géza  külügyminiszterrel, a sportoló
Gerevich testvérekkel – nemcsak a Petõfi Gimnáziumba, hanem a Tabán
moziba is együtt jártunk.
Tíz évvel ezelõtt visszaköltöztem a Krisztinába és elmondhatom, hogy a
Tabán nekem ma is több, mint egy mozi. A kerület gimnazistái számára
ma is filmklubok helyszíne, a különterme pedig más rendezvényekre is
alkalmas. Nagyon boldog vagyok, hogy a Budavári Önkormányzat segít-
ségével hamarosan újra kinyithat Buda utolsó art mozija. 

Az FKF közlése szerint az elmúlt hónapokban hat
gyûjtõszigetet építettek le – ezek közül a Fortuna
közi gyûjtõhelyrõl az összes konténert elvitték, míg
a Csalogány utca – Málna utca, a Gellérthegy ut-
ca – Orvos lépcsõ, a Krisztina körút – Mikó utca,
Mészáros utca – Zsolt utca találkozásánál, illetve
a Naphegy téren csak az üveg számára hagytak
gyûjtõedényt. Így jelenleg már csak a Kosciuszkó
Tádé utcában (a CBA áruház mellett), a
Krisztina körút és az Attila út között (a Dózsa
György térnél), a Lánchíd utca – Öntõház utca ta-
lálkozásánál lévõ parkolóban, a Sánc utca –
Mihály utca sarkán, valamint a Somlói út 51.
szám elõtti támfalnál mûködik teljes körûen, a
megszokott hulladékfajtákkal gyûjtõsziget.
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Február 6-án kezdõdött el és április közepéig tart a Dísz tér
nyugati oldalán az útpálya – beleértve a Hunyadi János ut-
cai és Palota úti csatlakozásokat – átépítése, valamint a
Fortuna utca felújítása. Utóbbi beruházás átadásának ha-
tárideje május 31. 

A felújítási munkák elsõ üteme a Dísz tér 13-16. számú házak elõtti
útpálya burkolatának átépítése. Az Úri utca zsákutca lesz várhatóan
az elsõ ütem végéig, március 6-ig.  A Szentháromság utca és Úri utca
közötti szakaszon a forgalom kétirányú, ezért ezen a szakaszon nem

lehet parkolni. Az építkezési munkák miatt elõforduló kényelmet-
lenségek miatt a lakók megértését és türelmét kéri a kivitelezõ cég. A
munkával kapcsolatos kérdésekkel, panaszokkal az alábbi telefon-
számon lehet a kivitelezõ Penta Kft-hez fordulni: 06 30-948-4670. 

Február elején megkezdõdött a Fortuna utca útpálya-és járda
burkolatának felújítása is. A munka elsõ ütemében a Fortuna utca
páratlan oldalán a járda és a parkoló útpálya átépítése zajlik. A
Fortuna köz felvonulási terület, az építési munkák ideje alatt ide ti-
los behajtani. A felújítási munkák teljes elkészültének várható idõ-
pontja: május 31. A kivitelezõ arra kéri az autótulajdonosokat,

hogy a felújítás ideje alatt ne parkoljanak az útépítés területén, ez-
zel is segítve a munka mielõbbi befejezését. 

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) beruházásával párhu-
zamosan a Budavári Önkormányzat megbízásából elindult a
Szentháromság tér, a Hess András tér és a Szentháromság utca jú-
lius 31-ig tartó rekonstrukciója. Az úttestet és a járdát egy szintbe
hozzák, az így kapott sétateret bazalt kockakõvel burkolják, illetve
felújítják a meglévõ zöldfelületeket. A terület Váron belüli köz-
ponti elhelyezkedését erõsítendõ a Szentháromság-szobor körül és
a Magyarság Háza elõtt díszburkolat létesül.

Folytatódik a vári útépítés 

Folytatódik a Budai Várban a várbusz útvonalán az útpálya  és a kapcsolódó járdaburkolat felújítása.
Az útpálya felújítása a Fõvárosi Önkormányzat, a járda felújítása a Budavári Önkormányzat beruhá-
zásában zajlik. A munkálatok miatt a Dísz téren, a Színház utcában, a Fortuna utcában és a Fortuna
közben is változik a forgalmi rend, valamint a parkolás.

Forgalmirend változás a Dísz téren és a Fortuna utcában

FORTUNA UTCA
Megkezdõdött a Fortuna utca útpálya és járda felújítása is. Az I. ütemben a
páratlan oldali járda és a páratlan oldalon található parkolók átépítése zajlik.
Az I. ütem kivitelezésének ideje alatt tilos megállni a Fortuna utca páratlan
oldalán, a járdát a forgalom elõl elzárták. Tilos behajtani a Fortuna közbe, a
területet elzárták a forgalom elõl.

DÍSZ TÉR - SZÍNHÁZ UTCA
A Dísz téren az Úri utca - Dísz tér torkolatánál és a Dísz tér 13-16. szám elõtti területen zajlik a fel-
újítás. A kivitelezés ideje alatt a forgalmi rend az alábbiak szerint módosul:
A Dísz téren tilos megállni, a téren található parkolót lezárták. Figyelem! Ha a vári behajtási enge-
déllyel nem rendelkezõ autósok behajtanak a védett övezetbe, akkor az ott érvényes várakozási dí-
jakat kell megfizetniük!
Tilos megállni a Színház utcában is, ugyanis a 16A jelzésû autóbuszok itt fordulnak meg.
A Dísz tér az Úri utcából nem közelíthetõ meg, az Úri utca a Szentháromság utcától zsákutca, két-
irányú forgalommal, a parkolás korlátozásával (négy kerékkel a járdán történõ parkolás).
A Dísz téri autóbuszmegállót a posta elõl ideiglenesen áthelyezték a Tárnok utca - Dísz tér torko-
latához.

A kivitelezés alatt a Dísz tér 1-5-ig a járda és útburkolat
használatát folyamatosan biztosítják két irányban!

Dísz tér - forgalom elõl elzárt terület

A Színház utcai parkolóban tiltott
a parkolás, buszforduló miatt

Fortuna utca páratlan oldali
járda-forgalom elõl elzárt

terület

Fortuna köz
lezárva

Tárnok u.

Úri utca - zsákutca

Amennyiben az idõjárás engedi, a téli idõ-
szakban sem szünetelteti a közterületek fej-
lesztését célzó munkálatokat az önkormány-
zat. Az utóbbi idõszakban többek között el-
készült a Horváth-kerti játszótér körbekerí-
tése, részben megújult a Dísz téri közvilágí-
tás, valamint több keresztezõdést akadály-
mentesítettek a Vizivárosban. 

Az Esztergomi rondellán az új burkolatok, illetve
a terület részleges parkosítása eredményekép-
pen egy rendezvények megtartására is alkalmas,
impozáns közösségi tér jött létre. A fejlesztés
azonban ezzel még nem ért véget, nemrégiben
hat vadonatúj padot telepítettek a bástyára, míg
tavasszal egynyári virágokat ültetnek.

Szintén a gyalogosok kényelmét szolgálja a vá-
ri útrekonstrukciós program, amelynek része-
ként az utóbbi idõszakban a Dísz téri és a Tárnok
utcai járda kapott könnyen járható és esztétikus
vágott bazaltkõ burkolatot. Jó hír, hogy felújítot-
ták a buszmegállókban található padokat a
Clark Ádám és a Szentháromság téren, illetve a
Dísz téren, utóbbi helyszínen a korábban lesze-
relt kandeláberek is végleges helyükre kerültek.
A lámpatestek elrendezése igazodik az érintett
járdák új nyomvonalához. 

Figyelnek a kutyásokra is, ezúttal lakossági ké-
résre többek között az Anjou sétányon és a Bécsi
kapu tér közelében helyeztek ki zacskóadagoló-

val ellátott kutyapiszok gyûjtõket. A babakocsis
kismamák és a kerekesszékkel közlekedõk szá-
mára jelent könnyebbséget a közterületek aka-
dálymentesítése. Ennek keretében az utóbbi he-
tekben a Vizivárosban a Gyorskocsi utca –
Batthyány utca, illetve a Batthyány utca –
Fazekas utca csomópontban kaptak rámpa-sze-
rû kialakítást a járdák. A döntött szegélyek elõtt
elhelyezett taktilis jelzések a vakok és gyengén lá-
tók tájékozódását segítik. Megtörtént a
Horváth-kerti játszótér körbekerítése is, így a
népszerû játszóhelyre járó kisgyermekes csalá-
dok még nagyobb biztonságban tudhatják cse-
metéiket. 

A gyerekek legnagyobb örömére tovább épül
a tavaly Mikulás napon átadott Mária téri
Rumini játszótér, a hamarosan elinduló mun-
kálatok során különleges dekoráció kerül a ját-
szóeszközöket összekötõ járdákra és a határoló
falakra. Lesznek új játszóelemek is, ezek a már
megszokott módon Rumini, a csavargóból ha-
jósinassá lett bátor és agyafúrt kisegér kalandja-
it elevenítik fel. 

Pedagógus 
díszoklevelek 
adományozása
A kerületünkben élõ nyugdíjas pedagógusok
legkésõbb 2014. március 15-ig nyújthatják be a
pedagógus díszoklevelek (arany-, gyémánt-. vas-
és rubindiploma) iránti, 2014. évre szóló kérel-
müket.

A kérelmeket az I. kerületi Polgármesteri
Hivatal Szervezési és Hatósági Igazgatóság
Népjóléti Csoportja fogadja, de benyújthatók
a végzettséget adó fõiskolákhoz, egyetemekhez
vagy azok jogutód intézményeihez is.
Hivatalunk elérhetõsége: 1014 Budapest, I.,
Kapisztrán tér 1., fszt. 6.

A pedagógus diploma adományozásának fel-
tételei: 
ARANYDIPLOMA igényléséhez szükséges
okmányok:
- az 50 évvel ezelõtt szerzett oklevél fénymáso-
lata
- díszoklevél iránti kérelem a fõiskola fõigaz-
gatójához
- rövid szakmai önéletrajz
- a munkakönyv 9-12. oldalainak fénymásola-
ta vagy munkahelyi igazolás az ott eltöltött
évekrõl (melynek minimum 30 évnek kell
lennie)

GYÉMÁNT-, VAS- és  RUBINDIPLOMA
igényléséhez  szükséges okmányok:
- az elõzõ adományozott (arany-, gyémánt-,
vas) oklevél fénymásolata
- rövid szakmai önéletrajz
- díszoklevél iránti kérelem a fõiskola fõigaz-
gatójához.

A díszoklevél iránti kérelem beadásához szük-
séges egy nyomtatvány kitöltése, amelyen fel
kell tüntetni az adóazonosító jelet és a társada-
lombiztosítási azonosító jelet (TAJ szám). A
nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáin tudják beszerezni. 
Felvilágosítás: Judák Barnabásné dr. Varga-
Kovács Emese (1)-458-3028

Folyamatosak a közterületi fejlesztések

A gyerekek biztonsága érdekében körbekerítették a Horváth-kerti játszóteret

Felújították a padokat a Clark Ádám téri, a Dísz téri és a Szentháromság téri buszmegállókban
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Az élsporthoz hasonlóan az elõadó-mûvészetben
is csak maximális teljesítménnyel lehet sikereket
elérni – vallja Takács Bence Ervin, aki évekig eve-
zõsként lapátolt a jobb eredményekért, mostaná-
ban pedig a legnagyobb magyar költõk verseinek
tolmácsolásával dolgozik azon, hogy közönségét
elvezesse a katarzisig. A Víziváros lakóját nem
csak a színpadról, hanem a televízióból is ismer-
hetik: másfél éve az m1 reggeli és déli Híradóiban
láthatjuk-hallhatjuk napi rendszerességgel a szép
magyar beszédéért is kitüntetett mûsorvezetõt. 

s Meglepõ, hogy háromszoros országos bajnok eve-
zõsként nem szakedzõ vagy testnevelõ tanár, hanem
elõadómûvész lett Önbõl. Mi az a közös pont, ami
összeköti a két, egymástól viszonylag távol álló tevé-
kenységet?

Az elõadó-mûvészetben és a sportban közös a tel-
jesítmény. Élsportoló akkor lehet valaki, ha teljes
énét, minden pillanatát, gondolatát arra össz-
pontosítja, hogy olimpiai bajnok legyen. Egy elõ-
adómûvész, illetve színmûvész is csak akkor lehet
hiteles, ha teljes valóságát és a közönséget el tud-
ja juttatni a katarzisig – ami felér egy olimpiai gyõ-
zelemmel. Az elõadói munkához is sok erõ kell;
egy-egy jobban sikerült versmondás után is úgy el-
fáradok, mintha kétezer métert eveztem volna
maximális teljesítménnyel.
s Amíg versenyszerûen sportolt, hogyan tudott még
az elõadóestekre is idõt, energiát fordítani?

Tizennégy éves voltam, amikor a József Attila
Gimnázium diákjaként tagja lettem a Lukácsi
Huba tanár úr vezette Latinovits Zoltán Diákszín-
padnak. Abban az idõben szinte minden nap két
edzésem is volt, délutánként próbálni jártam, es-
ténként pedig felment a függöny. Megszoktam,
hogy se hétvége, se délutáni ejtõzés – este 7-tõl 10-
ig a közönségnek élek, reggel pedig elrúgom a ha-
jót a csepeli fiúkkal. Ráadásul õket nem érdekel-

te, este milyen élményeim, sikereim voltak, ha
nem húztam velük együtt, akkor kitettek a csapat-
ból. Más kérdés, hogy amikor épp egypár-evezéses
edzésünk volt, akkor a hajóban tanultam a verse-
ket, készültem az esti próbára vagy fellépésekre. A
próbák során elindult gondolatokat is általában
edzés közben emésztettem meg – ezért is futok,
úszok, evezek mind a mai napig rendszeresen.
Tény, hogy nem lettem, és már nem is leszek
olimpiai bajnok. De megmaradt a színpadi maxi-
malizmus, ami szellemileg és fizikailag is óriási
próbatétel.
s Hogyan helyezõdött át a hangsúly az élsportról a
színészetre?

Tán tizenhét éves koromban egy versenyem elõtt
magas lázzal akartam rajthoz állni, annyira fontos
volt számomra a versenyzés – végül édesanyám le-
beszélt az indulásról, hiszen ilyen állapotban szív-
izomgyulladást kaphat az ember. Lassan világossá
vált, hogy nincs sok esélyem az olimpiai részvétel-

re. Hihetetlenül erõs a nemzetközi mezõny az eve-
zõsöknél; nálunk 1968-ban volt egy olimpiai
ezüst, és pont. Visszatérve az elõadó-mûvészethez:
gimnázium után a TF testnevelõ-egészségtan taná-
ri szakára jártam, ám az egyetemen egyre inkább
hiányozni kezdett a színpadi lét. Így lettem egyik
alapító tagja a Nemerkényi tanárnõ által vezetett
TF (Tehetséges Fiatalok) Mûhelynek, amely a kez-
detektõl fogva az agyonhallgatott költõket, mûve-
ket, gondolatokat dolgozta fel – például mi szer-
veztünk Magyarországon elsõként Wass Albert-
estet a TF-Esték keretein belül. Így lett új ottho-
nom és egyben az elõadó-mûvészeti tevékenység-
ben alma materem a közelmúltban elhunyt
Schulek Ágoston által szervezett TF-Esték. 
s Néhány éve a televízióban is feltûnt mûsorvezetõ-
ként, tavaly nyár óta az m1 reggeli és déli Híradóiban
ismerteti a nap legfontosabb eseményeit. Nem túl
száraz munka ez a színmûvészethez képest?  

Nagyon nem, hiszen itt is értéket, gondolatokat
kell közvetíteni. Tény, hogy ez egy feszített, rögzí-
tett mûfaj, ahol nem lehet egyénieskedni, a mû-
sorvezetõnek – csakúgy, mint a hajóban anno –
egy közösség tagjaként kell legjobb tudása szerint
teljesítenie. Ez egy nagy csapatmunka, rengeteg
kolléga dolgozik azon, hogy a hírek eljussanak az
emberekhez.
s Nemrég, tán a világon is elsõként, Szakcsi-Lakatos
Béla zongorista és Kathy-Horváth Lajos hegedûmû-
vész társaságában, egy improvizációra építõ produk-
ció keretében mutatott be költeményeket. Honnan
jött a versek és zenék rendhagyó párosításának ötlete?

A TF Mûhely mellett éreztem, kellene egy újabb
közeg. Számos zenés-irodalmi estet hoztunk létre
Holics Laci zongoramûvész és Palojtay Erzsi hege-
dûmûvész barátaimmal, majd elsõk között csatla-
koztam a Bánffy György Kulturális Szalonhoz. A
szalonnak Kathy-Horváth Lajos és Szakcsi-
Lakatos Béla is tagja. Létrejött a „nagy találko-
zás”. Velük sikerült megvalósítani egy régebb óta
érlelõdõ elképzelésemet: egy olyan estet, amiben
a versmondás improvizatíven kapcsolódik a szin-
tén ott születõ zenéhez. 
s Mostani beszélgetésünket az Isolabella Kávézóban
folytatjuk, ahol a gyérebb délelõtti forgalom ellenére
már több ismerõst is üdvözölhetett. Itt van a törzshe-
lye?

Nem csak itt – a közelben lakom, ezért a környé-
ken található többi vendéglátóhelyre is szívesen
benézek. Jó érzés, hogy meg sem kell szólalnom,
már tudják, mit kérek – A vagy B menü –, és szin-
te mindenkit és mindent ismerek. Itt igazán ott-
hon érzem magam.                                                    K. D.

Evezõs a költészet vizein

Juliánusz barátra
emlékeztek 
a Lánchíd Körben

A Lánchíd Kör két évtizeddel ezelõtti megala-
kulása óta évente hagyományosan megemlé-
kezik Juliánusz domonkosrendi szerzetesrõl és
társairól, akik immár több mint 770 éve elin-
dultak Budáról „ama másik Magyarország”
felkeresésére, s ezzel az európai és magyar ke-
let-kutatás jelentõs képviselõivé váltak. A meg-
emlékezésnek az egykori Domonkos Kolostor
falait õrzõ budavári Hilton Szálló ad helyet,
rangját olyan elõadók neve jelzi, mint Gyõrffy
Györgyé, Róna-Tas Andrásé vagy Vásáry
Istváné. 

Tavaly Prokopp Mária mûvészettörténész-
tõl hallhattunk avatott ismertetést Szent
Margitnak, Juliánusz kor- és rendtársának mû-
vészeti ábrázolásáról, az idén, január 25-én
Rabb Péter, a Budapesti Mûszaki Egyetem
építész adjunktusa a Selyemútról, Eurázsia
kétezer éves szárazföldi kereskedelmi tenge-
lyérõl tartott az Anjou termet betöltõ hallgató-
ságnak nagysikerû elõadást. 

Az elõadó széleskörû szakirodalomra és sa-
ját, részben helyszíni kutatásaira alapozva gaz-
dagon illusztrált, vetítettképes áttekintést
adott a Selyemút történetérõl, kutatásának
szerteágazó kérdéseirõl és fõbb állomásairól.
A földrajz, a gazdaság-, a mûvelõdés- és a tudo-
mánytörténet összefüggéseiben az elõadó ki-
tért az eurázsiai léptékû kereskedelmi és utazá-
si hálózatok fejlõdésére és ezek hatásainak be-
mutatására. 

Külön érdekessége volt az elõadásnak a
Selyemút nevét adó selyem termelésének és
kereskedelmének ázsiai és európai forráso-
kon alapuló ismertetése. Dr. Rabb Péter elõ-
adása végén felidézte a 13. századi magyar do-
monkos-rendi szerzetesek felfedezõ útjait, és
rávilágított azoknak a korabeli euro-ázsiai köl-
csönhatásokban játszott szerepére. 

A témakör mai tárgyalásának újabb idõsze-
rûséget ad, hogy Si Csin-ping kínai elnök múlt
év szeptemberében jelentette be egy, Észak-
Kínától Kelet- és Közép-Európáig húzódó „Új
Selyemút” kiépítésének tervét. 

Dr. Gergely Attila

TTaakkááccss  BBeennccee  EErrvviinn
1981-ben született Budapesten. 1999-ben a József Attila Gimnáziumban érettségizett, ezt követõen egy
évig a Magyar Színház színiakadémiájára járt. 2000-ben felvételt nyert a Semmelweis Egyetem Testnevelési
és Sporttudományi Karára, ahol 2005-ben testnevelõ-egészségtan tanárként szerezte meg diplomáját és
kezdett tanítani. 2005 óta a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának tagja, doktorandusza. 1994 és 2002
között igazolt evezõs versenyzõ volt, a Csepeli Evezõs Klub színeiben többször nyert országos bajnoksá-
got. Alapító tagja a TF Mûhelynek, ahol 2002-tõl számos zenés-irodalmi est megvalósításában mûködött
közre. Számos versmondó versenyen – pl. Versünnep 2008 – többször is sikeresen szerepelt, 2004-ben a
szép magyar beszédért járó „kis” Kazinczy-díjat vehette át, majd elõadómûvészi jogosítványt szerzett.
Dolgozott a Duna TV sportriportereként, a Magyar Katolikus Rádió bemondójaként, továbbá az Echo TV,
a Hegyvidék TV szerkesztõ-mûsorvezetõjeként. A londoni olimpia óta az m1 Híradóinak mûsorvezetõje.
Két testvére van: öccse az édesapja foglalkozását követve közgazdász lett, nõvére pedig az édesanyja min-
tájára az orvosi hivatást választotta.

Takács Bence Ervin

A Magyar Kultúra Napja eseménysorozathoz
kapcsolódva, a II. világháború utáni hazai mozi
legnevesebb színészeinek jelenetfotóiból nyílt ki-
állítás az Országos Széchényi Könyvtár Ars
Librorum kiállítóterében. 

A kiállítás rendezõje B. Müller Magda, az
OSZK Diafilm- és Fotótárának munkatársa, aki
korábban évtizedeken keresztül maga is a film-
gyár standfotósaként dolgozott. (A Filmgyári
capriccio címû tárlat elsõ részét, amely a magyar
operatõröket és rendezõket mutatta be munka
közben, tavaly tavasszal   láthatták az érdeklõ-
dõk.)  

A rendkívül ötletesen szerkesztett kiállítás
nem idõrendben halad, hanem szellemes tema-
tika szerint szervezõdik. Egy-egy tabló megmoso-
lyogtatóan mutatja be például, hogy különbözõ
filmes szerepeikben miként viselték kalapjukat,
bundájukat színésznõink – köztük Sulyok
Mária, Mezei Mária, Psota Irén, Udvaros
Dorottya –, hogyan szivarozott, cigarettázott
Bárdi György, Darvas Iván, Nagy-Kálózy Eszter.
A jóízû falatozást idézi fel Latinovits Zoltán,
Sinkovits Imre, táncjelenetet láthatunk Dayka
Margittól, Somogyvári Rudolftól, Ruttkai Évá-

tól és Bitskey Tibortól és – a teljesség igénye nél-
kül – felvonulnak elõttünk a szemüveget (Major
Tamás, Eszenyi Enikõ), menyasszonyi ruhát
(Bara Margit, Béres Ilona), fityulát (Törõcsik
Mari), illetve reverendát viselõ (Sztankay István),
valamint a lovagló színésznõk (Halász Judit) és
színészek (Bezerédi Zoltán). Láthatunk mûvésze-

ket boros pohárral, sörös korsóval és olyanokat
is, akik éppen dézsában fürdenek, vagy ruhástól
tempóznak a Balatonban. A fotók csupa feled-
hetetlen, megindító pillanatot és sok-sok humo-
ros epizódot idéznek fel.

A több mint negyven tablón közel félezer feke-
te-fehér és színes, A/3-as méretûre nagyított
fénykép állít emléket az 1947 és 2010 közötti
idõszak magyar filmgyártásának. A moziked-
velõ, játékos kedvû látogatók akár sportot is ûz-
hetnek abból, hogy felismerik-e a mûvészeket és
a filmeket, mert a „megfejtéseket”, azaz a fotók
kísérõ feliratait a tablók közelében, külön lapo-
kon helyezték el.

A kiállítás megnyitóján dr. Szemerei Péter, az
Országos Széchényi Könyvtár megbízott fõigaz-
gatója köszöntötte a vendégeket, majd Makk
Károly Kossuth-díjas filmrendezõ nyitotta meg a
tárlatot. Úgy fogalmazott, hogy ahány látogató
nézi végig a fotókat, annyi kép, annyi emlék és
üzenet marad meg a magyar filmekrõl.

A kiállítás március 29-ig, keddtõl szombatig
10-tõl 18 óráig tekinthetõ meg a VI. emeleti
Ars Librorum kiállítótérben. A hideg téli napo-
kon szívmelengetõ, igényes családi program le-
het a filmtörténeti séta.                                           R. A.

Színészek és színésznõk a könyvtárban

Útószezon, 1966

A Skorpió megeszi az Ikreket reggelire, 1992 Hamvadó cigarettavég, 2001

Szájharmonika Klub: 
vendég Brendan Power

Nemzetközi hírû 
zenész a Bem6-ban
Február 22-én, szombaton 19 órától az új-
zélandi származású Brendan Powert, a szájhar-
monika talán legnagyobb nemzetközi mesterét
és virtuózát látja vendégül a Budavári
Mûvelõdési Házban havonta jelentkezõ Száj-
harmonika Klub házigazdája, Pribojszki
Mátyás és zenekara. Brendan már nem elõször
jár Magyarországon. A két kiváló szájharmoni-
ka-mûvész 2006-ban ismerkedett meg egy bu-
dapesti szájharmonika fesztiválon, azóta jó kap-
csolatot ápolnak. 

Brendan Power vendégmûvészként - több sa-
ját lemezén kívül - számtalan ismert zenész albu-
mán mûködött közre, többek között Sting,
Des’ree, Van Morrison, Mel C, Paul Young al-
bumain. De hallhatjuk rendkívüli játékát több
tucat Hollywood-i film hátterében is, például
Love Actually (Hugh Grant), Crossroads
(Britney Spears), Shanghai Noon (Jackie
Chan), The Next Biggest Thing (Madonna),
valamint a Pushing Tin (John Cusack, Cate
Blanchett.)

Helyszín: Budavári Mûvelõdési Ház, I., Bem
rkp. 6. Belépõ: 1500 Ft.
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L. Simon László volt a Márai Szalon vendége

„Egy költõ máshogy látja a világot”
A Márai Szalon kilencedik évadának nyitó estjén,
január 28-án L. Simon László költõvel, országgyû-
lési képviselõvel, az Országgyûlés Kulturális és
Sajtóbizottságának elnökével, a Várbazár kor-
mánybiztosával, beszélgetett Szigethy Gábor, a
szalon házigazdája. A vendég családi borászatát
Dobos Ferenc fõborász mutatta be, majd a közön-
ség kóstolót is kapott az agárdi traminibõl.

A Márai Szalon legtöbb vendége megilletõdve, fe-
szélyezetten kezdi a beszélgetést, L. Simon László
azonban az elsõ pillanattól felszabadultan és
kedvtelve mesélt pályájáról, hivatásáról, szakmai-
politikai feladatairól és hobbijáról. Elárulta, hogy
amióta 2010-ben „fõállású politikussá” lépett
elõ, kénytelen volt felfüggeszteni költõi tevékeny-
ségét. Ez egyben azt is jelenti, hogy a poétai látás-
módot is kikapcsolta az agyában, hiszen „egy köl-
tõ máshogy látja a világot”. Az Írószövetség koráb-
bi fõtitkára elmondta, hogy idõt még csak tudna
szorítani a versírásra, de a lelki állapota pillanat-
nyilag nem alkalmas erre. Az utóbbi években
megjelent három kötete közül az egyik esszéket
tartalmaz, amelyek jó része évekkel korábban szü-
letett, a másik könyve öt év  képzõmûvészeti tár-
gyú cikkeinek gyûjteménye, míg a harmadik po-
litikai írásokat közöl. Mióta politikus, nem jelent
meg verses kötete. Irodalmi elõélete azonban
elõnyt jelent politikustársaival szemben, hiszen
beszédeit minden esetben maga írja.

A szalon vendége kiemelt témaként beszélt a
Várbazárban folyó munkálatokról, hiszen a buda-
vári polgárok a tervek megszületése óta különös fi-
gyelemmel követik az eseményeket. Elmondta:
több évtizedes adósságot törleszt a magyar kor-
mány azzal, hogy helyreállítja a korábban életveszé-
lyessé nyilvánított Várkert Bazárt. Úgy fogalma-
zott, hogy „mint Pilatus a krédóba”, úgy csöppent
a munkálatokba. A közelmúltban elhunyt Zum-
bok Ferenc után vette át a kormánybiztosi megbí-
zatást, elõdje vezette a Sándor-palota építkezését is.
A rutinos, mûvelt szakember után már nem kel-
lett döntést hoznia, mert korábban rendben elin-
dultak a kivitelezési munkálatok. Elmondta, hogy
1883-as megépülése óta nem volt valódi funkciója
az épületegyüttesnek, amely a jövõben kiállítótér-

ként és rendezvényházként mûködik majd.
Szeretnék az épületegyüttest élõvé varázsolni, ezért
kis üzletek és cukrászda is helyet kap majd falai kö-
zött. A beruházást az állam a Várgondnokságon,
valamint a Közlekedésfejlesztési Operatív Progra-
mon keresztül valósítja meg, és a fejlesztésben a
Budavári Önkormányzat is részt vesz.

A felújítás két ütemben készül el. Az elsõ ütem
– a mûemlékek helyreállítása, a homlokzati re-

konstrukció és a restaurálás – tavaszra befejezõdik.
Addigra a hegy gyomrában elkészül a mélygarázs, a
hatszáz fõt befogadó rendezvényterem és az egyko-
ri Öntõház udvarán reneszánsz kertet alakítanak
ki. A vári közlekedést mozgólépcsõ segíti majd.  

A Várbazárban három kiállítás is nyílik: egy az
épületet tervezõ Ybl Miklósról, egy a felújítás
munkálatairól, egy pedig a beruházás során fel-
tárt régészeti leletekbõl.
Orbán Viktor miniszterelnök április 3-án, Ybl
Miklós születésének 200. évfordulóján avatja fel
a Várbazárt. A délelõtt 10 órakor kezdõdõ ün-
nepség nyilvános lesz, a kormánybiztos a Márai
Szalonban megerõsítette, hogy a rendezvényre
minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Az est másik vendége Dobos Ferenc fõborász
az Etyek-Budai borvidékhez tartozó agárdi borá-
szatot mutatta be. A szalon vendégei megtudhat-
ták, hogy L. Simon László családja a Velencei-tó
környékén több nemzedék óta gazdálkodik, szõ-
lõt termeszt és bort készít.  A politikus maga is a
birtokon lakik és minden hajnalban a szõlõben
kezdi a napját. Jelenleg 12-13 hektárt mûvelnek,
pincéikben javarészt a saját termesztésû szõlõiket
dolgozzák fel. A hordókban a fehér borok közül
Zöld veltelini, Zenit, Szürkebarát, Tramini, Irsai
Olivér és Cserszegi fûszeres, a vörösek közül
Kékfrankos, Siraz, Zweigelt és Kadarka érlelõdik.

Nem veszik el a vári bérlõk lakását
Az utóbbi hetekben szerkesztõségünk számos aggódó hangvételû telefonhívást és e-mailt kapott az L. Simon László
országgyûlési képviselõ által decemberben beterjesztett, majd a parlament által elfogadott, állami és önkormányza-
ti bérlakásokkal kapcsolatos változásokkal kapcsolatban. Az egyik politikai párt szórólapján azt hirdeti, hogy a közel-
múltban elfogadott jogszabály szerint a törvény erejénél fogva megszûnik a lakásbérlet, ha az ingatlan nemzetgazda-
sági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósítását akadályozza. 
- Van-e félnivalójuk a bérlakásban élõ budaváriaknak? – a kérdést a Márai Szalonban tettük fel a politikusnak.
- Szeretnék mindenkit megnyugtatni: nincs olyan szándék, hogy bárkinek elvegyük a lakását.  A törvényjavaslat arról
szólt, hogy ha jelentõs állami beruházás zajlik és az állam hasznosítani kívánja a saját tulajdonú ingatlanát, akkor azt
megtehesse. Ezek speciális esetek, mint amilyenre a Várbazárban is volt példa. Akadt olyan bérlõ, aki már rég nem
lakik az ingatlanban, nem akar onnan kiköltözni, ugyanakkor jelentõs pénzt követelt az államtól. A jogszabályi módo-
sítás célja a jogi eljárási folyamat felgyorsítása. A törvény egyébként nem teszi lehetõvé, hogy valakit úgy lehessen ki-
tenni a lakásából, hogy ne kapjon cserelakást, vagy kártérítést.
Hangsúlyozom, hogy azoknak a vári polgároknak, akik évtizedek óta a szó klasszikus értelmében lakóházakban –
nem pedig középületekben élnek –, nincs miért aggódniuk. Az ilyen „híreknek” még a föltételezése is abszurd – ezt
tudom válaszolni a kérdésre. Elég gyalázatos, hogy ezzel kampányolnak ellenünk. 

A Várkert Bazár rekonstrukciója során
nem csak a mûemléki épületegyüttes
újul meg, hanem nyárra az egykori
neoreneszánsz kert is újjáépül. Ennek so-
rán az Ybl-féle kert egyik díszét, a grottát
is visszaidézik, méghozzá az eredeti he-
lyén, a munkálatok során ugyanis elõke-
rültek az 1945 után eltüntetett építmény
maradványai. A régi grotta egy barlang-
imitáció volt: a faragatlan sziklákból a
hegyoldalba épített mesterséges öblösö-
désben eredetileg egy lombos fa állt,
melynek törzse köré padokat helyeztek
(lásd felsõ képünket). A grotta íve most
új funkciót kap: innen lehet majd a fel-
szín alá rejtett kávézóba bejutni.
A grotta a Várkert Bazár központi ré-

szén, a kerti terasz fõ sétányának, illetve
az épületegyüttes középsõ elemének, a
rámpasorral övezett gloriett tengelyé-
nek metszéspontjában található. A
grotta és a gloriett között a tervek szerint
az egykori vízmedencés szökõkutat is
visszaállítják a görög mitológiából is-
mert félig ember – félig hal tengeri isten-
ség, Tritón szobrával együtt.                     -d-

L. Simon László 

Grotta épül a gloriett mögött

A királyi kert egyik ékessége volt az Ybl-féle barlang

Látogatható lesz a Mátyás-
templom harangtornya

Restaurálják 
a Mária-kapu
dombormûvét

Idén is folytatódik  a Mátyás-templom épületé-
nek szépítése. A nagyorgona intonálásán jelen-
leg is dolgoznak, a harangtoronyban új burkola-
tot kapnak a kilátóteraszok, restaurálják az ol-
tárok kõ részeit, valamit az eredetivel megegyezõ
másolat kerül a Mária-kapu gótikus dombor-
mûvének helyére.

Minden szükséges engedély rendelkezésre áll,
így hamarosan elindulhat a Mátyás-templom
harangtornyának látogathatóvá tétele. Ennek
során megtörténik a menekülõ utak moderni-
zálása és a toronytér tûzvédelmi átépítése, vala-
mint új burkolatot kapnak a harangok feletti
kilátóteraszok. Mindenképpen érdemes lesz el-
látogatni a harangtoronyba ahonnan Buda-
pesten páratlan, 360 fokos panoráma nyílik a
városra. Ráadásul a harangokat testközelbõl is
meg lehet majd nézni, a bátrabbak pedig mûkö-
dés közben is láthatják a hatalmas elleningát és
a hozzá tartozó, Európában egyedülálló külön-
leges harangszéket. 

A kilátóteraszok megnyitása mellett megva-
lósul az épület déli oldalán található Mária-
kapu középkori dombormûvének kiemelése
és restaurálása. Rendkívül gondos eljárásra
van szükség, ugyanis a nagyméretû faragott al-
kotás az egyetlen Magyarország jelenlegi terü-
letén fennmaradt gótikus kapudombormû.
Sajnos állapota mára oly annyira leromlott,
hogy kizárólag múzeumi körülmények kö-
zött, klímakamrában van esély a megõrzésére.
Helyére egy másolat kerül, ezt a nyár folya-
mán építik be a kapuzatba. 

Még idén megkezdõdik a fõoltár, a két mel-
lékszentély, a Gara-kápolna, a Szent Imre-ká-
polna, a III. Béla-kápolna és a Lorettói kápol-
na kõoltárainak még hátralévõ restaurálása.
Elsõsorban tisztításról van szó, e mellett pó-
tolják az évek során lekopott festéseket és új-
rafaragják a hiányzó plasztikai díszítõeleme-
ket, köztük Szent Péter mutatóujját. 

Szintén a Mátyás-templommal kapcsolatos
hír, hogy végéhez közeledik a 2011-ben elké-
szült nagyorgona összeszerelése és intonálása.
Ennek érdekessége, hogy hangzását a helyszín-
hez kalibrálják, ami a közel hétezer síp beállítá-
sát és összehangolását jelenti. A hangszer alapja
az 1909-ben épített királyorgona, amelyet azóta
legalább kétszer jelentõsen kibõvítettek és mo-
dernizáltak, sípjai azonban eredetiek. 

A még pontosabb beállítás érdekében az in-
tonálás során a nemrégiben elkészült mobil ját-
szóasztalt is segítségül hívják. Ez azért fontos,
mert a finomhangolást végzõ szakember a
templomtérben ülve a hallgatóság igényeihez
tudja igazítani az orgona hangját.  Bár a mûve-
let még nem fejezõdött be teljesen, vasárnapon-
ként már bárki meghallgathatja, hogyan szól a
Mátyás-templom nagyorgonája.                          K.Á.
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Ahogyan azt olvasóink is tapasztalhatták, az utóbbi hetekben több ke-
rületi köztéri szobor megtisztítása, illetve restaurálása kezdõdött meg.
Letisztították a Dísz téri Honvéd emlékmûvet, amely így barna színû
lett. Dr. Aczél Péter fõépítész ezzel kapcsolatban mindenkit megnyug-
tatott, hogy a jelenlegi sötétbarna árnyalat a bronz eredeti színe. A szín
azonban hamarosan változik, ugyanis a szakemberek egy, a konzervá-
lást is szolgáló patinaréteget visznek fel a fém részekre. 

Ybl Miklós szültésének 200. évfordulójára készülve letisztították az
Ybl-szobrot is. Leszerelték, majd zárt mûhelybe szállították a Virág
Benedek emlékszobrot, amely 1971 óta most elõször esik át komolyabb
felújításon. A munka befejezésének határideje március 1.

Óvakodjunk a trükkös tolvajoktól
Sajnos a rendõrségi felhívások és a Várnegyed újságban megjelent tájé-
koztatók ellenére ismét elõfordultak trükkös lopások a kerületben. Az
egyik alkalommal a bûnözõk magukat a Vízmûvek dolgozóinak kiadva
kéredzkedtek be egy több mint 100 éves bácsihoz. Beszélgetés közben
felajánlották a sértettnek, hogy elküldenek hozzá egy ápolót, aki majd
gondját viseli. Ígéretükhöz híven még aznap visszatértek a botcsinálta
ápolóval, akinek sikerült lekötnie a jóhiszemû idõs ember figyelmét, így
társai magukhoz vehették a lakásban tartott értékeket, többek között
aranytárgyakat, porcelánokat, karórát és egy festményt.

A Vízmûvekre hivatkoztak azok a tolvajok is, akik az utcán szólítottak
le egy idõsebb hölgyet azzal, hogy szívesen felmérnék lakásában a kony-
hai és a fürdõszobai szerelvények állapotát. Miközben egyikük a fürdõ-
szobába hívta a sértettet, a másik elkövetõ eltulajdonította a komódba
eltett készpénzt. 

Szintén az utcán szólított meg egy középkorú férfi és egy nõ egy idõs
urat arra hivatkozva, hogy tudomásuk szerint eladó festménnyel rendel-
kezik. Mivel az információjuk helyesnek bizonyult, a jóhiszemû sértett
felhívta a tolvajokat a lakásába. Bár a bûnözõk végül nem vették meg a
képet, mégsem távoztak üres kézzel, hiszen megszerezték a bácsi pénz-
tárcáját. 

AA  hhaassoonnllóó  eesseetteekk  eellkkeerrüüllééssee  éérrddeekkéébbeenn  aa  rreennddõõrrsséégg  iissmméétteelltteenn  ffeell--
hhíívvjjaa  aa  llaakkoossssáágg  ffiiggyyeellmméétt,,  hhooggyy  iiddeeggeenneekkeett  sseemmmmiillyyeenn  kköörrüüllmméénnyyeekk
kköözzöötttt  nnee  eennggeeddjjeenneekk  bbee  llaakkáássuukkbbaa..  AA  kköözzmmûûccééggeekk  mmuunnkkaattáárrssaaii  mmiinn--
ddeenn  eesseettbbeenn  eellõõzzeetteesseenn  ttáájjéékkoozzttaattjjáákk  aazz  éérriinntteetttteekkeett  aazz  ééppüülleettbbeenn  tteerr--
vveezzeetttt  mmuunnkkáállaattookkrróóll,,  vvaallaammiinntt  aa  rreennddõõrröökkhhöözz  hhaassoonnllóóaann  ffeellmmuuttaattjjáákk
fféénnyykkééppeess  iiggaazzoollvváánnyyuukkaatt..  FFoonnttooss,,  hhooggyy  ffiiggyyeelljjeenneekk  sszzoommsszzééddjjaaiikkrraa,,
kküüllöönnöösseenn  aazz  iiddõõss,,  eeggyyeeddüüll  ééllõõ  eemmbbeerreekkrree,,  eezzéérrtt  hhaa  llaakkóókköörrnnyyeezzeettüükk--
bbeenn  ggyyaannúússaann  vviisseellkkeeddõõ  sszzeemmééllyytt  llááttnnaakk,,  éérrtteessííttsséékk  aa  rreennddõõrrssééggeett..    

Tilos és veszélyes autók között kéregetni
A piros lámpánál várakozó autósoktól kéregetett egy férfi, aki ezzel nem
csupán szabálysértést követett el, hanem veszélyeztette saját testi ép-
ségét és a közlekedés biztonságát. A kerületi rendõrjárõr ezért elõállí-
totta a koldust, akit gyorsított eljárás keretében 50 000 forintos pénz-
bírság megfizetésére köteleztek. 

Rablóbanda rendõrkézen
Huszonnégy órán belül kattant a bilincs két fiatalkorú és a felnõtt kort
éppen csak elérõ bûnözõ kezén. A díszes társaság ugyanis elõzõ nap
éjfél körül a Déli pályaudvar közelében megvert és kirabolt egy fiatal-

embert. A kapitányságon a sértett elmondta, hogy az egyik elkövetõt
meg tudja mutatni az egyik közösségi portálon. Ennek köszönhetõen a
támadót beazonosították a nyomozók, rajta keresztül pedig társai
személyazonosságát is sikerült megállapítani. A banda tagjai beismer-
ték tettüket, ellenük csoportos rablás bûntette miatt – elõzetes letar-
tóztatásuk mellett – folyik az eljárás.

Nem fizette ki a számlát 
Eljárás indult egy fiatal nõ ellen, mert nem volt hajlandó kiegyenlíteni ét-
termi számláját. Az eset azért érdekes, mert a potyázó a pizzériában
egyáltalán nem evett, viszont hatezer forint értékben fogyasztott alko-
holos italokat. Ennek meg is lett az eredménye, ugyanis annyira felöntött
a garatra, hogy a mentõk a detoxikálóba szállították.

Mozgássérült igazolvánnyal trükköztek
Folyamatosan igyekszik kiszûrni a kerületi kapitányság a mozgásában kor-
látozott személyek részére kiadott parkolási igazolványt jogtalanul haszná-
lókat. Az elmúlt idõszakban három személy akadt fenn az ellenõrzéseken,
ellenük közokirat hamisítás bûntette miatt indult eljárás.  

Vonaton is „dolgoznak” a tolvajok
Alkalom szüli a tolvajt, tartja a mondás, amelynek valóságtartalmáról sa-
ját kárán gyõzõdhetett meg a Siófokról Budapestre vonattal utazó káro-
sult. A férfi ugyanis elaludt a kupéban, ezért csak akkor vette észre, hogy
valaki kivette a pénztárcáját a fogasra felakasztott kabátjából, amikor a
vonat beért a Déli pályaudvarra. 

Bezárta a gépírónõt
Személyi szabadság megsértésének bûntettét követte el az a középko-
rú férfi, aki a nála gépelési munkát vállaló hölgytõl elvette az iratait, majd
bezárta a lakásába. Késõbb ugyan elengedte áldozatát, elõtte azonban
aláíratott vele egy nyilatkozatot arról, hogy nyolcezer forinttal tartozik
neki. A feljelentést követõ házkutatás során elõkerültek a nõ iratai, vala-
mint az aláírt nyilatkozat. 

Nem mindig éri meg limuzint bérelni
Luxus limuzint bérlet tizenegy fiatal, azonban túlzásba vitték a mulato-
zást, ezért a sofõr úgy döntött, nem viszi tovább a bulizókat. Az utasok
viszont nem akartak kiszállni, a nézeteltérésnek így csoportos garáz-
daság lett a vége. Egy személyt kórházba kellett szállítani, igaz nem a
tettlegesség, hanem a túlzott alkoholfogyasztás miatt.

Kék hírek

Februári Márai Szalon 
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 22001144..  ffeebbrruuáárr  2255--éénn
1177  óórraakkoorr az I. kerület, Úri u. 58. szám alatti díszterem-
ben. Téma: A három Karinthy. Vendégek: Karinthy
Márton rendezõ, színházigazgató, Mécs Károly színmû-
vész, Vincze Béla borász. Házigazda:Szigethy Gábor.

Márai Sándor Könyvtár
(I., Krisztina krt. 87-91.)
22001144..  ffeebbrruuáárr  1188--áánn,,  kkeeddddeenn,,  1188  óórrááttóóll:: beszélgetés
Forgách Andrással, a 12 nõ voltam címû, nemrég
megjelent mû szerzõjével és Forgács Zsuzsa Bruriával, a
kötet szerkesztõjével. Minden érdeklõdõt várnak!
Õrzõk és átutazók címmel Benke Rita festõmûvész ki-
állítását tekinthetik meg 22001144..  ffeebbrruuáárr  2211--ttõõll a Márai
Sándor Könyvtárban (I., Krisztin a krt. 87-91.) A kiállí-
tást megnyitja: Göbölyös N. László író, február 21-én, 17
órakor.

Vízivárosi Galéria
(II., Kapás u.55.)
Mûvészeti Gyûjtemények sorozat. Szertár – Válogatás az
Elsõ Magyar Látványtár gyûjteményébõl. A kiállítás feb-
ruár 27-ig tekinthetõ meg. Nyitva tartás: keddtõl pénte-
kig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig.

Városmajori könyvtár
(XII. Budapest, Csaba u.5.)
A szégyen birodalma címû, globalizációval foglalkozó
könyvet ismertetik a városmajori könyvtárban folytató-
lag három vasárnap délután: ffeebbrruuáárr  2233--áánn,,  mmáárrcciiuuss  99--
éénn  ééss  2233--áánn.. A vitával kísért összejövetel 16-18 óráig
tart. Helyszín: a torony földszinti terme.

Vármezõ Galéria
(Országos Mezõgazdasági Könyvtár, I., Attila út 93.)
Feyér Mária festõmûvész Ecset-világ és Rudas Judit kép-
zõmûvész Hangulatok II. címû kiállítása látható az Ujhelyi
teremben. A kiállítás ingyenesen megtekinthetõ 2014.
február 28-ig hétköznap 9-18, hétvégén 10-16 óráig.
www.omgk.hu

Magyarság Háza
(I., Szentháromság tér 6.)
Az Óbudai Népzenei Iskola és a Magyarság Háza szeretet-
tel vár mindenkit 22001144..  ffeebbrruuáárr  2211--éénn  1188  óórráárraa a szovátai
Szent József Gyermekotthon javára szervezendõ jóté-
konysági rendezvényre. 
Jegyinformáció: www.nepzeneiskola.hu. 
22001144..  ffeebbrruuáárr  2222--éénn  1111  óórraakkoorr a vajdasági Vándor
Bábszínház „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” címû da-
rabját láthatják a Magyarság Házában. Interaktív, játékos,
zenés-verses elõadással, színes bábokkal repítik a nézõ-
ket egy régi  történelmi korba. A programra a belépés díj-
talan. www.magyarsaghaza.net

Elõadások a Szent Imre Házban
(XI., Himfy u.9.)
A mi idõnk címmel elõadás-sorozatra várják az érdeklõ-
dõket a Szent Imre Ház Mindszenty-termében, kétheten-
ként, hétfõ este 19.30 órakor. Helyfoglalás 19.00 órától.
FFeebbrruuáárr  1177..  hhééttffõõ,,  1199..3300::  Paczolay Péter alkotmánybíró,
az Alkotmánybíróság elnöke.
MMáárrcciiuuss  33..  hhééttffõõ,,  1199..3300:: Barcza György közgazdász, ve-
zetõ elemzõ, a Napi Gazdaság fõszerkesztõje.
MMáárrcciiuuss  1177..  hhééttffõõ,,  1199..3300:: Szomszéd Orsolya vezetõ
elemzõ, Nézõpont Intézet.
Információ: www.szentimre.hu

Budai Egyházközségek Farsangi Bálja
A Budai Egyházközségek XV. Farsangi Bálját, a MOM
Kulturális Központban (1124 Budapest, Csörsz u. 18.)
rendezik meg, 22001144..  mmáárrcciiuuss  11--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1199..0000  --
0022..0000  óórraa  kköözzöötttt..  
A bál díszvendége a Szent István Társulat Katolikus
Könyvkiadó.
Sztárvendég: Mága Zoltán hegedûmûvész.
PPrrooggrraamm::  Nyitótánc - palotás.
A budai egyházközségek fiataljainak közös tánca.
Szerenád zenekar - tánczene.
Goldance tánciskola mûsora.
Kabóca együttes és Bornemissza Gábor - magyar táncház.
Közös éjféli köszöntõ
A báli jegyek megvásárolhatók a következõ plébániák
irodáiban, ügyeleti idõben hétfõtõl – péntekig:
Szent Anna Plébániatemplom, I., Batthyány tér 7.
Városmajori Jézus Szíve Plébánia, XII., Csaba u. 5.
Szent Imre Ciszterci Egyházközség, XI., Himfy u. 9.
Belépõjegy büfével 4.000 Ft és egy tálca sütemény.

Budavári Polgári Szalon
(I., Fõ u. 28.)
FFeebbrruuáárr  2200..,,  ccssüüttöörrttöökk,,  1188  óórraa::  Esélyek és lehetõségek
az áprilisi választások tükrében. Vendég: Kocsis Máté, a
Fidesz kommunikációs igazgatója. 
FFeebbrruuáárr  2277..,,  ccssüüttöörrttöökk,,  1188  óórraa::  Pozitív gazdasági kilátá-
sok függetlenül a választástól. Vendég: Szajlai Csaba új-
ságíró, a Magyar Hírlap gazdasági rovatának vezetõje. A
programok ingyenesek.

Tabulatúra régizene klub
Balassi Bálint verseibõl, énekeibõl összeállított mûsor
lesz a Tabulatúra rézizene klub februári estjének fõ motí-

vuma. Szeretettel várnak minden  érdeklõdõt ffeebbrruuáárr
1177--éénn,,  hhééttffõõnn  1199  óórraakkoorr a Budai Református Egyház-
község gyülekezeti nagytermében. (I., Szilágyi Dezsõ tér
3.) A belépés ingyenes.

Örmény farsangi mulatság
A Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Lep-
sénynél még megvolt! címmel farsangi mulatságot szer-
vez zenével, tombolával a Márványmennyasszony étte-
remben ffeebbrruuáárr  2222--éénn,,  sszzoommbbaattoonn.. (I., Márvány u. 6.)
1111  óórraakkoorr  Sasvári-Merza Krisztina várja a fiatalokat: ör-
mény motívumok ötvös- és kódexmûhely.
1166  óórraakkoorr  Nóti Károly pesti kabaréi.
Elõadják: Simon András, Várady Mária, Csergõffy László,
Máté Krisztián, Schupp Gabriella, Németh Anna, Ott
József, Szekeres Máté mh., Hamrák Viktor mh., Nemes
Gusztáv mh. és Jeges Krisztián színmûvészek.
Szerkesztette: Várady Mária. Rendezte: Szüke István
Köszöntõt mond dr. Jeney Jánosné alpolgármester.
Bevezetõt mond Kovács Dezsõ színikritikus.
Sztárvendég: Szõke Mirjam, Miss Hastánc Hungary.
Most is muzsikál a Gáti-Németh Duó.
Zárszót mond dr. Issakutz Sarolta az Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke.

Szenior akadémia
Szeretettel várják az 50+ éveseket a Testnevelési
Egyetem szenior akadémiája nyilvános és ingyenes elõ-
adásaira. 22001144..  ffeebbrruuáárr  1177..::  Dr. Pavlik Gábor egyetemi
tanár - Opera másképpen (Hepp Ferenc terem).
22001144..  ffeebbrruuáárr  2244..::  Dr. Jászberényi József, a ZSKF inté-
zetvezetõje, fõiskolai tanár - Szexuális élet 50 fölött.
(aula) Helyszín: XII. ker. Alkotás u 44. Helyfoglalás
16.30-tól. 

Programok

Megújulnak 
a kerületi szobrokÚj sportteremmel gazdagodott kerüle-

tünk. A Kosciuszkó Tádé utcában egy új
pingpongterem nyílt 7 asztallal. A ping-
pongház (www.pingponghaz.hu) min-
den korosztály számára nyitott. Cso-
portos és egyéni edzéslehetõség is bizto-
sított, elérhetõ áron, jó körülmények
között. Az edzõk szeretettel várják a
pingpongozni szeretõket, a sporttal
most ismerkedõket és a profi sportoló-
kat, valamint lehetõség van céges ren-
dezvények és baráti társaságok részére
zárt körû rendezvények tartására is.
Délutánonként gyerekeknek pingpong
suli mûködik. A terem a hét minden
napján 7 és 21 óra között van nyitva.
Minden hónapban több versenyt is ren-
deznek, gyerekek, amatõrök és igazolt já-
tékosok számára.

Megnyílt a pingpongház

Pályázati felhívások
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvános 

pályázatot hirdet 
a Budapest I. ker., Iskola u. 28. alatti felépítményes 

ingatlan béebeadására 
továbbá

az I. ker., Horváth kerti pavilon kávézójának bérbeadására.
A pályázat beadási határideje: 2014. március 4., 10.00 óra

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó kiírás megtekinthetõ a
www.budavar.hu internet címen, a Pályázatok hasáb Vagyoni Iroda 

hivatkozása alatt, valaminta Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Irodáján. Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.

Tel:(1)458-3000, 458-3030
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IInnggaattllaann

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

BBuuddaaii  Várban az Úri utcában 73 m2-es 2 szoba hal-
los, nagy étkezõkonyhás, reprezentatív dongaboltoza-
tos belterû, kis borospincével kialakított önkormány-
zati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár:
18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933. 

PPaauulleerr utcában polgári belméretû társasház III. (legfel-
sõ) emeletén 60 m2-es 2 szobás, nagy étkezõkonyhás, gáz-
fûtéses, napfényes, felújított öröklakás azonnal beköltöz-
hetõen eladó. Irányár: 18 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.  

BBuuddáánn a Krisztinavárosban hívóliftes modern ház teljes
legfelsõ emeletén lévõ  110 m2-es, 4 szobás, panorámás,
francia erkélyes, igényesen felújított, cirkófûtéses örökla-
kás parkolási lehetõséggel eladó. Irányár: 34,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.  

AAttttiillaa  úton a Vérmezõ közelében 50 m2-es 1+2 félszo-
bás, felújított, összkomfortos öröklakás önálló tárolóval
eladó. Irányár: 14,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

NNaapphheeggyy alján a Mészáros utcában, kertes 6 lakásos
társasházban nagypolgári jellegû, reprezentatív módon
felújított, 100 m2-es, 3,5 szobás öröklakás azonnal beköl-
tözhetõen eladó. Irányár: 28 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-2203.

BBuuddaaii vár közelében a Szalag utcában felújított belsõ
kertes mûemlékházban lévõ kertkapcsolatos 92 m2-es, 2
fürdõszobával kialakított önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 24 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Várban az Úri utcában egyedi adottságú, a
Magdolna toronyra panorámás II. emeleti, 42 m2-es, erké-
lyes, verõvényes, jelenleg 1 szobás, de 1,5 szobássá is
visszaalakítható, felújított, gázfûtéses önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBaatttthhyyáánnyy  téren 2 szintes, 122 m2-es, 2 lakásként kiala-
kított, 2 generációs, (2 fürdõszoba + 2 konyha) panorá-
más, erkélyes önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 22,7 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.

II.. Budai Vár közvetlen közelében a Donáti utcában pa-
norámás, polgári belméretû, azonnal beköltözhetõ, ala-
csony rezsiköltségû, egyedi gázfûtéses 41 m2-es örökla-
kás eladó. Irányár: 14,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-2203.  

BBaatttthhyyáánnyy  téren felújított mûemlékház I. emeletén lévõ
90 m2-es  erkélyes, panorámás, cirkófûtés önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 14,5 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

NNéémmeett-osztrák ügyfeleimnek eladó ingatlanokat kere-
sek az I., II., XII. kerületekben. Telefon: 06-20-9191-634.

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

II..  kkeerr..  Gellérthegyen Berényi u. I. em. igényesen felújí-
tott, cirkós, biztonsági ajtós, riasztós 45 m2-es 2 szobás, er-
kélyes, közös és külön tárolós, kocsibeállós, teremgarázsos
lakás eladó. Telefon: 06-30-949-6400.

ÁÁffaa nélkül vállalom házak-lakások eladását az I., II., XI.,
XII. kerületekben. Telefon: 201-94-75, 06-70-237-9030.

ÉÉrrttéékkeeggyyeezztteettéésssseel bérlakás csere. 55 m2, 2 szoba,
össszkomfortos, egyedi fûtésû, parkra nézõ, 3. emeleti,
részben felújított, Orczy úti lakásomat budaira cserél-
ném. Minden megoldás érdekel. Telefon: 06-20-311-
0790.

aaddááss--vvéétteell

AAllmmáássii  Katalin vásárol készpénzért bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat,
csillárt, könyveket, csipkét, bizsut, szõrmét, ezüstöt, ki-
tüntetést, hagyatékot, díjtalan kiszállással! Telefon: 06-
30-308-9148.

GGÁÁBBOORR  EESSZZMMEERRAALLDDAA  
BBEECCSSÜÜSS--  MMÛÛGGYYÛÛJJTTÕÕNNÕÕ  

(elsõként legmagasabb áron) készpénzért vá-
sárol judaikát, továbbá antik és modern fest-
ményeket, bronztárgyakat, bútorokat (figurá-

lis elõnyben), ezüsttárgyakat, aranyéksze-
reket, porcelánokat, herendit, meissenit, zsol-

nait, Kovács Margit, Gorka Géza alkotásait.
Egyebeket, álló-, asztali-, faliórákat, tejes ha-
gyatékot.  Kiszállás, értékbecslés díjtalan vi-
dékre is. Üzletünk: Fõ utca 67. Telefon: 06-1-

364-7534, 06-30-382-7020.

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

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

MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--33665511..
KKéérreemm  tteekkiinnttssee  mmeegg  hhoonnllaappuunnkkaatt,,  lluuiissggaalleerriiaa..hhuu  ––

vvaaggyy  jjööjjjjöönn  eell  hhoozzzzáánnkk..

sszzoollggáállttaattááss

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

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

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

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 3754-194.oo

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS AZONNAL HELYSZÍNEN garanciával!
(Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Grundig, Samsung,
LG, Panasonic, Schneider; Dual) Digitális átállás! Mindig-TV
dekóder beüzemelés! Telefon: 06-20-410-6393.

ÉÉppüülleetthhoommllookkzzaattookk,, erkélyek, függõfolyosók felújítása,
tetõk javítása. Alpintechnikai munkák, veszélytelenítés,
vakolat javítása. Telefon: 06-20-935-7089.

TTaakkaarrííttáásstt,,  mosást, vasalást vállalok a kerületben. Te-
lefon: 06-20-512-8388.

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

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS.. TTeelljjeesskköörrûû  ééppüülleettüüvveeggeezzééss..  
RRééggii  ggeerréébbttookkooss  aabbllaakkookk  ááttaallaakkííttáássaa  tthheerrmmoo  üüvveegghheezz..

CCíímm::  AAvvaarr  uu..  2255..,,  tteelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..
bbuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu  00

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

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

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

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

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

VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS ASZTALOS-
MUNKÁT, AJTÓ-, ABLAKCSERÉT VÁLLAL 

KISIPAROS GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505,

MOBIL: 0630-251-3800.

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!

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

áállllááss

BBuuddaappeesstt I. kerületi központi költségvetési szerv kö-
zépfokú szakirányú végzettséggel, államháztartási tapasz-
talattal rendelkezõ gazdasági ügyintézõt keres határozott
idõtartamra. Önéletrajzokat bruttó bérigény megjelölésé-
vel a malnai.beatrix@hagyomanyokhaza. hu címre kérjük

AA  BBuuddaavváárrii  KKaappuu  KKfftt.., a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 100%-os tulajdonú parkolási társasága
munkatársat keres az alábbi pozícióba: Parkoló ellenõr
A munkavégzés helye: Budapest I. kerület. Jelentkezés:
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz megküldésével az
alábbi e-mail címre: blazsovics.csaba @ budavarikapu.hu
vagy diszpecser @ budavarikapu.hu.

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa  ttaannííttááss,,  kköözzééppsszziinnttûû  ééss  eemmeelltt--
sszziinnttûû  éérreettttssééggiirree,,  ffõõiisskkoolláárraa,,  eeggyyeetteemmrree  ffeellkkéésszzííttééss..
TTööbbbb  mmiinntt  hhúússzzéévveess  ggyyaakkoorrllaatt..  TTeelleeffoonn::  0066--11--221133--
77774477,,  mmoobbiill::  0066--2200--551188--22880088..00

Ingatlan

Adás-vétel

Állás

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Czagány Balázs 

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek
a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@mailbox.hu címen. Nyomás: F&F Print Line Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.VÁRNEGYED

Apróhirdetés-felvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztõségben.

Ha nem kapja a lapot, hívja a terjesztõt! Telefon: 06-20-467-9352

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

EENNEERRGGIIAA--SSTTOOPP  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Szolgáltatás

Oktatás

Internet: www.budavar.hu

Egészség

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.250 forint,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.400 forint.

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

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

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

1/4 oldal fekvõ 
205x136 mm,
36.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

Apróhirdetés-felvétel személyesen: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig
1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001144..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Január 17.
Január 31.
Február 14.
Február 28.
Március 14.
Március 28.
Április 11.
Április 25.
Május 9.
Május 23.
Június 6.
Június 20.

JJúúlliiuuss
Augusztus 8.
Augusztus 22. 
Szeptember 5.
Szeptember 19.

Október 3.
Október 17.
November 7.
November 21.
December 5.
December 19.

Lapzárta
Január 8.

Január 22.
Február 5.

Február 19.
Március 5.

Március 19. 
Április 2.

Április 16.
Április 30.
Május 14.
Május 28.
Június 11.

SSzzüünneett
Július 30.

Augusztus 13.
Augusztus 27.

Szeptember 10.
Szeptember 24.

Október 8.
Október 29.

November 12.
November 26.
December 11.

Lapszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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