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Budavár új díszpolgára:
Balázs Fecó

Május 21-én ünnepeltük a Kerület
napját, amely egyben a Honvédelem
napja is. A Városháza aulájában ezen
az estén került sor Budavár új dísz-
polgárának köszöntésére. A városrész
legmagasabb kitüntetését ebben az
évben Balázs Fecó zeneszerzõ, énekes
vehette át.

Balázs Ferenc – akit nemcsak a rock-ze-
nész kollégák, hanem a szélesebb közön-
ség is „Fecó”-ként ismer – több mint hu-
szonöt éve a Várnegyed lakója. Lapunk-
nak úgy fogalmazott, hogy az 1970-es évek-
ben varázsolta el a környék, amikor még a
Neoton együttes tagjaként, a Hess András
téri Illés-klubban játszott. Ma is itt, a Tóth
Árpád sétányra nézõ lakásban alkot és
Drazsé nevû kutyájával gyakran tesz sétát
kedvenc helyein: a Bécsi-kapu melletti sé-
tányon vagy a Sándor-palota elõtti terüle-
ten. – A Várban is lehet madárfüttyre éb-
redni – mondja az énekes, amikor a városi
élet elõnyeirõl mesél. 

Balázs Fecó zenei tanulmányait a Bartók
Béla Zenemûvészeti Szakközépiskolában vé-
gezte, de 18 éves korában már elkötelezte
magát a könnyûzenével. Lapunknak elme-
sélte, hogy az osztályban szinte mindenkinek
volt zenekara. Amikor elindultak az 1968-as
Ki mit tud?-on,  a kerületi fordulóban talál-
koztak a Neoton tagjaival, akik éppen billen-
tyûst kerestek, mert az õ zenekarukét elvitték
katonának. Így került Balázs Fecó egészen fi-
atalon a könnyûzenei szakmába „a nagy öre-
gek” közé. (A zeneszerzõ, énekes elárulta: saj-
nálja, hogy 16 éves fiát nem érintette meg a
zene. A középiskolás diák – akit névazonos-
sága miatt a gimnáziumban csak „kis Fecó-
nak” hívnak – inkább a nyelvtanulásban leli
örömét.)

A Neotont elhagyva, Balázs Ferenc késõbb
megalapította a Taurus XT zenekart, igazi
egyéniségét azonban a lírai rockot játszó
Korál együttesben, illetve szóló karrierje so-
rán találta meg. Horváth Attila, Balázs Fecó
barátja és szövegírója, olyan egyedi monda-
nivalóval tölti meg a dallamokat, amelyek ré-
vén jó néhány szerzemény az úgynevezett
„nagy generáció” kultikus dalává vált. Fecó

dalszerzõi, elõadói munkásságát eMeRTon-
és Liszt-díjjal, majd két magas állami kitünte-
téssel is elismerték.

A díszpolgári címmel kitüntetett mû-
vésszel legközelebb augusztus végén, a Czakó
utcai sportközpontban megrendezendõ
Nyárbúcsúztató bálon találkozhat a kerületi
közönség. (A díszpolgár avatásról az 5. olda-
lon olvashatnak tudósítást)

Kerületünk új díszpolgára az alábbi sorokat írta Budavár Aranykönyvébe: „Budavár díszpolgárának lenni nagy
megtiszteltetés számomra, egyben még nagyobb felelõsséggel járó teher, amelyet azonban örömmel viselek.
Remélem, meg tudok felelni ennek a kitüntetésnek. – Csak az Évek múlnak el, a többi nem... Balázs Fecó ”

Mesés gyermeknapi ajándékot kaptak a ke-
rületi gyerekek az önkormányzattól. Május
25-én adták át ugyanis a megújult Mária
téren az ország elsõ és ez idáig egyetlen
Rumini játszóterének még hiányzó játékait,
többek között egy hatalmas, nyolc méter
magas, tornyokkal, ágyúkkal és függõhíd-
dal ellátott Egérvárat.

Még tavaly Mikulás napján vehették birtokba a
gyerekek a Mária téren kialakított Rumini ját-
szótér alsó részét, amely Berg Judit népszerû

mesekönyv sorozatának helyszíneit eleveníti
fel. Ekkor került helyére a Pelevári bazár, az
iránytû, a hinták és Bojtos Benedek kapitány
hatalmas, háromárbocos kereskedõhajója a
Szélkirálynõ, melyen a vállalkozó kedvûek
Ruminivel, a csavargóból hajósinassá lett bá-
tor kisegérrel a képzelet szárnyán bejárhatják
az egész Északi öblöt. Nem véletlen, hogy a ját-
szótér óriási népszerûségnek örvend a kicsik
körében, akik más kerületekbõl, sõt vidékrõl
is eljönnek, hogy részesei lehessenek a kalan-
doknak. 

Mostantól pedig még inkább érdemes lesz ellá-
togatnia a családoknak a Mária térre, ahol május
25-én, gyermeknapon újabb saját fejlesztésû játé-
kokat adott át az önkormányzat. Az ünnepségen
a Magyar Színház mûvészei jóvoltából – a színház-
ban látható a Rumini mesejáték – tiszteletét tette
Balikó, Negró, Csincsili és Rizsa bandája. A nagy
sikerû bemutatót követõen dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester hivatalosan is átadta a gyere-
keknek az új játékokat: a már említett hatalmas
vár mellett teknõs libikóka és tündér rugós játék
valamint egy különleges vájatvágó gép is várja a
gyerekeket. S a régen várt polip is megérkezett. Az
oldalfalat és a járdákat Kálmán Anna, a Rumini
könyvek illusztrátorának rajzai díszítik

Meghatottan nyilatkozott az átadáson Berg
Judit, a Rumini könyvek írója: óriási megtisztelte-
tésnek nevezte, hogy történetét játszótérben örö-
kítette meg az önkormányzat. Mint a Várnegyed-
nek elmondta, rengeteg ötlet valósult meg a ját-
szótéren, amelyeket nem csupán eljátszhatnak,
hanem tovább is gondolhatnak a gyerekek.       -k-

Egérvár a Mária téri játszótéren

Ajándék gyermeknapra
Köszönet

Unokáimmal találkozót beszéltünk meg az elõzõ
napon átadott Rumini játszótéren. 

Közeledvén, a Mária tér környékén örömteli
gyermeki kacagás, csicsergés, nem lehet eltéveszte-
ni az úti célt. Belépve a biztonságosan körbekerí-
tett játszótérre, több száz embert, gyermekeket és
felnõtteket látok, hétköznap délután 6 óra fele!?
No, most hogy találok rá az enyéimre? Néze-
lõdök. 

Az édesanyák kicsinyeiket ringatják, ki állva, ki
ülve, miközben mosolyogva beszélgetnek. A 2-6
éves korosztály önfeledten játszik. Van, aki az új
Egérváros falait ostromolja, a kihívásnak enged-
ve mászik a falra, csúszdázik, majd meg nem un-
va újrakezdi. 

A kisebbek a labirintusban tevékenykednek, ki-
másznak, átbújnak, elbújnak és feladatokat olda-
nak meg a falakra szerelt játékokkal, de telefonál-
ni is tudnak, sõt társaikat távcsöveken is megles-
hetik. Mások a hajózás gyönyörûségeit gyakorol-
ják, egymást megmenthetik, a köteleken felsegít-
hetik. Hintáznak, pörögnek, homokoznak. 

Meglát az egyik unokám, felém rohan: Gyere
Nagyi! Másszunk fel együtt! Olyan jó! Már szalad
kezemet fogva, engemet is magával sodorva…

Köszönet a gyermekek biztonságos, védett, esz-
tétikus, fantázia gazdag játszóteréért, igazi kö-
zösségi tér megvalósításáért! Köszönet a megál-
modójának, aki a gyermeki kreativitás eszközvi-
lágát megtervezte. Köszönet a kivitelezõknek,
akik féltõ gonddal és odafigyeléssel megvalósítot-
ták a játszóteret. Köszönet a feltételek megterem-
tõinek, akik a kerület többi játszóterével együtt az
anyagi, erkölcsi hátteret biztosították, akik fenn-
tartják, akik tettek, tesznek a jövõ generációjának
boldogságáért. Benkõ Márta

Mûvésztanárok 
a Várnegyed Galériában
A Várnegyed Galéria szeretettel várja a mûvészetkedvelõket
2014. június 12-én 18.00 órára Juhos Kiss Sándor, Keserû
Zsolt, Mózessy Egon, Nagy Otto, Rainer Máté, Varga
Amár László Mûvésztanárok címû kiállításának megnyitójá-
ra. A tárlatot megnyitja: dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter. Közremûködik: Debreczeni Sára, a Kosztolányi Dezsõ
Gimnázium diákja és a Lisznyai utcai Általános Iskola ének-
kara. A kiállítás megtekinthetõ 2014. július 12-ig, keddtõl
szombatig 11.00-18.00 óra között. (Budapest I., Batthyány
utca 67.  Telefon: 06-1-214-4450)

Szépítsük meg 
a házak udvarait!

Nagy sikerrel zárult az önkormányzat által meghirde-
tett Szépítsük meg közösen a lakóházak udvarait címû
program, a környezetükért tenni akaró lakók a kerület
minden pontjáról jelentkeztek. Az érintett lakóházakat
a szakemberek felkeresik, felmérik a lehetõségeket és ez
alapján kezdõdik majd meg a kertszépítés.   

Szépítsük meg közösen a lakóházak udvarait címmel hir-
detett programot áprilisban a Budavári Önkormányzat,
amelyre a májusi határidõig 150 lakóközösség jelentke-
zett. A kezdeményezés célja, hogy a lakók – az önkor-
mányzat segítségével – közös munkával tegyenek környe-
zetükért. A várakozáson felüli, nagyszámú jelentkezés azt
mutatja, hogy az itt élõk nyitottak a kezdeményezésre 

A lakóközösségeket a szakemberek felkeresik – lapzártánk-
kor a munka már a végéhez közeledett – és felmérik a lehetõ-
ségeket, az elvégzendõ munkát. 

A bejárás során több, a környezettudatosság szempontjá-
ból kiemelkedõ és követendõ példával is találkoztak a szak-
emberek. Az egyik lakóközösség például fedeles komposztá-
ló ládákat helyezett ki már korábban a közös kertbe, amelybe
a lakók a zöld hulladékot és szerves háztartási hulladékot
gyûjtik. Az így képzõdött humuszt a növényeik tápanyaga-
ként hasznosítják. 

A program megvalósításának nincs zárási határideje. 

Megszépült a Franklin 
utcai játszótér
A Budai Református Egyházközség Csillagvirág
Családi Napközije és Baba-mama köre, a Hathinta
Kreatív Mûhely és a Flowerstore Virágüzlet közre-
mûködésével énekkel-zenével-sütivel-apró meg-
lepetéssel vártuk a családok apraját és nagyját, má-
jus 22-én, hogy közösen munkálkodjunk a Franklin
játszótéren. A Magyar Református Szeretet-
szolgálat által útjára indított Szeretethíd helyi prog-
ramjára  ötvenen jöttek el, felástuk a homokozót,
gitároztunk, ültettünk illatos fûszernövényeket,
lakmároztunk a finomságokból. Öröm volt együtt
lenni. Köszönet a Budavári Önkormányzat támo-
gatásáért.                                                                       F.K.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Szakrendelés mellékek a Maros utcai Szakrendelõben
Az Egészségügyi Szolgálat Maros utcai Szakrendelõjében felszerelt korszerû telefonközpont 

lehetõvé teszi, hogy a betegek ezentúl a 356-5044 telefonszám hívása után közvetlenül 
a szakrendelõk mellékét tárcsázzák. A Szakrendelõ nyári, napra kész rendelési 

idejérõl az Egészségügyi Szolgálat honlapján tájékozódhatnak: www.budavari-euszolg.hu
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BBeellggyyóóggyyáásszzaatt 125 Dr. Kovách Gergely
Dr. Tóth Angéla

DDiiaabbeettoollóóggiiaa 140 Dr. Krivanek László
EEKKGG 125

FFooggllaallkkoozzááss  eeüü.. 125 Dr. Dienes Zsolt
BBõõrrggyyóóggyyáásszzaatt 111 Dr. Malmos Erzsébet

Dr. Stekker Mónika
FFüüll--oorrrr--ggééggéésszzeett 112 Dr. Moric Krisztina

Dr. Zsolnai Enikõ
Dr. Thuma Judit

AAuuddiioollóóggiiaa Dr. Thuma Judit
GGyyóóggyyttoorrnnaa 109 Gyógytornászok

GGyyóóggyymmaasssszzõõrr 178 Vogronics Erzsébet 
(nem OEP finansz.)

IIddeeggggyyóóggyyáásszzaatt 128 Dr. Nagy Endre
Dr. Horváth Krisztina
Dr. Fehér Ágnes stroke ambulancia
Dr. Ruzics Csaba

LLaabboorraattóórriiuumm 110 Betegfogadás 9.30-ig
NNõõggyyóóggyyáásszzaatt 113 Dr. Tahy András

Ifj. Dr. Csemniczky Gusztáv
Dr. Harsányi Lehel
Dr. Langmár Zoltán
Dr. Szigeti Katalin
Dr. Vojcek László

OOnnkkoollóóggiiaa 113
PPsszziicchhiiááttrriiaa 129 Dr. Erdélyi Gábor

Dr. Gugán Enikõ
Kardos Eszter 

RReeuummaa 121 Dr. Nádor Katalin
Dr. Barabás Klára

FFiizziikkootteerrááppiiaa 130 Szakasszisztensek
LLyymmpphhooeeddeemmaa 126 Dr. Stirczer Gabriella

RRöönnttggeenn (naponta 8-20, pénteken 8-15.30-ig) 117 Dr. Hidas Katalin
UUllttrraahhaanngg 116 Dr. Molnár Zsuzsanna
SSeebbéésszzeett 115 Dr. Bence Gyögy

Dr. Vályi Sándor
OOrrtthhooppééddiiaa 114 Dr. Ráthonyi Gábor

Dr. Egyed Kálmán
SSzzeemméésszzeett 124 Dr. Tuzson Rita

Dr. Nagymihály Attila
Dr. Gáspár Ákos
Dr. Szalai László
Dr. Márta Judit
Dr. Erdõs Andrea
Dr. Visontai Zsuzsanna

UUrroollóóggiiaa 113 Dr. Kardos Róbert
Dr. Nemere Gyula

EEnnddookkrriinnoollóóggiiaa 125 Dr. Csupor Emõke
PPaajjzzssmmiirriiggyy  sszzaakkrreennddeellééss 125 Dr. Dohán Orsolya

A Márai Szalon történetében kevés alkalommal
fordult elõ, hogy egész este közéletrõl, politikáról
folyt volna a szó. Ezúttal azonban – két nappal
az európai uniós választások után és egy héttel a
Nemzeti Összetartozás Napja elõtt – Pokorni
Zoltán a Fidesz alelnöke, a Hegyvidék polgár-
mestere volt a vendég. 

A szalon házigazdája, Szigethy Gábor bevezetõben fel-
idézte vendégével való személyes ismeretsége kezde-
tét, a rendszerváltás elõtti idõszakot, amikor Pokorni
Zoltán a Pedagógusok Demokratikus Szakszerveze-
tének ügyvivõje és az Ellenzéki Kerekasztal résztvevõ-
je volt.

A beszélgetés elsõ felében az Európai Unióról és az
európai parlamenti választások jelentõségérõl esett
szó. A politikusvendég véleménye szerint a kampány-
ban nem kapott elég hangsúlyt, hogy kevés olyan nép
él a kontinensen, amelynek annyira fontos érdeke len-
ne az Unióban való részvétel, mint Magyarországnak.
A szétaprózódott nemzetrészek összetartozása érdeké-
ben ki lehetne használni az Unió jogi kereteit és az eb-
bõl adódó lehetõségeket: többek között a környezõ or-
szágokkal való vasút- és kerékpárút-fejlesztést, a turiszti-
kát és a kereskedelmet. A választáson való alacsony
részvétel azonban azt mutatja, hogy a szavazópolgárok
többsége ezzel nincs tisztában. (Pokorni Zoltán megje-
gyezte, hogy a budai kerületekben az országos átlagnál
kétszer nagyobb volt a szavazati hajlandóság.) Úgy vél-
te, hatalmas károkat okozna, ha kilépnénk az Unióból,
mert a közös döntéshozataloknál Magyarországnak is
ott kell lennie.

A beszélgetés során szóba kerültek a politikai el-
lenfelek, a Jobbik, illetve a baloldali pártok. A Fidesz
alelnöke elítélte a Jobbik radikális kijelentéseit a szer-
biai magyar kisebbség vezetõjével és az Unióval kap-
csolatban. 

Az MSZP jelenlegi helyzetérõl úgy vélekedett, hogy
a párt fordulóponthoz érkezett. Eddigi vezetõi azt
kommunikálták a DK és az Együtt–PM felé, hogy
azok álljanak be mögé. A súlyos választási vereség
után a szocialisták népszerûsége tovább csökkent, a
másik két párt megerõsödött. Immár három egyen-
rangú politikai szervezetrõl van szó – fogalmazta meg
véleményét Pokorni Zoltán hozzátéve, hogy az õszi ön-
kormányzati választásokon nagy valószínûséggel
mindhárman félreteszik majd a sérelmeiket, össze-
fognak egymással és „elõtérbe kerül a matematika”,
hogy a legnagyobb eséllyel induljanak a fideszes jelöl-
tek ellen. Az õszi választások budapesti kimenetelérõl
úgy vélekedett, hogy három kerület: Budavár,
Hegyvidék és Budafok biztosan fideszes többségû és
vezetésû lesz. 

Pokorni Zoltán szerint számos olyan fontos ügy lé-
tezik, amelyben a szubszidiaritás elvének kellene ér-
vényesülnie. Ez a fogalom azt jelenti, hogy a döntést
helyi szinten kell meghozni, a felsõbb szint pedig
önállóságot biztosít annak a körnek, ahol a problé-
ma keletkezett. Sajnálatosan, ez nincs mindig így.

Az õszinte hangú, nyílt beszélgetés végül a hagyo-
mányoknak megfelelõen kötetlen formában, egy po-
hár bor mellett folytatódott. Heimann Zoltán szek-
szárdi kékfrankosához kacsapástétomos falatkát fo-
gyasztottak a szalon vendégei.                                     R. A.

Pokorni Zoltán a Hegyvidék polgármestere, a Fidesz alelnöke volt a Márai Szalon egyik vendége

Már tárgyalja az Országgyûlés azt a
törvénymódosítási javaslatot, amely-
nek értelmében a 2014-es önkormány-
zati választást követõen a Fõvárosi
Közgyûlésben a fõpolgármester mellett
a 23 kerületi polgármester és a kompen-
zációs listáról bekerült kilenc képviselõ
dolgozna. Nagy Gábor Tamás polgár-
mestert a javaslatról kérdeztük. 

s Egyetért a tervezett módosítással? 
Igen, ugyanis ezzel a választási rendszerrel
olcsóbb, hatékonyabb, egyszerûbb és de-
mokratikusabb lenne Budapest irányítása.
De talán a legfontosabb az, hogy intézmé-
nyesített együttmûködés jönne létre a ke-
rületek és a fõváros vezetése között.
Szabályozott módon lehetne egyeztetni a
fõváros egészének, illetve az egyes kerüle-
teknek az érdekeit. Mindezzel a fõvárosi

közgyûlés sokkal hatékonyabban tudja
majd szolgálni a fõváros összlakosságának
érdekeit.
s Mitõl válna olcsóbbá a rendszer?

A polgármesterek a javaslat szerint a fõváro-
si közgyûlési tagságukért nem vehetnének
fel sem tiszteletdíjat, sem költségtérítést,
sem pedig egyéb juttatást,  ami jelentõsen
csökkentené a fõvárosi közgyûlés mûködési
költségeit.
s A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége,
amelynek Ön alelnöke,  egyetért a kezdeménye-
zéssel?

Rendkívüli ülésen tárgyaltunk errõl a kér-
désrõl és nagy többséggel egyetértettünk a
módosítással. A kerületi polgármesterek  jól
ismerik a helyi közösségeket érintõ ügyeket,
amelyeket az új választási rendszer révén
közvetlenül meg tudnak jeleníteni Buda-
pest várospolitikájában

Polgármesterek 
a közgyûlésben

Egymás között, õszintén 
a Márai Szalonban

Ismét vidám gyermekzsivajjal telt meg a Kapisztrán
tér. A Budavári Népjóléti Közalapítvány támogatá-
sával immár tizenötödik alkalommal megrendezett
Miénk a Vár címû gyermeknapi rendezvényen kicsik
és nagyok egyaránt megtalálhatták a nekik tetszõ el-
foglaltságot. 

Kevés civil kezdeményezés mondhatja el magáról,
hogy esõben, szélben – vagy ahogyan idén tûzõ nap-
sütésben – egyaránt képes megmozgatni az embere-
ket. Pontosan ilyen rendezvény a gyermekvállalást
népszerûsítõ és a harmonikus családi élet fontossá-
gát hangsúlyozó Miénk a Vár gyermeknapi prog-
ram. - A rendezvény igazi gyermeknapi forgataggá
nõtte ki magát – mondta a kezdeményezést 15 évvel
ezelõtt elindító és a kezdetektõl szervezõ dr. Koós-

Hutás Piroska. A Várban élõ szülészorvos elmondta,
hogy rengeteg segítséget kapott és kap mind a mai
napig az önkormányzattól, amely az I. kerületi
Népjóléti Közalapítványon keresztül támogatja a
Kapisztrán téri rendezvényt. Szintén köszönet illeti
az állandó szponzorokat; a CBA-t és az ING Bankot,

hiszen nélkülük biztosan szegé-
nyesebb lenne az egyébként bõ-
séges vendéglátás. 

„Igyekszünk minden évben
megújulni, ezért a már jól bevált
mûsorszámok mellett idén is
különféle meglepetésekkel ké-
szültünk” – hangsúlyozta dr.
Koós-Hutás Piroska kiemelve,
hogy a Várban élõ Szabó Gábor
tombolaajándéknak szánt
„Miénk a Vár” feliratú puzzle já-
tékokkal, valamint különbözõ
ajándéktárgyakkal, sapkákkal,
bögrékkel járult hozzá a gyer-
meknap sikeréhez. A színpadi
programokat a szokásoknak
megfelelõen úgy állították össze,
hogy a legfiatalabbaktól kezdve
egészen a nagyszülõkig minden-
ki jól érezze magát. Fellépett a

Csillagszemû táncegyüttes, a Kolompos és a Madách
Musical együttes, volt közös tánc és a gyerekeket is
megmozgató színielõadás. Nagy népszerûségnek ör-
vendett az arcfestés, a „pónigolás” és az állatsimoga-
tó, ahogyan Szilágyi László látványos fizikai kísérletei
is elbûvölték a gyerekeket, akik ha kedvük tartotta
karkötõket és csuhébabákat is készíthettek. Nem hi-
ányozhatott a tombola sem, amelyen értékes ajándé-
kok találtak gazdára.                                                          -k-

Gyermeknapi vigasság 
a Kapisztrán téren

Új terjesztõ a Várnegyed újságnál
Teelleeffoonnsszzáámm::  0066--11--333366--0044--3355      EE--mmaaiill::  uuggyyffeellsszzoollggaallaatt@@pprreesssslloogg..hhuu
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Alapító elnökére emlékezett a Lánchíd Kör
A Lánchíd Kör Egye-
sület ünnepi rendez-
vénnyel emlékezett
meg dr. Zeõke Pálról
születésének 100. év-
fordulóján. Az Egyesü-
let alapító elnöke a XX.
század tragikus fordu-
latokban gazdag törté-
netének tevékeny ré-
szese volt. Kisgazda-
párti kerületi elnökként
indult, majd a fõvárosi
törvényhatóság képvi-

selõjeként dolgozott. A második világháború alatt a len-
gyel menekülteket segítette. 1945-ben megválasztot-
ták Komárom-Esztergom megye fõispánjának. Ekkor
Esztergomban Mindszenty József hercegprímással szo-
ros kapcsolatot tartott fenn. A szovjet megszálló erõk
követelésére váltották le, mivel következetesen kiállt a
lakosság érdekeiért. Az 1948-as fordulatot követõen
állandó zaklatásoknak volt kitéve, munkahelyeirõl elbo-
csátották. Késõbb a természetjáró szövetség tagjaként
a fiatalokat maga köré szervezte, és kirándulásokon ne-
velte, tanította õket. Az 1980-as és 90-es években kul-
turális területen végzett munkájával segítette a rend-
szerváltozás szellemi elõkészítését. Sokat tett a határon
túli magyar fiatalok és az anyaországban élõ diákok kö-
zötti kapcsolat erõsítéséért is. 

Építõipari Nívódíjat kapott az Oxygen Wellness 

A Budavári Önkormányzat és a magántõke összefogá-
sának eredményeképpen válhatott Budapest egyik
emblematikus pontjává a naphegyi Oxygen Wellness
Központ, amely nemrégiben komoly elismerésben ré-
szesült. A neves szakmai szervezetekbõl - többek közt
a Magyar Mûvészeti Akadémia Építõmûvészeti tagoza-
tából - álló építõipari grémium döntésének eredmé-
nyeként ugyanis kiérdemelte a 2013. év Építõipari
Nívódíját, sport és szabadidõs létesítmény kategóriá-
ban. A bizottság indoklásában kiemelte, hogy az épület
harmonikusan a terepbe illesztve valósult meg. 
- A víz, föld, levegõ jegyében megfogalmazott, kiálló
sziklaként terepbe illesztett létesítmény csodálatos pa-
norámával, vizuálisan is oldott nagyvonalú terekkel,
elegáns burkolatokkal, üvegfalakkal kíván hozzájárulni,
hogy a wellness-fitness ne csak a testnek, de a léleknek
is élményt nyújtva teljessé tegye a kikapcsolódást – fo-
galmazott az Építõipari Mesterdíj Alapítvány képvisele-
tében Matuz Géza, az ÉMI vezérigazgató-helyettese.

A Nívódíjat jelképezõ táblát május 13-án helyezték el
az épület homlokzatán. Az átadáson  Wolf András, a fõ-
vállalkozó Market Építõ Zrt. mûszaki igazgatója, az al-
vállalkozók képviselõi, a tervezõ Aspectus Architect Zrt.
nevében Szerdahelyi László, valamint Csécs Attila, az
építtetõ Oxygen Wellness Kft. ügyvezetõ igazgatója
mondtak beszédet.

Röviden

Kedvezõ tendenciákról adott hírt képviselõ-
testületi összefoglalójában Krammer György
a kerületi rendõrkapitányság elmúlt évi tevé-
kenységének bemutatása során, kiemelve,
hogy az önkormányzat támogatásával, a
közterület-felügyelet és a polgárõrség közre-
mûködésével kerületszerte erõsíteni tudták a
rendõri jelenlétet, és ezzel együtt az itt élõk
biztonságérzetét. A képviselõk legutóbbi,
május végi ülésükön nem csak a kapitánysá-
gi beszámolóról tárgyaltak: egy új közterület-
használati rendelet megalkotásáról, a nehéz
helyzetbe került vállalkozásoknak nyújtandó
segítségrõl, valamint a Budavári Turisztikai
Kerekasztal létrehozásáról is döntöttek. 

A májusi Képviselõ-testület ülésén számolt be el-
múlt évi munkájáról a kerületi rendõrkapitány-
ság. Krammer György rendõr ezredes, a kapitány-
ság vezetõje szóbeli összefoglalóját azzal vezette
fel, hogy tavaly augusztusban vette át elõdje, dr.
Kiss Szabolcs rendõr õrnagy feladatait, a vezetõ-
váltás azonban nem okozott a mûködésükben
fennakadást. Úgy vélte, eredményességüket leg-
inkább az igazolja, hogy pozitív visszajelzéseket
kapnak az itt élõktõl, a jogkövetõ többség elfogad-
ja, értékeli tevékenységüket. A kapitányságvezetõ
elmondta: sok segítséget kapnak az önkormány-
zattól, amely jelentõs anyagi támogatást nyújt a
térfigyelõ-rendszer üzemeltetésére, valamint a
közterületeken szolgálatot teljesítõ rendõrök túl-
órájának finanszírozására.

Krammer György arról számolt be, hogy a rab-
lások, lakásbetörések, gépjármûvekkel kapcsola-
tos bûncselekmények száma fõvárosi viszonylat-
ban kifejezetten alacsony. A fokozott közterületi
jelenlét eredményeképp a kiemelt bûncselekmé-
nyek elkövetõi közül tavaly 74 fõt fogtak el, a rab-
lások elkövetõit 24 órán belül kézre kerítették.
Közterületi szolgálataikba tavaly még jobban be
tudták vonni a polgárõrséget és a kerületi közte-
rület-felügyeletet, velük együtt a problematiku-
sabb területeken, a Déli pályaudvarnál, a
Vérmezõnél, a Batthyány téren és a Várban is si-
került rendet teremteni.

A rendõrkapitányság beszámolójáról elisme-
rõen szólt Vecsey András képviselõ (Fidesz-
KDNP), közbiztonsági tanácsnok, aki szerint az
írásos anyag pozitív kisugárzású közbiztonsági
programként is értékelhetõ. Köszönetét fejezte
ki a kapitányságvezetõnek, hogy igyekszik kap-
csolatot tartani a lakossággal, egyúttal javasolta:
a körzeti megbízottakkal ne csak a Pauler utcai
központjukban, hanem más helyszínen is talál-
kozhassanak a lakók. Miseje Balázs (Jobbik) ör-
vendetesnek nevezte, hogy tavaly több ezer órá-
val nõtt a rendõrök közterületi jelenléte, ugyan-
akkor úgy érzi, hogy a Batthyány téren sok még a
tennivaló. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a kapi-
tányság munkáját értékelve megjegyezte, hogy a
kerületi rendõrök komoly erõfeszítéseket tettek
a mozgássérültek parkolási igazolványaival való
visszaélések kiszûrésére, továbbá az engedély nél-
küli árusítás visszaszorítására – ez utóbbi eseté-
ben ugyanakkor jogszabályi változtatásokra is
szükség lesz annak érdekében, hogy a mozgóáru-
sítás címén felbukkanó, engedély nélküli áruso-
kat ki lehessen szorítani a közterületekrõl.

A polgármester a további teendõk között emlí-
tette a szabálytalanul parkoló, illetve a védett öve-
zetbe behajtó turistabuszokkal szembeni foko-
zott ellenõrzéseket. A térfigyelõ kamera-rendszer
bõvítésére, mint megtudhattuk, pályázatot adott
be a kerület a Belügyminisztériumhoz. A nemré-
giben felújított Batthyány térrel kapcsolatban
Nagy Gábor Tamás elmondta: a biztonság erõsí-
tése érdekében folyamatos rendõri jelenlét van a
téren – ennek ellenére a hajléktalanok sokszor ki-
rívóan közösségellenes magatartást tanúsítanak.

Krammer György a Batthyány térrel kapcsola-
tos észrevételekre úgy reagált, hogy a hajléktalan-
ság kérdése társadalmi probléma, amit a rendõr-
ség a saját eszközeivel nem tud megoldani. A té-
ren kora reggeltõl késõ estig jelen vannak a kollé-
gái, akik azonnal intézkednek, ha szabálysértéssel
vagy bûncselekménnyel találkoznak.

A rendõrségi beszámolóhoz hozzászólt dr.
Kuczik János rendõr ezredes, Budapest fõkapitá-
nyának rendészeti helyettese is, aki jelezte: javul-
tak a felderítési mutatók, a járõrök nagyon gyor-
san helyszínre érkeznek, amikor riasztják õket. A
fõkapitány helyettese kiemelte, hogy a közleke-
désbiztonsági ellenõrzések terén fõvárosi vi-
szonylatban az élen járunk: a megengedett sebes-
ség túllépését, az alkoholfogyasztást, valamint a
biztonsági öv és a gyermekülés használatát rend-
szeresen, nagy hatékonysággal ellenõrzik a kerü-
leti rendõrök.

Az I. kerületi rendõrkapitányság után a
Budavári Katasztrófavédelmi Õrs is bemutatta el-
múlt évi tevékenységét. Sebõk Péter tûzoltó had-
nagy arról számolt be, hogy tavaly az Õrs egysége-
it 534-szer riasztották, ebbõl 166 alkalommal I.
kerületi helyszínre kellett kivonulniuk. Mûszaki
mentés 116 esetben, tûzeset pedig 50 esetben
történt, s összesen 23 bajba jutott ember életét
tudták megmenteni. Bár a kerületi laktanyában
jelentõs felújításra lenne szükség, ezzel együtt si-
került javítani a korábbi állapoton, idén ugyanis
az itt dolgozó tûzoltók önerõs munkával sok min-
dent rendbe tettek az épületben.

Új közterület-használati rendelet készült 

Új rendeletet alkotott a Képviselõ-testület a köz-
területek használatáról és rendjérõl. Ennek egyik
új eleme, hogy az utcazenélés minden alkalom-
mal közterület-használati engedélyhez kötött.
Ennek oka, hogy  az utcazenélés számos helyen za-
varó lehet, ezért korlátozták a tevékenységet. A vi-
tában ugyanakkor elhangzott az is, hogy a késõb-
biekben pontosításra kerülhet a rendelet,
amennyiben kiderül, túl szigorúak a szabályok.
Az adománygyûjtés is engedélyhez kötött. Ez el-
sõsorban az ál-adománygyûjtõk visszaszorítását
hivatott szolgálni, az utóbbi idõben ugyanis szer-
vezett bandák jelentek meg a kerületben, akik jó-
tékony célra való gyûjtés ürügyén próbálnak a já-
rókelõktõl pénzt szerezni. A közterület-használa-
ti rendelettel együtt a mellékletekben szereplõ
díjtáblázat is megújult, amelynek szerkezete átte-
kinthetõbb, egységesebb lett. A rendelet megte-
kinthetõ az ügyfélszolgálati irodákon és az ön-
kormányzat honlapján: www.budavar.hu.

Elbírálták a lakóközösségek pályázatait

Az önkormányzat idei épület-felújítási pályázatán
összesen 100 lakóközösség indult, amelyek egy
kivétellel mind megfeleltek a kiírás feltételeinek.
(Ezzel párhuzamosan a társasházak felújítási hi-
telfelvételét segítõ pályázatot is meghirdették,
melyre összesen 6 ház jelentkezett.) Az Épület-fel-
újítási Munkacsoport javaslata alapján a képvise-
lõ-testület úgy határozott, hogy 60 lakóközösség-
nek összesen 52,8 millió forint vissza nem térí-
tendõ támogatást nyújtanak rekonstrukciós
munkáikhoz. Az adható hozzájárulás összege ma-
ximum 3 millió forint lehetett, amely nem halad-
hatta meg a felújítás összköltségének 40%-át. 

A társadalmi szervezetek, közcélú feladatok és
karitatív célok támogatására kiírt, 10 millió forint
keretösszegû pályázat eredményét szintén kihir-
dette az önkormányzat. 42 határidõre beérkezett
pályázatból 38 számára tudtak 50 ezertõl 1 millió
forintig terjedõ támogatásokat biztosítani.

Megalakulhat a Budavári Turisztikai
Kerekasztal

Nagy Gábor Tamás polgármester arról számolt
be, hogy Horváth Viktória turizmusért felelõs
helyettes államtitkár látogatást tett a
Városházán. Megbeszélésükön merült fel an-
nak az ötlete, hogy hozza létre az önkormányzat
a Budavári Turisztikai Kerekasztalt, egy olyan
fórumot, ahol az érintett civilek, helyi vállalko-
zók mellett a hivatali szféra képviselõi is egy asz-
talhoz ülhetnek, és egyeztethetnek az aktuális
idegenforgalmi kérdésekrõl, együttmûködési
lehetõségekrõl. 

Segítség a nehéz helyzetbe került 
vállalkozásoknak

A Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztési
program részeként a Lánchíd utcát és a
Döbrentei utcát négy hónapra, a nyár végéig le-
zárták a forgalom elõl a közterületek átépítése
miatt, ami számos üzlet számára komoly bevétel-
kiesést jelent. Több esetben a vállalkozás fenn-
maradását veszélyezteti a vendégek számának
drasztikus csökkenése. Emiatt úgy döntött az ön-
kormányzat, hogy az általános tartalék terhére
egy 30 millió forint keretösszegû vis maior ala-
pot hoz létre, melybõl egyszeri, visszatérítendõ,
kamatmentes támogatás nyújtható az érintett,
átmeneti likviditási zavarokkal küzdõ vállalkozá-
soknak. A támogatás – amelynek minimális
összege 100 ezer, maximális összege pedig 1 mil-
lió forint lehet – 2014. június 15-éig kérvényez-
hetõ a polgármesteri hivatalnál. A megítélt
összeget 2015-ben kell majd visszafizetni, 12 ha-
vi egyenlõ részletben.

Egy külön határozottal a Lánchíd 19 Design
Hotelt üzemeltetõ Duna-Resort Kft. rendkívüli
támogatását is megszavazta a Képviselõ-testület.
A vendégek elmaradása miatt nehéz pénzügyi
helyzetbe került a szállodát mûködtetõ társaság,
amelynek nem csak a dolgozók bérét és járuléka-
it, hanem hitelének törlesztõ részleteit is fizetnie
kell, aminek összege több mint 18 millió forint
négy hónapra. Erre való tekintettel az önkor-
mányzat 18 millió 76 ezer forint visszatérítendõ,
kamatmentes támogatást biztosít a kft-nek, amely
jövõre, havi részletekben fogja visszatéríteni az
összeget. A cég meghatározott garanciákat vállal a
pénz visszafizetésre.

Egyezség a Centrum Parkolóval

Elfogadta a testület az önkormányzat közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok el-
látásának átfogó értékelését.  Jóváhagyták az ön-
kormányzat közalapítványainak 2013. évi tevé-
kenységérõl szóló kuratóriumi beszámolókat is,
akárcsak az I. kerületi Házgondnoksági Kft., vala-
mint a Budavári Kapu Kft. mérlegbeszámolóját.
A Házgondnoksági Kft. ügyvezetõjének, felügye-
lõ bizottsági tagjainak, illetve könyvvizsgálójának
megbízását további öt évvel, a Budavári Kapu Kft.
két ügyvezetõjének mandátumát pedig ez év végé-
ig hosszabbították meg. 

Hozzájárultak a képviselõk, hogy az önkor-
mányzat perbeli egyezséget kössön a Centrum
Parkoló Kft-vel. A megállapodás alapján az ön-
kormányzat eltekint a 76 millió forintos követelé-
sétõl, cserébe a Centrum nem érvényesíti a 2002-
es „próbaüzem” veszteségén alapuló, mintegy
120 millió forintos beszámítási kifogását, illetve
nem indít külön pert az alkotmánybírósági hatá-
rozatokból adódódó esetleges követeléseivel kap-
csolatban.                                                                        -d-

A képviselõ-testületi ülésen történt

Fokozott rendõri jelenlét erõsíti 
a közbiztonságot 

Rogán Antal is részt vett a Képviselõ-testület ülésén
Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester meghívására választókerületünk új országgyûlési képvise-
lõje, a Fidesz frakcióvezetõje, Rogán Antal is részt vett a képviselõ-testület legutóbbi ülésén. A
testület elõtt bemutatkozó képviselõ elmondta: gyakorló polgármesterként hozzászokott, hogy
a körzetével foglalkozni kell, a problémákat fel kell tárni, meg kell oldani. 

Szólt arról is, hogy az elkövetkezõ évek komoly fejlõdési lehetõségeket tartogatnak a kerület
számára, hiszen a kormány és a parlamenti többség fontos célkitûzése Budapest történelmi érté-
keinek helyreállítása, azok új funkcióval, élettel való megtöltése, s ebben kiemelt helyet képvisel
a budai Vár megújítása. Ennek keretében történik meg a Várbazár újjáépítése, illetve nagyon sok
közterületi rekonstrukció. „Biztos vagyok benne, hogy a célkitûzéseink eredménnyel járnak; én
is szeretnék a megvalósításban aktívan részt venni és az önkormányzatot támogatni abban, hogy
minél több fejlesztést végre tudjon hajtani” – nyilatkozta a frakcióvezetõ. Hozzátette: amennyi-
ben a fejlesztések során olyan problémák merülnek fel, amelyek megoldásához törvényi változ-
tatásra van szükség, számíthatnak a közremûködésére az Országgyûlésben. 

Rogán Antal kitért arra is, hogy megvan benne a nyitottság az együttmûködésre, a más politi-
kai táborba tartozók véleményét is szívesen meghallgatja. „Nem csak azokat kell képviselnem,
akik rám szavaztak, hanem mindenkit, aki itt él” –  jelentette ki a politikus.

AAddoommáánnyy  aazz  II..  kkeerrüülleettii
rreennddõõrrkkaappiittáánnyyssáággnnaakk
A kerületi rendõri munka elismeréseként a Közbiz-
tonsági Közalapítvány közel egymillió forint érték-
ben adományozott számítástechnikai eszközöket
az I. kerületi rendõrkapitányság részére. A kapitány-
ságon tartott hivatalos átadó ünnepségen dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester köszönetet mondott
Krammer György kapitányságvezetõnek az eddigi
hatékony munkáért. Dr. Cserháti László Gábor ku-
ratóriumi elnök köszöntõjében hangsúlyozta, hogy
a rendõrség továbbra is számíthat a közalapítvány
támogatására. 

KKöözzmmeegghhaallllggaattááss  
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete 22001144..  jjúúnniiuuss  1199--éénn,,  ccssüüttöörrttöö--
kköönn  1177  óórraaii  kkeezzddeetttteell  aa  BBuuddaappeessttii  KKeerreesskkeeddeellmmii  ééss
IIppaarrkkaammaarraa  sszzéékkhháázzáábbaann  (1016 Budapest, Krisztina
krt. 99. VII. emelet) tartja éves közmeghallgatását. 

Az írásban feltett kérdéseket, javaslatokat sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
ti irodáján (Budapest, I., Kapisztrán tér 1.) 2014.
június 18-án, 12 óráig lehet leadni illetve e-
mailen a kozmeghallgatas@ budavar.hu címre
elküldeni.

AA  kkeerrüülleettii  kköözztteerrüülleett--ffeellüüggyyeelleett
üüggyyffééllsszzoollggáállaattii    iirrooddáájjaa  

aazz  IIsskkoollaa  uuttccaa  1166..  sszzáámm  aallaatttt  ttaalláállhhaattóó..  

Nyitva tartás: 
hhééttffõõttõõll  ppéénntteekkiigg  88--1166  óórraa  kköözzöötttt..  

Ingyenesen hívható zöld szám: 
0680-324-025 

TTeelleeffoonn::  222255--77227722,,  222255--77227711..  FFaaxx::  222255--77227700..
EE--mmaaiill::  kkoozztteerruulleettffeelluuggyyeelleett@@bbuuddaavvaarr..hhuu
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Budavár hõseire emlékeztekKönyv készült
Kallina Mórról
Kallina Mór, az eklektikus Budapest építésze
címmel egy hiánypótló, a városunk múltja
iránt érdeklõdõk számára sok érdekességet ígé-
rõ kiadvány jelent meg Aczélné Halász
Magdolna kulturális antropológus és Virág-
Eglesz Anna mûvészettörténész szerkesztésé-
ben. A könyv bemutatójára a Kallina Mór és ve-
je, Árkay Aladár által tervezett Budai Viga-
dóban került sor, Ráday Mihály közremûködé-
sével. A városvédõ szerint a kiváló építésznek
„tisztességes emléket állít” a most megjelent
munka, amely nem csak közismert mûveinek,
a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga, a Budai
Vigadó, a Bécsi kapu téri evangélikus templom,
vagy az egykori Honvédelmi Minisztérium és
Fõparancsnokság építésének körülményeit
mutatja be, hanem a kevéssé ismert alkotásai-
ról, a gyönyörû pesti palotákról, valamint a meg
nem valósult, izgalmas elképzeléseirõl, például
az Országház és a Szent Gellért-emlékmû tervé-
rõl is részletes leírást ad. 

A szövegek mindemellett az építész családi
kapcsolataiba, valamint szakmájának korabeli
világába is betekintést engednek, ettõl lesz a kö-
tet – ahogy Ráday Mihály fogalmazott – „ha-
szonnal és szeretettel forgatható”.

Az Országos Fõépítészi Iroda, valamint a
Budapest Bank Budapestért Alapítvány támo-
gatásával megjelent könyv három fõ fejezetre
tagolódik: az elsõben Gyáni Gábor történész
ad képet a XIX. század végi építészek világáról, a
másodikban Virág-Eglesz Anna ismerteti
Kallina Mór munkásságát, a harmadikban pe-
dig Aczélné Halász Magdolna a mester életé-
nek családi, kulturális antropológiai vonatko-
zásait részletezi. Halász Magdolna a kiadvány
születésének történetét is összefoglalta, míg fér-
je, dr. Aczél Péter, Kallina Mór ükunokája, ke-
rületünk fõépítésze elõszót írt a könyvhöz,
amelyben olvasásra buzdítja mindazokat, akik
szeretnék még jobban megismerni a budapesti
eklektika világát.                                                         -d-

Hagyományõrzõ lovas huszárok és a történelmi
zászlók felvonulásával kezdõdött május 21-én a
Magyar honvédelem napjának koszorúzással egy-
bekötött ünnepsége a budavári Dísz téren. Zala
György Honvédszobra elõtt megjelentek mások
mellett a Magyar Honvédség vezérkarának tagjai,
a Honvédelmi Minisztérium vezetõi, a Magyar-
országra akkreditált katonai attasék, dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester, számos civil szervezet
és nagyszámú érdeklõdõ közönség.

A rendezvény a Himnusz hangjaival kezdõdött,
majd Hende Csaba honvédelmi miniszter felidéz-
te az 1849. május 21-én történteket és felelevení-
tette Buda visszavívásának történetét. Mint
mondta, a sikeres ostrom egyfelõl hatalmas szak-
mai teljesítmény, másfelõl hatalmas áldozat volt a
nem egészen fél év alatt létrehozott, sok szempont-
ból rögtönzött hadsereg és a frissen felállított ha-
diipar részérõl. „Áldozat volt az a fajta munka és
kötelességteljesítés, amit a tábornoktól a kisdobo-
sig, a huszártól a tüzéren át a bakáig, a szekerésztõl
a sebkötözõ orvosig mindenki elvégzett a diada-
lért. Hõsökként éltek, hõsökként szolgáltak. 

A szabadságharc és tetõpontja, Buda várának
bevétele azt üzeni, hogy igenis érdemes harcolni
közös jogainkért, a szabadságért, az önrendelke-
zésért – hangsúlyozta az ünnepség szónoka. Mi,
magyarok szeretjük és tiszteljük a szabadságot: a
sajátunkat éppen úgy, mint másokét. Ha kell,
küzdünk, és ha kell, dolgozunk érte.”

A miniszter úgy fogalmazott: „A Budát vissza-
foglaló honvédsereg példát mutatott az utódok-
nak: minden nemzedék, amely azóta honvéd-
ként szolgált, hozzájuk mérte magát, és mi sem
tehetjük lejjebb a mércét. Ennek szellemében a
nemzet komoly erõfeszítések árán lépésrõl lé-
pésre teremti meg a továbblépés, az újrafegyver-
zés, a honvédelmi életpálya létrehozásának fel-
tételeit. A haderõ az elmúlt években bizonyítot-
ta, hogy mindig lehet rá számítani. Több ezren
vannak szolgálatban, hogy váratlan kihívásokra
is megfelelõ válaszokat adhassunk: pilótáink
Kecskeméten, a missziókban lévõk szolgálati
helyükön, s mind a többiek. Ebben az ünnepi
pillanatban, amikor Buda várában összegyüle-
kezünk a piros-fehér-zöld zászló alatt, gondol-
junk rájuk is!” 

Hende Csaba e szavakkal zárta ünnepi beszé-
dét: „Kívánom mindannyiunknak: legyünk mél-
tóak az elõttünk járókhoz, legyünk méltóak egy-
máshoz, legyünk méltóak a küldetésünkhöz: a
nemzet szolgálatához! Isten áldja édes hazánkat és
óvja honvédeinket!”

A szabadságharc hõseiért Nárai László evan-
gélikus tábori lelkész és Bíró László katolikus tá-
bori püspök mondott imát. A Honvéd emlék-
mûnél tartott ünnepség koszorúzással zárult.
Hende Csaba honvédelmi miniszter és dr.
Orosz Zoltán altábornagy, vezérkarfõnök-he-
lyettes mellett a szobor talapzatán koszorút he-
lyezett el mások mellett Haszonicsné dr. Ádám
Mária, a Köztársasági Elnöki Hivatal fõigazgató-
ja, Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti
Örökség Intézetének elnöke. Budavári Önkor-
mányzata nevében dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester koszorúzott.

A honvédelmi napi megemlékezés a Fehérvári
rondellánál és Görgey Artúr szobránál folytató-
dott, majd az Esztergomi rondellánál ágyúlövés
kíséretében, ünnepélyesen felvonták a nemzeti
zászlót.                                                                             r. a.

A Dísz téri Honvéd emlékmûnél elsõként Hende Csaba honvédelmi miniszter és dr. Orosz Zoltán altábornagy, vezérkarfõnök-helyettes koszorúzott

Felhívás 
érdekes épületek

bemutatására
Az épített örök-
ség ünnepét, a
Kulturális Örök-
ség Napjait, 2014-
ben szeptember
20-21-én rende-
zik meg. A nagy
építõmester Ybl
Miklós 200. szü-
letésnapja tisztele-
tére ez az év egy-
ben a Magyar Épí-
tészet Éve is.

A szervezõk olyan épületek tulajdonosainak,
kezelõinek jelentkezését várják, amelyek önma-
gukban, a bennük folyó munka (pl. középület,
érdekes gyûjtemény gondozása stb.) esetleg az
épülethez kapcsolódó személy jelentõsége ré-
vén fontosak, legyen az ipari vagy középület,
templom vagy tájház. A szakemberek vagy fel-
készült munkatársak, önkéntesek épületvezeté-
sei mindig növelik a látogatási kedvet. Érdeke-
sek lehetnek az elfeledett technológiákat, az
épületszerkezeteket bemutató elõadások, prog-
ramok is. Mindig vonzó, ha egy településen
több helyszín fogadja az érdeklõdõket, össze-
hangolt nyitva tartással. 

Remélik, hogy ebben az évben minden buda-
pesti kerületben lesznek olyan épületek, ame-
lyek feltárják értékeiket az érdeklõdõk elõtt. 
A Kulturális Örökség Napok programjához a
www.oroksegnapok.hu honlapon lehet csatla-
kozni 2014. augusztus 8-ig. 

Kulturális Örökség Napjai
2014

Értékes mûemléképületek, köztük a budavári
Hatvany-palota és a Vörös Sün-ház, továbbá a
tabáni Virág Benedek-ház is megújul az elkövet-
kezõ hónapok során az önkormányzat beruházá-
sában. A kerületi tulajdonú lakóházakban a
karbantartási munkák is folyamatosan zajla-
nak.     

Ahogyan az itt élõk az elmúlt években már meg-
szokhatták, évrõl évre újabbés újabb mûemlék-
házak szépülnek meg az önkormányzat beruhá-
zásában. A munkálatok több helyen már el is
kezdõdtek. Az egyik legnagyobb beruházás há-
rom, egymással szomszédos Bécsi kapu téri mû-
emléképület helyreállítása. Megújul a Bécsi ka-
pu tér 5-ös számú  lakóház; a 6. szám alatti épület
és a 7. szám alatt álló ház is. Ez utóbbi épületben
a késõbbi tulajdonos, báró Hatvany Lajos író és
mecénás meghívására nagyon sok híres mûvész
megfordult az 1930-as években, többek között
Babits, Kosztolányi, Karinthy, Márai, de még
Thomas Mann is, aki itt találkozott elõször
Bartók Bélával. A jeles vendégek emlékére há-
rom évvel ezelõtt, Hatvany Lajos halálának 50.
évfordulóján a legismertebb mûvészek rézbe ön-
tött aláírásával díszítette a Budavári Önkor-
mányzat a palota elõtti járdaszakaszt.

Mindhárom Bécsi kapu téri mûemléképület
esetében a külsõ és belsõ homlokzatok vakolt és
kõbõl készült felületeit teszik rendbe, a munká-
latok már meg is kezdõdtek. Felújítják a nyílás-
zárókat is és újjáépítik a tetõzetet. Az 5-ös és a 6-
os szám alatti házak tetõzete egy korábbi helyre-
állítás során egybeépült, a mostani rekonstruk-
ció során azonban vissza fogják állítani a tetõsza-
kasz-határt, amelynek egy esetleges tûz tovább-
terjedésének megakadályozásában lehet fontos
szerepe. Az említett munkálatok elvégzésére
összesen bruttó 134 millió forintot fordít az ön-
kormányzat.

Ugyancsak zajlik már a Móra Ferenc utca 2a és
2b jelû épületek külsõ homlokzatának felújítása
is. Tavaly a két épület tetõszerkezetét építették
újjá. A mostani felújításra 20, illetve 30 millió fo-
rintot fordít a kerület. A közeljövõben kerül sor
Budapest ma is álló és használatban lévõ legré-

gebbi épületének, a Vörös Sün-ház külsõ hom-
lokzatának felújítására. Az épület megszépítésére
65 millió forintot költ az önkormányzat. 

A Tabán emblematikus épülete, a Virág
Benedek-ház több ütemben újul meg: már elké-
szült a vizesedõ pince szigetelése, s hamarosan
megkezdõdik a két épületbõl álló tömb (Apród
utca 10., Döbrentei utca 9.) homlokzatának fel-
újítása. Belsõ átalakításokra is sor kerül, az
Apród utcai szárny rekonstrukciója során pél-
dául olyan megoldásokat kívánnak alkalmazni,

amelyekkel a vendéglátás céljára alkalmas, de
évek óta kiadatlan területek is bérlõre találhat-
nak. 

A nagyobb felújítások mellett folyamatosak a
jó karba helyezési munkák is. A GAMESZ a pá-
lyázaton kiválasztott kivitelezõkkel tizenhat épü-
let utcai vagy belsõ udvari homlokzatát javítja ki
és festi át, illetve ahol szükséges, a függõfolyosók
szigetelését, újraburkolását is elvégzik. Tizenkét
helyszínen tetõkarbantartásra kerül sor – csere-
peket, lécezést cserélnek, tartószerkezeti eleme-
ket javítanak. Már folynak a munkálatok példá-
ul a Dísz tér 13. szám alatti épületben vagy az
Országház 18. számú épületben.   

Az év második felében, tizenhárom bérlakás-
ban a vizesedés miatti problémákat fogják elhárí-
tani. Több helyen tervezik a gáz alapvezetékek
cseréjét, továbbá ismét felülvizsgálják az összes
önkormányzati kézben lévõ épület elektromos
alaphálózatát, és indokolt esetekben a lakások
mérõórájáig újrahúzzák a kábeleket. Az elörege-
dett kémények felújítása ugyancsak komoly fel-
adatot jelent a GAMESZ számára, idén a terveik
szerint 60-70 kémény javítását, bélelését fogják
elvégezni.

Kezdõdnek az önkormányzati házfelújítások

Idén is több épületet újítanak fel az önkormányzat 
beruházásában
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Az ünnepség résztevõi számára a Magyar
Nemzeti Rézfúvós Kvintett mûsora idézte fel a
forradalom és szabadságharc hangulatát, hiszen
az együttes tagjai korabeli honvéd viseletben töb-
bek között Egressy Béni és Erkel Ferenc mûvei-
bõl játszottak. Majd Papp Zoltán Jászai-díjas szín-
mûvésze szavalt el két Petõfi költeményt.

A történelmi visszapillantást Móra Ferenc
egyik meséje, a Titulász bankója követte Takács
Bence Ervin elõadásában. A tanulságos történet
fõhõse egy öreg rongyszedõ, aki egész életében
megõrzött egy százforintos Kossuth-bankót.
Nagyon beteg volt már amikor legféltettebb kin-
csét odaadta a gyerek Móra Ferencnek. A fiú a
pénzt kezdetben értéktelen papirosnak vélte,
nagyapja és apja azonban rádöbbentette, hogy
fontos ereklyét kapott egy igazi hazafitól. A mese
a nemzedékek közötti történelmi értékek és em-
lékek átadásáról szól.

Budavár emléknapjának ünnepi rendezvé-
nyén minden esztendõben a kerület polgármes-
tere az önkormányzat nevében köszönti a város-
rész díszpolgárait. Ezúttal minden jelen lévõ ki-
tüntetett a szabadságvágy szimbólumaként egy
eredeti, 1848-ban kibocsátott Kossuth 5 forin-
tost és egy korabeli 1 krajcáros érmét kapott aján-
dékba. 

Az idei díjazott: Balázs Fecó énekes, 
zeneszerzõ
A korábbi kitüntetettek köszöntése után került
sor az új díszpolgár avatására.

A Budavári Önkormányzat döntése értelmé-
ben 2014-ben Balázs Fecó énekes-zeneszerzõ
kapta az elismerést. A díszpolgári oklevél szöve-
ge így hangzik:  „Elõdeink dicséretes rendelése,
hogy mindazok, akik munkájuk, életük során
elõsegítik értékeink megõrzését, öregbítik ke-
rületünk jó hírnevét, különleges megbecsülés-
ben részesüljenek.

Balázs Fecó énekes, zeneszerzõ személyes sorsát
is tükrözõ, közösségteremtõ mûvészete példaér-
tékû. Dalainak õszinteségével és líraiságával min-
den korosztályt képes megszólítani szerte a
Kárpát-medencében. Neve egybeforrt a Tabán-
ban és a Budai Ifjúsági Parkban tartott nagysike-
rû koncertekkel, amelyek generációkat gazdagí-
tottak az összetartozás élményével.
Tevékenységét nagyra értékelve a Budavári Ön-
kormányzat Képviselõ-testülete kinyilvánította,
hogy Balázs Fecó kiérdemelte a kerület legmaga-
sabb kitüntetését és az iránta érzett nagyrabecsü-
lés és tisztelet bizonyságául õt Budavár díszpolgá-
rává megválasztotta.
A mai naptól Balázs Fecó jogosult a Budavár
Díszpolgára kitüntetõ cím használatára és a bu-
davári címerrel díszített aranygyûrû viselésére. 
Ezen oklevelet a Budai Vár 1849-es visszavétel-
ének 165. évfordulóján, 2014. május 21-én állí-
tottuk ki és aláírásunkkal hitelesítettük.”

„A fedezet: a bizalom”

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntõjé-
ben arra a szoros kapcsolatra utalt, amely a Móra
Ferenc meséjében említett Kossuth-bankót
összefûzte a díszpolgárok ajándékával. -A Tavaszi
hadjáratban az önkéntesekbõl és honvédekbõl ál-
ló sereg gyõzni tudott a császári csapaton.
1848/49-ben megszületett a bizalom a különbö-
zõ társadalmi csoportok között – mondta a pol-
gármester. Önkéntesek gyûjtötték a nemes höl-
gyek ékszereit, a szegények krajcárjait. Folyt gyûj-
tés a toborzógyûléseken, az ágyúöntõkben. Az 5
forintos Kossuth-bankón szerepelt a felirat, hogy
a „pénzjegy elfogadtatik”, de valójában nem volt
rá fedezet. A fedezet a bizalom volt. A kormány
gazdaságélénkítéssel, a pénzügyi irányítás önálló-
ságának megteremtésével próbálkozott. Amikor
az ezüstkészletet Windischgrätz lefoglalta, min-
denki azt hitte, hogy a magyar pénzügypolitika
összeomlik. A honvéd sereg ennek ellenére min-
den támogatást megkapott. A Kossuth-bankó
mágikus erejû tárgyként mûködött, erõs jelképe
volt a magyar ellenállásnak. (Móra Ferenc is ezt
idézte fel meséjében saját gyerekkorából.)
Haynau keményen büntette, ha Kossuth-bankót
találtak valakinél. „Titulász bankója” megko-
pott, de túlélt három nemzedéket.

-Közösség és hiteles egyéniségek nélkül nincs
bizalom – folytatta dr. Nagy Gábor Tamás, majd
továbbiakban az új díszpolgár, Balázs Fecó szemé-
lyiségét és pályáját méltatta. Az ünnepség házigaz-
dája nem csupán alkotó emberként, hanem kö-
zösségteremtõ egyéniségként jellemezte a Taurus
és a Korál zenekarok alapítóját, akinek dalai
Horváth Attila szövegeivel váltak klasszikussá. -

Balázs Fecó mindig hû maradt önmagához, de
mindig továbblépett. Bachot játszott, komolyze-
nei koncerteken lépett fel, majd jótékonysági
gyûjtésbe kezdett. Tevékenységéért szakmai és ál-
lami elismeréseket kapott. A fõváros szülötte, aki
itt lelt otthonra a Várban. Talán nem véletlen,
hogy Victor Máté zenés mûvében korábban ép-
pen õ énekelte Bornemisza Péter sorait: „Vajon
mikor leszön jó Budában lakásom?”.

Balázs Ferenc olyan egyéniség, akire mind-
annyian büszkék vagyunk – zárta köszöntõjét
Budavár polgármestere. 

Budavár új díszpolgárának dr. Nagy Gábor
Tamás személyes ajándékokat is átnyújtott: a da-
laiból áradó béke jelképeként egy drágakõvé ne-
mesedett, úgynevezett kalcit korallt; egy számo-
zott palack Puskás Ferenc emlékbort és egy színes
fotót, amelyen egy tréfás kedvû útfelújító mun-
kás a Hess András téren kockakõbõl rakta ki
Balázs Fecó kedvenc csapatának nevét: az „FTC”
feliratot.

Örömkoncert az aulában

Balázs Ferenc meghatódva köszönte meg az ön-
kormányzat által adományozott díszpolgári cí-
met és az ünnepi rendezvényt. Elfogódva említet-
te, hogy szavakban nehéz megfogalmaznia az ér-
zelmeit, de ha lenne a közelben egy zongora,
örömmel játszana rajta néhány számot a jelenlé-
võknek. Néhány perc múlva elõkerült a hang-
szer, amelyen az énekes, zeneszerzõ immár felsza-
badulva, rövid koncertet improvizált. A zongorát
körbeálló közönség vele énekelte az ismert dalo-
kat, Almási Éva pedig örömmel duettezett Buda-
vár díszpolgárával.                                                     R.A.

Budavár új díszpolgára: Balázs Fecó

Bálint Ferenc történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Egyenruha és Felszerelés Gyûjteményének munkatársa
idézte fel a budavári ostromot, majd a huszárok néhány
korabeli fegyverét is bemutatta a közönségnek.
Karabélyok, csappantyús pisztolyok, szablya került ki a
tárlóból, majd egy jellegzetes csákó, amely a 17. század-
ban a magyar huszárok viseletével terjedt el Európa-szer-
te. A muzeális tárgyakat az ünnepség végén közelebbrõl is
megtekinthették az érdeklõdõk.

Május 21-én, a Városháza aulájában Buda
1849-es visszavételére emlékeztek a képviselõ-
testület tagjai, a civil szervezetek képviselõi és a
városrész polgárai. A Kerület napján rendezett
ünnepségen nemcsak a történelmi eseményeket
idézték fel, hanem a kerület díszpolgárait is kö-
szöntötték. A hagyományoknak megfelelõen,
ezen az estén került sor az idei év díszpolgárának
avatására is. A Budavári Önkormányzat 2014-
ben Balázs Fecó énekes – zeneszerzõt választotta
díszpolgárává.

Egy régi útitárs
Az új díszpolgár kitüntetéséhez elsõként Schmitt Pál ko-
rábbi köztársasági elnök mondott laudációt. Méltatását
Hamvas Béla szavaival kezdte, amely szerint: „Az ember
sok ezer könyvet olvas, legnagyobb részüket egy hét alatt
elfelejti… és van tíz-húsz-harminc, amely hosszú ideig kí-
séri, mint a barát vagy a kedves.” Ahogyan a könyvek, úgy
az emlékek is útitársakká szegõdnek – mondta a politikus,
majd személyes hangon idézte fel az egykori Ifjúsági
Parkban átélt élményeit, amikor az Omega és az LGT mel-
lett a Neoton, a Taurus és a Korál is nagy koncerteket adott.
Emlékeztetett arra is, hogy 1979-tõl Balázs Ferenc hat éven
keresztül elnyerte „az év billentyûse” címet. Schmitt Pál
úgy fogalmazott, hogy az ünnepelt nemcsak kiváló billen-
tyûs, de dalaival meg tudja szólítani a lelkeket. Gyakran
hallotta õt rock-zenekarral játszani, a legszebben mégis
akkor szólnak a dalai, ha a zongoránál egyedül énekel.
Végül elárulta, hogy 2002-ben maga is „zenekari tag” volt
Balázs Fecó együttesében, hiszen akkori fõpolgármesteri
kampányában közösen is énekeltek néhány dalt.

A mûvészethez végzet kell
Almási Éva Kossuth és Jászai-díjas színmûvész az énekes-
zeneszerzõvel közös fiatalkori élményét, a Bartók Béla
Zenemûvészeti Szakközépiskolában, azaz a konzervatóri-
umban töltött éveket idézte fel, ahol délelõtt Mozartot és
Beethovent gyakoroltak, esténként pedig a Zeneaka-
démiára jártak. A színésznõ a késõbbi évekre úgy emléke-
zett, hogy ismerte és szerette a Korál együttes dalait, de
igazi rajongójuk csak néhány évvel ezelõtt lett. Szemtanúja
volt a Sportarénában, amikor jubileumi koncertjén Balázs
Fecó jelképesen átadta saját dalait fiatal pályatársainak.
Az ifjú kollégák a színpadon énekeltek, miközben a kivetí-
tõ azt mutatta, ahogyan õ maga a háttérbõl küldi nekik az
energiát.  Almási Éva egy Márai idézettel zárta laudációját:
„A tehetség kevés. Az értelem kevés. A mûveltség kevés ah-
hoz, hogy valaki mûvész legyen. Mindenhez végzet kell, me-
lyet nem lehet félreérteni, s melyet semmiféle emberi erõ
vagy szándék nem tud megmásítani. A mûvész, az igazi,
nem ‘tévedhet’ semmiféle pályára, s nincs olyan történelmi
vagy helyzeti erõ, mely eltéríthetné feladatától. Aki így mû-
vész, annak végzete van. Ez a legtöbb.”

A sitkei közösség
A harmadik laudációt Kovács Ferenc, a sitkei kastélyszálló
tulajdonosa, a Vas megyei közgyûlés elnöke mondta el. Úgy
fogalmazott, hogy számára a Korál együttes dalai – köztük
„a kõfalak leomlanak”, vagy a „ha nem lennék szabad, élni
sem tudnék” sorok mindig a szabadságvágyról szóltak.
Amikor Balázs Ferenc 1985-ben elõször szólaltatta meg
Bach zenéjét a sitkei kápolnában, azonnal közösséget te-
remtett. A következõ évben elnökletével megalakult a
Kápolnáért Kulturális és Sport Egyesület, amelynek veze-
tését késõbb a község mindenkori polgármesterei vettek
át. Az 1872-ben felszentelt és hosszú idõn keresztül romos
kápolna felújítása 1991-ben készült el. -A zeneszerzõbõl
áradó szeretet rövid idõn belül mindenkire átsugárzott –
zárta szavait Kovács Imre.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester adeta át Balázs Fecónak a díszpolgári oklevelet és az aranygyûrût
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Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(Magyarság Háza)
JJúúnniiuuss  1100..  kkeedddd,,  1188..0000  óórraa::  Németország magyar emlé-
kei(I.)Ezredévnyi emlékeink  Bajorországban. Elõadó:
Kucsera János mérnök, a müncheni Széchenyi Kör elnö-
ke. Meghívott vendég: a Német Szövetségi Köztársaság
budapesti nagykövete. Az elõadást az elõadó és az egye-
sületi tagság vetített képeivel illusztrálják. (I., Szent-
háromság tér 6.) 

Vízivárosi Galéria
(II., Kapás u.55.)
Kölcsönhatások – festmények, szobrok címmel Götz
János, Jándi Zsuzsanna és Götz Johanna alkotásai láthatók
a Vízivárosi Galériában június 24-ig. Nyitva: keddtõl pén-
tekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig. 

Várfok Galéria
(I., Várfok u.11.)
Szögletek- a Várfok Galéria mûvészeinek csoportos kiál-
lítása. 
Kiállító mûvészek: aatoth franyo, feLugossy László,
Françoise Gilot, Gyõrffy László, Herman Levente, Hollós
Ádám,  Jovanovics Tamás, Keserü Károly, Misetics Mátyás,
Mulasics László, Nádler István, Rozsda Endre, Szirtes
János, Szotyori László,  Várady Róbert. 
A Várfok Project Roomban Csendes napok címmel Szanyi
Borbála dézsaszobrait tekinthetik meg az érdeklõdõk.

Nyitva tar-
tás: június
13-tól július
12-ig, kedd-
szombat 11
és 18 óra
között.     

Mesemúzeum
(I., Döbrentei u.15.)
Június 14., szombat 11 órától: Mesetánc,
táncos-mesés foglalkozás.
Ezen a napon a messzi Mongóliába uta-

zunk a mese szárnyán, ahol megismerkedünk a hiszékeny
rókával és a ravasz vadludakkal. Szavak nélkül, sok moz-
gással és tánccal megidézzük a mese szereplõit és törté-
netüket. A foglalkozást Götz Andrea táncpedagógus ve-
zeti. Ajánlott korosztály: 3-8 éves korig.
MMúúzzeeuummookk  ééjjsszzaakkáájjaa  
Mesés forgatag: írók, könyvek és kalandok 
a Mesemúzeumban
JJúúnniiuuss  2211--éénn  eljön hozzánk Bagaméri, aki a fagylaltját
maga méri. A Mesemúzeumban megváltott elsõ 100 kar-
szalaghoz ajándékfagyi jár! Könyvforgató programunkra
hozz egy könyvet, amelyet szívesen elcserélnél egy ne-
ked tetszõ másikra! 
16.00: Találkozás Csukás Istvánnal, a Mesemúzeum
Patrónusával.
17.00- 19.00: A Kompánia Színházi Társulat Csukás-ka-
landpályája. Lesz nagy ho-ho-ho-horgászat, festék-
tüsszentés és sárkányszelídítés. 
19.00: A népszerû Rév Fülöp regénysorozat most készü-
lõ, harmadik kötetének mûhelytitkairól, Balatóniai plety-
kákról mesél a szerzõ, Jeney Zoltán. Készíthetsz lovagi
pajzsot vagy hercegnõi süveget! 
20.30: Hetedhét koncert Kovácsovics Fruzsival
16.00 – 22.00: 7 próba és Ex-libris készítés a múzeumban.
16.00- 22.00: Könyvforgató – kinõtt gyerekkönyvek
csereberéje a United Way Alapítvány szervezésében 2-14
éves könyvforgatók részére. 
KKöönnyyvvggyyûûjjttééss  ééss  ccsseerreebbeerree  aa  MMeesseemmúúzzeeuummbbaann
A nyári olvasásra ösztönzés céljából idén tavasszal a
United Way Magyaroszág Könyvforgató  néven elindított

egy kezdeményezést, melynek egyik állomása a Mese-
múzeum lesz június 21-én, a Múzeumok Éjszakáján. 

Könyv-csereberére és adományozásra invitálják a 2-
14 éves korú  gyermekeket nevelõ családokat, ahol a
gyerekek elcserélhetik megunt könyveiket. A felesleges-
sé vált könyveket pedig elajándékozhatják, ezeket a
United Way Magyarország általános iskolákon és gyer-
mekotthonokon keresztül, többségében hátrányos hely-

zetû gyerekekhez juttat el. Hogy az adományozás és a
cserebere személyesebbé váljon, a résztvevõk a helyszí-
nen  elõre gyártott matricákat ragaszthatnak a könyvek-
be és személyes üzeneteket írhatnak a könyvek új tulaj-
donosainak.

A Mesemúzeum Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó
mesés forgataga június 21-én, 16 órakor kezdõdik, a
könyv-csereberén a részvétel ingyenes.

Programok

A döntõben a Tabáni Szent Katalin plébániát le-
gyõzve megnyerte az I. Kerületi Egyházak 21.
Labdarúgó Bajnokságát a Tabáni Szent Sasok
csapata. Mivel ez volt sorrendben a harmadik si-
kerük, végleg hazavihették a vándorkupát. 

Tiszteletadással vette kezdetét a Czakó utcai
Sport és Szabadidõközpontban immáron 21. al-
kalommal meghirdetett I. Kerületi Egyházak
Labdarúgó Bajnoksága. A tizenhárom csapat
tagjai Fejes Csaba, a Budavári Nagyboldog-
asszony templom lelkészével imát mondtak
mindazokért, akik az eltelt 20 évben tevékeny
részt vállaltak a kerület legrégebbi sportrendez-
vényének sikerébõl, azonban többé már nem le-
hetnek velünk. Elhangzott a focistáknak járó
ebédet éveken át biztosító Wessely Ferenc, a
Tabáni Szent Katalin csapatában két éve még pá-
lyára lépett Helyei László színmûvész, valamint a

sorozat azon díszvendégeinek a neve, akik ma-
napság az égi pályákon kergetik a labdát: Puskás
Ferenc, Albert Flórián, Dalnoki Jenõ, Illovszky
Rudolf, Varga Zoltán és a bajnokság napján vá-
ratlanul elhunyt Lóránt Gyula. Sajnos egészség-
ügyi okokból az idei díszvendég és az emléklapo-
kat kézjegyével ellátó Várhidi Pál, az Újpest le-
gendás játékosa és az Aranycsapat kerettagja sem
lehetett jelen a rendezvényen. Eljött viszont
Lóránt Gyula lánya, aki a kezdõrúgás elvégzését
is elvállalta. 

Mielõtt azonban útjára indult volna a labda,
Vecsey András az egyházi focibajnokság ötlet-
gazdája és szervezõje köszöntötte a játékosokat.
Mint elmondta, bár a játék még nem kezdõdött
el, egy mesterhármasnak máris tapsolhatunk,
hiszen „a program fõvédnöke, Orbán Viktor
1998. és 2010. után idén is megszerezte azt a bi-
zonyos mindent eldöntõ gólt, így újra megkapta

a miniszterelnöki megbízatást” – emlékeztetett
az önkormányzati képviselõ hozzátéve, hogy a
miniszterelnök a szokásokhoz híven idén is
ajándékokat ajánlott fel a legjobban szereplõ
csapatoknak.

A tizenhárom alakulat közül a Szilágyi Dezsõ
téri református templom és a Tabáni Szent Sasok
számára ráadásul különleges tétje volt a bajnok-
ságnak. Mivel mindkét csapat korábban kétszer
elhódította a kupát, ismételt gyõzelmükkel végle-
gesen hazavihették a trófeát. Ez végül a tabániak-
nak sikerült, miután a döntõben a szomszédvár
Szent Katalin plébániát is legyõzték. Bár bajnok
csak egy csapat lehetett, a többiek sem búslakod-
tak: a dobogósok érmet és kupát, a 4-6. helyezet-
tek oklevelet kaptak, míg a szponzorok jóvoltából
mindenkinek járt az elmaradhatatlan vörösbo-
ros marhapörkölt. 

Végeredmény: 
1. Tabáni Szent Sasok
2. Tabáni Szent Katalin plébánia
3. Szent Anna plébánia II.
4. Budai Kapucinus templom 
5. Szent Flórián görög katolikus templom
6. Krisztinavárosi plébánia
7. Szilágyi Dezsõ téri református templom
8. Várvédõ Lovagok
9. Bécsi kapu téri evangélikus templom II.
10. Budavári Mátyás-templom
11. Szent Anna Sördögök
12. Bécsi kapu téri evangélikus templom I.
Gólkirály: Tarnai Bence 10 gól (Tabáni Szent
Sasok)
Legjobb játékos: Simon Ervin (Tabáni Szent
Katalin plébánia)
Legjobb Kapus: Boka Róbert (Szent Anna plébá-
nia II.)
Közönségdíj: Szent Flórián görög katolikus temp-
lom 

Elkelt a vándorkupa

Szárnyaltak a Tabáni Sasok 

Kihívás a Czakón 
300 óvodással
Kerületünk a kezdetektõl fogva részt
vesz a korábbi Challenge day, majd
Kihívás Napja elnevezésû országos sport-
napon. A Czakó utcai Sportközpontban
zajló rendezvényen a legnépszerûbb és
legaranyosabb eseményt az ovisok részvé-
tele jelentette. A több mint 300 óvodás
egész nap játszott, sportolt, versenyzett, s
a légvárat is boldogan vették birtokukba. 

Az ország legnagyobb lakossági sportos
megmozdulásán a gyerekek ismét aktí-
vak voltak, az I. kerület a részvétel és a sor-
solás alapján 150 ezer forint értékû sport-
szerutalványt nyert.

RReennddõõrrssééggii  sszzeemmppoonnttbbóóll  mmoozzggaallmmaassaann  tteelltt  aa  mmáájjuuss,,
bbáárr  eerrõõsszzaakkooss  bbûûnnccsseelleekkmméénnyyeekk  eezzúúttttaall  sseemm  ttöörrttéénn--
tteekk,,  bbõõvveenn  aakkaaddtt  ddoollggaa  aa  kkeerrüülleettii  kkaappiittáánnyyssáágg  eemmbbee--
rreeiinneekk..  TTööbbbb  bbûûnnöözzõõtt,,  kköözzttüükk  áállrreennddõõrröökkeett  iiss  ssiikkeerrüülltt
eellffooggnnii,,  mmíígg  aazz  eellkköövveetteetttt  bbûûnnccsseelleekkmméénnyyeekk  ttööbbbbsséé--
ggéérrõõll  eellmmoonnddhhaattóó,,  hhooggyy  aa  sséérrtteetttteekk  nnaaggyyoobbbb  kköörrüüllttee--
kkiinnttéésssseell  eellkkeerrüüllhheettttéékk  vvoollnnaa  aazz  áállddoozzaattttáá  vváálláásstt..  

Bûncselekmény a hamis bérlet használata
Hamis bérletet mutatott az ellenõröknek egy nõ a
Batthyány téren, nem jött azonban zavarba, hiszen
rögtön elõhúzott egy másik szelvényt. Ez sem hatotta
meg az ellenõröket, akik megállapították, hogy ebbõl
is hiányzik az UV-biztonsági szál, azaz a bérlet nem
eredeti. A vállalkozó kedvû utas minden bizonnyal
szereti az izgalmas helyzeteket, amelyekbõl a közel-
jövõben bõven kijut majd neki, hiszen a hamis bérlet
használata vétségnek minõsül és büntetõeljárást von
maga után. 

Tolvajok dolgoztak az építkezésen
Nem bírt ellenállni a kísértésnek az egyik alkalmazott
és megpróbált eltulajdonítani egy értékes gépet a ke-
rületben zajló nagyszabású építkezésrõl. A tároló kon-
téner ablakát már betörte, a szerszámot mégsem tud-
ta magával vinni, mivel megzavarták „munka” közben.
Bár sikerült elmenekülnie, a kerületi rendõrök beazo-
nosították, így ellene lopás bûntettének megalapozott
gyanúja miatt eljárás indult.

Ellenõrzik a mozgássérült 
parkolókártya használatát
Továbbra is szigorúan fellép a mozgáskorlátozottak
részére kiadott parkolási kártyákat jogosulatlanul
használókkal szemben a kerületi rendõrség. Tudni kell,
hogy az engedélyt kizárólag a kedvezményezett, vala-
mint az õt szállító használhatja. Amennyiben ezek a
feltételek nem teljesülnek, a gépkocsivezetõ közok-
irat-hamisítást követ el. Az utóbbi idõszakban is elõ-
fordult jogosulatlan kártyahasználat a kerületben, az
elkövetõ ellen megindult a büntetõeljárás. 

Karambolozott a villamos 
Ismét közlekedési balesethez vezetett a figyelmetlen-
ség. A jelzõlámpa tilos jelzése ellenére egy teherautó
behajtott az Attila út és Krisztina körút keresztezõdé-
sébe és nekiütközött a Széll Kálmán tér és Savoya park
között járó 18-as villamosnak. A teherautó a baleset-
ben felborult, a gépkocsi sofõrje nyolc napon túli, a vil-
lamos vezetõje nyolc napon belüli sérüléseket szenve-
dett. Szerencsére az utasok közül senki sem sérült
meg.

Vasúti szarka a Déliben
Alkalom szüli a tolvajt – tartja a mondás –, amely ez-
úttal is beigazolódott. Az történt ugyanis, hogy a Déli
pályaudvaron álló vonat egyik utasa, miután feltette a
csomagjait a poggyásztartóra, rövid idõre szem elõl
tévesztette értékeit. Csak erre várt a mögötte helyet
foglaló férfi, aki egyszerûen elemelte a sértett holmiját
és békésen elsétált. A hasonló esetek elkerülése érde-
kében a rendõrség nyomatékosan arra kéri az utaso-
kat: Soha, semmilyen körülmények között ne hagyják
õrizetlenül csomagjaikat. 

Kék hírek
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E-mail: varnegyed@budavar.hu Várnegyed

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

BBuuddaaii Várban a Táncsics Mihály utcában reprezentatív
mûemlékházban lévõ 2 szintes, 2 generációs, 2 fürdõszo-
bával kialakított 110 m2-es, cirkófûtéses önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb budai örök-
lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 31,9 M Ft. Wágner Iro-
da, 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.  

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Úri utcában patinás mûemlékház
földszintjén egymás mellett lévõ 62 m2-es, 2 szoba hallos,
felújítandó, remek elosztású  lakás és 57 m2-es 1 szoba
hallos felújított önkormányzati lakások örökölhetõ bérleti
joga átadó vagy budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirány-
ár: 13,9 M Ft és 14,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

II..  Budai Vár közvetlen közelében a hangulatos Szalag
utcában reprezentatív, felújított mûemlékházban lévõ
egyedi gázfûtéses 41 m2-es önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó vagy nagyobb méretû budai örök-
lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 9,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaai vár közelében a Batthyány utcában felújított tár-
sasházban eladó egy reprezentatív, polgári belméretû 120
m2-es, erkélyes, panorámás 3,5 szoba hallos, alacsony rezsi-
költségû öröklakás. Garázslehetõség a közelben. Irányár:
39,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Duna-part közelében a Batthyány
téren felújított mûemlékházban 41 m2-es 1,5 szobás, fel-
újított és 90 m2-es 2,5 szoba hallos, erkélyes felújítandó
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy
hasonló csereértékû budai öröklakásra cserélhetõ. Csere-
irányár: 9,8 M Ft és 14,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

XXIIII.. Svábhegyen természetvédelmi terület mellett, de
tömegközlekedés közelében az Evetke utcában eladó 45
m2-es, 1,5 szobás, erkélyes, azonnal beköltözhetõ össz-
komfortos öröklakás. Irányár: 14,9 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.  

IIII..  kerület Trombitás utcában a Városmajor parkjának
közelében reprezentatív, klasszikus bauhaus-jellegû tár-
sasházban lévõ 100 m2-es, 2 erkélyes 3 szoba hallos örök-
lakás gépkocsibeállóval, tárolóval eladó. Irányár: 34,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.  

DDíísszz  téren reprezentatív mûemlékházban lévõ földszin-
ti és II. emeleti 127 m2-es, cirkófûtéses önkormányzati la-
kások örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb lakásra
cserélhetõ. Csereirányár: 24,9 M Ft és 26,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBaakkoossLLAAKK Ingatlan keres eladó ingatlanokat (lakásokat,
házakat, üzlethelységeket, garázst) folyamatosan bõvülõm
ügyfélköre részére. BakosLAK, Batthyány u. 32. Telefon:
326-0618, 06-20-9740-571.

DDiipplloommaattaa ügyfeleink részére igényes kiadó lakást, há-
zat keresünk. BakosLAK, telefon: 326-0618, 06-20-
9740-571.

LLaakkáássccsseerree:: 54 m2-es teljesen felújított VIII. kerületi (IV.
metró, 4-6 villamos) 2 szobás, 1. emeleti (van lift), erké-
lyes lakás cserélhetõ I., II., V., VI., VII., IX., XI., XIII. kerüle-
ti  hasonló nagyságú, akár teljesen felújítandó erkélyes la-
kásra. Elérhetõség: 06-70/2897890

TTiihhaannyyii  háromszintes, Balatonra örökpanorámás, 5 és
fél szobás, két fürdõszobás, 160 m2-es nyaralómat teljes
felújításra szoruló, magas emeleti, 4 szobás nagypolgári-
ra cserélném a kerületben. Legfelsõ emelet, vízivárosi
elõny. Csereirányár: 32 MFt. Telefon: 06-30-9515-003.

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

II..  kkeerr..  Gellérthegyen Berényi u. I. em. igényesen fel-
újított, cirkós, biztonsági ajtós, riasztós 45 m2-es 2 szo-
bás, erkélyes, közös és külön tárolós, kocsibeállós, te-
remgarázsos lakás eladó. Telefon: 06-30-949-6400.

KKéésszzppéénnzzzzeell vásárolnék tulajdonostól I., II. emeleti,
1,5-2 szobás, csendes, , panorámás, parkra nézõ, temp-
lom melletti lakást. E-mail: privilegv@gmail.com, tele-
fon: 06-70-280-3991.

LLaakkáássccsseerree::  54 m2-es teljesen felújított VIII. kerületi (IV.
metró, 4-6 villamos) 2 szobás, 1. emeleti (van lift), erké-
lyes lakás cserélhetõ I., II., V., VI., VII., IX., XI., XIII. kerüle-
ti  hasonló nagyságú, akár teljesen felújítandó erkélyes la-
kásra. Elérhetõség: 06-70/2897890.

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..

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levele-
zõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégisége-
ket. 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..  ÜÜzzlleettüünnkk::  FFõõ  uuttccaa  6677..  TTeelleeffoonn::  0066--
11--336644--77553344,,  0066--3300--338822--77002200..

JJoozzeeff  AAnnttiikkvviittááss..  MMoosszzkkvvaa  ttéérr  33..  sszzáámm  aallaattttii  üüzzlleetteemmbbee
lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroollookk  bbúúttoorrookkaatt,,
ffeessttmméénnyyeekkeett,,  áállllóó--aasszzttaallii--ffaallii--kkaarr  óórráákkaatt,,  aannttiikk  llaakkbbee--
rreennddeezzééssii  ttáárrggyyaakkaatt,,  mmáárrvváánnyy--bbrroonnzz--óónn--ppoorrcceelláánn
ddíísszzttáárrggyyaakkaatt,,  eeuuzziinn  mmáázzaass  ZZssoollnnaayytt,,  KKoovvááccss  MMaarrggiitt,,
GGoorrkkaa  kkeerráámmiiáákkaatt,,  HHeerreennddii  nniippeekkeett,,  eeüüssttöökkeett,,  ccssiilllláárroo--
kkaatt  ééss  tteelljjeess  hhaaggyyaattéékkoott..  AA  kkiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..  TTeelleeffoonn::
0066--2200--332244--22770033..

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.

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

llookk.. 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  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::  0066--3300--99332244--004433..

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

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalá-
sa is. Gipszkartonozás, kõmûves javítások. Gyors kez-
dés, rövid határidõ. Kovács Gergely 06-30-5686-255.

FFüürrddõõsszzoobbáákk,, konyhák felújítása, átalakítása! csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszer-
zéssel, garanciával! Vízóraszerelés ügyintézéssel! Telefon:
06-20-961-6153. www.mesterur.hu.

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN  ggaarraanncciiáávvaall!!  
((OOrriioonn,,  VViiddeeoottoonn,,  IITTTT--NNookkiiaa,,  NNoorrddmmeennddee,,  GGrruunnddiigg,,

SSaammssuunngg,,  LLGG,,  PPaannaassoonniicc,,  SScchhnneeiiddeerr;;  DDuuaall))  
DDiiggiittáálliiss  ááttáállllááss!!  MMiinnddiigg--TTVV  ddeekkóóddeerr  bbeeüüzzeemmeellééss!!  

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

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

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.

KKllíímmaabbeerreennddeezzéésseekk  kkaarrbbaannttaarrttáássaa,,  jjaavvííttáássaa  nnaaggyy
sszzaakkmmaaii  mmúúllttttaall  rröövviidd  hhaattáárriiddõõvveell,,  kkiisszzáállllááss  kköözzvveettllee--

nnüüll  aa  VVáárrffookk  uuttccáábbóóll..  tteelleeffoonn::  0066--2200--444411--88661166..
HHoorrvváátthh  GGeerrggõõ..

IIggaazzii  hháázzii  tteeppeerrttõõ,,  ffüüssttöölltt  kkoollbbáásszz,,  sszzaalláámmii,,
ssoonnkkaa  sszzaalloonnnnaa,,  hhuurrkkaa,,  ddiisszznnóóssaajjtt  kkaapphhaattóó!!

TTeell..::0066  2200  444400  99774422

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!

SSZZEEMMÉÉLLYYII  EEDDZZÉÉSS,,  ffiittttssééggii  eeggéésszzssééggüüggyyii  áállllaappoottffeell--
mméérrééss,,  éélleettmmóódd  ttaannááccssaaddááss  nnõõkknneekk,,  kkiissggyyeerrmmeekkeess

aannyyuukkáákknnaakk,,  üüzzlleetteemmbbeerreekknneekk,,  iiddõõsseekknneekk  aa
BBoouuttiiqquuee  FFiittnneessss  MMoozzggááss  SSttúúddiióóbbaann..

VVáárroomm  ÖÖnntt  //  RRééppáássii  EEddiinnaa  sszzeemmééllyyii  eeddzzõõ
II..kkeerr..  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  3388..  TT::  0066--2200--997722--99004466

wwwwww..bbqqffiitt..hhuu ffaacceebbooookk..ccoomm//bboouuttiiqquueeffiittnneessss..hhuu

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.

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa,, fizika tanítás, pótvizsgára, osztályvizsgá-
ra, ismétlõvizsgára, pótérettségire való intenzív felkészí-
tés. Több mint húszéves gyakorlat. Telefon: 06-1-213-
7747, 06-20-518-2808.

Ingatlan

Oktatás

Adás-vétel

Eltartás

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, a (06-1) 336-0435-ös telefonszámon vagy 
az ugyfelszolgalat@presslog.hu e-mailen címen. Nyomás: PR-Innovation 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.

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

Egészség

RREEDDÕÕNNYY
RREELLUUXXAA

NNAAPPEELLLLEENNZZÕÕ
SSZZÚÚNNYYOOGGHHÁÁLLÓÓ
GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL

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

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK

FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK

CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK

ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-9528-028

Szociális ruhavásár
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a rászoruló lakosok számára. Az akció során kedvezményes
áron vásárolhatnak használt ruhanemût, gyermek, nõi, férfi ruházatot és játékokat. Helyszín: II. ker., Széll Kálmán

tér 3. II. emelet. Idõpont: 2014. június 23. (hétfõ) 08.00-17.00-ig. Telefon: 212-2783, 212-2811. A szociális vásárra
elsõsorban gyermeküket egyedül nevelõ szülõket, kisnyugdíjasokat és kiskeresetû lakosokat várnak.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Új terjesztõ a Várnegyed újságnál
2014. március 25-tõl új vállalkozó terjeszti a Várnegyed újságot. 

Kérjük, ha a terjesztéssel kapcsolatban észrevétele van, 
akkor azt jelezze az alábbi elérhetõségeken:  

TTeelleeffoonnsszzáámm::  0066--11--333366--0044--3355      EE--mmaaiill::  uuggyyffeellsszzoollggaallaatt@@pprreesssslloogg..hhuu

www.varnegyedonline.hu
Hírek, információk 

az I. kerületrõl 


