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Lakossági fórumot szervezett a Budavári Önkor-
mányzat a Várban élõket érintõ kérdésekrõl.  Az
érdeklõdõk megismerhették a kerület középtávú
fejlesztési elképzeléseit tartalmazó Integrált
Városfejlesztési Stratégia legfõbb elemeit, vala-
mint azokat az intézkedéseket, amiket az elmúlt
két évben hajtott végre az önkormányzat a
Várnegyed szépítése és a lakók életkörülményei-
nek javítása érdekében.

A Budavári Önkormányzat kiegyensúlyozott gaz-
dálkodást folytat, nem kényszerült hitelfelvételre
és nincs költségvetési hiánya, annak ellenére,
hogy a kormányzat nem biztosítja a kötelezõ fel-
adatok ellátásához szükséges forrásokat – a kerü-
let gazdasági helyzetét röviden így összegezte a
polgármester a Városházán rendezett vári lakos-
sági fórumon. Dr. Nagy Gábor Tamás jelezte: a
világot sújtó pénzügyi-gazdasági válság hatásait a
kerületben élõk, az itt mûködõ vállalkozók is
megérzik, az önkormányzat azonban lehetõségei-
hez mérten mindent megtesz azért, hogy a válság
hatásait a helyi vállalkozók körében csökkentse,
és így elõsegítse a munkahelyek megtartását, eset-
legesen néhány új munkahely létrejöttét. A
Budavári Önkormányzat egy válságkezelési cso-
mag összeállításán dolgozik, melynek egyik ele-
me az a már korábban elfogadott moratórium,
miszerint az önkormányzat 2010-ig nem emeli a
helyiségek bérleti díját. Ez nagyságrendileg éves
szinten 50-55 millió forintos támogatást jelent a
vállalkozóknak. Ekkora bevételrõl mond le az
önkormányzat annak érdekében, hogy a kerület
üzlethelyiségeiben boltok, éttermek, kávézók
üzemeljenek, és munkát biztosítsanak az embe-
reknek. 

A válságkezelési csomag összeállítását, a vállal-
kozók támogatását azért tudja vállalni az önkor-
mányzat, mert stabil a gazdálkodása – hangsú-
lyozta a polgármester. Mint kifejtette, ezt az ered-
ményt az önkormányzat ésszerû átszervezésekkel,
a párhuzamosságok megszüntetésével, takarékos

gazdálkodással érte el. Az átgondolt és takarékos
gazdálkodás eredményeként nem élték fel vagyo-
nukat, sõt, a vállalkozói tõke ésszerû bevonásával
gyarapították is azt – jó példa erre a Halászbástya
felújítása. Mivel a kerület a vagyonát nem a min-
dennapi, mûködési kiadások fedezésére fordítja,
hanem úgy hasznosítja, hogy az további bevétele-
ket biztosítson, a kötelezõ feladatok ellátásán túl
lehetõségük van olyan többletszolgáltatásokat is
nyújtani, melyek az itt élõk kényelmét, nyugal-
mát, biztonságát szolgálják.  

Az önkormányzat számos önként vállalt felada-
tot lát el. Átvállalták a fõváros által bezárásra ítélt
Maros utcai szakorvosi rendelõintézet mûködte-
tését, amelyhez az OEP forrásokon túl 120-150
millió forintot biztosítanak évente. Zamárdiban
üdülõt tartanak fenn, amely nyaralási lehetõsé-
get biztosít a kerületben élõ rászorulók, nyugdíja-
sok és iskolások részére. Minden évben komoly

összeget költenek a magántulajdonú társasházak
felújításának támogatására, valamint az épületek
graffiti-mentesítésére. A rendõrség mûködésére,
közbiztonsági feladatokra minden évben több tíz-
millió forint támogatást adnak. Köztisztasági, jár-
datakarítási célokra évente 40 millió forint jut.
Hozzájárulnak a közvilágítási hálózat rekonstruk-
ciójához is; a történelmi hangulatú, „Budavár” tí-
pusú kandeláberek cseréjét a kerület finanszíroz-
ta. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a köz-
tereink felújítására, a parkosításra – még a fõvá-
rosi területeken is –, valamint arra, hogy emlék-
mûvek, szobrok, táblák õrizzék a helyi kulturális
hagyományokat. A Várnegyedben, a Schulek
lépcsõ alatt Mansfeld Péternek állítottak emlék-
mûvet, a Csikós udvarban pedig Hunyadi Lász-
lónak avattak emléktáblát. A Palota úton a hábo-
rúban elpusztult dísz-obeliszkeket és korlátokat
állították helyre.                                  (Folytatás a 4. oldalon)

Lakossági fórum a Várról

Majoros Sándor, dr. Apagyi Barnabás önkormányzati képviselõk és dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a lakossági fórumon

Egy éteri hang
Nem kontra tenor, férfi szoprán. Különleges hang,
különleges adomány. Talán ha minden tízmilliomodik
embertársunknak van ilyen különleges hangja – így
mondhatjuk akár nemzeti kincsnek is. Nekünk pedig
részünk van egy ilyen kincsben: Vásáry André a
Budavári Opera Együttes tagja. Jelenleg arra gyûjt,
hogy kijusson egy nemzetközi énekversenyre.
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Olvasói vélemények 
a Dísz téri tervekrõl
– A Vár számomra attól hangulatos, hogy felfe-
dezhetõek benne a múlt emlékei. Nem véletle-
nül vágyik Budapest lakosságának jelentõs része
évente többször, akár csak hétvégi programként
„sétálni egyet a Várban”. Nem érzem úgy, és nem
hiszem, hogy ennek a hangulatnak jót tenne egy
modern épület. A Várban semmiféleképpen
nem. A MÜPA vagy a Nemzeti Színház épülete
sem tudna megfelelõen érvényesülni, ha a
Várban lenne, így egy hasonló épület sem. A Vár
lakóinak életére is hatással van, hogy mi történik
a közvetlen környezetükben, ezt a kérdést nem le-
het szimplán a „tervezés varázsában” kezelni, ha-
nem az épület környezetét kell vizsgálni – leg-
alább is kéne. – Jellemzõ részlet egy I. kerületi la-
kos véleményébõl, melyet a Dísz téri volt Honvéd
Fõparancsnokság tervei láttán vetett papírra.   

Lapunk több alkalommal is foglalkozott a Dísz
téri beruházás alakulásával, beszámoltunk a volt
Honvéd Fõparancsnokság épületének helyreállí-
tására készült aktuális tervvariációkról. Olvasó-
ink a Városháza aulájában is megtekinthették a
terveket. A kerületben lakók érdeklõdését felkel-
tette a téma. Észrevételeikkel sokan keresték fel
személyesen szerkesztõségünket, mondták el ja-
vaslataikat telefonon vagy írták meg e-mailen.
Összeállításunkban olvasóink szerkesztõségünk-
be eljuttatott leveleibõl és a vendégkönyvbe írt vé-
leményekbõl adunk közre néhányat és beszámo-
lunk a legújabb fejleményekrõl. (Folytatás a  2. oldalon)

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma: 06-80-204-275

www.budavar.hu

Pest-Budai látképek 1800-1860

A kamara-kiállítás mindenkit meggyõz arról,
hogy ük- és szépapáink is hódoltak a városi divat-
nak, hogy vagyoni helyzetüktõl függõen fogad-
tak bérkocsit, illetve talpaltak a korzón. Ami pe-
dig az akkori ikervárost, Pest-Budát illeti, valódi
átmeneti kort élt át azokban az évtizedekben. A
18. század végére Pest az ország kereskedelmi,
Buda pedig a közigazgatási központja lett. Az

1800-as évek elején mindkét városból eltûntek a
középkori elemek: a városfalak, a kapuk és ron-
dellák; néhány évvel korábban pedig a II. József
által feloszlatott rendek templomainak barokk
toronysisakjait bontották le. A fejlõdés József ná-
dor által 1808 októberében megalakított Szépí-
tõ Bizottmány mûködése révén egyre látványo-
sabbá vált.

Pest-Buda terjeszkedett, szépült, és a reform-
kor közeledtével egyre több olyan meghatározó
középületet illesztett a városképbe, amely ma is
áll, és õrzi eredeti funkcióját. „A napóleoni há-
borúk befejeztével, s a szárazföldi és vízi közleke-
dés javulásával megnõtt az utazási kedv és lehetõ-
ség – írja Mattyasovszky Zs. Péter, a kiállítás ren-
dezõje.  Eleinte az arisztokrácia tagjai keltek útra,
majd egyre nagyobb számban indultak el a kí-
váncsiskodók a ’rejtélyes’ Kelet felé, s ebbe akkor
Magyarország is beleértendõ.” Sokszor társasá-
gukhoz tartozott egy-egy mûvész, akinek a ké-
sõbb megjelenõ útleírás számára kellett illusztrá-
ciókat készítenie. Azt követõen a kiadók maguk
adtak megbízást az albumok képeinek elõállítá-
sára. A rajzokat alkotó, s azokat a nyomdai sok-
szorosítás céljára metszetté átdolgozó mûvészek
nagy része osztrák, de jelentõs számban vannak
köztük – fõként a harmincas évektõl – angolok
is. A január 30-án megnyílt kiállítás a Budapesti
Történeti Múzeum Fõvárosi Képtárának rajzai-
ból, metszeteibõl válogat.

Magyar mesterektõl: Petrich Andrástól és
Richter Antal Fülöptõl származik a Látkép a gel-
lérthegyi csillagda mellõl Észak felé címû rajz. Az
1818-ban készült képen épp egy asztalra állított
távcsövet állít élesre valaki, egy párocska pedig
szabad szemmel kémleli a tájat, a Tabánt, a Várat,
a folyó két partját összekötõ pontonhidat és a pes-
ti oldalt, ahol a Belvárost folytató Lipótváros még
teljesen hiányzik.

Egy Silber szignálta rajz látványosan mutatja,
hogyan épült 1815-ben a Vigadó, azaz a Redut.
Az alapokkal már elkészültek, és az építkezést
nem takarta palánk az arra sétálók tekintete elõl.
1820-ban készült Franz Jaschke: Kilátás a Vár
Tabáni kapujából címû rajza, ahol az apró házacs-
kák mellett fasor szegélyezi a szekérutat. 

(Folytatás az 5. oldalon)A Lánchíd a korszak látképeinek központi témája

Gondolták volna, hogy a gellérthegyi kirándulók százkilencven évvel ezelõtt ugyanúgy a csúcson elhe-
lyezett  távcsövön keresztül nézhették a panorámát, mint kései utódaik? Vagy hallották már hírét a pesti
Duna-part híres szállodasorának? Esetleg látták az egykori királyi palotát kupola nélkül? Mindez –
számos más „pillanatfelvétellel” együtt – a Budapesti Történeti Múzeum Pest-Budai látképek 1800-
1860 címû kiállításán tárul az érdeklõdõk elé.

Ropták 
a mazurkát
Január 28-án vidám hangulatú népzenei kon-
certet és táncbemutatót szervezett a Budavári
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat. A Len-
gyelországból érkezett Kuprianka tánc- és
énekegyüttes a mûsor fináléjában a leglelke-
sebb nézõket is táncba vitte, és a közönség há-
rom szerencsés tagja meglepetés-ajándékot
kapott.
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Tisztelt Szerkesztõség!
Véleményünk szerint az eredeti külsõvel, az eredeti homlokzatokkal, az
eredeti tervek alapján kell felépíteni az épületet. Belsõ elrendezésében a
mai kor minden elképzelésének helyt kell adni, a lehetõségekhez mérten,
figyelembe véve az épületnek szánt, mai rendeltetését. A trentói szinház
erre nagyszerû példa. 

De nem akarunk számtalan olaszországi példát felhozni, hisz Önök is
nagyon jól ismerik az olasz városok történelmi városközpontjait ... a le-
bombázott épületek eredeti külsõvel jelennek meg lépten nyomon. Ritka
az ellenpélda. Szörnyû alkotások. Olyanok, mint amit a Várnegyed har-
madik oldalán láttunk!!

Tisztelettel: Liha Judit és Németh Lajos

Tisztelt Várnegyed Újság!
Lapjukban olvastam a hányatott sorsú Honvéd Fõparancsnokság épületé-
vel kapcsolatos tervekrõl. A hideg kirázott, amikor megláttam a legújabb
tervvariációt. Nagyon örülök, hogy az Önkormányzat a sarkára állt és nem
engedte, hogy az egykor szebb napokat látott pazar épület egy ilyen ízlés-
telen, modern sapkát kapjon.

Dr. Aczél Péter ükapja nagyon szép épületet tervezett. Miért nem lehet
ezt újra megépíteni? A világ sok országában, többek között a Balti álla-
mokban, pl. Riga belvárosában a sok ronda oda nem illõ modern épület
helyére az egykori tervek szerinti épületeket építették vissza. 

Gyönyörûek! Nem kell ide tervpályázat, le kell porolni a régi tervet és
indulhat a rekonstrukció. A mai építészek pedig megnézhetik, hogyan is
kellene egy Várnegyedbe illõ épületet megtervezni.

Tisztelettel: Yadav Judit

Tisztelt Szerkesztõség!
Elképedve néztem a gyönyörû hajdani Honvéd Fõparancsnokság fotója
mellett megjelent két makett-képet. Bennem kificamodott ízlésre valló
förmedvényeket keltenek.

Elhiszem, hogy eredeti állapotában pénz és szakértelem hiányában
nem állítható vissza, de szerintem a két terv bármelyike inkább elriasztó,
mint turista-csalogató. Esetleg azért lehetne mutogatni, hogy ilyenbe
anyagit és munkát nem szabad beleölni. Nem vagyok szakértõ, csak egy
idõs budai polgár, de szívem szerint inkább hagynám meglévõ szintjeit
sátor- vagy lapostetõvel, mint a két terv bármelyik förmedvényével el-
csúfítva.

Üdvözlettel: Görögné

Tisztelt Szerkesztõség!
Alulírottak, valamennyien budai, elsõ kerületi lakosok figyelemmel követ-
tük a volt Honvéd Fõparancsnokság épületének újjáépítése körül kialakult
áldatlan állapotokat.

Véleményünk szerint a Honvéd Fõparancsnokság eredeti, az 1900 évi
elõtt, kupolás épületét kell rekonstruálni, mert ez illeszkedik legjobban a
Dísz-téri környezethez, s ennek stílusa közelíti leginkább a közeli Királyi
Palota külalakját. A rekonstrukció ugyanakkor azt jelenti, hogy a terv már
adott, a jelentõs tervezési költségeket meg lehet takarítani, vagy leg-
alábbis csökkenteni lehet.

Nagy Imre, Nagy Imréné, Nagy Tibor, Kókai Zoltán, Kókainé 
dr. Nagy Ágnes, Magyar Sándor, Mamuzsics Rita, dr. Székely Gáborné 

Tisztelt Várnegyed újságírói!
Én az ausztriai Sigmund Freud Egyetem docense vagyok és mint psycho-
logus szeretnék hozzájárulni a Dísz téri épület restaurálásának terveihez.
Friedrich Schiller mondta ezt a mondatot: ,,Egy szép környezet az embe-
rek humanitását növeli”. (Schönheit fördert das Wachstum der Hu-
manität). Minden szociologiai és psychologiai vizsgálat ezt igazolja: egy el-
hanyagolt vagy rideg környezetben nehéz az embereknek human embe-
rekké válni! Hogy egy elhanyagolt környezet hogyan néz ki, azt mindenki
tudja. Egy rideg építészet beton, üveg és acél épületekbõl áll és körülbelül
úgy néz ki, mit a Dísz téri épület új tervei. Ezek nem csak esztétikai ször-
nyetegek. Egy ilyen épület a környéken élõ emberek lelkébe vág. Kinek
szükséges ez? 

Budapesten van rengeteg épület, amik az utóbbi 20 évben iszonyú

pénzbõl, ilyesmi stílussal épültek és szinten esztétikai szörnyetegek. Nem
tudunk a hibáinkból tanulni? Mi vagyunk az elsõ generáció, aki a minket
követõ generációknak csak stílustalan, felrobbantani való beton-acél ké-
szítményeket hagy hátra.

De Budapesten van egy pár, az emberi természetet tisztelõ, új épület is.
Budapesten vannak utcák, ahol megint fákat ültetnek, régi házakat gyö-
nyörûen renoválnak, és virágokkal egy parkot felvidítanak. Milyen külön-
leges lenne, ha egy város mint Budapest egy különleges pionier szerepet
vállalna el: az építészet rehumanizálását! 

Az 1900-as években Budapest kulturális, mérnöki és építészeti szem-
pontból egész Europának sok ötletet adott. Mi lenne, ha a most követõ
években hasonló szituáció alakulna ki? Európa legtöbb embere terrorizál-
va érzi magát ezektõl a szörnyû beton-acel-üveg épületektõl. A tervezõ-

kön kívül, akik ugyebár szép környezetben, meggazdagodva, a Rózsa-
dombon egy régi villában laknak és nem saját mûveikben.

A Dísz téri palotát gyönyörûen rekonstrualni lehetne. Ez az egyik lehe-
tõség. A másik lehetõség, és ez lenne egy fantasztikus terv, az, hogy az
épületet tudatosan, ilyen sérülten meghagyják, elsõ osztályúan aláépítik
és stabilizálják és a világörökség részén az egész világ ifjúságának de-

monstrálják, hogy mi történik egy háborúban. Ez az épület egy csodálatos
memento lenne. És ez egy egyedül álló terv lenne, ami Budapestnek egy
különleges hírnevet hozna.

Az épitészet rehumanizálását elkezdeni soha nem késõ. És a környezet
rehumanizálása az emberek rehumanizálását is magával hozná.

Üdvözlöm Önöket: dr. Boglarka Hadinger, Tübingen, Németország 

Nyilatkozat
A Nemzeti Fórum I. kerületi csoportja támogatja a Budavári Önkormány-
zat küzdelmét, hogy a Honvéd Fõparancsnokság és Hadügyminisztérium
helyére méltó épület kerüljön újjáépítésre.

Határozott véleményünk, hogy csak a Vár történelmi környezetéhez,
hangulatához illeszkedõ épület kerülhet megvalósításra és végre így ren-
dezõdjön a Palotanegyed helyzete.

A Várnegyed nem lehet az építészeti kísérletezés, „a modernizmus”
terepe.

Gratulálunk a fõépítésznek és a képviselõ-testületnek, hogy ennek a nyo-
másnak ellenálltak, és köszönjük, hogy a nyilvánosság elé tárták a terve-
ket. Egy tisztességes pályázatra lenne szükség!  Fekete Katalin

Tisztelt Önkormányzat!
Én a modern kor vívmányainak és változásainak tudok örülni és elfoga-
dom, ha tetszik, de van, hogy nem. Attól függ, hogy mirõl van szó, és hogy
hol. A Vár számomra attól hangulatos, hogy felfedezhetõek benne a múlt
emlékei. Nem véletlenül vágyik Budapest lakosságának jelentõs része

évente többször akár csak hétvégi programként „sétálni egyet a Várban”.
Nem érzem úgy, és nem hiszem, hogy ennek a hangulatnak jót tenne egy
modern épület. A Várban semmiféleképpen nem. A MÜPA vagy a Nemzeti
Színház épülete sem tudna megfelelõen érvényesülni, ha a Várban lenne,
így egy hasonló épület sem. 

A Vár lakóinak életére is hatással van, hogy mi történik a közvetlen kör-
nyezetükben, ezt a kérdést nem lehet szimplán a „tervezés varázsában”
kezelni, hanem az épület környezetét kell vizsgálni – legalább is kéne.
Turisztikai szempontból is, a Vár hangulatának és építészeti szépségeinek
érdekében is az eredeti állapotot kéne szerintem visszaállítani, és ennek
kivitelezését pályázati úton szervezni, nem pedig modern tervezésekkel
sokkolni Budapestet és az I. kerületi lakosságot.

Üdvözlettel: Nagy Ágnes

Az itt kiállított tervek nem illenek ide a budai Vár összképébe. Kérjük, hogy
a környezetbe, és hangulatában is ideillõ tervek készüljenek. A terveket a
kerület polgárai részére ismertté kell tenni, és lehetõvé kell tenni, hogy õk
döntsenek a tervek felõl.                                      Tisztelettel: Molnár György 

Miért akarják elrontani a Vár hangulatát oda nem illõ épületekkel? Ezek a
tervek egyáltalán nem illenek ide! Nagyon örülök, hogy ezek egyike sem
épül meg itt a Várban! Erdélyi Jánosné

A tervek megtekintése után az az érzésem támadt, hogy a változatok
tervezõinek a felkészültségét meghaladja a feladat, pedig a feladat na-
gyon szép és ritka az ilyen lehetõség az építészek számára. Min-
denképpen a környezethez és az épület megmaradt részeihez jobban il-
leszkedõ kialakítására van szükség. Az eredeti épület gyönyörû volt.
Miért nem lehet korhû homlokzatú épületet emelni itt is, mint a Hunyadi
János úton?                              Cholnokyné Ferenczi Éva építõ mérnök

1947. október vége óta lakom a Várban! 31 évig az Úri utca 36-ban, majd
1978. április óta a Dísz tér 16-ban. A mellettem lévõ romos épületet nem
tudtam soha megszokni, amint a túl hangos rendezvényeket sem.
Nemcsak öreg korom diktálja e sorokat, de ízlésvilágom és neveltetésem,
valamint tanulmányaim után is kérem, ha lehetséges, a régihez hasonló
homlokzatot építsenek újra. A belsõ kiképzés lehet a kornak, praktikum-
nak megfelelõ.                        dr. Balázs Attiláné ny. középiskolai tanár

Az ízléstelen modern tervek megvalósítása helyett az eredeti gyönyörû
épület rekonstrukciója az egyetlen jó megoldás. A Budavári Palotára is rá-
férne a rekonstrukció, a szép barokk, neobarokk enteriõrök legalább
részleges helyreállítása valamint a kupola, Habsburg-lépcsõ, Ferdinánd
kapu visszaépítése.

Lásd Drezda, Varsó… stb. európai példák.
dr. Kovács Gábor orvos

A Dísz téri fejlesztés terve közügy
Alulírott budai polgárok egyetértünk azzal, hogy a kerületi képviselõk
2008. november 10-én a Dísz tér 17. számú ingatlan, Honvéd Fõpa-
rancsnokság, Honvédelmi Minisztérium épületének rekonstrukciójával
kapcsolatban változtatási tilalmat rendeltek el. Ez azzal is alátámasztha-
tó, hogy a Polgármesteri Hivatal aulájában kifüggesztett tervek abszo-
lút nem illeszkednek a Vár történelmi hangulatához, a Dísz téri mûem-
lékek együtteséhez. 

Véleményünk az, hogy egy ilyen nagyméretû projektet ilyen gyorsan,
erõszakos módszerekkel nem szabad megvalósítani. 64 évig lehetett
várni?! Pont ezért nagyon körültekintõ módon kell eljárni. A Várnegyed
önkormányzati lapnak az üggyel kapcsolatos cikkeiben olyan személyek
nyilatkoztak, mint dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, dr. Aczél Péter
kerületi fõépítész, valamint az Építész Kamara. A nyilatkozó személyek
szakmai tudásához kétség nem fér. A nyilatkozatokból egyértelmûen
érzõdik, hogy a jelenlegi csonka épületet teljes pompájában, az eredeti
állapotnak megfelelõen kell rekonstruálni, felújítani. A számtalan aggó-
dó budai polgár és a magunk nevében is ezt a megoldást javasoljuk.
Javaslatunkat alátámasztja az is, hogy pl. a szomszédban, a Hunyadi
János úton az Ybl-palotát is milyen szépen építették fel újra. Az épület
sorsa megérdemli, hogy a megbízó a tervezést pályázat útján írja ki. A
pályázat elbírálásába vonják be a kerület vezetõjét, fõépítészét, neves
építészeket, az Építész kamarát, továbbá az országos Mûemlékvédelmi
hatóságot.

Hidvégi Iván és Hidvégi Miklós

2008. december 13-án, Luca napján, itt az önkormányzat elõcsarnoká-
ban látható tervekrõl véleményem és meggyõzõdésem a következõ: e
látványterveknek mindegyike robbantja a Dísz tér - Szent György tér
szerkezetét, a tömegével, brutális homlokzatával és kiképzésével. E
sommás meghatározásom csak többoldalas opponensi véleménnyel
volna kifejthetõ. 

Az sem elhanyagolható, hogy itt nem egy épületrõl kell szólni, hanem
a Szent György tér kialakításáról, annak a nyugati téri falairól, és nyu-
gatról megmutatkozó látványáról. Ami a leglényegesebb: nem áll ren-
delkezésre az ügy érdeméhez szükséges kellõ elõkészítettségû és rész-
letes koncepció a vizsgálatokkal, terv-dokkumentációs anyagokkal
együtt.

Az ország, a fõváros a világörökség-rangú Várnegyedet tönkretenni az
uniós pénzösszeg felhasználásának ,,sürgetõ,, nyomására évszázadokra
kiható hatású, és felelõtlen, káros döntés lenne.

Száz évvel ezelõtt megmutatkozott, hogy új, rendkívül részletesen és
elmélyülten elõkészített tervpályázat szükséges. A jó megoldás lehetõ-
ségének megtartása - akár további 50 évre - a felelõs döntés, nem pe-
dig e hely tönkretétele örökre.  

dr. Czétényi Piroska építész, restaurátor

Olvasóink írták
Vélemények a Dísz téri tervekrõl
Lapunk több alkalommal is foglalkozott a Dísz téri beruházás alakulá-
sával, beszámoltunk a volt Honvéd Fõparancsnokság épületének hely-
reállítására készült aktuális tervvariációkról. Olvasóink a Városháza
aulájában rendezett kiállításon is megtekinthették a terveket.
Alábbiakban olvasóink szerkesztõségünkbe eljuttatott leveleibõl és a
vendégkönyvbe írt véleményekbõl adunk közre néhány jellemzõt. 

NNéézzeett  aa  DDíísszz  ttéérr  ffeellööll  ((llááttvváánnyytteerrvv))

NNéézzeett  aa  SSzzeenntt  GGyyöörrggyy  ttéérr  ffeellööll  ((llááttvváánnyytteerrvv))
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Ülésezett az operatív barlangbizottság
A Budavári Önkormányzat kezdeményezésére febru-
ár 6-án ülésezett az operatív barlangbizottság. A tes-
tület ülésén részt vett Haraszthy László, a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium természet- és kör-
nyezetmegõrzési szakállamtitkára, a Közép-Duna
Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Fõfelügyelõség Természetvédelmi Osztályának
osztályvezetõje, a Magyar Bányászati és Földtani Hi-
vatal Budapesti Bányakapitányságának osztályveze-
tõje és Adamkó Péter barlangkutató, a Magyar Karszt
– és Barlangkutató Társulat képviselõje. Nem képvi-
seltette magát a tanácskozáson a VII. kerületi Építési
Hatóság, amely a Bérc utca 4/a. számú ingatlan eseté-
ben kijelölt I. fokú építési hatóság.   

Az operatív bizottság összehívását azért kezde-
ményezte dr. Nagy Gábor Tamás, az I. kerület polgár-
mestere, hogy a Budavári Önkormányzat a szakha-
tóságoktól kapjon tájékoztatást a Citadella Kristály-
barlanggal kapcsolatban. Ismeretes, hogy a Bérc ut-
ca 4/a szám alatti ingatlanon lévõ barlangot egy
építkezés során 2006. decemberében fedezték fel.
Az építkezés folytatását a hatóságok úgy engedé-
lyezték, hogy az építtetõ lehetõvé teszi a barlang
közterületrõl való megközelítését. Helyszíni szemlék
tapasztalatai és a barlangászok elmondása alapján
ez nem történt meg. Így az idõközben a Budavári Ön-
kormányzat kezdeményezésére fokozottan védetté
nyilvánított barlang nem kutatható. Az operatív bi-
zottság ülésén a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium szakállamtitkára erõteljesebb hatósági
fellépést helyezett kilátásba. 

A bizottság áttekintette a Várbarlang helyzetét is,
miután egy tavaly év végi jogszabály-módosítás ren-
dezte a barlang kezelõi jogának kérdését. A Budavári
Önkormányzat ismertette a statikai vizsgálat eredmé-
nyét és azt az elõzetes barlangtani szakvéleményt,
amelyet a Várbarlang állapotáról készített. A szakvé-
lemény többek között megállapítja, hogy a barlang
több ponton is – a Bécsi kapu téren, a Táncsics Mihály
utcában és a Szentháromság téren - nagyon súlyos ál-
lapotban van, repedések és vizesedések keletkeztek,
az aládúcolások több helyen elkorhadtak, hatalmas
penészfoltok virágoznak rajtuk. A szakállamtitkár ar-
ról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy lehetõség
van a legszükségesebb munkálatok elvégzésének pá-
lyázatok útján történõ finanszírozására. 

Díszpolgár választás 2009
A Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete min-
den évben megválasztja a kerület új díszpolgárát. 

A „Budavár Díszpolgára” kitüntetõ cím átadására –
a kerület önkormányzatának legnagyobb elismerése-
ként - május 21-én, Budavár 1849-es visszafoglalá-
sának évfordulóján, a Kerület napján kerül sor.

Kérjük olvasóinkat, hogy esetleges javaslataikat le-
vélben vagy faxon 2009. március 10-ig juttassák el a
Polgármesteri Titkárságra. Cím: 1014 Budapest, Ka-
pisztrán tér 1. Fax: 458-3082.

Pályázat közterületi árusításra
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala 2009. IV. 1-tõl 2009. XII. 31-ig,
terjedõ idõszakban a kerület több helyszínére pályá-
zatot hirdet, árusítás célú közterület-használatra. 

A helyszínekrõl és a közterület-használat feltételei-
rõl a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
lehet érdeklõdni. Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér
1. Telefon: 458-3025 vagy 458-3067

Jelentkezési határidõ: 2009. február 27. 12. óra.

Nyelvi játék a könyvtárban
A budai Szabó Ervin Könyvtárak egy 3 fordulós nyelvi
játékkal emlékeznek meg Kazinczy Ferenc születésé-
nek 250. évfordulójáról. A megfejtéseket a Márai
Sándor Könyvtárba, (1016 Krisztina krt. 87-91) vagy
bármelyik budai könyvtárba kérjük eljuttatni postán,
személyesen vagy e-mailben (fszek0101@fszek.hu)
2009. március 15-ig. A megfejtések mellett kérjük
feltüntetni a nevet, elérhetõséget (cím, telefon, vagy
e-mail) és az életkort! Az eredményhirdetésrõl és díj-
átadásról értesítjük a résztvevõket.
Játsszanak velünk!

22..  ffoorrdduullóó:: nevek a nyelvújítás korából.
A következõ mondatban három, a nyelvújítás korá-

ban keletkezett, vagy akkor újra felfedezett személy-
nevet rejtettünk el. (A rövid és hosszú magánhangzók
között nem tettünk különbséget). PARTNERNÕM
SÚLYA ALKATI, HA MÉRI, NEM ESZIK, EMIATT REND-
RE ZSÖRTÖLÕDIK.

Tájékoztató a lomtalanításról
Tájékoztatjuk az I. kerületben lakókat, hogy a Fõvárosi
Közterület-fenntartó Zrt. a háztartásban összegyûlt
darabos hulladékot (lomokat) valamint a Dózsa téren
a szobor mögötti területen összegyûjtött veszélyes
hulladékot a közszolgáltatás keretében díjmentesen
elszállítja. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a FKF Zrt. az ingatlan-
tulajdonosokat, ingatlan üzemeltetõket a lomok kiké-
szítésének idõpontjáról a lomtalanítás elõtt levélben
értesíti. Elõzetes tájékoztatás szerint a lomtalanítást
februárban végzik el. 

További részleteket az FKF Zrt. hírlevelében, a lép-
csõházakban elhelyezett plakátjain és a www. fkf.hu
címen olvashatnak.

Budavári Önkormányzat Beruházási Iroda 

Röviden
Fejlesztési tervek a Palota körül

Mi lesz a Dísz téri rommal?

– Sok elõrelépés történt a volt Honvéd Fõ-
parancsnokság átépítésének ügyében, ám az el-
képzeléseknek az önkormányzat számára is elfo-
gadható módon történõ vári szövetbe illesztésé-
re már nem maradt idõ – fogalmazott Szõke
Balázs, a Palotanegyedet kezelõ Budavári
Kht. ügyvezetõ igazgatója a beruházással
kapcsolatban kialakult helyzetet értékelve.
Mint ismeretes: a Budavári Önkormányzat
képviselõi az eddig elkészült tervek megvaló-
sítását nem támogatták, s utolsó szabályozá-
si eszközükkel élve változtatási tilalmat ren-
deltek el a területre, álláspontjuk szerint
ugyanis a tervezõk elképzelései nem illesz-
kednek a történelmi környezethez, hiányzik
mögülük a széleskörû szakmai-társadalmi
konszenzus.

Szõke Balázs úgy véli: nem voltak hiábava-
lóak a Dísz téri építkezés elõkészületi mun-
kái. Elkészült ugyanis az épület konszenzu-
son alapuló, teljes belsõ funkcióterve, s meg-
történtek azok a fontos – például régészeti,
talajmechanikai – vizsgálatok, melyeket egy
késõbbi tervezés során már nem kell újból el-
végeztetni. 

Kérdés persze, hogy amíg nem kezdõdik
meg az újbóli tervezés, mi lesz a Dísz téri rom-
mal. Bár civil kezdeményezésként felmerült,
hogy a lövésnyomokat még mindig magán viselõ
épülettorzó maradjon meg jelenlegi formájában
és váljon második világháborús emlékmûvé, ezt
az elképzelést a Budavári Kht. nem támogatja.
Szõke Balázs szerint nem lenne szerencsés kon-
zerválni a jelenlegi állapotokat, a volt Honvéd
Fõparancsnokság tömbjét ugyanis az elmúlt évti-
zedekben apránként szinte teljesen elbontották,
már csak a régi épüket lábazata látható, ami ön-
magában különösebb építészeti értéket nem kép-
visel. Noha a torzót a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal 2001-ben mûemlékként levédte, ezt a
Kht. álláspontja szerint ebben a formában nem
kellene meghagyni, mert nem illeszkedik a tér
szövetébe és nem hasznosítható gazdaságosan.
„A Dísz téri rom nem a második világháború, ha-

nem a magyar mûemlékvédelem balfácánságá-
nak mementója” – jelentette ki az igazgató.

Az ügyvezetõ igazgató lapunknak elmondta:
abban bíznak, hogy a Budavári Palota kulturális-
turisztikai fejlesztése címet viselõ, kiemelt állami
projekt további, a kerület által is támogatott, épí-
tési engedéllyel is rendelkezõ elemeihez sikerül
uniós forrásokat nyerni. A remélt ötmilliárd fo-
rintból a Palotát övezõ összes parkot, kertet, séta-
útvonalat rendbe hoznák. Több, jelenleg rendkí-
vül elhanyagolt terület válhatna ezáltal turisztikai

attrakcióvá – a Dózsa György tér feletti zöldterü-
leten például Reneszánsz Fantázia Kertet alakíta-
nának ki. Helyreállítanák a Nagy Rondellát,
melynek toronyépületét a Szent György Lovag-

rend használhatná: a hagyományõrzõ társaság
rendszeresen várjátékokat tartana a középkori
környezetben.

A Budapesti Történeti Múzeum épületén ke-
resztül lehetõvé tennék az állandó átjárást, így lét-
rejöhetne egy észak-déli irányú sétaútvonal; emel-
lett a Palota Duna-part felõli megközelítését is
elõsegítenék azzal, hogy helyreállítanák és meg-
nyitnák a Vízhordó lépcsõt és a Várbazár egy pa-
vilonját. (A lepusztult állapotú Várbazár teljes
rendbetétele ugyanakkor nem tartozna bele fej-
lesztési csomagba: az igazgató tájékoztatása sze-
rint azért, mert erre a rekonstrukcióra ötmilliárd
forint sem lenne elég.)

A projekt része lenne még a Szent György tér
nyugati oldalán megkezdett rendezési munka be-

fejezése, mellyel megteremtenék egy késõbbi – a
terület háború elõtti arculatát visszaidézõ – be-
építés lehetõségét. Az elképzelések között szere-
pel, hogy az egyik ingatlanon a mindenkori köz-
társasági elnök lakóhelyét építsék fel. 

A fejlesztések részben a Budavári Palota épület-
együttesét is érintenék: 300 millió forintból a
Palota késõbbi ütemben történõ mûemléki re-
konstrukciójához elkészíttetnék a szükséges tu-
dományos dokumentációkat, amely alapján visz-
szaállítanák néhány terem, köztük a Nemzeti

Galériában lévõ nagy bálterem háború elõtti, dí-
szes enteriõrjét.

– Természetesen az is elõfordulhat, hogy a ki-
egészítõ projekt-elemekre nem sikerül uniós pén-

zeket nyerni, ám ekkor sem állhat le a Palota kör-
nyezetének rendezése – mondta Szõke Balázs, aki
úgy látja: a meglévõ anyagi lehetõségeik közt,
megfelelõ intézkedésekkel is el lehet érni, hogy a
Palotanegyedben nagyobb renddel találkozzanak
a turisták. Ennek jegyében február 1-jével vissza-
vonták a Nemzeti Galéria, a Széchenyi Könyvtár
és a Történeti Múzeum 150 behajtási engedélyét,
szerintük ugyanis tarthatatlan volt, hogy az utób-
bi idõkben már egy „Tesco-parkolóra” hasonlí-
tott az Oroszlános udvar. A három intézmény
mindösszesen harminc autó parkolásához ka-
pott újabb engedélyt. 

A turisták, és a mûemlékek védelme érdeké-
ben a Budavári Kht. megbízta a Nemzeti Örök-
ség Védelmi Kht.-t, hogy éjszakánként fokozot-
tabban õrizzék a területet; emellett a rendõrség-
gel is szorosabb együttmûködést alakítottak ki.
Mivel a parkok fenntartásával megbízott Fõkert
Zrt. munkája eddig bõven hagyott maga után kí-
vánnivalót, a céggel kötött együttmûködési szer-
zõdést hamarosan felülvizsgálják. Ha a Fõkert
nem tudja a kapacitásába illeszteni a kért zöldte-
rület-gondozási feladatokat, ezek egy részét átve-
szik.

Az igazgató jelezte: szeretnék, ha a jövõben na-
gyobb kulturális pezsgés lenne a Palota környé-
kén, ezért nem csak a programhelyszínek bérbe-
adásával fognak foglalkozni, hanem maguk is
részt kívánnak venni az események megvalósítá-
sában. A Honvéd Fõparancsnokság épülete mö-
gött kialakított szabadtéri kávézó például kiváló
koncerthelyszín, ezért itt zenei programokat fog-
nak szervezni az elkövetkezõ hónapokban.

Lapunk nyomdába adása idején a Budavári Kht.
ügyvezetõ igazgatója úgy nyilatkozott egy napilap-
nak, hogy véleménye szerint áprilisban megszülethet a
változtatási tilalmat megszüntetõ alkotmánybírósági
döntés, és ezzel tovább gördülhet Szent György tér és a
Palotanegyed rendbetételét tartalmazó uniós pályázat
ügye, melynek egyik fõeleme volt a Honvéd Fõparancs-
nokság rendbetétele.    - d -

Leállt a mélygarázs-építés a Csikós udvarban
2007-ben kezdõdött meg az Országos Széchenyi Könyvtár melletti Csikós udvarban egy háromszintes, több mint
300 férõhelyes mélygarázs építése, ami az elkészülte után állami tulajdonba kerülne, viszont a beruházó üzemel-
tetné 90 évig. A több mint 2 milliárd forintos ingatlanfejlesztést az eredeti elképzelések szerint a Raiffeisen Ingatlan
Zrt. hozná tetõ alá, az üzemeltetést pedig a bécsi Wipark Garagen AG végezné; jelenleg azonban kétséges, hogy ez
a konstrukció mûködhet-e a továbbiakban. Az osztrák Wipark ellen jelenleg csõdbûntett miatt nyomoz a rendõr-
ség, a Raiffeisen pedig a pénzügyi válság miatt leállította az építkezés finanszírozását. Szõke Balázs, a Budavári
Kht. vezetõje lapunknak elmondta: elképzelhetõ, hogy az állam átveszi a beruházást, ehhez azonban meg kellene
egyezni a befektetõvel. Az építkezés folytatása – történjen az bármilyen pénzügyi konstrukcióban – mindenkép-
pen sürgetõ, jelenleg ugyanis a Csikós udvarban egy óriási gödör tátong, s a Várfalat rögzítõ ideiglenes tartóele-
mek szavatossága ez év júniusában lejár. Ha nem tudnák tovább építeni a garázst, a gödör visszatemetése is igen
sokba kerülne, az óriási munkaterületet ugyanis részben betonnal kellene kitölteni. 

Tovább bonyolódik a Dísz téri beruházás ügye. A Közép-magyarországi
Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. december 31-én, mûködésének
utolsó napján az Alkotmánybírósághoz fordult a Dísz tér 17. szám alatti
ingatlanra elrendelt változtatási tilalom ügyében. (Mint ismeretes 2009.
január 1-jén a közigazgatási hivatalok államigazgatási hivatalokká alakul-
tak, s egy bonyolult jogi helyzet következtében elvesztették törvényességi
ellenõrzési hatáskörüket az önkormányzatok felett.) Az Alkotmánybí-
rósághoz január 10-én érkezett meg a közigazgatási hivatal kérelme, s több-
nyire néhány hónap elteltével, kerül sor  az ügyek tárgyalására. A bead-
vány valószínûleg a hármas tanács elé kerül és döntésük a kihirdetés pilla-
natától érvénybe lép, a fellebbezés lehetõsége nélkül.

A Budavári Önkormányzat is a sajtóból értesült arról, hogy a Közép-ma-
gyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal az Alkotmánybírósághoz for-
dult a Dísz tér 17. szám alatti ingatlanra elrendelt változtatási tilalom ügyé-
ben. Az önkormányzat továbbra is megalapozatlannak tartja a közigaz-
gatási hivatal kifogásait az egykori Honvéd Fõparancsnokságra elrendelt
változtatási tilalommal kapcsolatban.

Mint arról lapunkban beszámoltunk az errõl szóló döntést tavaly de-
cember 11-én hozta meg a képviselõ-testület. Eszerint azzal, hogy a változ-
tatási tilalmat folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazta a testület, nem való-
sított meg visszaható hatályú jogalkotást. Nem vitatható a változtatási tila-
lom elrendelésének jogi felhatalmazása sem, mert az építési törvény egyér-
telmûen a települési önkormányzat jogkörébe utalja a településrendezési
feladatokat.  

Ismert, hogy a képviselõ-testület tavaly novemberben azért rendelte el a
változtatási tilalmat, mert a Dísz téri romépület tervezett felújításának elõ-
készítése kapkodva, ötletszerûen, a szakmai közönség és a nyilvánosság
elõl elzárva zajlott; alig négy hét alatt öt különbözõ tervvariáció készült. Az
önkormányzat vezetése – felelõsséget érezve a világörökségi védettséget él-
vezõ budai Vár iránt – a rögtönzésnek vetett véget, és az új szabályozási
terv megszületéséig változtatási tilalmat vezetett be – áll a Polgármesteri
Kabinet közleményében. 

A Dísz téri romépülettel kapcsolatos megalapozott döntést a Bu-
davári Önkormányzat azzal segíti, hogy az épülettel kapcsolatban a hiva-
talba beérkezett javaslatokat, észrevételeket eljuttatja az illetékeseknek.
Remélik, hogy a döntéshozók meghallgatják a szakma és a közvélemény
álláspontját.  

A kormány döntésén múlik az is, hogy a budai Vár fejlesztésére beje-
lentett 11 milliárdos uniós forrásból fordít-e valamennyit a többi, már
elõkészített fejlesztésre. Hiszen a Dísz téri beruházás tervezett költsége
öt milliárd forint, így a fennmaradó összegbõl számos halaszthatatlan
feladatot lehetne elvégezni. Nincs akadálya annak, hogy megkezdõdjön
a Várbazárhoz szervesen kapcsolódó úgynevezett Vízhordó lépcsõ és a
katasztrofális helyzetben lévõ vári utak felújítása, a Szent György tér
nyugati romkertjének rendezésére vagy a Csikós-udvari mélygarázs sor-
sának rendezése.   

A kormány megfelelõ döntés-elõkészítés után, az említett beruházások
megindításával elõsegítheti a fejlesztési projekt megvalósítását.  

A múlt héten még úgy tûnt, hogy a Dísz tér „dísze”, a volt Honvéd Fõparancsnokság
épülettorzója, még jó ideig a világháborús pusztítás mementója marad, az uniós támo-
gatásból remélt átépítésére ugyanis a közeljövõben nagy valószínûséggel nem kerül sor.

Legalább is ez derült ki a területet kezelõ közhasznú társaság vezetõjével folytatott be-
szélgetésbõl. Késõbb kaptuk a hírt: a tervek függõben vannak. Arra azonban van re-
mény, hogy támogatást nyerjenek a Palota körüli kertek, sétaútvonalak rendezésére.

Alkotmánybíróság elõtt a Dísz téri változtatási tilalom

Az újjáépítésre készített látványtervek a volt Honvéd Fõparancsnokság épületének falán
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Lakossági fórum a Várról
(Folytatás az 1. oldalról)
A városkép milyensége több szempontból is meghatározó a kerü-
let számára: a felújított, tiszta épületek egyrészt tovább növelik a ke-
rület presztízsét, javítják az itt élõk életminõségét, emellett hatással
vannak a turista-forgalom alakulására, így a helyi vállalkozók bevé-
telére is. Nem utolsó szempont a történelmi városkép megõrzése.
Az önkormányzat az elõbbi okok miatt kiemelt figyelmet fordít a
mûemléki házak felújítására. Két éve sikerült elérni a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatalnál, hogy a Polgárvárosban nemcsak teljes
körû felújításhoz adjanak engedélyt, hanem más egyéb felújítás-
hoz is, a hatóság illetékesei ugyanis belátták, hogy a korábbi gyakor-
lattal évente legfeljebb csak egy-egy ház felújítását lehetett volna el-
végezni. 

Szépülõ Várnegyed 

Az önkormányzat 2007-ben megkezdte a vári mûemlékházak
homlokzati felújítását.  Sikerült elérni, hogy ma már a nem felújí-
tott épületek tûnnek ki a városképbõl. A munkálatok elsõsorban
a Táncsics Mihály utca, a Bécsi kapu tér, az Úri utca, a Tóth Árpád
sétány, az Országház utca, a Dísz tér, a Fortuna utca épületeire
koncentrálódtak, de voltak felújítások a Szentháromság utcában
és a Tárnok utcában is. Az évente kiírásra kerülõ társasház-felújítá-

si pályázatokon az elmúlt két évben hat vári társasház kapott támo-
gatást.

Az önkormányzat graffiti-mentesítési programjának eredmé-
nyeként a budai Vár területérõl sikerült kiszorítani a látványos fal-
firkákat. Sajnos az Alagút tetején folyamatosan megjelennek az
újabb firkák. Tavaly több alkalommal is megtisztították a peremet
és a korlátot, a graffitisek kiszorítása és a balesetek megelõzése ér-
dekében pedig az Alagút tetejére szúrós növényzetet telepítettek, a
firkálókat azonban ez sem mindig riasztja el.  

Az elmúlt években több útvonal is megújult az önkormányzat
beruházásában. Az idei évben folytatódik az Úri utca aszfaltburko-
latának felújítása a Szentháromság utca és a Dísz tér között. 2008-
ban épült át a Bécsi kapu tér és részben a Táncsics Mihály utca
nagykockakõ burkolata a buszútvonalakon is - részben pályázaton
elnyert pénzbõl. A fõváros beruházásában ugyancsak tavaly ké-
szült el a Hunyadi János út felújítása. 

A Várnegyedben található számos közterületi lépcsõ karbantar-
tására, felújítására is nagy figyelmet fordít a Budavári Önkormány-
zat. 2008-ban a Donáti lépcsõt, valamint a Tábor utca – Logodi ut-
ca közötti Tûzszerész emlékmû melletti lépcsõt újították fel. 

Mint arról lapunkban is beszámoltunk tavaly õsszel készült el a
Bécsi kapu téren, az evangélikus templom elõtt az új díszburkolat.
A téren az önkormányzat megújította a buszmegálló környékét, új
aszfaltburkolatot fektettek le és padokat is kihelyeztek. Megszépült
a Szentháromság utca és az Úri utca sarkán a Hadik szobor környe-
zete is. A Szentháromság téren és a Halászbástya környezetében
üresen álló fahelyek beültetésére az itt élõk kezdeményezésére,
hosszú egyeztetés után végül is sikerült rávenni a Fõkert Zrt-t. A fá-
sítási programban a Hilton munkatársai is részt vettek. 

A Mátyás-templom elõtti Szentháromság oszlopot négy éves fel-
újítási munka után 2007. augusztus 20-án adták át – a Budapest
Galéria több mint százmillió forintból újította fel a Szent-
háromság tér díszét. A Budavári Önkormányzat tavaly õsszel vé-
geztette el a Kapisztrán téri Magdolna torony veszélytelenítését,
melynek során rendbe hozták, megerõsítették a meggyengült
épületrészeket. A munkálatokra a kerület hétmillió forintot biz-
tosított. 

Színvonalasabb szolgáltatások

A BKV Zrt.-vel történt hosszas egyeztetés eredményeként 2007.
novemberében elindult a piaci buszjárat, amely munkanapokon
és szombat délelõttönként a Várból óránként egyszer (csúcsidõ-
szakban félóránként) a Fény utcai piacig szállítja az utasokat, meg-
könnyítve ezzel a Várban élõk bevásárlását. A piaci buszjáratot az
önkormányzat finanszírozza. Sajnos, a Várban közlekedõ buszok-
kal sok a gond, mert zajosak, környezetszennyezõek és gyakran el-
romlanak – a problémák miatt már több ízben is kérte a kerület a
BKV-tól a jármûvek cseréjét.   

A Várban élõk és az itt dolgozók életét, a mindennapi bevásár-
lást segíti, hogy tavaly tavasszal CBA nyílt a Tárnok utcában. A ma-
gyar üzletlánc jelentõs anyagi ráfordítással igényes, a világörökségi
és a történelmi környezethez méltó üzletet és kávézót alakított ki.

2008. õszén lakossági kérésre a Fortuna u. 13. sz. ingatlan elõtt
egy parkolóhelyet alakított ki az önkormányzat a mozgáskorláto-
zottak számára. A Fortuna közben található szelektív hulladék-
gyûjtõ sziget átalakítását a kerület kérvényezte a fõvárosnál, szeret-
nék ugyanis elérni, hogy a történelmi környezetbe nem illõ mû-
anyag konténerek helyett inkább földbe süllyesztett tárolóedénye-
ket alakítsanak ki.

Nem pusztán a Várban élõk, hanem a kerület valamennyi lakó-
jának kényelmét, gyors ügyintézését segítik az ügyfélszolgálati iro-
dák, amelyek januártól új szolgáltatásokkal bõvültek. Szintén a ke-
rület minden lakójának gyors tájékoztatását, ügyintézését szolgálja
a www.budavar.hu honlap.

A kerület támogatja az egyházak és a civil szervezetek munkáját,
emellett kulturális programok, koncertek, kiállítások szervezésé-
ben is részt vesz. A Márai Szalon és a városházi koncertek rendsze-
res programok a Várban, hagyományossá vált a magyar nyelv és a
magyar könyv ünnepe és a gyereknapi mûsorok szervezése is.
Tavaly a Mátyás emlékév keretében számos, a reneszánszkori
Magyarországot felelevenítõ eseményt szervezett az önkormány-
zat; továbbá a legendás irodalmi folyóirat, a Nyugat alapításának
száz éves évfordulója alkalmából is több megemlékezést tartott, il-
letve felújította Tóth Árpád egykori lakóházát a Táncsics utcában,
és a Nyugat szerkesztõjének, Hatvany Lajosnak a villáját a Bécsi ka-
pu téren.    

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Elkészült és közzétette az önkormányzat a kerület Integrált
Városfejlesztési Stratégiáját (IVS), melynek célja a területi alapú,
területi szemléletû tervezés, az egyes kerületrészekre vonatkozó cé-

lok meghatározása, és azok középtávon törté-
nõ érvényesítésének elõsegítése. Az IVS meglé-
te szükséges - de nem elégséges - feltétele an-
nak, hogy a kerület európai uniós pályázato-
kon fejlesztési forrásokat nyerhessen el. (A do-
kumentum teljes terjedelmében letölthetõ a
www.budavar.hu honlapról. Az észrevételeket
e-mailben a hivatal@budavar.hu címen, postai
úton a 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. cí-
men, „IVS vélemény” felirattal ellátott levél-
ben várja az önkormányzat.)

A fórumon elhangzott: a Polgárvárost érintõ
fejlesztési tervek között szerepel a Mátyás-temp-
lom felújítása és környezetének rendezése (a
templom teljes körû felújítása, mint ismeretes,
2006. áprilisában már megkezdõdött), továb-
bá a Halászbástya helyreállítása, mely lényegé-
ben folyamatos feladat. A Halászbástyánál je-
lenleg az északi szakasz rekonstrukciója zajlik,
magántõke bevonásával: a felújítás várható ösz-
szege 420 millió forint, amely részben beépült
a bérleti díjba, de az éttermet üzemeltetõ bérlõ

az idei évtõl már bérleti díjat is fizet. A tervezett ütemezés szerint a
bástya kõfelújítási, statikai-megerõsítési és szigetelési munkáinak
elvégzését követõen, még a téli idõszakban a gépészeti, konyhatech-
nológiai és belsõépítészeti munkák kerülnek sorra, majd 2009 vé-
géig egy lift is készül. Az étterem megnyitását ez év tavaszára terve-
zik. Az északi szakasz helyreállításával nem állhatnak le az Ha-
lászbástya állagmegóvási munkái, sajnos ugyanis a korábban rend-
be tett déli részen már újból javítani kell az idõjárás viszontagságai-
nak kevésbé ellenálló szobrokat, kõelemeket.

A Szentháromság téren és a Hess András téren a gyalogos közle-
kedés elõnyben részesítésével rendeznék a közterületet: a Magyar
Kultúra Alapítvány székháza elõtti parkolót megszûntetnék és sé-
tálóövezetté alakítanák, s a Hilton Szálló elõtt is rendeznék a jelen-
legi kaotikus parkolási viszonyokat. Közterület-rendezési szabá-
lyokkal megteremtették annak a lehetõségét, hogy lift épülhessen
a várfalnál a Hilton megközelítésére, ezzel a megoldással ugyanis
kitiltható lenne a szálloda teljes buszforgalma.

A Tóth Árpád sétányon a régi, lepusztult padok helyére új,
Budavár típusú padok kerültek, valamint fákat ültettek a sétányra.
Az elkészült kiviteli tervek alapján tavasszal folytatódik a felújítás.
A Dísz tér és a Móra Ferenc utca közötti résszel indítják a munká-
latokat, amit aztán a Szentháromság utca és Nõegylet utca közötti
szakasz követ. Folytatják burkolat felújítását, a padok, szemetes

edények cseréjét, a fásítási programot. A Savanyúleves rondella is
részét képezi a felújítandó területnek. A tervek között szerepel a
rondella területén létesítendõ század eleji korhû pavilon kivitele-
zése is. 

Folytatódik a mûemlékházak felújítása: a Budavári Önkor-
mányzat 631 millió forintot nyert kilenc vári épület felújítására a
Fõvárosi Városrehabilitációs pályázaton. Az idei évben a Pe-
termann bíró u. 9., a Bécsi kapu tér 8., és az Országház u. 22. szám
alatti mûemlék lakóépület helyreállítása kezdõdhet meg.  

Megoldásra váró feladatok
A polgármester a legfontosabb, megoldandó vári feladatok között
elsõként a behajtási rendszer átalakítását említette meg. Elmond-
ta: kezdeményezték a fõvárosnál (döntési jogosultsággal a Fõvárosi
Közgyûlés rendelkezik), hogy az itt élõk igényeihez igazodva, maxi-
málisan 30 percig hozzájárulás nélkül is behajthasson a Várba az,
akinek úti célja a védett övezet területén van. A fõváros ígérete sze-
rint az idei év elsõ negyedévében kerül a közgyûlés elé a szabályo-
zás kérdése. A szabályozásról folyó tárgyalásokkal párhuzamosan a
Budavári Önkormányzat megkezdte a vári behajtási rendszer tech-
nikájának fejlesztését: rendszámolvasó kamerákat telepítettek, s
hamarosan korszerûbbekre cserélik a sorompókat.

Szükséges lenne mielõbb lecserélni a zajos és környezetszennye-
zõ Várbuszokat is, ezt már régóta kéri az önkormányzat a BKV-tól.
Ugyanígy a buszok által használt, nagyon rossz állapotú vári utakat
is fel kellene újítani a fõvárosnak, mint kezelõnek. Különösen a tu-
ristaidényben probléma, hogy a fõváros nem takarítja az utakat
kellõ rendszerességgel, valamint alig üzemeltet illemhelyet - a
Budavári Önkormányzat már többször kérte a fõvárostól a
Kapisztrán téren és a Lovas úton található, évek óta zárva tartó nyil-
vános illemhelyek tulajdonjogát, hogy azokat rendbe tegye és üze-
meltesse, ám erre sem kapott lehetõséget.

Rendkívül kritikus a Vár alatt húzódó barlangrendszer állapota.
2004-ben kiderült: az önkormányzat nem lehet kezelõje az állami
tulajdonban lévõ barlangoknak, így ezek azóta lényegében gazdát-
lanok. Az elmaradt karbantartás miatt egyre több az omlásveszé-
lyes üreg, melyek a felettük található utakat, házakat veszélyeztetik.
Bár egy törvényi passzus a Duna-Ipoly Nemzeti Parknak adta a ke-
zelõi jogokat, valódi gazdája nincs a barlangrendszernek, ezért az
önkormányzat – tekintettel a helyzet súlyosságára – operatív bar-
langbizottságot hívott össze. 

A pusztuló Várbazár helyzetének rendezését jelenleg egy folya-
matban lévõ per hátráltatja, míg a Csikós udvarban a magánberu-
házó finanszírozási gondjai miatt áll a mélygarázs építése. Foly-
tatásra vár még a Szent György tér nyugati oldalának rendezése is.

Nagyon sok panasz érkezik a budai Várba felmenõ turistabuszok
közlekedésével kapcsolatban, a Hunyadi János úton lakók életét
megkeseríti a buszok által okozott környezeti- és zajterhelés. Több
javaslatot is tett már a kerület a fõváros felé a forgalom csökkenté-
se érdekében, ám érdemi válasz nem érkezett. A Halászbástya mel-
letti, elhanyagolt játszótér átvételét is hiába kérte eddig az önkor-
mányzat a fõvárostól.

Lakossági kérdésekre válaszolva Nagy Gábor Tamás jelezte: tud-
ják, hogy szükség lenne egy mentõknek kijelölt parkolóhelyre a
Tárnok utcai háziorvosi rendelõ elõtt, ennek intézése azonban –
mivel az ügy több hivatalt is érint – még folyamatban van. A Lovas
úti mélygarázst azért nem használhatják a környékbeliek, mert itt az
Anjou Residence-nek van kizárólagos használati joga, ám a mélyga-
rázs bejárata melletti felszíni parkolóhelyek nyilvánosak. Az önkor-
mányzat tervezte egy lift kialakítását a Várba a felszíni parkolótól,
ám ezt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nem támogatta.     K. D. 

Az Úri utcában folytatják az útburkolat felújítását

Megszépült a Hadik szobor környéke is

A Halászbástya állagmegóvása folyamatos feladat
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Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és

szeretettel vár minden érdeklõdõt következõ összejöve-
telére február 24-én 17 órakor az I. kerületi Házasságkö-
tõ Teremben (Úri u. 58.) Téma: Igazgatótanács - Gondûzõ
beszélgetés nagy gondok idején. Vendégek: Gasztonyi
László a gyõri VILL-KORR ügyvezetõ igazgatója, Nagy
Viktor a Gyõri Nemzeti Színház igazgatója, Németh Lõrinc
a gyõri Orsolyita Gimnázium igazgatója, Gere Attila villányi
szõlõ- és bortermelõ. Házigazda: Szigethy Gábor. Kiállított
mûtárgy: Németh Antalnak, a Nemzeti Színház igazgató-
jának (1935-1944) kéziratos levele.

Budai Református Egyházközség
(Budapest, I. Szilágyi Dezsõ tér 3.)

Hazám házai – K. Pintér Tamás kiállítása – Épített ér-
tékeink. A kiállító építész K. Pintér Tamás korábban hosz-
szú éveken keresztül a kerületben dolgozott, a Világ-
örökség Magyar Titkárságát vezette és számtalan olyan
magyar érték megóvásában, visszaszerzésében közre-
mûködött, ami az egyetemes magyarság közös kincse.

Regensburgi siker
Az I. kerület testvérvárosában, Regensburgban kiállítás
nyílt a Várfok Galériához kötõdõ festõmûvész, Csiszér
Zsuzsi alkotásaiból. 

A tárlat az Art Affair kortárs mûvészeti galériában
március 15-ig látható. Az érdeklõdõk 21 alkotásból álló
válogatást tekinthetnek meg a festõnõ különbözõ kor-
szakaiból.

Csiszér Zsuzsi a Várfok Galériánk egyik fiatal, nagyon
ígéretes mûvésze. Az elõzõ években Magyarországon és
külföldön is jelentõs kiállításokat rendeztek képeibõl.
Regensburgi tárlatának megnyitóját a rossz idõjárás elle-
nére nagy érdeklõdés kísérte, a kiállítást Klemens Unger
a város kulturális referense nyitotta meg. 

Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Kõbányai
Könyvtára
(Budapest, X. Szent László tér 7-14.)

Akiram - a boldogság kertje címû kiállítása március
16-ig. Megtekinthetõ: H.,K., Cs., P.: 10-20, Sz. 10-16, Szo.:
9-14 óráig.

Magyar Földrajzi Társaság 
(Expedíciós Szakosztály, Makadám Mérnök Klub,
Budapest, II. Lövõház u. 37., Millenáris)

Február 18-án 18 órakor: dr. Kun Péter  A szelek szár-
nyán címû könyv szerzõjének képes elõadása: Az Altáji
kazakok kultúrája a Kárpát-medencei párhuzamok tük-
rében.  

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(Magyar Kultúra Alapítvány székháza, 
Budapest, I. Szentháromság tér 6.)

Február 17-én, kedden 18 órakor: Magyar sikerek, ne-
ves világkiállítások (I.). Világkiállítások Londonban
(1851, 1862) Széchenyi Ödön emlékezete (I.). Gál Vilmos
– a Világkiállító magyarok címû könyv szerzõjének elõ-
adása, vetítéssel.

Vojnovich - Huszár Villa 
(1223 Budapest, Mûvelõdés u. 37/a)

VVeennddéégg--eesstteekk::  Február 20. péntek 19.30. Haydn ösz-
szes zongorás triói V. Kamarazenei sorozat a Studio Liszt

Kft. Szervezésében. Közremûködik: Papp Györgyi – he-
gedû, Csuti Zsófia – gordonka, Hegedûs Katalin – zongo-
ra. Jegyár: 2.000 Ft.

Petre Pál sakk emlékverseny
Február 28-án 10 órakor rendezi meg a hagyomá-

nyos Petre Pál sakk emlékversenyt gyermek, ifjúsági és
felnõtt kategóriákban a Budai Polgárok Társasága.
Nevezési díj csak a felnõtt korosztályba tartozóknak
van; 700.- Ft.

A kategóriák 1-3. helyezettjei érmet kapnak, a 3-6.
helyezettek tárgyjutalomban részesülnek. A verseny he-
lye: Budapest I., Krisztina tér 1. Nevezési határidõ 2009.
február 24. Információ: telefon 201-2442, mobil: 70-
331-8934. E-mail: mariesferi.petre@freemail.hu.

Vízivárosi Galéria
(Budapest, II. Kapás u. 55.)

Lugossy Mária szobrészmûvész kiállítása. Napló - ins-
talláció, szobrok, digitális nyomatok. Megtekinthetõ:
március 12-ig. 

Programok

(Folytatás az 1. oldalról)
A következõ évtizedet, és egyben a város sokszí-
nûségét egy gellérthegyi harangláb és egy barlang,
valamint egy soroksári és egy Csepel-szigeti ter-
mészeti kép illusztrálja. Néhány rajzzal arrébb fel-
villan a Margitsziget is, méghozzá nem a megszo-
kott kápolnával és romokkal, hanem rendkívül
„modern” ábrázolásban. Az 1825-ben keltezett
Kilátás a Szigetrõl címû rajz, fák alatt sétáló és pi-
henõ úri közönséget ábrázol, akik a Margit-
szigetrõl Óbudára pillantva jól kivehetõ módon
látják a parthoz közeli katolikus templom és a zsi-
nagóga épületét, valamint a Zichy kastély vaskos
falait. Egy évvel korábbi Óbuda és a Kiscelli ko-
lostor ábrázolása, amelyen a rendházat még ter-
mészeti környezet öleli körül.

A képeket nézegetve a látogató is idõrendben

halad. Rudolf von Alttal együtt átkelünk a zajló
Dunán, majd megtekinthetjük a Császárfürdõ
Szálló dunai homlokzatát. Az 1844-ben készített
rajzról jól látható, hogy a gyógyvizet élvezõ szálló-
vendégek nem igen sétálgathattak az épület kö-
rül, hiszen kiépített sétány vagy járda nem veze-

tett onnan sehová. Ugyanabban az idõben – né-
hányszáz méterrel arrébb – a Bomba (Batthyány)
téren azonban zajlott az élet. A templom elõtt
nagy a gyalogos forgalom, napernyõs hölgy kísér
egy gyermeket; a császári ezred katonája egy hu-
szárral vált szót, miközben egy markos legény vár-
ja, hogy a Pestrõl érkezõ bárka utasait kisegítse a
partra.

Pest és Buda látképei váltják egymást. 1825-
ben a mûvész a pesti oldali rakpiacon letáboroz-
va készítette budai panorámaképét. A szekerek,
szarvasmarhák, baromfik és hordók mögül kite-
kintve is jól látni, hogy a Lánchíd még nem ké-
szült el, és a budai Vár kupola nélkül is grandió-
zus épület. Pár év, és Stohmayer Antal József Pest-
rõl készült rajzán már ott díszeleg a város elsõ híd-
ja, amelytõl Délre használják a pontonhidat is. A

látképen égbe nyúlik az Egyetemi, a
Belvárosi és a Szent Imre templom
tornya.

Walzer Ágost Frigyes a rózsadom-
bi kirándulókat mutatja be, egy má-
sik képen pedig részletesen kidolgo-
zott rajzok ábrázolják a Hajógyári
szigetet, ahol 1858-ben már a kis hí-
don lehetett megközelíteni az üze-
mi épületeket. Ugyancsak ipartörté-
neti emlék Ludwig Rohlock és Ju-
lius Umbach grafikája, amelyen du-
nai vízimalmok és gabonaszállító
bárkák láthatók. A nagyvárosi életet
talán Ludwig Frey: A Duna Gõzha-
józási Társaság rakpartja a Lánchíd-
dal címû színes rajza illusztrálja a
legérzékletesebben. A pesti oldalról
kétszintes, utasokkal zsúfolt sétaha-
jó indul, miközben bárkák és csóna-
kok sorjáznak a „korszerû” kikötõ-
ben. Háttérben a pesti szállodasor,

átellenben, a Gellért-hegy tetején már jól látható
a Citadella. Az elegáns gõzhajó oldalán jól olvas-
ható a felirat:  Franz Josef.

A kiállítás április 1-ig, naponta 10 és 16 óra kö-
zött tekinthetõ meg a Budapesti Történeti Mú-
zeumban.  roj

98-dik születésnapján, február 4-én otthonában köszöntötte Püski Sándor könyvkiadót, Budavár
díszpolgárát dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és Sediánszky János alpolgármester. A Magyar Élet
Könyvkiadó egykori alapítóját, a Püski Könyvesház tulajdonosát virágcsokorral, ajándékcsomaggal
és egy üveg ízletes borral lepték meg a városrész vezetõi. A magyar könyves szakma doyenje személyes
hangú beszélgetésben idézte fel a népi írókkal kapcsolatos élményeit, és annak a 60 esztendõs korá-
ban született döntésnek a következményeit, amelynek nyomán feleségével az Egyesült Államokba
emigrált. A házaspár a rendszerváltás évében tért haza, és Krisztina körúti boltjuk – immár a család
bevonásával – ma is õrzi a népi írók szellemiségét. 

Püski Sándort köszöntötték

Pest-Budai látképek 1800-1860
s Zenész általában úgy lesz valakibõl,

hogy a családban generációkon keresztül
vannak muzsikusok. Önöknél meddig
nyúlik vissza a hagyomány?

Én vagyok a kivétel. Nálunk a csa-
ládban egyáltalán nem akadt mûvész,
csak a sors különös adománya az én
talentumom.
s Hogyan jött rá, hogy különleges hang-

ja van?
Igazából – bár ének-zene tagozatos

általános iskolába jártam – nem külö-
nösebben szerettem énekelni, az
énekkart nem is vettem komolyan. A színpad vi-
szont vonzott, így amikor egy gyerek modelleket
keresõ szakember rám talált, boldogan mond-
tam igent. Tíz évig jártam fotózásokra, bemuta-
tókra is, de egy idõ után már éreztem, hogy nem
ez az én világom. Gimnazista koromban, közel
18 évesen mentem el egy énektanárnõhöz, bár
akkor még nem tudtam igazán, mit is akarok csi-
nálni. Ekkor, az elsõ órán derült ki, hogy különle-
ges hangom van. A kontra tenorról mindenki
hallott már, ez a nõi alt hangnak megfelelõ férfi
hangszín. Elég magas, de az enyémnél mélyebb,
nekem ugyanis szoprán hangom van. 
s Ezzel a különleges hanggal nem könnyû reperto-

árt választani, különösen nem egy fiatal fiúnak.
Kezdetben én se nagyon tudtam, könnyû vagy

klasszikus zenét akarok-e énekelni. Második ta-
nárom, dr. Mohos Nagy Éva, a Debreceni Ze-
nemûvészeti Fõiskola Magánének Tanszékének
vezetõje volt az, aki a klasszikus zene, az operairo-
dalom felé terelt. Vele nagyon jó kapcsolatunk
alakult ki. Õ indított el a pályán azzal, hogy 2004-
ben rávett, nevezzek be a Miskolci Operaver-
senyre.
s Amit meg is nyert. 
Az esélytelenek nyugalmával indultam el, min-

denkit nyugtatgattam, nem is értettem miért néz-
nek rám az ellenfelek olyan nyugtalanul. Amikor
név szerint, mint gyõztest szólítottak, akkor sem
fogtam föl, hogy megnyertem a versenyt. 
s Azt gondolnánk, hogy ezek után a karmesterek, a

lemezkiadók kapkodtak Ön után, hisz manapság min-
denki a különlegeset keresi.

Áldás is meg átok is egy ilyen adottság, különö-
sen itt Magyarországon. Ugyanis nagyon sok kar-
mester, rendezõ – elsõsorban az idõsebb generáció

tagjai – egyszerûen nem képesek bizo-
nyos beidegzõdéseken túllépni. Nem
tudnak mit kezdeni a hangommal. 
s Itthon tehát nem igazán indult el a  kar-

rierje.
Viszont külföldön, nevezetesen Bos-

tonban, az ottani konzervatóriumban
egy próbaénekléssel elnyertem egy
ösztöndíjat. Sajnos azonban rá kellett
jönnöm, hogy az nem az én világom.
Bostonban megtanultam hogyan öl-
tözködjem, hogyan sminkeljem ma-
gam a fellépéseken, hogyan adjak in-

terjút, énekelni viszont nem tanítottak. A megél-
hetés is nehéz volt, így néha egy-egy vacsoráért lép-
tem fel különbözõ éttermekben. Itt talált rám a
Capitol Records tehetségkutatója, akinek köszön-
hetõen az EMI-nál 2006-ban megjelent egy úgyne-
vezett crossover, a könnyû és komolyzene határ-
mezsgyéjén mozgó lemezem. 
s Ez viszont már itthon készült, mert otthagyta Bos-

tont. Inkább itthon tanul és versenyekre, meghallgatá-
sokra jár. 

Így van. Nádor Magda és F. Kármán Emese irá-
nyításával nagyon komolyan tanulok. Emellett
énekelek a Budavári Opera Együttesben, ahol
Nagy Ferenc karnagy úrral komoly munkát vég-
zünk. Ennek úgy tûnik, megvan az eredménye is:
tavaly a római énekversenyen bekerültem a dön-
tõbe, amelyet a Vatikáni TV élõben közvetített.
Legutóbb, december 29-én, a legendás olasz kar-
mesternél, Riccardo Mutinál voltam meghallga-
táson, az eredményre várok. 
s Milyen szerepeket énekelne szívesen?
Nagyon szeretem Mozart nadrágszerepeit,

egyre jobban kedvelem Händel zenéjét.  Rajtuk
kívül nagy hatással van rám Puccini zenéje, és
újabban szívesen hallgatok jazzt is. A könnyûze-
nében fõleg a nagy íveket éneklõ énekesnõket
kedvelem: Celine Diont, Whitney Houstont,
Mariah Carreyt.
s Láthatjuk, hallhatjuk valahol? 
A Pesti Színház Rubens címû elõadásában sze-

repelek. Sajnos most másban nem. 
s Legközelebbi tervei?
Muti mester azt ajánlotta, hogy márciusban ve-

gyek részt Spoletoban egy énekversenyen. Most
egyrészt erre készülök, másrészt próbálom elõte-
remteni az utazás költségeit. Halmos

Egy éteri hang
Nem kontra tenor, férfi szoprán. Különleges hang, különleges adomány. Talán ha minden tízmillio-
modik embertársunknak van ilyen különleges hangja – így mondhatjuk akár nemzeti kincsnek is. Ne-
künk pedig részünk van egy ilyen kincsben: Vásáry André a Budavári Opera Együttes tagja. Jelenleg
arra gyûjt, hogy kijusson egy nemzetközi énekversenyre.

Móra Ferencre emlékeztek
Az idei évben emlékezünk Móra Ferenc halálának 75. év-
fordulójára. Ebbõl az alkalomból az író szülõvárosának,
Kiskunfélegyházának a küldöttsége megkoszorúzta Móra
Ferenc emléktábláját a budai Várban. A február 8-i megem-
lékezésen a Bács-Kiskun megyei város részérõl dr. Garai
István országgyûlési képviselõ, alpolgármester, Endre
Sándor alpolgármester, valamint az ugyancsak kerek évfor-
dulóját ünneplõ Móra Ferenc Gimnázium igazgatója, Rosta
Ferenc vett részt. A Budavári Önkormányzat nevében dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester helyezte el a megemléke-
zés virágait. 

A budai Vár Móra Ferenc u. 2/a szám alatti ház falán lé-
võ emléktáblát 1954-ben állította az akkori fõvárosi tanács,
annak emlékére, hogy e ház második emeletén lakott egy
ideig Móra Ferenc. A készítõjének személye némileg meg-
hökkentõ az akkori kultúrpolitika tükrében. A szinte egész
életét külföldön – fõként Párizsban – élõ Kunári Lilla szob-
rászmûvészt kérték fel a mû elkészítésére. 1927-ben a fran-
cia fõvárosban volt jelentõsebb kiállítása, fõként kisplaszti-
kákból. Magyarországon egyszer, 1962-ben Budapesten
rendeztek neki tárlatot. 
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Viszonzatlan érzelmek
Gyakran elõfordul, hogy olyanokkal hoz össze a sor-
sunk és szerelemre gyulladunk, akik nem vagy nem
ugyanúgy viszonozzák érzéseinket. Talán motoszkál
bennünk, hogy valami nem az igazi és az eszünkre kel-
lene hallgatnunk, de érzelmeink miatt mégsem akarjuk
meglátni, észrevenni a valóságot. Döntéseink, melye-
ket akkor hozunk, komoly, egy életre kiható következ-
ménnyel járhatnak.

Dénes is feltette a napokban a kérdést nekem: van-
e még remény házasságának a helyreállítására. Az ál-
tala elmondott történetbõl, melyet most megosztok az
olvasókkal, egyértelmûen kitûnik a válasz.

15 évvel ezelõtt ismerkedett meg jelenlegi feleségé-
vel, Angival. A Balatonon, egy mólón sétálgatva feltette
neki a következõ kérdést: „Megengednéd nekem, hogy
szeresselek téged?” Angi némi gondolkodás után, vál-
lát kicsit megvonva beleegyezett. Dénes késõbb meg-
kérte a kezét, Angi igent mondott, és elkezdték közös
életüket, majd sorban születtek a gyerekek is. Házas-
ságukban rövid idõ után egyre inkább eluralkodott
Angi részérõl a távolságtartás és a hidegülõ magatartás
férje iránt. Dénes érezte ezt, de azzal magyarázta, hogy
ez csak múló állapot.

Sokat jártak barátaikkal közösen szervezett össze-
jövetelekre, állandó baráti körük kollégákból, volt isko-
latársakból állt. Egy idõ után feltûnt Dénesnek, hogy
szép és csinos felesége ilyenkor túl sokat van egyik kol-
légája közelében, láthatóan nagy a vonzódás egymás
iránt. Fel is tette neki a kérdést: „Mondd, kialakult köz-
tetek valami?” Ezt Angi természetesen tagadta. A ba-
rát, aki Dénes kollegája, szintén házas ember, több
gyermek édesapja, s a munkahelyükön úgy tudni, hogy
szereti a felségét, nincs családi konfliktus a háttérben.
A bomba nemrég robbant, amikor Dénes felhívta Angit
a munkahelyén, s kiderült, hogy nincs bent, sõt, már

tegnap óta szabadságon van. Átment a másik irodába,
és megtudta, kollégája sem jött dolgozni már második
napja.

Este otthon újra feltette a kérdést: „Van köztetek
kapcsolat?” Angi elõször mindent tagadott, majd egy
hirtelen fordulattal kijelentette, hogy már nem szereti
Dénest, nem akar vele tovább élni, és vegye tudomá-
sul, már be is adta a válókeresetet!

Dénes lelkileg összetört, és megpróbálta jobb belá-
tásra bírni Angit, hogy a legalább a gyerekek érdeké-
ben maradjanak együtt, de õ hajthatatlan maradt. A bí-
rósági keresetet kézhez kapva megdöbbent, hogy Angi
a házat, a gyerekek nevelését, az autót, mindent ma-
gáénak követelt és ehhez még egy igen magas gyerek-
tartásra is igényt tartott.

Itt megkértem, gondoljuk át együtt a történtek ta-
nulságait. Elsõsorban amikor feleségül kérte, nem kér-
dezte meg Angit, hogy te is szeretsz-e engem, hanem
csak önmaga érzéseire figyelt és ez a féloldalas szere-
lem jele. Másodsorban annyira gyenge volt a házassá-
got érzelmileg összekötõ kapocs, hogy felesége egy
közeli ismerõssel jött össze, aki maga is házasságban
élt. Ez annyit jelent, hogy még annyira sem becsülte
meg a férjét, hogy távolabbi, nem ennyire közvetlen is-
merõssel létesít kapcsolatot. Nem beszélve arról, hogy
ez egy reménytelen kapcsolat, hiszen a közeli barát fe-
lesége nem szerezhetett a viszonyról tudomást. 

Dupla pofon volt ez Dénes számára, hiszen elvesz-
tette a feleségét is, gyermekeit is, és egy barátnak hitt
embert is. Ráadásul ezt a viszonyt Angi úgy is folytatta
– kimutatva férje felé a szeretetlenséget – hogy tudta,
ennek a kapcsolatnak semmiféle jövõje nincs. Nem
utolsó sorban, pedig minden közös vagyont magáénak
akart, nem törõdött azzal az emberrel, aki mindezt,
erejét megfeszítve létrehozta.

Mindezeket hangosan kimondva döbbent csak rá

Dénes, hogy felesége õt soha nem szerette, sõt tulaj-
donképpen kicsit meg is alázta. Már tudja a választ sa-
ját kérdésére.

Bár közismert, hogy agyunkkal, tudatunkkal érzel-
meinket nagyon nehéz felülírni, de ilyen, illetve ehhez
hasonló esetekben választásunknál igyekezzünk a re-
alitások talaján maradni, még ha érzelmeink sokáig
nem múlnak el, és fájnak is az emlékek. Már a kapcso-
lat elején figyeljünk a kölcsönösségre, mert az egyolda-
lúság semmi jóra nem vezet! 

dr. Sebestyén Tamás pszichológus

Lélekgyógyász
Dr. Kesztyûs Rudolf ezredes tájékoztatása szerint továbbra
sem követnek el súlyos bûncselekményeket a kerületben.
Rablás, testi sértés vagy életellenes bûncselekmény nem tör-
tént az elmúlt két hétben. A kapitányságvezetõ elmondta,
hogy a lakásbetörések, autólopások és feltörések visszaszo-
rítása érdekében rendszeresen tartanak közbiztonsági és
közlekedésbiztonsági akciókat, a kapitányság járõrei pedig
napi munkájuk során kiemelt figyelmet fordítanak a bûnügyi
szempontból veszélyeztetett területek ellenõrzésére. Zaj-
lanak a sebességmérõ akciók is, a traffipaxos autók a kerület
több pontján tûnhetnek fel.  A kapitány a bírságok kirovása
kapcsán arra kéri a lakosságot, hogy az objektív felelõsség
tényét szem elõtt tartva, fogadják el a kirótt bírságokat. 

Az önkormányzattal és a Máltai Szeretetszolgálattal kö-
zösen folytatódik a hajléktalanok ellenõrzése és a fedél nél-
küliek alkalmi szállásainak felszámolása. 

Elfogták a rongálót
Több alkalommal ürülékkel kente be és vörös festékkel ön-
kényuralmi jelképeket festett a FIDESZ Magyar Polgári Párt
Fõ utcai irodájának falára és a kirakat üvegére, az ajtózárat
pedig pillanatragasztóval tette tönkre az a férfi, akit össze-
hangolt nyomozás eredményeképpen néhány napja fogtak
el a kerületi rendõrök. Mint kiderült a kerületen kívülrõl ér-
kezõ elkövetõ lelkén több hasonló cselekmény szárad, nem-
régiben ugyanõ kente össze fekáliával a Krisztina téri temp-
lom falát. A férfi tettét elismerte, ellene rongálás miatt indult
eljárás. 

Rendõrkézen a pincék fosztogatói
Január végén a Fõ utca közelében az esti órákban egy lakó-
ház pincéjébõl mûszaki cikkeket, biciklit, láncfûrészt loptak
el ismeretlen tettesek. Zsákmányukkal azonban nem jutot-
tak messzire, a környéken járõrözõ kerületi rendõröknek
ugyanis feltûnt a gyanúsan viselkedõ páros. Az igazoltatás
során elõkerültek az eltulajdonított tárgyak, nem sokkal ké-
sõbb pedig az elkövetõk harmadik társa is rendõrkézre ke-
rült. A büntetett elõéletû tolvajokat letartóztatták. 

Garázsfosztogatók a Naphegyen
Trükkös tolvajok garázdálkodnak a Naphegy tér környékén.
Az elkövetõk kaputelefonon felcsengetnek a lakásokba és
megkérik a lakókat, hogy távirányítással nyissák ki a ga-
rázskaput, mert nem találják a kulcsukat. A garázsokba le-
jutva feltörik a parkoló autókat és magukhoz veszik a táro-
lókban tartott értékeket. 

A rendõrség arra kéri a polgárokat, hogy ne engedjenek
be idegeneket a mélygarázsokba, ha valaki ilyen szándék-
kal csenget be lakásukba, azonnal hívják a kerületi kapi-
tányságot. 

Új bûnügyi régiók
Március elsejével az I., a XI., és a XXI. kerületi kapitányságok
részvételével megalakul a Dél-budai Bûnügyi Régió. A XI.
kerületi rendõrkapitány vezetésével a kerületek szorosabb-
ra vonhatják együttmûködésüket a súlyponti bûncselekmé-
nyek felderítése terén. A kapitányságok feladata változatlan
marad, azonban a kerületek határait átlépõ nyomozás során
nagyobb szabadságot kapnak, munkájukat az eddigieknél
jobban összehangolhatják. Dr. Kesztyûs Rudolf szerint az új
szervezeti egység életre hívásával hatékonyabbá válik a
nyomozati munka. 

Kék hírek

Hulladékpapír- 
és PET-palack-gyûjtés a házaknál
A kerületben az összes piros, fém újságpapírgyûj-
tô tárolót összeszedik, mert az Asco cég és a pol-
gármesteri hivatal nem tudott megegyezni, sôt fél
éve már nem is fizette az önkormányzat az edé-
nyek után a pár száz forintos havi díjat.

Mindez leginkább azok miatt történt, akik nem
a házban, hanem a közterületen tárolták a gyûj-
tôedényeket, ami irritálta a lakókat és a hatósá-
gokat.

A helyzet nem annyira vészes, mint elsô pilla-
natban látszott, mert akik fontosnak tartják a
környezetvédelmet a gyakorlatban is – és nem
csak gyûléseken, szlogenekben, testületi és felü-
gyelôbizottsági üléseken papolnak róla –, azok
köthetnek szerzôdést a céggel (tel.: 226-2914).

Ôk visznek ki két újságkonténert, amit a ház
bent tárol és akkor jönnek érte, ha szólnak, hogy
megtelt. Ha ezen kívül még gyûjtenek további pa-
pírt (pl. laposra hajtogatott kartont), akkor azt is
elviszik.

Ez utóbbit célszerûen egy házilag készíthetõ, rak-
lap alapú és kerekeken guruló fakalodában érde-
mes kulturáltan tárolni. Ilyent kartongyûjtõt a
Dísz tér 16-ban bárki megtekinthet naponta 10-
18 óra között, amikor nyitva van a kapu.

A cég egy kiszállásért mindössze 1000 Ft + áfa
összeget kér a papír mennyiségétôl függetlenül,
ami nagyon méltányos, mert a papírt kukába tenni
sokkal drágább (egy kuka háromszori elszállítás-
sal havonta több mint 18 ezer Ft!)

A cég a papírhulladék mellett vállalja a tömörí-
tett PET-palackok elszállítását is, amihez adnak
240 literes fekete mûanyag cserezsákot.

Ez olyan kis összeg, amit minden ház tud vál-
lalni, mert lehet, hogy egy kukát vissza tudnak
adni vagy ritkítani lehet a heti kukaürítést. Persze
ehhez az is kell, hogy valaki folyamatosan figyelje
a hulladék mennyiségét, idõben kérje a szállítást
és megoldja a szállítók beengedését. Ez persze
egy messze lévõ közös képviselôtôl nehezen vár-
ható el, de nem megoldhatatlan, ha van rá akarat
és egy kis odafigyelés.                             Vogl Elemér

Postaláda

Tavaly a rendõrséggel közös, illetve önálló jár-
õrözés keretében 4400 óra szolgálatot teljesítet-
tek a kerületi polgárõrök. Részt vettek az önkor-
mányzat szervezésében megtartott hajléktalan
akciókban, visszatérõen ellenõrzik a mûemléke-
ket, szobrokat, ott vannak a parkokban a kerület
bûnügyi szempontból fertõzöttebb területein.
Decemberben indított programjuk keretében ki-
emelt figyelmet fordítanak a jelentkezõ társashá-
zak biztonságára. 

A polgárõrség két járõrkocsija a rendõrséggel
egyeztetett meghatározott útvonalakon járja a ke-
rületet és ha bûncselekményt vagy szabálysértést,
közlekedési kihágást észlelnek, azonnal jelentik
a rendõrségnek és megpróbálják feltartani az el-
követõket. Sokszor sikerrel, hiszen az elmúlt év-
ben több elfogásban vettek részt, tetten értek au-
tó feltörõt és pirosozót, de fogtak már a falakat
összefirkáló graffitist is. A konkrét feladatokról a
Polgármesteri Hivatalban havonta megtartott
megbeszélésen egyeztetnek a kerületi közbizton-

ság fenntartásában érdekelt szervekkel. Decem-
berben új programot hirdettek a lakóközösségek
védelmében. A jelentkezõ társasházakban a jár-
õrözés keretében visszatérõen ellenõrzik a pin-
cét, lépcsõházat és más közös helyiségeket. A
szolgáltatás a lakóknak nem kerül pénzbe, egye-
dül a házakba történõ bejutást, a kapukódot
vagy kulcsot kell biztosítaniuk. 

Gáspár Antal elnökhelyettes, szolgálatvezetõ
azt mondja, hogy már puszta jelenlétük is vissza-
tartó erõ. A statisztikák szerint azokon a területe-
ken, ahol rendszeresen megfordulnak, mérhetõ-
en kevesebb bûncselekmény történik, az autó
tolvajok vagy lakás betörõk inkább kerületen kí-
vüli helyszíneket keresnek. A járõrútvonal kijelö-
lésekor figyelembe veszik a lakossági jelzéseket,
többször visszatérnek azokra a helyekre, ahol ko-
rábban rablás, betörés vagy autólopás történt. 

Jelenleg harmincnégy tagja van a kerületi pol-
gárõrségnek, ebbõl húsz-huszonöt fõ veszi ki ré-
szét aktívan a munkából. Õk azok, akik a hét öt
napján estétõl hajnalig sokszor a rendõrökkel

közösen, kettesével járõröznek a kerületben.
Teszik mindezt ingyen, saját szabadidejük terhé-
re abban a hitben, hogy hasznára vannak a közös-
ségnek. A polgárõrség tagjai folyamatosan képe-
zik magukat. Ennek eredményeképpen évek óta
sikerrel szerepelnek a különbözõ bûnmegelõzési
és közlekedésbiztonsági versenyeken. Legutóbb
tavaly augusztusban a Gáspár Antal-Pintér
István páros a második helyet szerezte meg a bu-
dapesti KRESZ és Közlekedésbiztonsági verseny
döntõjében. Gáspár Antal egész éves munkája
elismeréseképpen decemberben fõkapitányi ju-
talmat vehetett át. 

A kerületi polgárõrség a katasztrófa helyzetek-
re is felkészült, tavaly novemberben újabb öt pol-
gárõr végezte el a Fõvárosi Tûzoltóság tanfolya-
mát. A járõrkocsik felszereléséhez tartozó porol-
tók segítségével a jövõben kisebb tûzesetek meg-
fékezésében is számíthat a lakosság a polgárõrök
segítségére.

PPáárrkkaappccssoollaattii  vváállssáággookk,,  ggyyeerrmmeekknneevveellééssii,,  sszzeexxuuááll--ppsszziicchhoollóóggiiaaii
pprroobblléémmáákk  mmeeggoollddáássááhhoozz,,  ppáárrkkaappccssoollaattii  mmeeddiiáácciióóhhoozz  sseeggííttssééggeett
iiggéénnyyllõõkknneekk  iiddõõppoonntt  eeggyyeezztteettééss::  0066--2200--449944--66220000..  

A hivatal válaszol…
A szelektív hulladékgyûjtés - azaz a háztartási szemét szét-
válogatása és a hasznosítható anyagok elkülönített gyûjtése
- rendkívül fontos a környezet védelme érdekében.  A kerü-
letben korábban elhelyezett fém újságpapírgyûjtõ konténe-
rekkel kapcsolatban több gond is volt. Bizonyára sokan ta-
pasztalták, hogy a közterületen elhelyezett gyûjtõk környé-
ke mindig piszkos, szemetes volt. Nem egy esetben elõfor-
dult, hogy a konténerek mellé más szemetet is leraktak. Így
már lassan nagyobb volt a konténerek okozta környezeti
kár, mint a haszon. 

Tavaly a konténereket kihelyezõ cég szerzõdése lejárt.
Ekkor a Polgármesteri Hivatal munkatársai felkeresték a
társasházak közös képviselõit azzal, hogy továbbra is lehe-
tõség van a szelektív hulladékgyûjtésre. A társasháznak
annyit kell vállalniuk, hogy a konténereket – a szemetesku-
kákhoz hasonlóan – a belsõ kapualjakban, udvarokban tá-
rolják, és csak a kiürítéskor húzzák ki azokat az utcára. 

Az önkormányzat örömmel tapasztalja, hogy a felajánlott
lehetõséggel sok társasház élt. Így egyre kevesebb az utca-
képet rontó fémkonténer, és az azt kísérõ szemétkupac.  

A gazdasági válság és az olaj árának jelentõs mértékû
zuhanása következtében a feldolgozóipar nem, vagy
csak nyomott áron veszi át a szelektív gyûjtés keretében
elõállított, másodlagos nyersanyagként hasznosítható
hulladékot. Ennek következtében összeomolhat a ha-
zai szelektív hulladékgyûjtési- és hasznosítási rendszer,
melyet az elmúlt évtized során uniós alapokból, illetve
hazai költségvetési és önkormányzati forrásokból hoz-
tak létre a települési önkormányzatok az érintett szol-
gáltatókkal együttmûködve. 

A szelektív gyûjtés meghonosodása érdekében évek
óta folynak az egyre szélesebb rétegeket elérõ környe-
zetnevelési programok, és ennek is köszönhetõen egy-
re több fogyasztó szelektálja tudatosan a háztartásában
képzõdõ csomagolási- és egyéb újrahasznosításra alkal-
mas hulladékot. 

Azt is meg kell említeni, hogy ez a tevékenység eddig
is csak úgy volt a szolgáltatók számára rentábilis, hogy
az önkormányzatok fedezték a költségek jelentõs há-
nyadát – írja a greenfo.hu.

Az eredeti termékdíj-törvény bevezetõjében az sze-
repelt, hogy a termékdíjból származó költségvetési be-
vételbõl a hulladék-képzõdés megelõzését, a létrejött
hulladék visszagyûjtését, és újrahasznosítását kell fi-
nanszírozni. Miután a termékdíjból befolyó költség-
vetési bevétel nem kerül külön alapba, így az eredeti
szándék nem érvényesül. 

A jelenlegi helyzet viszont megkívánja, hogy a ter-
mékdíjból származó költségvetési források legalább
egy részét a kormány tegye hozzáférhetõvé a bedõlés
elõtt álló szelektív hulladékgyûjtési rendszer, vala-
mint az újrahasznosítási ipar megmentésére. Bencsik
János szakpolitikus javaslata szerint a termékdíjból
származó bevétel azonnali hozzáférhetõvé tételével le-
hetne megakadályozni a hazai szelektív hulladékgyûj-
tési és hulladékhasznosítási rendszer totális összeom-
lását.   

Gondban a szelektív
hulladékgyûjtés

Várják a jelentkezõket
Az I. Kerületi Polgárõrség szeretettel várja az új
jelentkezõ tagokat. Cím: 1016 Budapest, Mé-
száros utca 18. Mobil: 06-30-621-3677, tele-
fon/fax: 06-1-202-1412. E-mail: gaspar.antal-
@freemail.hu.

Várják a jelentkezõketSikeres a polgárõrség

Új szolgáltatás társasházaknak

Gyakori a szemétkupac az utcai konténerek kürül Prágában föld alá süllyesztett konténerekkel oldották meg a problémát
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HILL-ESTATE INGATLANIRODA 
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkeerreessüünnkk
iiggéénnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéétteellrree  ffiizzeettõõkkééppeess
üüggyyffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,  GGyyoorrss  ÜÜGGYYIINNTTÉÉ--
ZZÉÉSS..  ÜÜggyyffééllffooggaaddááss  eeggyyeezztteetteetttt  iiddõõppoonnttbbaann..  TTeell..::  221122--
22665566;;  0066--3300--99554455--779977..

KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget keresek
az I. kerületben. Telefon: 202-2505, mobil: 06-30-251-3800.

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann
kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT,,
ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeell..::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaann--
wwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

II..  FFaazzeekkaass utca Mária tér sarkán 78 m2-es kertre és utcára
nézõ két szoba + hall + fél szoba erkélyes lakás tulajdonostól el-
adó. Irányár: 26 millió Ft. Tel.: 06-30-9923-136.

BBeeééppíítthheettõõ tetõtereket keresünk felújítás ellenében.
Referencia: www.diszkoszkft.hu. Tel.: 06-30-639-2955.

TTáárrssaasshháázzkkeezzeellééss, teljeskörû háttérrel kedvezõ díjtételek-
kel, 35 éves gyakorlattal. Naphegyi Bt., tel./fax: 213-6613, e-
mail: naphegyibt@chello.hu.

IIII..  kkeerrüülleett Eszter utcában újépítésû 103 nm-es, napos,
csendes, cirkós lakások eladók. Ár.: 77,4 MFt, 87,7 MFt.
www.budaihegyek.hu; Tel.:06-70/523-1969. 

SSzzaabbóó Ilonka utcában 68 nm-es, 3,5 szobás, felújított lakás
garázzsal eladó. Irányár: 38 MFt. Tel.: 06-20/3939-689. (2)

EEllaaddóó  egy kétszobás, 57 nm-es, három franciaerkélyes,
nagyon napfényes lakás a Horvát kertnél. Szép lépcsõházas,
liftes házban, a III. emeleten. Közvetítõk kíméljenek. Irányár:
19,4 millió. Tel.: 06-20/823-0407.

NNééggyysszzoobbááss Attila úti öröklakás kiadó, eladó vagy érték-
egyeztetéssel hasonló kisebbre cserélhetõ. Tel.: 06-
30/9491-618.

RReennddkkíívvüüllii  ajánlat. Attila úton egy egész emelet (három
önálló öröklakás összesen: 203 nm) egyben eladó. Tel.: 06-
30-9491-618.

VVáárrii önkormányzati 85 nm-es lakásomat kisebb vári ön-
kormányzatira, vagy I. kerületire cserélném értékegyezte-
téssel.

II..  BBuuddaaii Várban – a Táncsics Mihály utcában - frissen felújí-
tott 6 lakásos mûemlékházban 35 m2-es, 1,5 szobás, donga-
boltozatos, mediterrán belsõ kert felé nyíló, jó állapotú, csen-
des, cirkófûtéses, kiváló alapterületi elosztású önkormányzati
lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 13 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - a hangulatos Tóth Árpád sétány kedvelõ-
inek – különbözõ méretû (50m2, 95m2, 138m2) egyedi fûté-
sû, szuper panorámás, napfényes önkormányzati lakás örök-
bérleti joga elcserélhetõ. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30-964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Budai Vár közelében a Logodi utcában
126 m2-es belsõ 2 szintes, 2 fürdõszobás, 2 szoba + 2 félszoba
elosztású, cirkófûtéses, 2 generációnak is kiválóan alkalmas
öröklakás eladó. Irányár: 39,9 M Ft.  Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - a Horváth-kert mellett - modern, hívóliftes épü-
letben lévõ, IV. emeleti 36 m2-es felújított, napfényes, 1 szo-
bás, összkomfortos, gépesített, azonnal beköltözhetõ örökla-
kás saját, zárt 4 m2-es tárolóval eladó. Irányár: 13 M Ft. Wág-
ner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30/964-7065, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

II..  NNaapphheeggyyeenn - a Gellérthegy utcában, a Tabán közelében -
jó állapotú, modern építésû, belsõ kertes társasházban lévõ, I.
emeleti, 48 m2-es, 1 szoba +2 félszobás, világos, egyedi gáz-
fûtéses, részben kert felé is nyíló öröklakás + 7 m-es loggiával
eladó. Irányár: 20,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn az Attila úton - a Horváth-kert közelében - jó álla-
potú épületben lévõ 64 m2-es III. emeleti, frissen, igényesen
felújított, újszerû állapotú (új nyílászárók, új fürdõszoba, új
konyhabútor, festés - mázolás), összkomfortos, cirkófûtéses,
2 szobás, napfényes, azonnal beköltözhetõ polgári belméretû
öröklakás eladó. Irányár: 18,9 M Ft.  Wágner Iroda, tel.: 212-
2136, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

IIII..  DDuunnaa-parti részén a Kolossy-tér közelében, frissen fel-
újított, modern, gépesített, kedvezõ rezsiköltségû 40 m2-es,
1 szobás, V. emeleti öröklakás panorámás kilátással a
Dunára, a Margit-szigetre, azonnal beköltözhetõen eladó. A
lakás megközelítése tömegközlekedéssel is kiváló, a közel-
ben ingyenes parkolási lehetõség. Irányár: 13 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-2136, 06-30/488-1933, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - a Logodi utcában, a Moszkva tér szomszédságá-
ban - jó állapotú 7 lakásos épületben lévõ II. emeleti 133 m2-
es nagypolgári jellegû, teljes II. emeleti szinten lévõ, 4,5 szo-
bás, felújítandó, világos, egyedi gázfûtéses, 2 fürdõszobás ön-
kormányzati lakás örökbérleti joga átadó vagy két kisebb
Budai lakásra elcserélhetõ. Csereirányár: 28 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-2136, 06-30/964-7065, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

II..  CCssaapp utcában újépítésû ház rámpás lejáratú teremgará-
zsában kocsibeállók kedvezõ áron, tulajdonostól kiadók.
Motorosoknak is. Érdeklõdni: 06-30/6450-452.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  II. Budán – a Városmajorral szemben -
hívóliftes épület legfelsõ emeletén lévõ bruttó 160 m2-es, bel-
sõ 2 szintes 6 szobás, összkomfortos, napfényes, kiváló állapo-
tú, azonnal beköltözhetõ öröklakás 10 m2-es terasszal, kilátó-
val (panoráma a Budai Várra, a Gellért- és a Budai Hegyekre)
eladó vagy kiadó. Irányár: 50 M Ft vagy 300.000,- Ft/hó.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

XXIIII..  BBöösszzöörrmméénnyyii úton (Királyhágó térnél), gyönyörû ház-
ban, 80 nm-es, belsõ kertkapcsolatos, felújított, cirkofûtéses
öröklakásom 21.500.000-ért, sürgõsen eladó. Kisebbet be-
számítok. Tel.: 06-20/345-4677.

IIIIII..  kkeerrüülleett központjában, külön bejáratú irodaházban, ní-
vós, felújított irodák hosszútávra bérbeadók. Tavasz u. 5.) 06-
20/967-3922; 06-30/932-5356.

XXIIII..  kkeerrüülleettii, belsõépítész-tervezte, 28 nm-es, napos, utcai,
földszinti, elõkertes stúdiólakás alapbútorokkal 5 nm tároló-
val eladó. Park szemben, kitûnõ közlekedés, boltok közel. 13,
5 millió Ft. Tel.: 375-7126, 06-20/537-1457.

II..  BBuuddáánn a Naphegyen, a belváros közelében, panorámás,
zöldövezeti környezetben, kiváló közlekedésnél, 2 lakásos
kertes villaépületben lévõ 130 m2-es, 2 szintes, összkomfor-
tos, bútorozatlan lakás + 20 m2-es közvetlen kertkapcsolatos
terasszal + 2 erkéllyel (10,6 m2, és 4,4 m2) bérbeadó. Bérleti
díj: bruttó 270.000,- Ft/hó. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Vérmezõvel szemben az Attila úton, karbantar-
tott épületben, kertkapcsolatos és utcafront felé is nyíló 85
m2-es, 1,5 szoba hallos, felújított, összkomfortos, csendes
öröklakás. Iroda vagy rendelõ céljára is kiválóan alkalmas.
Irányár: 22,5 M Ft. Igény szerint eladó a ház földszintjén egy
felújított, 15 m2-es utcai portálos üzlethelység is. Irányár: 7,5
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203, e-ma-
il: wagnera1@chello.hu.

VVéérrmmeezzõõnnééll emeleti két szoba, hall, személyzeti szobás,
dupla komfortos felújított erkélyes lakás hosszú távra bérbe
adó. Tel.: 06-20/967-3922.

TTóótthh Árpád sétányra nézõ, kb. 50 nm körüli emeleti lakást
vásárolnék. Tel.: 18 óra után, 06-30/362-8194, 355-6395.

SSzzoollggáállttaattááss

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  

vvíízz--,,  vviillllaannyysszzeerreelléésseekk,,  DUGULÁSELHÁRÍTÁS,,  
00--2244  óórrááiigg  hhééttvvééggéénn  iiss  ggaarraanncciiáávvaall..  

TTeelleeffoonn::  332211--33117744;;  0066--2200334422--55555566..  °°

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06-20-9344-664,
246-9021. Elmû által minõsített vállalkozás.

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

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

NNaappii takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást vállalok,
festés utánit is. Tel.: 06-70-210-3992.

MMiinnõõssíítteetttt villanyszerelõ mester vállalja mérõhely-kiépítést,
gáz EPM érintésvédelmet, cserépkályha javítását. Telelefon:
06-20/530-0344, http://cserepkalyha-kandallo.webs.com.

AAddóóbbeevvaallllááss--kkéésszzííttééss  ffeebbrruuáárr  11--ttõõll,,  hhaa  vviisssszzaajjáárr  aa  bbeeffiizzee--
tteetttt  aaddóóbbóóll..  VVáállttssoonn  kköönnyyvveellõõtt!!  AAddóóttaannááccssaaddóó  tteelleeffoonn::
0066--2200//882233--00220077..  ((22))

SSzzáámmííttóóggééppéétt otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás,
rendszertelepítés. Internet beállítása. Hardveres problé-
mák megoldása. Cseregép. Telefon: 06-20-998-0798.
http://www.fmrkft.hu. (2)

KKöözzööss képviseletet, társasházkezelést vállalok korrekt,
megbízható módon. Tel.: 06-70/940-3865, e-mail: czako-
szilvia@gmail.com.

GGUUMMII--  ÉÉSS  AAUUTTÓÓSSZZEERRVVÍÍZZ,,  MMÛÛSSZZAAKKII  VVIIZZSSGGÁÁZZTTAATTÁÁSS  AA
DDÉÉLLII  PPÁÁLLYYAAUUDDVVAARR  MMÖÖGGÖÖTTTT,,  II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..

BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  0066--2200--556655--22110055..  °°

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyékénye-
zés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013 Bu-
dapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384, 06-20-
345-9963.

PPaarrkkeettttaaccssiisszzoolláásstt,,  llaakkkkoozzáásstt,,  jjaavvííttáásstt,,  
lleerraakkáásstt  vváállllaallookk..  BBaarraabbááss  JJeennõõ  kkiissiippaarrooss,,  
tteelleeffoonn::  334499--44889999,,  0066--7700--22880000--447799..

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, ingatlanok értékbecslé-
sét szakképesítéssel, gyakorlattal, referenciával vállaljuk.
Kerkuska2000 Kft. 06-30/977-6612.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJ ÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 

INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, 
PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTA JAVÍTÁST, 

VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, 
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30-251-3800. °

KKõõmmûûvveess--bbuurrkkoollóó munkákat teljes körû lakásfelújítást mi-
nõségi munkával, referenciákkal, rövid határidõre vállalok.
06-30/280-7257. (2)

TTáárrssaassáággookk,,  eeggyyéénnii  vváállllaallkkoozzóókk,,  ttáárrssaasshháázzaakk  kköönnyyvveellééssee,,
bbeevvaalllláássookk  kkéésszzííttééssee,,  tteelljjeesskköörrûû  üüggyyiinnttéézzéésssseell..  TTeell..::  0066--
3300//99331122--889944  vvaaggyy  337755--88773344..  °°

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,  nnyyaakkii--
ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaattáássaa,,  ttaallppmmaasszz--
sszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszzoollddóó  hhaattáássssaall,,  ookk--
lleevveelleess  ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--228833--33331144..  °°

ÁÁppoolláásstt, gondozást, ebédet, lelki segítséggel, szeretõ gon-
doskodással. „Kunantikvárium”. Tel.: 06-20/9717-297.

AAddááss--vvéétteell

DDrráággaakkõõ (briliáns) aranyékszer (régi törtarany és ezüst
evõeszközök, dísztárgyak vásárlása készpénzért a legmaga-
sabb áron. Tekintse meg a Google-ban a Louis Galériát. E-
mail: lakatos@mconet.hu. Keressen fel a II. Margit krt. 51-
53-ban, Louis Galéria.

AAnnttiikkvváárriiuumm könyveket, teljes könyvtárakat, régi képesla-
pokat, vitrintárgyakat vásárol készpénzért. Tel.: 332-0243,
06-20/9220-001.

ÖÖttvveenneess-hatvanas évek bútorait és használati tárgyait
készpénzért megvásárolom. Rédai Ádám magángyûjtõ. Tel.:
06-30/207-1600.

ÁÁllllááss

SSzzeennvveeddééllyybbeetteegg Fiatalokért Alapítvány ügyvezetõt, iro-
davezetõt, irodai alkalmazottakat, munkatársakat keres. Tel.:
06/20-598-9741.    

OOtttthhoonn is végezhetõ, jó kereseti lehetõséggel telefonos
munkára munkatársat keresek. Tel.: 06-20/8230-177.

EEggéésszzsséégg

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: 06-30-222-3016.°°

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa tanítás, középszintû és emeltszintû
érettségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint
húszéves gyakorlat, telefon: 213-7747, 06-20-518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa-, fizika-, informatika-, kémiatanítás általá-
nostól felsõfokig, középiskolai tanártól. Tel.: 06-20/946-
7553, skype: ok-tato.

TTeehheettssééggggoonnddoozzááss, korrepetálás alsó tagozatos diákok-
nak, több éves gyakorlattal. Tel.: 06/30-622-1591.

NNéémmeett-angol egyéni intenzív beszédcentrikus oktatás
vizsgafelkészítés, érettségire, felvételire és pótvizsgára is a
kerületben. Vizsgával rendelkezõknek szintfenntartás. Tel.:
06-30/428-6263.
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VÁRNEGYED

A hirdetések tartalmáért 
a szerkesztõség 

nem vállal felelõsséget!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. 
Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon/fax: (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@freestart.hu címen. Nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. Nyomás: Innova-Print Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.

IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

SSzzoollggáállttaattááss

EEggéésszzsséégg

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

ÁÁllllááss

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig személyesen a szerkesztõségben

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyyrraa  

aallkkaallmmaass  mmûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

TTHHEERRMMEEXX--SSPPEEDD  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--66555522

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyy
kkiiáállllííttáássaa  

ppáállyyáázzaattíírráásshhoozz  iiss!!

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 550 forint +ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2500 forint +ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 3000 forint +ÁFA.

20 szó felett: +100 forint+ÁFA/szó.

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

24.000 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

12.000 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
160.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
26.000 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,
24.000 Ft+ÁFA
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ZÁR, KILINCS,
LAKAT, VASALAT

11002277 BBpp..,,  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5544..          TT..::  220011--33992288
11111177  BBpp..,,  FFeehhéérrvváárrii  úútt  2244..      TT..::  446666--55665544
NNyyiittvvaa::  HH--PP::  99--1188        SSzz::  99--1144

ÚJ!
!!

SZOMBATONKÉNT
-1100%%  !!!!!!!!!!

+SZOLGÁLTATÁSAINK:

l KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-,
speciális és mágneskulcs

l ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
l EGYFORMA ZÁRLATÚ 

ÉS FÕKULCSOS RENDSZEREK
l HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi is
l ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, 

HEVEDERZÁRBETÉTEK 
CSERÉJE ä

ÚJ!!!
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