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A Lánchídról a séta résztvevõi virágokat szórtak a vízbe a ,,legnagyobb magyarra” emlékezve

150 évvel ezelõtt hunyt el gróf Széchenyi István, a reformkor leg-
kiemelkedõbb politikusa. Fõ mûvét, a Lánchidat is érintette az
az emlékséta, ami az I. és az V. kerületi önkormányzat közös
szervezésében valósult meg Pest és Buda között.

A Budavári Önkormányzat, valamint Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata április 8-án, Széchenyi István halálának 150. évforduló-
ján közös megemlékezést tartott a pesti Roosevelt téren, Széchenyi
szobránál, háttérben a Magyar Tudományos Akadémiával, mely-
nek felépítéséhez a gróf 1825-ben jószágainak egyévi jövedelmét
ajánlotta fel. A szobornál beszédet mondott dr. Nagy Gábor
Tamás, az I. kerület polgármestere, aki megemlítette: még ma is so-
kakat foglalkoztat az a gondolat, hogy nehéz, belsõ vívódásokkal te-
li, de fantasztikusan gazdag életútjával maga mögött, végül is ön-
ként vetett véget életének Széchenyi, vagy egy jól kitervelt orvgyil-
kosság áldozata lett. Személyével kapcsolatban azt hangsúlyozta,
hogy õ a hasznos építõmunka embere volt, a romboláshoz, az ellen-
tétek szításához nem értett – Hídember volt, ahogy a róla szóló
filmben Bereményi Géza elnevezte.

Dr. Nagy Gábor Tamás az V. kerület alpolgármesterével, Kar-
sai Károllyal közösen megkoszorúzta Széchenyi szobrát, majd az
ünnepség résztvevõi a Lánchíd közepére sétáltak. Innen jelképe-
sen virágokat dobtak a folyóba, így emlékeztek a „legnagyobb
magyarra”, akinek kezdeményezésére 1849-ben készült el a fõvá-
ros, s egyben a teljes magyarországi Duna-szakasz elsõ állandó át-
kelõje. Az ünneplõk útja ezután az Alagúton keresztül (melynek
megépítését szintén forszírozta Széchenyi, ám végül csak halála
után öt évvel adták át a forgalomnak) a Krisztina térre vezetett. Itt,
Széchenyi mellszobránál ugyancsak koszorúkat helyeztek el, majd
betértek a Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia templo-
mába, ahol 1836. február 4-én Seilern Crescence grófnõ és
Széchenyi István gróf esküdött egymásnak örök hûséget. A temp-
lomban a koszorúzást követõen ünnepi szentmisét tartottak
Széchenyi lelki üdvéért. 

A Várnegyed Galériában Széchenyi-emlékkiállítás nyílt, amely má-
jus 15-ig tekinthetõ meg (Budapest, I., Batthyány utca 67.). - d -

Eredmények 
az I. számú 
választókerületben

Dr. Nagy Gábor Tamás immár a 4. ciklusban képviseli  az I.
kerület és a II. kerület egy részének lakóit a Parlamentben

A 2010. április 11-én megtartott országgyû-
lési választás elsõ fordulója Budapest 1. szá-
mú választókerületében érvényes és ered-
ményes volt. A választópolgárok által le-
adott szavazatok 53,33 százalékát dr. Nagy
Gábor Tamás a Fidesz-KDNP képviselõje-
löltje kapta, s ezzel már az elsõ fordulóban
mandátumot szerzett. Ezért második for-
dulóra az I. számú választókerületben nem
kerül sor.      (Választási tájékoztató a 2. oldalon.)

Országgyûlési 
Választás 20102010

Közel egymilliárd forintot költ mûem-
léképületei felújítására 2010-ben a Bu-
davári Önkormányzat. A rekonstrukci-
ók során kiemelt figyelmet fordítanak a
védett értékek helyreállítására. Több la-
kóházban új elrendezésû lakásokat is ki-
alakítanak. 

Kora tavasszal kezdõdött meg az Iskola ut-
ca 12. teljes rekonstrukciója, ez idõ szerint
a födém betonozásán dolgozik a kivitelezõ
– tájékoztatta lapunkat Vörös Zoltán a Bu-
davári GAMESZ igazgató-helyettese. El-
mondta, hogy a beruházás részeként a la-
kásokat modernizálják, a kisebb alapterü-
letû otthonokat összenyitják, így nagyobb,
élhetõbb tereket hoznak létre. Hamarosan
elindul a Döbrentei utca 15. teljeskörû fel-
újítása, a kivitelezõ kiválasztása közbeszer-
zési eljárás keretében már megtörtént. Az
épületben öt lakást építenek, az elsõ eme-
leten cukrászdát alakítanak ki. Várhatóan
a földszinti helyiségekben kap helyet a ke-
rület újonnan létesülõ múzeuma. Hom-
lokzat és tetõfelújítás, valamint nyílászáró
csere kezdõdik az Országház utca 22., a Fõ
utca 20. és a Hunyadi János út 18-ban.
Vörös Zoltán hangsúlyozta: a gondos szer-
vezésnek, illetve az alkalmazott technológi-
ának köszönhetõen a bérlõknek nem kell
kiköltözniük lakásaikból. A Hunyadi Já-
nos utcai épületben restaurálásra is sor ke-
rül, a homlokzat díszeit és szobrait a Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH)

elõírásai szerint újítják fel. Szintén a KÖH
felügyelete mellett végzik a Fõ utca 20. reli-
efjeinek és az Országház utca 22. scraffito
képeinek eredeti állapotba történõ helyre-
állítását – hangsúlyozta a GAMESZ igazga-
tó-helyettese. 

Homlokzat felújítás, tetõcsere és nyílás-
záró rekonstrukció vár a Bécsi kapu tér 8-
ra is. A ,,pizsamaház” esetében is sor kerül
lakások összenyitására, a korábban az Es-
terházy család tulajdonában álló földszin-
ti lakás helyreállításával. A végsõ felújítási

tervet a KÖH állásfoglalása alapján alakít-
ják ki. Még idén megkezdõdik a Fõ utca 5.
és a Tárnok utca 14. renoválása, utóbbi-
nál a homlokzat festését is restaurálják.
Jelenleg is folyik a Petermann bíró utca fel-
újítása és a hozzátartozó új épületszárny ki-
vitelezése. 

A mûemléképület rekonstrukciós prog-
ram költségeinek hatvan százalékát pályá-
zati forrásokból, a fennmaradó közel négy-
száz millió forintot saját költségvetésébõl
fedezi a kerület.  

Széchenyi-emlékséta 
Pest és Buda között

Folytatódik a mûemlékházak 
felújítása a kerületben

Beethoven ünnep
Ludwig van Beethoven budavári fellépésének 210. évfordulója
alkalmából, Beethoven ünnep 2010 címen, három napos hang-
versenysorozatra kerül sor május 7-e és 9-e között. 

A rendezvény megnyitójának helyszíne a Budai Várszínház
(1014 Budapest, Színház u. 1-3.) lesz, május 7-én, pénteken 19.30-
tól. A programból: D-dúr négykezes zongoraszonáta - Kocsis
Zoltán és Érdi Tamás - zongora; Kürt-szonáta - Gál László, a
Nemzeti Filharmónia szólistája - kürt, Kocsis Zoltán - zongora; C-
moll szonáta ,,Pathetique” - Kocsis Zoltán - zongora; C-moll zon-
goratrió - Kocsis Zoltán - zongora, Koppándi Jenõ, a Nemzeti
Filharmónia koncertmestere - hegedû, Koós Tamás, a Nemzeti
Filharmónia szólistája - cselló. A hangversenyre a belépõ ára
3.600 Ft, kedvezményesen 2.000 Ft, melyet a Várszínház pénztá-
rában, illetve a Ticketpro jegyirodákban lehet megvásárolni.

A Beethoven ünnep második napján, május 8-án, szombaton
19.30 órakor a koncertnek a Magyar Tudományos Akadémia
Kongresszusi terme ad otthont. A programból: Asz-dúr Zon-
goraszonáta ,,Gyászinduló”; Esz-dúr Zongoraszonáta - Malcolm
Bilson - fortepiano; C-dúr mise - Hamvasi Szilvia - szoprán,
Németh Judit - alt, Kálmán László - tenor, Blazsó Domonkos -
basszus, Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar, vezényel: Vashegyi
György.

A programsorozat zárónapjának címe ,,A kilencedik”, melyre
május 9-én, vasárnap, 19.30-tól látogathatnak el a komolyzene ked-
velõi az MTA Kongresszusi termébe. A programból: IX. szimfónia
- Klasszikus és improvizatív parafrázis, Liszt Ferenc zongoraátirata
alapján. Elõadják: Oláh Kálmán és Szilasi Alex - zongorán. A belé-
põ az utolsó két napra 2.900 Ft, kedvezményesen 2.000 Ft, melyet
a helyszínen vagy a Ticketpro jegyirodában lehet megvásárolni. 

A hangversenysorozattal egyidõben, május 8-án és 9-én, 16 órai
kezdettel várja az érdeklõdõket a Délutáni szalon az Erdõdi-
Palotában, az MTA Zenetudományi Intézet Zenetöténeti Mú-
zeumában (1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.), melyre a belé-
pés ingyenes. A Beethoven ünnephez kapcsolódva, ugyanezen a
helyszínen idõszaki kiállítás nyílik, Zeneélet Magyarországon a
18-19. század fordulóján címmel. A tárlatot 2010. április 29-tõl
augusztus 31-ig tekinthetik meg a látogatók, mely a Beethoven-
ünnep idején ingyenes, a további napokon 600 Ft.    

Információ: www.budavar.hu és www.zeneszalon.hu. 

Rövidesen megkezdõdik a Döbrentei utca 15. szám alatti épület teljes felújítása



2 Várnegyed XV. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM, 2010. ÁPRILIS 23., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az elmúlt évek
gyakorlatához hasonlóan, 2010. évre

pályázatot ír ki

a kerületi lakóépületek felújításának pénzügyi támogatására. A
2010. évi pályázatra kizárólag azokkal az épületekkel pályáz-
zanak, amelyeknek a közös tulajdonú utcai homlokzatának, va-
lamint tetõ- és bádogos szerkezetének felújítását, kémény új-
raépítését kívánják elvégeztetni. 

A kiírás feltételeinek teljesítése esetén az épületek felújítá-
sához vissza nem térítendõ önkormányzati támogatásban ré-
szesülhetnek.

Azok az épületek, melyek megfelelnek a Fõvárosi felújítási pályázat fel-
tételeinek (6 lakásosnál nagyobbak és korábban önkormányzati tulajdon-
ban voltak) a Fõvároshoz is nyújthatnak be pályázatot, ha annak pályáz-
ható témái megegyeznek a kerületivel, aminek feltétele a kerületi támo-
gatás. Ebben az esetben a kerületi elõminõsítéshez a kiválasztott részlete-
zett árajánlatot is csatolni kell.

Az Önkormányzat által - vissza nem térítendõ támogatásra -
ezúton meghirdetett pályázat feltételei az alábbiak:

A jelentkezés feltételei:
1.  A jelen kiírás szerinti pályázat benyújtása. A pályázatot legkésõbb

2010. május 14-én 12.00 óráig kell eljuttatni a Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájába (1014 Kapisztrán tér 1.,
1013 Attila út 12., 1011 Iskola u. 16.). A jelentkezési adatlap itt szerezhe-
tõ be.

2. Pályázni csak eddig el nem végzett munkára lehet.

A pályázathoz csatolni kell:
1. Közgyûlési jegyzõkönyvet az épület azon döntésérõl, amelyben a fel-

újítási munkát és a hozzá biztosított pénzügyi forrást megszavazta.
2. Banki fedezetigazolást az épület nevére szóló és a felújítás céljára el-

különített összegrõl.
3. Mûszaki leírást a tervezett munkáról (jelenlegi állapot, megvalósí-

tandó cél, mûszaki megoldás, stb.)
4. Homlokzatfelújítás esetén mellékelni kell kettõ db. fényképet a hom-

lokzatról, az épület alaprajzát és homlokzatrajzát, illetve ezek hiányában
közölni kell a homlokzat szélességét és magasságát.

5. Tetõ felújítás esetén szakértõi vélemények szakhatósági kötelezések
(fa- és gombaszakértõi, statikai szakvélemény).

6. Kivitelezõi árajánlatot a tervezett felújításról. A felújítási munka vár-

ható költsége magában foglalhatja a kivitelezõi költségen kívül a mûszaki
ellenõr díját és az építési engedélyezési eljárás költségeit.

7. Azoknál a társasházaknál, ahol a közös képviselõ nem a tulajdonos-
társak közül kerül ki, a beadott pályázat jelentkezési lapját két tulajdonos-
nak (Intézõ Bizottság, Számvizsgáló Bizottság) is alá kell írnia.

Az elbírálás szempontjai:
1. Az Önkormányzat azokat a jelentõs felújítási munkákat kívánja tá-

mogatni, melyek a városkép javítását (homlokzat, tetõ, kémény újraépí-
tés) segítik elõ.

2. A támogatás mértéke összhangban van a mûszaki állapottal, a város-
képi szempontokkal, valamint a keretgazdálkodás követelményeivel.

3. A pályázat további indokolás nélkül elutasítható:
- ha az a jelentkezés feltételeinek nem felel meg, vagy
- ha a társasháznak tartozása van az Önkormányzat felé, vagy
- ha a társasház az Önkormányzat engedélye nélkül reklámhálót helyez ki.
4. Karbantartás illetve beruházás jellegû munka nem támogatható.

A pályázat elbírálása 2010. június 28-ig megtörténik, kivéve ha a Fõvárosi
pályázat beadási határideje ennél nem esik késõbbi idõpontra. A döntés-
rõl minden pályázó írásbeli értesítést kap.

Az adható támogatás összege és kifizetésének módja:
1. A vissza nem térítendõ felújítási támogatás összegére az összes

körülmény mérlegelése alapján az Épület Felújítási Munkacsoport tesz
javaslatot és azt a Képviselõ-testület hagyja jóvá. A támogatás lehetsé-
ges összege: maximum bruttó 3 millió Ft, azzal, hogy a támogatás össze-
ge nem lehet több a társasház által a felújítási számlán igazolt saját for-
rás összegénél, és a felújítás összköltségének 40 %-át nem haladhatja
meg.

2. A megítélt önkormányzati felújítási támogatás az épület tulajdonosa-
inak egészét megilleti. Önkormányzati tulajdoni hányad után többlet hoz-
zájárulás, kizárólag akkor fizethetõ, ha a tulajdonosok közgyûlési határo-
zattal rendkívüli befizetésrõl döntöttek.

3. A felújítási munkát a jelentkezési adatlap mellékletében, valamint a
pályázat elbírálásáról szóló értesítõ levélben leírtak szerint kell lebonyolí-
tani. Ha az épület a pályázathoz csatolt eredeti kivitelezõi árajánlattól elté-
rõ szerzõdést szeretne kötni, köteles elõzetesen az önkormányzati meg-
bízottal jóváhagyatni. Amennyiben az épület nem a lebonyolítási rend sze-
rint teljesíti a felújítást, abban az esetben nem illeti meg az odaítélt támo-
gatás. Az elvégzett munkával legkésõbb 2010. december 20-ig el kell szá-
molni.

Ha a kivitelezési költség meghaladja az elõirányzatot, akkor a többlet-
költség a pályázót terheli. Ha a kivitelezési költség kevesebb, mint az elõ-
irányzat, akkor az önkormányzati támogatás arányosan csökken.

A támogatás kifizetését a felújítás befejezése után valamennyi szüksé-

ges irat (a társasház által megbízott mûszaki ellenõr és az önkormányzati
megbízott által kollaudált/aláírt végszámla a részletezéssel együtt, át-
adás-átvételi jegyzõkönyv, felmérési napló másolata, építési napló máso-
lata) benyújtásával lehet kérni.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a támogatást a munka
befejezését igazoló kollaudálás illetve a számla benyújtását követõ 15
banki napon belül átutalja az épület számlájára.

Amennyiben ezen a pályázaton a részvételi feltételeknek a társasház
nem felelne meg, felhívjuk a figyelmet, hogy egyéb épületszerkezeti és
épületgépészeti munkákra a társasházak kamatmentes banki hitelt és az
Önkormányzat által biztosított óvadékot pályázhatnak meg a Budavári
Önkormányzat módosított 12/2005 (VI. 1.) sz. Kt. rendelete alapján kiírt
pályázaton:

a) az épület fõ tartószerkezeti elemeinek felújítása, alap megerõsítése,
talajvízelleni védelem,

b) tetõ, tetõszerkezet, födémek, kémények teljes vagy részleges felújí-
tása,

c) függõfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújítása,
d) lift felújítása,
e) lépcsõház, egyéb közös használatra szolgáló helyiségek teljes vagy

részleges felújítása,
f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévõ épületgépészeti be-

rendezések és vezetékhálózatok - különös tekintettel a gázvezeték rend-
szer - teljes vagy részleges felújítására, korszerûsítésére (a központi an-
tenna, a kaputelefon és a kábel tv berendezéseinek és vezetékhálózatá-
nak kivételével),

g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az együtt jár az épület
hõszigetelésének javítását vagy a baleset megelõzést célzó munkálatok-
kal,

h) felszíni csapadékvíz elvezetése,
i) villámvédelem.
Az Önkormányzat a hivatkozott rendelet szerinti banki hitelfelvételt ka-

matmentessé teszi, és az óvadéki alap biztosításával is segíti. Ezt a pályá-
zatot évente két alkalommal a Polgármester írja ki, melynek elsõ forduló-
jára 2010. május 7-ig lehet pályázatot benyújtani.

Az Önkormányzat a 12/2005 (VI.1.) sz. Kt. rendelete szerinti – hitelfel-
vétel támogatásra óvadéki alap rendelkezésre bocsátásával, ill. kamattá-
mogatással - a pályázatot a Polgármester évente két alkalommal írja ki
ettõl a pályázattól függetlenül, melynek elsõ fordulójára 2010. május 7-ig
lehet jelentkezést benyújtani. A vis maior esetekre egész évben folyama-
tosan lehet pályázni.

Budapest, 2010. március

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete
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FIDESZ-KDNP 53,37% (206)
MSZP 7,25% (28)
JOBBIK 6,74% (26)
LMP 1,30% (5)

Országgyûlési Választás 20102010

Eredmények az elsõ forduló után

Nem volt fennakadás a szavazásnál
Az I. számú választókerületben rendben zajlott a szavazás április 11-én. Az átigazolással szavazók vok-
solása nem okozott problémát a kijelölt szavazókörben. Lakóhelyétõl távol, igazolással 454 választópol-
gár szavazott az I. választókerületben. A jó munkaszervezésnek köszönhetõen nem volt óriási sorban ál-
lás mint más fõvárosi kerületekben, a voksolás minden szavazókörben befejezõdött este 19 órakor.  

Tisztelt Választópolgárok! 
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni
mindazoknak, akik támogatásukkal biztosítot-
ták, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjeként már az elsõ
választási fordulóban mandátumot szerezzek.
Megtisztelõ a bizalom, amelynek eredményeként
immár negyedik alkalommal képviselhetem
Önöket az Országgyûlésben. 

Dr. Nagy Gábor Tamás 
országgyûlési képviselõ ,

Budapest 1. választókerület

Kedves Választópolgárok!
A Lehet Más a Politika (LMP) az Önök támogatá-
sával példátlan sikert aratott a választásokon:
7,48 százalékos eredménnyel bekerült az Or-
szággyûlésbe. A kerületi képviselõjelölt, Ertsey
Katalin az LMP országos listáján mandátumot
szerzett. Ezúton szeretnénk megköszönni mind-
azoknak, akik támogattak minket szavazatukkal!  

VVáállaasszzttáássii  hhíírreekk
Budapest I. számú választókerületében a 2010. április 11-én
megtartott országgyûlési választás elsõ fordulóján a részvé-
teli arány 76,34 százalék volt, amely meghaladta a 64,38 szá-
zalékos országos átlagot. A választókerületben a választás
érvényes és eredményes volt. (Az elsõ forduló az egyéni vá-
lasztókerületben akkor tekinthetõ érvényesnek és eredmé-
nyesnek, ha a szavazásra jogosult választópolgárok több
mint fele szavazott és az egyik jelölt megkapta az érvényes
szavazatok több mint felét, így mandátumot szerzett.)

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz-KDNP) a szavazatok 53,33 száza-
lékát kapta, ezzel már a  választás elsõ fordulójában mandátum-
hoz jutott. Dr. Molnár Zsolt (MSZP) 23.37 százalékos eredményt
ért el. Ertsey Katalin (LMP) a szavazatok 16,35 százalékát kapta,
Pörzse Sándor (Jobbik) 6,95 százalékot ért el.

Dr. Nagy Gábor Tamás 1998 óta országgyûlési képviselõ az
I. számú választókerületben a Fidesz színeiben. 

Most elõször ért el 50 százalék feletti eredményt az elsõ for-
dulóban és jutott be az Országgyûlésbe már az elsõ körben.
1998-ban az elsõ fordulóban 20,78%-os, 2002-ben már 38,47%-
os, 2006-ban 48,31%-os, 2010-ben pedig 53,33%-os eredményt
ért el. 

Tájékoztatásul a korábbi választások második fordulóinak
eredményei: 1998-ban 20030 szavazat (56,49%), 2002-ben 18680
szavazat (50,98%), 2006-ban pedig 16880 szavazattal 51,12 száza-
lékkal szerzett mandátumot dr. Nagy Gábor Tamás az I. számú
választókerületben. A grafikon a gyõztes jelöltre leadott szava-
zatok arányát mutatja 1998-2010 között.

Az országgyûlési választások elsõ fordulóját óriási fölénnyel a
Fidesz-KDNP nyerte. A Fidesz-KDNP országosan 176 egyéni jelöl-
tet indított és húsz területi listát állított a választásokon.  Az elsõ
fordulóban országos összesítésben a Fidesz-KDNP 5439257 szava-
zatot kapott. Ezzel az egyéni választókerületekben 119 mandátu-
mot szerzett, a területi választókerületekben pedig 87 mandátu-
mot, így összesen 206 mandátumhoz jutott a Parlamentben.

A 2. helyen az MSZP végzett országos
összesítésben 2078802 szavazattal, ez 28
helyet jelent. A Jobbik 1692210 szavazatot
kapott, ami 26 parlamenti mandátumot
jelent. A 4. parlament párt az LMP lett,
643096 szavazattal, eszerint - az elsõ for-
duló után - 5 helyet kap az Országgyû-
lésben. 

Budapesten területi listán a következõ  eredményeket érték el
a pártok az elsõ fordulóban: a Fidesz-KDNP 436442 szavazattal
46,32 százalékos eredménnyel vezet. Ezt követi az MSZP 238672
szavazattal, ami 25,33 százalékos eredményt jelent. 12,81 száza-
lékkal a 3. legtöbb szavazatot kapta az LMP, 120714 szavazattal. A
Jobbikra a fõvárosban 102138-an szavaztak (10,84%). Az MDF pe-
dig 4,7 százalékot ért el 44265 szavazattal a választások elsõ for-
dulójában.

A választások elsõ fordulójának egyértelmû gyõztese a
Fidesz. Az MSZP egyetlen jelöltje sem szerzett mandátumot az
elsõ fordulóban. 2010. április 25-én 57 egyéni választókerület-
ben lesz második forduló, egy kivétellel (Budapest 20. választó-
kerülete) mindenhol a Fidesz-KDNP jelöltje vezet az elsõ fordu-
ló eredményei alapján. 

(Bõvebb információ: a www.valasztas.hu oldalon.)
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A  gyõztes jelöltre leadott szavazatok aránya 1998-2010 között
(1. számú választókerület)
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Népszámlálás elõtt
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Budapest I. ke-
rületében a Központi Statisztikai Hivatal 2010. március
25-e és szeptember 27-e között a 2011. évi népszámlá-
lás elõkészítését végzi. A népszámlálás jogi alapját az
Európai Parlament és a Tanács nép-és lakásszámlálásról
szóló 763/2008/EK rendelete adja. A végrehajtás idõ-
pontját és módját a 2011. évi népszámlálásról szóló
2009. évi CXXXIX. törvény tartalmazza. A címeket ellen-
õrzõ munkatársak csak a közterületek nevét, a ház-és
ajtószámokat ellenõrzik, az adott címen lakók számát és
nevét nem. A címbejárókat a KSH fényképes igazolvány-
nyal és megbízólevéllel látja el. Kérjük a lakosságot, hogy
a címbejárás sikeressége érdekében a helyszíni ellenõr-
zést szíveskedjenek elõsegíteni.

dr. Deák Ferenc jegyzõ

Korlátozzák a forgalmat 
a Rudas fürdõ mellett 
Újabb útépítés zajlik a Szent Gellért rakpart mintegy
százhetven méteres szakaszán.  A Rudas fürdõ Duna fe-
lõli oldalán emiatt elõreláthatóan április 30-ig forgalom-
korlátozásra kell számítaniuk az arra közlekedõknek. A
Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsoló-
dó létesítményei beruházás keretében a Rudas fürdõbõl
kivezetõ mellékcsatornák átépítése 2010. március 30-
án befejezõdött, április 12-tõl az útépítés a Rudas fürdõ
Duna felõli oldalán, a járda és a villamos pálya közötti te-
rületen folytatódik és várhatóan április 30-ig tart. A
munkálatok miatt a fürdõ melletti forgalmi-és parkoló
sávot nagyjából százhetven méter hosszúságban lezár-
ják, és az érintett útszakaszon a déli irányba haladó autó-
sokat a villamossínekre terelik. Emiatt a parkolás átme-
netileg tilos lesz, a 7-es és a 173-as buszok megállóját
pedig április 13-tól ideiglenesen áthelyezik az Erzsébet
híd irányába. A Szent Gellért rakparton északi irányból
érkezõk továbbra sem kanyarodhatnak jobbra, az
Erzsébet híd irányába. 

Dr. gróf széki Teleki Pálra emlékeztek
Egyesületünk idén is megemlékezett dr. gróf széki Teleki
Pálról. A tragikus sorsú miniszterelnök halálának 69. év-
fordulója alkalmából a Sándor Palotában találkoztunk.
Teleki Pál emberi méltóságát dr. Pesty László méltatta, aki
mellett Ferencz György és Vecsey András koszorúztak.

Naphegy-Tabán Környezetvédõ
és Városszépítõ Egyesület

Felhívás
A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti illetõségû
súlyos mozgáskorlátozott fiataloknak nyújt támogatást ta-
nulmányok folytatásához, közlekedéshez, lakhatási, mun-
kavállalási feltételek megteremtéséhez, illetve az ezekhez
szükséges tárgyi eszközök megvásárlásához. Segítsen,
hogy segíthessünk! Kérjük adója 1 %-ának felajánlásával
támogassa Ön is pályázóinkat! Adószámunk: 18004360-
1-41. Alapítványunkról, munkánkról bõvebb tájékoztatást
kérhet a 327-1187-es telefonszámon.

Mozgássérültek klubnapja
A budavári mozgássérültek klubnapja május 4-én 15
órakor lesz a Budavári Mûvelõdési Házban (Budapest, I.,
Bem rakpart 6.). 

Fórum a Várbazárról
A Budavár Szövetség szakmai és lakossági fórumot szer-
vez a Várbazárról. A rendezvény idõpontja: május 4., 17
óra. Helyszín: Budapest, Krisztina tér 1., Díszterem.

A budavári polgárok érdeke, hogy a Budai Várban és
környezetében folyó, közösségi tulajdonban lévõ ingatla-
nokat érintõ, felújítások, fejlesztések a környéken élõk
véleményének minél nagyobb mértékû ismeretében és a
lehetõ leggyorsabban valósuljanak meg. 

Ennek elõsegítésére alakult meg 2009 elején a
Budavár Szövetség, amely feladata a felújításokkal, fej-
lesztésekkel kapcsolatos elképzelések, tervek, javasla-
tok megismertetése a polgárokkal, valamint a polgárok
véleményének, javaslatainak összegyûjtése, megjelení-
tése, a döntéshozókhoz történõ eljuttatása és a vélemé-
nyek képviselete.

A Budavár Szövetség a Várbazár mellett kiemelten
foglalkozik a Dísz téri, volt Honvédelmi Minisztérium épü-
letének, a budavári lakások, a Budavári Zsinagóga feltá-
rásával, és a Mátyás templom mellett feltárt középkori
temetõ ügyeivel.  A szervezet tevékenységét lakossági
fórumok szervezése, valamint nyomtatott és elektroni-
kus formájú tájékoztatások, internetes közösség szerve-
zése, mûködtetése, vélemény- és vitafórum biztosítása
révén fejti ki. 

A Budavár Szövetséggel együttmûködõ Budai
Polgárok Társasága támogatást kapott a Norvég Civil
Támogatási Alaptól a programok megvalósításához. Az
elsõ szakmai és lakossági fórumot a Várbazár témájának
szenteljük. A rendezvényen bemutatásra kerül a Vár-
bazár múltbéli sorsát és a helyreállítási, hasznosítási el-
képzeléseket bemutató film, amelyet a mûemlékvéde-
lem, a Budavári Önkormányzat és a szakma képviselõi, a
helyi lakosok, civil szervezetek is megvitatnak, kom-
mentálnak. 

Reméljük, hogy erõfeszítéseink és a budavári lakosok
részvétele, javaslatai hozzájárulnak ahhoz, hogy a világ
leginkább veszélyeztetett mûemlékei közé került, és
egyre csak pusztuló Várbazár mielõbb régi pompájához
méltóan újuljon meg. További részletek, információk a
www.bvsz.hu és www.budaipolgarok.hu honlapokon ol-
vashatók.                     Budavár Szövetség

RRöövviiddeenn
A tervezettnél korábban fejezõdött
be a Váralja utca rekonstrukciója. A
mintegy 325 méteres útszakaszon a
kopóréteg cseréje és az útalap meg-
erõsítése mellett, a gyalogjárdát is
felújították. Nyáron újabb útépítés
kezdõdik, a Roham utca teljes felújí-
tása három ütemben valósul meg. 

Tavaly három nagyfelületû útfelújítást
tervezett a Budavári Önkormányzat. Az
Iskola és az Ostrom utca teljes pályás re-
konstrukciója idõben befejezõdött, a
Váralja utca felújításával azonban meg
kellett várni, amíg a területen dolgozó
Vízmûvek végez a hálózatfejlesztéssel.
Mivel az útburkolatbontással járó mun-
kálatokkal csak októberben végzett a
közmûvállalat, a korán beköszöntõ hi-
deg idõjárás miatt az önkormányzat
jobbnak látta tavaszra halasztani az útszakasz re-
konstrukcióját. Megérte kivárni az útépítés
szempontjából ideális körülményeket, hiszen az
eredetileg tervezettnél gyorsabban, és kifogásta-
lan minõségben sikerült befejezni a beruházást.
Pedig jelentõs fejlesztésrõl volt szó, hiszen 325
méter hosszan a teljes út- és járdafelületet felújí-
tották. Az úttesten a kopóréteg cseréje mellett
megerõsítették az alépítményt, az Attila út felõli
oldalon újraaszfaltozták a járdát. Az utca másik
felén a parkolást megkönnyítõ döntött szegélyt
alakítottak ki, valamint visszaépítették a vári

hangulathoz jobban illeszkedõ eredeti nagykoc-
kakõ burkolatot. A felületet hézagait a stabilitás
érdekében betonnal öntötték ki. 

Ezzel nem áll meg az idei útépítési program.
Hamarosan megkezdõdhet a Roham utca átfo-
gó felújítása, és átépítése. Elsõ ütemben a
Krisztina körút-Pauler utca közötti szakasz újul
meg, ami együtt jár a forgalmi rend minimális
megváltoztatásával. A legfontosabb újítás, hogy
a jelenlegi merõleges parkolást halszálkás kiala-
kítás váltja fel, míg az útkeresztezõdéseknél zöld
szigeteket alakítanak ki, valamint faültetésre is

sor kerül. Ezt követi a Roham utca folytatása-
ként felfogható Zerge lépcsõ helyreállítása,
melynek keretében kijavítják a burkolat hibáit,
illetve megnyugtatóan rendezik a vízelvezetést. 

A beruházás részeként a Krisztina téri temp-
lom melletti parkoló ki és bejáratához süllyedõ
oszlopokat telepítenek. A cél az, hogy az isten-
tiszteletek és más rendezvények idejére meg-
szûnjön az autóforgalom a parkoló területén. A
munkálatok várhatóan négy hónapot vesznek
igénybe, az átépítés alatt idõszakonként forga-
lomkorlátozásokra kell számítani.  

A Roham utca 6. számú épületbe költözik a
Mészáros utcai fogászat. A korábban az ANTSZ
irodáinak otthont adó helyiségcsoportot célirá-
nyosan, a megváltozott funkciónak megfelelõ-
en alakítja át az önkormányzat. Mintegy ötven-
millió forintból felújítják a gépészetet és az elekt-
romos hálózatot, kicserélik a burkolatokat, a
rendelõ teljes területét akadálymentesítik és kli-
matizálják. Három kezelõ helyiséget alakítanak
ki az öt fogorvosi  praxis részére,  valamint külön
helyiségbe kerül a panorámaröntgen. A betegek
kényelmérõl nagyméretû váróterem, és kultu-
rált kiszolgálóhelyiségek gondos-
kodnak. A munkák március elején
kezdõdtek meg, a megújult rende-
lõ várhatóan nyár végétõl fogadja a
betegeket. 

Dr. Pósfai Gábor az önkormány-
zat népjóléti bizottságának elnöke
a Várnegyednek elmondta, hogy a
költözés elsõsorban a szomszédos
XII. kerület miatt húzódott mosta-
náig. A Mészáros utcai rendelõt
ugyanis az 1990-es évek elejétõl
kényszerûségbõl közösen üzemel-
tették a Hegyvidéki Önkormány-
zattal. Az I. kerület már korábban
is szerette volna megszüntetni a
szimbiózist, de ennek eddig szá-
mos akadálya volt.

Az elmúlt években valamennyi szociális és
egészségügyi intézményét a kor követelményei-
nek megfelelõen modernizálta a Budavári Ön-
kormányzat, s bár a Mészáros utcában is történ-
tek fejlesztések, az építészeti környezeten ér-
demben nem lehetett változtatni – hangsúlyoz-
ta dr. Pósfai Gábor. Sokáig megfelelõ cserein-
gatlan sem állt rendelkezésre, így a fogászat ma-
radt a Mészáros utcai társasházban, ahol egyre
nehezebbé vált a szolgáltatás fenntartása. Az
akadálymentesítés, valamint az épület elõtti
parkolás is megoldhatatlan feladatot jelentett,

és a társasházban élõk is kifogásolták a lift túl-
zott használatát. Kapóra jött tehát az ÁNTSZ
irodáinak felszabadulása, ami lehetõséget te-
remtett arra, hogy a rendelõ végleges helyére
költözzön. Idõközben a XII. kerület is lépéseket
tett a saját szolgáltatás kiépítésére – a hegyvidé-
ki fogászat várhatóan a Beethoven utcába kerül
- így megkezdõdhetett a Roham utcai helyiség-
csoport átépítése. Ezzel egy olyan fogászati egy-
ség jön létre, amit kifejezetten az egészségügyi,
gyógyító céloknak megfelelõen alakítanak ki.
Ez megmutatkozik majd például a gépészeti ki-
alakításban, hiszen a sûrített levegõt, a vákuu-
mot vagy a szennyvízelvezetést a helyiségek pa-
dozatában, a középre kerülõ fogorvosi székek
alá kell vezetni. 

Kiemelt figyelmet fordítanak a kényelmi funk-
ciók biztosítására, a cél az, hogy a sze-
mélyzet és a betegek is otthonosan
érezzék magukat a rendelõben. Eh-
hez járul hozzá a modern bútorzat, a
kiegészítõ létesítmények, illetve a tel-
jes légkondicionálás és az akadály-
mentesített környezet. Utóbbi rend-
kívül fontos, hiszen a Mészáros utcá-
ba csak segítséggel tudtak eljutni az
idõs, vagy nehezen mozgó betegek.

A fejlesztést teljes egészében saját
forrásaiból kénytelen fedezni az ön-
kormányzat, ugyanis az utóbbi két év-
ben egészségügyi beruházásra nem
lehetett, ahogyan ma sem lehet kor-
mányzati támogatást igénybe vennie
a kerületeknek – hangsúlyozta dr.
Pósfai Gábor. 

Megújuló kerületi utak 

„A bölcsõdének kettõs czélja vagyon. 1. A sze-
gény anyákat keresztény szeretettel gyámolíta-
ni, a mennyiben nekik lehetségessé teszi, hogy
napikereset után láthassanak. 2. A szegény el-
hagyott kisdedeket, kik eddig a társadalom
minden segedelmét nélkülözték, fogyatkozá-
sok-, szenvedések-, betegségektõl, mellyekre
gyakran halál következett, felügyelés és ápolás
által megóvni.”

A bölcsõde feladatát 1852-ben így foglalták
össze az elsõ pesti intézmény alapító okiratában,
amit Garas Dezsõ színmûvész idézett fel a kerü-
leti Egyesített Bölcsõde által szervezett szakmai
napon. Az idézet rávilágított arra, hogy a célok
alapvetõen nem változtak az elmúlt bõ másfél
évszázad alatt, ám a gondozás módszerei tekinte-
tében jóval szerteágazóbb ismeretei vannak a
mai szakembereknek.

Az Iskola utcai bölcsõdében tartott rendezvé-
nyen Gyimesiné Markó Etelka pszichológus,
gyógypedagógus arról beszélt, milyen szerepe

van a szimbólumoknak, mint kommunikációs
eszközöknek a gyermeki lélek megismerésében,
megértésében, hogyan lehet a legjobban teret
biztosítani képességeik kibontakoztatásában.
Magyar Melinda gyógytestnevelõ azt mutatta
meg, hogy játékos gyakorlatokkal megelõzhetõ-
ek a lábstatikai elváltozások – prezentációjában

a mezítláb járás elõnyeit szemléltette. Vokony
Éva szakértõ „Változz és változtass!” címmel a
rendszeres szakmai továbbképzések, illetve a ha-
tékonyabb munkaszervezés pozitív hatásaira
hívta fel a figyelmet, melyek alapkövei a minõsé-
gi bölcsõdei ellátásnak. A dolgozók szemszögé-
bõl két érdekvédõ szervezet elnöke tartott elõ-
adást: Acsainé Végvári Katalin a Magyar Bölcsõ-
dék Egyesületének, míg Szûcs Viktória a Bölcsõ-
dei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének
tevékenységét ismertette. 

A rendezvényen a szakmai elõadásokat ünne-
pi pillanatok is kísérték. A bölcsõdei dolgozók
munkáját Sediánszky János alpolgármester mél-
tatta, majd dr. Thuróczy Szabolcs János színmû-
vész – az egyik bölcsõdés kislány édesapja – adott
elõ gyermekverseket. Pusztainé Berényi Katalin,
az Egyesített Bölcsõde vezetõje elismerõ okleve-
leket adott át négy, kiváló munkát végzõ kollégá-
jának. Dicséretben részesült Kulcsárné Kocsis
Irén, a Tigris utcai bölcsõde csoportvezetõje,
Sugár Gáborné, az Iskola utcai bölcsõde gondo-
zója, Hainrikffy Cecília, az Iskola utcai bölcsõde
ügyviteli munkatársa, valamint Személy László,
a Lovas úti bölcsõde karbantartója. - d -

Bölcsõdék a kerületben
A Pesti Elsõ Bölcsõde Egylet 1852. április 21-én a
Kalap utcában (a mai Irányi utcában) nyitotta meg
az elsõ kisdedóvót. Ahogy a város nõtt, fejlõdött, az
Egylet Budán is létesíteni kívánt egy bölcsõdét – így
kapott meg ingyen egy telket a tabáni Hadnagy utcá-
ban, ahol 1884-re épült fel az intézmény. Az egyko-
ri bölcsõde 1933-ig mûködött, a régi tabáni házak-
kal együtt akkor ezt is elbontották. Ma három bölcsõ-
de mûködik a kerületben: az Iskola utca 22-24., a
Tigris utca 45/a, valamint a Lovas út 3. szám alatt. 

A Bölcsõdék napját ünnepeltük
Április 21-én ünnepelte az ország a Bölcsõdék napját, 1852-ben ugyanis ezen a napon nyílt meg
Pesten az elsõ magyar kisdedóvó. Az ünneplésbõl az I. kerületi bölcsõdei dolgozók is kivették ré-
szüket: egy szakmai nap keretében értékelték munkájukat. 

Várhatóan már nyár végén a Roham utca 6. alatt fogadja a betegeket az önkormányzat felnõtt
fogászata. Az ÁNTSZ egykori irodáiban megnyíló új rendelõ a jelenleginél lényegesen komforto-
sabb, a XXI. század követelményeinek mindenben megfelelõ kialakítást kap. A teljeskörû felújí-
tást a Budavári Önkormányzat finanszírozza.

Nyáron költözik a felnõtt fogászat

A Váralja utca a felújítás elõtt... ... és utána
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Régiekre emlékezve

Szent György, 
a sárkányölõ
Nagyon régen van a Várban Szent Györgyrõl
elnevezett közterület. Jelenleg tér és utca is vi-
seli a nevét a sárkányölõ szentnek. Ezek azon-
ban nem minden idõben pontosan ugyan-
azon a helyen voltak, és talán az egész Várban
nincs még egy terület, amit annyiszor neveztek
volna át, mint ezt.

A jelenlegi Szent György tér 1879 óta viseli
a nevét. Elõzõleg Georgi Platz vagy Zeughaus
Platz volt a neve az itt álló katonai fegyvertár-
ról. A középkorban nem György, hanem Zsig-
mond nevét viselte, az itt álló Szent Zsigmond
templomról. Említés esik róla Palota tér és
Vásártér név alatt is. A török idõben szintén
más neve volt. Mindig kiemelt helyként tartot-
ták számon. Az itt álló középkori templomban
temették el két királynénkat, Podjebrád
Katalint és Candalei Annát. Katalin Mátyás
király elsõ felesége volt, Anna pedig II. Ulász-
lóé. Mindketten nagyon fiatalon haltak meg.
Ide futottak össze az utak a Vár két oldaláról, a
Vízi kapun és a Fehérvári kapun át. 

Hogy bonyolultabb legyen a helyzet, a mai
Dísz tér is viselte Szent György nevét a közép-
korban, az itt állott Szent György templomról,
mely aztán Buda visszavételekor, 1686-ban el-
pusztult. A középkorban itt volt a vesztõhely,
itt végezték ki Hunyadi Lászlót és Héderváry
Kontot. 

A Szent György utca sem pontosan ott volt,
ahol ma, és szintén sok néven említik a külön-
bözõ korokban: volt Szent Zsigmond utca,
Festungsgassa, Palota utca és egyebek. 

Ki is volt tulajdonképpen Szent György, a
sárkányölõ, a lovagok patrónusa, akit minden
kor emberei tiszteltek? A hagyomány szerint
keresztény katonatiszt volt, vértanú. Kappa-
dókiában született, és a legenda szerint legyõ-
zött egy rettenetes sárkányt, mely Sylena váro-
sát tartotta rettegésben és követelt emberáldo-
zatokat. György leszúrta a sárkányt és meg-
mentette a király lányát, aki a következõ áldo-
zat lett volna. A keresztény lovag, György hatá-
sára a város lakói megkeresztelkedtek, megtér-
tek. Késõbb, 303 táján, Diocletianus császár
uralkodása idején György mártírhalált halt hi-
téért. Széleskörû tisztelete ettõl az idõtõl kez-
dõdik. 

A keresztes háború idején György oltalmá-
ba ajánlották a harcosokat. 1066-tól õ Anglia
védõszentje. De védõszentként tiszteli õt töb-
bek között Portugália, Katalónia, Görögor-
szág, Grúzia és az USA Georgia állama is.
György a tizennégy segítõ szent egyike, segítsé-
gét kérték pestis, lepra, bõrbetegségek és kígyó-
marás ellen. Ünnepe április 24-én van. Jeles
nap ez a magyar népi naptárban, a mezõ-
gazdasági munkák ekkortájt kezdõdnek. Az
idénymunkásokat ekkor fogadták fel és Szent
Mihály napig, szeptember 29-ig tartott a szer-
zõdésük. 

Szerte a világon és Magyarországon is váro-
sok, falvak és egyéb helyek vannak elnevezve
róla: Balatonszentgyörgy, Hajduszentgyörgy,
Szent György-hegy, Szent György-puszta, a
Pozsony melletti Szentgyörgy /Svaty Jur/ és
egyebek. Szobor és képi ábrázolásai nagyon
sok helyen láthatók. Nálunk, itt a várban, a
Halászbástya tövében áll Kolozsvári Márton és
György 1373-ban készült szobrának másolata,
az eredeti a prágai várban látható. 

Szent György attribútumai a sárkány, a lán-
dzsa és a pálmaág. Védõszentjükként tisztelik
õt elsõsorban a katonák és egyéb fegyveres tes-
tületetek tagjai, a fegyverkovácsok, a szíjgyár-
tók, de a földmûvesek is.    dr. Reisinger Frigyesné

Az idei évben Shakespeare Hamletjének kissé el-
ferdített szállóigéje ihlette meg a XIV. Magyar
Karikatúra Mûvészeti Fesztivál szervezõit, hiszen
a fenti címmel hirdettek nemzetközi pályázatot.
A Magyar Kultúra Alapítvány székházában ápri-
lis 13-án került sor a pályamunkákból rendezett
kiállítás megnyitójára, és a díjak átadására.

Aki felüdülésként végignézi a tárlatot, maga is
láthatja, hogy a karikatúra ma már nem csupán az
egykori Borsszem Jankóból vagy Ludas Matyiból
megszokott szellemes rajzokat jelenti. A pályázók
számos képzõmûvészeti mûfajban (fotósorozat,
akvarell, számítógépes grafika, kerámia stb.) al-
kottak, és témájuk is akadt bõven, hiszen hazánk-
ban az év minden idõszakára jut bor-, kenyér-,

film, sajt-, kolbász-, tavaszi vagy õszi feszti-
vál. (2010-et Magyarországon  a fesztivá-
lok évévé nyilvánították.) A hagyomá-
nyokhoz híven amatõrök és profik egy-
aránt indulhattak, így a kevésbé ismert
nevek között feltûnik néhány ismert
grafikus (például Dluhopolszky László
vagy Marabu) neve és mûve is. A magyar
alkotók mellett tizenkét országból küld-
tek nevezést (a Törökországból érkezett
rajzon például a trójai faló próbál betör-
ni a budapesti karikatúra fesztivál hely-
színére). 

A kiállítás egyik feltûnõ vonulata a globális, szo-
ciális és társadalmi problémák ábrázolása. Szá-

mos alkotó derûvel, néhol keserû
humorral vagy vitriolba mártott
tollal vitte a rajzlapra a hajléktala-
nokat, a bûnözõket, az elégedet-
lenkedõket. 

A tárlatot dr. Koncz Gábor, a
Magyar Kultúra Alapítvány igaz-
gatója a mûfajhoz illõen, szelle-
mes köszöntõvel nyitotta meg.
Felidézte az elsõ karikatúrafeszti-
vál ötletének megszületését, majd
a jelmondatot, amely a mûfaj sa-
játja: „Ne sértõdj meg a valósá-
gon!”. A résztvevõk méltatása
után sajnálattal jelentette be, hogy
Bércesi Ilona három humoros ke-

rámia szobra közül kettõt a kiállítás megnyitója
elõtt elloptak… (A szervezõk vigaszdíjjal kárpó-
tolják a mûvésznõt.)

A megnyitón került sor a pályázat értékelésére.
A háromtagú zsûri - Kaján Tibor, Sajdik Ferenc
és Kozma Péter - a külföldi alkotók közül a német
Valerie Kurtut díjazta, akinek színes rajzain a
nagyvárosi élet abszurd ötletei jelennek meg. A
hazai mûvészek között 1. helyezést ért el Gyöngy
Kálmán Európai magyar kilátó címû képe, 2. dí-
jat nyert Kelemen István Pálinkafesztivál címû
rajza, a 3. helyen Weisz Béla Tévút címû karika-
túrája végzett. Mindhárom alkotó a mai magyar
valóságból merített, munkájuk egymás mellett,
kiemelt helyen látható. 

A kiállítás május 10-ig látogatható a Szenthá-
romság tér 6. szám alatt, naponta 10 és 18 óra kö-
zött. A belépés díjtalan.   Rojkó A. 

Fesztivál az egész világ! 

Az egyik elsõ helyezett Gyöngy Kálmán karikaturista

Egy asztalhoz ültek a kerület közbiztonsága felett
õrködõ szervezetek az idõsügyi tanács legutóbbi
ülésén. A résztvevõk egyetértettek abban, hogy
eddig kevesebb szó esett az idõsekre leselkedõ ve-
szélyekrõl, holott éppen õk azok, akik leginkább
ki vannak szolgáltatva a bûnözõknek. A lakossági
fórum arra vállalkozott, hogy a helyzetértékelés
mellett olyan hasznos tanácsokkal lássa el a szép-
korú polgárokat, amelyeket megfogadva na-
gyobb eséllyel kerülhetik el az áldozattá válást. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester szerint
egyre rosszabb az emberek szubjektív biztonságér-
zete, nem véletlen, hogy a közbiztonság az a terü-
let, aminek a társadalom valamennyi szereplõje,
kortól és nemtõl függetlenül kiemelt jelentõsé-
get tulajdonít. Különösen igaz ez az idõs polgá-
rokra, akik a nyugdíjak értékének megõrzése
mellett, látva a közállapotokat, legjobban saját
biztonságukat féltik. 

Fontos a megelõzés
A bizalom megrendülésének valós okai vannak:
a statisztikák szerint országos viszonylatban folya-
matosan nõ a bûncselekmények száma, a börtön-
büntetések aránya viszont egyre alacsonyabb. Az
emberek jogosan érzik úgy, hogy a törvények a
bûnözõknek kedveznek, a jogalkotó pedig nem
képes követni az eseményeket. Nem véletlen,
hogy a bûnözõk bátrabbak, az elkövetési módok
súlyosabbak, miközben az átlagpolgár elvesztette
hitét az igazságszolgáltatásban. Szerencsére az el-
sõ kerület még mindig meglehetõsen alacsony az
erõszakos cselekmények száma. A polgármester
szerint azonban addig nem lehetünk elégedettek,
amíg akár egyetlen ember is veszélyben érzi ma-
gát. Különösen igaz ez az idõsekre, akik a gyere-
kek mellett a leginkább védtelenek a támadások-
kal szemben. Ezért is jelent megbocsáthatatlan
mulasztást, hogy az idõsek sérelmére elkövetett
cselekményeket a büntetõ törvénykönyv nem ke-
zeli minõsített esetként, ami súlyosabb büntetési
tételeket vonna maga után. 

A kormányzati rendeletalkotás késedelemben
van, ez az oka annak, hogy a rendõrség és az igaz-
ságszolgáltatási apparátus sokszor képtelen fel-
lépni az elkövetõkkel szemben. Azt tapasztalják
ugyanis, hogy a bûnözõnek több a joga, mint a
sértettnek vagy éppen a rendõrhatóságnak.
Változtatásra van tehát szükség, helyre kell állíta-
ni az emberek vélt és valós biztonságérzetét –
hangsúlyozta dr. Nagy Gábor Tamás. Hozzátette:
az önkormányzat ezen munkálkodik, amikor
igyekszik a kerülethez kötni a kapitányságon dol-
gozó rendõröket. Annál is inkább, mert stratégiai
fontosságú, hogy a rendõrök elérhetõek és hadra
foghatóak legyenek, valóban magukénak érezzék
a kerületet.

Az önkormányzat a lakhatás biztosítása mellett
a tárgyi feltételek javításában segítheti a bûnüldö-
zést. A közrendvédelmi közalapítványon keresz-
tül az elmúlt években robogókat, személyautókat
vásároltak, fejlesztik a térfigyelõ kamerarend-

szert, hozzájárulnak a kapitányság költségvetés-
éhez. Ezen kívül az önkormányzat annyit tehet,
hogy minden létezõ fórumon felhívja a figyelmet
a megelõzés, az egymásra odafigyelés fontosságá-
ra. Hiszen igaz a mondás: alkalom szüli a tolvajt,
a bûncselekmények többsége azonban elkerülhe-
tõ lenne, ha a potenciális áldozatok – például az
idõsek – megismerik a bûnözõk módszereit.  

Rafinált bûnözõk
A kerületi kapitányságot vezetõ dr. Kesztyûs
Rudolf ezredes kiemelte: kevés az olyan önkor-
mányzat, ami nem csak alkalomszerûen, hanem
rendszeresen támogatja a helyi rendõrség mun-
káját. Az I. kerület szerencsére ilyen, e nélkül a
segítség nélkül pedig igencsak nehéz dolga lenne
a kapitányságnak. Örömteli, hogy nincsenek he-
lyi bûnözõk, az elkövetõk kivétel nélkül a kerüle-
ten kívülrõl érkeznek. Ilyen volt a médiában hír-
nevet szerzõ L. Rozália, aki a XV. kerületbõl té-
vedt a Várnegyedbe, hogy idõsek sérelmére kö-
vessen el különbözõ bûncselekményeket. Õt si-
került elfogni, azonban a visszatérõ trükkös tol-
vajokkal már meggyûlik a baja a rendõrségnek.
Beszédes adat, hogy áprilisig öt alkalommal for-
dult elõ ilyen típusú bûncselekmény idõs embe-
rek sérelmére. A Várnegyed újságban rendszere-
sen megjelenõ felhívások ellenére, idõrõl-idõre
elõfordul, hogy a magukat a közmûvállalatok
dolgozóinak, vagy éppen önkormányzati alkal-
mazottnak esetleg rendõrnek kiadó bûnözõk
meglopják idõs, jóhiszemû áldozataikat. Néhány
éve azzal csöngettek be egy kerületi nyugdíjas-
hoz, hogy két tojást hoztak a tanácstól – természe-
tesen a bûnözõk bejutottak a lakásba, ahonnan
értékekkel és készpénzzel távoztak. Gyakran
megesik, hogy vizet kérnek a felmosáshoz a ko-
rábban soha nem látott takarítók, esetleg egy po-
hár italt, mert rosszul érzik magukat. A történet
vége pedig mindig ugyanaz: a segíteni akaró idõs
embert szemrebbenés nélkül meglopják. A kapi-
tány éppen ezért felhívja a polgárok figyelmét ar-
ra, hogy mindig kérjenek fényképes igazolványt
a lakásukba bármely indokkal bejutni akaró sze-
mélyektõl. Legyünk bizalmatlanok – mondja dr.
Kesztyûs Rudolf – hívjuk fel azt a közmûvállala-
tot, vagy a rendõrséget, önkormányzatot, amire
az ismeretlenek hivatkoznak. Fontos, hogy figyel-
jünk egymásra, nézzünk rá idõs, egyedülálló
szomszédunkra, ha pedig mi vagyunk egyedül,
nyugodtan kérjünk segítséget szomszédunktól.
Sajnos a rendõrség nem lehet mindenütt jelen,
hiszen sokszor még a járõrtevékenységhez sin-
csen elegendõ ember. 

A kerületben elkövetett vagyon elleni bûncse-
lekmények 93 százalékát idõsek kárára követik el.
Ebben mindenképpen javulni kell, aminek egyik
záloga a körzeti megbízotti hálózat újbóli kiépíté-
se lehet. A kerületben dolgozó tizennégy körzeti
megbízott feladata a bûncselekmények megelõzé-
se, az, hogy minél kevesebben váljanak áldozattá.
Dr. Kesztyûs Rudolf mindenkit arra bíztat, hogy

bátran forduljanak a körzeti megbízottakhoz,
akik mobiltelefonjukon bármikor felhívhatók. A
telefonszámokat a kapitányságon bocsátják az ér-
deklõdõk rendelkezésére. 

Sokat segít a prevencióban a közterületi kame-
rarendszer, amit a kapitányságon dolgozó rend-
õrök figyelnek. Ennek köszönhetõ, hogy nagy ha-
tékonysággal szûrik ki a kerületbe tévedõ bûnö-
zõket, akiket sokszor már arcról felismernek. A
kapitányságvezetõ végezetül rámutatott: a rendõr
feladata mindig és mindenkor az, hogy tudása
legjavát adva szolgálja a polgárokat. 

A fórumot már akkor eredményesnek tekint-
hetjük, ha legalább egy idõs ember megvédéséhez
hozzájárul– hangsúlyozta Vecsey András. Az ön-
kormányzat közbiztonsági tanácsnoka egy olyan
korszakot idézett fel, amikor még az emberek ki-
tették az ajtó elé a tejpénzt, és a megkötött üzlete-
ket kézfogással szentesítették. Az akkoriban fiatal
emberek ma már nyugdíjasok, s bár azóta sok év
eltelt, bennük még mindig a régi becsület mun-
kálkodik. Talán ezért lesznek gyakrabban áldoza-
tok, mert még hisznek az emberekben. Õket kell
megvédenünk a bûnözõktõl, amiben a családi és
baráti kapcsolatokra, a minket körülvevõ közös-
ségekre kell építenünk. Ilyen a SZEM, a Szomszé-
dok Egymásért Mozgalom és a polgárõrség, amit
néhány évvel ezelõtt a közjóért tenni akaró kerü-
leti polgárok hoztak létre – hívta fel a figyelmet
Vecsey András, aki hozzátette: a megalakuláskor
kimondták, hogy nem az egykor volt besúgóháló-
zatot akarják feléleszteni, hanem egy becsületes,
önszervezõdõ civil kezdeményezést hoznak létre.
Az eredmények azt bizonyítják, hogy sikerült tel-
jesíteni a kitûzött célokat.

Segítõ polgárõrök
Pintér István alelnök, a Polgárõrség elnök-helyet-
tese arra hívta fel a figyelmet, hogy a szervezet el-
sõdleges célja a bûnmegelõzés. A tagok önkénte-
sen, tiszteletdíj nélkül, civil munkájuk mellett te-
vékenykednek a köz érdekében. Jelenleg har-
minc fõs az aktív tagság, õk azok, akik vállalják a
havi nyolc órás kötelezõ szakszolgálatot. A legfon-
tosabb, hogy a polgárõr a körzeti megbízotthoz
hasonlóan, fokozottan figyeli saját lakókörnyeze-
tét, helyismeretének köszönhetõen nagyobb
eséllyel képes kiszûrni a bûnözõket. Munkájukat
támogatja az önkormányzat, az erkölcsi megbe-
csülés mellett a kerület irodahelyiséggel, illetve a
szükséges eszközök egy részének biztosításával se-
gíti a polgárõröket. 

Az alelnök kiemelte: fõ tevékenységük az esti
órákban végzett járõrözés, amit részben a rend-
õrökkel közösen tartanak. Újdonság az önkén-
tes tûzoltó szolgálat, a nemrégiben adományból
beszerzett Mercedes szerkocsit a II. kerülettel kö-
zösen használják. Tavaly 2500 óra szolgálatot tel-
jesítettek, ami annyit jelent, mintha még egy
rendõrjárõrrel bõvült volna a kapitányság létszá-
ma. Sikernek könyvelik el, hogy a graffitizõk elfo-
gásával már eddig is hozzájárultak a kerület köz-
rendjének helyreállításához. Fontos feladatuk-
nak tekintik az Alagút teraszának ellenõrzését,
valamint a Várban, illetve a Gellérthegyen idõ-
rõl-idõre feltûnõ tiltott szerencsejáték visszaszo-
rítását.                                                                         K. Á.

Idõsügyi fórum: célkeresztben a közbiztonság 
Az idõseket fenyegetõ veszélyekrõl, valamint a kerület közbiztonsági helyzetérõl esett szó a
Budavári Idõsügyi Tanács és a kerületi Polgárõrség lakossági fórumán. A bûnügyi statisztikák sze-
rint az I. kerületben alapvetõen biztonságban élhetnek a polgárok, az elõforduló bûncselekmények
döntõ többsége, megfelelõ óvintézkedésekkel elkerülhetõ lenne. 
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A hagyományokhoz híven április 11-én, Márai Sándor születésnapján
az idén is szép számmal gyûltek össze a Mikó utcában, hogy az író szob-
ránál, egykori lakóháza elõtt emlékezzenek az emigráns magyar iro-
dalom kiemelkedõ alakjára.

A Budavári Önkormányzat nevében Sediánszky János alpolgármester kö-
szöntötte a megjelenteket, majd Bács Ferenc Érdemes mûvész mondta el
Márai Életre, halálra címû versét. 

A Himnusz elhangzását követõen Sediánszky János hangulatos elemekkel
átszõtt, személyes élményeivel indította beszédét. A „Krisztina”: a Mikó ut-
cai gesztenyefák virágzása, a lovagló katonatisztek, a bakák és cselédlány-
ok korzója, a kalapos asszonyok és férjek komoly, méltóságteljes temp-
lomba vonulása adta egykor az író és az egykori rádiós szerkesztõ közös él-
ményeit. „Márai mûveivel csak akkor ismerkedhettem meg – folytatta
Sediánszky János – amikor a költõvel szólva Minden Egész eltörött’, s
nemcsak az otthonoknak, a régi krisztinai életformának is széttört romjai
maradtak csak. Ebben a háború utáni rendetlenségben, majd félelemben
érthettem csak meg, hogy milyen is lehetett a ’szerényen is mûvelt’ budai
polgárság, amelynek természetes lételeme volt a tisztesség, a megbízható-
ság, az a sok évszázados kultúra, mely nemcsak a kiválasztottakat jellemez-
te, hanem a szerényebb életûeket, a mesterembereket is, amilyen Rill bá-
csi, az órás, vagy Zibrinyi bácsi, az optikus volt”.

Márai írásait, gondolatait tiltott gyümölcsként falta késõbb az ifjúság.
Az ünnepségen Sediánszky János saját nemzedéke nevében megvallotta
az elhallgatás évtizedeiben eszményképnek, szellemi és erkölcsi vezetõ-
nek tekintett író iránti rajongását. Hódolatát fejezte ki Márai nyelvmû-
vészetéért, kristálytiszta és szellemes gondolataiért, mûveltségéért, ren-
dületlen magyarságáért és korát megelõzõ igazi európaiságáért. 

Amikor az író a második világháború után újra Nyugatra utazha-
tott, néhány hét alatt megérezte „Európa elrablását”, vagyis a korábbi
humán mûveltség fölé kerekedõ üzleties, értékvesztõ életvitel és szem-
lélet elhatalmasodását. Akkor még egyszer hazatért, ám egy év múlva
véglegesen, örökös számkivetésbe vonult, az országból, s a rendszer-
bõl, amelyben „magyarul már hallgatni sem lehetett.” Olaszország, majd
végleg Amerika lett menedéke – nem otthona. Arany és Krúdy nyelve,
sorai tartották benne a lelket, s nevelték egyik legnagyobb 20. századi
írónkká.

Megvesztegethetetlen volt és hûséges. A Városhoz, amely akár Kassát,
akár Budát jelentette, a hazához, amelyrõl tömören ennyit hagyott ránk
végrendeletül: „Aki az államot szereti, egy érdeket szeret, aki a hazát szereti,
egy végzetet szeret.” Ez a hûség ihlette nagyszabású költeményét: a Meny-
nybõl az angyalt, s a számûzetés elsõ éveiben megfogalmazott másik „nem-
zeti imádságunkat”, a Halotti beszédet.

Írt, amíg és ahol lehetett, míg el nem dördült a végzetes pisztolylövés,
amely életére és mûvére önként tett pontot. Adott szavát mindvégig meg-
tartotta: nem tért haza úgy, hogy annak földjét még idegen megszállók csiz-
mája taposta! Mondásaival kitapétázhatnánk az Európa Tanács strassbour-
gi és az unió brüsszeli tanácstermét. Sediánszky János Márai gondolataival
zárta beszédét: „Európainak lenni annyi, mint megérteni valamit. Jó haza-
fiak akkor legyünk, ha mindazt, ami hazánk egyéni, nemzeti sajátja és érté-
ke, bele tudjuk illeszteni az európai szolidaritás magasabb összhangjába.
Amíg élek és szólani tudok, hinni akarom, hogy az értelem és a szolidaritás
ereje hatalmasabb, mint az ösztönök rémuralma.”

Az ünnepélyes szavak után Bács Ferenc Márai Sándor Kassai õrjárat cí-
mû könyvébõl olvasott fel részleteket. Az író 110-dik születésnapján tar-
tott megemlékezés koszorúzással zárult. A Márai szobornál, illetve az em-
léktáblánál a Budavári Önkormányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester és Sediánszky János alpolgármester, Márai Sándor leszárma-
zottai nevében dr. Jáky Jánosné és Jáky Judit koszorúzott, majd a Márai
Sándor Közalapítvány, a Litea Könyvesbolt, a Várbarátok Köre, a Buda-
vári Lakosok Szövetsége, a Budai Polgári Kör, a kerületi Német Kisebbségi
Önkormányzat képviselõi és számos magánszemély helyezte el a megemlé-
kezés virágait.                                                                                                            R. A.

„Európainak lenni annyi, mint megérteni valamit”

A költészet ünnepén 

Halálának 150-dik évfordulóján Széchenyi István gróf
alakját idézte fel március 30-án a Márai Szalon. Az al-
kalmi kiállítás mellett a meghívott vendégek is „a legna-
gyobb magyarra” emlékeztek. Szigethy Gábor irodalom-
történész házi archívumából ezúttal olyan ritkaságok
kerültek elõ, mint a Széchenyihez kötõdõ Kelet Népe cí-
mû lap 1841-ben megjelent könyvárusi hirdetése, a
Helytartótanács könyvvizsgáló bizottságának belépõje
1846-ból, és a magyar vasúthálózat tervezett térképe
1848-ból. 

Bevezetõben a szalon házigazdája olvasta fel 1848 tavasza
címû írását, amelyben a gróf habitusát, politikai taktikáját
ábrázolta. Utalt a kortársakhoz való viszonyára, és hangsú-
lyozta, hogy Széchenyinek mindvégig egyetlen cél lebegett
a szeme elõtt: Magyarország felemelkedése.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester úgy fo-
galmazott, hogy számára Széchenyi életmûvé-
nek értékeléséhez a legfontosabb a pályája kez-
detének, illetve végének megítélése. 1825-ben,
a pozsonyi diétán – ahol õ volt az elsõ, aki ma-
gyarul szólalt fel – megtette felajánlását a Ma-
gyar Tudományos Akadémia javára. A reform-
kor kezdete volt ez az idõszak, amely azonban a
magyarságot igencsak legyengült helyzetben ta-
lálta. A franciák ellen folytatott folyamatos há-
ború miatt üres volt a pénztár, és hiába ígérte
meg I. Ferenc – akit a Vár helyõrségi templomá-
ban koronáztak magyar királlyá –, hogy a ma-
gyarsággal együtt kormányoz majd, az ország
gyakorlatilag tartománnyá süllyedt. Széchenyi
abban az idõben indította meg a nemzeti önbe-
csülésrõl szóló programját, amikor a magyar fõ-
urak többsége nem beszélt magyarul. Mégis a
nevével fémjelzett reformkor vezetett el az
1848-as márciusi eseményekig, majd a polgári Magyaror-
szágig. 

Pályájának egy késõbbi korszakában, az abszolutizmus
éveiben, Széchenyi már Döblingben lakott – folytatta gon-
dolatait a polgármester. 1848. szeptemberében, rossz lelki
állapotban vonult be a Bécs melletti gyógyintézetbe. A
Bach-korszakban azonban úgy érezte, újra be kell kapcso-
lódnia a közéletbe. Végül halálával elérte mindazt, amit
életével nem: a nemzet gyásza egyöntetû volt elvesztése mi-
att. Egy platformra kerültek az ellenfelek. Pályájának kez-

dete és a vége is azt mutatja: a magyar történelemnek szük-
sége volt Széchenyire. Tervei: a világváros, a vasút, a fo-
lyamszabályozás, az oktatás, a lóverseny, a nyelv, egytõl
egyig ma is aktuális kérdések.

Az est következõ részében Rubovszky András, a Szé-
chenyi Társaság fõtitkára elöljáróban köszöntötte a Vár-
negyedben élõ Cserháti László alelnököt és Budai Miklós
elnökségi tagot, az alapítvány kuratóriumi elnökét, majd
bemutatta az 1987-ben alapított civil szervezetet. Jó tanács-
ként elmondta, ne kívánjuk utánozni a legnagyobb ma-
gyart, de a társadalmat, gazdaságot érintõ kérdéseinkre
Széchenyi munkáiban mindig megtaláljuk a választ. A fõ-
titkár ezt követõen elemezte az idei Széchenyi emlékév jel-
mondatát, amely szerint: „Csak az önnemesítés és Ma-
gyarország jóléte legyen a cél, amely bennünket egyesít”. Ez
a mai Magyarország számára is fontos üzeneteket hordoz –

hangsúlyozta Rubovszky András, majd ismertette az em-
lékév legfontosabb eseményeit. Felhívta a figyelmet arra,
hogy az ország különbözõ pontjain zajló eseményekrõl fo-
lyamatos tájékoztatás olvasható a www.szechenyitarsa-
sag.hu weblapon.

A Széchenyirõl szóló megemlékezés után két könnyebb
hangú beszélgetés következett. Endrõdi Miklós oliva szak-
értõ a Szicília nyugati tájairól származó, kiváló minõségû
oliva, valamint az abból készült extraszûz (hidegen sajtolt,
és utókezelés nélküli) olaj jótékony egészségügyi hatásairól
mesélt.

Liszkay Mihály borász 16 évesen elhagyta Magyarorszá-
got, majd bárzongoristaként járta a világot. Közel ötven év-
vel késõbb üzletemberként tért vissza, ma pedig a Káli me-
dence különceként ismerik, aki a fehér borok birodalmá-
ban arany érmes vöröset termel. A Márai Szalon közönsé-
gének – a Fortuna étterem segítségével – ezúttal Liszkay-fé-
le couvée-vel kísért olivakóstolóban volt része.  

Külföldön is sikeres 
a Magyar Állami 
Népi Együttes

Nemrégiben tért haza Franciaországból a
Budai Vigadóban mûködõ Magyar Állami
Népi Együttes. Az egyhónapos turné huszon-
hat elõadásán, a Kárpát-medence legszebb
tradicionális táncait és zenéit mutatták be a
francia közönségnek. A külföldi vendégsze-
replések sora ezzel nem ér véget, hamarosan
Németországba utazik a társulat, ahol a vi-
lághírû dortmundi fesztiválon lépnek fel. 

A turnénak ezúttal rendhagyó módon nem
adtak címet, a szervezõ Franceconcert szerint
ugyanis az együttes neve önmagában is közön-
ségcsalogató. Mint kiderült, helyesnek bizo-
nyult a menedzseriroda jóslata, hiszen a hu-
szonhat teltházas elõadásra közel húszezer né-
zõ volt kíváncsi. 

A siker értékét növeli, hogy hosszú évek után
a mostani volt a Magyar Állami Népi Együttes
elsõ jelentõsebb megjelenése Franciaország-
ban – hangzott el a Budai Vigadóban megtar-
tott sajtótájékoztatón, ahol az elõadásokat ren-
dezõ Mihályi Gábor koreográfus elmondta: va-
lamennyi fellépésük teltházas volt, ami azt mu-
tatja, hogy a francia közönség továbbra is nagy-
ra értékeli a magyar népzenét és folklórt.
Operaházakban, színházakban, kongresszusi
központokban léptek fel, a rendelkezésre álló
egy hónap alatt eljutottak az ország jelentõsebb
városaiba. A mûsorban tradicionális folklórvá-
logatás, a Kárpát-medence legszebb zenéi, öltö-
zetei és táncai, verbunkosok és forgatóstáncok
kaptak helyet. A közeljövõrõl szólva Mihályi
Gábor kiemelte: április 11-én Dortmundban,
Észak-rajna-vesztfália legnagyobb fesztiválján
Labirintus címmel, vadonatúj kortárs színpadi
produkcióval lépnek fel. Az elõadás a tíz éve fu-
tó, nagysikerû Naplegenda egyfajta továbbgon-
dolása, mellyel a hazai nagyközönség rendsze-
resen találkozhat majd a Hagyományok Háza
mûsorában.

Széchenyire emlékezett a Márai Szalon

Áprilisi Márai Szalon
A Márai Szalon következõ rendezvénye április 27-én 17 órakor
lesz az I. kerületi Házasságkötõ Teremben (Úri u. 58.) Mester-
ségek mûvészei - Mûvészetek mesterei címmel. Vendégek: Bacsó
András bormûvész, Mizsei Zoltán zenemûvész, Szamos Miklós
édességmûvész. Házigazda: Szigethy Gábor.

A bûvölõ kéz
Kass János emlékére
Néhány hónapja, az utolsó találkozáskor is
feltûnt egyszerû környezete. Elég volt neki
egy asztalszél, egy-két olcsó rostiron, ceruza,
és máris kigyúlt teremtõ képzelete. Áradó
fantáziája és bravúros technikája mindenkit
lenyûgözött, igaz, õ szerényen elhárította a
dicséretet. „Én csupán a toll hegye vagyok, és
engem valami más vezet”.

Valami irányítja. Valaki talán, hogy az
örökös készenlétben felszikrázzon a gondo-
lat. Az illusztrációkban, hiszen megszámlál-
hatatlan könyvet tett szebbé és érthetõbbé
örvényes vonalaival. Ha pedig nem sikerült
vizuálisan megjelenítenie, akkor gyorsan le-
írta… A versek, prózai írások, kiállítási meg-
nyitók, emlékezõ esszék is hozzátartoztak az
életéhez.

Varázsolni tudó bal kezével hat évtizeden
át bûvölt bennünket. Nemcsak a rajz, de a szobor, a pasztell, az olaj, a szita; az
ábrázoló mûvészet valamennyi területén maradandót alkotott. A fõ ág persze a
rajz, a finom grafika; több mint 500 könyv, s ebbõl nagyon sok gyerekvers, me-
se tüneményes lapjai. (És akkor még nem beszéltünk a könyvhét és a költészet
napja remek plakátjairól, az évfordulós bélyegekrõl.)

„A mûvészet nemcsak a törvény szüntelen keresése - írta a költõ-barát, Juhász
Ferenc -, de a törvény megvalósítása is”. Kutatni és meg nem nyugodni: ez a fel-
adat. A lázzal-átitatott keresés és teremtés volt Kass János szellemi és gondolati
programja.

Kelet-Európában és itt, Magyarországon évszázadokat kellett behozni, nem-
csak vérzõ történelmünkben, de a képzõmûvészetben is. Kass János talán a leg-
többet tette azért, hogy a grafikában a világ legjobbjai közé emelkedtünk.

Ha az ars poeticájáról kérdezték, hitte, a képei beszélnek helyette. Egy kései
riportban így fogalmazott: „Mûvészetem küzdelem a Gonosz ellen”. A betû
tisztelete egy életen át. Mert a betû, mint absztrakt kép maga a hitelesség; ben-
ne van az aranymetszés, a Gutenberg tradíció, de benne van létünk veszélyezte-
tettsége is.

A utóbbi években sokat emlegette szülõvárosát. Szeged mediterrán fényét, a
Tisza örökös vonulását, édesanyját, akit Juhász Gyula kísért este hazafelé…

Grafikai lapjainak törékeny szépségével küzdött a rossz ellen. Rézkarctû-
szava, vagy toll-szava a reményt üzente az utolsó pillanatig. És ami fontos
még a gyász napjaiban, Kass János embernek is kivételes volt. Ámulattal fi-
gyelte a fényben feltárulkozó arcot. Szeretetébõl az utolsó morzsákat is szét-
osztotta. Betegsége felfalta lassan erejét, de a méltánytalanság, a becstelen-
ség ellen mindig tiltakozott. Legjobban az ország kirabolt helyzete bántotta,
mindig felemlítette, hogy a politika magára hagyta a mûvészeket, a tehetsé-
ges fiatalokat.

Nézem utolsó fotóját: a 83 éves férfi fáradt, megkínzott arca reményt sugá-
roz. Csodálatos grafika-birodalma egy ölelésnyi Európa, elrejtve benne Magyar-
ország. Hajoljunk közelebb, testamentuma kemény és szeretetével átszõtt. Lát-
hatatlan tüze világol és melenget az új évszázadokban is.

Fenyvesi Félix Lajos

A Budavári Önkormányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és Sediánszky János al-
polgármester helyezte el az emlékezés virágait Márai Sándor szobránál
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Gyalogoljunk együtt!
Folytatódnak a gyaloglótúrák a Tabáni Gyaloglók Köre szervezésében. A javasolt programok mind a gyerekek-
nek, mind az idõsebbeknek ajánlhatók. Sõt, kisebb-nagyobb kutyával érkezõket is szívesen látnak a szervezõk.
A túrák továbbra is szombati napokon történnek. 

Találkozó: reggel 3/49 óra, indulás 9 óra 5 perckor. Helyszín: Moszkva tér, a Hûvösvölgybe induló villamos (je-
lenleg 61-es) megállójában. A túra útvonala megbeszélés alapján a helyszínen kerül kiválasztásra. 

A tavaszi túraidõszak június 15-ig tart. Túravezetõ: dr. Szentiday Klára, telefon: 375-8467.
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Kedvezményes üdülési lehetõség 
az I. kerületi lakosok részére
Több éves hagyomány, hogy a Budavári Önkormányzat a kerület szociálisan rászoruló lakói
és egyéb társadalmi csoportok, valamint a kerületi polgárok részére zamárdi üdülõjében
(Zamárdi, Viola u. 9.) nyaralási lehetõséget biztosít.

Az üdülõt évrõl évre fejleszti az önkormányzat. Adottságait tekintve különálló 4-6 szemé-
lyes faházakból és 2-6 személyes téglaépítésû épületegyüttesbõl áll. A tisztálkodási lehetõ-
séget külön álló épületben férfi és nõi mosdóhelyiségek biztosítják. Az étkezési lehetõség
több gáztûzhellyel és mikrohullámú-sütõvel egyénileg is biztosított. Az üdülõ fagyasztólá-
dával és minden faház hûtõszekrénnyel felszerelt. Az üdülõ területén belül parkolási lehe-
tõség biztosított.

A pihenést, kikapcsolódást szolgálják a sport és játékfelszerelések, a gyermekeknek hin-
ta, homokozó,napozó, nyugágyak, közvetlen a Balaton parton két stég. A kirándulni vá-
gyóknak kerékpár biztosított. Az üdülõben közösségi helyiség, televízió, videomagnó,
könyvkölcsönzési lehetõség is a pihenni vágyók kikapcsolódását szolgálja. Az önkormány-
zat minden rászoruló csoport részére programok szervezésére külön pénzügyi forrást biz-
tosít.

A Budavári Önkormányzat képviselõ-testületének a szociális és gyermekjóléti, pénzbe-
li, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (VI. 25.)
Kt. sz. rendelete 55. §-a értelmében az önkormányzat üdülõjében, szociális természetbeni
juttatásként évente kedvezményes üdülést biztosít a rászoruló gyermekes családok, rászo-
ruló idõsek, a kerület oktatási intézmények tanulói, valamint az önkormányzat dolgozói ré-
szére.

A turnus beosztásokról és a térítési díjakról, a rászorultság feltételeirõl a Budavári Önkor-
mányzat képviselõ-testületének Népjóléti Bizottsága határoz. A Népjóléti Bizottság
30/2010. III. 24. és számú határozataival a rászoruló célcsoportok és oktatási intézmények vo-
natkozásában az alábbiakról döntött.

A Népjóléti Iroda felhívása

Rászoruló idõsek 
valamint

kerületi nyugdíjasok

Nagycsaládosok 
18 év feletti nappali 

tagozatos tanulói

Nagycsaládos 
18 év alatti gyermekkel

Kerületi nyugdíjasok
valamint

rászoruló nyugdíjasok

Oktatási intézmények

május 25-június 3. 3

10

7

7

7

7

7

7

7

7

7

10

10

június 5-június 14.

június 24-június 30.

július 2-július 8.

július 10-július 16.

július 18-július 24.

augusztus 9-augusztus 15.

augusztus 16-augusztus 22.

augusztus 30-szeptember 8.

szeptember 9-szeptember 18.

augusztus 23-augusztus 29.

augusztus 2-augusztus 8.

Rászoruló: térítésmentes
Kerületi nyugdíjas: 

1.400,- Ft/fõ

1.400,- Ft/fõ

Térítésmentes

Rászoruló: térítésmentes
Kerületi nyugdíjas: 

1.400,- Ft/fõ

ÜÜrreess  fféérrõõhheellyy  ppiiaaccii  aallaappoonn Felnõtt: 3.900,-Ft/fõ Gyermek: 2.900,-Ft/fõ

Turnusbeosztás és térítési díj táblázat

Célcsoportok Idõtartam Napok
száma

Szállás térítési díja 
vendégéjszakánként

(ÁFA-val)

Közalkalmazottak, köztisztviselõk 

Közalkalmazottak, köztisztviselõk 

11

22

44

55

66

77

88

1100

1111

1133

1144

99

1122

33

Rászoruló 
gyermekes családok

s 11..    RRáásszzoorruullóó  iiddõõss
 kerületben állandó bejelentett lakóhellyel ren-

delkezik (a jelentkezés benyújtása elõtt legalább 1 év
idõtartam szükséges) 

 az aki, öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági
nyugdíjban részesül, 

 az a személy, akinek az egy fõre jutó jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének – 28.500,-Ft – 2,5-szeresét azaz
71.250,-Ft-ot. 

 JJooggoossuullttssáágg  iiggaazzoolláássaa::
- személyazonosító igazolvány, lakcímkártya
- jövedelemigazolás – utolsó havi nyugdíjszelvény.
- egészségi állapotot igazoló orvosi szakvélemény.

Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I. ker.
Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ Gondozási Központjában,
(1013 Budapest, Attila út 8.) 22001100..  áápprriilliiss  2266--mmáájjuuss
1188.. napjáig hétfõtõl csütörtökig 9.00-12.00-ig, va-
lamint 13.00-15.00 óráig, valamint pénteken 9-
12.00-ig.

s 22..    RRáásszzoorruullóó  ggyyeerrmmeekkeess  ccssaallááddookk
 az a család, ahol az egy fõre jutó jövedelme nem

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének – 28.500,-Ft – 2-szeresét azaz
57.000,-Ft-ot.

Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I. kerü-
let Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermek-

jóléti Szolgáltatási Központban a 1012 Budapest,
Attila út 98. szám alatt 22001100..  áápprriilliiss  2266--mmáájjuuss  1188..
napjáig, hétfõtõl-csütörtökig 9.00-17.00 óráig,
pénteken 9.00-13.00 óráig.
 JJooggoossuullttssáágg  iiggaazzoolláássaa::
- személyazonosító igazolvány,
- lakcímkártya,
- jövedelemigazolás,
- születési anyakönyvi kivonat.

s 33..  AA  NNaaggyyccssaallááddoossookk  OOrrsszzáággooss  EEggyyeessüülleettéénneekk  II..
KKeerrüülleettii  CCssooppoorrttjjaa  eesseettéébbeenn  aa  rráásszzoorruullttssáágg  aallaappjjaa
aa  ssaajjáátt  hháázzttaarrttáássbbaann  nneevveelltt  hháárroomm  vvaaggyy  ttööbbbb
ggyyeerrmmeekk..

Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I. kerü-
let Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermek-
jóléti Szolgáltatási Központban a 1012 Budapest,
Attila út 98. szám alatt 22001100..  áápprriilliiss  2266--mmáájjuuss  1188..
napjáig, hétfõtõl-csütörtökig 9.00-17.00 óráig,
pénteken 9.00-13.00 óráig.

JJeelleennttkkeezzééssii  ffeellttéétteell::
- a jelentkezési nyomtatvány kitöltése, amely tar-

talmazza az I. kerületi lakóhelyet,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szülõ saját

háztartásában neveli három vagy annál több 18 év alat-
ti gyermekét, továbbá az Egyesület képviselõjének hi-
teles igazolását, hogy a jelentkezõ az Egyesület tagja.

Minden kerületi lakost szeretettel várunk az önkor-
mányzati üdülõben!

Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Népjóléti Iroda

Internet: www.budavar.hu

Tavaszköszöntõ sportnap a Czakón
Az építkezés miatt „csonka” Czakó utcai Sport és
Szabadidõközpontban is jól érezték magukat
résztvevõk a tavaszköszöntõ sportnapon. A füves
futballpályán a Tabáni Spartacus fiataljai komoly
csatát vívtak a II. kerületiekkel, a kézmûves foglal-
kozás pedig annyira népszerû volt, hogy plusz szé-
keket kellett hozni az asztalok köré. Az ugráló lég-
vár mindig nagy sikert arat a kicsik körében -meg-
állás nélkül üzemelt - , s a ping-pong asztalra is ki
lehetett volna tenni a megtelt táblát. Az elején
csak kerülgették, késõbb annál többen keresték
fel, s kértek tanácsokat az egészségnevelési szakem-
bertõl. A vérnyomásmérés után volt aki vidáman,
s akadt aki komorabb arccal távozott.  A program zárásaként rendezett tombolán a fõ díjat, egy kerék-
párt egy ifjú focista nyert meg. A tombolán befolyt összeget a Madarász utcai Gyerekkórháznak aján-
lották fel a szervezõk. Több cég és intézmény támogatta a hagyományos Czakó utcai sportnapot:
KLM-Air France, Esma, Galeon CD-bolt, MOB, Tóth Attila képkeretezõ, Maros utcai Antikvárium,
Marriott Budapest. Fehér 

Három általános iskolás és nyolc középiskolás
csapat versengett április 14-én a Czakó utcai
Sport és Szabadidõközpontban a kerületi kataszt-
rófavédelmi ifjúsági versenyen.  

Az általános iskolák kategóriájában I. helye-
zett lett a Budavári iskola csapata, II. a Buda-
pesti Egyetemi  Katolikus iskola, III. helyezést
ért el  a Lisznyai iskola csapata. A középiskolá-

sok versenyét a Kosztolányi gimnázium 2. csapa-
ta nyerte, II. helyezett lett a Petõfi  gimnázium 1.
csapata, III. helyet ért el a Kosztolányi gimnázi-
um 1.csapata. A legügyesebb menekítõ csapat-
nak járó különdíjat a Petõfi gimnázium 2. csapa-
ta  nyerte el. Mindkét kategóriában az I. helye-
zettek jutottak tovább a fõvárosi katasztrófavé-
delmi versenyre.  

Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny

Könyvbemutató a Liteában
Május 4-én 17 órakor a Litea Könyvszalonban lesz

Sárközi Mátyás „Vérbeli várbeliek” címû új könyvének
bemutatója a Várbarátok Körének szervezésében. A ré-
gi vári lakosokról, sorsukról, a Várnegyed épületeirõl, vá-
ri történetekrõl szól a Londonban élõ ismert író könyve,
amelyet Kaiser Ottó fotómûvész képei illusztrálnak.
Mindenkit szeretettel várnak. 

Elõadás a Lánchíd Körben
Április 28. (szerda) 17 óra: A budai Vár Szent György

vonatkozású emlékei. Elõadó: dr. Kerny Teréz mûvészet-
történész, MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet. Hely-
színe: Litea Könyvesbolt, Hess András tér 4. Az elõadást
megelõzõen 16.30-kor virágokat helyeznek el a Szent
György szobornál, a Schulek-lépcsõnél. 

Hagyományok Háza
(Budapest, I., Corvin tér 8.)

Április 28., 15 óra: Magyar Állami Népi Együttes -
Fejezetek a Magyar Állami Népi Együttes történetébõl.

Május 2., 19 óra: ,,Dúdoltam én” koncertsorozat:
Majorosi Marianna koncertje a MÁNE zenekar közremû-
ködésével. A sorozatban, egy fiatal énekes – ezúttal
Liska Vera, a Zagyva banda énekese – is bemutatkozik.

Május 3., 19 óra: Májusi rádiókabaré felvétele. Érde-
mes élõben megtekinteni a három óra felhõtlen szóra-
kozást ígérõ mûsort! Mûsorvezetõk: Litkai Gergely és
Trunkó Barnabás.
GGyyeerrmmeekkeekknneekk. Április 30., 17 óra: Aprók tánca - Tavaszi
játékok. A táncházak péntekenként 17 órától 18.30-ig
tartanak a közösségi teremben. Belépõdíj: 500 Ft/fõ (2
éves kor alatt a belépés díjtalan)Kapcsolat: Várkonyi
Tekla, 225-6067, varkonyi.tekla@hagyomanyokhaza.hu.

Május 7., 14 óra: Májusfaállító mulatság – gyermek-
táncház. Lesz nemezelés Kerekes Pálmával, játék és
tánc Szerényi Andreával Szerényi Béla tekerõmuzsiká-

jára. A belépõdíj: 500 Ft, 2 éves kor felett mindenkinek
(szülõknek is). Elõzetes bejelentkezés nem szükséges!

KKiiáállllííttááss::  Palóc világ régen és ma. Megtekinthetõ május
11-ig. Bocsi Éva népviseletibaba-készítõ népi iparmûvész
(Salgótarján) és Fiser Józsefné hímzõ népi iparmûvész, a
Népmûvészet Ifjú mestere (Gyöngyös) munkáiból.

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

Május 4. (kedd) 18 óra: Királylányok messze föld-
rõl… (I.) Magyarország királynéi - hispániai és itáliai tá-
jakról. Az egyesület tagságának vetített elõadása a
Magyar Kultúra Alapítvány  székháza Deák termében. 

Várfok Galéria – XO terem 
(Budapest, I.,Várfok u. 11.)

Crescendo címmel csoportos kiállítás aatoth franyo,
Csiszér Zsuzsi, feLugossy László, Françoise Gilot, Gyõrffy
László, Martin C. Herbst, Herman Levente, El Kazovszkij,
Mulasics László, Nádler István, Rácmolnár Sándor, Rozs-
da Endre, Szirtes János, Szotyory László, Ujházi Péter,
Várady Róbert, Sebastian Weissenbacher mûveibõl.

Várfok Galéria – Várfok terem 
(Budapest, I., Várfok u. 14.)

Impulso címmel csoportos kiállítás Appelshoffer
Péter, Fátyol Viola, Jahoda Réka, Kaszás Réka, Komlov-
szky-Szvet Tamás, Kores, Kútvölgyi Léna, Mayer Hella,
Molnár Ágnes Éva, Szemethy Orsi, Tesch Katalin, Zhenia
Bozukova alkotásaiból. A Spiritusz Galériából tizenkét
mûvész kapott felkérést arra, hogy a Várfok Galéria mû-
vészkörébõl a számukra kiválasztott, egy-egy „pármû-
vész” mûveire, munkásságára reflektáljanak, egy álta-
luk készített alkotáson keresztül. A csoportos kiállításon
különbözõ mûfajok képviseltetik magukat, a festmény-
tõl a videó munkákon át a fotóig és a szoborig. Mindkét
tárlat április 29-ig tekinthetõ meg. 

PPrrooggrraammookk
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KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget keresek,
esetleg vásárolnék. Telefon: 202-2505, mobil: 06-30-251-
3800.oo

BBuuddaaöörrss legszebb, zöldövezeti részén a Galagonya utcában
SÜRGÖSEN ELADÓ egy 720 m2 rendezett telek, 75 nm-es
(2+1 szobás) alápincézett, tetõteres ingatlannal, mely állandó
lakhatásra alkalmas. Az ingatlant telekáron értékesítjük,
ezért BEFEKTETÉSNEK is kiválóan alkalmas. Irányár: 21 M Ft.
Tel.: 06-30/267-6378 (du. 16-20 óráig, hétvégén bár-
mikor).oo

EEllaaddóó a Gellérthegy tetején egy földszinti, kertkapcsolatos,
egyedi gázfûtéses, 57 négyzetméteres, nagyon hangulatos
öröklakás a hegy I. kerületi részén. A lakáshoz lodzsa, szinte
kizárólagos kerthasználat - külön saját kijárattal a kertre - és
közös tetõterasz tartozik. Irányár: 24 millió Ft. Telefon: 0630-
258-7363.

GGaarráázzss lehetõleg hosszútávra kiadó, nagyméretû, auto-
mata nyílászáróval a Naphegyen. Telefon: 0670-565-6761
vagy 375-4131 este.

BBeellvváárroossii 35 négyzetméteres, parkra nézõ, nagy erkélyes
garzon öröklakást, pénzt, szeretõ gondoskodással járó eltar-
tást kínálok Vári lakásért cserébe. Kun Antikvárium. Telefon:
0620-971-7297.

II..  BBuuddaaii Várban a Kapisztrán tér közelében, 4 lakásos mû-
emlékház I. emeletén lévõ 42 m2-es, 1,5 szobás, egyedi gáz-
fûtéses, felújítandó önkormányzati lakás örökbérleti joga áta-
dó. Csereirányár: 10 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630-964-7065. 

II..  BBuuddáánn a Donáti utcában I. emeleti, igényesen felújított,
klasszikus polgári jellegû, 98 m2-es, 2,5 szobás, nagy étkezõ
konyhás, cirkófûtéses öröklakás eladó. Irányár: 36 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630-488-2203.

II..  BBuuddaaii Várban II. (legfelsõ) emeleten lévõ hangulatos, te-
tõtéri jellegû, 1,5 szobás, 54 m2-es, felújítandó, egyedi gázfû-
téses, francia erkélyes önkormányzati lakás örökbérleti joga
átadó. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630-964-7065.

II..  BBuuddáánn a Batthyány utcában felújított, hívóliftes, század-
fordulós társasház III. emeletén lévõ 122 m2-es 3,5 szobás fel-
újítandó, polgári jellegû, cirkófûtéses öröklakás eladó.
Irányár: 33,8 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630-964-
7065.

II..  BBuuddáánn a Tabánnál hívóliftes társasházban II. emeleti, 88
m2-es, 2,5 szoba hallos, remek alaprajzi elosztású, összkom-
fortos, csendes, erkélyes öröklakás eladó. Irányár: 25,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-488-2203. 

II..  NNaapphheeggyy alján 7 lakásos, kertes társasházban, egy teljes
lakószinten lévõ 191 m2-es 5,5 szobás, vízórás, 2 bejáratos, 2
fürdõszobás, 3 WC-s, reprezentatív belterû, felújítandó,
klasszikus polgári öröklakás eladó. Irányár: 49,9 M Ft. Wág-
ner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-488-1933. 

RReemmeekk ajánlat a Budai Várban! Az Országház utcában 43
m2-es, 1 szoba étkezõs, felújított, cirkófûtéses, hangulatos ön-
kormányzati lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 11,5
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630-964-7065. 

II..  BBuuddáánn - a Horvát-kert mellett - modern, hívóliftes épü-
letben lévõ, IV. emeleti 36 m2-es jó állapotú, napfényes, össz-
komfortos, gépesített, azonnal költözhetõ öröklakás eladó.
Irányár: 12,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630-964-
7065.

XXII..  BBuuddáánn a Gellérthegyen a Ménesi úton kertes társasház
II. (legfelsõ) emeletén lévõ 40 m2-es, felújított, erkélyes, nap-
fényes, összkomfortos öröklakás új nyílászárókkal, új cirkóval
és klímával eladó. Irányár: 17 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
2136, 0630-964-7065.

II..  BBuuddaaii Várban reprezentatív 114 m2-es nagypolgári, 50
m2-es szalonnal kialakított, I. emeleti, cirkófûtéses, jó állapo-
tú, 2,5 szoba hallos lakás örökbérleti joga átadó. Irányár: 39 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-964-7065. 

PPaassaarréétteenn eladó egy önálló budai villa vagy annak egy 128
négyzetméteres felújított lakása. Telefon: 0670-383-0383.

II..  AAttttiillaa úton 2,5 szoba-hallos, 94 m2-es lakás tulajdonostól
eladó. 2. emelet, hívólift, cirkófûtéses, 2 erkély, pince, belsõ
kert. Telefon: 0620-973-7550.

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina té-
ri templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtárakat,
régi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levelezõla-
pokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-régiségeket.
Díjtalan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfizetés! Telefon/fax:
212-8909. Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-18 óráig, szomba-
ton 10-13 óráig.oo

DDrráággaakkõõ (briliáns), arany ékszer, törtarany, ezüst, hagyaté-
kot vásárolunk napi legjobb áron. Tekintse meg az interneten
Louis Galériát. Cím: Budapest II., Margit körút 51-53. Telefon:
316-3651.

KKeelleettiisszzõõnnyyeegg  ééss  mmûûttáárrggyybbeeccssüüss vásárol régi keleti szõ-
nyegeket, sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. Telefon:
0630-456-3938.

MMeegguunntt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom.
Nem vagyok kereskedõ. Telefon: 0620-956-4084.

BBaallooss, ágynemûtartós, ágyazható, sarok ülõgarnitúra szin-
te új állapotban 60 ezer forint. Singer müködõ varrógép a
,,múltból” 20 ezer forint - eladó! Telefon: 0620-377-2482.

SSzzoollggáállttaattááss

KKeerrüülleettii  GGyyoorrsssszzoollggáállaatt!! Gázkészülékek teljeskörû javítá-
sa; vízszerelés, vízórák kiépítése: villany, fûtésszerelés; gépi
duguláselhárítás garanciával. 0-24 óráig a hét minden nap-
ján. Telefon: 321-8082, 0630-269-0001.oo

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.oo

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-9344-664,
246-9021. Elmû által minõsített vállalkozás.oo

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemélyek-
nek és társaságoknak. Telefon: 202-2505, 0630-251-3800.oo

LLaakkaattooss: Ajtó- és ablakzárak javítása, cseréje. Biztonsági
rácsosajtók, vasajtók, ablakrácsok, korlátok készítése. Nyí-
lászárók szigetelése. Telefon: 0620-945-0316.

TTáárrssaasshháázzaakk teljes körû kezelését, közös képviseletét vál-
lalom szakképesítéssel, többéves gyakorlattal, referenciával,
nettó 1.000 Ft (albetét)/hó-tól. Kérjen ingyenes konzultációt,
árajánlatot. Hívjon bizalommal. Telefon: 0620-206-6909. 

TTáárrssaasshháázz 2-5 emeletes lépcsõházi takarítását vállalom. E-
mail: metz.mate@gmail.com. Telefon: 0620-349-5395.

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

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

IInnggyyeenneess pénzügyi jogsegély és tanácsadás, (bankhitel,
biztosítások és befektetések). Jelentkezni levélben: 1013
Budapest, Krisztina tér 1. vagy a honlapon: www.budaipol-
garok.hu.oo

GGUUMMII--  ÉÉSS  AAUUTTÓÓSSZZEERRVVÍÍZZ,,  MMÛÛSSZZAAKKII  VVIIZZSSGGÁÁZZTTAATTÁÁSS,,
OOLLAAJJCCSSEERREE,,  AA  DDÉÉLLII  PPÁÁLLYYAAUUDDVVAARR  MMÖÖGGÖÖTTTT,,  

AA  HHIIRRDDEETTÉÉSS  FFEELLMMUUTTAATTÓÓJJAA  1155%%  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYYTT  KKAAPP!!
II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..  

BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  0066--2200//556655--22110055..  oo

TTáárrssaasshháázzaakk gazdálkodásának ellenõrzését vállaljuk az új
társasházi törvény módosításának megfelelõen. Társasházi
Audit 1997 Kft.: 1053 Budapest, Magyar utca 52 mfsz. 3.
Telefon/fax: 483-1298/483-1299. Mobil: 0630-200-3641,
e-mail: mkmetty@dunaweb.hu.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 

INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST-, 
-CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTON-

SZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST 
VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30/251-3800. oo

KKõõmmûûvveess, burkoló, villanyszerelõ, víz-, fûtésszerelési
munkákat, teljeskörû lakásfelújítást, lakásszervízt, minõségi
kivitelben vállal építõipari cég. Telefon: 0630-280-7257. 

VVíízzsszzeerreellééss, fürdõszobák, wc-k felújítása, javítása, szerel-
vények cseréje, felszerelése, anyagbeszerzéssel is. Telefon:
0630-447-3603.

2200  ÉÉVVEE  TTEELLJJEESSKKÖÖRRÛÛ  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSII  ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS  
AA  VVIIZZIIVVÁÁRROOSSBBAANN..  NNYYIITTRRAAII  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSII  AALLKKUUSSZZ  KKFFTT..

11001155..  BBUUDDAAPPEESSTT  HHAATTTTYYÚÚ  UUTTCCAA  77..  
TTEELLEEFFOONN::  ++336611--445577--00661122,,  ++33667700--554411--66220011..
EE--mmaaiill::  uuggyyffeellsszzoollggaallaatt@@nnyyiittrraaiibbiizzttoossiittaass..hhuu..oo

SS..OO..SS..  GGáázzsszzeerrvvíízz!!  Gázkészülékek teljeskörû javítása fû-
tésszezon elõtti tisztítása, karbantartása, komplett fûtési
rendszerek kiépítése tervezéssel, gázmûeljárással, fûtési
rendszerek vegyszeres tisztítása. 0-24 óráig minden nap ga-
ranciával, ünnepnapokon is. Telefon: 291-2800, 321-8082,
0630-269-0001.oo

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: 0630-222-3016.oo

SSzzaakkááppoollóókkéénntt  ttööbbbb  éévvee  aazz  II..  kkeerrüülleettbbeenn  ddoollggoozzoomm  ééss  iitttt  iiss
éélleekk..  IIddõõsseekk  ééss  bbeetteeggeekk  ootttthhoonnii  sszzaakkááppoolláássáávvaall  ffooggllaallkkoo--
zzoomm::  iinnjjeekkcciióózzááss,,  ffeellffeekkvvéésseekk  kkeezzeellééssee,,  kkööttöözzééss,,  ffüürrddeettééss,,
oorrvvoosshhoozz--,,  kkóórrhháázzbbaa  kkíísséérrééss..  ((AAuuttóó  vvaann))..  2244  óórrááss  ggoonnddoozzááss
iiss  mmeeggoollddhhaattóó!!  TTeelleeffoonn::  00662200--336655--22445555..

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss házhoz megy! Telefon: 203-5431 vagy
0630-553-7947. 

OOkkttaattááss

FFEEJJEESSTTAANNOODDAA  vállal matematika-, fizika-, és nyelvokta-
tást, alapoktól a szigorlatig. Telefon: 0670-366-6445, 250-
2003, www.fejestanoda.atw.hu.00

AAnnggooll nyelvvizsgára felkészítés, korrepetálás, beszélgetés,
játékos tanítás. Telefon: 0620-954-2356.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

AAkkcciióóss  aajjáánnllaatt  aa
SSZZÉÉNNAA  TTÉÉRR  PPAATTIIKKÁÁTTÓÓLL!!

1015, Budapest, Széna tér 1/a. 
Telefon: 202-1582 

SSzzûûzztteeaa  ffoorrttee  kkaappsszzuullaa  ((8800xx))::  
1615 Ft é11115500  FFtt

CCeettrriinn  aakkuutt  aalllleerrggiiaa  eelllleennii  ttaabbll..  77xx225500  FFtt
NNeeooggrraannoorrmmoonn  ttöörrllõõkkeennddõõ  7722xx229955  FFtt

HHaalloollaajj  kkaappsszzuullaa  110000xx  ((TTEEVVAA))
2167 Ft é11770000  FFtt

LLaaccaalluutt  AAkkttiivv  ffooggkkrréémm  ((7755mmll))::  
885 Ft é669900  FFtt

BBiiooddeerrmmaa  AAttooddeerrmm  tteessttááppoollóó  kkrréémm
550000mmll++550000mmll  aajjáánnddéékk..

SSzzeezzoonn  eellõõttttii  VViicchhyy  ééss  LLRRPP  
nnaappoozzóókk  vváássáárraa

1100%%  kkeeddvveezzmméénnyy++aajjáánnddéékk!!
NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg  88..0000--2200..0000  óórrááiigg,,

sszzoommbbaattoonn  88..0000--1144..0000  óórrááiigg..

Telefon/fax: 355-0139

HHiirrddeesssseenn  
aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!

ÜÜzzeenneettee  mmiinnddeenn  
II..  kkeerrüülleettii  ccssaallááddhhoozz  eelljjuutt!!

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

NNAAGGYYSSZZÉÉNNÁÁSS--ÉÉPPÍÍTTÕÕ  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

VÁRNEGYED
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.

Ingatlan

VÁRNEGYED
A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

Egészség

Oktatás

Szolgáltatás

Adás-vétel

KKÖÖNNYYVVEELLÉÉSS,,

AADDÓÓTTAANNÁÁCCSSAADDÁÁSS,,

AADDÓÓBBEEVVAALLLLÁÁSS
KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS..

SSAASSFFIIÓÓKK  KKFFTT..
((0066--11))  220022--11116655
((0066--2200))  882233--00220077

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

ZÁR, KILINCS,
LAKAT, VASALAT

IIII..,,  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5544..                TT..::  220011--33992288
XXII..,,  FFeehhéérrvváárrii  úútt  2244..            TT..::  446666--55665544

HH--PP::  99--1188        SSzz::  99--1144
wwwwww..zzaarrkkiirraallyy..hhuu

l KULCSMÁSOLÁS: lakás, autó,
immobilizeres, speciális, mágnes

l ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
l EGYFORMA, ZÁRLATÚ ÉS

FÕKULCSOS RENDSZEREK
l HEVEDERZÁR SZERELÉS: egyedi is
l ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDER-

ZÁRBETÉTEK CSERÉJE

éÚJ! SSZZ
OOMMBBAATT

--1100
%%!!

+SZOLGÁLTATÁSAINK:

www.trofeagrill.eu

Ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, évforduló, keresztelõ, ballagás...)

TORTÁT ADUNK AJÁNDÉKBA!
NAGY CSALÁDI AKCIÓ!

Hétvégén (szombat, vasárnap) gyermekeknek 12 éves korig ingyenes*

1027 Budapest, Margit körút 2. (Margit híd budai hídfõ)
Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708

*1 felnõttel 2 gyermeknek, 2 felnõttel maximum 3 gyermeknek ingyenes!

s

s

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben 

az ebek mikrochippel történõ ellátását 
és regisztrációját önköltségi áron 
(bruttó 2200 forint) megkezdtük.
Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48.

Tel.: 213-6874  
Kérjük éljen a lehetõséggel! 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány
budapesti illetõségû

súlyos mozgáskorlátozott fiatalok támogatására

pályázatot hirdet, 
amely tanulmányok folytatásához, közlekedéshez, 

lakhatási, ill. munkavállalási feltételek megteremtéséhez 
szükséges tárgyi eszközök vásárlásához 

hozzájárulásként igényelhetõ.
Az alapítványtól pályázható összeg nem lehet több

a pályázati cél költségének 25%-ánál, de legfeljebb 45.000,- Ft.
Pályázni a 40. életév betöltéséig lehet.

A pályázathoz mellékelni szükséges a súlyos 
mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi igazolásokat, 

valamint a családban együtt élõk 2009. évi 
jövedelemnyilatkozatait.

A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat
Prof. Dr. Kováts István Alapítvány
1052 Budapest, Városház u. 9-11.

címre kérjük beküldeni
2010. augusztus 31-ig.

Minden pályázó 2010. október 31. napjáig kap értesítést 
a kuratórium döntésérõl. A díjakat a nyertes pályázók a

Fogyatékosok Napja Fõvárosi rendezvénye keretében vehetik át.
A mozgáskorlátozott fiatalok támogatására létrehozott Prof. Dr. Kováts István Alapítvány kuratóriuma

tájékoztatja az adományozókat, hogy 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át a mozgáskorlátozottak
2009. évi támogatására használta fel. 

Köszönjük mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-át az Alapítvány részére juttatták!
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