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Szépül a BEM6
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal fel-
ügyelete mellett, a homlokzat részleges
felújításával folytatódik a kerületi mûve-
lõdési ház rekonstrukciója. A június vé-
gén befejezõdõ beruházást követõen vár-
hatóan még ebben az évben hozzálátnak a
bejárati mozaikpadló restaurálásához.

A pedagógusi munka 
szolgálat és közügy

Az önkormányzat Virág Benedek-díját
vehette át dr. Fejér Lászlóné, a Budavári
Általános Iskola igazgatója és Fekete Sán-
dorné, a Naphegyi Óvoda munkatársa.
Pedagógusnap alkalmából a kerületi óvo-
dák és iskolák dolgozóit dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester köszöntötte.

Komiszkenyér és épületfestés 
a Múzeumok éjszakáján

Soha ennyi érdeklõdõ nem tolongott még
Szent Iván éjjelén megrendezett Múzeu-
mok éjszakáján, mint az idén. Csak a Vár
területén több mint húszezer résztvevõt
regisztráltak. A legtöbben a Nemzeti Ga-
léria Csikós udvarában megrendezett vir-
tuális épületfestésre voltak kíváncsiak.

Egyházi foci in memoriam 
Varga Zoltán 

Megemlékezéssel kezdõdött a tizenhetedik
alkalommal megrendezett, rekordnevezést
hozó I. Kerületi Egyházak Labdarúgó Baj-
noksága. A néma tiszteletadás a tragikus
hirtelenséggel nemrégiben elhunyt Varga
Zoltánnak szólt, aki az egyházi focitorna
díszvendégeként nem csupán a kezdõrú-
gást vállalta, hanem ígérete szerint pályára
is lépett volna a Mátyás-templom csapatá-
ban. Az evilági fellépés azonban már nem
adatott meg számára, ehelyett az égi csapa-
tokat bûvöli el játékával.
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Közmeghallgatásra hívta a kerületi polgáro-
kat a Budavári Önkormányzat. A Budavári
Mûvelõdési Házban megtartott beszámolón az
elmúlt egy év eredményeinek, az emberek éle-
tét befolyásoló történéseinek ismertetése mel-
lett a korábban írásban, illetve a helyszínen
szóban feltett kérdésekre válaszolt dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester. 

Hagyományosan évente egy alkalommal köz-
meghallgatáson ad tájékoztatást a lakosságnak a
polgármester a kerület pénzügyi helyzetérõl, az
elért eredményekrõl, valamint a megoldásra vá-
ró feladatokról. A közmeghallgatás egyúttal kép-
viselõ-testületi ülés, ami alkalmat ad a polgárok
számára, hogy kérdéseikre közvetlenül a polgár-
mesteri hivatal illetékeseitõl, illetve a polgármes-
tertõl kapjanak választ. 

A közmeghallgatás elsõ részében dr. Nagy
Gábor Tamás a kerület pénzügyi helyzetét is-
mertetve, felhívta a figyelmet az elmúlt évek ká-
ros kormányzati döntéseire, amelyek fokozato-
san ellehetetlenítették a települési önkormány-
zatokat. A polgármester rámutatott: a jelenlegi
választási ciklusban összességében százhúsz mil-
liárd forintot vont el a szocialista-szabad demok-
rata kormány az önkormányzatoktól, miközben
az államtól átruházott kötelezõ feladatok tekin-
tetében nem történt könnyítés. Ez az oka annak,
hogy a kerület kénytelen volt módosítani a ko-
rábban elfogadott, négy évre szóló fejlesztési és
mûködési tervet. Bár a külsõ finanszírozás jelen-
tõsen csökkent, az évek óta tartó kiegyensúlyo-
zott gazdálkodás eredményeképpen a fõ célok
tekintetében nincsen visszalépés. Mindezt úgy
sikerült elérni, hogy a kerület nem került adós-

ságcsapdába, nem volt szükség hitel felvételére,
sõt még ebben a válsághelyzetben is sikerült nö-
velni a pénzügyi tartalékokat. 

1999-ben az önkormányzat jelenlegi vezetése
500 milliós költségvetési mínusszal vette át a ke-
rületet, amit két év alatt sikerült törlesztenie.
Jelenleg több mint négymilliárdos tartalékkal
rendelkezik az önkormányzat, ráadásul a bevéte-
lek ésszerû felhasználásának köszönhetõen az

eszköz- és ingatlanvagyon is folyamatosan nõ.
1999-óta 7,3 milliárdról közel 19 milliárdra
nõtt a kerület vagyona.  

Felszámolták a párhuzamosan mûködõ, illet-
ve felesleges intézményeket, a Polgármesteri Hi-
vatal mûködését pedig racionalizálták. Komoly
eredmény, hogy az utóbbi években nominálisan
sem nõttek a hivatal kiadásai. 

(Folytatás a  2. oldalon) 

Közmeghallgatás a kerületben

Kiegyensúlyozott gazdálkodás
-megújuló városrészek 

A közmeghallgatás elején dr. Nagy Gábor Tamás polgármester számolt be az önkormányzat eredményeirõl, terveirõl és a
megoldásra váró feladatokról

Ismét teljes a Filozófiai Kert

Földes László Ybl-díjas építész
tervei alapján a Budavári Ön-
kormányzat finanszírozásában
tavaly októberben kezdte meg a
Laki Zrt. az iskola középsõ trak-
tusa feletti tetõszerkezet, vala-
mint a Toldy jelképeként ismert
huszártorony mûemléki helyre-
állítását. A munkálatok során ki-
javították, illetve pótolták a sé-
rült, vagy hiányzó ornamense-
ket, valamint kicserélték a pala
héjazatot. A legnagyobb felada-
tot az évtizedekkel korábban el-
pusztult huszártorony visszaépí-
tése jelentette, amit korabeli fo-
tók, tervek és írott emlékek alap-
ján rekonstruáltak. 

Dr. Nagy Gábor Tamás a tan-
évzárón elmondta: az átadó ün-
nepség azt bizonyítja, hogy az is-
kola számára különös jelentõ-
séggel bír a múlt értékeinek
megõrzése. Szimbolikus jelentõséggel bír maga az
iskola is, ami kicsit olyan, mint egy lovagvár. Nem
véletlen, hogy az épülethez számos legenda kap-
csolódik: a régi toldysok még jól tudták, hogy a be-
járati kilincset mindig kétszer kell megfogni, aki
pedig nem akart aznap felelni, rálépett arra a bizo-
nyos kockakõre a közeli Franklin lépcsõn. Ez a tu-
dás a múlt továbbvitelének legfõbb hordozója, az
erõ, ami összetartja a közösséget – emlékeztetett a
polgármester. Hozzátette: ilyen kapocs a Várból és

a pesti oldalról egyaránt látható,
helymegjelölõ huszártorony is,
ami az iskola szellemiségének vi-
tathatatlan jelképe. 

Porogi András igazgató rövid
köszöntõjében az önkormány-
zat szerepét hangsúlyozta. El-
mondta, hogy a fenntartó már
korábban is jelentõs beruházá-
sokat hajtott végre a gimnázium
javára, így készülhetett el a kerü-
letben egyedülálló tornacsar-
nok. A mostani rekonstrukció
egy újabb lépés annak érdeké-
ben, hogy az iskola épülete kívül
és belül is megújuljon.

A terveket készítõ Földes
László szerint a felújítás legfon-
tosabb eredménye, hogy egy
olyan épületrészt sikerült meg-
menteni, ami jelképe az egész
épületnek. Az építész kiemelte:
a huszártorony az iskola évszáza-

dos történetének elidegeníthetetlen része, arra
emlékeztet, hogy az intézmény hitet tett a tradíci-
ók mellett. 

A kivitelezõ Laki Zrt.-t irányító Laki Péter arra
hívta fel a figyelmet, hogy az iskola puszta megjele-
nése is történelmi távlatokat nyit a szemlélõ szá-
mára. Megtestesül benne az évszázados tudás,
amit az épület tetejét díszítõ huszártorony immár
újra büszkén hirdethet, utat mutatva a mai diá-
koknak.   

Megszépült a Toldy
Rendhagyó évzárót szerveztek a Toldy Ferenc Gimnáziumban. A tanév utolsó napján került sor az
önkormányzati beruházásban nemrégiben elkészült huszártorony és a szintén mûemléki felújítá-
son átesett középsõ tetõrész hivatalos felavatására. Bár a szabadba tervezett ünnepi mûsort a hirte-
len feltámadt vihar elmosta, az átadási ceremóniát a tornacsarnokban megtartották. 

Elkészült a huszártorony rekonstrukciója

A szobrokra térfigyelõ kamerákkal is vigyáz a Budavári Önkormányzat 

Assisi Szent Ferenc, Bodhidharma és Gand-
hi alakja ismét látható a gellérthegyi Filo-
zófiai Kertben. Az ellopott, majd újraöntött
szobrokra már térfigyelõ kamerákkal is vi-
gyáz a Budavári Önkormányzat. 

„Két évtizeddel a rendszerváltás után mintha
még mindig kísértene a múlt, hiszen egymás
megértésének kicsiny szigetét megcsonkítot-
ták, megszentségtelenítették. Elõször a nagy vi-
lágvallások alapítóinak szellemi középpontja
felé mutató körgyûrût bontották szét, aztán a
három szentéletû ember – Assisi Szent Ferenc,
Bodhidharma és Gandhi – szobrát vitték el. Ez
a nihilizmus, cinizmus, anyagias érdekektõl ve-

zérelt barbarizmus nem sokban különbözik at-
tól az ’50-es években ismert légkörtõl, amely
Wágner Nándort és alkotótársait elhallgattat-
ta” – emlékeztetett a kerület polgármester arra,
milyen módon pusztították az elmúlt években
a Filozófiai Kert címû szoborkompozíciót. Dr.
Nagy Gábor Tamás a hiányzó szobrok újraava-
tásán tartott ünnepségen kiemelte: a kerület és
a fõváros összefogásával, valamint japán segít-
séggel – különösképp Akiyama Chiyo asszony,
a mûvész özvegyének közremûködésével – vál-
hatott ismét teljessé a kompozíció. Mint is-
mert, a Budavári Önkormányzat tízmillió fo-
rintot irányzott elõ költségvetésébõl a szobrok
újraöntéséhez.             (Folytatás a  3. oldalon) 



(Folytatás az 1. oldalról) 

Segítik a helyi vállalkozókat

Az önkormányzat célul tûzte ki, hogy a gazdasági válság idején le-
hetõségeihez mérten támogatja a kerületi vállalkozókat. Mind-
annyiunk közös érdeke ugyanis, hogy megmaradjanak a lakossá-
gi szolgáltatásokat nyújtó iparosok, ne menjenek tönkre a kiske-
reskedõk. Rájuk gondolt az önkormányzat, amikor két évre befa-
gyasztotta az üzlethelyiségek bérleti díját. A válságkezelési prog-
ram részeként, a nehezen kiadható helyiségeket ingyenes haszná-
latra felajánlották a társasházaknak. A vagyongazdálkodásban ki-
emelt szerepet kap az ingatlanhasznosítás. Ennek jegyében készül
el még ebben az évben a Czakó utcai szabadidõközpont rézsûjébe
süllyesztve a kerületi gyerekeket és felnõtteket fogadó, tanuszodát
is magában foglaló Oxygen Wellness Központ. Az épület tetején
nyáron kosárlabda, tenisz és focipálya, télen pedig korcsolyapá-
lya várja majd a kerületi polgárokat, az önkormányzat finanszíro-
zásában kialakított külön épületrészben közösségi programok
szervezésére is lehetõség nyílik.

A Pálya utca 2/b alatti épületet még 2008-
ban értékesítette a kerület a tulajdonjog rész-
leges megtartásával. Utóbbi garanciát jelent
arra, hogy az átépítés során érvényesülnek a
városfejlesztési érdekek. Megvette a kerület
az Alagút nyugati oldalán kialakított étter-
met, amit jelenleg is bérbe ad. Üzemeltetõre
vár a Kosciuszko utcai egykori iskolaépület, a
pályáztatás jelenleg is tart. Saját kezelésébe
vette az önkormányzat a Dísz téri népmûvé-
szeti udvart, ahol a pavilonok átépítését köve-
tõen évente köt szerzõdést az árusokkal. 

Épülõ kerület, fejlõdõ városrészek

2006-ban kezdõdött el a vári lakóépületek
homlokzat, kapu és lábazat felújítása. Az el-
múlt években több mint száz épület festési,
kõjavítási és tisztítási munkái fejezõdtek be,
idén az Országház utca 5. és 24., valamint az
Úri utca 52. homlokzata újul meg az önkor-
mányzat finanszírozásában.

Jól halad a mûemlék házak rekonstrukció-
ja, már elkészült az Iskola utca 14. a Szalag ut-
ca 12., 18, és 20., a Batthyány tér 3., és a
Toldy Ferenc utca 4. teljes körû felújítása, va-
lamint befejezõdött a Pala utca 8. keleti szár-
nyának visszaépítése. Jelenleg is zajlik a mun-
ka Petermann bíró utca 9., az Iskola utca 12.,
a Döbrentei utca 15. és a Bécsi kapu tér 8. alatti épületekben, míg
a tervek között szerepel többek között a Fõ utca 5. és 20, illetve a
Hunyadi János út 18. rehabilitációja. 

Parkok és sétányok

A pihenõövezetek, utcák és terek egységes megjelenését szem
elõtt tartva az önkormányzat évek óta Budavár típusú kandelábe-
reket és padokat telepít a közterületekre. 2009-ben a budai Vár
terültén hetven padot és széket helyezett ki a kerület többségében
fõvárosi fenntartású területeken. Folyamatosan zajlik a sétálófe-
lületek fejlesztése, ennek keretében az egyébként fõvárosi fenn-
tartású Tóth Árpád sétányt is felújítja a kerület. A munka 2006-
ban kezdõdött, tavasszal készült el a beruházás harmadik üteme
a Szentháromság utca és a Nõegylet utca közötti szakaszon, míg a
teljes felújítás az év végéig befejezõdik. Megújult a Kölcsey szobor
környéke és a Petz Samu kút a Szilágyi Dezsõ téren, ahol az öntö-
zõrendszert is átépítették.

A fásítási program keretében a kerület több pontján, köztük a
Corvin téren, az Alkotás úton, a Naphegyen és az intézmények,
óvodák és iskolák kertjében telepítettek növényeket. Figyelmet
fordítanak a közvilágítás javítására, a történelmi környezethez
nem illeszkedõ alumínium lámpatesteket fokozatosan Budavár
kandeláberekre, illetve más korhû típusokra cserélik. A közeljö-
võben a Horváth kertben várható jelentõsebb közvilágítás fej-
lesztés.

Harc a graffiti ellen

Ezidáig közel hetven millió forintot költött a falfirkák eltünteté-
sére és anti-graffiti bevonat felhordására az önkormányzat. A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy a nagy felületen elvégzett graffiti-
mentesítés meghozza a kívánt eredményt, hiszen ezeket az épüle-
teket ismételten csak elvétve rongálják meg. A sikerhez a lakosság
együttmûködésére is szükség van, hiszen az érintett társasházak
vállalják, hogy a graffitik megjelenését követõen haladéktalanul
értesítik az önkormányzatot, mely rövid idõn belül eltünteti a fa-
lakra nem illõ firkákat. A program 2008-ban kezdõdött, tavaly az
Attila úton végezték el a graffiti-mentesítést, idén pedig a
Víziváros megtisztítása szerepel a tervek között. 

Segítség a társasházaknak

Évek óta vissza nem térítendõ pályázati forrásokkal, kamatmen-
tes kölcsönökkel, valamint hitelgaranciával segíti a társasházakat
az önkormányzat. A pályázati rendszer sikerét mutatja, hogy 15 év
alatt egymilliárd forinthoz jutottak a lakóközösségek. Népszerû a
vis major esetekre igénybe vehetõ támogatás, és a készfizetõ kezes-
ség igénylése is, amivel kiváltható a jelzálogjog bejegyzése. 

Felújított közintézmények, javuló közszolgáltatások

Kötelezõ feladatait intézményein keresztül látja el az önkormány-
zat. Az elõretekintõ tervezésnek köszönhetõen az óvodákban biz-
tosított a kerületi születésû gyermekek elhelyezése. A kerület tá-
mogatja az egyházi óvodák és a családi napközik mûködését.
Népszerûek az általános iskolák és a gimnáziumok, utóbbiakban
idén is jelentõs volt a túljelentkezés. A szakmai munka segítése ér-
dekében újulnak meg a bölcsõdék, óvodák és az oktatási intézmé-
nyek, legutóbb a Toldy gimnázium tetõszerkezetének középsõ
traktusát cserélték ki, valamint visszaépítették a régóta hiányzó
huszártornyot. 

Minden évben tovább szépül a Budavári Mûvelõdési Ház, a
belsõ tereket követõen idén a homlokzat alsó részét renoválták. 

Nyár végétõl fogadja a betegeket az ÁNTSZ Roham utcai helyi-
ségeiben kialakított új felnõtt fogorvosi rendelõ, melyet a XXI.
század követelményei szerint rendeznek be. Új helyre, a Lisznyai
iskola átalakított tetõterébe költözik a Zeneiskola, és az épülõ
Czakó utcai létesítményben is saját helyiséget kap a koncertek le-
bonyolítására. 

Hagyomány és megújulás

A területi szemléletû fejlesztéseket segíti az elmúlt évben kialakí-
tott Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS), mely a Várban, a
Vízivárosban, a Tabánban és a Krisztinavárosban konkrét fej-
lesztési irányokat határozott meg. Hamarosan újabb szakaszához
érkezik a Halászbástya revitalizációja, várhatóan már a nyár vé-
gén megnyílik ugyanis a Híradó toronyban kialakított étterem,
valamint elkészül a Margaréta udvar burkolatának felújítása. A
heves esõzéseket követõen az Ellyps sétányon kialakult veszély-
helyzet nyomatékosította, hogy halaszthatatlanná vált a várfalak
felújítása, ami azonban túlmutat a kerület lehetõségein. A ’90-es
években ugyanis a várfal a kerület kezelésébe került, azonban a

hasznosítható csatlakozó területek állami kézben maradtak.
Megoldódni látszik a Clark Ádám téri foghíjtelek sorsa, ugyan-
akkor továbbra sem rendezõdött a közeli Alagút feletti terasz
helyzete. A tiltások és fizikai akadályok ellenére a fiatalok még
mindig rendszeresen kiülnek a párkány szélére, holott az elmúlt
években öten zuhantak le több tízméteres magasságból. A meg-
oldás a terület beépítése lehet, amit az önkormányzat is támogat.
Szintén fejlesztés elõtt áll a 0 kilométerkõ környéke, ahol közös-
ségi felületet hoz létre az önkormányzat. Sajnos újabb három év-
vel kitolódott a Mátyás-templom minisztériumi beruházásban
megkezdett felújítása, de az állami tulajdonú Várbazár rendezé-
se és a Csikós udvarban magántõkébõl építendõ mélygarázs be-
fejezése is várat magára. Utóbbi ráadásul komolyan veszélyezteti
a várfal állékonyságát. A remények szerint hamarosan elkészül a
Rácz fürdõ rekonstrukciója, amit a gellérthegyi Sikló kialakítása
követhet. 

2007-ben fogadta el a képviselõ-testület a helyi védelemrõl szó-
ló rendeletet. A cél az, hogy a kerület számára fontos, de nem fõ-
városi jelentõségû, illetve mûemléki védettségû épületeket erede-
ti állapotukban õrizzék meg az utókor számára. Az önkormányzat
továbbra is támogatja az egyházi tulajdonú mûemléképületek fel-
újítását, míg idén 17 millió forinttal járul hozzá a Mátyás- temp-
lom történelmi harangjának pótlásához. 

Gondoskodó önkormányzat

Tavasszal immár negyedik alkalommal jelent meg a Gondos-
kodó Önkormányzat címû kiadvány, amely tájékoztatást nyújt a
kerületben igénybe vehetõ ellátási formákról, valamint szociális
intézményekrõl. Idén is elérhetõ a 2007-ben életre hívott adós-
ságkezelési szolgáltatás, a válságkezelési csomag, a rászoruló nyug-
díjasoknak szóló lakás felújítási program, folytatódik a karitatív
szervezetek támogatása, valamint bõvült az átmeneti segélyre jo-
gosultak köre. Tavaly elkészült a Roham utcai Idõsek Klubjának
átépítése, a fejlesztéssel internet és TV szobát, illetve teakonyhát
alakítottak ki. 

A gyermekek legnagyobb örömére a két évvel ezelõtt felújított
Franklin játszóteret követõen idén Dargay Attila emlékére új ját-
szótér létesült a Gellérthegyen. 

Kulturális értékeink

Az utóbbi tíz esztendõben tíz köztéri szoborral gazdagodott a ke-
rület. Az önkormányzat beruházásában készült el Mansfeld Péter
szobra a Szabó Ilonka utcában és Babits Mihály szobra a Vér-
mezõn. 2008 óta emlékfa tiszteleg a Bem rakparton a 2006. au-
gusztus 20-i vihar áldozatai emléke elõtt. A tervek között szerepel
a háborúban elpusztult Déryné szobor visszaállítása a Horváth
kertben, valamint megújul Ferency Béni: Fürdõzõ nõ címû szob-
rának környezete. Még ebben az évben felavatják a Naphegy és
Gellérthegy utca keresztezõdésében Fadrusz János mellszobrát,
valamint a Kitelepítettek Emlékmûvét az Attila úton.

Évek óta nagy sikerrel zajlanak a kerület saját kulturális rendez-
vényei, a Márai Szalon, a Nyárbúcsúztató bál, a Magyar Nyelv és
Könyv Ünnepe, a karácsonyi adventi koncertsorozat, a díszpol-
gáravatás és a budai Beethoven ünnep. 

Megoldandó feladatok

Égetõ probléma a várbarlang ügye, amelynek megoldásához elõ-
ször tisztázni kell a kezelõi jogokat. Jelenleg ugyanis a várbarlang-
gal kapcsolatban a kerület nem járhat el teljes hatáskörrel.
Reménykeltõ ugyanakkor, hogy egy pályázatnak köszönhetõen
hamarosan elõrelépés történhet a barlang feltárásával, megerõsí-
tésével kapcsolatban. Szintén régóta nem történik semmi a felsõ
rakparti sétánnyal kapcsolatban, amit a fõvárosnak kellene hely-
reállítania. 

Kérdések és válaszok

Dr. Nagy Gábor Tamás a korábban írásban feltett kérdésekre vá-
laszolva elmondta, hogy a Bem rakparti sétány fõvárosi tulajdon-
ban van, ezért felújítása, karbantartása nem a kerület feladata. A
Budavári Önkormányzat számos alkalommal felszólította a terü-
let kezelõjét, hogy javítsa ki az útburkolat hibáit, oldja meg a ke-
rékpáros közlekedés elkülönítését, illetve hozza a környezethez
méltó állapotba a sétányt. Mivel ez nem történt meg, a tavaly el-
végzett munkálatokra a kerület nem adta ki a használatbavételi
engedélyt. 

A Fõ utca jövõjérõl szólva a polgármester hangsúlyozta: mind-
addig nem lehet csillapítani a Fõ utcában a forgalmat, amíg a
Lánchíd fontos szerepet tölt be a Buda-Pest közötti közlekedési
kapcsolatban. Amint lezárják az autók elõtt a hidat, a Fõ utcában
is jelentõsen csökkenni fog az átmenõ forgalom.

Elõrelépés a vári közlekedésben, hogy az ígéretek szerint még
ebben az évben felújítja a fõváros a Tárnok utcát a Dísz tér és a
Szentháromság tér közötti szakaszon. 

Nem tudott biztató választ adni a BKV eljárásával kapcsolat-
ban feltett kérdésre dr. Nagy Gábor Tamás. A polgármester fel-
hívta a figyelmet, hogy a vári buszok kritikán aluli mûködését az
önkormányzat többször kifogásolta, azonban a közlekedési válla-
lat eddig nem tett lépéseket a helyzet megoldása érdekében. 

Király Richárd a kerületi kapitányság helyettes vezetõje a Dísz
téren tapasztalható illegális árusítással kapcsolatban hangsúlyoz-
ta: a rendõrségi törvény értelmében a szabálysértés észlelésekor
elsõ alkalommal csak figyelmeztetéssel élhetnek. A rendõr csak
akkor állíthatja elõ az illegális árust, ha a cselekmény megismétlõ-
dik, ez azonban szinte soha sem fordul elõ, mert az árusok inkább
odébb állnak, ha észreveszik a járõrt. Hasonló a helyzet falakra ug-
ráló gördeszkások, biciklisek esetében. 

Támogatja a papírgyûjtõk kihelyezését az önkormányzat,
amennyiben a tárolók nem közterületre, hanem a társasházak
udvarára, vagy a lépcsõházba kerülnek – mondta el dr. Nagy
Gábor Tamás. A polgármester ígéretet tett a viharokban beázott
Tabáni Helytörténeti Gyûjtemény helyreállítására. Az önkor-
mányzat lakossági kérésre közbenjár a BKV-nál a Krisztina körúti
villamospálya felújítása, valamint a 19-es megállójának visszaállí-
tása érdekében. 

K. Á.
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Közmeghallgatás a kerületben

Kiegyensúlyozott gazdálkodás
- megújuló városrészek 

Tisztább közterületek, 
megújuló úthálózat
Évente mintegy negyvenmillió forintot költ a közterületek tisz-
tántartására az önkormányzat. Tavaly két járdatakarító géppel
és kiszolgáló géppel gazdagodott a jármûpark, így ma már há-
rom járdatakarító, egy kutyaürülék takarító és négy kiszolgáló
autó dolgozik a kerület tisztaságáért. 

Jelentõs összegeket költ a kerület a kezelésében lévõ utak fel-
újítására is. Tavaly az önkormányzat beruházásában megújult
az Úri utca és az Iskola utca déli szakasza, valamint az Ostrom
utca teljes hosszában. Utóbbi esetében forgalomtechnikai vál-
tozások is történtek, aminek köszönhetõen javultak a parkolá-
si lehetõségek. Idén fejezõdött be a Váralja utca felújítása, illet-
ve a Fehérvári kapu útkorrekciója és a támfal építése. 

Nagy sikert aratott a lakosság és a turisták körében a Bécsi ka-
pu téri templom elõtt kialakított díszburkolat, amit tavaly a
Várnegyed Galéria elõtti megnövelt gyalogosfelületen is kiépí-
tettek. Szintén kiszélesítették a járdát az Iskola utca-Markovits
utca torkolatában, ahol hangulatos közösségi tér jött létre.
Sétálóutca jelleget kap az idén átépítésre kerülõ Roham utca,
míg a felújítását követõen az Iskola utca felé egyirányúsítják a
Markovits utcát. Új lépcsõt alakítottak ki az Esztergomi ron-
dellánál a korábbi ösvény helyén, megszépült a Jávorka, Do-
náti, Tábor, Logodi lépcsõ, a Palota úton pedig hosszú évek
után végre felfestette a zebrát a fõváros. Korábban a kerület -
bár nem lenne feladata -elkészítette a középszigetet, lesüllyesz-
tette a csatlakozó járdákat és kiépítette a közvilágítást. 

Az utóbbi években több helyütt végeztek járdafelújítást, így
a Lovas úton, a Bécsi kapu téren, a Kosciuszkó utcában, a Lo-
godi úton, valamint a Kapucinus és Szõnyeg utcákban is meg-
újultak a gyalogos felületek.  

Jól halad a mûemlék házak rekonstrukciója. Megkezdõdött a Döbrentei utca 15. szám alatti épületet teljes
felújítása is
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A parlamentben 
is téma volt a várfal

Életveszélyes várfalak és barlangok a budai
Várban - mit kíván tenni a kormány? cím-
mel intézett kérdést június 21-én a
Parlamentben a nemzeti fejlesztési minisz-
terhez dr. Nagy Gábor Tamás az I. számú
választókerület országgyûlési képviselõje, a
kerület polgármestere. 

Dr. Fónagy János államtitkár válaszában
elmondta, hogy az új kormány kiemelt fi-
gyelmet kíván fordítani a várnegyedre,
akár már a nyáron megkezdõdhet a problé-
mák feltárása és a koncepció kidolgozása.  

A rendkívüli csapadékos idõjárás és az el-
múlt évtizedekben elmaradt felújítások, kar-
bantartási és állagmegóvási munkák miatt a
budai Várban a várfalszerkezet több helyen
meggyengült, a legkritikusabb helyzet a
Palotanegyedben, a volt karmelita kolostor
keleti homlokzata elõtti Ellyps sétánynál ala-
kult ki. Itt a várfal június elején elkezdett
csúszni, komoly esélye volt annak, hogy le-
dõl, de szerencsére a gyors és szakszerû intéz-
kedéseknek köszönhetõen a fal további csú-
szását végül sikerült megakadályozni és ezzel
a tragédiát elkerülni. A közvetlen veszélyhely-
zet elhárult, a szakemberek most dolgoznak a
megerõsítés tervein. Sajnos azonban nem
nyugodhatunk meg - hangsúlyozta parlamen-
ti felszólalásában a kerület fideszes országgyû-
lési képviselõje. Az esetbõl le kell vonni a ta-
nulságokat, és meg kell hozni a szükséges in-
tézkedéseket. A várfalak csúszása, a vári bar-
lang- és pincerendszer katasztrofális állapota
mind-mind azt mutatja, hogy a több évtizede
elmaradt állagmegóvási és karbantartási
munkálatokat haladéktalanul meg kell kez-
deni. Emlékeztetett rá, hogy 1991-tõl hét
évig mûködött a Belügyminisztérium által
koordinált budai Vár pince- és támfal-veszé-
lyelhárítási program. Ennek keretén belül
várfalakat, támfalakat, 19 barlangpincét újí-
tottak fel, a programot nagyobb részben az ál-
lami költségvetésbõl finanszírozták, de a
Budavári Önkormányzat is biztosított hozzá
forrást. Bár az elmúlt években a Medgyessy-
kormány több hangzatos ígéretet tett, a
Gyurcsány-kormány kiemelt uniós projektté
minõsítette a Palotanegyed fejlesztését, a va-
lóságban nem történt semmi. Nemhogy fej-
lesztések nem valósultak meg, de még az ál-
lagmegóvásra sem jutott pénz. - A kormány
tervei között szerepel-e a korábban már jól
mûködõ veszélyelhárítási programhoz ha-
sonló program kidolgozása és finanszírozása?
- kérdezte dr. Nagy Gábor Tamás. 

Dr. Fónagy János nemzeti fejlesztési minisz-
tériumi államtitkár válaszában kiemelte, hogy
az új kormány a budai várnegyedet nemzeti ér-
téknek tekinti, amely turisztikai vonzereje ré-
vén meghatározó eleme a fõváros és az egész
ország imázsának. Tájékoztatása szerint a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. közbeszerzési
eljárást indított „Budai várhegy városfejleszté-
si és építészeti koncepció, tanulmányterv elké-
szítése” címmel. Ennek célja egy olyan stratégi-
ai dokumentum elkészítése, amelybe vala-
mennyi érintett szereplõ bevonásra kerül, így
jó esély kínálkozik konszenzusra, amelynek
eredményét az összes érdekelt hasznosítani
tudja.

A koncepció új és komplex megközelítés-
ben készül, és a Vár teljes területén feltárná a
meglévõ problémákat, egyúttal magában fog-
lalja a szükséges fejlesztésekre, hasznosítási le-
hetõségekre, a Vár védelmében szükséges in-
tézkedések megtételére vonatkozó javaslato-
kat. A tervek szerint a közbeszerzési eljárás so-
rán nyertes ajánlattevõ már a nyár folyamán
megkezdheti a terv elkészítését az érdekelt fe-
lekkel, így az önkormányzattal és a városlakók-
kal együttmûködve. 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. a fej-
lesztési terv elkészültéig is megteszi a szükséges
intézkedéseket a vagyonelemek védelme érde-
kében. Így például statikai állapotfelmérést
rendelt a Kulturális Örökségvédelmi Szakszol-
gálattól. 

Az államtitkár szerint, amennyiben a széles
körû együttmûködésre sor kerül, a kiemelt
nemzeti érték megóvására, értékének megõr-
zésére és gyarapítására tett erõfeszítéseknek re-
ményeik szerint belátható idõn belül kézzel-
fogható eredménye lesz.

Változnak a gépjármû adás-vételi 
szerzõdéssel és az üzembentartói nyilatkozattal

kapcsolatos szabályok

TTiisszztteelltt  ÜÜggyyffeelleeiinnkk!!
A 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelettel (Korm. rende-
let) részletesen szabályozásra került a közúti közlekedé-
si nyilvántartásba bejegyzett jármû tulajdonjogának, il-
letve üzembentartó személyének változását igazoló tel-
jes bizonyító erejû magánokiratnak a közlekedési igaz-
gatási eljárásban történõ felhasználhatóságához szüksé-
ges tartalmi elemei, valamint az ezzel kapcsolatos eljárás.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény 33. §. szerint a jármû eladójának és a
jármû új tulajdonosának, illetve az üzembentartó szemé-
lyének változás bejelentését teljes bizonyító erejû ma-
gánokirattal kell teljesíteni, melynek kötelezõ tartalmi
elemeit a Korm. rendelet állapítja meg.

A szerzõdés alakját a polgári törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény szabályozza. 

Teljes bizonyító erejû magánokirat: a polgári perrend-
tartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. §.- ban megha-
tározott feltételeknek megfelelõen kiállított okirat.

Az adás-vételi szerzõdés 2010. július 1-tõl kötelezõen
elõírt tartalmi elemei a Korm. rendelet 3. §-a alapján :

a)a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének
meghatározása;

b) a jogügylet tárgyát képezõ jármû azonosító (rend-
szám, alvázszám) és gyártmány adatai;

c) a felek természetes személyazonosító adatai (csalá-
di és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési csa-
ládi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány
sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet megneve-
zése, képviselõjének adatai, székhelyének (telephely-
ének) címe, cégjegyzék-, illetõleg nyilvántartási száma;

d) a jármûhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és
törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvé-
telének ténye, idõpontja;

e) a jármûnek a vevõ birtokába kerülési idõpontja;
f) a jogügylet hatálybalépésének napja;
g) a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesí-

ti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási
hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését köve-
tõ, jogszabályban meghatározott határidõn belül;

h) a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés
nyilvántartásba történõ bejegyzéséhez fûzõdõ joghatá-
sokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve beje-
lentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkö-
vetkezményeit.

Felhívom figyelmüket, hogy az eladás bejelentés ténye
a teljes bizonyító erejû magánokirat benyújtása vagy
megküldése esetén sem jegyezhetõ be, ha a bejelentés
tárgyát képezõ jármûvön érvényes forgalmazási korláto-
zás szerepel a nyilvántartásban. Ez esetben a közlekedé-
si igazgatási hatóság (okmányiroda) a bejelentés tényé-
nek bejegyzését elutasítja.

A jármû tulajdonjogában bekövetkezet változás beje-
lentését – a változástól számított 5 munkanapon belül –
az eladó tulajdonos a tulajdonjog változásról készült tel-
jes bizonyító erejû magánokirat benyújtásával vagy meg-
küldésével teljesíti.
TTiisszztteelltt  üüggyyffeelleeiinnkk!!

2010. július 1. napját követõen, amennyiben a magán-
okirat nem felel meg a Korm. rendeletben meghatáro-
zott tartalmi követelményeknek, azt a közlekedés igaz-
gatási eljárásban történõ felhasználás céljából joghatás
kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni, azaz az ok-
mányirodában ügyintézéshez nem használható fel. 

Ez esetben a változás bejelentésére irányuló közleke-
dési igazgatási eljárásban az eljáró hatóság a nyilvántar-
tásba történõ bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az
ügyfelet a Korm. rendeletben meghatározott tartalmi
követelményeknek megfelelõ teljes bizonyító erejû ma-
gánokirat benyújtására, valamint felhívja az ügyfél fi-
gyelmét a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeire.

A Korm. rendelet 4. §-a alapján a közúti közlekedési
nyilvántartásba bejegyzett jármû üzembentartó szemé-

lyének változását igazoló teljes bizonyító erejû magánok-
irat kötelezõ tartalmi elemei a következõk:

a) A jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegére tör-
ténõ utalás,

b) A jogügylet tárgyát képezõ azonosító (rendszám,
alvázszám) és gyártmány adatai,

c) A tulajdonos, az üzembentartó, valamint az új üzem-
bentartó természetes személyazonosító adatai ( családi
és utónév, születési helye és ideje, anyja születési családi
és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sor-
szám adata, valamint lakcímadata, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezet megnevezé-
se, képviselõjének adatai, székhelyének (telephelyének)
címe, cégjegyzék-, illetõleg nyilvántartási száma,

d) A jármûhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma, az
okmány új üzembentartó részére történõ átadásának át-
vételének ténye, idõpontja,

e) A jármûnek üzembentartó birtokába kerülési idõ-
pontja,

f) A jogügylet hatálybalépésének napja,
g) A jármû tulajdonosának nyilatkozata, mely szerint a

külön jogszabályban elõírt bejelentési kötelezettségének
a közlekedési igazgatási hatóság elõtt a jogügylet hatály-
ba lépését követõ 15 napon belül eleget tesz,

h) A felek nyilatkozata, melyben kijelentik, hogy isme-
rik a bejelentés alapján a nyilvántartásba történõ bejegy-
zéshez fûzõdõ joghatásokat, valamint a bejelentés elma-
radásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes
teljesítésének jogkövetkezményeit.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a könnyebb átál-
lás, az esetleges problémák elkerülése miatt mind két
esetre formanyomtatványt készítettünk a zökkenõmen-
tes ügyintézés érdekében. 

A nyomtatványokat „adás-vételi szerzõdés”, és
„üzembentartói nyilatkozat” elnevezéssel letölthetik a
www.budavar.hu honlapról, a hasznos információk menü
alatt, a nyomtatványok cím alól, valamint személyesen az
okmányirodán is kérhetik.

Fekete Sándorné, Okmányiroda vezetõ

TTáájjéékkoozzttaattóó

Ismét teljes a Filozófiai Kert
(Folytatás az 1. oldalról) 
Akiyama Chiyo az ünnepségen elmondta: férje
munkásságának céljául a nemzetek közti megér-
tést tûzte ki, s Magyarországot szívbõl szerette, így
most különösen örülhet a szobrok újraavatásá-
nak. Az alkotó özvegye beszámolt arról, hogy
Tokióban szintén felállították a Filozóiai Kert
szoborcsoportot, amely óriási népszerûségnek
örvend – idén, a cseresznyefa virágzásának idején
több mint tízezren látogatták meg. Nem véletlen
tehát, hogy a japánok számára készített Budapest-
térképeken már kiemelt látnivalóként tüntetik
fel a gellérthegyi szoborcsoportot. 

A gellérthegyi víztározó felett 2001-ben avat-
ták fel a Filozófiai Kertet. A nyolcalakos kompo-

zíciót a Magyarországon született, de élete végén
Japánban tevékenykedõ mûvész akaratának
megfelelõen felesége, Akiyama Chiyo asszony
adományozta Budapestnek. A mûalkotás a vi-
lágvallások reprezentánsait ábrázolja: Ábrahám,
Ekhnaton, Jézus, Buddha, Lao-ce egy körív öt
pontján, Assisi Szent Ferenc, Bodhidharma,
Gandhi pedig egy, a körhöz kapcsolódó egyenlõ
oldalú háromszög oldalán helyezkedik el. Az al-
kotó, Wágner Nándor szerint a világvallások ala-
pítóinak és küldötteinek a szellemi üzenete nem
e vallások különbözõsége, hanem az, ami össze-
köti õket.

2007. április 27-én ismeretlen tettesek elloptak
három szobrot – Assisi Szent Ferenc, Bodhidhar-

ma és Gandhi alakját – a kompozícióból. Akkor
a rendõrség nyomozást indított, a Budavári Ön-
kormányzat pedig 1 millió forintos nyomraveze-
tõi díjat ajánlott fel. A szobrok nem kerültek
meg, és a tetteseket sem sikerült elfogni. A nyo-
mozást azóta lezárták.

A Budavári Önkormányzat, felelõsséget érezve
a szoborkompozíció sorsa iránt, tízmillió forintot
biztosított a szobrok újraöntéséhez. Végül a Fõ-
városi Önkormányzat is elkötelezte magát amel-
lett, hogy hozzájáruljon a kompozíció helyreállí-
tásához. A kerület nemrégiben bõvítette térfigye-
lõ-rendszerét, azóta a Filozófiai Kertet is õrzik a
rendõrség által felügyelt biztonsági kamerák.

-d-

Szolgáltatásainak bõvítésére nyert el pályázati támo-
gatást a BEM6. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
hamarosan webszerkesztõi képzés indul a Budavári
Mûvelõdési Házban. A nehezen elhelyezkedõ munka-
nélküli korosztályok, illetve a GYES-rõl, GYED-rõl
visszatérõk számára weblap szerkesztõ tanfolyamot in-
dítanak. A hétéves program második ütemének fenn-
tartását az önkormányzat magára vállalta.

A projekt célja a Budavári Mûvelõdési Ház szolgál-
tatásainak bõvítése felnõttképzéssel és felnõttképzéshez
kapcsolódó szolgáltatásokkal. Ennek keretében kidol-
gozunk és akkreditálunk egy webszerkesztõi képzést

(CMS-manager) - tájékoztatta lapunkat Marsi Lász-
ló. A BEM6 igazgatója elmondta, hogy a tananyag és
a tanfolyam felépítésében elsõsorban korábbi tapaszta-
lataikra építenek. Évek óta sikerrel mûködik a házban
a nyugdíjasoknak szóló számítógépes tanfolyam, ami jó
alapot szolgáltat az új képzési forma beindításához.
Ahhoz, hogy a képzés elinduljon, szükség van a mûve-
lõdési ház akkreditációjára, ezzel egyidõben a tervek
szerint a nyugdíjas tanfolyam is hasonló besorolást kap.
A célcsoport a munkaerõpiacon nehezen érvényesülõ tár-
sadalmi rétegekbõl kerül ki. Elsõsorban a munkanélkü-
li mozgássérültek, 40+ korosztály, a GYES-en
GYED-en lévõ kismamák vehetnek majd részt a ki-

lencven órás képzésben. A pályázati finanszírozás két
évre szól, ezen kívül további öt évig kötelezõ továbbvin-
ni a programot. Ennek anyagi hátterét a képviselõ-tes-
tület döntése értelmében az önkormányzat biztosítja.
Marsi László kiemelte: a pályázatnak köszönhetõen a
mûvelõdési ház számítógépes eszközparkja is megújul.
A húsz darab munkaasztal, a tizenhárom számítógép
és a szoftverek megfelelõ technikai hátteret jelentenek.
Az akkreditált képzést a fenntarthatósági idõszakban
2012-2017 között a munkanélküliek számára, a
munkaügyi központtal együttmûködve mûködtetnék.
Ezzel lehetõség nyílna arra, hogy a részvételi díjat rész-
ben a munkaügyi központ finanszírozza.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal felügyelete mellett, a hom-
lokzat részleges felújításával folytatódik a kerületi mûvelõdési ház
rekonstrukciója. A június végén befejezõdõ beruházást követõen
várhatóan még ebben az évben hozzálátnak a bejárati mozaik-
padló restaurálásához.

Hangsúlyos figyelmet fordít kulturális intézményei felújítására a
Budavári Önkormányzat. Ennek keretében az utóbbi években számos,
a polgárok kényelmét szolgáló fejlesztést hajtottak végre a Budavári
Mûvelõdési Házban. Két évvel ezelõtt újult meg a színházterem padló-
burkolata, tavaly pedig a tisztasági festést megelõzõen a teljes emeleti
elektromos hálózatot kicserélték. Jelenleg is tart a külsõ homlokzat rész-
leges rekonstrukciója, a díszerkély szintjéig újravakolták, majd átfestet-
ték a teljes felületet. A beavatkozásra azért volt szükség, mert a Duna
vízszintjének állandó változása miatt jelentõsen megnõtt a falazat salét-
romtartalma, ezért a vakolat több helyen a téglákig lepergett. Újracsi-
szolták a lábazat kõburkolatát, valamint megújulnak a földszinti ablakok, il-
letve a rácsozat. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal restaurátorainak
döntése értelmében a homlokzat világoszöld fedõszínt kap. Az idei évben
további fejlesztéseket is terveznek, szó van a mûvelõdési ház fûtésének kor-
szerûsítésérõl, valamint az emeleti elõtér burkolatának cseréjérõl. A cél az,

hogy a burkolat harmonizáljon az emeletre vezetõ impozáns márványlép-
csõvel. Külsõ forrásokból restaurálnák a kapubehajtó mozaik padlóját. A
mintegy kétmillió forintba kerülõ munkára a mûvelõdési ház pályázatot
nyújtott be a Budai Vároltalmazó Közhasznú Közalapítványhoz. Kedvezõ
döntés esetén még idén megkezdõdhet a mûemléki helyreállítás.

Szépül a BEM6

Webszerkesztõi képzés a mûvelõdési házban
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A budai Vár északnyugati részét zárja le az Anjou bástya. Ha végig-
sétálunk rajta, pazar panoráma tárul elénk, a budai hegykoszorú
látványa. Ez a bástyarész a Tóth Árpád sétánytól a Bécsi kapuig hú-
zódik. Mai nevét 1953 óta viseli. A törökök kiverésekor, 1686-ban
ezen a környéken dúltak a leghevesebb harcok, itt sikerült elõször be-
jutni a Várba. Több emléktábla is õrzi a hõsök nevét, de itt van a
várvédõ török vezér, az utolsó budai pasa, Abdurrahman Abdi
Arnaut emlékmûve is.

Közvetlen a Vár bevétele után Császárrés néven említik a bástyát (auf
der Kayl Preche). 1874-tõl Ferdinánd bástya volt a neve, 1924-tõl Prí-
más bástya.

Kik is tulajdonképpen a bástya névadói, az Anjouk? Régi, patinás ural-
kodócsalád volt az Anjou grófoké, 1060-tól
esik róluk említés. Több águk volt, a magyar
és a nápolyi ágon kívül tarantói és durazzói
ág is volt. Rokonságban álltak az angol Plan-
tagenet és a francia Valois királyi házzal. Ma-
gyarországnak három Anjou uralkodója
volt: I. Károly, más néven Károly Róbert, I.
(Nagy) Lajos és Mária. Amikor 1301-ben ki-
halt az Árpád-ház, többen is pályáztak a trón-
ra, akik leányági rokonságban voltak az Ár-
pád-házzal. Néhány évi trónvillongás után
szerezték meg az Anjouk a magyar trónt.
Károly Róbert 1308-ban lépett trónra. Nem
volt könnyû dolga, háromszor is megkoro-
názták, mire ténylegesen megszerezte a kirá-
lyi hatalmat. Uralkodása elsõ évei a kiski-
rályok elleni hadakozással teltek, legyõzte
Csák Mátét, Aba Amadét, majd Erdélyben
is rendet teremtett. 

Ezután került sor az ország gazdaságának
megreformálására, átszervezte a királyi jöve-
delmeket, monopóliumokat és regálékat,
értékálló aranyforintot veretett és fellendí-
tette a kereskedelmet. Korszerû hadsereget
szervezett. 1321-ben õ helyezte át a királyi
udvart Visegrádra és õ szervezte a híres viseg-

rádi királytalálkozót 1335-ben. Uralkodása alatt nagy utat tett meg az or-
szág, szilárd hatalommá vált, tekintélyt szerzett. Károly Róbert harminc-
négy évig uralkodott. Utóda fia, Nagy Lajos lett, aki folytatta apja politi-
káját és kettejük uralkodásának ideje a középkori magyar állam egyik
fénykora volt.

Lajos uralkodását a hódító hajáratok szinte szakadatlan sora jellemzi.
Hadat viselt Havasalföldre és más helyekre és többször Nápolyba.
Nápolyban az Anjouk egy másik ága uralkodott – Johanna királynõ – õt
kellett volna Lajos öccsének, Endrének feleségül venni, hogy meg lehes-
sen szerezni a Nápolyi királyságot. Endrét azonban meggyilkolták a ná-
polyiak, ennek megbosszulására indult két hadjárat Nápolyba. Noha el-
foglalta a magyar sereg Nápolyt, nem sokra mentek vele, a távolság és az
ellenállás miatt fel kellett adni. 1370-ben viszont Lajos diplomáciai ma-

nõverekkel megszerezte a lengyel trónt és
perszonálunió jött létre a két ország közt. Õ
volt az a magyar király, aki elõször ütközött
meg a törökkel és ennek emlékére alapítot-
ta a mariazelli kegytemplomot és apátságot.
Sokat tett a kultúráért, iskolák sorát hozta
létre, köztük a pécsi egyetemet. Kerek negy-
ven évig uralkodott. Fia nem lévén, két lány
követte õt a trónon: Mária Magyarország,
Hedvig pedig Lengyelország királynõje lett.

Mária volt a harmadik Anjou uralkodónk,
de neki sajnos nagyon rövid élet adatott. Õ
volt egyébként az elsõ nõ a magyar trónon.
Tizenkét éves korában koronázták meg, ele-
inte egyedül uralkodott – ténylegesen édes-
anyja és Gara nádor gyakorolták a hatalmat
– késõbb férjével, Luxemburgi Zsigmonddal
együtt uralkodtak. Huszonöt éves volt, ami-
kor egy lovasbalesetben meghalt. Vele véget
ért az Anjou-ház uralma Magyarországon.
Õt férje, Luxemburgi Zsigmond követte, aki
szintén erõskezû uralkodó volt és kerek öt-
ven évig ült a magyar trónon. Ekkor azon-
ban már egyre fenyegetõbbé vált a török ve-
szedelem hazánk határainál. 

dr. Reisinger Frigyesné

Idõpontváltozás
TTiisszzttaavvaattóó  üünnnneeppsséégg  aa  KKaappiisszzttrráánn  ttéérreenn
A Várnegyed újság június 11-i számában megjelent
közleményben feltüntetett idõpontok, dátumok az
alábbiak szerint módosulnak: a Rendõrtiszti Fõiskola
végzõs hallgatóinak tisztavató ünnepsége a budai
Várban a Kapisztrán téren kerül megrendezésre
2010. június 27-én 9.00 órai kezdettel, melynek meg-
tekintését az érdeklõdõk részére biztosítjuk.

2010. június 25-én, pénteken 08.00 órától 17.00
óráig és 2010. június 27-én vasárnap 07.00 órától
12.00 óráig – a rendezvény lebonyolítása által érintett
területen – ideiglenes forgalomkorlátozás lesz! Idõ-
szakosan lezárásra kerül a Bécsi kapu tér - Petermann
bíró utca - Kapisztrán tér - Úri utca - Szentháromság
utca - Szentháromság tér - Fortuna utca által határolt
terület. Kérjük az autósokat, hogy a forgalmi változá-
soknak megfelelõen, a szokottnál figyelmesebben
közlekedjenek a környéken!

Emlékezés Nagy Imrére

Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének 52. és újrate-
metésének 21. évfordulóján megemlékezést tartott a
Budavári Önkormányzat. A mártír miniszterelnök
Gyorskocsi utcai emléktáblájánál dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester helyezte el a kegyelet virágait.
Nagy Imrét az 1956-os forradalom leverése után  a
Gyorskocsi utcai fogdában tartották õrizetben, elíté-
lésében nagy szerepe volt Biszku Béla akkori belügy-
miniszternek, akirõl nemrég film készült Bûn és bûn-
tetlenség címmel. (A film  júliusban lesz látható a mo-
zikban.) 1957. augusztus 26-án Biszku Béla Moszk-
vában Andropovval  az SZKP KB osztályvezetõjével
és más szovjet vezetõkkel egyeztette a Nagy Imre-
per vádiratát és az ítéleteket. 1958. június 16-án
Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst a budapes-
ti Gyûjtõfogházban kivégezték és jeltelen sírba te-
mették. 1989 tavaszán az õ és a vele együtt kivégzett
társainak holttestét exhumálták és országos gyász
közepette ünnepélyesen temették el június 16-án.

Mentõrobogók a Várban
Három robogót kapott az Országos Mentõszolgálat a
Villamosenergia-ipari vállalattól, a MAVIR-tól. Az élet-
mentõ jármûveket a budai Várban és a Római parton
használják majd turista szezonban. A cég azt is vállal-
ta, hogy az idén fizeti az üzemanyagot és a három
mentõtiszt fizetését is. A robogókat defibrillátorral és
újraélesztõ eszközökkel is felszerelik. Két éve vannak
robogós mentõk a fõvárosban, tavaly összesen 252
esetet láttak el. A motoros és robogós mentõk gyorsa-
ságuknak köszönhetõen már a legkritikusabb elsõ né-
hány percben ott lehetnek az ellátásra szorulóknál, így
a mentõautó kiérkezéséig megtehetik az életmentõ
intézkedéseket. Ez különösen fontos például szívro-
ham, fulladásos baleset vagy esetleg egy darázscsípés
okozta allergiás roham esetén. 

Ingyenes angolórák 
Amerikai misszionáriusok ingyenes angolórákat tar-
tanak csütörtökönként 18 órai kezdettel kezdõ, kö-
zéphladó és haladó csoportokban a XII. Hajnóczy J. u.
14. szám alatt, a Moszkva tér közelében. Az órák
egész nyáron látogathatóak. Telefon: +3670-702-
1631 www.angolora.info.

Bérletek a Hagyományok Házában
Már megvásárolhatók a Magyar Állami Népi Együttes
következõ évadra szóló bérletei a Hagyományok Há-
zában (Budapest, I., Corvin tér 8.) A Táncról Táncra
szabadbérlet tulajdonosa szabadon választhatja ki,
hogy a bérletben szereplõ nyolc elõadás közül melyik
négyet szeretné megtekinteni - negyvenszázalékos
kedvezménnyel! Folytatják nagy sikerû Dél-után el-
nevezésû, szintén kedvezményes árú bérletsorozatu-
kat is, amelyben három elõadás szerepel - a progra-
mok érdekessége, hogy a mûsor elõtt az alkotók egyi-
ke beszélget a közönséggel az aznap látható darabról.
Még egy kedvezménnyel kedveskednek azoknak,
akik június 30-ig megvásárolják bérletüket: választ-
hatnak, hogy CD-t szeretnék ajándékként, vagy in-
kább a Hagyományok Háza egyik, szabadon válasz-
tott kiadványára érvényes 20 százalékos kedvez-
ményre tartanak igényt. További információ, telefon:
225-6056, jegy@hagyomanyokhaza.hu és www.ha-
gyomanyokhaza.hu.

RRöövviiddeenn A pedagógusi munka szolgálat és közügy
Az önkormányzat Virág Benedek-díját ve-
hette át dr. Fejér Lászlóné, a Budavári Álta-
lános Iskola igazgatója és Fekete Sándorné, a
Naphegyi Óvoda munkatársa. Pedagógusnap
alkalmából a kerületi óvodák és iskolák dol-
gozóit dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
köszöntötte.

Idén több jeles ünnep, évforduló is keresztezi egy-
mást, s ezek fényében minden ünnepi alkalom
különös értelemmel, jelentéssel telítõdik –
mondta dr. Nagy Gábor Tamás a pedagógusnap
alkalmából rendezett városházi ünnepségen. A
polgármester emlékeztetett arra, hogy 150 évvel
ezelõtt halt meg Széchenyi István, a „legnagyobb
magyar”, s e napokban emlékezünk az ezeréves
Szent Istváni magyar állam végzetét jelentõ tria-
noni békediktátum aláírásának kilencvenedik
évfordulójára. 

„A két történelmi évfordulót és a pedagógus-
napot az Önök munkája köti össze: a nevelés, a ta-
nítás fontossága” – szólt Nagy Gábor Tamás a ke-
rületi pedagógusokhoz, kiemelve, hogy az okta-
tás-nevelés nem magánügy, nem csupán az egyé-
ni boldogulás lehetõségét biztosító szolgáltatás,
hanem szolgálat, s mint ilyen, a legfontosabb köz-
ügy. Széchenyi Istvánt idézte, aki szerint egy nem-
zet sorsa három pilléren: a kimûvelt emberfõ-
kön, a gazdasági fejlõdésen és az összefogáson
nyugszik. Mint mondta, ennek szellemében cse-
lekedett a XX. században Bethlen István minisz-
terelnök és Klebelsberg Kunó kultuszminiszter a
trianoni szétdarabolás következményeit enyhí-
tendõ, és a fájdalomtól kábult nemzetet feleme-
lendõ. Úgy vélte, mai szemmel nézve is kápráza-
tos az akkori politika teljesítménye, hiszen
Klebelsberg 9 év alatt 3 egyetemet, 21 klinikát és
3 fõiskolát építtetett fel. Minisztersége utolsó évé-
ben az ország nemzeti jövedelmének 15%-át for-
dította kultúrára, oktatásra, tudományra. Össze-
hasonlításképpen: tavaly ez a kiadás a GDP-hez
viszonyítva az 5%-ot sem érte el.

A polgármester beszámolt egy nemzetközi tu-
dásfelmérés eredményérõl, amely azt mutatja,
hogy míg korábban a magyar diákok évrõl-évre
jobban teljesítettek a matematika-fizika területén,
addig az elmúlt néhány évben – hasonló oktatási
módszerek mellett – romlott a teljesítményük.
Nagy Gábor Tamás szerint mindez arra utal, hogy
ugyanaz a módszer két különbözõ társadalmi kö-
zegben, társadalomlélektani helyzetben egészen
más eredményeket hozhat: az iskolák sem vonul-
hatnak ki a mindennapi életbõl, hiszen magukon
hordozzák a szülõk, a tanárok bizakodását vagy
kétségbeesését, optimizmusát vagy pesszimizmu-
sát, a jövõbe vetett hitüket vagy éppen ellenkezõ-
leg, a reménytelenséget, a jövõtõl, a változástól va-
ló félelmet, a kiszolgáltatottságot. 

Az elmúlt évek oktatáspolitikája a legkevésbé
sem azt üzente a pedagógusoknak, hogy értékeli
és fontosnak tartja a munkájukat, ám az új kor-
mány legelsõ lépéseiben már látszik, hogy más-
ként tekint az oktatásügyre – jelentette ki a poli-
tikus. Közölte, hogy még zajlik az oktatási tör-
vény vitája, a szándék azonban egyértelmû: a pe-
dagógus munkájának segítése, megbecsülésének
erõsítése. A polgármester azt kívánta a kerületi
pedagógusoknak: a jövõben a hétköznapokban
is érezzék, érezhessék munkájuk fontosságát, lás-
sák annak értelmét, és legyenek biztosak abban,
hogy a nemzeti összefogásban, a nemzet felnö-
vekvõ generációinak nevelésével az egész ma-
gyarság erkölcsi újjászületésében pótolhatatlan a
szerepük.

Dr. Nagy Gábor Tamás a pedagógusnap alkal-
mából az önkormányzat Virág Benedek-díját ad-
ta át dr. Fejér Lászlóné, a Budavári Általános
Iskola igagatója, valamint Fekete Sándorné, a
Naphegyi Óvoda pedagógusa részére. 

Dr. Fejér Lászlóné matematika-fizika szakos ta-
nári pályáját a Budavári Általános Iskolában
kezdte, azóta is az iskola pedagógusa, majd igazga-
tója. Szakmailag jól felkészült, a gyermekekkel
szeretettel foglalkozó, lelkiismeretes tanár. Gyer-
mekcentrikus munkáját nagy hozzáértéssel, több
évtizedes szakmai gyakorlattal végzi. Tanítványai,
munkatársai – vezetõi stílusának, emberi maga-
tartásának köszönhetõen – szeretik, tisztelik.
Lendületes, energikus, értékeket közvetítõ egyé-
niség; kezdeményezõ, támogató magatartás jel-

lemzi vezetõi munkáját. Intézményvezetõként
második ciklusát tölti.

Fekete Sándorné óvodapedagógus több mint
negyven éve gyakorolja magas szinten hivatását,
1968 óta dolgozik a kerületben. Kiemelkedõ ne-
velõ-fejlesztõ munkájával sokat tett a naphegyi-
krisztinavárosi körzet gyermekeinek eredményes
neveléséért. Az általa útnak indított gyermekek
nagy része már felnõtt, többen gyermekükkel tér-
nek vissza az óvodába. Munkáját lelkiismeretes-
ség és nagyfokú gyermekszeretet jellemzi, cso-
portjait sikerült mindig nyugodt, derûs és ki-
egyensúlyozott légkörû közösségé formálnia. A
gyermekekkel és a szülõkkel egyaránt jó kapcsola-
tot alakít ki. Kiváló munkát végez az anyanyelvi
nevelés, valamint a néphagyományok ápolása te-
rén. Büszke arra, hogy a kerület lakója, lokálpatri-
ótaként sokat tesz közvetlen környezetéért; a gyer-
mekeket is a haza és a lakóhely szeretetére neveli.

A polgármester az ünnepség keretében köszö-
netet mondott Molnár Lászlóné óvodapedagó-
gusnak, Borda Andrásné dajkának (Naphegyi
Óvoda), Hajnáné Végvári Ágota gordonka- és
Csák E. Zoltánné hegedûtanárnak (Farkas Fe-
renc Zeneiskola), valamint Antal Éva gazdasági
vezetõnek (Toldy Ferenc Gimnázium), akik több
évtizedes pályájuk lezárásaként az idei tanév vé-
gén nyugdíjba vonulnak. Keszthelyi Jenõné, aki
hetven éve szerezte pedagógusi diplomáját, ru-
binoklevelet vehetett át. A kerületi intézményve-
zetõk szintén jutalomban részesültek munkájuk
elismeréseként. -d-

Régiekre emlékezve

Az Anjou bástya és névadói

A pedagógusnapi ünnepségen dr. Nagy Gábor Tamás polgármester adta át az önkormányzat Virág Benedek-díját Fekete
Sándornénak és dr. Fejér Lászlónénak

I. (Nagy) Lajos király
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Házmán Ferencrõl, Buda utolsó polgármesterérõl mutatott be kiállí-
tást a Budapesti Történeti Múzeum. Kalandos életét számos külön-
leges, személyes tárgy illusztrálja – többek között az a dagerrotípia,
amely a szabadságharcot követõen, emigrációja alatt készült New
Yorkban. 

Kétszáz éve született a németajkú, katolikus budai polgárcsaládból szár-
mazó Házmán Ferenc, akirõl ez alkalomból kiállítást rendezett a Buda-
pesti Történeti Múzeum. Házmán a budai tanácsban kezdte hivatali pá-
lyafutását, s rövid idõ alatt a város fõügyésze,
majd fõjegyzõje lett. Alapítója a Budai Casino-
nak, az Országos Iparegyesület és az Országos
Védegylet helyi fiókjainak. Országgyûlési követ
volt az 1843-44. és az 1847-48. évi országgyûlé-
sen; a „magyar nyelv és nemzetiségrõl” hozott
törvény szellemében õ szólalt fel elõször magya-
rul a budai tanácsülésen.

Batthyány Lajos kormányának megalakulása
döntõ fordulatot jelentett életében: Szemere
Bertalan belügyminiszter tanácsnoknak és osz-
tályigazgatónak nevezte ki. Az 1849. évi április
14-i trónfosztás után a Szemere-kormány kül-
ügyminisztériumába helyezték át. A szabadság-
harc leverésének utolsó napjaiban Kossuthtal
együtt török földre menekült, de elõbb segédke-
zett Szemerének a korona, s a koronázási jelvé-
nyek elrejtésében az Orsova melletti füzesben.
Törökországból 1851-ben Amerikába vándo-
rolt, New Yorkban telepedett le.

A Történeti Múzeum kiállításán látható az az
eredeti fénykép, pontosabban dagerrotípia,

mely New Yorkban, Kimball & Cooper mûhelyében készült Házmánról.
Házmán maga is kitanulta a fotografálást Amerikában. Megélhetésként
sok mindenbe belefogott: volt nyelvtanár, borkereskedõ, sõt, a ’60-as
években még selyemhernyót is tenyésztett – változó eredménnyel.
Emigrációja alatt mindvégig honvágy gyötörte, ám a kiegyezésig a hazaté-
rés feltétele a hûségeskü letétele lett volna, amit kategorikusan elutasított
– ezt bizonyítja a Magyar Országos Levéltárból származó dokumentum is,
amit szintén láthat a közönség.

A kiegyezés után Házmánt szülõvárosa hazahívta polgármesternek. Így
a városegyesítésig, 1873-ig Buda polgármestere,
négy cikluson át pedig kormánypárti képviselõ-
je volt. Buda és Pest egyesítésére õ tett elõször ja-
vaslatot az 1847-48. évi országgyûlésen. Buda-
pestnek, bár jelölték, nem õ lett fõpolgármeste-
re, hanem Ráth Károly. Az 1880-as években vég-
leg visszavonult a közéleti szerepléstõl. 1894. áp-
rilis 14-én ért véget Jókai Mór tollára illõ, fordu-
latokban gazdag, hosszú életpályája.

Házmán nem hagyta, hogy miközben Pest di-
namikusan fejlõdik, Buda egy falusias település
maradjon, ezért is tett javaslatot már 1848-ban
arra, hogy Pest és Buda egyesüljön. Felismerte az
idõk szavát, saját hivatali pozícióját is megszûn-
tetve szolgálta a város javát – méltatta a várospo-
litikus érdemeit dr. Nagy Gábor Tamás, a kerü-
let polgármestere. Hozzátette: Házmán ország-
gyûlési képviselõként is Buda érdekeit tartotta
szem elõtt, úgy, hogy eközben nem feledkezett
meg a nemzet érdekeirõl sem. 

A Buda XIX. századi történetét felelevenítõ ki-
állítás kapcsán dr. Nagy Gábor Tamás kifejtette,
minden hazaszeret alapja a szûkebb lakóhelyhez
való ragaszkodás, ezért a helytörténet ápolása a
hazaszeretet ápolásának egyik legfontosabb esz-

köze. „Aki nem érzi magát otthon lakókörnyezetében, abban
aligha alakulhat ki a hazaszeretet érzése” – fogalmazott a pol-
gármester.

A kiállítás megnyitóján megjelent Házmán Ferenc egyik le-
származottja, aki számos tárgyi emléket  kölcsönzött a múzeum-
nak. Verderber Lajos lapunknak elmondta: a családi relikviák
közül valók a régi fényképek, köztük a New Yorkban készült da-
gerrotípia, továbbá a festmények, kitüntetések, berendezési tár-
gyak, így a gyönyörû, zenélõ antik óra is. Mint megtudhattuk, a
tárlat összeállításában komoly szakmai segítséget nyújtott dr.
Czaga Viktóra, aki doktori dolgozatát Házmán Ferenc, Buda
utolsó polgármestere élete és politikai pályafutása bemutatásá-
nak szentelte, s kutatási eredményeit a fõvárosi levéltár Vá-
rostörténeti Tanulmányok sorozatában is megjelentette né-
hány évvel ezelõtt.                                                        K. D.

A Házmán Ferenc életét bemutató kiállítás 2010. október 3-ig, hét-
fõ kivételével minden nap 10.00-18.00 óráig tekinthetõ meg a Bu-
dapesti Történeti Múzeumban, a Budavári Palota „E” épületében.  

Három alkotó 
a budavári 
szlovákságért
Konczos Éva festõmûvész, Papucsek Gergely
író, költõ, valamint Zelman Ferenc újságíró-
fotoriporter a Budavári Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat körzetében élnek. Ezelõtt tíz
évvel hasonló kiállítással már bemutatkoztak
az itt élõ szlovák nemzetiségû polgároknak és
a magyar ajkú látogatóknak. Azóta újabb mû-
vekkel gazdagodtak és június 7-étõl ismét lát-
hatók voltak két hétig a Budavári Önkor-
mányzat jóvoltából festményeik, könyveik és
a nemzetiségi hagyományokat ápoló fotográ-
fiák.

A három alkotó már nyugdíjas korát éli.
Ragaszkodnak a múlthoz, nemzetiségük ha-
gyományaihoz – amelyek még ma is élnek,
legfeljebb nem a vár falain belül, hanem vala-
hol az ország más területén. A nemzetiségi
kapcsolatok szorosan összefûzik a kiállítókat a
hagyományaikat ma is gyakorló mesterekkel,
a szokásokkal, a gasztronómiai múlttal – azaz
a ma is finoman elkészített ételekkel – nem
hagyják, hogy ezek a nemzetiségi értékek ve-
szendõbe kerüljenek. Ki ecsettel, ki versek-
ben vagy újságcikkekben, ki fényképezõgép-
pel örökíti meg a régi szokásokat az utókor
számára.

A 10-20-30-as 2010-ben címet viselõ kiállí-
tást sokan megtekintették. A  könyvek, fest-
mények fotók  bemutatásának útja ezzel nem
állt meg, mert éppen azokban a régiókban te-
szik majd falra, ahol ma is  mûvelik ezeket a
hagyományokat. Eljutnak a tervek szerint
Békéscsabára, Tótkomlósra és Szarvasra is.

A Budavári Szlovák Önkormányzat és a há-
rom alkotó ezúttal is köszönetét fejezi ki az I.
kerület önkormányzatának, hogy lehetõséget
adott e kiállítás megrendezéséhez.

Híd a Duna 
és az Adige között
A Farkas Ferenc Zeneiskola 2009-ben uniós
pályázaton nyert támogatást „A zene hullám-
hosszán az Adige-tõl a Dunáig” címû projekt-
jéhez. 

Az olaszországi Grezzana város iskolájának
diákjai tavaly szeptemberben vendégeskedtek
Budapesten, utána azonnal elkezdõdött a ké-
szülõdés a viszontlátogatásra. A létrejött kap-
csolatot erõsítette az olasz iskola által létreho-
zott blog, mely angol és olasz nyelven számol
be a magyarországi élményekrõl (www.hun-
garitaly.blogspot.com). A kiutazó diákok és
tanárok két hónapig alapfokú olasz nyelvtan-
folyamra jártak, hogy az angol nyelv mellett az
olaszt is használni tudják. A közös tervezés-
szervezés eredményeként idén május 10-én
indult a magyar küldöttség egy események-
ben és látnivalókban gazdag program megva-
lósítására. 

Melk, Salzburg, Grezzana, Verona, Garda-
tó, Ponte di Veja, Firenze, Velence városok
kulturális emlékei szervesen kapcsolódtak a
gyerekek iskolai mûvészeti tanulmányaihoz.
Csodálattal jártuk be az Uffizi képtár termeit,
gyönyörködtünk a velencei Teatro La Fenice
operaház falfestményeiben, és ellátogattunk
Velence egyik legrégebbi palotájába, ahol ma
a tartományi parlament végzi munkáját. 

A festõi szépségû Garda-tónál Sirmione-
ben bejártuk a római kori emlékeket, és
Gargagno di Valpolicella-ban Dante Alighie-
ri 21. egyenesági leszármazottjánál Serego
Alighieri gróf XV. századi birtokán ismerked-
tünk a szõlészet tudományával. A kirándulá-
sok mellett elõször a házigazda grezzanai is-
kola diákjaival közösen jótékonysági elõadá-
son szerepeltünk, majd a veronai Conser-
vatorio-ban adtak növendékeink koncertet.
Az utolsó nap a Farkas Ferenc Zeneiskola és a
grezzanai Istituto Comprensivo Statale G.
Pascoli iskola növendékei közös hangverseny
keretében búcsúztak vendéglátóiktól. A gye-
rekek elsõsorban a magyar és olasz szerzõk
mûveit adták elõ a helyi színházteremben. A
közös produkcióknak nagy sikere volt.

A családok  szeretettel fogadták és könnyes
szemmel búcsúztatták a magyar gyerekeket,
életre szóló barátságok köttettek. A blog ma-
gyar fejezetének elkészültével minden érdek-
lõdõ betekinthet a projekt menetébe. A kul-
túra és a történelmi hagyományok ezer köte-
léke fûzte össze a két országot, a két iskola di-
ákjainak közös élménye hidat épített a két or-
szág két városának két folyója közé. 

Komiszkenyér és épületfestés 
a Múzeumok éjszakáján
Soha ennyi érdeklõdõ nem tolongott még a Szent
Iván éjjelén megrendezett Múzeumok éjszakáján,
mint az idén. Csak a Vár területén több mint
húszezer résztvevõt regisztráltak. A legtöbben a
Nemzeti Galéria Csikós udvarában megrende-
zett virtuális épületfestésre voltak kíváncsiak.

A Hadtörténeti Múzeum díszudvarán délután
6 órakor ágyúszóval nyitották meg a rendezvényt,
majd a ’48-as honvédekbõl, elsõ és második világ-
háborús katonákból, és az õket kísérõ lányokból
álló menet végigvonult a Tóth Árpád sétányon.
A „militarista” látogatók ezúttal fegyvert foghat-
tak, felmászhattak a harckocsikra és kipróbálhat-
ták a repülõgép-szimulátort. A történelmi érde-
kességet kedvelõk számára a hadi konyhán ko-
miszkenyeret sütöttek és osztottak (ilyen fûrész-
porral dúsított fejadagot kaptak egykor az elsõ vi-
lágháborús katonák). Ugyancsak a „nagy háború-
ról” szóltak Gyóni Géza versei Szarvas József és
Csuja Imre színmûvészek tolmácsolásában. Akik
inkább a modern idõkre voltak kíváncsiak,
Magyarország egykori ûrhajósát, Farkas Bertalan
elõadását hallgatták.

Ezen az estén a Királyi Borház és Pincemúze-
um is szabadon látogatható volt. Nem is késle-
kedtek a kultúrára (is) szomjas érdeklõdõk, este
9-re kígyózó sorok várták, hogy bebocsátást nyer-
jenek a Királyi Fröccs Udvarba és a szõlõ- és bor-
történetet bemutató reneszánsz pincébe. A
Széchényi Könyvtár Ruzsa Magdi-koncerttel von-
zotta a látogatókat, de színháztörténeti és zene-
mûtárban különleges „csemegékkel” is várták az
arra járókat. A Budapesti Történeti Múzeum la-
tin-amerikai est keretében – többek között – Fri-
da Kahlo-hasonmásversenyt rendezett. A 20. szá-
zad elsõ felében élt, magyar nagyszülõkkel ren-
delkezõ, egyéni stílusú mexikói festõnõ napja-
inkban ismét népszerû. A zsûri véleménye szerint
valamennyi hasonmása sminkben, jelmezben,
ötletben „hozta a stílust”. Ami az extrém frizurá-
kat illeti, ezúttal a „szomszéd vár”, a Nemzeti
Galéria sem maradt el a versenyben. Náluk az

olasz futurista festõ, Fortunato Depero kiállításá-
hoz kapcsolódva rendezek látványos hajshowt. A
modellek fantasztikus hajkölteménykkel: méh-
kas, hold, torta stb. alakú  hajkompozíciókkal, al-
kalmi sminkekben vonultak fel. 

Az éjszaka legnépszerûbb programja a világ el-
sõ virtuális épületfestõ versenyének döntõje
volt. Az itthon még kevéssé ismert mûvészeti ág
képviselõinek munkáit óriás fényerejû projekto-
raikkal vetítették a Magyar Nemzeti Galéria
homlokzatára. A virtuális-épületfestés lényege,
hogy az animációkat az alkotók az épület archi-
tektúrájához igazodva készítik el, azaz a „homlok-
zatra szabják”.  A királyi palota belsõ homlokzata
1000 m2-nyi felületét ezúttal tizenkét pályázó ze-
nére készült látványos, ötletes és egyéni fényjáté-
ka foglalta jel. R. A.

Kétszáz éve született Buda utolsó polgármestere 

Ünnepi fényben a felújított Mátyás-kút

Virtuális épületfestés a Magyar Nemzeti Galéria homlokzatán
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Nagy izgalom elõzi meg egy-egy családtag 100-dik
születésnapját. Tortát sütnek, vagy süttetnek, össze-
szalad minden érdekelt azon a napon, amikor vala-
ki ezt a kerek évszámot megéli. Akadnak olyan ön-
kormányzatok is, amelyek megemlékeznek így-úgy
a szép kort megélt emberrõl. Az épületek esetében is
elismerésre méltó ez a tekintélyes kor, melyre
ritkábban figyelnek. Nem így történt ez az
elsõ kerületben. Létezik egy ház az Aladár
utcában, mely száz éve épült, egyik elsõként a
környéken, 1909-10-ben. 

A benne lakók e jeles évfordulóra a tervezett
megemlékezés mellett rendbe hozták a kertet.
Elõször kertészt akartak fogadni, de a költségeket
sokallták, ezért megbeszélték, hogy közös erõvel
állnak neki az elvadult kertnek, hogy a kerek év-
fordulót szebb körülmények között, méltóbban ün-
nepelhessék meg. A lehetõ legolcsóbb módon, jó ízû
közös munkával meg is valósították álmaikat. A
legidõsebb lakó 83 évesen, a legfiatalabb 14 évesen
ragadta meg az ásót, a kapát, a fûrészt, a metszõ
ollót és egyéb kerti eszközt. A buzgó munka még a
4. emeleti lakókat is lecsalogatta. A lelkesedés ki-
tartott a kert füvesítéséig, az új virágok elültetésé-
ig. Az egyik mûvészi hajlamú lakótárs megfarag-
ta Homérosz szobrát és felállította, sõt egy kerti

padot is vásárolt, valamint komposztáló helyet ké-
szített. Az elvégzett munka nem csak jólesõ örömöt
okozott a résztvevõknek, de közelebb is hozta egy-
máshoz az embereket. 

Elérkezett a kitûzött idõpont, május másodika.
Amikor a szép tavaszi napsugár meg-megcsillant a

harmatos leveleken, a ház lakói kiültek a megszé-
pült udvar közepére. Forró pogácsákkal, hájas és
édes süteményekkel telt meg roskadásig az asztal,
került mustáros fõtt virsli és innivaló is, miközben
több mint négy órán keresztül beszélgettek, emlékez-
tek az együttlakók. Szó került a ház elsõ tulajdono-
sairól, az építõkrõl, majd az utánuk következõ be-
költözõkrõl. Kész történelem óra kerekedett Horváth
Jenõné, Margit néni „õslakos” beszámolója nyo-
mán, mely belefolyt a sok szép emléket idézõ Tabán
történetébe. A legfiatalabbak, akiket a megszületé-
sük után ebbe a házba hoztak a kórházból, tátott
szájjal hallgatták a második világháborút és az azt
megelõzõ éveket is megidézõ történeteket, mely még a
középgeneráció számára is számos újdonságot tar-

talmazott. Elõkerültek régi fényképek a Tabánról,
megemlítõdtek kockás terítõs kisvendéglõk, melyek
már régen eltûntek az emberi sorsokat alakító, nehéz
idõk alatt. Szó esett a társbérlet elképesztõ napi nyû-
göket jelentõ világáról, a háborús belövésekrõl, az
óvóhelyekrõl, a zsidó emberek bújtatására alkal-

mas, rejtelmes üregrõl a kert végében.   
Ezen a napon az Aladár utca 6. szám

alatt lakók egy pillanatra megállították az
idõt, és egymásra figyeltek. Mindenki vala-
milyen süteménnyel kedveskedett a többiek-

nek. A száz éves házban lakók falatoztak és be-
szélgettek csendben az udvaron. A sok nehéz vi-
szályt, csendes, vagy annál kiabálóbb egymásnak
feszülést megért falak megadóan nézték ezt a ked-
ves harmóniát. Lehet így is, egy közös célért össze-
fogva, kevés pénzt befektetve lelkileg sokat, talán
legtöbbet nyújtva, együtt lenni és örülni annak,
hogy a békesség áldott percei a hétköznapi együtt-
élésre is gyógyítólag hatnak. Másképp köszönünk
egymásnak azóta mi, akik részt vettünk ezen a kö-
zös ünnepen. Ez a nehezen kimunkálható, de igen
költégtakarékos program minden ház számára el-
érhetõ. Nem sok kell hozzá, csak egy közös cél és né-
hány órás õszinte egymásra figyelés.            

Az Aladár utca 6. szám alatti ház lakói 

Továbbra is kedvezõen alakul a kerület bûnügyi statisztikája. Az elmúlt
két hétben erõszakos cselekmény nem történt, ezúttal a trükkös tolva-
jok sem háborgatták a budavári polgárokat - tájékoztatta lapunkat dr.
Kesztyûs Rudolf ezredes. A kapitányságvezetõ elmondta, hogy to-
vábbra is kiemelt figyelmet fordítanak a lakosság szubjektív bizton-
ságérzetét növelõ, egyúttal a megelõzés szempontjából is rendkívül
hasznos állandó közterületi rendõri jelenlét fenntartására. Ennek ér-
dekében a járõrtevékenység mellett, a közbiztonsági háló keretében
rendszeresen tartanak közrendvédelmi, valamint közlekedésbizton-
sági akciókat. Folytatódnak a sebességmérések is, a kerület több pont-
ján számíthatnak az autósok a traffipaxok jelenlétére.

Rendõrkézen a kábel tolvajok
Május 21-én rövid idõn belül, már a harmadik kábeleket lopó társasá-
got fülelték le a kerületi rendõrök. Ezúttal délelõtt tíz órakor, egy T-
Com egyenöltözékhez hasonló munkásruhába öltözött, gyanúsan vi-
selkedõ férfit igazoltattak a Döbrentei utcában. Z. R. közelben parkoló
kocsijából hidegvágó, fémlétra és fûrészek kerültek elõ. Rövidesen
pedig az is kiderült, mire használja ezeket a szerszámokat. Elvezette
ugyanis a rendõröket az Attila útra, ahol egy telekommunikációs alag-
útban két társa éppen rézkábelek feldarabolásával foglalatoskodott.
Az elkövetõk elmondták, hogy a Moszkva téren fogadták fel õket fe-
jenként tízezer forintért a munkára. Z. R. telefonon tartotta velük a
kapcsolatot, az volt a feladata, hogy alkalmanként leemelje az egyéb-
ként ponyvasátorral letakart aknafedõt, illetve italt vigyen nekik. Bár
a bûncselekményt még idõben sikerült felfedezni, és a száz méter le-
vágott kábel is elõkerült, az okozott kár így is meghaladja a 300 ezer
forintot.

Sört loptak a betörõk
A régiós együttmûködés keretében pünkösd hétfõn egy XI. kerületi
munkásszállóhoz riasztották a kapitányság embereit. A járõr megálla-
pította, hogy az épületben mûködõ büfét feltörték, a váratlanul meg-
érkezõ tulajdonosnak azonban sikerült tetten érni a tolvajokat.
Egyikük, a szálló biztonsági õre azzal magyarázta tettüket, hogy sze-
rettek volna néhány üveg sört inni, azonban pünkösd miatt minden
élelmiszerüzlet zárva volt.

Kerületbejárás hetente
Dr. Kecskés Tamás õrjárõr szolgálat alosztályvezetõ és Nyikos Attila
százados kezdeményezésére május óta heti rendszerességgel tart
közbiztonsági kerületbejárást a rendõrség, az önkormányzat és a pol-
gárõrség. A cél az, hogy feltérképezzék a rendõrségi szempontból ve-
szélyeztetett területeket, valamint a kerület azon részeit, ahol az utób-
bi idõben bûncselekmények történtek. Fontos szempont az is, hogy a
visszatérõ ellenõrzésekkel elejét lehet venni a bûnelkövetéseknek.

Itt a meleg - jönnek a besurranók
Az intelmek ellenére az idõ jobbra fordultával sokan hagyják nyitva éj-
szakára lakásuk bejárati ajtaját, és ablakait. Csak erre várnak a besur-
ranó tolvajok, akik az éj leple alatt így könnyen bejutnak a lakásokba.
Rendszerint az elõszobában hagyott értékeket, pénztárcát, iratokat,
autó kulcsát, esetleg ruhadarabokat lopnak el, de a bátrabbak akár a
lakás többi helyiségét is átkutatják. Dr. Kesztyûs Rudolf éppen ezért
arra kéri a lakosságot, hogy lehetõség szerint még a legnagyobb hõ-
ségben se hagyják nyitva éjszakára lakásuk ajtaját és az alacsonyab-
ban fekvõ ablakokat is inkább zárják be.

Eredményes a kapitányság munkája 
– Rendõrök a várbuszon
A tavaly végrehajtott átszervezéseknek köszönhetõen jelentõsen ja-
vultak a kapitányság felderítési mutatói. A BRFK legfrissebb rangsora
szerint a nyomozás eredményessége tekintetében az elsõ kerület a ki-
lencedik helyet foglalja el. A kedvezõ folyamatok erõsítése érdekében
dr. Kesztyûs Rudolf tovább kívánja erõsíteni a közterületi rendõri je-
lenlétet. Ennek érdekében júniustól kísérleti jelleggel bevezetik az
egyenruhás rendõr-polgárõr, egyenruhás rendõr-nyomozó és egyen-
ruhás rendõr-közterület felügyelõ közös járõrözést.

Igyekeznek megelõzni a tömegközlekedési eszközökön elõforduló
bûncselekményeket is, a nyári idõszakban ezért láthatósági mellényt
viselõ nyomozók is feltûnnek majd a várbusz vonalán.

A turisztikai szezonban megerõsített szolgálatot látnak el a térfi-
gyelõ kamerákat kezelõ rendõrök is, akik parancsba kapták az Alagút
keleti terasza, a Filozófusok kertje és a vári területek folyamatos meg-
figyelését. Július elsejétõl az idegenforgalmi szempontból kiemelt te-
rületeken diáktolmácsok segítik a rendõrök munkáját, a nyár folya-
mán pedig a Tárnok utcai õrsöt is megnyitják. Újdonság, hogy idén el-
sõ alkalommal két magyar és két német rendõrtiszti fõiskolás érkezik
szakmai gyakorlatra a kerületbe. 

Kerületi rendõrök a gátakon
Kivette a részét az árvízi védekezésbõl a kapitányság állománya. A
hadra fogható kerületi rendõrök Miskolc környékén segítettek a gátak
megerõsítésében. Látva az árvízi területeken élõk tragédiáját, a kapi-
tányság gyûjtést szervezett a szerencsétlenül jártak megsegítésére. 

Csaló kõmûveseket fogtak
Összehangolt nyomozati munka eredményeképpen sikerült elfogni
azokat a magukat mesterembereknek kiadó bûnözõket, akik idõs em-
berek sérelmére követtek el csalásokat a kerületben. A kivitelezések-
re specializálódott banda az egyik ingyenes reklámújságban adott fel
hirdetést, melyben kedvezõ áron ajánlottak különbözõ szakipari mun-
kákat. Az akciós ár azonban csak a munka elvégzéséig tartott, amikor
a fizetésre került a sor már irreálisan magas összegeket követeltek. A
nem magyar állampolgárságú elkövetõk utolsó áldozatukat erõszak-
kal vitték el az egyik bank automatához, mert nem akarta kiegyenlíte-
ni a megbeszélt tizenötezer helyett felszámított hétszázezer forintos
munkadíjat. 

Rendõrkézen a robogótolvaj
Június 17-én éjjel elloptak egy robogót a Jégverem utcából. A bûncse-
lekménynek szemtanúja volt egy kerületi polgár, aki riasztotta a kapi-
tányság ügyeletesét. A kiérkezõ járõr néhány perccel késõbb a Bem
rakparton felfigyelt egy gyanús taxira. Jó volt a rendõrök szimata,
ugyanis mint kiderült, ezzel  a taxival vitték a Bem rakparti házhoz a lo-
pott kismotort. Bár a taxis arra hivatkozott, hogy fuvarra hívták, azt
nehéz lesz megmagyaráznia, hogyan került a robogó a kocsija cso-
magtartójába.

KKéékk  hhíírreekk
Megemlékezéssel  kezdõdött a tizenhetedik alkalommal megren-
dezett, rekordnevezést hozó I. Kerületi Egyházak Labdarúgó
Bajnoksága. A néma tiszteletadás a tragikus hirtelenséggel
nemrégiben elhunyt Varga Zoltánnak szólt, aki az egyházi foci-
torna díszvendégeként nem csupán a kezdõrúgást vállalta, ha-
nem ígérete szerint pályára is lépett volna a Mátyás-templom
csapatában. Az evilági fellépés azonban már nem adatott meg
számára, ehelyett az égi csapatokat bûvöli el játékával.

A Ferencváros olimpiai bajnok labdarúgójára emlékezett az egyházi
focibajnokság ötletgazdája és szervezõje Vecsey András is. A Tabán
önkormányzati képviselõje elmondta, hogy Varga Zoltán nem csu-
pán elfogadta a meghívást, hanem a díszvendégek közül elsõként
örömmel beszállt volna a játékba is. Egyetlen kérése az volt, hogy
olyan csapat mezét szeretné magára húzni, amelyik a kezdetek óta
részt vesz a bajnokságon. Így esett a választás a számára egyébként is
kedves, egykori lakhelyéhez közeli Mátyás-templom csapatára.
Szomorú, hogy a sors kegyetlensége keresztülhúzta az emberi számí-
tásokat, és a magyar labdarúgás egyik legnagyobb alakja végül még-
sem léphetett pályára a Czakó utcában. Hosszú évek után elõször,
nem lehettek jelen a görög katolikusok sem, mivel ezúttal nem tud-
tak csapatot küldeni az eseményre. Levelükben azt írták, hogy fájó
szívvel ugyan, de kivételesen átengedik más csapatnak az utolsó he-
lyet és az ezzel járó közönségdíjat. Vecsey András azért jó hírekrõl is
beszámolhatott: ismét elvállalta ugyanis a bajokság fõvédnökségét
Orbán Viktor miniszterelnök, aki nem csupán az elsõ négynek járó
okleveleket látta el kézjegyével, hanem különdíjakat is felajánlott a
legjobb játékosoknak.

A csapatokat köszöntõ dr. Nagy Gábor Tamás a sport közösségépí-
tõ erejét emelte ki. A polgármester szerint erre kiválóan alkalmas a
foci, ami a legnépszerûbb sportágként képes összehozni azokat is,
akik egyébként máshogyan gondolkodnak az élet dolgairól.

Az idei bajnokság nyomatékosan megerõsítette kerületünk polgár-
mesterének szavait, hiszen a szervezõkhöz minden eddiginél több, ösz-
szesen tizenhárom nevezés érkezett. Volt olyan templom, amelyik há-
rom csapatot szeretett volna indítani, erre azonban a szabályok szerint
nincs lehetõség, így végül maradt az egyébként rekordnak számító ti-
zenkét induló. A csapatokat hatos csoportokba osztották, az elõdön-
tõbe az elsõ két helyezett jutott. Itt már kieséses rendszerben, kereszt-
be játszással folytatódtak a küzdelmek, a gyõztesek az elsõ, míg a vesz-
tesek a harmadik helyért játszhattak. Végül az egész bajnokságban
meggyõzõ teljesítményt nyújtó Szilágyi Dezsõ téri református temp-

lom csapata veretlenül védte meg tavaly megszerzett bajnoki címét, így
már csak egy gyõzelemre van attól, hogy ne csupán egy évre, hanem
végleg hazavigye a vándorkupát. Jól szerepeltek a Fõ utcai Kapucinus
templom csapatai hiszen az újonc PIO-cák a harmadik, míg a Budai
Kapucinusok a negyedik helyet szerezték meg. Nem lehet oka a pa-
naszra a Tabáni Szent Katalin plébánia csapatának sem, akik az utób-
bi évek legjobb teljesítményével veretlenül, csupán két kapott góllal es-
tek ki a csoportkörbõl, és az ötödik helyen végeztek. A reformátusok
a ,,legekben” is taroltak, hiszen tõlük került ki a legjobb kapus
(Literáty Zoltán) és mezõnyjátékos (Csõke János), valamint a gólkirály
(Kovács András 9 gól). Díjazták a legidõsebb és a legfiatalabb résztve-
võt is. A bajnokság végeztével a szponzorok - Arsenal pékség, a
Tabánért Alapítvány, Naphegy CBA, Tabáni Terasz, Katolikus Egy-
ház, I. ker KSE - jóvoltából minden játékos vörösboros marhapörköl-
tet kapott, amit misebor helyett üdítõvel és hideg sörrel öblíthettek le.

Végeredmény: 1. Szilágyi Dezsõ téri református templom 2.
Szent Anna plébánia II. 3. Fõ utcai PIO-cák 4. Budai Kapucinus
templom 5. Tabáni Szent Katalin plébánia 6. Tabáni Szent Sasok 7.
Szent Ferenc sebei templom 8. Krisztinavárosi plébánia 9. Bécsi ka-
pu téri evangélikus templom I. 10. Szent Anna plébánia I. (Sör-
dögök) 11. Bécsi kapu téri evangélikus templom II. 12. Budavári
Mátyás-templom.  

Egyházi foci in memoriam Varga Zoltán 

A Tájfutó Diákolimpia rövid távú versenyét
és váltóját a Mátra északi oldalán, Szuha tér-
ségében rendezték májusban, melyen az
egész országból több mint 600 általános és
középiskolás diák vett részt. Az idõpont kitû-
zésekor még senki sem sejtette, hogy ez az idõ-
pont éppen a több évtizedes csapadék- és szél-
lökéscsúcsokat megdöntõ extrém idõjárás
közepén lesz. A megelõzõ napokban a kör-
nyéken 5-6 cm esõ esett, ami azt jelentette,
hogy a korábbi száraz árkok kis patakokká, a
földutak sár és pocsolyatengerré alakultak. 

A rendezõk és a versenyzõk nagy szerencsé-
jére a verseny délelõttjén nem esett az esõ,
így meg lehetett rendezni a vizes erdõben és
a ligetes hegyi réteken a sprint (rövid távú)
egyéni versenyt. A versenyzõk 6 korcsoport-
ban, percenként egyesével indulva igyekez-
tek minél rövidebb idõ alatt lefutni a légvo-
nalban 2-4 kilométeres távot, érintve az ösz-
szes bóját (ellenõrzõ pontot). A pontokon a
náluk levõ chipre automatikusan felíródott
az aktuális idõpillanat, így a célba érkezés
után azonnal megkapták nyomtatásban az
összes részidejüket. Nagy volt az izgalom, kié
a legjobb idõ, ki hol mennyit ,,kevert” a tere-
pen. A verseny utáni eredményhirdetésen
aztán fény derült mindenre: az I. kerületi
Tabáni Spartacus tájfutói 5 db egyéni érmes

helyezést értek el: 2 arany, 1 ezüst és 2 bronz-
éremmel gazdagították a trófeagyûjteményt:
Weiler Virág az NIV korcsoportban 2.,
Weiler Vince az FII-ben 1., Dalos Máté az FI-
II-ban 1., Peregi Dani ugyanitt 3., Hajdu
Szása az FIV-ben 3. lett.

Délután került sor a váltóversenyre, ahol a
megyék és Budapest 3 fõs válogatott váltói
versenyeztek egymással. Egy váltó 3 fõbõl
állt, akik egymás után, egymást váltva verse-
nyeztek. Az összes elsõ futó egyszerre indult,
(egymástól alig különbözõ pályákon), így ga-
rantált volt az izgalom: a gyõzelemesélyes vál-
tók elsõ emberei egy-két percen belül érkez-
tek az elsõ váltásnál. Közben újból rákezdte
az esõ, úgyhogy a sûrû erdõs részek is egyre

csúszósabbak és sötétebbek lettek (egyre ne-
hezebben lehetett a térképet olvasni), a pata-
kokon sem lehetett már száraz lábbal átkel-
ni. A váltótársak szurkoltak a befutóknak a
látványos befutó részen, és a gyors átöltözés
után sokáig megmaradó élménnyé vált ez a
futás is. A két tabáni spartacus-os versenyzõ-
vel (Liszka Eszter, Weiler Virág) felálló buda-
pesti nõi váltó végül is nagy küzdelemben el-
sõ lett, legyõzve a Baranya megyei váltót, azaz
az egyéni sikerek után még egy váltógyõze-
lem is született Setéterdõben, özönvízben. 

A másnapi normáltávú versenyt viszont
végképp elmosta a folyamatosan zuhogó, az
országban sok helyen árvizeket okozó esõ.

Weiler Zsolt

Gyõzelmek Setéterdõben, özönvízben

Vízitúrázás a Dunán
A Védõszárny Sportkör megkezdte a nyár hasznos eltöltését szolgáló, díjmentesen látogatható kaja-
kos és kenus oktatását. Idén is elõzetes bejelentkezés után, szombati napokon biztosítunk lehetõsé-
get úszni tudó gyermekeknek a Duna megismerésére és a kajakozás, illetve a kenuzás elsajátítására
vízitúrázó szinten. A víziprogramokon minden gyermek köteles mentõmellényt viselni, amit sport-
körünk biztosít részükre. A felkészüléseken rendszeresen résztvevõknek kisebb vízitúrákat is fel tu-
dunk ajánlani. Programunk helyszíne: Budapest, III. ker., Kossuth Lajos üdülõpart 19. Vízibázisunk
megközelíthetõ a 34-es autóbusszal az Árpád-híd pesti hídfõjétõl a Szent János utcáig. A részvétel-
hez szükséges felszerelés: fürdõruha, póló, papucs, sapka, enni és innivaló, az idõjárásnak megfelelõ
váltó öltözet. Elõzetes jelentkezés és további információ a 240-26-27-es esti telefonszámon.

„Legyen a betû jó barát” Alapítvány Védõszárny Sportkör

A ház napja 

Ismét a Szilágyi Dezsõ téri református templom csapata nyerte meg a gyõztesnek
járó kupát
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llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--
22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11--
@@cchheelllloo..hhuu..oooo

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

BBuuddaaöörrss legszebb, zöldövezeti részén a Galagonya utcá-
ban 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: 16 M Ft. Tel.: 06-30/267-6378 (du. 16-20 óráig,
hétvégén bármikor).oo

BBeellvváárroossii 35 négyzetméteres, parkra nézõ, nagy erké-
lyes garzon öröklakást, pénzt, szeretõ gondoskodással já-
ró eltartást kínálok Vári lakásért cserébe. Kun Antikvá-
rium. Telefon: 0620-971-7297.

II..  kkeerrüülleettbbeenn a Vérmezõhöz közel, csendes, zöldövezeti,
1,5 szobás, erkélyes, 40 négyzetméteres, I. emeleti lakás
16 M Ft-ért eladó. Telefon: 0670-616-2133.

HHaanngguullaattooss tetõtéri lakás örökbérleti joga átadó a Budai
Várban a Tárnok utcában. A lakás gázfûtéses, 54 m2-es,
1,5 szobás, a nappali nagy belmagassága miatt + 10 m2-es
állógalériával kialakítva. Csereirányár: 16,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-2136, 0630/964-7065. 

RReemmeekk lehetõség a Budai Várban a Kapisztrán tér köze-
lében, 4 lakásos mûemlékház I. emeletén lévõ 42 m2-es,
1,5 szobás, egyedi gázfûtéses, felújítandó önkormányzati
lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 10 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-7065. 

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

II..  BBuuddaaii  Várban a Táncsics Mihály utcában - I. emeleti
103 m2-es, 2 szintes, 2 fürdõszobás, felújított, hangulatos
önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó vagy nagyobb
alapterületû öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 39 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-7065.

II..  GGeelllléérrtthheeggyyeenn az Orom utcában kertes társasházban
lévõ 50 m2-es, 1,5 szobás, összkomfortos, cirkófûtéses
öröklakás + 60 m2 tetõtérbeépítési lehetõséggel azonnal
beköltözhetõen eladó. Irányár: 25 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 

KKrriisszzttiinnaavváárroossii 2,5 szoba-hallos, 94 négyzetméteres la-
kás tulajdonostól eladó. 2. emelet, hívólift, cirkófûtés, 2 er-
kély, pince, belsõ kert. Telefon: 0620-973-7550.

II..  VViizziivváárroossbbaann az Iskola utcában modern, hívóliftes
épületben lévõ remek elosztású, 64 m2-es 2,5 szoba + hal-
los, erkélyes, összkomfortos, azonnal beköltözhetõ örökla-
kás eladó. Az erkélyrõl kilátás a Mátyás templom felé.
Irányár: 24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136,
0630/488-2203.

XXIIII..  KKúúttvvööllggyyii úton, tömegközlekedés közelében, 8 la-
kásos kertes társasházban, I. emeleti 77 m2-es öröklakás
+ 12 m2-es panorámás terasszal, 1 nappali + 2 szobás el-
osztással, cirkófûtéssel, 9 m2-es tárolóval, 15 m2-es ga-
rázzsal eladó. Irányár: 36,9 M Ft + garázs 3 M Ft Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

II..  kkeerrüülleettbbeenn, a hangulatos Szalag utcában felújított, 8
lakásos belsõ kertes ház I. emeletén lévõ 37 m2-es, felújí-
tott, 1 szobás, étkezõkonyhás, cirkófûtéses, napfényes ön-
kormányzati lakás bérleti joga átadó. Csereirányár: 10,5 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-7065.

II..  AAttttiillaa úton, a Vérmezõ közelében, karbantartott, hívó-
liftes Bauhaus épületben lévõ IV. emeleti, világos, össz-
komfortos, 83 m2-es, belsõ kert felé nyíló, 2,5 szobás, 3 er-
kélyes, jó állapotú öröklakás eladó. Irányár: 23,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.

II..  BBuuddáánn - a Horvát-kert mellett - modern, hívóliftes
épületben lévõ, IV. emeleti 36 m2-es jó állapotú, napfé-
nyes, összkomfortos, gépesített, azonnal költözhetõ örök-
lakás eladó. Irányár: 11,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
2136, 0630/964-7065.

II..  kkeerrüülleettbbeenn  mmûûkkööddõõ,,  kkiitteerrjjeeddtt  üüggyyffééllkköörrrreell  rreennddeell--
kkeezzõõ  iinnggaattllaannkköözzvveettííttõõ  iirrooddaa  ffoollyyaammaattoossaann  kkeerreess  aa
kköörrnnyyéékkeenn  ééss  BBeell--BBuuddaa  tteerrüülleettéénn  eellaaddóó  llaakkáássookkaatt..
SSppaanniinnggaattllaann  IIrrooddaa,,  tteelleeffoonn::  00667700--993311--99335500..

BBuuddaaii Várban, az Országház utcában 114 négyzetmé-
teres, három szobás, teraszos, I emeleti, igényesen felújí-
tott lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 45 M forint.
Telefon: 0620-923-9787.

II..  kkeerrüülleettbbeenn, Vár alatt, csendes, napos, 78 négyzetmé-
teres, 2,5 szobás, I emeleti dupla komfortos, jó állapotú la-
kás eladó. Irányár: 31.000.000 forint. Telefon: 0670-454-
9604.

BBaatttthhyyáánnyy térnél, a Fõ utcában eladó 53 négyzetméte-
res , magasföldszinti, világos, felújítandó lakás, szép
Bauhaus-házban. Irányár: 15,7M forint. Spaningatlan
Iroda, telefon: 0670-931-9350.

BBeemm rakparton, Parlamentre panorámás, szerkezet-
kész állapotú 100 négyzetméteres lakás eladó. Irányár:
37,9 M forint. Befektetésnek is kiválló! Spaningatlan Iroda,
telefon: 0670-931-9350.

ÁÁrroonn alul eladó Attila úton 103 négyzetméteres, 3 szo-
bás, világos, felújítandó, erkélyes lakás. Irányár: 22,9 M fo-
rint. Spaningatlan Iroda, telefon: 0670-931-9350.

BBuuddaaii várban 2 szobás, 70 négyzetméteres felújítandó
lakás örökbérleti joga átadó. Irányár: 28,8M forint.
Spaningatlan Iroda, telefon: 0670-931-9350.

RRóózzssaaddoommbboonn, Felsõzöldmáli úton, 62 nm-es, három-
szobás, teraszos, dél-keleti fekvésû, I. emeleti, igényesen
felújított lakás, azonnal költözhetõen tulajdonostól, jó köz-
lekedéssel 22,5 M forintért eladó. Telefon: 0620-525-
4019.

MMaammmmuuttnnááll 26 nm-es, teljeskörûen, igényesen felújí-
tott lakás csendes, világos, virágos udvarral 9,9 M forintért
tulajdonostól eladó, metróközelben. Telefon: 0620-525-
4019.

II..  TTiiggrriiss utcában, jó közlekedésnél, emeleti, felújított, vi-
lágos, kíváló beosztású 56 nm-es, kétszobás, étkezõkony-
hás, erkélyes téglalakásom kerthasználattal 24.900.000.-
Ft-ért eladó. Telefon: 0630-584-5006.

22  sszzoobbááss, 56 nm-es Logodi utcai, alagsori, de világos la-
kás szép házban eladó. Irányár: 16,5 M Ft. Magánszemély-
tõl, telefon: 0630-438-9471.

ÖÖnnáállllóó garázs kényelmes beállással, zárt udvarban ki-
adó. Hosszú távra. Hely: Budapest, I.kerület Naphegy,
Lisznyai út. Telefon: 0630-439-5980.

SSzzoollggáállttaattááss

KKeerrüülleettii  GGyyoorrsssszzoollggáállaatt!! Gázkészülékek teljeskörû javí-
tása; vízszerelés, vízórák kiépítése: villany, fûtésszerelés;
gépi duguláselhárítás garanciával. 0-24 óráig a hét min-
den napján. Telefon: 321-8082, 0630-269-0001.oo

LLaakkaattooss: Ajtó- és ablakzárak javítása, cseréje. Biztonsá-
gi rácsosajtók, vasajtók, ablakrácsok, korlátok készítése.
Nyílászárók szigetelése. Telefon: 0620-945-0316.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes fel-
újításig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-
9344-664, 246-9021. ELMÛ által minõsített vállalko-
zás.oo

LLaakkáásstteexxttiill varrást, függönyök, falvédõk, ágyterítõk
készítését vállalom. Telefon: 0620-351-8936.

FFaakkiivváággáásstt, viharkárelhárítást, mûtárgyvédelmi faki-
termelést, esztétikai koronaalakítást, bozótírtást, fûnyí-
rást, alpin munkát vállalunk 10 éves tapasztalatt. Telefon:
0630-221-0121, 0620-386-9337.

KKaappuu--aauuttoommaattaa, kerítés, korlát, lépcsõ, elõtetõ, rács,
redõny, reluxa, roletta, rovarháló, napellenzõ, esõ-, fény-,
szélérzékelõvel. Egyéb javítások. Telefon: 0670-278-
1818. 

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384,
06-20-345-9963.oo

LLééppccssõõhháázzttaakkaarrííttáásstt,,  ggoonnddnnookkssáággoott  vváállllaall,,  II..  kkeerrüülleettii,,
sszzáámmllaakkééppeess,,  rreeffeerreenncciiáávvaall  rreennddeellkkeezzõõ,,  ccssaallááddooss,,  ffiiaa--
ttaalleemmbbeerr..  TTeelleeffoonn::  00663300--667700--00225588,,  ee--mmaaiill::  ccoommffoorr--
ttiinnggsskkfftt@@ggmmaaiill..ccoomm..

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 teljes körû kezelését, közös képviseletét
vállalom szakképesítéssel, többéves gyakorlattal, referen-
ciával, nettó 1.000 Ft (albetét)/hó-tól. Kérjen ingyenes
konzultációt, árajánlatot. Hívjon bizalommal. Telefon:
0620-206-6990. 

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

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

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

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

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

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
fûtésszezon elõtti tisztítása, karbantartása, komplett fû-
tési rendszerek kiépítése tervezéssel, gázmûeljárással, fû-
tési rendszerek vegyszeres tisztítása. 0-24 óráig minden
nap garanciával, ünnepnapokon is. Telefon: 291-2800,
321-8082, 0630-269-0001.oo

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina
téri templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtá-
rakat, régi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes le-
velezõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-ré-
giségeket. Díjtalan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfize-
tés! Telefon/fax: 212-8909. Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-
18 óráig, szombaton 10-13 óráig.oo

SSzzíínnhháázzaakk  berendezésére vásárolunk minndennemû
régi tárgyakat kiemelt áron, bútorokat (koloniált is), fest-
ményeket, órákat, hanglemezeket, könyveket, ruhane-
mûket, csillárt, porcelánokat, bizsukat, hangszereket, já-
tékokat, kitüntetéseket, teljes hagyatékot is. Kiszállás
szakbecslés díjtalan. Kárpáti Eszter, telefon: 0620-566-
2025.

KKeelleettiisszzõõnnyyeegg  ééss  mmûûttáárrggyybbeeccssüüss vásárol régi keleti
szõnyegeket, sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. Tele-
fon: 0630-456-3938.

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fog-
szabályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázz--
hhoozz  mmeeggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosí-
tott! Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013
Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-
3016.oo

EEmméésszzttõõrreennddsszzeerrii panaszai gyors és hatékony gyógyí-
tása érdekében forduljon dr. Erõss Bálint gasztroenteroló-
gus szakorvoshoz. Budai Hepatológiai Centrum, Király-
hágó utca, telefon: 0630-977-6315.

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

TTáárrsskkeerreessõõ

CCSSAAKK  HHAA  KKOOMMOOLLYYAANN  GGOONNDDOOLLJJAA!! Budai társkeresõ a
Böszörményin, országos adatbázissal. Telefon: 0630-
555-8444. 

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa-fizika felkészítést vállalok nagy gyakorlat-
tal, pótvizsgára is. telefon: 0670-366-6445, 250-2003.

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás, pótvizsgára, osztályvizsgá-
ra, pótérettségire felkészítés. Több, mint húsz éves gya-
korlat. Telefon: 213-7747, mobil: 0620-518-2808. 

7XV. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM, 2010. JÚNIUS 25., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

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!!
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Ingatlan

VÁRNEGYED

Oktatás

Szolgáltatás

Adás-vétel

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
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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.

Telefon: 213-6874  
Kérjük éljen a lehetõséggel! 

Egészség

Társkeresõ

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

BROADWAY HANGJAI A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(Margit híd budai hídfõ, klimatizált étterem)

JJúúlliiuuss  11--ttõõll  mmiinnddeenn  eessttee  ééllõõbbeenn  aa  lleeggjjoobbbb  bbáárrzzoonnggoorriissttáákk  eellõõaaddáássáábbaann..

ÁLLANDÓ AKCIÓINK:
Nagy családi akció! (Hétvégén és ünnepnapokon a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes)

Ajándék TORTA! (Ünnepi alkalmakra)
Esti kedvezmény! (Hétfõtõl szombatig 21.00 órától, illetve vasárnap 17.30-tól - 11..000000  FFtt//ffõõ  kkeeddvveezzmméénnyy)

1027 Budapest, Margit körút 2. (Margit híd budai hídfõ)
Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1000 forint+ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 1.600 forint+ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint+ÁFA.

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

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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Magyar Nemzeti Galéria, A épület
(Budavári Palota)
Kovásznai György (1934-1983) életmû-kiállítása szep-
tember 26-ig tekinthetõ meg. A Kovásznai Kutatómû-
hely által szervezett kiállításon bemutatott festményei
és festményfilmjei a 20. század második felének párat-
lan magyar mûvészeti csúcsteljesítményét ismertetik
meg a látogatóval. Nyitva tartás: hétfõ kivételével na-
ponta 10-18 óráig, pénztárzárás 17.30 órakor. 

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.) 
Június 29.(kedd) 18.00 óra: Az Andrássyak - idõsebb és
ifjabb Andrássy Gyula emlékei (Tõketerebes, Párizs,
Budapest). Andrássy Gyula életútja és emlékezete: a
konstantinápolyi követségtõl a berlini kongresszusig –
dr. Diószegi István egyetemi tanár elõadása, az egyesü-
let vetített képeivel a Magyar Kultúra Alapítvány szék-
házában, a Deák teremben.

Duna Televízió székháza
(Budapest, I., Mészáros u. 48.)
Reigl Judit grafikus kiállítása. A tárlat június 30-ig tekint-
hetõ meg, naponta 10-19 óráig.

Gázláng gyújtó piknik
A Budai Polgárok Társasága, a Budavár Szövetség és a
Budapesti Városvédõ Egyesület I. kerületi csoportja
gázláng gyújtó pikniket rendez a Palota úton található,
hagyományos módon üzemeltetett és korhûen helyreál-
lított gázlámpasor helyszínén. A rendezvényen sor kerül
a gázlámpák hagyományos meggyújtására.

A rendezvény idõpontja: 2010. július 3., 20 óra. Hely-
szín: Palota út és a Kemál Atatürk sétány találkozása.
Esõnap: 2010. július 4., 20 óra. Hozz egy darabot a múl-
tunkból! Arra kérjük a rendezvényünket megtisztelõket,
hozzanak magukkal bármilyen tárgyat a XIX. századból.

Bibliai gyermekrajzpályázat 

Melyik a legkedvesebb bibliai történeted? címmel gyer-
mekeknek szóló rajzpályázatot hirdetett a Budai
Református Egyházmegye és a Haypál Alapítvány a
Budavári Önkormányzat támogatásával. A felhívásra a
Kárpát-medence magyarlakta vidékeirõl, és az anyaor-
szágból több mint ezerkétszáz pályamû érkezett, az ün-
nepélyes eredményhirdetésre a Szilágyi Dezsõ téri re-
formátus templomban került sor. Ünnepélyes keretek
között, a vasárnapi szentmisét követõen vehették át jól
megérdemelt jutalmaikat a második alkalommal meg-
hirdetett Kárpát-medencei gyermekrajzpályázat gyõz-
tesei. A Szilágyi Dezsõ téri templomban a beérkezett
ezerkétszázhúsz pályamûbõl ötvenegyet díjaztak, az if-
jú mûvészek mellett a programban résztvevõ pedagó-
gusokmunkáját is ajándékokkal ismerték el. Mint az át-
adáson elhangzott, a pályázat célja az volt, hogy a gye-
rekek egyik legkedvesebb kifejezésmódjuk, a rajz se-
gítségével fogalmazzák meg a Bibliához fûzõdõ viszo-
nyukat. A rajzokból kiderült, hogy a legkisebbek bizony
sokszor jobban megértik, tisztábban látják a szentírás
üzenetét, mint a felnõttek. A beküldött munkákat neves
kerületi képzõmûvészek, Balla Gábor és Luzsicza Ár-
pád értékelték. A tervek szerint a rajzokból év közben
kiállításokat, majd egy jótékonysági árverést rendezné-
nek a határon túli magyar nyelvû oktatási intézmények
támogatására.

Búcsú az óvodától

Faültetésre gyûltek össze a Brunszvik Teréz Óvoda ud-
varán a rövidesen iskolába induló gyermekek és szüleik
június 8-án délelõtt. Az elmúlt évek alatt a viharokban
kidõlt, elöregedett fák pótlása az óvodát szeretõ, elis-
merõ szülõi közösség ötlete volt, azzal a gondolattal tár-
sítva, hogy gyermekeik az általuk elültetett fák láttán
sok-sok év múlva is felidézhessék az itt töltött évek szép
emlékeit, s büszkén mondhassák el majd gyermekeik-
nek, hogy a két fa telepítésében õk is részt vettek.

Kulcs-tartó program
SSeeggíítt  aa  MMeennhheellyy  AAllaappííttvváánnyy
Úgy érzi, összecsapnak a hullámok a feje felett? Egyre ki-
látástalanabb a helyzete, senkire sem számíthat, halmo-
zódnak adósságai? Lépjen idõben! Ne veszítse el lakását!

Ha úgy érzi, lakásának, lakhatásának elvesztése fe-
nyegeti, tájékozódhat lehetõségeirõl a Menhely Alapít-
vány „Kulcs-tartó” információs vonalán.

Sok emberrel elõfordul, hogy életének egy szakaszá-
ban nehéz helyzetbe kerül, családjától, barátaitól nem
tud, vagy akar segítséget kérni, hosszabb - rövidebb ide-
ig nem tudja fizetni lakbérét, közüzemi számláit vagy hi-
telének törlesztõ részleteit. Ilyenkor különösen fontos,
hogy ne adja fel, mert az idõben kezelt probléma orvo-
solható. Megoldás akkor lehetséges, ha tudja, milyen se-
gítségeket vehet igénybe, és tájékozódik a várható kö-
vetkezményekrõl.

Ha úgy dönt, hogy nem dugja homokba a fejét, hanem
kész tenni azért, hogy ne veszítse el lakását, akkor vár-
juk hívását! Hívhat minket hétfõn és pénteken, 18 és 21
óra között a (1) 267-0006 telefonszámon. Bõvebb in-
formáció: www.menhely.hu

Internet nyugdíjasoknak
A Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ
következõ huszonöt órás, kezdõ internet tanfolyama
2010. szeptember 14-tõl indul, kedden és csütörtökön
délelõtt 8-tól 12 óráig, kizárólag nyugdíjasok részére.
Részvételi díj: 1000 Ft, amely egyben egy éves könyvtá-
ri tagságot és ez idõ alatt ingyenes internet-használatot
is jelent. Jelentkezés: Kripner Veronika: 06/1/489-
4963, Vámos Rita: 06/1/489-4964.

Nyári szünet a Mezõgazdasági Könyvtárban
Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy az Országos Mezõgaz-
dasági Könyvtár és Dokumentációs Központ - munkála-
tok miatt – a megszokottól eltérõen, nem júliustól zár be,
hanem június 21-tõl. A nyári zárás után augusztus elsõ
csütörtökjén lesz az elsõ nyitva tartási nap. 

RRöövviiddeenn

DÉDIÕR SZOLGÁLAT
Tisztelt ügyfeleink!

Cégünk az idõsek otthoni gondozásával 
és beteg gyermekek ápolásával foglalkozik. 

Referenciákkal rendelkezõ, képzett 
munkatársaink a rászorulók mindennapjainak 

könnyebbé tételén fáradoznak.
Hozzátartozója képtelen önmaga ellátására?

Nincs aki vigyázzon megbetegedett gyermekére?
Árainkat közös egyeztetés után, 

személyre szabva alakítjuk ki.
Elérhetõségeink: 

(0670) 565-4454, (0670) 565-4455 

DÉDIÕR SZOLGÁLAT
Tisztelt ügyfeleink!

Cégünk az idõsek otthoni gondozásával 
és beteg gyermekek ápolásával foglalkozik. 

Referenciákkal rendelkezõ, képzett 
munkatársaink a rászorulók mindennapjainak 

könnyebbé tételén fáradoznak.
Hozzátartozója képtelen önmaga ellátására?

Nincs aki vigyázzon megbetegedett gyermekére?
Árainkat közös egyeztetés után, 

személyre szabva alakítjuk ki.
Elérhetõségeink: 

(0670) 565-4454, (0670) 565-4455 
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