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A budai Vár teraszáról letekintve nem
csupán a pesti oldal tárul elénk, hanem
szinte mindaz, amit a reformkor kiemel-
kedõ alakja, Széchenyi István gróf megál-
modott és megvalósított. Széchenyinek ré-
gi vágya volt, hogy megnyissa a Dunát a
kereskedésnek, egészen a Fekete-tengerig.
1830. júniusában saját hajóján indult
kíséretével, hogy tanulmányozza a folyó
útját, és tapasztalatokat szerezzen szabá-
lyozhatóságáról. 

A Várból a Lánchíd is remekül látható. Épí-
tését õ kezdeményezte, és a fõváros legrégeb-
bi állandó átkelõje immár az õ nevét viseli.
A híd pesti lábánál a Magyar Tudományos
Akadémia sem épült volna föl idejekorán,
de Széchenyi a pozsonyi diétán emlékezetes
felszólalásában „a nemzetiség és nyelv erõsí-

tése, terjesztése és pallérozása szent cél-
jára” felajánlotta minden jószágának
egyévi jövedelmét, amit 60.000 forint-
ban állapított meg. Nem véletlen, hogy
1880-ban „hálás nemzete” épp az Aka-
démia elõtt állította fel szobrát, amelyet
Engel József szobrász és Weber Antal
építész tervezett. A több mint nyolc mé-
ter magas gránittalapzaton Széchenyi
díszmagyarban áll, balja kardján nyug-
szik, jobbjában papírtekercset tart. A
4,5 méter magas bronzszobor mellék-
alakjai: Minerva a tudomány és mûvé-
szet, Neptun a hajózás, Vulkán az ipar,
Ceres a földmûvelés allegóriája, kitûnõ-
en jelképezik a „a legnagyobb magyar”
sokszínû tevékenységét. 

A budai Vár teraszáról képzeletünk-
ben még a pesti Belvárosban (a mai
Semmelweis utcában) felépített Nem-
zeti Kaszinóig és a városszéli lóverseny-
pályáig is ellátunk. Ám ha a messzi tá-
vol helyett közvetlen közelünkben ke-
ressük a gróf nyomait, álljunk meg egy
pillanatra a Krisztinavárosi Havas Bol-
dogasszony plébániatemplomnál. Szé-
chenyi István ugyanis itt tartotta esküvõjét
Seilern Crescence osztrák grófnõvel. A höl-
gyet – még Zichy Károly feleségeként –
1824. augusztus 2-án látta meg elõször, és
hamarosan „kölcsönös eszményi vonza-
lom” alakult ki közöttük. A házasságkötés-
re azonban csak tizenkét év múlva, Zichy
gróf halála után, 1836. február 4-én került
sor. A dicsõ évek után, Széchenyi 1848
szeptemberében bevonult Döblingbe, a

Goergen gyógyintézetébe. Felesége maga is
Bécsbe költözött. 

A „Hídember”, aki külföldi tapasztalatai
alapján változtatni kívánt az elmaradott ha-
zai állapotokon, 69 éves korában, 1860. áp-
rilis 8. éjszakáján, vitatott körülmények kö-
zött halt meg. Sokan ma sem hiszik el, hogy
önmaga ellen fordította fegyverét.

(A Széchenyi ünnepségekrõl tudósításunk a 6. ol-
dalon olvasható.)

A megõrzött múltra emlékeztek 
a Honvéd emlékmûnél
Az ünnep reggelén katonanóták hívogatták a Dísz tér környékének lakóit,
hogy minél többen vegyenek részt a Budavári Önkormányzat március 15-ei
megemlékezésén. Szép számmal akadtak távolabbról érkezõk is, köztük di-
ákok, a Budavári Nagyboldogasszony cserkészcsapat tagjai, civil szervezetek
képviselõi és kisgyerekes családok. Az ünnepség ideje alatt cserkészfiúk áll-
tak  díszõrséget Zala György Honvéd emlékmûve mellett.

A Himnusz hangjai után a megemlékezõket Sediánszky János Márai
Sándor Petõfirõl szóló gondolataival köszöntötte, majd Molnár Katalin
énekmûvész a szabadságharc idején keletkezett népdalokból énekelt egy
csokorra valót. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester beszédének bevezetõjében az ün-
nep tartalmáról és fontosságáról szólt. - Minden ünnep kísérlet a múlt
megragadására. Az ünnep lényege a megtisztulás, a megismerés és az igaz-
ság kimondása. A történelem veleje valójában nem az, ami történt, ha-
nem amit az emberek gondolnak róla – ez a legfontosabb – hangsúlyozta
a szónok, majd azt kérte hallgatóságától, tekintsék át, mit üzen 1848.
március 15-e.

Napjainkban soha nem látott mennyiségû adat és eszköz áll rendelkezés-
re a múlt megismeréséhez, mégis egyre kevésbé ismerjük történelmünket.
Régen a történelem azonos volt az egyes családok múltjával, és az emberek
emlékezetében, szájhagyomány útján örökítették tovább. Az ünnepi szó-
nok példaként Arany Jánost idézte, aki Családi kör címû versében megem-
lít egy vendéget – a szabadságharc egykori katonáját –, a „béna harcfit”, aki
amikor saját  történetének mesélésébe kezd, „az idõsb fiú is leteszi a köny-
vet”. Hajdan így váltak a történetek a család múltjává.

A forradalom és szabadságharc centenáriumának évében összegyûjtöt-
ték az egykori honvédek unokáinak emlékeit – folytatta dr. Nagy Gábor
Tamás. Akadt, aki elmondta, hogy a nagyapja hogyan lovagoltatta a térdén,
és hogyan mutatta meg unokájának a huszárvágást. Ma már alig vannak élõ
emlékek, nincs kapcsolat a nemzedékek között.

Történelmi ismereteinket többféleképpen csoportosíthatjuk. A „tárolt
múlt” személytelen, érdektelen adatok halmaza, míg a „megõrzött” múlt
személyes, érdekes emlékek sora, amely életünk részévé válik. Ez utóbbi át-
örökítése ma sem lehetetlen. Kevés olyan évforduló létezik, amelyik ennyi-
re része a nemzeti hagyományoknak, mint március 15-e öröksége. A kér-
désre, hogy miért szeretjük a forradalmat ilyen egyetértéssel, a polgármester
úgy válaszolt, azért, mert a közös hitet meg tudjuk õrizni. 1848/49 történe-
te a legszebb példája annak, hogy egy nemzet milyen teljesítményre képes,
ha van hite, van akarata, és vannak elõre mozdító céljai.

(Folytatás az  5. oldalon) 

Széchenyi emlékséta
Széchenyi István halálának 150. évfordu-
lója alkalmából április 8-án közös emlék-
sétát szervez a Budavári Önkormányzat és
az V. kerület önkormányzata. Tervezett
program: 14 órakor koszorúzás a Roose-
velt téren álló Széchenyi szobornál, utána
séta a Lánchídon és az Alagúton át Bu-
dára, majd koszorúzás a Krisztinavárosi
Plébánia kertjében a Széchenyi mellszo-
bornál. Ezt követõen 15 órakor ünnepi
szentmise a templomban. Az eseményre
minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Megújult a hivatali 
panaszkezelés 
Tovább bõvítette a Budavári Önkormányzat a
közérdekû beadvány, panasz bejelentésének
lehetõségeit. A meglévõ zöld-szám, az SMS és
MMS-bejelentések mellett már lehetõség van
az on-line bejelentésre is, amelyre a Polgár-
mesteri Hivatal dolgozói három napon belül
válaszolnak. 

A www.budavar.hu honlap fõoldalán, a
„Lakossági kapcsolatok” menüpontban szere-
pelnek az ügyintézés, a közérdekû beadvány,
panasz bejelentésének lehetõségei. Újdonság,
hogy mostantól lehetõség van az on-line beje-
lentésre is, amelyre a Polgármesteri Hivatal
dolgozói rövidített ügyintézési idõ alatt, há-
rom napon belül válaszolnak. 

Regisztráció után az ügyfelek közérdekû ké-
relmet, javaslatot, bejelentést, továbbá az Ön-
kormányzat mûködésére, a Hivatal tevékeny-
ségére, döntésére, eljárására, mulasztására,
dolgozójának tevékenységére stb. vonatkozó
bejelentést tehetnek. 

Az ügyfelet a bejelentés után három napon
tájékoztatjuk, a közérdeklõdésre számot tartó
bejelentése megjelenik a www.budavar.hu ol-
dalon. Minden kedves kerületi polgárnak kö-
szönjük, hogy bejelentésével, jelzéseivel segíti
munkánkat!

150 éve halt meg „a legnagyobb magyar” Haydn mûvészete örök
Joseph Haydn oratóriuma, A Teremtés 1800. március 8-án
a budavári palota egykori tróntermében, a szerzõ vezényle-
tével csendült fel Magyarországon elõször. A 210 évvel ez-
elõtti jeles eseményt hirdeti a Magyar Haydn Társaság ál-
tal készíttetett emléktábla, amit a napokban avattak fel a
Magyar Nemzeti Galéria épületének falán.

1800. tavaszán az ifjú József nádor és Alekszandra Pavlovna
Romanova, I. Pál cár leányának egybekelését és Magyaror-
szágra érkezését ünnepelték Budán, ennek fényét emelték ki-
váló mûvészek meghívásával – az ünnepségsorozat egyik utol-
só aktusa Beethoven és Giovanni Punto bécsi kürtmûvész má-
jus eleji budai vendégszereplése volt. Haydn oratóriuma, A
Teremtés március 8-i bemutatóját az ifjú feleség készítette elõ,
aki ezzel kívánt meglepetést szerezni férjének, 24. születésnap-
ja elõestéjén.

A 68 éves Haydn február közepén indult Budára, hogy a
pesti német és magyar hivatásos énekesekbõl, muzsikusok-
ból és a hozzájuk csatlakozó mûkedvelõkbõl álló zenei együt-
tes végsõ próbáit irányítsa. A koncertrõl a Magyar Hírmon-
dó korabeli száma így tudósított: „Budán, Mártz. 8 dik estvé-
jét, melly t. i. a' Fõhertzeg Nádor-Ispány' születése napját
meg elõzõ estve vala, jelesen meg-inneplette a' Császári
Hertzegaszszony: bé-vezetvén kedves Férjét a' lakópalotájok
szálájába, mellybe már a' Budai 's Pesti Nemesség nagy szám-
mal fel vólt gyûlekezve, ....A' F. Pár között uralkodó szép
Egygyességnek még hathatósabb meg-tisztelésére el éneklõ-
dött 's muzsikálódott annakutánna, az a' felséges és a' hango-
kat oly gyönyörködtetõ módra egygyeztetõ, Teremtés neve-
zetû Szerzeménynye Haydn-nek, kit a' mint írtuk, különö-
sen e' végre hívott le a' Császári Hertzegaszszony. Az éneklés-
nek 's muzsikának tsupa kedvellésbõl való gyakorlói is, szá-
mosan vóltak a' rendes muzsikusokon kivül, eszközök,
Haydn Úr igyekezetének, a' telyes meg-elégedésig való végre-
hajtásában.”

Bár a Haydn által vezényelt elõadás zártkörû volt, mégis je-
lentõs hatást gyakorolt a magyar zenei életre. 

(Folytatás a  4. oldalon) 

Az ünnep lényege a megtisztulás, a megismerés és az igazság kimondása - fogalmazott ün-
nepi beszédében dr. Nagy Gábor Tamás  polgármester

Megemlékezés 
a költészet napján
A Budavári Önkormányzat és a Márai Sándor
Kulturális Közalapítvány hagyományosan áp-
rilis 11-én 11 órakor tartja költészet napi meg-
emlékezését Márai Sándor szobránál (I. ker.,
Mikó utca-Logodi utca sarok). Ünnepi köszön-
tõt mond: dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter. Közremûködik: Bács Ferenc színmûvész.
A koszorúzással egybekötött  megemlékezésre
mindenkit szeretettel várnak. 
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Országgyûlési Választás 20102010
Tisztelt Választópolgárok!
Az Alkotmány rendelkezése alapján az országgyûlési képvise-
lõket a választópolgárok általános és egyenlõ választójog alap-
ján, közvetlen és titkos szavazással választják.

A magyar Országgyûlés 386 képviselõbõl áll, akik közül 176 egyé-
ni választókerületben, 152 területi listán kerül megválasztásra a
választópolgárok által közvetlenül. 58 mandátum országos listáról
kerül kiosztásra.     

A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezõ minden
nagykorú magyar állampolgárt megillet az a jog, hogy az ország-
gyûlési képviselõk választásán választó és választható legyen.
Budapest Fõváros I. kerület az országgyûlési képviselõk általános
választásán a 01. számú egyéni választókerület.

Szavazni 2010. április 11.-én, vasárnap reggel 6 órától este 19
óráig lehet.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi listá-
ra lehet.

A Magyar Köztársaság területén szavazni kizárólag személye-
sen, a választópolgár lakóhelyén, az értesítõn feltüntetett szavazó-
körben szavazhat, vagy lakóhelyétõl távol – igazolással – lehet, reg-
gel hat órától este hét óráig.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétõl távol, de
Magyarország területén tartózkodik igazolást – a választás elsõ és
második fordulójára egyaránt - a lakóhely szerint illetékes önkor-
mányzat jegyzõjétõl kérhet (1013 Attila út 12.) személyesen vagy
meghatalmazott útján 2010. április 9-én 16 óráig, ajánlott levél-
ben pedig úgy, hogy az megérkezzen az illetékes helyi választási iro-
dához 2010. április 6-ig.

Az igazolás kiadásához a kérelmezõ:
l nevét
l személyi azonosítóját (személyi számát)
l lakcímét, 
l annak a településnek a nevét köteles megadni, ahol választójo-

gát gyakorolni kívánja, és
l azt a címet kell megadnia, ahová az igazolást kéri, valamint

hogy 
l az igazolást az elsõ, a második vagy mind két fordulóra kéri-e.
Fontos tudnivaló, hogy akár az elsõ, akár a második, vagy mind

két fordulóra kér igazolást, azt a fenti idõpontig kell megtennie.
Az igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt szavazókör-

ben szavazhat.
Ha az igazolás kiadását követõen mégis a lakóhelye szerinti sza-

vazóhelyiségben szeretne szavazni, 2010. április 8-ig egy alka-
lommal kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl,
hogy – az igazolás bevonásával egyidejûleg – vegyék vissza a la-
kóhelye szerinti szavazókörbe.

Akiknek lakóhelye nem az I. kerületben van, és ezért igazolással
kívánnak itt szavazni, illetve akiknek lakcíme csak a település
színtû– Budapest, I. kerület – megnevezést tartalmazza, az 5. szá-
mú kijelölt szavazókörben – 1011 Bem rkp. 6. ( Budavári Mûve-
lõdési Ház) – adhatják le szavazataikat.

A mozgásukban gátolt választópolgárok mozgóurnát írásban
igényelhetnek. A kérelmet a szavazás napjáig postai úton a Helyi
Választási Iroda Vezetõjéhez (Budapest, 1014 Kapisztrán tér 1.),
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Okmányirodáján (1013
Attila út 12.), illetve a szavazás napján az értesítõn feltüntetett sza-
vazókör szavazatszámláló bizottságához kell benyújtani. 

Ha Ön mozgásában gátolt, de nem a lakóhelyén tartózkodik,
(szavazás egészségügyi, szociális, büntetés-végrehajtási stb.,
intézményben) elõször igazolást kell kérnie a lakcíme szerinti he-
lyi választási irodától, majd az igazolás birtokában kell mozgóurnát
igényelnie  az intézmény fekvése szerinti helyi választási irodától,
vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókör
szavazatszámláló bizottságától. (Csak abban a kivételes esetben
nincs szüksége igazolásra, ha az intézmény ugyanazon szavazókör
területén van.

A szavazásról
A szavazás céljára a szavazóhelyiségekben két vagy több urna kerül
felállításra.

Az elsõként szavazó választópolgár jelenlétében – aki a szavazat-
számláló bizottság tagja nem lehet - , a szavazatszámláló bizottság
a szavazás megkezdése elõtt az urnák állapotát megvizsgálja. 

Az urnákat az elsõként szavazó választópolgár jelenlétében kell
lezárni úgy, hogy azokból az urna szétszedése nélkül ne lehessen
szavazólapot eltávolítani.

Ezt követõen a szavazatszámláló bizottság az urnába ellenõrzõ
lapot helyez, amely tartalmazza az ellenõrzõ lap elhelyezésének
idõpontját, valamint a szavazatszámláló bizottság jelen lévõ tagja-
inak és az elsõként szavazó választópolgárnak az aláírását.
A szavazás idõtartama alatt a szavazóhelyiségben a választópolgár-
ok csak a választójog gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat-
nak.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a név-
jegyzékben szerepel.

A névjegyzékbe a szavazatszámláló bizottság nem vehet fel
választópolgárt.

A szavazatszámláló bizottság – a személyazonosság és a lakcím

megállapítására alkalmas igazolvány alapján – megállapítja a sza-
vazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegy-
zékben. 

Szavazni a következõ okmányok együttes bemutatásával lehet:
a) a lakcím igazolására is alkalmas, érvényes személyazonosító

igazolvány , vagy 
b) lakcímigazolvány és
s személyazonosító igazolvány, vagy 
s útlevél, vagy
s 2001. január 1-jét követõen kiállított (kártya formátumú) ve-

zetõi engedély.
A személyazonosság igazolására alkalmas a kártya formátumú

ideiglenes személyazonosító igazolvány is , a lakcímet pedig tanú-
sítja a lakcímbejelentésrõl szóló átvételi elismervény.

Az elsõ és második választási forduló között lakóhelyet vál-
toztató választópolgár a második fordulóban nem az új, hanem a
korábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az új lakcíme
bejelentésekor az ügyintézõtõl szavazásra szolgáló lakcímigazolást
kap. Ezen lakcímigazolás birtokában keresheti fel az értesítõben
(korábbi lakcíme szerinti) megjelölt szavazóhelyiséget.

Lejárt érvényességû okmányokkal nem lehet szavazni, ez
esetben a szavazatszámláló bizottság visszautasítja a választópol-
gárt, ezért kérjük, ellenõrizzék okmányaikat.

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt,
aki nem tudja személyazonosságát és lakcímét hitelt érdemlõen

igazolni, vagy nem szerepel a névjegyzékben, illetve aki törvényi
feltételek hiányában az arra kijelölt szavazatszámláló bizottság ré-
szérõl igazolás alapján nem vehetõ fel a névjegyzékbe.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság át-
adja a választópolgár részére a szavazólapot és a borítékot. A szava-
zólapot a választópolgár jelenlétében kell lebélyegezni. A szavazólap
átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezû aláírásával iga-
zolja. Az írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével
– a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket.

A szavazatszámláló bizottság, amennyiben azt a választópolgár
kéri szükség esetén – a választópolgár befolyása nélkül – megma-
gyarázza a szavazás módját.

A szavazólap kitöltéséhez szavazófülke áll a választópolgár ren-
delkezésére. A szavazófülke használatára a választópolgár nem kö-
telezhetõ. A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó tar-
tózkodhat a szavazófülkében.

Külön szavazólap szolgál az országgyûlési egyéni választókerü-
leti jelöltekre és külön szavazólap a területi listára történõ sza-
vazáshoz.

Az országgyûlési egyéni választókerület szavazólapja ábécé
sorrendben tartalmazza a jelöltek hivatalosan használt csalá-
di és utónevét, valamint a jelölõ szervezetek nevét.

A területi listás szavazólap az illetékes választási bizottság
által kisorsolt sorrendben tartalmazza a jelölõ szervezetek ne-
vét. A szavazólapon – a  jelölõ szervezet által bejelentett sor-
rendben – van feltüntetve a listán induló jelöltek közül az elsõ
öt jelölt neve, valamint az esetleges listakapcsolás ténye.

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetõleg akit testi fo-
gyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más válasz-
tópolgár – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagja
együttesen – segítségét igénybe veheti.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet, az egyé-
ni választókerületi jelölt neve és az egyik területi lista feletti körbe
tollal írt, egymást metszõ két vonallal : +, vagy X jellel. Egyéb
megjelölés érvényes szavazatként nem vehetõ figyelembe.

A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel
–nem érinti, ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek.

A választópolgár a szavazó lapot borítékba teszi és a szavazat-
számláló bizottság elõtt urnába helyezi. 

Ha a választópolgár a borítéknak az urnába történõ helyezése
elõtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szava-
zólapot a bizottság bevonja, helyébe új szavazólapot ad ki, és ezt a
tényt jegyzõkönyvben rögzíti.

A bizottság a rontott szavazólap helyett újat – személyenként –
csak egyszer adhat ki.

A szavazatszámláló bizottság elnöke 19 órakor bezárja a szavazó-
helyiséget. Azok a választópolgárok, akik a szavazóhelyiségben
vagy annak elõterében tartózkodnak, még szavazhatnak. Ezután a
szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

Az egyéni választókerületi jelöltet állító pártok, valamint a füg-
getlen jelöltek az egyéni választókerületi választási bizottságba, a
területi listát állító pártok a területi választási bizottságba, az orszá-
gos listát állító pártok az Országos Választási Bizottságba jogosul-
tak egy-egy tagot megbízni. A felsoroltak a szavazatszámláló bi-
zottságokba is megbízhatnak egy-egy tagot.

A megbízott tagot a jelölt, illetõleg a lista jogerõs nyilvántartás-
ba vételét követõen, de legkésõbb 2010. április 2-án 16 óráig le-
het bejelenteni a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámlá-
ló bizottság esetén a helyi választási iroda vezetõjénél, kerületünk-
ben az Okmányirodán (1013 Attila út 12.).

A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független
jelölt vagy meghatalmazottja, illetõleg a párt bíróság által bejegy-
zett képviselõje vagy az általa adott írásbeli meghatalmazással ren-
delkezõ meghatalmazott jogosult, de a meghatalmazással rendel-
kezõ képviselõ további meghatalmazást adhat.

A közös listát állító pártok közösen bízhatnak meg tagot a vá-
lasztási bizottságokba.

A független jelölt, illetõleg a párt által megbízott választási bi-
zottsági tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a választott ta-
gokéval. Így a megbízott tag nemcsak figyelemmel kíséri a válasz-
tási bizottság munkáját, hanem tevékenyen részt is vesz benne, a
bizottság rendelkezésére álló valamennyi információt megismerhe-
ti. A tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat
azonban sem az õt megbízó párt vagy független jelölt részére, sem
bárki másnak nem adhatja ki!

A választással kapcsolatos kampány 2010. április 9-én 24
óráig és április 11-én 19 órától április 23-án 24 óráig tart.

Kampányt folytatni 2010. április 10-én 0 órától április 11-én 19
óráig és 2010. április 24-én 0 órától április 25 -én 19 óráig tilos.

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték,
2010. május 25-ig köteles eltávolítani.

A listát állító pártok választási kampányukat már megkezdték.
Kerületünkben 12 helyszínre plakátok kitételére alkalmas hirdetõ
táblákat helyezett ki a Választási Iroda és oldalait a pártok között
kisorsolta.

Várható, hogy a választókat közvélemény kutatók keresik meg.
Közvélemény kutatás esetén a válaszadás önkéntes, a választópol-
gár nyilatkozattételre nem kényszeríthetõ. A közvélemény kutatók
csupán a választásra szolgáló épületbõl kilépõket kérdezhetik meg.

dr. Deák Ferenc, 
Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda Vezetõje 

Az OEVB egyéb határozatai megtekinthetõk a www.budavar.hu honlapon és a Választási Irodán. 

Felhívás
A Nemzeti Fórumot javarészt olyan volt MDF tagok alkotják, akik
változatlanul ma is hisznek mindabban és küzdenek mindazért, ami
Lezsák Sándor, ma már legendás lakiteleki sátrában annak idején
elhangzott. A FIDESZ szövetségeseként és szellemi hátterét erõsítõ
szervezetként meggyõzõdésünk, hogy a mostani zsákmányszerzõ,
korrupt nemzetárulók eltakarítása, majd egy új, tisztességes és gya-
rapodó ország felépítése csak a FIDESZ Polgári Szövetség által és
támogatásával lehetséges. Ehhez elsõ lépésként április 11-én szük-
ség lesz mindannyiunk szavazatára! Ezért kérjük minden felelõs,
magyar érzelmû I. kerületi polgártársunkat, hogy szavazzon a FI-
DESZ-re, valamint jelöltjére dr. Nagy Gábor Tamás polgármesterre.
Minden egyes szavazat számít, és döntõ jelentõségû lehet!

Nemzeti Fórum I. kerületi szervezete

Kedves budai választópolgárok!
A Lehet Más a Politika (LMP) budai területi szervezete összegyûjtöt-
te a szükséges mennyiségû ajánlószelvényt minden budai jelölt szá-
mára. Köszönet érte mindazoknak, akik támogattak minket és a ki-
tartó, lelkes önkénteseknek. Most két budai képviselõjelöltünk,
Ertsey Katalin (1. evk.), és Sipos Péter (18. evk.) beszélgetésre hív-
ja Önöket 2010 március 26-án, pénteken 17.30 órára a Marczibányi
Téri Mûvelõdési Központba. Vendégünk lesz Karácsony Gergely, az
LMP kampányfõnöke is. Jöjjenek el, hogy megismerjék a Lehet Más
a Politika céljait. Mondják el Önök is a javaslataikat, vegyük újra a
saját kezünkbe és formáljuk együtt a politikát! További információt a
www.lehetmas.hu/bp1212 oldalon találnak. Ertsey Katalin blogja:
www.ertseykatalin.blog.hu.

Választási Fórum
„Ellopták Budapestet” címmel választási fórumot tart a Fidesz
2010. március 29-én (hétfõn) 18.00 órakor. Elõadó: Tarlós István, a
Fidesz fõvárosi frakcióvezetõje. Vendég: Klinghammer István,
egyetemi tanár. Házigazda: Nagy Gábor Tamás. A rendezvény hely-
színe: I. Bem rakpart 6.

Fidesz I. kerületi szervezete

Képviselõ-jelöltek lakossági fóruma
A Jobbik I. és II. kerületi alapszervezetei szeretettel meghívják Önt
és családját Pörzse Sándor (1. vk.) és Balczó Zoltán (2. vk.) lakossá-
gi fórumára! Helyszín: Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ (1022
Budapest, Marczibányi tér 5/a). Idõpont: 2010. március 30. (kedd),
18 óra.

Jobbik I. kerületi alapszervezete

*     *     *
A Választási Bizottság döntései:

1. A Budapest I. kerületi 01. számú Országgyûlési Egyéni Válasz-
tókerületi Választási Bizottság a 9/2010. (III. 10.) OEVB számú ha-
tározatával egyhangúlag, 2 igen szavazattal Ertsey Katalint a Lehet
Más a Politika párt jelöltjét nyilvántartásba vette. 

22.. A Budapest I. kerületi 01. számú Országgyûlési Egyéni Vá-
lasztókerületi Választási Bizottság a 10/2010. (III. 10.) OEVB számú
határozatával egyhangúlag, 2 igen szavazattal dr. Nagy Gábor
Tamást a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Keresztényde-
mokrata Néppárt közös jelöltjét nyilvántartásba vette. 

33.. A Budapest I. kerületi 01. számú Országgyûlési Egyéni Válasz-
tókerületi Választási Bizottság a 8/2010. (III. 3.) OEVB számú hatá-
rozatával egyhangúlag, 4 igen szavazattal Bognár Attilának az
Internetes Demokrácia Párt jelöltjének nyilvántartásba vételét visz-
szautasította.

Budai Miklós, OEVB elnök

VVáállaasszzttáássii  hhíírreekk
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Tisztelt Választópolgárok! 

Április 11-én a választóurnákhoz járulunk, hogy
négy hosszú esztendõ után eldöntsük, mely po-
litikai párt kap felhatalmazást az ország irányítá-
sára. Az ellenzékben töltött évek alatt szomorú-
an tapasztaltam, hogy az országot irányítók mi-
ként sodorták egyre mélyebb válságba Magyar-
országot. Különösen fájdalmas az összehasonlí-
tás a millenniumi évek hangulatával, eredmé-
nyeivel szemben. Orbán Viktor kormányfõként
már bizonyított: a Sándor palotával megkezdõ-
dött a Budai Vár rekonstrukciója, néhány év alatt
egy elhagyatott gyártelep helyén létrehozták a
Millenáris park kulturális központot. 

Itt az idõ, hogy változtassunk az elmúlt nyolc
év eredménytelen látszatkormányzásán. Most
szavak helyett tettekre, cselekvõképes vezetésre
van szükség. Elérkezett az idõ, hogy Buda belvá-
rosa megkapja végre azt a kiemelt kormányzati fi-
gyelmet, támogatást, amely történelmi és város-
szerkezeti jelentõsége folytán megilleti. A Várne-
gyed és a Palota környezetének rekonstrukciójá-
ban legsürgõsebb a Várbazár és a várgarázs sor-
sának rendezése. Halaszthatatlan teendõk van-
nak a Várhegy gyomrában meghúzódó barlang-
rendszerrel. Érdemi együttmûködést és elõrelé-
pést kell elérni a budai közlekedés terén is, elsõ-
sorban a Moszkva tér és a Déli pályaudvar kör-
nyezetében. Biztosítani kell a kórházak és az orvo-
si rendelõk normális mûködésének feltételeit. 

Az önkormányzati mûködés kiegyensúlyo-
zottsága, eredményei magukért beszélnek. Kép-
viselõként azért szeretnék dolgozni, hogy Ma-
gyarországnak ismét olyan kormánya legyen,
amely képes úrrá lenni a nehézségeken, és foly-
tatni tudja azt a felelõsségteljes munkát, amelyet
1998 és 2002 között elkezdett. Ezért kérem, hogy
az egyéni jelöltre leadott szavazata mellett sza-
vazzon a Fidesz–KDNP listára. Adjon esélyt a vál-
tozásnak! 

Április 11-én szavazzon kétszer a Fideszre!
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Koszorúzás  Kosztolányi lakóházánál 
Ebben az évben ünnepeljük Kosztolányi Dezsõ szüle-
tésének 125. évfordulóját. Születésnapján március
29-én, hétfõn 15 órakor a Budavári Önkormányzat
koszorúzással egybekötött megemlékezést tart a köl-
tõ Tábor utcai lakóházán elhelyezett emléktáblánál.
Köszöntõt mond: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester.
Közremûködik: Gryllus Dániel és a Kosztolányi Dezsõ
Gimnázium diákjai. A Budavári Önkormányzat Várne-
gyed Galériája által rendezett Kosztolányi Emlékki-
állítás pedig 2010. április 14-ig várja az érdeklõdõket.
A kiállításon fotók, kéziratok segítségével ismerhetõ
meg Kosztolányi életútja. A fényképeken látszik a csa-
lád ebédlõje, valamint a költõ Tábor utcai lakásának
dolgozószobája is. 

Tisztelgés Hunyadi László emléke elõtt
Március 16-án, Hunyadi László kivégzésének évfordu-
lóján dr. Nagy Gábor Tamás polgármester koszorút
helyezett el Hunyadi László emléktáblájánál. A Csikós-
udvarban, a palota falán két évvel ezelõtt felavatott
márványtáblát a Budavári Önkormányzat azzal a céllal
készíttette, hogy ezzel hívja fel a figyelmet a hatalmi
önkény mindenkori elutasítására. Dr. Nagy Gábor
Tamás a Várnegyednek elmondta: szomorú, manap-
ság mennyire háttérbe szorul Hunyadi László alakja.
Pedig egy olyan államférfi volt, aki komoly szerepet
játszott korának nemzeti törekvéseiben. 

Milyen veszélyek leselkednek az idõskorúakra?
A Budavári Idõsügyi Tanács, a BRFK I. Kerületi Rend-
õrkapitányság és a Budavári Polgárõrség szakmai
konzultációt és tájékoztatót rendez 2010. április 6-án
14-16 óra között a Budavári Mûvelõdési Ház Andrássy
termében (I. kerület Bem rakpart 6.). A rendezvény
célja a közbiztonság megerõsítése az I. kerületben élõ
idõsek érdekében. 

NNaappiirreenndd:: 14.05-14.20: dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester megnyitója; 14.20-14.50: dr. Kesztyûs
Rudolf rendõrkapitány és a BRFK I. kerületi Rendõr-
kapitányságának illetékes szakembereinek elõadása;
14.50-15.00: Kávészünet; 15.00-15.15: Vecsey And-
rás Közbiztonsági Tanácsnok elõadása; 15.15-15.25: A
Budavári Polgárõrség tapasztalatai, eredményei;
15.25-15.55: Konzultáció; 15.55-16.00: Összefogla-
lás és zárszó. 

Minden kedves érdeklõdõt szeretetettel várunk.
Dr. Pósfai Gábor, a Budavári Idõsügyi Tanács alelnöke

Véradás a Maros utcában 
A Magyar Vöröskereszt Fõvárosi Szervezete 2010.
március 30-án (kedden) 15.00 -17.30 óra között
véradást szervez a Budavári Önkormányzat Egész-
ségügyi Szolgálatánál (XII. kerület, Maros u. 16/b.).
Ha Ön egészséges, elmúlt már 18, de még nem töl-
tötte be a 60. életévét és úgy érzi, hogy segíteni tud
a rászoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Sze-
mélyi igazolvány (lakcímkártya) és TAJ kártya szük-
séges a véradáshoz.

Búcsúztatás
Kocsis Edit, a Krisztina téri Általános iskola volt tanító-
ja 2010. március 3-án elhunyt. Diákjai, kollégái és ba-
rátai a Krisztina téri templomban 2010. április 12-én,
hétfõn 18.30 órakor emlékeznek rá.

Megjelent a szociális tájékoztató

A Budavári Önkormányzat immár negyedik alkalom-
mal jelenteti meg az önkormányzat népjóléti tevé-
kenységét bemutató kiadványát. A Gondoskodó Ön-
kormányzat címû tájékoztatóval az önkormányzat
szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy az itt élõk a lehetõ
legteljesebben megismerjék azokat az ellátási formá-
kat, amelyekhez szükség esetén hozzájuthatnak. A ki-
adványt az önkormányzat valamennyi háztartásba el-
juttatja. 

Kérjük, ha március 31-ig nem kapja meg a kiad-
ványt, azt jelezze az önkormányzat Ügyfélszolgálati
Irodáján (458-3000) vagy közvetlenül a terjesztõnek,
a 0620-467-9353-as telefonszámon.     

RRöövviiddeenn

A Szent János Kórház Tulajdonosi Felügyelõ
Bizottságának I. kerületi tagjaként, idén is sze-
retném röviden tájékoztatni a Várnegyed olva-
sóit a kórház elõzõ évi mûködésérõl szóló fõigaz-
gatói beszámolóról. 

A kórház építészeti felújítása az elmúlt évben
sem kezdõdött meg, így a mûködés feltételei ta-
valy sem javultak, amint azt kerületünk polgárai
a saját szemükkel is láthatták, ha egészségi prob-
lémáik miatt, vagy jobb esetben csak látogatási
célból a kórház valamelyik osztályán jártak. Erre
nem is lett volna sok esély, hiszen – amint a fõ-
igazgatói beszámolóból is kiderül – a kórház mû-
ködési bevételei, így elsõ sorban a betegellátásért
járó egészségbiztosítási pénztártól kapott finan-
szírozás 2009. évben jelentõsen csökkent és az
egyéb bevételek csökkenése miatt sokkal keve-
sebb pénz állt tavaly a kórház rendelkezésére,
mint 2008-ban. A Szent János Kórház és a hozzá
kapcsolódó intézmények együtt egy komoly
nagyvállalat méreteivel vetekszenek a gazdálko-
dásukat illetõen, éves költségvetése 2009-ben is
megközelítette a 14 milliárd forintot. Összeha-
sonlításul: ugyanebben az évben a kerületünk
teljes éves költségvetése kevesebb volt 11 milli-
árd forintnál. A baj csak az, hogy 2008-ban a kór-
ház kiadásai még mintegy 16 milliárd forintot
tettek ki, vagyis miközben az átlagos infláció
2009-ben 4,1%-os volt, a kórház közel két milli-
árd forinttal kevesebb pénzbõl gazdálkodott. Így
aztán nem okozott nagy meglepetést, hogy keve-
sebb pénzbõl nem lehetett többet, jobbat, szeb-
bet kihozni, mint amit mindannyian láthatunk.

Különösen fájó ennek a jelentõs mértékû for-
ráskivonásnak a ténye annak fényében, hogy a
kórházat fenntartó fõvárosi önkormányzat kö-
rül egyre hangosabb a botrány az elpazarolt, illet-
ve a különbözõ büntetõ eljárások tárgyát képezõ
milliárdok miatt. Bármennyire is hibás lenne
összehasonlítani azt a negyvenmilliárd forintot,
amit a BKV támogatására kellett fordítani a köz-
pénzekbõl, azzal a kétmilliárd forinttal, amit el-
vontak a Szent János Kórháztól, mégis önkénte-
lenül adódik az a gondolat, hogy itt ugyanarról a
fenntartóról, ugyanannak a Fõvárosi Önkor-
mányzatnak a tulajdonában lévõ intézményrõl,
illetve vállalatról van szó. Mindebbõl természe-
tesen már az is érthetõ, hogy miért halmozódott
fel közel egy milliárd forint fizetési kötelezettség

a 2009-es év végére a kórház gazdálkodásában.
Függetlenül ugyanis attól, hogy ezek a manage-
ment odafigyelésének köszönhetõen nem lejárt
tartozás állományt jelentenek, tény az, hogy
mintegy 930 millió forint körül volt a kifizetet-
len számlák összege 2009 végén. 

A kórház szakmai tevékenységét illetõen to-
vábbra is elmondható, hogy amennyire ilyen kö-
rülmények között lehetséges, az orvosok, az ápo-
lók és a többi szakdolgozó, valamint a technikai és
adminisztratív munkatársak nagy odaadással és
magas színvonalon végezték a munkájukat még
akkor is, ha biztos, hogy mindig voltak és vannak
kisebb-nagyobb panaszok a szakemberek munká-
jával kapcsolatban is. Azt azonban mindnyájan
tudjuk, hogy csak az nem hibázik, aki nem dolgo-
zik, nem az a kérdés tehát, hogy fordulnak-e elõ
problémák a mûködés kapcsán, hanem az, hogy
ezeknek a tanulságait levonjuk-e és próbálunk-e
javítani a tevékenységen. Megnyugtató a fõigazga-
tói beszámolóban az a tény, hogy erre törekedtek
az elmúlt év folyamán is és a lehetõségeikhez ké-
pest mindent megpróbáltak elkövetni a mûkö-
dés színvonalának javítása érdekében. 

2009-ben megtörtént a betegelégedettségi
vizsgálat is a kórházban, melybe a felmérést az
ápolási igazgató felügyeletével végzõ munkatár-
sak két felnõtt osztályt, a II. Belosztály és a Trau-
matológiai Osztály betegeit, valamint gyermek-
ellátás területén a Gyermekgyógyászati Osztályt
és a Gyermeksebészeti Osztályt vonták be. A
vizsgálat eredményeképpen kiderült, hogy a be-
tegek 92-94 %-ban voltak elégedettek az orvosok
és az ápolók tevékenységével. A felmérésben
résztvevõk 76%-a ajánlaná a kórházat adott eset-
ben családtagjaiknak is a felnõtt osztályokon, és
majdnem minden szülõ (a szülõk 94-95%) úgy
nyilatkozott, hogy szükség esetén bizalommal
vinné vissza gyermekét a vizsgálatba bevont gyer-
mekosztályokra. A vizsgálatok eredményei alap-
ján a fõigazgató nem vont le különösebb tanulsá-
gokat a beszámolójában, de az azért elég sokat el-
árul, hogy bár a szakemberek munkájával döntõ
többségében elégedettek voltak a betegek és a
hozzátartozók, a felnõtt betegek csak 76%-ban
ajánlanák a kórházat másoknak, aminek magya-
rázatát minden bizonnyal a kórház elavult épü-
leteinek lehangoló látványában, az évtizedek óta
elmaradt felújítások következményeiben kell

keresni. A várólisták hossza nem tért el lényege-
sen más hazai kórházaktól, az ortopédiai bete-
geknek sajnos itt is 7-11 hónapot kell várniuk a
mûtétre, de a többi osztályon egy hónaposak a
várakozási idõk.

Összességében megállapítható, hogy bár a
kórház dolgozói a tõlük telhetõ legnagyobb oda-
adással és magas szakmai színvonalon próbálják
végezni a betegellátást és a betegellátást szolgáló
kiszolgáló tevékenységeket, ennek feltételei to-
vábbra sem adottak. A mûködtetéshez rendel-
kezésre álló források továbbszûkültek és az átfo-
gó felújítási program hiányában a kórház igen le-
pusztult állapotban maradt, ezért továbbra is
méltatlanul alacsony színvonalú elhelyezési kö-
rülményeket tud csak biztosítani a betegellátás
során. A kórházban járva omladozó falakat,
egyes osztályokon középkori viszonyokat idézõ
20-30 fõs kórtermeket, rosszul záró nyílászáró-
kat, elavult gépészeti, villamossági berendezése-
ket látva elkeserítõ arra gondolni, hogy kerüle-
tünk polgárainak egészségügyi ellátását ilyen kö-
rülmények között kell biztosítani.

Amikor azonban azokról a „körülményekrõl”
beszélünk, amelyek akadályozzák úgy a mûkö-
dés, mint a felújítások finanszírozását, akkor na-
gyon is konkrétan tudni lehet, hogy személy sze-
rint kik felelõsek ezért a helyzetért, ezekért a mél-
tatlan körülményekért. Az állami és fõvárosi ön-
kormányzati szinteken milliárdok tûntek el a
költségvetési pénzekbõl a felelõtlen gazdálkodás
és a sokszor gyanús szerzõdések alapján kifize-
tett, úgynevezett „szakértõi díjak” formájában,
eközben az egészségügyi miniszter csendben asz-
szisztál az ágazat megfojtásához, kritikátlanul tu-
domásul véve a pénzügyi szigorra hivatkozó kor-
mányzati döntéseket, melyek miatt az egészség-
ügyi ágazat finanszírozása évek óta reálértéken
folyamatosan csökken. A Fõvárosi Önkormány-
zatot vezetõ szabaddemokrata és a fõvárosi szoci-
alista politikusok is konkrétan, személy szerint
is felelõsek azért, hogy éveken keresztül nem ju-
tott pénz az I. II. XII. kerület és a környezõ tele-
pülések lakosságát ellátó, immáron súlypont-
inak titulált kórház átfogó felújítási programjá-
ra, amely nélkül nemhogy európai színvonalú,
de még a hazai átlagos színvonalat elérõ kórház
sem áll rendelkezésre kerületeink lakosságának
egészségügyi ellátására. dr. Pósfai Gábor 

Szûkös források, magas szakmai színvonal
Összefoglaló a Szent János Kórház fõigazgatójának 2009. évi beszámolójáról

(Folytatás az 1. oldalról)
A szerzõ távozása után az együttes Budán és
Pesten elõadta a mûvet, amely hamarosan Ko-
lozsvárra is eljutott. Kottáját még ugyanabban az
évben kiadták Budán.

A nagy hatású mû 210 évvel ezelõtti magyaror-
szági bemutatójára emlékeztetve, a Magyar
Haydn Társaság táblát helyezett el az egykori kirá-
lyi palota, a mai Nemzeti Galéria épületének fa-
lán. Az emléktáblán látható bronz dombormû-
vet, a zeneszerzõ portréját Gerõ Katalin, a Haydn
Társaság elnökségének tagja készítette.

Az alkotás avatóünnepségén Kocsis Zoltán, a

Nemzeti Filharmonikusok fõzeneigazgatója kije-
lentette: nincs kétség afelõl, hogy Joseph Haydn
az egyetemes zenetörténet legjelentõsebb egyéni-
ségei közé tartozik. Mint mondta, remekmûvek
hosszú sora tesz tanúbizonyságot zsenialitásáról,
még akkor is, ha õ maga a „semmibõl lett valami-
nek” aposztrofálja önmagát. Kocsis Zoltán hang-
súlyozta: Haydn már réges-rég elégtételt kapott
azokért a minõsítésekért, amelyek unos-untalan
Mozart és Beethoven árnyékába helyezték mûvé-
szetét. Eredményei, melyeket oratóriumok, szim-
fóniák, vonósnégyesek és zongoraszonáták kom-

ponálása során elért, méltán emelik a legna-
gyobb alkotók sorába. Fõmûveiben, így A Terem-
tésben is, a zeneszerzõ úgy szól az emberiséghez,
mint ahogy azt késõbb Beethoven teszi meg utol-
só szimfóniájában. „A legszélesebb távlatok és a
mikroszkopikus elemek egyidejû jelenléte, a szá-
munkra felfoghatatlan végtelenség és az emberi
lélek legapróbb rezdüléseinek ábrázolása vezet el
ahhoz a szintézishez, amelyben már semmikép-
pen sem alkalmazhatjuk a klasszikus meghatáro-
zást. Sokkal inkább az örök szó illene e mûvészet
jellemzésére, amely túlmutat téren és idõn, s a
szellem új dimenziójának birodalmában kalau-
zol biztos kézzel.” – fogalmazott a fõzeneigazgató.

Az emléktábla-avatáson dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester József nádor jelentõségérõl beszélt,
akinek köszöntésére A Teremtés címû mûvet
Magyarországon elõször bemutatták. Jelezte,
hogy a nádor tevékeny részese volt annak a kultu-
rálisan pezsgõ, izgalmas korszaknak, amelyet re-
formkornak nevezünk. Létrehozta a Szépítõ
Bizottságot, amely népszerûsítette a klasszicista
stílust és segítette a város egységes beépítését.
Pesten új városnegyed kialakítását kezdeményez-
te, amelyet apja után Lipótvárosnak neveztek el.
Bõkezû mecénásként támogatta a mûvészeteket

és a közoktatást, s az õ hozzájárulásával jött létre
többek között a gellérthegyi Egyetemi Csillagda
(csillagvizsgáló), valamint az édesanyja nevét vise-
lõ Ludovika Akadémia (Ludoviceum). Amikor
József nádor 1847-ben, 71 éves korában elhunyt,

úgy búcsúztatták, mint aki „Habsburgnak szüle-
tett és magyarnak halt meg”. Nyughelye ma is itt
van a királyi palota Nádor-kriptájában.

A polgármester elmondta, hogy bár eddig táb-
la nem õrizte Haydn budai fellépésének emlékét,
mégis, erre emlékeztetett bennünket az Alkotás
utca elnevezése. Az út ugyanis arról az egykor itt
állt épületrõl kapta nevét, melynek timpanonjá-
ban a teremtõ Istent ábrázoló dombormû volt
látható (1814-tõl). Az elbeszélések szerint a jelen-
tõs figyelmet keltõ zenei esemény emlékére ke-
rült a teremtõ Atya szobra a budai vár alatt lévõ
ház homlokzatára.

Nagy Gábor Tamás arról is szólt, hogy tavaly,
Joseph Haydn halálának 200. évfordulóján oszt-
rák kezdeményezésre szerte a világon eljátszották
A Teremtést. Nálunk tavaly pünkösdkor a
Krisztinavárosi templomban mutatták be az ora-
tóriumot. Már ekkor elhangzott: a Budavári Ön-
kormányzat szeretné elérni, hogy a királyi palotá-
ban – a Beethoven emlékhangversenyek mintájá-
ra – ismét felcsendülhessenek Haydn remekmû-
vének hangjai.

Ez most részben sikerült. A táblaavatást követõ-
en, a Magyar Nemzeti Galéria aulájában koncert
hangzott el a zeneszerzõ tiszteletére, amelyen a fi-
atal muzsikusokból álló Trio Intenso két kései tri-
ót adott elõ, míg Megyesi Zoltán egy tenoráriát
énekelt el a Teremtésbõl.

Beethoven ünnep
Ludvig von Beethoven egyik külföldi koncert-
jét Budán a Várszínházban adta 1800. május 7-
én. A különleges zenei esemény emlékére évek
óta - ugyanezen a napon – a Budavári Önkor-
mányzat szervezésében koncertet tartanak a
Várszínházban. Idén május 7-én 19.30 órakor
Kocsis Zoltán és Érdi Tamás lépnek fel az em-
lékesten, ízelítõt adva Beethoven kamaramu-
zsikájából. Ebben az évben a zeneszerzõ buda-
vári fellépésének 210. évfordulóján három na-
pos lesz a Beethoven ünnep. Május 8-án 19.30
órakor a tervek szerint Malcolm Bilson és az
Orfeo zenekar elõadásában csendül fel a C-dúr
mise, május 9-én 19.30 órakor pedig Oláh
Kálmán és Szilasi Alex elõadásában a IX. szim-
fónia hangzik fel két zongorára az MTA kong-
resszusi termében.(a részletes programot áprili-
si számunkban közöljük).

Haydn mûvészete örök 

Kocsis Zoltán zongoramûvész lesz a Beethoven-emlékest
egyik szólistája
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(Folytatás az 1. oldalról)
1848-ban az európai forradalom hírére Kossuth Lajos március 3-
án felirati javaslatban fogalmazta meg a reformkor követeléseit.
Március 11-én Irinyi és Jókai megszerkesztette a Tizenkét pon-
tot. Március 13-án kitört a bécsi forradalom, éjszaka Petõfi meg-
írta a Nemzeti dalt. Másnap elfogadták Kossuth felirati javasla-
tát, március 15-én a Pilvax kávéházban összegyûltek a márciusi if-
jak, hogy érvényt szerezzenek az elsõ követelésnek, a sajtószabad-
ságnak. Kinyomtatták a 12 pontot és a Nemzeti dalt. Így kezdõ-
dött meg Pest-Budán a vértelen forradalom. Bécsben közben si-
kerrel tárgyalt az országgyûlési küldöttség. Néhány nap alatt ki-
nevezték az ország új nádorát, István fõherceget, aki elfogadta
gróf Batthyány Lajos miniszterelnökké jelölését. A magyar
Országgyûlés ezt követõen néhány hét alatt megalkotta a polgári
kormányzást megalapozó sarkalatos törvényeket, majd április

11-én az uralkodó szentesítette a 31 törvénycikkbõl álló törvény-
csomagot, amelynek nyomán hivatalba lépett a Batthyány-kor-
mány. - Itt kezdõdik az a magyar történelemben példátlan folya-
mat, amelyhez foghatót még az európai nemzetek történelmé-
ben sem igen találunk. Itt már nem elég az indulat, a kormány-
záshoz, egy ország irányításához higgadt emberek vezénylete kell.
Ehhez nem elég a harag, nem elegendõek a hangzatos szavak, és
nem elég a jövõbe vetett hit sem. Ekkor már szaktudás, tehetség
és tapasztalat kell, amely a lelkesedés élére áll – mondta a polgár-
mester. Az ország saját pályáját keresték, és nem nyugati minta
alapján akarták átalakítani hazájukat. Néhány hónapon belül
sarkalatos törvények születtek; egyetlen nyár alatt rakták le a kor-
szerû állam alapjait.

A magyar nemzet közjogi értelemben március 15-én jött létre,
a polgári Magyarország azonban április 11-én. A történészek sze-

rint korszakfordító volt ez a nap, a törvény szentesítésével beérett
a reformkor gyümölcse. Ekkor fordult a legnagyobbat a magyar
történelem szekere. A magyar szabadságharc csúcspontja április
11-dike volt.

Az ünnep mindig tükröt tart elénk, meglátjuk benne, hogy
mit tettünk, és mit mulasztottunk el. Meglátjuk azt is, hogy mi-
lyen feladatok várnak ránk, és azt is, hogy mit kell tennünk  áp-
rilis 11-én!

Az ünnepi beszédet követõen koszorúzásra került sor. A Dísz
téri Honvéd emlékmû talapzatánál az önkormányzat nevében
dr. Nagy Gábor Tamás és Sediánszky János helyezett el koszorút.
Ezt követõen a pártok, majd a kisebbségi önkormányzatok,  civil
szervezetek, a kerületi iskolák képviselõi és magánszemélyek he-
lyezték el a megemlékezés virágait. Az ünnepség a Szózat hangja-
ival zárult.                                                                                                R. A. 

Tavaszi nagytakarítás a kerületben
Miután elolvadt a hó, sok piszok maradt a járdákon – mostanra
azonban, ahol csak lehet, lemosták a koszt az önkormányzat jár-
datakarító gépei. Hogy a rend megmaradjon, késõ õszig megállás
nélkül zajlik a takarítás.

Bár a házak elõtti járdaszakaszokat az épületek tulajdonosainak
kellene tisztán tartani, ezt a feladatot sajnos nem mindegyik lakó-
közösség érzi magáénak. Igaz, arról nem a társasházak tehetnek,
hogy egyesek gátlástalanul szemetelnek az utcán, és arról sem, hogy
van jó pár olyan kutyatartó, aki nem hajlandó felszedni sétáltatás
közben a kedvence által hátrahagyott ürüléket. Pedig szemetesek
szép számmal vannak a közterületeken.

Csak kutyapiszok-gyûjtõ edénybõl mintegy 150 található a kerü-
letben – tudtuk meg Németh Andrástól, a Budavári Önkormány-
zat Gazdasági Mûszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezetének (Ga-
mesz) munkatársától. A Járdatakarító osztály vezetõje érdeklõdé-
sünkre közölte: az önkormányzat által telepített edényekre rend-
szeresen kitesznek nejlonzacskókat, hogy ezzel is megkönnyítsék a
kutya után történõ takarítás feladatát, ennek ellenére sokan így
sem szedik fel ebük piszkát a földrõl. 

– Miután elolvadt a hótakaró, egyszerre igen sok szemét tûnt elõ
– jelezte az osztályvezetõ, hozzátéve: amint beköszöntött a mele-
gebb idõ, takarítógépeik is azonnal elkezdték járni a kerületet.
Németh András közölte: március elején kezdték a munkát, s azóta
megállás nélkül dolgoznak – sokszor még hétvégén is, hogy min-
den, az ütemtervükben szereplõ helyszínt rendbe tegyenek. A „ta-
vaszi nagytakarítással” mostanra lényegében végeztek, ez azonban
nem azt jelenti, hogy nincs több dolguk: október végéig a szokott
menetrend szerint folyamatosan róják az utakat takarítógépeikkel.

A gépparkban összesen nyolc jármû szolgálja a kerület tisztasá-
gát, ebbõl három a járdatakarító gép. A járdatakarítók között egy
nagyobb és két kisebb található: a nagyobbik, seperni, mosni és
szívni egyaránt képes takarítóeszköz 750 liternyi szemetet tud tar-
tályába felszedni; jelentõs szívóerejének köszönhetõen akár még

sörösüvegeket is magába tud szippantani. Ez az immáron öt éve
üzemelõ gépjármû általában a Vár járdáit takarítja, de sokszor a
koszos útfelületeket is letisztítja – annak ellenére, hogy ez a
Fõvárosi Közterület-fenntartó feladata lenne. 

A másik két járdatakarítót tavaly nyár végén vásárolta és állítot-
ta munkába a Budavári Önkormányzat. Az új, korszerû eszközök
– melyek alacsony üzemanyag-fogyasztás mellett mintegy nyolc-tíz-
ezer négyzetméternyi terület takarítására alkalmasak naponta – el-
sõsorban a Viziváros és a Krisztinaváros járdáit tisztítják. 

Az elõbbi jármûvek munkáját egészítik ki a Gamesz kisteherau-
tói, melyekre magas nyomású mosóberendezést lehet szerelni: az
erõs vízsugárral szinte minden makacs szennyezõdést hatékonyan
el lehet távolítani. A géppark tagja még egy lombszívó is, ami nem
csak az õszi avargyûjtésre használható: az év más szakában a kutya-
piszok ellen vetik be a kerület utcáin. A gépek üzemeltetésére egész
évben nyolc fõt alkalmaz a Gamesz, márciustól októberig azonban
szezonálisan további öt emberrel egészül ki a takarítóbrigád. 

A megõrzött múltra emlékeztek a Honvéd emlékmûnél

Csak ideiglenes
megoldás

Három hónapon belül el kellene készíteni a várgarázs alaple-
mezét és a falak megtartására szolgáló vasbeton szerkezet –
tartalmazza a statikai jelentés. Ismert, néhány hete a félbe-
hagyott várgarázs munkaterületén levált egy nagyméretû kõ-
tömb Karakas pasa tornyának alapjából. A középkori, és
mindeddig szilárdan álló építmény ideiglenes megerõsítésével
a közvetlen veszélyhelyzetet elhárították, a az építkezés foly-
tatása azonban még várat magára. 

A Csikós udvar alatti területen 2007-óta a Wipark Budavár
Garázsüzemeltetõ Kft. dolgozik. A mélygarázs munkagödre
idõre elkészült, azonban a beruházás ezen a ponton két éve
megállt, azóta szabadon vannak a középkori várfal alépítmé-
nyei. Az addig, az anyaföld jótékony védelmét élvezõ épü-
letrészek egyszer csak napvilágra kerültek, az erózió pedig nem
kegyelmezett a falaknak.
Borítékolható volt, hogy
elõbb-utóbb baj lesz. Tud-
nia kellett ezt az építtetõ-
nek is, mégsem igyekezett
megerõsíteni a gyenge pon-
tokat, hogy így tartsa távol a
téglák közé beszivárgó vi-
zet, a kõmorzsoló fagyot és
a támasztékul szolgáló,
megmaradt földet tovább
szikkasztó nyári forróságot.
A Wipark legalább õriz-
tette a területet, egyrészt ez
kötelessége, másrészt érde-
ke is, hiszen így legalább azt
elkerülte, hogy egy bámész-
kodó turistára zuhanjon
egy leváló kõdarab. Megtet-
te azt is, hogy – szintén kö-
telezettsége – mérte a várfal
mozgását: úgy látszik ez
nem volt elég, hiszen Kara-
kas pasa jobb sorra érde-
mes tornya mégis omlani
kezdett. Ebben sajtóhírek
szerint az is közrejátszik,
hogy a garázs belsõ vasbeton tartószerkezete az eredeti határidõ,
2009. június 1. után sem készült el. Hogy ki a felelõs, nem tud-
ni. Annyi bizonyos, hogy a munkaterületen a Wipark Budavár
Garázsüzemeltetõ Kft. kötelessége rendet tartani, beleértve az
állagmegóvást is. A terület vagyonkezelõje az állami tulajdonú
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. talán lépéseket tehetett volna an-
nak érdekében, hogy megelõzze a veszélyhelyzet kialakulását.
Felszólíthatta volna a cégnyilvántartás szerint több tízmillió
törzstõkével rendelkezõ építtetõt, hogy a munkálatok folytatá-
sáig szüntesse meg a feltárt épületrészek állagromlását, elõzze
meg a történelmi örökség pusztulását vagy állítsa helyre az ere-
deti állapotot. 

Dr. Somogyi Gabriella a területet kezelõ Várgondnokság
Nonprofit Kft. projektkoordinátora elmondta, hogy szerzõdé-
sük értelmében a Wipark Budavár Kft. folyamatosan ellenõrizi
a várfalak mozgását. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
2008-ban az állagmegóvás érdekében a keleti várfalrészt támasz-
tó cölöpsor kihorgonyzásának megerõsítésére kötelezte a kivite-
lezõt.

Ez a munka 2009 õszén el is készült. A mostani vészhelyzet
elhárítására a KÖH és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
válság stábot hozott létre, ami a szakemberek által meghatáro-
zott módszerek szerint intézkedett a torony statikai megerõsíté-
sérõl. Ezzel sikerült elhárítani a közvetlen veszélyhelyzetet,
azonban a felmérés megállapította, hogy a további omlás csak
akkor kerülhetõ el, ha rövid idõn belül elkészül a garázs alap-
lemeze és a falak megtartására szolgáló vasbeton szerkezet.
Utóbbit a garázs oldalfalának felépítésekor elbontanák. A
most bekövetkezett hirtelen állagromlás a vizsgálatok szerint a
szokatlanul kemény télnek köszönhetõ. Azt ugyanakkor So-
mogyi Gabriella is elismeri, hogy a munkálatok miatt a fagyha-
tár fölé került, korábban védett épületrészek – így Karakas pasa
tornyának alapjai és a Mátyás kori várfalak alsó részei - fokozott
veszélynek vannak kitéve. 

*     *     *A napokban vált le egy három négyzetméteres darab a Tóth Ár-
pád sétányon futó mellvédrõl. Az omlást ezúttal nem az idõjá-
rás, hanem a szemtanúk szerint biciklis és gördeszkás fiatalok
okozták.

A legnagyobb árat fizette könnyelmûsé-
géért az a harmincéves fiatalember, aki
március 9-én az alagút párkányáról le-
zuhanva vesztette életét. A tiltások és fizi-
kai akadályok semmibevétele eddig öt ál-
dozatot követelt. A területet kezelõ fõvá-
ros a nyilvánvaló veszélyhelyzet dacára
továbbra sem tesz semmit annak érdeké-
ben, hogy biztonságosan lezárja a pár-
kány elõtti területet.

A fõvárosi önkormányzat néhány éve saját
hatáskörébe vonta a kiemelt zöldfelületek,
többek között az Alagút feletti terület keze-
lését. Arra hivatkoztak, hogy ezáltal egysze-
rûbbé válnak a fejlesztések, illetve hatéko-
nyabban hajtják majd végre a mindennapi
fenntartási feladatokat. Az ígéreteket azon-
ban most sem tartották be: a fõváros mind
a mai napig nem tett semmit, hogy bármi-
lyen módon lehetetlenné tegye a párkány-
zat elérését, ezzel megszüntetve a folyamato-
san fennálló balesetveszélyt.

Látva az illetékesek tétlenségét, a további
halálesetek megelõzése érdekében a képvi-
selõ-testület úgy döntött, hogy bár nem fel-
adata, a Budavári Önkormányzat saját költ-
ségén lezárja a területet. A mûemléki elõírá-
sok és a világörökség részét képezõ látkép
megtartására vonatkozó kötelmeket figye-
lembe véve, elkészült egy szögesdrótokkal
összefogott kerítés, illetve a védõsövény sor.
Kihelyeztek táblákat is, az egyik több
nyelven figyelmeztet a balesetveszélyre,
míg a másikon az addigi áldozatok neve
és a tragédiák idõpontja szerepel. Illetve
csak szerepelt, ugyanis a táblákat azóta
többször ellopták, összetörték, legutoljá-
ra néhány nappal ezelõtt tûntek el a
helyszínrõl. Az értelmetlen pusztítás ez-
zel nem ért véget: alig néhány hónap
alatt a drótkerítést több helyen átvágták,
az oszlopokat kidöntötték, a sövényt ki-
taposták, helyenként egyszerûen kiásták

és hazavitték, a kõrészeket összefirkálták, a
padokat összetörték. Sajnálatos, hogy a fõ-
város még ekkor sem lépett, holott az elké-
szült védõsávot hivatalosan is átvette, egyút-
tal vállalta annak rendben tartását. Az ön-
kormányzat az újabb halálesetek után a kö-
vetkezõ évben helyreállíttatta, egyúttal meg-
erõsíttette a kerítést, a szögesdrótok elé kö-
zel másfél méteres szúrós tûztövis bokrokat
ültetett. Elszomorító, hogy az összesen kö-
zel húszmillió forintba kerülõ fejlesztés elle-
nére a fõváros továbbra sem foglalkozott a
terület ellenõrzésével, így rövid idõn belül

visszaállt az eredeti állapot: a bokrok között
több helyen ösvényeket vágtak, tönkretet-
ték a locsoló berendezést, a sûrûbben felsze-
relt szögesdrótot pedig szétfeszítették.

Lapunk megkeresésére a fõvárosi önkor-
mányzat sajtóosztálya azt a tájékoztatást ad-
ta, hogy szándékosan veszélyezteti saját testi
épségét az, aki a dróthálót szétfeszítve és a til-
tótáblát figyelmen kívül hagyva az Alagút
párkányára lép. Az I. kerületi Önkormány-
zat vállalta a drótháló és a tábla kihelyezését,
a Fõvárosi Önkormányzat pedig gondosko-
dik a terület kezelésérõl és amennyiben a

tábla eltûnik, annak pótlásáról…
Dr. Kesztyûs Rudolf, az I. kerületi

rendõrkapitányság-vezetõje elmondta,
hogy az Alagút teteje lezárt terület, ahol
tilos átjárás. Sajnos még mindig vannak,
akik semmibe veszik a tiltást és kiülnek a
párkányra. A kerületi kapitányság any-
nyit tehet, hogy visszatérõen ellenõrzi a
területet. Arra azonban sajnos a jelenle-
gi létszámhelyzetben egyszerûen nincs
mód, hogy folyamatos rendõri jelenlétet
biztosítsanak az Alagút tetején.   

Az Alagút tetejérõl többször ellopott táblán 
az alábbi szöveg szerepelt:
Életveszélyes megközelíteni a párkány szélét! 
Az elmúlt években öten zuhantak le onnan:

1997. január 17-én László, 50 éves volt,
1998. május 28-án Péter 20 éves volt,
2006. április 2-án István, 26 éves volt,
2007. július 14-én Bence, 21 éves volt
2010. március 9-én András, 30 éves volt.

Emlékük legyen figyelmeztetés! 

Újabb tragédia az Alagútnál
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Vandálok rongáltak 
a Várfok utcában

A Várfok Galéria munkatársai a Várnegyed újságon keresztül fordul-
nak az I. kerület lakosaihoz, a  környezetüket szeretõ és azért tenni kívá-
nó mûvészetszeretõkhöz. A kiváltó ok, hogy ez év elején ismeretlen elköve-
tõ vandál módon egy újabb Galéria19 pannót törte be a Várfok utcában.

Bizonyára sokan találkoztak már a Várfok utcán sétálva a fák körül kialakí-
tott szabadtéri galériával a Galéria19-el, az utca egyik ékességével, mely a
Várfok Galéria kezdeményezésére jött létre.

Az ötletgazdákat lelkesítette és örömmel töltötte el, amikor már a felrakás
napján a sétálók pozitív visszajelzéseivel és dicséreteivel találkozott. Sajnos
azonban nem mindenki képes értékelni a szépet: Az új kordonok feltételét
követõ héten már egy panelt graffitival megrongáltak és ezt még több hason-
ló eset követte. Szerencsére ezek nyomait még viszonylag el lehetett távolíta-
ni, de a törõ-zúzó vandalizmus ellen nem tudtunk megvédeni az üvegtáblá-
kat. A nyitás után összetörtek három táblát, majd néhány hónapja elkeserí-
tõ módon a kordonsor egyik középsõ táblát darabokra törték, majd  a közel-
múltban Várbusz megállójánál lévõ dokumentációs felület vált ismét vala-
mely vandál áldozatává. 

Ezt követõen fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy felhívjuk a la-
kók figyelmét a rongálásokra. 

A Galéria19-et a Várfok Galéria az itt lakó és erre sétáló embereknek hoz-
ta létre, ebbõl semmilyen haszna, bevétele nem származik. Pusztán az vezé-
relte, hogy egy esztétikusabb környezetet hozzon létre és úgymond az „utcá-
ra kihozva a mûvészetet” azt minél több mindenkihez eljuttassa, növelve az
emberek esztétikai érzékét és a szépre való igényét. 

Azt reméljük és hisszük, hogy sokan vannak azok akiket örömmel tölt el,
ha az utcán szép környezetben sétálhatnak, elsõrangú mûveket ismerve meg.
Éppen ezért ne hagyjuk, hogy a Galéria19 vandálok martalékává váljék.
Kérjük a környék lakóit, segítsék megóvni a mûveket, hisz talán együttes erõ-
vel és közös odafigyeléssel elejét vehetjük a rongálásoknak. Hiszen a
Galéria19 nem csak a Várfok Galéria ügye, hanem minden járókelõé, akit jó
érzés fog el a képek mellett sétálgatva, és akit megérintenek a kiállított mûvek.

Hiszünk benne, hogy a jó érzésû emberek összefogásával megóvhatjuk ér-
tékeinket. A Várfok Galéria munkatársai

Széchenyi a Hitellel tette le igazán név-
jegyét még akkor is, ha két évvel koráb-
ban, 1828-ban megírt a Lovakrul címû
munkájában már komoly társadalmi kér-
déseket feszegetett – kezdte ünnepi kö-
szöntõjét dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester, majd hozzátette: a Hitel elõszavá-
ban Széchenyi a korszakban megszokott-
hoz képest szokatlanul a nõket szólítja
meg. „Fogadjátok, hazám érdemes leá-
nyai, tiszteletem és szeretetem jeléül ezen
kis munkám ajánlását! Vegyétek, bár fér-
fiakhoz illendõbbnek mondják azt so-
kan, nyájas kegyességgel pártfogástok alá.
A hitelrõl szólok, s ami belõle foly; a be-
csületrûl, az adott szó szentségérõl, a cse-
lekedetek egyenességérõl(…)”

Elgondolkodtató, hogy egy alapvetõen
férfiközpontú társadalomban miért ép-
pen a nõknek, honunk szebb lelkületû
anyáinak ajánlja munkáját, annál is in-
kább, hiszen írásában száraz közgazdasági
tényrõl, a hitelrõl beszél. Bizodalomról és
bátorságról szól, s talán ezért is a nõket vá-
lasztja, mert könyvét a jövõnek szánta. Az
eljövendõt, pedig az asszonyok hordoz-
zák, teremtik, szülik és tartják fent.
Nélkülük nem létezhet a nemzet. 

Amikor bemutatták a Széchenyirõl ké-
szült Hídember címû filmet Ameriká-
ban, az ottani közönség azt hitte, hogy egy
fikcióról van szó. Nem tudták elképzelni,
hogy egyszer, itt Magyarországon élt egy
ilyen nagyformátumú, korszakalkotó
gondolkodó. Miközben a tengerentúli
mozinézõk nehezen tudták elfogadni
Széchenyi valóságos alakját, nekünk
sincs tiszta képünk a legnagyobb magyar-
ról. Hisz létezett az éjszakai, naplóíró, ví-
vódó, meghasonlott Széchenyi, és egy má-
sik: a nappal élõ, dinamikus, társasági,
szellemes ember, aki arra is figyel, hogy az
aktuális beszélgetõpartneréhez öltözzön.
Ezért van az, hogy bár politikai állásfogla-
lásai néha nem teljesen harmonikusak,

tanításaiban mégis egyértelmû üzenete-
ket fogalmaz meg. 

Ezért fontosak azok a konferenciák, is-
meretterjesztõ elõadások, amik Széche-
nyit, az embert mutatják be a nagyközön-
ségnek. Ilyenkor elõkerülnek a számára

fontos tulajdonságok: a hitelesség, becsü-
let és igaz szó – zárta beszédét dr. Nagy
Gábor Tamás.

Széchenyi István  mának szóló üzeneté-
nek tartalmát családi neveltetése határozza
meg: édesapja a számos címet birtokló,
múzeumalapító Széchenyi Ferenc elutasít-
va II. József germanizáló törekvéseit in-
kább lemondott állami hivataláról – emlé-
keztetett Cserháti László. A Széchenyi
Társaság alelnöke szerint ez a nemzet sorsa
felett érzett felelõsségtudat mutatkozik
meg 1817. május 16-án Istvánnak írt leve-
lében is: „Te, kedves fiam... megáldattál jó-
ságos Teremtõd által. Kitûnõ bizalmával
helyezett állásodra, hogy kegyelmét szétosz-
szad, gondoskodj a szegényekrõl, özvegyek-
rõl és árvákról. A pénz tehát csupán el van
helyezve nálad s nem a te tulajdonod...
Alattvalóid verejtéke ez, némely beteg s

szükséget, éhséget és szomjúságot szenve-
dõ munkás könnyei tapadnak e pénzen.
Hogy ezeket felszárítsd, a pénz jelenté-
keny részének az összes szenvedõk atyja ne-
vében, vissza kell kerülnie hozzájuk...”

A család késõbbi leszármazottai bizo-
nyították, hogy megfogadták e gondolato-
kat, jól sáfárkodtak szellemi örökségük-
kel. Különösen Istvánra igaz, hogy apja
intelmeit, mint egy védõtalizmánt egész

életében viselte. Talán ez a talizmán védte
meg, amikor építés közben egy láncsza-
kasz leszakadt a hídon és többeket, köz-
tük Széchenyit a vízbe sodorta. 

Minden megnyilatkozását a hazaszere-
tet vezérelte, ezt ismerte fel Kossuth, ami-
kor azt mondta: „Ujjait a kor ütõerére te-
vé és megértette lüktetéseit. És ezért,
egyenesen ezért tartom én õt a legna-
gyobb magyarnak.” Bár korábban több al-
kalommal veszélyesnek nevezte az ellen-
zék törekvéseit, emberi és politikusi nagy-
ságát jelzi, hogy 1848 márciusában mégis
Kossuth és Batthyány támogatására szólít-
ja fel a nemzetet. Cserháti László szerint
tartozásunk van Széchenyi Istvánnal
szemben, mert emberi tulajdonságait
csak kevéssé ismerjük. Még akkor is, ha
közel 2300 tanulmány és ötvennégy szép-
irodalmi mû foglalkozik alakjával.

Konferencia a legnagyobb magyarrólSzéchenyi emléknap
a Tabánban
Az evezés és Széchenyi István kapcsolatáról esett szó a Tabán Múzeumban meg-
tartott elõadássorozat elsõ részén. A Széchenyi Emléknapok keretében a „Hidak
és Hajók - Marlow és Tabán regattái” címmel kamara kiállítás is nyílt a Virág
Benedek házban.

Széchenyi életében a víz fontos szerepet játszott: a nemzetgazdaság felvirágoz-
tatásának egyik feltételét a víziutak fejlesztésében látta, míg a számára oly fon-
tos testedzést az evezés hazai meghonosításával próbálta meg népszerûsíteni. 

A Tabán Múzeum rendezvényének elõadói közül Clark Ádám leszármazott-
ja, Hajós Tamás a család történetén keresztül emlékezett meg Széchenyi István
hídépítõ tevékenységérõl, Cserháti László a Széchenyi Emlékbizottság 2010. te-
vékenységét mutatta be, míg Bubics József a Tabáni és a Marlow regatta esemé-
nyeit idézte fel.

Ott Zsuzsa a magyar evezõs szövetség fõtitkára az Evezés – Széchenyi sportja
címû eladásában a sportág hazai fejlõdését történelmi távlatokban tárta a kö-
zönség elé. Az evezõsmozgás szinte egyidõs az emberiség történetével. Ma már nem
elsõsorban létfenntartó szerepe van, hanem az egyik legegészségesebb sportággá
„szelídült”. Az újkori evezõssport a 18. századi Angliából indult hódító útjá-
ra. Elõször az 1820-as évek elején szerveztek egyetemek közötti nyolcpárevezõs
versenyt, a híres Oxford-Cambridge összecsapást 1829. június 10. óta rendezik
meg a Temzén.

Széchenyi István barátjával Wesselényi Miklóssal tett 1823-as angliai útján
ismerkedett meg az evezéssel. 1826-ban hajót hozatott magának Londonból,
1827. május 16-án Bécsbõl Pozsonyba evezett, amirõl naplójában maga is meg-
emlékezett. „Memorandum – Gróf Széchenyi, Halifax és Barneby urak Bécsben
a práterbeli Lusthaustól indultak ma reggel gróf Széchenyi kétevezõs kishajóján
egy kormányossal – és a pozsonyi hídhoz érkeztek 23 perccel 10 óra elõtt; befejez-
vén az utazást 3 óra és 12 perc alatt. – A hajó e napon Louise-nak keresztelte-
tett –” 

Széchenyi életének része lett az evezés, ami szerinte elsõsorban a társadalmi
érintkezés, együttlét célját szolgálta. 1830-ben evezõs hajóval járta végig a
Dunát Pest-Budától a Fekete-tengerig. Az evezés intézményszerû megalapozá-
sához az elsõ Csolnakda felépítésével is hozzájárult: 1841. április 6-án ebbõl
nõtt ki a Hajós Egylet, melynek fõnemesek, bárók, grófok voltak a tagjai. Két év-
vel késõbb rendezték meg az elsõ magyarországi evezõsversenyt az akkortájt épü-
lõ Lánchíd feletti Duna-szakaszon. A versenyt a Clark Ádám által kormány-
zott Béla nevû hajó nyerte meg. Széchenyi halálát követõen barátai 1861-ben
létrehozták az elsõ, sportszerû evezéssel foglalkozó Buda-Pesti Hajós Egyletet.
Ezzel megindult az evezés országos elterjedése. A magyarok az 1880-as évek ele-
jétõl kezdve részt vettek a külföldi versenyeken. A sikerek elismeréseképpen
1933-ban Budapest rendezhette az Európa-bajnokságot, majd 1935-ben a
Fõiskolai Világbajnokságot. 

2005-ben indult el elõször a szövetség támogatásával a Tabáni Regatta me-
zõnye. A Magyar Evezõs Szövetség sikerrel pályázott a 2010-es Egyetemi
Világbajnokság megrendezésére, melynek a szegedi Maty-éri Evezõs és kajak-
kenu pálya ad otthont. Az esemény a Széchenyi emlékév programjába is bekerült,
csakúgy mint az áprilisban a Dunán sorra kerülõ Széchenyi emlékverseny. 

A Széchenyi Emlékévhez kapcsolódva emlékünnepséget szervezett a Budavári Önkor-
mányzat és a Budavári Lakosok Szövetsége. A Polgármesteri Hivatal aulájában elõ-
adások és egy alkalmi kiállítás keretében elevenedett meg a legnagyobb magyar alakja. 

Nagy múltja van a Toldys Diáknapoknak, mégis, minden év-
ben tartogat újdonságokat a több napos programsorozat.
Idén elõször tartottak például a rendezvény keretében
Roma Napot, melyen Bada Márta festõmûvész mutatta be
képeit, majd a mûvész vezetésével kézmûves foglalkozáson

vehettek részt a diákok. A romák helyzetérõl izgalmas kere-
kasztal-beszélgetést szerveztek a tematikus nap délutánján,
amit aztán este egy jó hangulatú táncház követett – a talpalá-
valót a Szilvási Gipsy Folk Band szolgáltatta. 

A március 16-19. között lezajlott diáknapokon nem csak
a romák, hanem más népek hagyományaiból is ízelítõt kap-
hattak a fiatalok. A Népek Napján Mexikótól Japánig szá-
mos ország kultúrája jelent meg együtt a Toldyban: az osztá-

lyok maguk mutatták be a különféle nemzetek szokásait. A
képzeletbeli világjárás részeként Nagy Balázs, a Földgömb cí-
mû magazin fõszerkesztõje az Andok csúcsainak meghódí-
tásáról tartott elõadást, míg Válas Péter, az iskola tanára ar-
ról mesélt, hogyan lehet olcsón felfedezni a világot. 

A programok közül ezúttal sem hi-
ányoztak a tudáspróbák: szavaló- és
matematika versenyen, valamint
„városjáró vetélkedõn” mérhették
össze tudásukat a diákok. Különle-
ges bemutatkozási lehetõséget kí-
nált a Toldy Akadémia, melyen a te-
hetséges tanulók a saját maguk által
választott témákról beszélhettek a
nagyszámú hallgatóság elõtt. Volt
kémiai, vasúttörténeti, illetve törté-
nelmi elõadás – utóbbi az orosz cá-
rok korába kalauzolta el a közönsé-
get. A fiatal elõadók teljesítményét
szigorú szakmai szempontok szerin-
ti értékelték; a történelmi beszámo-
lót például a neves Oroszország-szak-
értõ, Sz. Bíró Zoltán történész kom-
mentálta.

A nívós programokat még hossza-
san tudnánk sorolni, a Géher Ist-
ván-féle Shakespeare-mûelemzéstõl
az ifjú alkotók képzõmûvészeti kiál-

lításán át a természettudományos kísérleti délutánig sok ér-
dekességet ki lehetne emelni. Ezt hely hiányában nem te-
hetjük, egyrõl azonban mégsem feledkezhetünk meg. A di-
áknapok csúcspontját idén is a Teátrum jelentette, amelyre
most is nagyon sok osztálytárs, tanár, szülõ és öregdiák volt
kíváncsi: a Toldy színjátszó köre egymás után kétszer ját-
szotta el telt házas közönség elõtt a Hegedûs a háztetõn cí-
mû darabot.                 - d - 

Diáknapok a Toldyban 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

IInnggaattllaann

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

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

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

BBeellvváárroossii 35m2-es parkra nézõ, nagy erkélyes garzon
öröklakást, pénzt, szeretõ gondoskodással járó eltertást kí-
nálok Vári lakásért cserébe. Kun Antikvárium, telefon: 0620-
971-7297.

EEllttaarrttáássii vagy életjáradéki szerzõdést kötne értelmiségi
házaspár gyermekük részére lakásért. Telefon: 0670-586-
8116 vagy 326-5293 esténként.

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

NNaaggyykkoovvááccssii hegyvidéken 740 négyzetméteres, teraszo-
sított építési telek eladó. Víz, csatorna bevezetve, panoráma
is van. Telekméret: 30x25 m. Telefon: 0620-211-2995.

KKiiaaddóó!!  Hosszú távra I. kerületi, Kapucinus utcai, fûtött te-
remgarázsom 1 gépkocsi részére, azonnali beállással! Érdek-
lõdni lehet a 0620-9442-592 telefonszámon.

DDéélliinnééll Várra panorámás IV. emeleti 36 négyzetméteres,
egyszobás, összkomfortos, erkélyes, felújított lakásomat 14,8
millió ft-ért eladom, vagy budai nagyobbra cserélem 65 négy-
zetméterig. Telefon: 375-7580, 0620-441-1449.

II..  BBuuddáánn, a Batthyány utcában 52 négyzetméteres, kétszo-
bás, különbejárati, belsõ kertre nézõ lakás, bútorozatlanul,
hosszú távra, tulajdonostól kiadó. Telefon: 0630-9485-941.

VVeevvõõtt vagy cserepartnert keresek I. került Attila út 115. I.
emeleti, napos, parkra nézõ, hívóliftes, rendkívül jó közleke-
dési helyen fekvõ két szoba + nagyelõszoba összkomfortos,
szabályozható távfûtéses, felújított 72 négyzetméteres örök-
lakásomra. Keresek ugyan ilyen jó közlekedésû budai I.-II.
vagy XI-XII kerületi háromszobás, felújított, 90 négyzetméte-
rig, hangszigetelhetõ öröklakást tulajdonostól. Irányár: 25
millió forint. Telefon: 0630-210-2451.

VVáárrbbaann a Tárnok utcában III. emeleti kétszoba, étkezõs fel-
újított, bútorozatlan lakás kiadó. Ár: 100 ezer Ft/hó + rezsi.
Telefon: 201-9475, 0670-237-9030

EEllaaddóó öröklakást keresek a Vár területén. Telefon: 201-
9475, 0670-237-9030.

SSzzaabbóó Ilonka utcába 10 négyzetméteres tároló bérbe adó.
(Utcára nyílik, motorkerékpárnak is alkalmas) Telefon:
0630-332-6866.

II..  BBuuddáánn a Batthyány téren Dunai-panorámás, felújított,

reprezentatív épületben lévõ, II. emeleti 47 m2-es, egyedi
gázfûtéses, jó állapotú önkormányzati lakás bérleti joga átadó.
Csereirányár: 11,8 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-
964-7065. 

II..  BBuuddaaii  Várban egyedülálló kilátással a Duna felé nyíló 93
m2-es, 2,5 szoba hallos, klasszikus dongaboltozatú, cirkófûté-
ses önkormányzati lakás örökbérleti joga + 16 m2 terasszal
átadó. Csereirányár: 45 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630-964-7065.

IIII..  FFoorriinntt utcában a Millenáris park közelében modern tár-
sasházban lévõ II. emeleti 54 m2-es felújított, 2 szobás, napfé-
nyes, cirkófûtéses, erkélyes öröklakás eladó. Irányár: 21,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-964-7065. 

II..  BBuuddaaii Várra panorámás 105 m2-es, 2 + hall + cselédszo-
bás, jó állapotú, liftes Bauhaus-épület IV. emeletén lévõ össz-
komfortos öröklakás 13 m2-es terasszal eladó. Irányár: 39,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630-488-2203.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Budai Várnál a Hunyadi János úton egy
házban lévõ 2 lakás (28 m2-es, 1 szobás + 10 m2 galériával) és
(119 m2-es, 3,5 szobás) bérleti joga együtt vagy külön átadó.
Csereirányár: 6,5 M Ft ill. 25 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630-964-7065.

II..  BBuuddaaii Várban 4 lakásos patinás épületben I. emeleti, 30
m2 terasszal kialakított, 57 m2-es, 2 szobás, felújított, napfé-
nyes lakás örökbérleti joga (elvi tetõtér beépítési lehetõség-
gel) átadó. Csereirányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630-964-7065.

II..  BBuuddáánn a Bécsi kapu tér közelében, felújított, hívóliftes,
századfordulós társasház legfelsõ emeletén lévõ 122 m2-es
3,5 szobás felújítandó, polgári jellegû, cirkófûtéses öröklakás
eladó. Irányár: 33,8 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136,
0630/964-7065.

II..  BBuuddáánn a Tabánnál hívóliftes társasházban II. emeleti, 88
m2-es, 2,5 szoba hallos, remek alaprajzi elosztású, összkom-
fortos, csendes, erkélyes öröklakás eladó. Irányár: 26,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-488-2203. 

II..  GGeelllléérrtthheeggyyeenn +50 m2 tetõtérbeépítési lehetõséggel ki-
alakított 50 m2-es, 1,5 szoba összkomfortos, cirkófûtéses
öröklakás eladó. Irányár: 25 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630-488-1933. 

II..  BBuuddaaii Várban 46 m2-es, 1,5 szobás, jó állapotú, egyedi
gázfûtéses, napfényes I. emeleti önkormányzati lakás örök-
bérleti joga átadó. A lakás a tetõtér felé elviekben bõvíthetõ.
Csereirányár: 12,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630-
964-7065.

AAddááss--vvéétteell

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

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

GGoommbbffooccii--gyûjtõ vásárolna gombfocikat az 50-es, 60-as
és 70-es évekbõl. Egy-két darab is érdekel. Telefon: 0620-
516-7094

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

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

SSzzoollggáállttaattááss

KKeerrüülleettii  GGyyoorrsssszzoollggáállaatt!! Gázkészülékek teljeskörû javítá-
sa; vízszerelés, vízórák kiépítése: villany, fûtésszerelés; gépi
duguláselhárítás garanciával. 0-24 óráig a hét minden nap-
ján. Telefon: 321-8082, 0620-334-3437.oo

LLééppccssõõhháázzttaakkaarrííttáásstt, gondnokságot vállal I. kerületi,
számlaképes, referenciával rendelkezõ, családos, fiatalem-
ber. Tel.: 06-30-670-0258.

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

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

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

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

IInnggyyeenneess pénzügyi jogsegély és tanácsadás, (bankhitel, biz-
tosítások és befektetések). Jelentkezni levélben: 1013 Buda-
pest, Krisztina tér 1. vagy a honlapon: www.budaipolgarok.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

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

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

SSzzáámmííttóóggééppéétt otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás,
rendszertelepítés, adatmentés. Internet beállítása. Hardveres
problémák megoldása. Cseregép. Telefon: 0620-998-0798,
www.fmrkft.hu. 

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

SS..OO..SS..  GGáázzsszzeerrvvíízz!!  Gázkészülékek teljeskörû javítása fû-
tésszezon elõtti tisztítása, karbantartása, komplett fûtési
rendszerek kiépítése tervezéssel, gázmûeljárással, fûtési
rendszerek vegyszeres tisztítása. 0-24 óráig minden nap ga-
ranciával, ünnepnapokon is. Telefon: 291-2800, 321-8082,
0620-269-0001.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

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

EEggéésszzsséégg

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

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

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

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítási középszintû és emeltszintû
érettségire fõiskolára, egyetemre felkészítés. Több, mint húsz
éves gyakorlat. Telefon: 213-7747, 0620-518-2808.

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

FFrraanncciiaa nyelvórák diplomás, türelmes tanártól, a Batthy-
ány tértõl pár percre. Telefon: 0620-562-5678.

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

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

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

Ingatlan

VÁRNEGYED
A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

Egészség

Szolgáltatás

Adás-vétel

Oktatás

KKÖÖNNYYVVEELLÉÉSS,,

AADDÓÓTTAANNÁÁCCSSAADDÁÁSS,,

AADDÓÓBBEEVVAALLLLÁÁSS
KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS..

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

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

Ha nem kapja a Várnegyed
újságot, értesítse a terjesztõt!
Telefon: 06-20-467-9352

AAkkcciióóss  aajjáánnllaatt  aa
SSZZÉÉNNAA  TTÉÉRR  PPAATTIIKKÁÁTTÓÓLL!!

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

RReevvaalliidd  kkaappsszzuullaa  ((9900xx))::  
5400 Ft é44330000  FFtt

NNaaiillnneerr  kköörröömmggoommbbaa  eelllleennii  ssttiifftt  ((44mmll))::
4855 Ft é33990000  FFtt

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

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

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

SSzzeezzoonn  eellõõttttii  VViicchhyy  ééss  LLRRPP  
nnaappoozzóókk  vváássáárraa

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

sszzoommbbaattoonn  88..0000--1144..0000  óórrááiigg..
ZÁR, KILINCS,

LAKAT, VASALAT

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

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

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

l ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
l EGYFORMA, ZÁRLATÚ ÉS

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

ZÁRBETÉTEK CSERÉJE

éÚJ! SSZZ
OOMMBBAATT

--1100
%%!!

+SZOLGÁLTATÁSAINK:

Telefon/fax: 355-0139

HHiirrddeesssseenn  
aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!

ÜÜzzeenneettee  mmiinnddeenn  
II..  kkeerrüülleettii  ccssaallááddhhoozz  eelljjuutt!!

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben az ebek
mikrochippel történõ ellátását és regisztrációját

önköltségi áron 
(bruttó 2200 forint) megkezdtük.

Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48. Tel.: 213-6874 
Kérjük éljen a lehetõséggel! 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

PPaarrkkffaa  vvééddeelleemm  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  mmóóddsszzeerreekkkkeell

Hamarosan iitttt  aa  ttaavvaasszz. Hogy gondtalanul élvezhessük nagy díszítõ értékû lombos- és
örökzöld fáinkat, iiddõõbbeenn  ggoonnddoollnnii  kkeellll  vvééddeellmmüükkrree. A tavasz nemcsak kizöldülést, a károsí-
tókat is elhozza!

A vvaaddggeesszztteennyyéékk a vadgesztenye-aknázómolytól, a ppllaattáánnookk a platánpoloskától, a jjaappáánn--
aakkááccookk a japán pajzstetûtõl, a jjuuhhaarrffáákk fõként a levéltetvektõl károsodnak, és a ffeennyyõõfféé--
éékkeett is veszélyeztetik a kártevõk. Kártételük ggyyeennggííttii  aa  ffáákkaatt, korai lombhullást okozhat, vá-
ladékuk szennyezi a kerti bútorokat, autókat és utat nyitnak kórokozóknak, melyek lassú
pusztulást, de gyors kkiisszzáárraaddáásstt is okozhatnak.

Szeretnénk az öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk,,  úúttkkeezzeellõõkk,,  llaa--
kkóókköözzöössssééggeekk figyelmét felhívni, egy úújj,,  kköörrnnyyee--
zzeettkkíímmééllõõ megoldásra, az eennddootteerrááppiiááss véde-
lemre. A tünetek éévveennttee  eeggyy  kkeezzeelléésssseell meg-
szüntethetõk, megõrizhetõ a fák kártevõmentes-
sége, fenntartható egészséges fejlõdése. 

IIsskkoolláákkbbaann,,  óóvvooddáákkbbaann,,  jjááttsszzóótteerreekkeenn,,  kkeemm--
ppiinnggeekkbbeenn is nagy szükség lehet védelemre,
ahol hagyományos vegyszeres kezelés nem vé-
gezhetõ egészségvédelmi okból.

KKeerrttii  éétttteerrmmeekkbbeenn,,  uuddvvaarrookkbbaann pihenésünket
zavarhatja az amerikai bivalykabóca kártétele,

aalllleerrggéénn váladéka. Nyár közepétõl szinte minden díszfát megtámad, jelenléte igen zavaró.
EEnnddootteerrááppiiáávvaall ilyen körülmények között is lehet védekezni.

A ggoommbbaabbeetteeggssééggeekk is korai levélhullást okozhatnak, csökkentve a díszítõ értéket. A kór-
okozók és kártevõk elleni eeggyyüütttteess  vvééddeelleemm már kidolgozás alatt van.

Termõhelyi adottságok miatti ttááppaannyyaagghhiiáánnyy
is okozhat lombelszínezõdést, klorózist. Ilyen
esetekben fõként mikroelem pótlás szükséges,
ami eeggyy  mmeenneettbbeenn  vvééggzzeetttt  kkeezzeelléésssseell megvaló-
sítható lesz.

Az aakkuusszzttiikkuuss  ffaavviizzssggáállaatt  ((FFaakkoopppp  33DD)) haté-
kony módszer aa  kkoorrhhaaddááss  kkoorraaii  ffeelliissmmeerréésséérree. A
viharkárok megelõzésével megakadályozhatók
a balesetek, épületekben, autókban bekövetke-
zõ károk, és a gyógyítás módjára is konkrét
szaktanács adható.

Kérjük, tekintse meg hhoonnllaappuunnkkaatt::  wwwwww..ppaarrkkffaavveeddeelleemm..hhuu..
LLeeggyyeenn  bbiizzttoonnssáággbbaann,,  mmûûkkööddjjöönn  eeggyyüütttt  vveellüünnkk  ppaarrkkffááiinnkk  vvééddeellmméébbeenn!!

DDrr..  VVáállyyii  IIssttvváánn,,    
növényvédõ szakmérnök (x)

„Beethoven ünnep a Budai Várban” a címe annak a
rendezvénysorozatnak, amelyet 2010. május 7-9. kö-
zött szervez a Budavári Önkormányzat. A rendezvény
aktualitását az adja, hogy 210 évvel ezelõtt, 1800.
május 7-én a Budai Várszínház adott otthont gróf
Brunszvik Ferenc felkérésére, József Nádor elsõ fele-
sége, Alexandra Pavlova nagyhercegnõ névnapja al-
kalmából Ludwig van Beethoven egyetlen budai kon-
certjének. A koncertrõl a második magyar nyelvû új-
ság, a Magyar Kurír is tudósított. A háromnapos ren-
dezvény keretén belül rendezik meg a vetélkedõ dön-
tõjét. A verseny egy pályázatos elõdöntõbõl és a Budai
Vár területén megszervezett döntõbõl áll.

A  verseny  célja:  
A tanulók minél jobban megismerjék Ludwig
van Beethovent, a zeneszerzõt és munkássá-
gát, valamint az adott korszaknak, a felvilá-
gosodás hajnalának légkörét, kulturális
környezetét.

A  jelentkezés  és  a  részvétel  feltételei:  
A versenyre jelentkezhetnek az általá-
nos és középiskolák 7-8. évfolyamos
tanulói, illetve a nyelvi elõkészítõ évfo-
lyamok diákjai, 4 fõs csapatot alkotva.
Iskolánként egy csapat indulhat. 

Nevezési  díj: nincs.

A  nevezés  módja:
Külön nevezés nincs. Az iskolák a www.ok-
ker.hu honlapról letölthetõ adatlappal együtt
megküldik az iskola csapatának pályamunkáját
az 1301  Budapest,  Pf.  31. címre.

A  verseny  fordulói:
I.  forduló:  A  pályamunka  elkészítése
Kreativitását, képzelõerejét, tájékozottságát felhasznál-
va minden jelentkezõ csapat állítson össze egy korabeli
újságot – egy tavaszi lapszámot - , amely éppúgy tudó-
sít Haydn március 8-i koncertjérõl, mint Ludwig van
Beethovennek az ország elsõ kõszínházában, a Budai
Várszínházban tartott kamarazenei hangversenyérõl.
Az újság ezenkívül tartalmazzon aktuális helyi és or-
szágos híreket; programajánlót; adjon hírt rendezvé-
nyekrõl, a kor divatjáról, szokásairól; társasági életrõl;
tartalmazzon illusztrációkat stb., melyek tükrözik a kor
hangulatát. A pályamunka terjedelme minimum négy,
maximum nyolc A/4-es oldal.

II.  forduló:  Országos  döntõ
A csapatok az ajánlott felkészülési anyag alapján hely-
ben megoldandó feladatokat kapnak.

A  döntõbe  kerülés  feltételei:
A beküldött pályamunkák alapján egy szakmai kollégi-
um, a zsûri kiválasztja azt az öt csapatot, amely az or-
szágos döntõn méri össze tudását. 

A  pályamunkák  postára  adási  határideje:
2010.  április  12.

A verseny témája, felkészüléshez felhasználható iroda-
lom: A döntõre való felkészüléshez segítséget nyújta-
nak a www.okker.hu weboldalon a „Beethoven  ünnep”
link alatt található anyagok. A pályamûvekhez kérjük
mellékelni a csapat munkájában részt vevõ diákok ne-
vét, az iskola adatait, elérhetõségét tartalmazó adatla-
pot. A borítékra kérjük ráírni: „Beethoven ünnep”.

Az  országos  döntõ  helyszíne  és  idõpontja:
Budapest,  2010.  május  8-99.

Az  eredmények  közzétételének  módja:
Az elsõ forduló eredménye követhetõ
lesz az www.okker.hu honlapon a
„Beethoven  ünnep” link alatt, illetve
a döntõs csapatok e-mailben is tájé-
koztatást kapnak. 

Az országos döntõn a verseny ered-
ményhirdetése nyilvánosan és ünne-
pélyesen történik. A döntõbe kerülõ

csapatok pályamunkáit kiállítjuk a
„Beethoven ünnep a Budai Várban” cí-

met viselõ rendezvény hangversenyeinek
helyszínén. 

Díjazás:
Az országos döntõbe bekerülõ csapatok és kísérõik
(csapatonként egy kísérõ tanár) útiköltségét a szerve-
zõk megtérítik, szállásukról, ellátásukról gondoskod-
nak. A csapatok a Budapest I. kerületi polgármester,
dr. Nagy Gábor Tamás vezetésével megismerkedhetnek
a Budai Vár látványosságaival, illetve ingyenes belépõt
kapnak a fesztivál keretében zajló, 2010. május 8-i ze-
nei rendezvényre. 

A döntõn kiemelkedõen szereplõ csapatok értékes
tárgyjutalomban részesülnek. 

További  információ,  felvilágosítás  kérhetõ:
Az 1/248-8008 és a 30/705-1422-es telefonszámokon. 

A  szervezõk  elérhetõsége:
Okker Oktatási és Kereskedelmi Zrt. 
1132 Budapest, Kresz Géza u. 20/A. 
E-mail: titkarsag@okker.hu 
Web: www.okker.hu.     

Versenyfelhívás
Budapest  I.  kerület  Budavári  Önkormányzatának  polgármestere,  dr.  Nagy  Gábor  Tamás  

és  az  OKKER  Oktatási  és  Kereskedelmi  Zrt.  vezérigazgatója,  dr.  Igaz  Sarolta  

„Beethoven  ünnep”
címmel  országos  vetélkedõt  hirdet

Magyar Kultúra Alapítvány 
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
A Magyar Kultúra Alapítvány aulájában centenáriumi
emlékkiállítás nyílik Holesch Dénes festõmûvész alkotá-
saiból. A tárlat 2010. április 11-ig tekinthetõ meg min-
den nap 10-18 óráig. A kiállításra a belépés díjtalan.

Várfok Galéria – XO terem
(Budapest, I.,Várfok u. 11.)
Crescendo címmel csoportos kiállítás aatoth franyo,
Csiszér Zsuzsi, feLugossy László, Françoise Gilot, Gyõrf-
fy László, Martin C. Herbst, Herman Levente, El Kazov-
szkij, Mulasics László, Nádler István, Ray Monde,
Rácmolnár Sándor, Rozsda Endre, Szirtes János, Szo-
tyory László, Ujházi Péter, Várady Róbert, Sebastian
Weissenbacher mûveibõl. A tárlat különlegessége, hogy
a Várfok Galéria teljes mûvészkörét, vagyis mind a 18
magyar és nemzetközi alkotót felvonultatja.

Várfok Galéria – Várfok terem 
(Budapest, I., Várfok u. 11.)
Impulso címmel csoportos kiállítás Appelshoffer Péter,
Fátyol Viola, Jahoda Réka, Kaszás Réka, Komlovszky-
Szvet Tamás, Kores, Kútvölgyi Léna, Mayer Hella,
Molnár Ágnes Éva, Szemethy Orsi, Tesch Katalin, Zhenia
Bozukova alkotásaiból. A Spiritusz Galériából tizenkét
mûvész kapott felkérést arra, hogy a Várfok Galéria
mûvészkörébõl a számukra kiválasztott, egy-egy „pár-
mûvész” mûveire, munkásságára reflektáljanak, egy
általuk készített alkotáson keresztül. A csoportos kiállí-
táson különbözõ mûfajok képviseltetik magukat, a
festménytõl a videó munkákon át a fotóig és a szoborig.
Mindkét tárlat április 29-ig tekinthetõ meg. 

Tabán Teázó 
(Budapest, I., Attila út 27.)
Egy év a napon - Gibraltár és Andalúzia feketén, fehé-
ren címmel Karczag Dániel fotóiból nyílik 2010. már-
cius 31-én 6 órakor. Közremûködik: Vámos Veronika
- flamenco tánc, ének és Raffay Zsófi-latin gitár. A
Mûvész-szerda sorozat szervezõje és házigazdái sze-
retettel és pezsgõ hangulattal várják az érdeklõdõket
március utolsó szerdáján. A kiállítás április 27-ig te-
kinthetõ meg.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 
(Magyar Kultúra Alapítvány székháza) 

Április 6. (kedd) 18.00 óra: Széchenyi  István emlé-
kei itthon  és Európában (II.). Tapasztalatszerzõ utak-
tól az alkotó évekig. Dr. Ács Tibor író, hadtörténész

elõadása, majd a tagság „Széchenyiek nyomában Eu-
rópában”címû kiállításának megnyitóján dr. Messik
Miklós vetített összeállítása: „Széchenyi emlékek
Angliában és Franciaországban” címmel. Közremû-
ködik: Bánffy György Kossuth- és Jászai-díjas szín-
mûvész. Meghívott vendégeink: az MTA és a Szé-
chenyi Társaság képviselõi.

Április  20. (kedd) 18.00 óra: Neves magyar kollégiu-
mok és híres diákjaik (II.) Sárospatak. A nagy múltú is-
kola története és diákjai felidézése a Református
Kollégium közremûködésével. Helyszín: Budapest, I.,
Szentháromság tér 6., Deák terem.

Duna Televízió székháza 
(Budapest, I., Mészáros u. 48.)
Ábrahám Rafael festõmûvész képeibõl nyílt kiállítás a
Duna Televízió székházában. A tárlat április 2-ig tekint-
hetõ meg, naponta 10 és 19 óra között.

Tavaszi kirándulások
Az MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezete kirán-
dulást szervez a Krisna-völgybe április 21-én, szerdán.
Az eseményre jelentkezni és a programot átvenni április
12-én és 19-én lehet a Krisztina tér 1. alatt, délelõtt
9.30-tól, 11.30-ig a szakszervezeti irodán. Aki lemarad-
na az áprilisi kirándulásról, az se csüggedjen, hiszen má-
jus 18-án Gyõr lesz a következõ állomása a programso-
rozatnak. A gyõri városnézésre május 10-én és 17-én
lehet jelentkezni a már említett helyszínen.

Vízivárosi Galéria 
(Budapest, II., Kapás u. 55.)
Álom és valóság - grafikák címmel a Magyar Tipográfu-
sok Egyesületének  kiállítása április 13-ig látogatható.
Nyitva tartás: keddtõl péntekig 13-18 óráig, szombaton
10-14 óráig.

Franciaországban vendégszerepel 
a Magyar Állami Népi Együttes
A Magyar Állami Népi Együttes március 1-jétõl április 5-
éig újra Franciaországban vendégszerepel, a párizsi
székhelyû Francekoncert ügynökség szervezésében.
Az együttes a turné során Párizsban és további nagyvá-
rosokban – többek között Toulon, Reims, Nancy, Bor-
deaux –, összesen huszonegy elõadáson, közel tizenöt-
ezer nézõ elõtt lép fel. Az együttes negyven fõs társulat-
tal mutatja be a magyar – és tágabb értelemben a
Kárpát-medence – tánc- és zenehagyományaiból ösz-
szeállított elõadását. A produkció rendezõ-koreográfu-
sa Mihályi Gábor, zenei szerkesztõje Kelemen László.  

PPrrooggrraammookk
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