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Márai Sándor bizonyára elégedett mo-
sollyal nyugtázná, hogy Déryné szobra
– amelynek „lefejezésérõl” 1944-ben
Naplójában is megemlékezett – újra a
helyén áll. Krinolinszoknyáján, gitár-
ján és arcvonásain semmi nyoma az
idõ múlásának. Ligeti Miklós alkotá-
sának hasonmását a Magyar Dráma
Napján, szeptember 21-én avatták fel
a Horváth-kertben, az egykori Budai
Színkör helyén.

A közönség soraiban sok krisztinavárosi
akadt, az érdeklõdõ járókelõk is megálltak e
különleges esemény miatt, és többen a kör-
nyékbeli házak ablakaiból követték az esemé-
nyeket. Dudás Dorottya, az ünnepség mûsor-
vezetõje bevezetõben  Ligeti Tamás Miklóst,
az eredeti mû készítõjének unokáját, és Polgár
Botond szobrászmûvészt a másolat alkotóját
köszöntötte, majd röviden méltatta Déryné
Széppataki Rózát, aki  200 esztendeje lépett
elõször színpadra. Az 1793-ban született mû-
vész – hazánk elsõ operaénekese – legna-
gyobb sikereit szubrettként aratta.

A szoboravató közönsége Kubik Anna
Jászai-díjas mûvésznõ elõadásában két
részletet is hallhatott Déryné naplójá-
ból. A szakemberek nem csupán szín-
háztörténeti, hanem nyelv-, kultúr- és di-
vattörténeti szempontból is forrásérté-
kûnek tartják e bájos humorral megírt
visszaemlékezést.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
avatóbeszédében arra emlékeztetett, hogy

a második világháború során találatot ka-
pott, majd eltûnt Déryné szobrot a
Budavári Önkormányzat döntése nyo-
mán most újra felállítják. Mindez rend-
hagyó eseménynek számít, mert sokak
szerint nincs szükség egy letûnt világ re-
konstruálására. Szerencsére akadnak
olyanok is, akik úgy vélik, hogy az értéke-
ket újra kell alkotni.  A polgármester fel-
idézte, hogy a 2008-ban megtartott köz-
meghallgatásra érkezett egy levél, az ak-
kor 87 éves Frenyó Endrétõl, aki így írt:
„Felhasználva az alkalmat, szíves figyel-
mükbe ajánlom, hogy továbbra is kezde-
ményezzék kerületünk régi emlékeinek
fokozott megõrzésének és felkutatásának
lehetõségeit és buzdítsák erre a jövõben is
kerületünk lakosságát.” A levél így folyta-
tódott: „1935-ben, 14 éves diákként nagy
öröm volt számomra, hogy részt vehet-
tem Ligeti Miklós Déryné-szobrának ün-
nepélyes felavatásán és végtelenül elkese-
rített, amikor 1944. decemberében az
óvóhelyrõl elõbújva megláttam a lefeje-
zett Dérynét. Ifjúkori élményeim késztet-
tek arra, hogy kezdeményezzem a ma már
elfelejtett múltat felidézni, ennek remé-
nyében gyûjtöttem össze a mellékelt írá-
sokat, hogy ezzel elindíthassam néhány
régi emlékünk megismerését és esetleges
megmentését.” A levélhez néhány érde-
kes írást is mellékelt az idõs úr, akinek re-
ménysége teljesült, s aki betegsége miatt a
szoboravatón nem tudott részt venni. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Felavatták Déryné szobrát 
a Horváth-kertben

Önkormányzati pályázatok
A Budavári Önkormányzat képviselõ-tes-
tülete pályázatot hirdet az elsõ kerületben
megvalósuló karitatív és szociális progra-
mok támogatására a 2010. évi költségveté-
si rendeletében biztosított Válságkezelõ
Alap terhére.
Ugyancsak pályázatot írt ki a képviselõ-
testület a társasházak által igényelhetõ fel-
újítási  hitelfelvétel támogatásához.

Vas István századik 
születésnapjára
A magyar irodalom fele megfordult Vas
Istvánnál. Megcsodálta ómódi modernsé-
gét, bölcsességét, kitárulkozó õszintesé-
gét. Nagy költõ volt, tiszta jellem. Talán az
utolsó, akinél ez a kettõ elválaszthatatla-
nul egybeesett. 

Magyar Mise az összefogásért
Tolcsvay Lászlót minden emléke a Várhoz
köti, itt született, ide járt iskolába, s legjobb
barátait, köztük elsõ zenekarainak tagjait
is e helyütt találta meg. Nem is igazán vá-
gyott emiatt külföldre, még az „átkos” ide-
jén sem – a mûvészet eszközével inkább itt-
hon kereste és keresi annak lehetõségeit,
hogyan lehetne ezt az országot jobbá tenni.
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Átadták az új teniszpályát és a mûfüves focipályát

Fejlesztések a Czakó utcai sportközpontban
Ünnepélyes keretek között adták át a kerületi
sportbarátoknak a Czakó utcai Sport és
Szabadidõközpont területén kialakított va-
donatúj tenisz-, valamint a legmodernebb
anyagok felhasználásával felépített mûfüves
focipályát. A Családi Nap keretében az
Oxygen Wellness hamarosan elkészülõ köz-
pontját belülrõl is megtekinthették az érdek-
lõdõk. 

Családi napra hívta a kerület polgárait a
Budavári Önkormányzat. Az apropó a Czakó ut-
cai Sport és Szabadidõközpontban nemrégiben
elkészült - régóta várt - salakos teniszpálya, vala-
mint a korábbinál lényegesen modernebb, világí-
tással ellátott mûfüves labdarúgó pálya átadása
volt. A fejlesztések részei annak a programnak,

amelynek köszönhetõen a Naphegy tetején egy
minden igényt kielégítõ sportközpont jön létre. 
Dr. Nagy Gábor Tamás köszöntõjében az elõz-
ményeket elevenítette fel. Elmondta, hogy 1998-
ban, polgármesterré választásakor egyik elsõ in-
tézkedése a Czakó utcai sporttelep helyzetének
rendezése volt. Kiderült ugyanis, hogy a kerület
legfontosabb szabadidõs, illetve tömegsport köz-
pontjának még alapító okirata sincs.  – Úgy tûnt,
mintha mindenféle szempontból megállt volna
itt az idõ. A rendezetlen mûködés mellett a szük-
séges felszerelések, pályák sem álltak rendelkezés-
re. Ekkor indult meg az az építõ munka, amely-
nek végén, a remények szerint hamarosan, min-
den korábbinál pezsgõbb sportélet jellemzi majd
a Czakót. Ennek kézzelfogható jele a már elké-
szült két sportpálya, amit nemsokára az Oxygén

Wellness Központ, majd további pályák átadása
követ – hívta fel a figyelmet a polgármester. Nem
volt egyszerû eljutni idáig, hiszen sokan szerették
volna rátenni a kezüket erre a páratlan fekvésû
telekre. Az önkormányzat azonban mindvégig
kitartott a sportfunkció mellett és olyan megol-
dást keresett, ami a kerület lakóinak érdekeit
szolgálja, egyúttal nem jelent túlzott beépítést. 

-Idõközben rendbetettük a füves nagypályát,
gumiburkolatú futókört alakítottunk ki, elké-
szült a street-ball pálya, valamint a lelátók egy ré-
sze is megújult – emlékeztetett dr. Nagy Gábor
Tamás. Hozzátette: az igazi változást az Oxygén
Wellnes Központtal kötött szerzõdés jelenti. A ki-
lencvenes években már voltak tervek a Czakó
használaton kívüli rézsûjének beépítésére, 2004-
ben pedig megtörtént az elsõ pályáztatás, ered-
ménytelenül. 2006-ban az önkormányzat újra
meghirdette a hasznosítást. Erre érkezett az
Oxygen Wellness pályázata, amit a képviselõ-tes-
tület elfogadott. (Folytatás a  6. oldalon) 

Bankkártyával és átutalással
is lehet fizetni az ÜSZI-n

Októbertõl újabb szolgáltatás segíti az ügyinté-
zést a Budavári Önkormányzat ügyfélszolgála-
ti irodáin.  A mindennapi életben egyre nép-
szerûbb a bankkártyával, illetve átutalással va-
ló fizetés, ezért az önkormányzat úgy döntött,
hogy az ügyfélszolgálati irodákon is lehetõsé-
get biztosít erre. Az új fizetési mód kényelme-
sebb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetõvé
az ügyfeleknek, mivel nem hosszabbítja meg az
ügyintézési idõt a postai befizetés és várakozás
idõtartama.  

Az Okmányirodában központilag már ko-
rábban bevezették a bankkártyás fizetést. Az
ügyfelek visszajelzései azt mutatják, hogy elége-
dettek a rendszerrel. Október 1-tõl az önkor-
mányzat valamennyi Ügyfélszolgálati Irodáján
(Kapisztrán tér 1., Attila út 12., Iskola utca
16.) lehetõség nyílik a bankkártyás fizetésre, a
helyi bevételek (pl., a közterület-használattal
kapcsolatos díjak,  gazdálkodói várakozási hoz-
zájárulások díja, „parkolási matrica díj” -
2.000 -Ft) befizetésénél. Az illetékek befizetése
továbbra is az ügyfélszolgálati irodákon megvá-
sárolható illetékbélyegen történik.

A helyi adók (gépjármûadó, építményadó)
befizetése egyelõre technikai okok miatt bank-
kártyás módon nem lehetséges, de átutalással
befizethetõ. Az átutalásra az ügyfélszolgálati
irodákon levõ, internet kapcsolattal rendelke-
zõ számítógép – „ügyfélgép” - áll az ügyfelek
rendelkezésére. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester Polgár Botond szobrászmûvésszel együtt
leplezte le Déryné szobrát

Mind az egyéni önkormányzati választókerüle-
tek száma és földrajzi határai, mind pedig a ko-
rábban kialakított szavazókörök is megváltoz-
tak a nyári jogszabály-módosítás következté-
ben. Kérjük, a szavazási értesítõn vagy a lakó-
házakban elhelyezett tájékoztató táblán ellen-
õrizzék, melyik választókerülethez és azon be-
lül melyik szavazókörhöz tartoznak, hol kell
szavazniuk. 

A megváltozott körzetek térképe és az utca-
lista megtekinthetõ a Várnegyed újság szep-
tember 3-i számában vagy letölthetõ az önkor-
mányzat honlapjáról: www.budavar.hu

Önkormányzati
Választások 20102010
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A Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete pályázatot hirdet
az elsõ kerületben megvalósuló karitatív és szociális programok tá-
mogatására a 2010. évi költségvetési rendeletében biztosított
Válságkezelõ Alap terhére.

Az elsõ kerület területén, az elsõ kerületi polgárokra irányuló szociá-
lis és karitatív szolgáltatások, valamint programok támogatása, ame-
lyek ellenõrizhetõ módon, a gazdasági válság miatt, nehéz helyzetbe
került lakosokat és családokat támogatja. A pályázatok támogatására
rendelkezésre álló keretösszeg 7.000.000,- Ft azaz hétmillió forint.

Pályázók köre:
A, Egyházak (egyházközségek), egyházi fenntartású szervezetek, ame-
lyek az I. kerületben fejtik ki tevékenységüket és a pályázati program-
juk az elsõ kerületi lakosok és családok számára nyújt szolgáltatást.
B, Bejegyzett társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezet),
és alapítványok, amelyek alapszabályzatban, illetve alapító okirat-
ban vagy bírósági nyilvántartásról szóló végzésben feltüntetett kari-
tatív tevékenységüket az elsõ kerületben végzik és/vagy az elsõ kerü-
leti lakosokra, családokra irányul.

A pályázati adatlapon fel kell tüntetni:
- a pályázó szervezet (kötelezettségvállaló esetén a kötelezettségválla-
ló) megnevezését, címét, számlaszámát, felelõs vezetõjének nevét;
- cégbírósági bejegyzését (civil szervezet esetén)
- amennyiben befogadó szervezetet vesznek igénybe, úgy annak meg-
nevezését, címét, számlaszámát, felelõs vezetõjének nevét;
- a pályázat lebonyolításáért felelõs személy adatait;
- a pályázati program célját, megnevezését, helyszínét, idõpontját;
- a programon résztvevõk és a programot rendezõk számát;
- a program teljes költségvetését, ezen belül külön feltüntetve
- az általános forgalmi adót is tartalmazó összköltséget,
- a visszaigényelhetõ általános forgalmi adó összegét,
- a program végrehajtásához tervezett forrásokat.

A pályázathoz mellékelni kell:
- a pályázó bemutatkozását, 
- a program vagy szolgáltatás részletes leírását,  
- a program vagy szolgáltatás részletes költségvetését, 
- a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapot. 
A mellékleteket maximum 1-1 A/4 oldal terjedelemben kérjük csa-
tolni.Pályázni csak pályázati adatlapon lehet, amely átvehetõ: a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodáin (1014 Budapest Kapisztrán tér
1., 1013 Budapest Attila út 12., 1011 Budapest, Iskola u. 16.), illet-
ve letölthetõ az Önkormányzat honlapjáról (www.budavar.hu).
Pályázati információ: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
tel.: 458-3028 
Benyújtási határidõ: 2010. október 29.
A pályázatokat két elkülönített példányban, de egy borítékban a
Budapest I. kerület Budavári önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodáján (1014 Budapest Kapisztrán
tér 1.) kell személyesen benyújtani a jelzett határidõ napján az ügy-
félfogadás végéig (azaz 12.00 óráig). 
A lezárt borítékon kerüljön feltüntetésre: 
„Karitatív és szociális programok támogatása 2010.”
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 31.
A pályázatokat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képvi-
selõ-testülete bírálja el. 
A képviselõ- testület döntésérõl valamennyi érvényes pályázatot be-
nyújtó pályázó írásban értesítést kap. A határidõre benyújtást az ügy-
félszolgálat által kiadott igazolással kell dokumentálni. 
A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat támogatói szerzõdést köt, amely tartalmazza az elnyert támogatás
felhasználásának és elszámolásának módját.
Pályázati anyagokat nem küldünk vissza. A pályázat kiírója fenntart-
ja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

dr. Nagy Gábor Tamás 
polgármester

Az önkormányzat jelenlegi képviselõ-testületének utolsó ülésén
döntés született az I. kerületben megvalósuló karitatív és szoci-
ális programok támogatásáról, az új naphegyi játszóház mû-
ködtetésének feltételeirõl, és arról is, hogy állítsanak emléktáb-
lát Zórád Ernõ, a „Tabán festõje” tiszteletére egykori lakóhá-
zának falán, születésének 100. évfordulója alkalmából.

A Budavári Önkormányzat négy évvel ezelõtt alakult képviselõ-testü-
lete szeptember 15-én tartotta utolsó ülését; a testület tagjai Marton
László szobrászmûvész alkotásait bemutató albumot vehettek át em-
lékül. Az ülés célja természetesen ezúttal is az érdemi munka volt: en-
nek jegyében jóváhagyták a képviselõk az idei költségvetés I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint módosították a költség-
vetési rendeletet, elsõsorban azért, mert az államháztartási törvény új
elõírásai szerint az európai uniós támogatásban részesülõ feladatokat
a támogatási szerzõdésben szereplõ ütemezésben kell szerepeltetni a
büdzsé kiadási és bevételi oldalán. 

Az építési törvény változásai miatt módosításokat fogadtak el a
Kerületi Építési Szabályzatot érintõen is: a korrekció lényege, hogy el-
vi építési engedélyt ezentúl nem kötelezõ kérni az építési engedély
iránti kérelem benyújtása elõtt, ez lehetõségként marad meg az ügy-
felek számára az építkezéshez szükséges követelmények elõzetes tisz-
tázása céljából.

Emléktábla Zórád Ernõnek

A képviselõk egyöntetûen elfogadták, hogy a Csap utca 1. számú ház
homlokzatán készüljön egy emléktábla a több mint hat éve elhunyt
Zórád Ernõ tiszteletére, aki sokáig ebben a házban élt és alkotott,
mint képregény-rajzoló, festõ, grafikus, illusztrátor. Kerületünk
díszpolgára különösen kötõdött lakókörnyezetéhez a Tabánhoz,
melynek háború elõtti, izgalmas világát régi vázlatai és fotói alapján
csodálatos akvarellekben örökítette meg. Vecsey András (Fidesz-
KDNP), a Tabán képviselõje megemlítette, hogy jövõre lenne Ernõ
bácsi 100 éves, ebbõl az alkalomból kiállítás is készülhetne képeibõl
a Várnegyed Galériában. 

Egyhangú, elutasító döntés született Sri Chinmoy tervezett szobrá-
val kapcsolatban. Az indai származású, három évvel ezelõtt elhunyt val-
lási vezetõ emlékére szobrot akart állítatni a Magyarországi Sri
Chinmoy Alapítvány a Gellérthegyen, amit a fõváros városképvédel-
mi bizottsága elõször támogatott, majd néhány nappal késõbb ezt a
döntését visszavonta. A Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete is
úgy foglalt állást, hogy a szobornak nincs helye a kerületben; dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester szerint a nagy vallásalapítókat ábrázoló
Filozófiai Kert-szoborcsoporttal konkurált volna a nagyobb léptékû,
ugyanakkor kevésbé ismert személyiséget megformáló kompozíció.

Játszóház a Naphegyi Óvodában

Az idén májusban lezajlott óvodai jelentkezések az üres férõhelyszá-
mot jóval meghaladó szülõi igényeket jeleztek. Azok a kerületi gyer-
mekek, akik helyhiány miatt nem kerülhettek felvételre várólistára
kerültek. Ilyen esetekben megoldást jelenthet a szülõ részére, ha né-
hány órára játszóházban helyezheti el gyermekét, ezért az önkor-
mányzat erre a célra a nyár folyamán felújította a Naphegyi Óvoda
Nyárs utcai épületében hat éve üresen álló lakás helyiségeit.  A kép-
viselõk úgy határoztak, hogy a játszóházat a Naphegyi Óvoda Róbert
Gida Alapítványa mûködtesse, számukra ingyenes használatba ad-
ták a felújított épületrészt.  (Írásunk a 3. oldalon)

Támogatás a karitatív és szociális programoknak

Az önkormányzat tavaly márciusban fogadta el válságkezelõ prog-
ramját, melynek része a rászorulók segítése és a szegénység elleni
küzdelem. Ez alapján pályázatot írt ki a képviselõ-testület az I. kerü-
letben megvalósuló karitatív és szociális programok támogatására,
amelyek a gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került lakosokat,
családokat segítik. A pályázaton indulhatnak a kerületben tevékeny-
kedõ egyházközösségek, egyházi fenntartású szervezetek, civil szerve-
zetek, alapítványok. A rendelkezésre álló keretösszeg hétmillió fo-
rint. A pályázatokat 2010. október 29-ig lehet benyújtani, az elbírá-
lás határideje 2010. december 31. -d-

A képviselõ-testületi ülésen történt

Segítség a segítõknek
Pályázat társasházak által
igényelhetõ felújítási 
hitelfelvétel támogatásához

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-
testületének 12/2005. (VI.1.)Kt. Rendelete alapján.
A pályázaton való részvétel feltételei:
Támogatás annak a társasháznak nyújtható, amely
a) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegyzésre ke-
rült, (ennek hiányában a társasház alapító okiratát a
Földhivatalhoz benyújtották), és
b) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozással, a
Budavári Önkormányzatot megilletõ egyéb lejárt tartozással
vagy a társasházközösség által felvett hitel-tartozással, és
c) építéshatósági engedélyköteles munkálatok esetében ren-
delkezik az építéshatóság építési engedélyével, és
d) közgyûlési határozata alapján
felújítási alapot képez és a közgyûlés döntött – a pénzintézet-
tõl igényelt kölcsön visszafizetéséhez megfelelõ mértékû fede-
zetet nyújtó  – a felújítási alap javára történõ befizetési kötele-
zettségrõl, avagy a megemelt közös költség fizetésének kötele-
zettségét vállalta.
A támogatás kizárólag az alábbi még el nem végzett felújítá-
si és korszerûsítési munkálatokhoz vehetõ igénybe:
(1)
(a) az épület fõ tartószerkezeti elemeinek felújítása, alap meg-
erõsítése, talajvíz elleni védelem,
(b) tetõ, tetõszerkezet, födémek, kémények teljes vagy részle-
ges felújítása;
(c) függõfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújítása;
(d) lift felújítása,
(e) lépcsõház, egyéb közös használatra szolgáló helyiségek tel-
jes vagy részleges felújítása;
(f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévõ épületgé-
pészeti berendezések és vezetékhálózatok-különös tekintettel
a gázvezeték rendszer- teljes vagy részleges felújítására, korsze-
rûsítésére (a központi antenna, a kaputelefon és a kábel tv be-
rendezéseinek és vezetékhálózatának kivételével),
(g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az együtt jár az
épület hõszigetelésének javítását vagy a baleset megelõzését
célzó munkálatokkal,
(h) felszíni csapadékvíz elvezetése,
(i) villámvédelem.
(2) A támogatás kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott
munkálatok elengedhetetlenül szükséges mértéket meg nem
haladó kivitelezési és bonyolítási  költségeinek fedezésére
nyújtható.
A támogatás mértéke és feltételei:
(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke a
pénzintézettõl igényelt és általa már jóváhagyott hitelösszeg 
a.) 20 % - ig terjedõ óvadéki betét, maximum 5 millió Ft, va-
lamint 
b.) a hitelösszeget terhelõ banki kamat 
- 30 %- a, a hitel futamidejének elsõ 5 évében, 
- 65 %- a, a hitel futamidejének további 5 évében.
(2) Egy társasház egy éven belül csak egy alkalommal kaphat
támogatást.
(3) A társasház a Rendelet alapján újabb támogatást csak azt
követõen
kaphat, amennyiben a pénzintézettõl korábban felvett köl-
csönét már teljes
egészében visszafizette.
A támogatás idõtartama (futamideje) legfeljebb 10 év.
(A vállalt idõtartamot a társasház maga határozza meg.)
A pályázaton való részvétel módja:
A pályázat benyújtásának módja: az erre a célra rendszeresí-
tett nyomtatványon, a szükséges mellékleteket csatolva.
A pályázat benyújtásának helye: Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda
(1014 Budapest I. Kapisztrán tér 1.)
A pályázatokat folyamatosan, 2010. november 5. (péntek) 12
óráig lehet benyújtani.
A pályázatok elbírálásának szabályai:
A pályázatokat a Polgármester elõterjesztése alapján a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság bírálja el.
A pályázatok elbírálása során - a rendelkezésre álló pénzösz-
szeg erejéig - a pályázatokat az alábbi sorrendben kell figye-
lembe venni:
- a volt állami, illetve önkormányzati tulajdonú lakások priva-
tizációja során alakult társasházak
- egyéb társasházak és lakásszövetkezetek.
A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül közzétételre.
A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyomtatvány Ügyfél-
szolgálati Irodáinkon (Bp. I., Kapisztrán tér 1. Bp. I., Attila u.
12. és Bp. I., Iskola u. 16. sz.) beszerezhetõ, valamint a
www.budavar.hu honlapunkról is letölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kérhetõ a
Polgármesteri Hivatal Vagyoni Irodájánál. (Tel: 458-3029)

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Önkormányzati pályázat karitatív 
és szociális programok támogatására

A Látás Hónapja programhoz
csatlakozva a Budavári Önkor-
mányzat Maros utcai rendelõ-
intézete 2010. október 16-án,
szombaton ingyenes szemészeti
szûrõvizsgálatot tervez. Intéz-
ményünk szakorvosai ezen a
napon a sokszor tünetmentes,
ám a látásra nézve rendkívül ve-
szélyes, kezeletlen esetben vak-
sághoz vezetõ zöldhályog (glau-
kóma), valamint a sárgafolt
(makula) sorvadás szûrését
komputerizált gépekkel végzik.
A program keretében az asszisz-

tenseink és orthoptikusaink ál-
tal Önöknek rendelt távoli- és
olvasó szemüvegeiket, Zeiss és
Essylor lencsék becsiszolásával
az elõtérben mûködõ Maros
Optika 30%-os árengedmény-
nyel készíti el. Ezen kedvez-
mény csak a szûrõvizsgálat nap-
ján megrendelt szemüvegekre
érvényes!
Szeretettel várjuk az érdeklõdõ-
ket 2010. október 16-án reggel
nyolc órától délután négyig a
Maros utca 16/b-ben!

dr. Szalai László programvezetõ

Ingyenes szemészeti szûrés  
a Maros utcai rendelõben

Ha nem kapja a Várnegyed
újságot, értesítse a terjesztõt!

Email: szepig@mailbox.hu
Telefon: 06-20-467-9352

ÜÜggyyeelleett  aazz  OOkkmmáánnyyiirrooddáánn
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy az
önkormányzati választást meg-
elõzõ, 2010. október 2-i napon és
a szavazás napján, 2010. október
3.-án az Okmányiroda (Buda-
pest, I. kerület, Attila út 12.)
ügyeleti rendet tart kizárólag az
elkészült új okmányok átvétele
céljából (személyazonosító iga-
zolvány, útlevél, vezetõi enge-
dély). 
Az Okmányiroda ügyeleti rendje:
2010. október 2. szombat 
9.00-13.00 óráig
2010. október 3. vasárnap
8.00-16.00 óráig 

dr. Deák Ferenc
a Helyi Választási Iroda vezetõje

Nyilatkozat
A Nemzeti Fórum Lezsák Sándor
vezetésével Lakitelek szellemisé-
gének megfelelõen a nemzet sor-
sáért felelõsséget érzõ egyesület.
Meggyõzõdéssel valljuk, hogy si-
keres és hatékony együttmûködés
csak az önkormányzatok és a kor-
mány közötti megegyezõ politikai
szándék szerint történhet.
Ezért támogatjuk a FIDESZ-KDNP
szövetség jelöltjeit – Tarlós István
fõpolgármester, dr. Nagy Gábor
Tamás I. kerületi polgármester, il-
letve a képviselõjelöltek megvá-
lasztását. Kérjük a kerület polgá-
rainak csatlakozó támogatását.

Nemzeti Fórum I. kerületi 
csoportja nevében

dr. Fejér László elnök

VVáállaasszzttáássii  hhíírreekk
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Befejezõdött a Petermann bíró utca
9. számú mûemléképület teljes kö-
rû felújítása és egy új épületszárny-
nyal történõ kibõvítése. 

A Kapisztrán tér sarkán álló egy-
emeletes, klasszicista mûemléképü-
let pinceszintjén a késõbbiekben
borozó, földszintjén pedig egy ká-
vézó és egy kisebb üzlet nyílhat, míg
az emeleten és a tetõtérben egy-egy
nagyméretû lakás kap helyet. A te-
tõtéri otthonnak a szigorú mûemlé-
ki elõírások miatt csak az udvar irá-
nyába nyitottak ablakokat, hogy a
ház homlokzati látványa ne sérül-
jön. A hátsó traktusban teljesen új
szárny épült, három lakással.
Valamennyi lakást piaci alapon kí-
vánja bérbe adni az önkormányzat.

A régi és az új rész között egy han-
gulatos belsõ udvart alakítottak ki,
benne csobogóval: két vörösrézbõl
készített vízköpõ, a Könyves Kál-
mán kerttervezõ által megálmodott
Hebe és Hurgya elnevezésû madárfi-
gura teszi otthonossá a kis teret. A
mûemléképület rekonstrukciója
153 millió, az új szárny kivitelezése
213 millió forintba került, a teljes
beruházási költség így 366 millió fo-
rint volt. A költségek hatvan százalé-
kát a fõvárosi városrehabilitációs
pályázaton elnyert, vissza nem térí-
tendõ támogatásból finanszírozta
az önkormányzat.

Szintén a Budavári Önkormány-
zat beruházásában és fõváros támo-
gatásával, mintegy 30 millió forintos
költséggel szépült meg az Országház
utca 22. számú, gótikus és rene-
szánsz részleteket megõrzött barokk
ház, amelynek mai homlokzatát
1770 körül alakították ki. A munká-
latok keretében felújították az utcai
homlokzatot és nyílászárókat, a ka-
pubejáratot és a teljes tetõszerkeze-
tet. A homlokzatot festõrestaurátori
munkával, Velledits Lajos restaurá-
tor irányításával tették rendbe. A ter-
veket a Kulturális Örökségvédelmi
Szakszolgálat készítette. -d-

Megszépült mûemléképületek a Várban

Az Országház utca 22. szám alatti barokk ház restaurált homlokzata

Teljesen felújították a Petermann Bíró utca 9. szám alatti épületet

Kárpát-medencei magyarok zenéje
2010. november 5-én 19 órakor a Hagyományok
Házában rendezik meg a  Kárpát-medencei magya-
rok zenéje elnevezésû gálakoncertet. Ünnepi köszön-
tõt mond Jókai Anna Kossuth-díjas író. Közremû-
ködik: Agócs Gergely, Vedres Csaba, Gyermán Júlia és
a Péter Pál Énekkar, a Misztrál együttes, a Magyar Ál-
lami Népi Együttes,  Herczku Ágnes, Hetényi Milán, Pál
István „Szalonna”. Fõvédnök: Mádl Dalma, a Magyar
Karitász Jószolgálati Nagykövete. Egyházi védnök: dr.
Bölcskei Gusztáv református püspök. Jegyek kapha-
tók a Stereo Kft-nél (1114 Budapest, Bartók Béla út
59.) és a Hagyományok Háza (1011 Budapest, Corvin
tér 8.) pénztárában.

Elõadás az Árpád-ház királyairól
A Magyar Történelmi Szalon és a Budavári Lakosok
Szövetsége tisztelettel meghívja az érdeklõdõket
Dr. Bertényi Iván egyetemi tanár, az MTA doktora
„Az Árpád-ház királyai” címû vetítéses elõadására
és dedikálással egybekötött könyvbemutatójára.
Közremûködik: Maczkó Mária Magyar Örökség-dí-
jas népdalénekes és Szabó András Radnóti- és
Kazinczy-díjas elõadómûvész. Idõpont: 2010. októ-
ber 12. kedd, 18 óra. Helyszín: Városháza aulája
(Budapest, I. ker., Kapisztrán tér 1.) Az elõadás mi-
att az október 12-i klubnap elmarad.

Megemlékezés Széchenyirõl a Lánchíd Körben
A Lánchíd Kör Széchenyi István halálának 150. év-
fordulója alkalmából  2010. október 6-án (szerdán)
18 órakor elõadást szervez a Lánchíd történetérõl.
Helyszín: a Városháza aulája ( I. kerület, Kapisztrán
tér 1.) A rendezvény védnöke: dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester. Megnyitja: dr. Gergely Attila a
Lánchíd Kör elnöke. A Lánchíd és kora címmel vetí-
tettképes elõadást tart: Szabó László muzeológus, a
Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum munka-
társa. Arany János: Széchenyi emlékezete címû ver-
sét elmondja: Tamás László, a Budapesti Egyetemi
Katolikus Gimnázium tanulója. A jubileumi rendez-
vényen megemlékezünk 1849. október 6.-áról, va-
lamint az Egyesület fennállásának 20., mûködésé-
nek 25. évfordulója alkalmából a kiemelkedõ egye-
sületi munkát elismerõ okleveleket adunk át.

Rajzpályázat gyerekeknek
Az Allergiamentes Életért Alapítvány rajzpályázatot
hirdet a fõvárosban élõ óvodások és általános iskolá-
sok részére. Minden olyan 3-15 éves korú gyermek
pályázhat, aki készít egy rajzot allergia témában, akár
a tünetekrõl, akár az általa ismert allergénekrõl, illetve
arról, szerinte hogyan lehetne megszüntetni a kelle-
metlen orrfolyást, tüsszögést, köhögést és a betegség
jellemzõit. Két témakörben lehet pályázni: 1. Allergia
erdõn, mezõn. 2.  Allergia a lakásban. A pályázat idõ-
tartama: 2010. szeptember 10 - október 31. Bõvebb
információ: www.allergiamenteseletert.hu

Történelmi váltófutás
Október 10-én általános- és középiskolások, illetve
fõiskolai és egyetemi hallgatók 13 fõs váltóval em-
lékezhetnek az aradi vértanúkra a XVIII. Történelmi
Váltófutáson. Rajt: 10.30 órakor. Felnõttek, diákok
10 km-en egyénileg, vagy 2 fõs váltóban vehetnek
részt a Budáról-Pestre futófesztivál keretén belül.
Rajt: 11.00 órakor. Mindhárom futás rajtja az I. ker.
Attila út 135. elõl (Moszkva térnél) indul. 4 km-es
városligeti futásunk az Olaf Palme sétányról rajtol.
Rajt: 12.15 órakor. A célban, az 56-osok terén
sport- és egészségnapi programok, szûrõvizsgálat-
ok kezdõdnek 10.00 órakor. További információk:
Budapesti Atlétikai Szövetség, tel.: 266-8028.
Nevezés: bpatletika2@gmail.com

Népmûvelõk a kerületben
Kerületünkbe látogattak szeptember 23-án a
Budapesti Népmûvelõk Egyesületének tagjai. A
vendégeket a Magyar Kultúra Alapítvány székházá-
ban Sediánszky János alpolgármester köszöntötte.
A népmûvelõk megismerkedtek a Magyar Mûvelõ-
dési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus munká-
jával és ellátogattak a Hagyományok Házába.
Tájékoztatást kaptak a Budavári Mûvelõdési Ház és
a Ferenczy István Vizuális Mûhely tevékenységérõl,
majd megtekintették a Tabán Helytörténeti Kiállí-
tást. Ezt követõen kötetlen szakmai beszélgetésen
vettek részt, ahol a kerületrõl és a fõvárosi közmû-
velõdés aktuális kérdéseirõl esett szó.

Családi Könyvtári Napok
Az Országos Családi Könyvtári Napok keretében a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára a következõ programokkal várja a láto-
gatókat: OOkkttóóbbeerr  55..  kkeedddd,,  1177  óórraa:: Bilicsi Tivadar em-
lékest. Filmvetítés és beszélgetés a mûvész lányai-
val. OOkkttóóbbeerr  77..  ccssüüttöörrttöökk,,  1177  óórraa:: A családban ma-
rad. Irodalmi vetélkedõ családok részére. Mûsor-
vezetõ: Kovács Róbert színmûvész. Elõzetes jelent-
kezést várnak a könyvtárban! OOkkttóóbbeerr  88..  ppéénntteekk,,  1100
óórraa:: Mezõszárnyasi Játszószínház az Új Akropolisz
társulattal, 5-10 éves gyerekeknek. A rendezvények
ingyenesek. Helyszín: Márai Sándor Könyvtár I. ker.,
Krisztina krt. 87-91. Tel.: 356-4694

Mozgássérültek klubnapja
A mozgássérültek következõ klubnapja 2010. ok-
tóber 5-én 15 órakor lesz a Budavári Mûvelõdési
Házban. (Budapest, I. ker., Bem rakpart 6.)

RRöövviiddeenn

A Budavári Önkormányzat idén is folytatja
a népszerû graffiti-mentesítési programot.
Október közepétõl az IFOTECH CLEAN
Kft. munkatársai a Clark Ádám tértõl a
Csalogány utcáig terjedõ szakaszon távolít-
ják el az épületekrõl a falfirkákat. 

Ismeretes, a program 2008-ban indult, akkor az
Attila utat, a Mikó utcát, a Krisztina körút egy ré-
szét, a Krisztina teret, a Mészáros utcát, az Alagút
utcát és a Szarvas teret tisztították meg. Tavaly a
Viziváros és a Tabán egy-egy része került sorra.
Az önkormányzat saját költségén eltávolította a
graffitiket a Fõ utcában, a Bem rakpart egy ré-
szén, a Hunyadi János utcában, a Halász utcá-
ban, a Jégverem utcában, a Döbrentei utcában
és az Öntõház utcában. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a következe-
tes fellépés, az esetlegesen megjelenõ újabb falfir-
kák azonnali letisztítása meghozza a várt ered-
ményt. A már letisztított területeken sikerült tisz-
tán tartani a házakat, „kiszorítani" a graffitiseket. 

Idén októberben az akció a Vízivárosban, a
Clark Ádám tértõl a Csalogány utcáig folytató-
dik. A graffiti-ellenes küzdelem csak akkor lehet
igazán hatékony, ha következetesen és együtte-

sen lépünk fel a rongálással szemben. Ezért a
Budavári Önkormányzat a továbbiakban is szá-
mít a kerületben élõk segítségére. A graffiti-
mentesítés után esetleg újból megjelenõ falfir-
kákról haladéktalanul tájékoztassák az önkor-
mányzatot, és ezzel egyidejûleg az I. kerületi
Rendõrkapitányságnál - ismeretlen tettes ellen -
tegyenek feljelentést.

A bejelentést követõen az önkormányzat le-
tisztíttatja a megrongált felületeket. 

Folytatódik a graffiti-mentesítés

Intézményfejlesztéssel igyekszik
megkönnyíteni a kisgyermekes
családok életét a Budavári Ön-
kormányzat. A Nyárs utcai óvo-
dában újonnan kialakított
Napsugár játszóházba elsõsorban
azokat a gyerekeket várják, akik
évvesztesként idén nem nyertek
felvételt egyik kerületi óvodába
sem. 

A Budavári Önkormányzat beruhá-
zásában új játszóház nyílt a
Naphegyen. A Nyárs utcai óvodá-
ban a korábbi hetven négyzetméte-
res, kétszintes gondnoki lakást a
gyerekek igényeinek megfelelõen
építették át. Egyre nagyobb igény
mutatkozik arra, hogy a kerület biz-
tosítson néhány órás óvodai ellátást
a bölcsõdébõl már kinõtt, azonban
a rendes óvodai ellátásból életkora
miatt csak a következõ évben felve-
hetõ gyermekeik számára. Az ilyen
szolgáltatást nyújtó magán intézmé-
nyek, illetve a babysitterek árai meg-
lehetõsen borsosak, amit nem min-
denki engedhet meg magának. Ezt

ismerte fel az önkormányzat, ami-
kor a Nyárs utcai óvodában októ-
bertõl játszóházat indított. A 2-5 év
közötti életkorú gyerekeket reggel
nyolc és délután egy óra között fo-
gadják, vállalják a kicsik szakszerû
felügyeletét és egyéni fejlesztését.
Térítési díj ellenében egyszerre leg-
feljebb tizenöt gyermek veheti
igénybe a szolgáltatást, ennek kö-
szönhetõen az óvodapedagógusnak
és a dadusnak mindenkire jut ele-
gendõ ideje. A néhány órás megõr-
zés biztosítása mellett a játszóházba
rendszeresen járó gyerekeket a ké-
sõbbi óvodai élethez, napirendhez
is hozzászoktatják. A mesélés, mon-
dókázás, éneklés, rajzolás és isme-
retnyújtás mellett a mozgásfejlesz-
tésre is gondot fordítanak. Utóbbi
érdekében heti egy alkalommal tor-
natermi játékos foglalkozást tarta-
nak a kicsiknek. 

Az egykori gondnoki lakás évek
óta üresen állt, ezért kézenfekvõ
volt, hogy ide kerül a kerületi óvodai
ellátást kiegészítõ játszóház – hívta
fel a figyelmet az átadóünnepségen

dr. Nagy Gábor Tamás. Hozzátette:
viszonylag kis ráfordítással, és ami
ennél is fontosabb rendkívül rövid
idõ alatt sikerült a gyerekek fogadá-
sára alkalmassá tenni az óvoda épü-
letéhez tartozó helyiségeket. A pol-
gármester hangsúlyozta: a fejlesztés-
re azért most került sor, mert az óvo-
dákba felvételizõk között nagy szám-
ban voltak olyanok, akiket koruk
miatt nem fogadhattak az intézmé-

nyek. A törvény értelmében ugyanis
csak azok a gyerekek vehetõk fel,
akik október elsejéig betöltik har-
madik életévüket, a többiek várólis-
tára kerülnek. Természetesen ezzel
nem áll meg a férõhelyek bõvítése, a 
gyerekek megnyugtató elhelyezése
érdekében az önkormányzat a jövõ-
ben is tervezi a valamilyen okból
üresen álló intézményi helyek hasz-
nosítását. K.Á.

Délelõtti elfoglaltság óvodás korú gyerekeknek

Játszóház a Nyárs utcában

Budavári Önkormányzat elérhetõségei: 
1014 Kapisztrán tér 1.
Zöldszám: 06-80-204-275
E-mail cím: webmester@budavar.hu
BRFK I. ker. Rendõrkapitányság:
1013 Budapest Pauler u. 13. 
Telefon: 457-56-00, 457-56-10
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Vajon megvan-e a szentendrei kert, ahol oly gyö-
nyörû volt a szeptember? Aranyló lombok alatt,
a mély csöndben kikészítve a székek, az asztalon
erõs tea és kávé, a tálcán szendvicsek. A várako-
zás áhítatában Piroska sürgölõdik. Meg-megáll
és mond valamit a rigóknak, bizonyára azt:
„Csendesebben, nemsokára öt óra, jönnek a
vendégek, a morzsa mind a tietek lesz.”
Most is látom hunyt szemmel: ott ül ezüst haj-

jal Pilinszky és cigarettázik, cárharang-nagy pu-
lóverben Kormos István, kopott Fradi melegí-
tõben Karinthy Cini érkezik (és a világ legrosz-
szabb dinnyéjét hozza), azután nyílik a vasajtó,
és jön Nagy László, Juhász Ferenc és Domokos
Matyi, majd Várady Szabolcs, pár perc múlva
Kabdebó Lóránt, Sumonyi Zoltán, Orbán
Ottó (vidáman és egészségesen). És ott van egy
tüneményes olasz mûvészettörténész házaspár
is, akik kiállítást akartak szervezni. És a többi-
ek? Telefonáltak a lányok, hogy késni fognak.
Így jó, mert minden helyet elfoglaltunk már.
A magyar irodalom fele megfordult Vas

Istvánnál. Megcsodálta ómódi modernségét,
bölcsességét, kitárulkozó õszinteségét. Nagy
költõ volt, tiszta jellem. Talán az utolsó, akinél
ez a kettõ elválaszthatatlanul egybeesett.
Alkalmi, önéletrajzi költõ (ahogy Goethe az).
Ön- és korelemzõ, ahogyan hatalmas esszéregé-
nyében, a Nehéz szerelemben val-
latja vészterhes huszadik századát.

„Kapcsolatok, szövetségek, el-
lentmondó hûségek, irodalom,
történelem, politika mindig he-
vesen személyes, egyszerre elfo-
gult és megingathatatlanul füg-
getlen elemzõje – írta Lator
László. – De az a lírájában is: ha
folyamatosan végigolvassuk, egy
klasszikus Bildungsromanba,
egy szüntelenül szélesedõ és mé-
lyülõ, külsõ-belsõ eseményeket
sodró regényfolyamba lépünk.
És akárcsak a líra regénye, drá-
mai természetû ez is.”

Versek-, mûfordítás- és esszékö-
tetek után 1957-ben látott napvi-
lágot az Elvesztett otthonok címû
kisregénye. Nem gondolva arra,
hogy ebbõl – évtizedek szorgos
munkájával – az egyik legérdeke-
sebb regényfolyama kerekedik ki.
A Nehéz szerelem (1964), A félbe-
szakadt nyomozás (1967), Miért
vijjog a saskeselyû (1981), Azután
(1990) több mint kétezer oldala a
líra kivételes prózatörténete.

1956-os forradalom és leverésének iszonyú
megrázkódtatása számvetésre késztette. Nem
véletlenül a hatvanas évek elején folytatta em-
lékezését; itt is akarta befejezni, fájó-szép na-
pok egyik gyertyafényes estéjével. (De odáig,
sajnos nem jutott el.) Milyen szerencse, egy
olyan ember élt mellette, aki nemcsak tehet-
séges festõ volt, de remek írói vénával megál-
dott asszony is.

Szántó Piroska és Vas István elválaszthatatla-
nul egyek voltak. Nemcsak az életük, de az éle-
tük értelmébe vetett hitük is egy volt. Hatvan-
hat éves korában jelent meg elsõ írása, de rög-
tön lehetett tudni, ebben is kivételes. Krónikás
ember, aki sírva-nevetve mesél, hogy milyen
gyönyörû az élet, milyen iszonyatos, de kibír-
juk, mert Isten így akarja és ad hozzá erõt. A
költõnek talán legszebb írásában – ha nem a
legszebb kisprózában – az Aktban állított örök
emléket. Pieta ez az éjszaka sötétjével írt emlé-
kezés: a számára soha-meg-nem halt társ
Piroska-Mária fájó ölén nyugszik örökkévaló
békességben.

A sors kegyetlen fintora, hogy a „legszen-
tendreibb” festõ, Szántó Piroska nem kellett a
városnak. A több tízezer kötetes csodálatos
könyvtár, Vas István ritka becsû könyvei nem
érdekelték a budapesti egyetemeket. 1999 de-

cemberétõl a Szombathelyi Képtár intézmé-
nyeként mûködik a Szántó Piroska-Vas István
Emléklakás a Várkert rakparton. A kiállítás
ott kapott helyet, ahol a festõmûvész és férje
életük utolsó évtizedeit töltötték. A lakás a ki-
vételes életmûvet idézi, fõleg Piroska mûvésze-
tének legfontosabb állomásait. Az irodalmi es-
teken túl tudományos, zenei rendezvények sze-

repelnek a programban, és ez a
vasi származású budapestiek ta-
lálkozóhelye is.

Vas István századik születésnap-
ját ünnepeljük. Mivel nincs már
köztünk, csak mûveivel. Ünnepe-
lünk? A barátok és hû tanítványok
igen. Összejönnek, emlékeznek,
kimennek a temetõbe meghallgat-
ni a csöndet. De mi lesz a többiek-
kel: az olvasókkal, a könyvgyûjtõk-
kel? A fiatalokkal? Vas Istvánt rég-
óta nem adják ki. A költõ, esszéis-
ta, mûfordító, remek önéletíró
nem található a boltokban.
Nagyon hiányzik: az apátlan indu-
ló költõknek, a szépre szomjazók-
nak. Régen nemzedékek adták át
a stafétabotot egymásnak. Most ez
is hiányzik. A folytonosság, a felfe-
dezés öröme…

Vas István költõi értékén nem
változtat, ki tudja várni – csend-
ben és türelmesen – a megfelelõ
idõt, amikor értõ értékelések és
kitárulkozó szívek elõtt nyílhat
meg teljességében.

Fenyvesi Félix Lajos

Márai Szalon 
a szabadban

Szeptember elsõ vasárnapján a könyvünnepi
rendezvények sorát a Márai Szalon „kihelyezett
tagozata” gazdagította. Szigethy Gábor és bará-
tai ezúttal a nagy nyilvánosság elõtt mutatták
meg, hogy milyen is amikor „könyvek, dalok és
borok” társaságában „magunk között vagyunk”.

A házigazdát ezúttal Nyakas Szilárd köszöntötte, be-
mutatva nem csak õt magát, hanem egyben Évezred-
töredék címû új kötetét is. A Helikon Kiadónál meg-
jelent életrajzi regény egyben az 1945 és 2010 közöt-
ti Magyarország eseményeinek szépirodalmi köntös-
ben megírt története is.

A Márai Szalon alkalmi vendégei korábban is ta-
lálkoztak a budavári közönséggel, nem volt ismeret-
len számukra az a közeg, ahol szívügyeikrõl, hivatá-
sukról beszéltek, és felvillanthatták tehetségüket.
Közülük az elsõként színpadra lépõt – Szõcs Artúrt,
a Vígszínház mûvészét – Szigethy Gábor már akkor
felfedezte magának, amikor a fiatalember még a
Színmûvészeti Egyetem elsõ éves hallgatója volt.
Több fõszerep eljátszása után a színész úgy döntött,
hogy a rendezõi szakot is elvégzi, mert szeretné, ha
mûvészi pályája kiteljesedne. Szõcs Artúr A lusta em-
berrõl elmondott székely népmesével remekül meg-
alapozta a délután hangulatát.  Elõadását Ederics
Salamon, a Söndörgõ együttes muzsikusa népi
hangszerekkel színesítette.

Ezt követõen megtudhattuk, hogy karácsonyra kü-
lönleges könyv jelenik meg Ruttkai Éváról és
Latinovics Zoltánról. A kiadó olyan történetek gyûj-
teményét kívánja megjelentetni, amelyek a mûvész-
pár civil életébe engednek betekintést. Ezeket a né-
ha  kedves, humoros, máskor nagyon is mély emlé-
keket a legjobban Ruttkai Éva lánya, Gábor Júlia és
férje, Szigethy Gábor ismeri. A szalon közönsége egy
csokorra valót már a megjelenés elõtt megismerhe-
tett a könyv anyagából. Gábor Júlia az egykori
Ruttkai Éva emlékszoba látogatói által mesélt törté-
netekbõl nyújtott ízelítõt, míg Szigethy Gábor
Latinovits egyik nagy szerepét, a Mario és a varázsló
címû elõadás Cipolláját idézte fel. 

Lovász Irén énekmûvésszel szakmai és mûvészi pá-
lyájáról beszélgetett a házigazda. A zenetudósként
kandidátusi fokozatot szerzett oktató úgy fogalma-
zott, hogy egy évtizeden keresztül a bal agyféltekéjét
terhelte, majd – a tanítást abbahagyva – énekesként
áttért a jobb agyfélteke mozgósítására. Immár elérke-
zett a szintézis ideje, hiszen a Budavári Mûvelõdési
Házban otthonra talált dalkörben minden képessé-
gét hasznosítja. Hitvallása szerint hisz az éneklés és az
emberi hang gyógyító erejében és a magyar népdal
tisztító hatásában.  „Az õsök által ránk hagyományo-
zott erõt akarjuk jóra fordítani” – mondta Lovász
Irén, majd a hely szellemére utalva elénekelte a Szent
János köszöntõt, és – a színpaddal szomszédos Szent
István szobor tiszteletére – a Szent István himnuszt.

A szalon vendégei jól ismerik azt a hagyományt,
hogy a vendégek között mindig akad egy borász is.
Ezúttal Vida Péter szekszárdi borász mesélt élvezetes
stílusban meghatározó gyerekkori élményérõl, ami-
kor egy osztálytársa megmutatta családja 120 éves ka-
darka-ültetvényét és borospincéjét. Vida Péter mese-
beli öregasszonyokat látott a tõkék helyén, akik az ég
felé emelték karjukat. A varázslat ma is tart. Borfilo-
zófusként vallja, hogy az általa gondozott, déli lankán
elterülõ 90 éves ültetvényen „nem kell csinálni sem-
mit”, mert a tõke mindent tud. A váltócsapos metszés
után minden tõkén egyetlen kiló szõlõ terem. Hirde-
ti, hogy a legfontosabb a Jóisten, a föld és az ember ál-
tal teremtett csoda, amelybõl különleges érték szüle-
tik. Ezt a csodát – Vida Péter vörösborát – a Márai
Szalon programja végén bárki megízlelhette. R.A.

A magasban négy régebbi alkotás. Jól látszik,
itt még keresi stílusát, festõi világát, hogy né-
hány esztendõ múlva rátaláljon igazi monda-

nivalójára. A régi Róma ódon-szép vázáiba,
amforáiba teszi virágait, üvegtálaiba hamvas
õszi gyümölcseit. Mûvei egymásba hajló vilá-

gokat mutatnak, képtárgyai a
valóság és  illuzórikusnak vélt
másának határán állnak. A
csendélet legtöbbször csak dí-
szítésre szolgál. Longo megújí-
totta ezt a formát, az õ csend-
életei a mindenséggel folytat-
nak párbeszédet. Újramond-
ja azt, amit régebben más,
másként már elmondott.
Tiszta színeiben pompázik az
élõ és a mulandó, a statikus és
a mozgó. Idõtlen csendesség
mindenütt, régi mesterek fe-
ledett üzenetei.

Dr. Salvatore Ettorre, az
Olasz Kulturális Intézet veze-
tõje Longo sokoldalúságát
emelte ki, díjait, komoly egy-
házi megbízásait. Hogy job-
ban megismerjük, vallomásra
bírtuk a fiatal mûvészt.

- Dél-Olaszországban, Lai-
no Borgóban születtem –
mondja mosolyogva, pohár
vörösborral a kezében. –
Nagyon késõn, 28 évesen fe-
deztem föl a képzõmûvésze-
tet. Filozófia szakon végez-
tem, de nem tartottam érde-
kesnek. A festészet váratlanul

tört be az életembe, értelmet és örömet adott
a hétköznapokban.

Felfedezõ mesterem, akitõl minden fontosat
megtanultam, egy Manuel Sierra-Vasquez nevû
képhamisító volt. Ez a zseniális férfi a 17. száza-
di flamand festészetet „másolta”. Négy év után
eljöttem a fõvárosból, mert az ottani bohém
élet nem kedvezett a munkának. Azóta megta-
pasztaltam, a legkisebb eredményért is nagyon
meg kell dolgozni! Úgy döntöttem, visszame-
gyek a szülõföldemre. Sok kétség volt bennem,
hogy a szegény sorsú emberek között tudok-e ér-
tékeset teremteni? Mûvészettörténész barátom,
Laura Gabrioli meggyõzött, hogy a mesterség
teljes birtoklása után, minden lehetséges.

A festészet nekem sokáig a régi klasszikuso-
kat jelentette. Laura segítségével egyre jobban
megismertem kortársaimat. A múlt és a jelen
ötvözõdik az utóbbi évek festményein. És egy
csodálatos boldogság, amit még nem sikerült
képekkel elmondanom: két éve megházasod-
tam, és gyermekem született!

Sok-sok korszak, új és új motívumok feldol-
gozása után, most nagy érdeklõdéssel tanul-
mányozom a régi korok festészetét. Azt gon-
dolom, nem ismerjük alaposan, és van még
mit tanulnunk ezektõl a nagy mesterektõl… Itt
kiállított képeimen bizonyára hiányolják az
embert. Valójában az emberábrázolással is fog-
lalkoztam, sok száz képen próbáltam megfejte-
ni egy fiatal arc szépségét, egy idõsebb élettit-
kát. Kedves templomomba két nagyméretû
olajképet készítettem, amelyeken 25 férfi, nõ
és gyerek tolong, hogy hallgassa Jézus örök üze-
netét! Szóval rengeteget dolgozom; hogy job-
ban megismerjenek, látogassanak meg.
Gyönyörû a táj, vendégszeretõk az ottani em-
berek, bizonyára sok közös örömet és bánatot
találnánk. F. F. L.

Vas István 100. születésnapjára

Luciano Longo kiállítása a Koller Galériában

Egymásba hajló világok
Újból külföldi vendéget láthatunk a mindig meglepetésekkel elõrukkoló Koller
Galériában. Ezúttal a Magyarországon önálló tárlattal elõször jelentkezõ Luciano Longo
képeit csodálhatjuk meg. A kortárs olasz festészet közép nemzedékének jeles alkotója, fi-
nom szövésû, míves olajfestményeit és akvarelljeit hozta el, az utóbbi tíz év munkáit.

Vas István születésének 100. évfordulója alkalmából a Budavári Önkormányzat nevében dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester és Sediánszky János alpolgármester helyezett el koszorút
a Várkert rakparti emléktáblánál

Lovász Irén énekmûvész volt a szalon egyik vendége

Vas István költõ, mûfordító
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Tolcsvay Lászlót minden emléke a Várhoz
köti, itt született, ide járt iskolába, s legjobb
barátait, köztük elsõ zenekarainak tagjait is
e helyütt találta meg. Nem is igazán vágyott
emiatt külföldre, még az „átkos” idején sem
– a mûvészet eszközével inkább itthon keres-
te és keresi annak lehetõségeit, hogyan lehet-
ne ezt az országot jobbá tenni.

s Édesanyja a díjátadó ünnepségen meleg hangon
szólt otthonáról, a Várról. Mióta él itt a család?
Kilencvenhárom éves édesanyám több mint het-
ven éve él a Várban, itt ismerkedett meg édes-
apámmal. Elsõ találkozásuk az ostrom idején, az
egyik ház pincéjében történt: apám sebesültként
került arra az óvóhelyre, ahol a mamám vöröske-
resztesként dolgozott. Megfogadták, hogy a há-
ború után keresni fogják egymást, s így is történt
– 1946 januárjában házasodtak össze. 

Nagyon jó hely volt mindig is a Vár, olyan,
mint egy falu, ahol mindenki mindenkit ismer.
Közösségben éltünk: gyerekként nagyon sok ba-
rátom volt a Bécsi kapu tér környékérõl, velük
töltöttem szinte minden idõmet. A Vár háború
utáni, romos házai, s persze a barlangok ne-
künk, gyerekeknek egy hihetetlenül gazdag, el-
varázsolt világot jelentettek, ami ideális terep
volt a játékokhoz. A mai Európa Park például
sokáig egy elvadult kert volt, egy lebombázott
ház kertje; itt álmodtuk meg magunknak A
dzsungel könyvének világát, s bújtunk képzelet-
ben a történet szereplõinek, Mauglinak, Sir
Kánnak, Balunak és a többieknek a bõrébe.
Számos környékbeli barátom egyben iskolatár-
sam is volt – az általános iskolám a Táncsics
Mihály utcában, a mai Zenetudományi
Intézetben mûködött, míg a gimnáziumi évei-
met a Toldyban töltöttem –, sõt, elsõ zenekara-
im tagjai is közülük kerültek ki. 
s Honnan ered a könnyûzene iránti vonzalma? 
Édesapám kántor-tanítóként dolgozott Szente-
sen, késõbb Pomázon, aki az egyházi énekek mel-
lett a jazz-t is nagyon szerette. A harmincas évek-
ben a szentesi templomban gyakorolt jazz-zene-
karával, mert egyedül itt volt a városban orgona
– el is nevezték emiatt a helybéliek „jazz-kántor-
nak”. Apám a háború után kávéházi zongorista-
ként egészítette ki énektanári keresetét, többek
között a budavári Pest-Budában játszott estén-
ként. Egy ilyen zongoristának minden stílusban
otthon kellett lennie. 

Ez a mûfaj-köztesség és nyitottság végigkísérte

egész életét, s azt hiszem, rám is erõsen hatott.
Apámhoz hasonlóan én is zongorázni tanul-
tam, csak késõbb, a hatvanas években kezdtem
gitározni. 

Nagy hatással volt rám a beatzene; az elsõ im-
pulzusok egyikét tízéves koromban a szomszéd
fiú Elvis Presley-lemeze jelentette. Ám akkor
nyílt ki igazán elõttem ez a világ, amikor 1962-
ben az addig romos házunkat elkezdték renovál-
ni, s emiatt lakást kellett cserélnünk: az új,
Kapisztrán térre nézõ otthonunkból ugyanis
tudtuk fogni a Luxemburg Rádiót, ami az akko-
ri legdivatosabb nyugati zenéket sugározta.  Ezek
hatására alakítottuk meg testvéremmel, Bélával,
valamint a Bécsi kapu téri srácokkal közösen
1963-ban a Strangerst, amibõl aztán 1965-ben a
Wanderersbe kerültünk. Ezután két évvel alapí-
tottam meg bátyámmal a Tolcsvay Triót, amely-
lyel már a saját számainkat játszottuk, az erõsítõk
helyett – szembe menve az akkori divattal –
akusztikus gitárokkal és nagybõgõvel. Ez volt az
út kezdete, ami számomra a Fonográf együttes-
ben végzõdött, de az már a hetvenes, nyolcvanas
évek története.
s Mi indította arra 1973-ban, hogy megzenésítse
Petõfi forradalmi versét, a Nemzeti dalt?
Az én generációm egyre jobban vágyott arra a
hetvenes évek elején, hogy március 15-én szaba-

don emlékezhessen az 1848-as forradalomra –
ezt azonban a hatalom rendõri erõvel minden al-
kalommal megakadályozta. 1973-ban, Petõfi
születésének 150. évfordulója alkalmából felkér-
ték az akkori zenekarokat versei feldolgozására, s
így kihasználtam az alkalmat: megzenésítettem a
Nemzeti dalt. A hivatalos szervek erre nem szá-
mítottak; a meghallgatáson próbáltak meggyõz-
ni arról, hogy a dal rosszul sikerült, nem alkal-
mas bemutatásra. Így a beígért lemezfelvétel el-
maradt. De Petõfit nem lehetett betiltani, csak
engem próbáltak meg ismét besorozni katoná-
nak, remélve, hogy így megakadályozzák majd a
zenekar mûködését. Akkoriban a Vár-klubban
játszottunk minden szombaton – a mostani
Magyar Kultúra Alapítvány székházában –, ott
mutattuk be elõször a dalt.  Fantasztikus érzés
volt a közönség reagálása. Következõ hétre már,
akinek volt magnója, elhozta, hogy felvegye,
majd egymás közt terjeszteni kezdték. Ennek kö-
szönhetõen ismerték meg nagyon sokan a szá-
mot. Bár évekig nem játszottuk, mert az év végén
feloszlott a zenekarunk, legnagyobb megdöbbe-
nésemre 1981-ben, a Sportcsarnokban rende-
zett Illés-Fonográf-Koncz-Tolcsvay koncerten ez-
rek énekelték együtt a Nemzeti dalt. A felejthe-
tetlen estét a Koncert címû film is megõrizte az
utókornak. Nagy ajándék volt számomra az is,
hogy a rendszerváltozás idején, szinte minden-
hol a „Talpra magyar!”-t énekelték az emberek.
s A hazaszeretet, illetve az egymás iránti szeretet fon-
tosságára gyakran világítanak rá mûvei. Ezt a szemléle-
tet kívánja az emberek elé példaként állítani?
Az 1986-ban írt Magyar Misével demonstráltam
a leglátványosabban azt a véleményemet, hogy
összefogásra van szükség. Az emberek ugyanis
mindig másokat okolnak minden õket ért rosz-
szért, sosem néznek magukba. El kellene jut-
nunk odáig, hogy be tudjuk magunknak ismerni,
mi az, amit rosszul csinálunk. Fontos, hogy elõ-
ször „a saját portánk elõtt söpörjünk el”: ha min-
denki csak a saját környezetét tartja rendben,
vagy megpróbál a saját lelkében békét találni, ak-
kor azt fogjuk észrevenni, hogy egyre többen va-
gyunk, akik eltakarítunk magunk körül, gyakor-
lati és lelki értelemben egyaránt. Így juthatunk el
oda, hogy megérthetünk, befogadhatunk máso-
kat, s arra is rádöbbenhetünk: a másik ember is
ember, neki is vannak gondjai, örömei, õ is itt él.
El kell fogadnunk, hogy mindannyian testvérek
vagyunk. Minden vallás ugyanezt mondja – csak
épp nem mindenki akarja meghallani. K. D.

Beszélgetés Tolcsvay László Budavárért Emlékéremmel kitüntetett elõadómûvésszel

Magyar Mise az összefogásért
Felavatták 
Déryné szobrát 
a Horváth-kertben

(Folytatás az 1. oldalról)
Dr. Nagy Gábor Tamás úgy fogalmazott, hogy
Budavár Önkormányzatának „szívügye”, hogy
visszaadja Ligeti Miklós szobrát. De miért vá-
lik, miért válhat az utókor számára fontossá egy
ilyen döntés meghozatala, egy ilyen múlt-és ér-
tékmentõ vállalkozás megtétele éppen most? –
tette fel a kérdést. A „miért?” kérdésre három-
féle módon is felelt. Az elsõ az „általános vá-
lasz”, amely arra emlékeztet, hogy 1984 óta
szeptember 21-e a Magyar Dráma Napja. Az
ünnepnap egyik fontos célja a drámák színházi
bemutatása és megismerése. A második az „ak-
tuális válasz”, hiszen a német hangzású nevet
viselõ Schenbach Rozália – aki vezetéknevé-
nek tükörfordításaként kapta a Széppataki
Róza nevet –  éppen kétszáz esztendeje lépett
elõször színpadra; úgy illik, hogy emlékezzünk
rá. A szobor alkotója, Ligeti Miklós Stróbl
Alajos tanítványa volt, majd Bécsben és
Párizsban tanult. 1903-ban készítette el a
Városligetben található Anonymus szobrát. A
Nyári Színkörben az 1930-as évek elején több
éven keresztül játszották Herczegh Ferenc:
Déryné ifiasszony címû darabját, amelynek fel-
újításában Bajor Gizi játszotta Déryné szere-
pét. Ligeti jól tudta, hogy ha szobrot készít
Dérynérõl, akkor abban mindenki Bajor Gizit
látja. Az utókor számára így lett a két színésznõ
emléke egy.

- A kérdésre, miszerint kell-e, szabad-e egy
szobrot újrafaragtatni, van egy harmadik, jel-
lemzõen budai válasz is, ami talán a legfonto-
sabb – hangsúlyozta dr. Nagy Gábor Tamás.
Tudjuk, hogy vannak értékek, amelyek a törté-
nelem vérzivataros idõszakaiban megsemmisül-
tek, amelyek elvesztek a számunkra, de mi itt,
Budaváron nem akartuk tudomásul venni, - és
Franyó Endre bácsi sem akart beletörõdni -,
hogy a Déryné szoborról már csak múlt idõben
beszélhetünk. Nem elégszünk meg tehát a vesz-
teségek tudomásul vételével. Elég, ha csak ifj.
Vastagh György Görgey szobrának Marton
László általi újraalkotására, vagy a Toldy
Gimnázium lebontott Huszár-tornyának vissza-
építésére gondolunk, nem is beszélve az önkor-
mányzat támogatásával a közelmúltban megva-
lósult mûemlékvédelmi beruházásra, hogy lás-
suk: a múltunk vissza-szerzése, az értékeink újra
birtokba vétele mennyire fontos törekvése a ke-
rületünknek. És ne csupán a tárgyi, fizikailag
megfogható értékeinkre gondoljanak, hanem
Budavárhoz, a budaiakhoz kapcsolódó szellemi
értékekre, hagyományainkra és a sajátosan ránk
jellemzõ, hozzánk kötõdõ hangulatokra is. 

A nagy kultúra egyúttal nagy kötelesség is –
idézte Hamvas Bélát a polgármester, majd így
folytatta: kötelesség – mert nem elég beleszület-
ni, hanem tovább is kell gyarapítani azt. Ahhoz
azonban, hogy ennek a feladatunknak maradék-
talanul meg tudjunk felelni, meg kell menteni, a
jelenünk részévé kell tenni a múltunk értékeit.
Ezen alapulva születhetnek új értékek. Az elmúlt
tíz  évben tíz köztéri szobrot avattunk, köztük alig
néhány hete Marton László Fadrusz Jánosról ké-
szült szobrát a Lisznyai utca sarkán, és íme a leg-
újabb, a Déryné szobor. Kívánom, hogy ne osz-
tozzon elõdje sorsában, és a vandalizmus kerülje
el – zárta avatóbeszédét a polgármester, majd
Polgár Botond szobrászmûvész társaságában le-
leplezte a szobrot. A Krisztina körút és Alagút ut-
ca sarkán összegyûlt érdeklõdõk kitörõ tapssal
fogadták, hogy a lepel alól elõtûnt szoboralak
semmit sem vesztett eredeti bájából.

Déryné Széppataki Róza szobránál a
Budavári Önkormányzat képviseletében dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester és Sediánszky
János alpolgármester helyezett el koszorút. A
Színháztudományi Intézet és a Bajor Gizi
Színészmúzeum koszorúját Lakos Anna, a
Nemzetközi Színházi Intézet Magyar Köz-
pontjának elnöke, a Budavári Lakosok
Szövetsége koszorúját Szepesfalvyné Bodócsi
Eszter helyezte el. Az ünnepségen Déryné szülõ-
városának, Jászberénynek a képviselõi is elhe-
lyezték az emlékezés virágait. R. A.

Józsa Judit korondi származású kerámiaszobrász nemrég megnyílt terrakotta
szobrainak kiállítása a magyar történelem és kultúrtörténet legrangosabb leá-
nyait és asszonyait mutatja be. A különleges sorozat tagjai – akiknek alakját a
mûvész agyagból mintázta meg – többnyire nem magas rangú, nemesi szárma-
zásuk, hanem a magyar történelemben kiemelkedõ tetteik miatt érdemelték ki,
hogy mûalkotásokban állítsunk emléket számukra. E szubjektív válogatás
alapján egy társaságba kerülhetett a grófnõ a mûvésszel, a királyné a pórleány-
nyal. A Magyar nagyasszonyok III. címû tárlat a Magyar Kultúra
Alapítvány székházában látható.

s Milyen elõtanulmányok nyomán alkotja meg egy-egy nõalak arcát és alakját?
- Valamennyi szobor elkészítését hosszú ideig tartó kutatómunka elõzi meg,
amely nélkül nem tudnám megmintázni a figurát – válaszolja a mûvésznõ.
A levéltárakban megõrzött naplókból és levelezésekbõl derül ki igazán,
hogy az illetõ asszonynak milyen lelki világa volt. Néha elõfordul, hogy va-
lakitõl kevés személyes dokumentum maradt ránk – így volt ez Kanizsay
Dorottya esetében is –, ilyenkor a cselekedetei alapján, a mûvészi fantázia
és mûvészettörténészi háttértudásom segítségével építem fel az alakot.
s A kiállításon – néhány kivételtõl eltekintve – csupa derûs, kiegyensúlyozott asz-
szony látható…
- Valóban, csak néhány kivétel akad, például Báthory Zsófia, II. Rákóczi
György erdélyi fejedelem felesége, aki magas, szikár, erõs hitû, katolikus asz-
szony volt. Korának történelmi eseményei és habitusa miatt sem lehetett õt
könnyeden mosolyogva ábrázolni. Petrõczy Kata Szidónia, az elsõ magyar
költõnõ, inkább kissé szomorúan merengõ, mintsem mosolygó, hiszen meg-
csalt, nehéz életû asszony volt, aki csodaszép költeményeiben sírta ki magát.
s A tárlat egyik legbájosabb figurája a csodaprímás Czinka Panna, akitõl azonban
aligha maradt fenn napló vagy kézirat.
- Ez a kisplasztika egyértelmûen jelzi, hogy nem a nemesi származás miatt
kerülhet valaki a nagyasszonyok közé. Írni-olvasni sem tudott, a kottát sem
ismerte, de a kortársak feljegyzései szerint rendkívüli tehetség és virtuóz elõ-
adó volt. A neki tulajdonított Berzsenyi-nóták és a Rákóczi induló közis-
mert. Több száz szerzeményével meghatározta a XVIII–XIX. századi ma-
gyar cigányzene fejlõdését. 
s Nagyasszonyaink szobrainak viselete épp olyan egyedi, mint az arcuk. Talán a ko-
rabeli divat területén is végzett kutatásokat? 
- Mûvészettörténeti tanulmányaim sokat segítenek. Lebstück Mária, a híres
Mária fõhadnagy egyenruháját nem volt nehéz megtalálni, azonban komo-
lyabb munkát jelentett Teleki Blanka ruhájának felidézése. A grófnõ aktívan
ápolta, támogatta a honvédeket, ezért a szobron egyszerû, de a kornak megfe-
lelõ nõi viseletet kapott. Munkámban a Budapesti Történeti-, az Iparmû-
vészeti- és a Magyar Nemzeti Múzeum anyaga nagy segítséget jelent. Ez utóbbi-
ban látható például Lorántffy Zsuzsanna úrihimzéses terítõje, amelyet itt ezen
a kiállításon az asztalára terítve a kompozícióban is felfedezhetünk.  

s A korábban bemutatott 46 nagyasszony után, a harmadik csoportban láthatjuk az
elsõ magyar színésznõt Moór Annát, az elsõ magyar régésznõt Torma Zsófiát, az elsõ
országgyûlési képviselõnõt, a szerzetes Schlachta Margitot, sõt a másodikat is Kéthly
Annát és az egyetlen Nobel-díjra jelölt írónõt Tormay Cécilt. Így felmerül a kérdés,
hogy nem feledkezett meg a férfiakról? 
- A férfialakok sem állnak távol tõlem, hiszen minden nagy férfi mögött áll
egy nagyszerû nõ. Hiszek az õsi családi magban: apa-anya-gyerek (gyerekek).
Minél boldogabb a család élete, annál harmonikusabb és kiegyensúlyozot-
tabb lehet a társadalom. Korábbi munkáimban, a népi életképekben ott
vannak a családok. A férfialakok közül különösen szeretem a székely, nagy-
bajuszos emberek mintázását. Az 1996-ban készült Honfoglaló Magyarok
címû tárlatom szobrai többségében férfiakból állnak. Ez óhatatlan volt,
mert a korabeli mesterségek mellett a vezéreket is megmintáztam.
s Meddig tart nyitva a kiállítás?
- Október 10-ig minden nap 10-tõl 18 óráig, ingyenesen látogatható a tár-
lat; vasárnaponként pedig 16 órától tárlatvezetésre várom a látogatókat. 

A kiállítás anyagának fotóját az életrajzokkal kiegészítve, a közeljövõben
nemcsak katalógusként, hanem mindenki számára közérthetõ történelmi
könyvként -  színes, keménykötésû kiadványban is megjelentetem.  - a -

Czinka Pannától Salkaházi Sáráig

Józsa Judit kerámiaszobrász egyik alkotásával



6 Várnegyed XV. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM, 2010. OKTÓBER 1., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

(Folytatás az 1. oldalról) 
A hasznosítási, bérbeadási szerzõdés értelmében a
beruházó cég húsz évig üzemelteti a több száz mil-
lió forintért felépülõ wellness központot. Nagyon
fontos, hogy az épület az elsõ pillanattól kezdve a
kerület tulajdonát képezi, az Oxygen Wellness ki-
zárólag üzemeltetõje a komplexumnak. 

Óriási vállalkozásról van szó, amit a számok is
alátámasztanak: az épületbe 12 ezer köbméter
betont és 930 tonna betonacélt építettek be, a
szerkezet kialakítását követõen mintegy 20 ezer
köbméter földet töltöttek vissza a területre. A
munkálatok 2009. júniusában indultak, az épí-
tészeti kialakítás egy évvel ezelõtt kezdõdött
meg. A létesítmény pinceszintjén kétszintes
mélygarázst alakítottak ki, a földszintre étterem,
gyermekmegõrzõ, fodrászat-kozmetika, teljes
körû orvosi szolgáltatást nyújtó rendelõk, vala-
mint öltözõk kerülnek. Az emeleten hatszáz
négyzetméteres, a legmodernebb fitness és
sportgépekkel felszerelt erõsítõ termet, egyedi
kialakítású öltözõket és aerobic teremet alakí-
tottak ki. Itt kapott helyet a szaunaegység, a ke-
rületi iskolásokat is fogadó húsz méteres tanme-
dence, illetve az önkormányzat használatába ke-

rülõ öltözõk és tanári szobák. A tetõszinten az
épülethez kapcsolódva a kerület saját költségén,
a régi faház helyén  egy többfunkciós rendez-
vénytermet, míg a másik oldalon az Oxygen
Wellness egy kilátó kávézót építtetett. 

Sportfunkciót kapott a zöldtetõ, itt helyezték el
a most átadott 20X40 méteres, éjszakai világítás-
sal ellátott, téli sátor fogadására is alkalmas mûfü-
ves focipályát, valamint a szintén megvilágított
salakos teniszpályát. Utóbbi helyén, telente mû-
korcsolyapálya várja majd a hideg sportok szerel-
meseit. Jövõre elkészül még egy teniszpálya, erre
azért kell várni, mert a visszatöltött földre csak
egy év múlva lehet biztonságosan építkezni. A ter-
vek szerint a Czakó fejlesztése ezzel nem fejezõdik
be, az önkormányzat ugyanis azt szeretné, hogy az
elõttünk álló négy évben a sporttelepen álló öltö-
zõépület is megújulna. Dr. Nagy Gábor Tamás
rámutatott: Egy eddig meddõ, parlagon heverõ
területet végre sikerült élettel megtölteni.
Létrejön egy olyan közösségi terület, ahol a sport,
a kikapcsolódás, az aktív pihenés kap fõszerepet.
A cél az, hogy a kerület lakói jól érezzék magukat
a megszépülõ Czakón, minél többen jöjjenek ide
sportolni, mozogni. 

Átadták az új teniszpályát és a mûfüves focipályát

Fejlesztések a Czakó utcai
sportközpontban

Marlowból, angliai testvérvárosunkból újabb
csoport érkezett cserelátogatásra kerületünkbe
2010. szeptember 15-20. között. A vendégeket a
Tabán Társasággal együtt fogadtuk, majd közös
esti hajós városnézésre indultunk a Dunán.
Másnap délelõttre idõzítettük a már hagyo-
mánnyá vált sétát a Lánchídon át a belvárosba.
Délutáni program a Terror Házának és a Liszt
Múzeumnak a látogatása volt, majd másnap az
Iparmûvészeti Múzeum és Aquincum követke-
zett. Szombaton parlamenti vezetés, és a kultu-
rális örökség napjának köszönhetõen néhány
nevezetes belvárosi épület bemutatása került
sorra. A vasárnapot a Budai Várban töltöttük, a
Levéltár épületét, a Városházát és a Nemzeti
Galériát kerestük fel. 

Szombaton este az angol vendégeket az egye-
sület tagjai családjuk körében látták vendégül
vacsorára. A csúcspontot a vasárnapi búcsúest

jelentette a Tabán Múzeumban. A vendégeket
Sediánszky János alpolgármester köszöntötte,
az ünnepélyes program a Marlow-ba készülõ
Farkas Ferenc kórus mûsorával kezdõdött,
majd egyik angol vendégünk John Evans  ké-
pekkel és sok humorral ismertette a testvérváro-
si kapcsolatok indulását, történetét, végül a
Lánchíd építõjének ükunokája, dr. Hajós
Tamás angol nyelven szemléletesen mutatta be
Clark Ádám életét, munkásságát. A Tabáni
Terasz étteremben tartott ünnepi búcsúvacsora
zárta le a sikeres látogatást.  

Megállapodtunk, hogy mindkét fél szeretné,
ha a kerület lakói közül többen be tudnának
kapcsolódni a marlow-i csereprogramba. Külö-
nösen az angolul beszélõ családok jelentkezésé-
re számítunk, akik vállalják otthonukban a ven-
dégek fogadását, esetleg elszállásolását.

Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesület

MMaaggyyaarr  KKuullttúúrraa  AAllaappííttvváánnyy  sszzéékkhháázzaa
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
OOkkttóóbbeerr  55..  ((kkeedddd))  1188..0000  óórraa:: Magyar emlékek
Törökországban (II.) Széchenyi-emlékek nyomában
(IV.) - a Boszporusznál és az anatóliai tájakon. A
Magyar Emlékekért a Világban Egyesület tagjainak
vetített elõadása. A Kossuth emigráció emlékeinél
Törökországban - Csorba György történész elõadása.
Köszöntõt mond: dr. Vásáry István volt ankarai nagy-
követ, egyetemi tanár, a Magyar - Török Baráti
Társaság elnöke. OOkkttóóbbeerr  1122..  ((kkeedddd))  1188..0000  óórraa::
Balassi Bálint és a régi magyar költészet emlékezete
(II.) Dr. Prokopp Mária egyetemi tanár és a Magyar
Emlékekért a Világban  Egyesület vendégeinek elõ-
adása. Fellépnek: a Tinódi-lanttal kitüntetett mûvé-
szek és az Ars Renata Szólóének Együttes tagjai, vala-
mint a Balassi-szavalóverseny gyõztesei.

Várbarátok Köre
(Litea Könyvszalon, Budapest I., Hess András tér 4.)
OOkkttóóbbeerr  1111--éénn,,  hhééttffõõnn  1177  óórraakkoorr Prof. Dr. Szita
Szabolcs tart elõadást „Háborús embermentések a
Várnegyedben” címmel. Minden érdeklõdõ szívesen
látott vendég.

Koller Galéria
(Budapest, I., Táncsics u. 5.)
Kiállítás Amerigo Tot grafikáiból az új emlékszobában.
A tárlat október 14-ig tekinthetõ meg a hét minden
napján 10 és 18 óra között. 

Programok idõseknek
OOkkttóóbbeerr  2200..:: Kirándulás Veszprémbe. Jelentkezni

lehet október 18-ig, minden hétfõn fél 10-tõl 12
óráig a szakszervezeti irodában, Krisztina tér 1.
OOkkttóóbbeerr  2255..  1144  óórraa::  Elõadás: Az idõskori feledé-
kenység problémái. Az elõadás helye: Idõsek Klubja,
Roham utca 7. Elõadó: Dr. Folyovich András, a János
Kórház fõorvosa.   

Tabán Teázó
(Budapest, I., Attila út 27.)
Aki bújt, aki nem … címmel Slezák Ilona fotókiállítása
október végéig tekinthetõ meg a Tabán teázóban.

HHuubbaayy  JJeennõõ  zzeenneetteerreemm
(Hotel Victoria I. ker., Bem rakpart 11.)
22001100..  ookkttóóbbeerr  1188--áánn,, hétfõn 19.30 órakor a
Somogyi Vonósnégyes és Felletár Melinda hárfamû-
vésznõ estje. Mûsor: J. Haydn: Hárfaverseny vonóskí-
sérettel Hob, XVIII 5. (orgonaverseny átirat), Doh-
nányi: Desz dúr vonósnégyes, F. Schubert: Rosamunda
d-moll vonósnégyes. Jegyek kaphatók a helyszínen és
az ismert jegyirodákban, valamint a jegymester és
jegy.hu weboldalakon, nyugdíjasoknak és diákoknak
10%-os kedvezménnyel.

Makadám Mérnök Klub 
(Budapest, II., Lövõház u. 37.)
A Magyar Földrajzi Társaság Expedíciós Szakosz-
tályának képes elõadása A Selyemút mesés sivatagi
városai - Vámbéry nyomán Közép-Ázsián át címmel.
Idõpont: 22001100..  ookkttóóbbeerr  1133..  ((sszzeerrddaa)) 18:00 óra.
Helyszín: Makadám Mérnök Klub, Lövõház u. 37.
(Millenáris) A belépés díjtalan. Bõvebb információ:
www.foldrajzitarsasag.hu

PPrrooggrraammookk

Jó eredménnyel zárta a turisztikai fõszezont a kerü-
leti kapitányság. A korábbi évekhez képest lényege-
sen kevesebb bûncselekményt követtek el turisták
sérelmére, rablás vagy más súlyos bûncselekmény
egyáltalán nem történt, az ilyenkor jellemzõ zseblo-
pások, alkalmi lopások száma is lényegesen csök-
kent -  tájékoztatta lapunkat dr. Kesztyûs Rudolf ez-
redes. A kapitányságvezetõ úgy látja: a megerõsített
közterületi jelenlét, az idegenforgalmi szempontból
kiemelt területek visszatérõ ellenõrzése, valamint a
kerületi polgárõrség és a társszervek összehangolt
munkája meghozta a kívánt eredményt. Az elmúlt
idõszakban is folytatódtak a szokásos közrendvédel-
mi és közlekedésbiztonsági akciók, utóbbiak alkal-
mával hét vezetõi engedélyt vont be, valamint tizen-
négy esetben büntetõpontokat rótt ki az Igazga-
tásrendészeti Osztály.

Védik az iskolásokat
Láthatósági mellényt viselõ rendõrök segítik a gyere-
kek átkelését a forgalmas fõutakon a Batthyány, a
Szent Benedek és a Kosztolányi iskola közelében. A
másik négy kerületi iskola elõtt a reggeli órákban pol-
gárõrök és a közterület-felügyelõk teljesítenek szol-
gálatot. A kerületi kapitányság munkatársai az iskolá-
sok biztonságát szem elõtt tartva szeptembertõl
rendszeresen tartanak bejárásokat az iskolák kör-
nyékén. Az akciók során ellenõrzik az italméréseket,
valamint a közeli zöldterületeket. A cél az, hogy ki-
szûrjék a gyerekeket esetlegesen zaklató, kábító-
szert vagy más egészségkárosító anyagot áruló bûnö-
zõket. Figyelmet fordítanak az utóbbi idõben a gyere-
kek körében egyre népszerûbb öngyújtógáz szívás
megelõzésére. Dr. Kesztyûs Rudolf elmondta, hogy
évente több iskoláskorú kiskamasz hal bele az ön-
gyújtókban található bután tartalmú gáz beszívásába.
A Vérmezõ területét is érintõ akciókban a tervek sze-
rint részt vesznek a szomszédos XII. kerület rendõrei
is, akikkel rendkívül jó kapcsolatot ápol a kapitányság. 

Szigorúbb büntetések szabálysértések miatt
A közbiztonság javítása érdekében augusztus 9-tõl
módosult a szabálysértésekrõl szóló törvény. E szerint
elzárással is sújthatók a magánlaksértés, a feloszlatott
társadalmi szervezet tevékenységében való részvé-
tel, a valótlan bejelentés és a tulajdon ellenei szabály-
sértések. Az új szabályozás a fiatalokkal szemben is
lehetõséget ad elzárás kiszabására, valamint 50 ezer
forintra emeli az önkormányzatok által kiszabható
pénzbírság maximális összegét. A fiatalokkal szem-
ben kirótt, de befizetésre nem kerülõ pénzbüntetést
közmunkára, vagy elzárásra lehet változtatni. Lénye-
ges változás, hogy a tulajdon elleni szabálysértések és
a feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében
való részvétel felderítését, az elkövetõ kilétének
megállapítását és a bizonyítást a törvény a rendõrség
hatáskörébe utalta.

A nyár folyamán a kerület területén elkövetett sza-
bálysértések közül egy esetben fordult elõ az új törvény
alkalmazása. A gyorsított eljárást követõen a Budai
Központi Kerületi Bíróság húsz nap elzárásra ítélte azt
az elkövetõt, aki a Vár egyik népmûvészeti üzletébõl el-
tulajdonított egy ötezer forint értékû babát. 

Rendõrkézen a kollégiumi tolvaj 
Még 2009-ben tett bejelentést a rendõrségen soroza-
tos lopások miatt az egyik kerületi kollégium képvise-
lõje. Nagy értékre elkövetett bûncselekmény ügyében
kezdett el nyomozni a kapitányság, ugyanis az eltulaj-
donított számítógépek, telefonok és személyes tár-
gyak összértéke meghaladta az egymillió forintot. Az
aprólékos rendõri munka néhány hete vezetett ered-
ményre, a kerületi nyomozóknak sikerült azonosítani,
majd a társszervek bevonásával elfogni az elkövetõt. A
letartóztatásakor a korábban feltételesen szabadlábra
helyezett S.Z.-nél egy hamisított rendõrigazolványt és
más lopásokból származó értékeket találtak. 

Nagy siker volt a rendvédelmi focitorna
A hagyományokhoz híven idén is nyár végén ren-
dezték meg a budavári Rendvédelmi Labdarúgó
Tornát. A kerületi rendõrkapitányság hívására ti-
zenhárom csapat jött el a Czakó utcai Sport és
Szabadidõközpontba, hogy elhódítsa a bajnoknak
járó kupát. Az I. Kerületi Egyházak Labdarúgó
Bajnoksága mellett a rendvédelmi focitorna az
egyik legrégebbi budavári sportrendezvény. A kerü-
leti kapitányság szervezésében évrõl évre egyre na-
gyobb a rendezvény népszerûsége, idén már tizen-
három csapat szállt harcba a végsõ gyõzelemért.
Tekintettel a résztvevõk nagy számára, a csapato-
kat négy csoportba osztották, a körmérkõzések
után a csoportok elsõ helyezettjei már egyenes ki-
eséses rendszerben folytatták. Itt már csak a gyõze-
lem számított, amibõl az újonc Dunai Vízirendészet
csapata szerzett a legtöbbet, így megérdemelten
vitte haza az elsõnek járó kupát. A dobogó második
helyére a már törzstagnak számító Levéltár, míg a
harmadikra a Polgárõrség csapata állhatott fel. A vi-
gaszdíjat a kerületi kapitányság nyeretlen, de rend-
kívül lelkes B csapata érdemelte ki. 

Bûncselekmény az állatok megmérgezése
Egérméreg okozott riadalmat egy kerületi társasház
kutyatartói között. Az egyik állat a sétálásból hazatér-
ve evett a folyosóra kitett kutyatápnak tûnõ méreg-
bõl, ezért állatorvoshoz kellett vinni. Az eset kapcsán
dr. Kesztyûs Rudolf elmondta: az állatok megmérge-
zése bûncselekménynek minõsül. A rágcsálók ellen
használt szereket úgy kell elhelyezni, hogy háziállat
vagy gyerek ne férhessen hozzá.

Erõszakoskodó ellen nyomoznak – Várják a sér-
tettek jelentkezését
Augusztus 24-én a Déli pályaudvar közelében szexu-
ális aktusra próbálta meg rávenni sorstársát egy haj-
léktalan férfi. Miután a nõ nem tett eleget a kérésnek,
a férfi többször megütötte, majd a szeme láttára a
nyílt utcán önkielégítést végzett. A személyleírásnak
köszönhetõen sikerült beazonosítani az elkövetõt, az
ötvenöt éves F.F. ellen szeméremsértés vétsége miatt
indult eljárás. Mivel elképzelhetõ, hogy hasonló bûn-
cselekményt korábban is elkövetett, a rendõrség ar-
ra kéri a lakosságot, hogy jelentkezzen, akit a közel-
múltban hasonló sérelem ért. 

KKéékk  hhíírreekk

Testvérvárosi vendégek Marlow-ból

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

Internet: www.budavar.hu
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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))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--
22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11--
@@cchheelllloo..hhuu..oooo

IIddõõss haszonélvezõ által lakottan, ingatlant vásárolnék.
Telefon: 0630-304-3129.oo

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

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

SSaajjáátt részre vásárolok festményeket, bútorokat, ezüst-
tárgyakat, régi könyveket és minden régiséget, készpénz-
ért. Telefon: 0620-628-5325, 0626-950-615.

KKrriisszzttiinnaavváárroossii 2,5 szoba-hallos, 94 négyzetméteres
lakás tulajdonostól eladó. 2. emelet, hívólift, cirkófûtés, 2
erkély, pince, belsõ kert. Telefon: 0620-973-7550.

IInnggaattllaannüüggyyeekk!!  Adás-vétel, csere, ajándékozás, öröklés,
haszonélvezet, szerzõdéskötés. Dr. Papp György ügyvéd.
1013 Attila út 16. Telefon: 0630-949-1618.

KKiiaaddóó II. Hûvösvölgyi úton 2 szoba (56 négyzetméteres)
bútorozatlan, 60.000 Ft+rezsi. Kaució 100.000 Ft.
Telefon: 0670-277-9899.

TTuullaajjddoonnoossttóóll eladó a Széna tér közelében 30 négyzet-
méteres, csendes, 1 szobás, galériázott, felújított, egyedi
gázfûtéses, 1. emeleti lakás, lifets házban. Fiataloknak ide-
ális. Közvetítõk kíméljenek! Irányár: 12,2 M Ft. Telefon:
0630-411-8238.

KKiiaaddóó egy Logodi útra nézõ erkélyes, 1 szoba+hallos la-
kás lifets ház V. emeletén 55 E Ft-ért. Közvetítõk kímélje-
nek! Telefon: 0620-823-0407.

SSzzaabbóó Ilonka utcában 10 négyzetméteres helység bér-
beadó. Utcára nyíló (motorkerékpár elhelyezésére ideá-
lis). Telefon: 0630-332-6866.

II..  BBuuddaaii Várban - az Endrõdi Palota közelében - egyedi
kialakítású, hangulatos, 215 m2-es tetõtéri, 3 szintes, 3+4
félszobás, 3 fürdõszobás, világos, csendes önkormányzati
lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 75 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/964-7065. 

II..  NNaapphheeggyyeenn modern építésû társasház I. emeletén lé-
võ 63 m2-es, 1 + 2 félszoba + hallos, összkomfortos, átla-
gos állapotú, világos, csendes, azonnal beköltözhetõ örök-
lakás eladó. Irányár: 21 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-2203. 

GGyyeerrmmeekkeesseekk, kutyások! Közvetlen kertkapcsolatos,
önálló kertrésszel kialakított 52 m2-es, 2 szobás, loggiás,
összkomfortos, jó állapotú öröklakás a Toldy Ferenc utcá-
ban eladó. Irányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/964-7065.

II..  BBuuddáánn a Naphegy alján - a Róka utcában - karbantar-
tott társasház I. emeletén lévõ, 79 m2-es, 3 szobás, felújí-
tandó, polgári belméretû, hangulatos, csendes, egyedi
gázfûtéses öröklakás eladó. Irányár: 19,5 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

II..  TTóótthh Árpád sétány kedvelõinek hangulatos, reprezen-
tatív dongaboltozatos, csendes, napfényes, 72 m2-es, 2,5
szobás, egyedi gázfûtéses, felújítandó önkormányzati la-
kás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 22,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-7065.

II..  BBuuddáánn  - a MOM Park és a Sport kórház közelében - az
Avar utcában 12 lakásos társasház legfelsõ (II.) emeletén
lévõ 40 m2-es, 1,5 szobás, egyedi gázfûtéses, vízórás, vilá-
gos, felújítandó öröklakás eladó. Irányár: 10,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-7065.

II..  BBuuddaaii Vár alatt - a Batthyány utcában 98 m2-es, 3 szo-
bás, polgári jellegû, összkomfortos, jó állapotú önkormány-
zati lakás bérleti joga átadó vagy környékbeli 1,5 - 2 szobás
lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 19,5 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-2136, 0630/964-7065.

IIII..  RRóózzssaaddoommbb alján - a Margit-híd közelében - III. eme-
leti többgenerációs, bruttó 150 m2-es (nettó 129 m2-es), 2
szintes, 2 fürdõszobás, 2 konyhás, jó állapotú, 3,5 szobás,
világos öröklakás eladó. Irányár: 29,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/964-7065. 

RReemmeekk ajánlat a Budai Várban! Az Országház utcában
43 m2-es, 1 szoba étkezõs, felújított, cirkófûtéses, hangu-
latos önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó. Csere-
irányár: 9,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630-
964-7065. 

II..  BBuuddaaii  Várban - az Úri utcában - legfelsõ (II.) emeleti,
73 m2-es, 2 szobás, udvari fekvésû, csendes, egyedi gázfû-
téses, felújítandó önkormányzati lakás örökbérleti joga
átadó vagy kisebbre cserélhetõ. Csereirányár: 19,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/964-7065.

SSaajjáátt részre vásárolok festményeket, bútorokat, ezüst-
tárgyakat, régi könyveket és minden régiséget, készpénz-
ért. Telefon: 0620-628-5325, 0626-950-615.

BBéérrbbeeaaddóó vagy eladó lakást keresek. Készpénzzel
rendelkezem. Telefon: 06-30-729-7546.

SSzzoollggáállttaattááss

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

TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZAAKK  KKÖÖZZÖÖSS  KKÉÉPPVVIISSEELLEETTÉÉTT,,  
SSZZAAKKKKÉÉPPEESSÍÍTTÉÉSSSSEELL,,  RREEFFEERREENNCCIIÁÁVVAALL,,  NNAAGGYY

GGYYAAKKOORRLLAATTTTAALL  VVÁÁLLLLAALLJJUUKK..  
TTEELLEEFFOONN::  00663300--997777--66661122..oo

TTáárrssaasshháázzaakk kezelése, közös képviselete nagy gya-
korlattal, teljes mûszaki-jogi- és gazdasági háttérrel.
Díjjazás épülettõl függõen, megegyezés szerint. Várlaki
János, telefon: 213-6613, 0620-931-1832.

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

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

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

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

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

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

TTaakkaarrííttááss. Társasházak takarítását, nagytakarítását
vállalom. Telefon: 0620-375-1258.

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

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

VVíízzvveezzeettéékksszzeerreellééss nonstop! Mosógépek, mosogatógé-
pek bekötése, mosdók, csapok, kádak cseréje! Javítások,
felújítások! Anyagbeszerzéssel, garanciával! Telefon:
0630-960-4525.

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-
8384, 0620-345-9963.oo

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

VVíízzsszzeerreellééss, csapok, szifonok, wc-csészék, wc-tartályok
cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tele-
fon: 0630-655-8074.

VVíízzvveezzeettéékksszzeerreellééss nonstop! Mosógépek, mosogató-
gépek bekötése, mosdók, csapok, kádak, zuhanytálcák
cseréje! Javítások, felújítások! Telefon: 0630-960-
4525.

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

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

AAddááss--vvéétteell

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

KKeelleettiisszzõõnnyyeegg és mûtárgybecsüs vásárol régi keleti
szõnyegeket, sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Telefon: 0630-456-3938.

TTöörrtt arany-ezüst felvásárlás a napi legmagasabb áron
készpénzért. Margit krt. 51-53. (Louis Galéria). Telefon:
316-3651.

SSaajjáátt részre vásárolok festményeket, bútorokat, ezüst-
tárgyakat, régi könyveket és minden régiséget, készpénz-
ért. Telefon: 0620-628-5325, 0626-950-615.

EEggéésszzsséégg

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

JJóóggaa  aa  mmiinnddeennnnaappii  éélleettbbeenn..  AA  rreennddsszzeerreess  tteessttmmoozzggááss,,
hheellyyeess  tteessttttaarrttááss,,  sszzaabbáállyyooss  lléélleeggzzééss,,  llaazzííttááss  ééss  aa
ssttrreesssszz  oollddáássaa  sseeggííttii  mmeeggõõrriizznnii  eeggéésszzssééggüünnkkeett..  HHééttffõõ
ééss  sszzeerrddaa  1188--1199..3300  BBuuddaavváárrii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa,,  II..  kkeerrüü--
lleett,,  TTáárrnnookk  uu..  99--1111..  TTeelleeffoonn::  00663300--440022--44665577..oo

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr,,  kkoozzmmeettiikkaa (szempilla-, szemöldõkfes-
tés, arcmasszázs ultrahanggal) manikûr akár az Ön ott-
honában is. Telefon: 0630-206-4801.

ÉÉrrsszzûûkküülleett,,  éérreellmmeesszzeesseeddééss  ggyyóóggyyííttáássaa  kkaarrddiioollóógguuss
vveezzeettéésséévveell..  SSoonnootthheerraappiiaa..  VVIIIIII..  kkeerrüülleett  JJóózzsseeff  kkrrtt..  22..
((BBllaahhaa  LLuujjzzaa  ttéérr))..  TTeelleeffoonn::  006611--221100--11000000,,  00662200--
334499--44227777..  

DDrr..  PPóóccssyy  TTiibboorr gyermekgyógyászat és akupunktúra
magánrendelése 1122 Budapest, Maros utca 16/b szak-
rendelõben, szerdán 16-18 óráig. Bejelentkezés és la-
kásra hívás minden munkanapon 9-11 óráig a 0620-
916-6966-os telefonszámon. Részletek www.pocsy.hu. 

OOkkttaattááss

AAnnggooll érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, szaknyelv-
oktatás tapasztalt nyelvtanárnál a Krisztina térnél. Telefon:
0620-808-6411. 

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás, középszintû, emeltszintû
érettségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint
húszéves gyakorlat. Tel.: 231-7747, 0620-518-2808.

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@mailbox.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

Oktatás

Szolgáltatás

Adás-vétel

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

ZÁR, KILINCS,
LAKAT, VASALAT

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

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

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

l ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
l EGYFORMA, ZÁRLATÚ ÉS

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

ZÁRBETÉTEK CSERÉJE

éÚJ! SSZZ
OOMMBBAATT

--1100
%%!!

+SZOLGÁLTATÁSAINK:

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu

Egészség

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

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

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

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

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

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

s

s



8 Várnegyed XV. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM, 2010. OKTÓBER 1., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

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

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

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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