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Elkészült a Roham utca felújítása, a Roham
utca 8. szám alatt pedig bejezõdött az új fogá-
szati rendelõ kialakítása. Az utcát és az új ren-
delõt dr. Nagy Gábor Tamás polgármester ad-
ta át a kerületben lakóknak.

A tervezettnél mintegy másfél hónappal koráb-
ban, szeptember elején elkészült a Roham utca
felújítása. Az átépítés terve már a 2006-os válasz-
tások után, a képviselõ-testület által elfogadott
ciklusprogramban is szerepelt, majd a 2008-ban
megalkotott Integrált Városfejlesztési Stratégi-
ában külön akcióterületként került megjelölés-
re a Roham utca és a Horváth-kert. Ezt követõ-
en, 2009-ben készült el a Roham utca Attila út -
Krisztina körút közötti szakaszának közterületi
terve.

– A felújítás célja a lakókörnyezet megújítása, a
városkép alakítása volt – mondta el az átadáson a
kerület polgármestere. Nagy Gábor Tamás emlé-
keztetett arra, hogy a Roham utca és környezete
kis kerület-központként mûködik, hiszen itt ta-
lálható az Okmányiroda, a Polgármesteri Hivatal
egyik ügyfélszolgálata, a szabálysértési hatóság, s a
közelben mûködik a kerületi rendõrkapitányság
és a posta is. A Roham utcában van az Idõsek
Klubja és most készült el a Roham u. 8. szám alatt
az új fogászati rendelõ. Vagyis a terület nem pusz-
tán a belsõ Krisztinaváros kis központja, hanem
hatalmas ügyfélforgalmat bonyolító kerületcent-
rum is. Mindez indokolta, hogy az önkormányzat
figyelmet fordítson a területre, kényelmessé, a
forgalmi rend átalakításával biztonságossá tegye. 

Mint megtudhattuk, a munkálatok június kö-
zepén kezdõdtek – a tervezett 120 nap helyett 75
nap alatt végeztek a kivitelezõk. A felújítás során
kicserélték az útburkolatot, a járda díszburkola-
tot kapott. A keresztezõdésekben lesüllyesztett
szegéllyel akadálymentesítették a közlekedést, és
mindkét oldalon kialakítottak egy-egy parkoló-
helyet a mozgássérültek számára. A forgalomcsil-
lapítás érdekében az utca mindkét szakasza egy-
irányú lett a Pauler utca felé. A felújítás során a
zöldterületek is megújultak: a beteg és balesetve-
szélyes fákat kivágták, helyére egységes hársfasort
ültettek. A teljes beruházás értéke mintegy száz-
millió forint volt. 

Az átadási ünnepségen Nagy Gábor Tamás re-
ményét fejezte ki, hogy a változások megnyerik az
itt élõk tetszését, és örömmel veszik birtokba a
megújult Roham utcát. Jelezte, hogy a Krisztina-
város felújítása ezzel nem ért véget, hiszen a Hor-
váth-kertet is rendbe teszi az önkormányzat – en-

nek keretében a romos elárusítóbódékat elbont-
ják, helyére korszerû pavilon kerül.

A Budavári Önkormányzat kiemelt figyelmet
fordít a kerületi egészségügyi szolgáltatás fejleszté-
sére és korszerûsítésére is – erre már a Roham ut-
ca 8. szám alatt kialakított új fogászati centrum át-
adásán hívta fel a figyelmet a polgármester. Mint
kifejtette, az elõzõ ciklusokban készült el a Zsolt

utcai rendelõ, a Várban lévõ orvosi rendelõ és a
Kosztolányi Gimnáziumban a gyermekfogászat.
A Maros utcai szakrendelõ fejlesztésére és korsze-
rûsítésére is minden évben jelentõs összegeket
fordít az önkormányzat.

Dr. Bodroghelyi László fõorvos, a Budavári
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának veze-
tõje lapunknak elmondta: a Roham utcai új fogá-
szati központ kialakítása azért vált szükségessé,

mert nem vagy csak hatalmas költséggel lett vol-
na megoldható az akadálymentesítés a korábbi
helyszínen, a Mészáros utcai társasházban. Így az
önkormányzat az egykori ÁNTSZ iroda teljes át-
alakítása és felújítása mellett döntött. Az új fel-
nõtt fogászat kialakítása mintegy 60 millió fo-
rintba került, közel 200 négyzetméteren 3 fogá-
szati rendelõ és röntgen várja a betegeket. A lá-
tássérültek könnyebb tájékozódása érdekében a
padlóba vezetõ csíkokat építettek és Braille-írá-
sos feliratokat helyeztek az ajtókra. A mozgássé-
rültek számára külön illemhely, illetve a bejárat-
hoz rámpa épült. K. D.

Átadták a fogászati rendelõt
a felújított Roham utcában

Nyílt nap az Oxygén Wellness
Központban

Családi nap 
a Czakón
Szeptember 25-én szombaton 11.00 órától
gyerekeket és felnõtteket egyaránt várnak a
Czakó utcai Sport és Szabadidõközpontban
egy sportos hétvégére. Családi sportverse-
nyekkel, egészségügyi tanácsadással, vércu-
kor-és vérnyomásméréssel is várják a résztve-
võket. A gyerekek számára légvár, arcfestés és
kézmûves foglalkozások is szerepelnek a
programok között. 

Ezen a szombaton nyílt napot tartanak az
Oxigén Wellness Központban, ahol az ér-
deklõdõk megtekinthetik a rövidesen elké-
szülõ szolgáltató centrum létesítményeit. A
csoportok félóránként indulnak, találkozó
az új önkormányzati öltözõk bejáratánál.

Ezen a napon kerül sor az új teniszpálya és
a mûfüves pálya átadására, amelyet már hasz-
nálatba is vehetnek a Czakóra látogató érdek-
lõdõk. 

Ugyanezen a napon, 9 órától tartják az I.
kerületi rendvédelmi szervezetek sportvetél-
kedõjét is, ahol tíz csapat – köztük tûzoltók,
rendõrök és a köztársasági õrezred tagjai –
versengenek egymással.

Mindenkit szeretettel várnak, a belépés in-
gyenes.

Önkormányzati
Választások 20102010
Tisztelt Választópolgárok!
Az Alkotmány rendelkezése alapján a helyi önkor-
mányzati képviselõket, valamint a polgármestert a
választópolgárok általános és egyenlõ választójog
alapján, közvetlen és titkos szavazással választják.

A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel
rendelkezõ minden nagykorú magyar állam-
polgárt és az Európai Unió más tagállamának a
Magyar Köztársaság területén lakóhellyel ren-
delkezõ nagykorú állampolgárát megilleti az a
jog, hogy a helyi önkormányzati képviselõk és a
polgármesterek választásán választható és –
amennyiben a választás napján a Magyar Köz-
társaság területén tartózkodik – választó le-
gyen.

A Magyar Köztársaságban minden menekült-
ként, bevándoroltként vagy letelepedettként elis-
mert nagykorú személyt megillet az a jog, hogy a he-
lyi önkormányzati képviselõk és a polgármesterek
választásán – amennyiben a választás napján a Ma-
gyar Köztársaság területén tartózkodik – választó le-
gyen.   

Ennek megfelelõen a helyi önkormányzati képvi-
selõk és polgármesterek választásán választójoggal
rendelkezik a Magyar Köztársaság területén lakó-
hellyel rendelkezõ
lnagykorú magyar állampolgár,
laz Európai Unió más tagállamának nagykorú

állampolgára.
A menekültként, bevándoroltként vagy letele-

pedettként elismert nagykorú személyek szavazati
joggal rendelkeznek. 

A módosult jogszabályi rendelkezések miatt az
egyéni választókerületek száma és földrajzi határai
mellett a korábban kialakított szavazókörök is meg-
változtak. Mindez azzal jár, hogy a választópolgárok
egy része a korábbi választások alkalmával a megszo-
kottól eltérõ szavazókörben voksolhat. 

Felkérek ezért minden választópolgárt, hogy a vá-
lasztásról szóló értesítõt fokozottan szíveskedjenek
áttanulmányozni, ellenõrizni, és az értesítõn feltün-
tetett szavazókörbe menjenek szavazni.

A módosítás után kerületünkben 10 egyéni vá-
lasztókerület és 20 szavazókör került kialakításra.

Szavazni 2010. október 3.-án, vasárnap reg-
gel 6 órától este 19 óráig, a lakóhelye szerint ki-
jelölt, az értesítõn feltüntetett szavazókörben
lehet. (Folytatás a  2. oldalon) 

A fogászati rendelõ telefonszámai: 
Dr. Tóth Klára 201-4195
Dr. Csiszár Ildikó 201-4195
Dr. Handa Tibor 202-1571
Dr. Kuhajda István 489-3497
Dr. Németh Ágnes 489-3532
Röntgen 489-3496  

Otthonosabb körülmények fogadják a környék-
beli nyugdíjasokat a Hattyú utcai, I. számú Idõ-
sek Klubjában, elkészültek ugyanis az ide járók
kényelme, jobb kiszolgálása érdekében megkez-
dett idei beruházások. Az önkormányzat támo-
gatásával felújították a konyhát és a mellékhelyi-
ségeket, s új, kényelmes ülõgarnitúrát vásároltak
a társalgóba.

A kerület legrégebbi Idõsek Klubja mûködik a
Hattyú utcában. Az 1975-ben létrehozott, jelen-
leg 30 férõhelyes klubban számos kisebb felújítás
történt a korábbi években, de még mindig van
bõven tennivaló, ezért az önkormányzat idén is
biztosított forrást több beruházásra.

Az elmúlt hónapokban a konyha és a mellék-
helyiségek felújítása történt meg: modern padló-
lapokkal, fali csempékkel burkolták a helyisége-
ket, új mosdókat, csaptelepeket szereltek fel, s
korszerûbbekre cserélték az elektromos szerelvé-
nyeket. Az önkormányzat felújítási keretének ter-
hére kazáncserére is sor került. Új konyhabútor is

készült, illetve a konyhával szomszédos társalgó-
helyiségbe kényelmes ülõgarnitúrát vásároltak.

– Nagy, százmilliós beruházásokba ritkán tud
belefogni az önkormányzat, de az intézményeink
folyamatos karbantartására mindig kiemelt fi-
gyelmet fordítunk – hangsúlyozta dr. Nagy Gá-
bor Tamás azon a házi ünnepségen, amit a felújí-
tások elkészülte alkalmából szervezett az Idõsek
Klubja. A kerület polgármestere kifejtette: az el-
múlt három ciklus fegyelmezett, takarékos gaz-
dálkodása révén vannak most olyan tartalékaik,
melyekbõl a mostani felújítási munkákat finan-
szírozni tudják.

A polgármester örömtelinek nevezte, hogy az
avatóünnepségen a kerület mindhárom Idõsek
Klubjából megjelentek tagok és dolgozók. Sze-
rinte az ilyen ünnepi alkalmak, valamint a közös
programok, nyaralások és kirándulások hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy színt vigyenek a hétköznapok
szürkeségébe, de elõsegítik azt is, hogy összetartó
közösségek formálódjanak a kerületben. 

Fejlesztések az Idõsek Klubjában

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és dr. Barta Gábor Zsolt, a GAMESZ vezetõje adta át a felújított Roham utcát

Dr. Bodroghelyi László a fogászati rendelõ megnyitóján

Az idõsek kényelmét szolgálja az új konyha
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Önkormányzati Választások 20102010
(Folytatás az 1. oldalról) 

Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási
hellyel is rendelkezik, választójogát, vagy a lakóhelyén, vagy – igazo-
lással – bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. Csak abban az
esetben szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt 2010. június 16-át
megelõzõen jelentette be, és a szavazás napjáig nem szûnik meg.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-
jén 16 óráig kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetõjé-
tõl (azaz az önkormányzat jegyzõjétõl). Ha meghatalmazott útján
nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levél-
ben is kérhet igazolást úgy, hogy a kérelem 2010. szeptember 28-ig
megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.

Igazolás faxon vagy e-mail útján nem kérhetõ és nem adható ki!
A választási irodától kapott igazolással kérheti a névjegyzékbe véte-

lét egyrészt a szavazás napját megelõzõen a tartózkodási helye szerinti
helyi választási irodától, másrészt a szavazás napján az igazoláson fel-
tüntetett, a tartózkodási helyéhez tartozó címen található szavazóhe-
lyiségben a szavazatszámláló bizottságtól.

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

tartózkodási helye van, és
l azt a címet kell megadnia, ahová az igazolást kéri.
Fontos tudni, hogy az igazolás kiadását követõen nincs lehetõség ar-

ra, hogy meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhe-
lyiségben szavazzon!

Fontos azt is tudnia, hogy abban az esetben, ha a szavazás nap-
ján külföldön vagy Magyarországon, de nem a bejelentett tartóz-
kodási helyén tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni.

Az igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt szavazó-
körben szavazhat.

Azon választópolgárok részére a szavazás lehetõsége, kiknek lakcí-
me csak a Budapest, I. kerület megnevezést tartalmazza, a 3. számú
szavazókör került kijelölésre. (Budavári Mûvelõdési Ház - Buda-
pest, Bem rkp. 6.)

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

A szavazásról
A szavazás céljára a szavazóhelyiségekben kettõ szavazófülke kerül fel-
állításra.

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 le-
zárni úgy, hogy azokból az urna szétszedése nélkül ne lehessen szava-
zólapot eltávolítani.

Ezt követõen a szavazatszámláló bizottság az urnába ellenõrzõ lapot
helyez, amely tartalmazza az ellenõrzõ lap elhelyezésének idõpontját,
valamint a szavazatszámláló bizottság jelen lévõ tagjainak és az elsõ-
ként szavazó választópolgárnak az aláírását.

A szavazás idõtartama alatt a szavazóhelyiségben a választópolgár-
ok csak a választójog gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegy-
zékben szerepel, illetõleg aki igazolással szavaz.

A szavazatszámláló bizottság – a személyazonosság és a lakcím
megállapítására alkalmas igazolvány alapján – megállapítja a szavazni
kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. 
Szavazni a következõ okmányok együttes bemutatásával lehet:

a) a lakcím igazolására is alkalmas, érvényes személyazonosító iga-
zolvány, vagy 

b) lakcímigazolvány és
l személyazonosító igazolvány, vagy 
l útlevél, vagy
l2001. január 1-jét követõen kiállított (kártya formátumú) vezetõi

engedély.

Lejárt érvényességû okmányokkal nem lehet szavazni, ez esetben a
szavazatszámláló bizottság visszautasítja a választópolgárt, ezért kér-
jük, ellenõrizzék okmányaikat.

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt,
aki nem tudja személyazonosságát és lakcímét hitelt érdemlõen iga-
zolni, vagy nem szerepel a névjegyzékben, illetve aki nem rendelke-
zik a szavazókörbe szóló igazolással, valamint nem szerepel a név-
jegyzékben, rendelkezik igazolással, de tartózkodási helye idõköz-
ben megszûnt.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átad-
ja a választópolgár részére a szavazólapokat és a borítékot. A szavazó-

lapokat a választópolgár jelenlétében kell lebélyegezni. A szavazólap
átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezû aláírásával igazol-
ja. Az írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a
szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket.

A szavazatszámláló bizottság, amennyiben azt a választópolgár ké-
ri szükség esetén – a választópolgár befolyása nélkül – megmagyaráz-
za a szavazás módját.

A szavazólap kitöltéséhez szavazófülke áll a választópolgár rendel-
kezésére. A szavazófülke használatára a választópolgár nem kötelezhe-
tõ. A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó tartózkodhat a
szavazófülkében. 

A fõvárosban a választópolgár 4 szavazólapot kap, melyek az
alábbi választásra, szavazásra vonatkoznak:

a.) Egyéni választókerületi önkormányzati képviselõk választása
A kerületi önkormányzati képviselõket a kerület választópolgárai

vegyes választási rendszerben választják meg. A szavazáskor Ön kizá-
rólag egyéni jelöltre szavazhat. 

b.) Polgármester választása
Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a kerület polgármestere, aki

a legtöbb érvényes szavazatot kapta.   
c.) Fõvárosi közgyûlés tagjainak választása
A fõvárosi közgyûlés tagjait listán választjuk. Listát azok a pártok,

társadalmi szervezetek állíthatnak, amelyek a fõvárosi kerületek több
mint felében kompenzációs listát állítottak. A választópolgár egy listá-
ra szavazhat. Az egyes listák a kapott szavazatok arányában jutnak
mandátumhoz, de csak abban az esetben, amennyiben az összes érvé-
nyes szavazat 5%-át megszerezték.

d.) Fõpolgármester választása
Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a fõpolgármester, aki a leg-

több érvényes szavazatot kapta.  
Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetõleg akit testi fogyaté-

kossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár –
ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagja együttesen –
segítségét igénybe veheti.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet, a szavazó-
lapon szereplõ jelölt, illetve lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe
tollal írt, egymást metszõ két vonallal : +, vagy X jellel. Egyéb meg-
jelölés 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 szavazatszám-
láló bizottság elõtt urnába helyezi. 

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

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

A szavazatszámláló bizottság elnöke 19 órakor bezárja a szavazóhe-
lyiséget. Azok a választópolgárok, akik a szavazóhelyiségben vagy an-
nak elõterében tartózkodnak, még szavazhatnak. Ezután a szavazat-
számláló bizottság a szavazást lezárja.

Az egyéni választókerületi jelöltet állító pártok, valamint a függet-
len jelöltek a helyi választási bizottságba, a területi listát állító pártok
a területi választási bizottságba, az országos listát állító pártok az
Országos Választási Bizottságba jogosultak egy-egy tagot megbízni.
A felsoroltak a szavazatszámláló bizottságokba is megbízhatnak egy-
egy tagot.

A megbízott tagot a jelölt jogerõs nyilvántartásba vételét követõen,
de legkésõbb 2010. szeptember 17-én 16 óráig lehet bejelenteni a vá-
lasztási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság esetén a he-
lyi választási iroda vezetõjénél, kerületünkben az Okmányirodán
(1013 Attila út 12.).

A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független jelölt
vagy meghatalmazottja, illetõleg a párt bíróság által bejegyzett képvi-
selõje vagy az általa adott írásbeli meghatalmazással rendelkezõ meg-
hatalmazott jogosult, de a meghatalmazással rendelkezõ képviselõ to-
vábbi meghatalmazást adhat.

A közös listát állító pártok közösen bízhatnak meg tagot a választá-
si bizottságokba.

A független jelölt, illetõleg a párt által megbízott választási bizottsá-
gi tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a választott tagokéval. Így
a megbízott tag nemcsak figyelemmel kíséri a választási bizottság
munkáját, hanem tevékenyen részt is vesz benne, a bizottság rendelke-
zésére álló valamennyi információt megismerheti. A tevékenysége so-
rán tudomására jutott személyes adatokat azonban sem az õt megbízó
párt vagy független jelölt részére, sem bárki másnak nem adhatja ki!

Kampány
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiva-
tala a névjegyzékben szereplõ választópolgárok családi és utónevét, va-
lamint lakcímét a jelölteknek, jelölõszervezeteknek kérésükre, díjfize-
tés ellenében, azonos feltételek mellett 2010. szeptember 13-át köve-
tõen adja át.

A választási kampány 2010. október 3-án 0 óráig tart. 
Kampányt folytatni 2010. október 3-án 0 órától 19 óráig tilos.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték,

2010. november 2-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 ki-
sorsolta.

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

dr. Deák Ferenc, a Helyi Választási Iroda vezetõje 
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Dr. Apagyi Barnabás
Király Kornél
Tímár Gyula

Horváth Orsolya

Dr. Jeney Jánosné
Velich Katalin

Dr. Patthy Szabolcs
Kovács György 
Vecsey András

Orczi Antal

Bakonyi Miklós László
Rausch Imre

Bordás László
Csapó Zsófia Júlia
Dr. Neumann-né
Kremzer Mária
Miseje Balázs

Walthier Tamás
Alaksa Gábor
Kálló Gergõ

Valyon Ferenc
Árendás Mónika

Langmár Ferenc
Mathauser András
Boros Iván Zoltán 

Váradiné Naszályi Márta

Bánik Péter
Ertsey Katalin
Falvay Dóra

Perjés Ivette Júlia
Budinszky Adrián

Falta Péter

Mácsay Ida
Horváth Ádám
Cservék Ágnes
Széchy Attila

Horváth Eszter
Iványi Tibor

Lovász László
Dr. Lovász Gabriella

Remenyik Ildikó
Dávid Klára

Szalai Máté

Vörös Miklós
Pintér Gábor Péter

Niedermüller Péter

Ungár Klára

Dávid Klára
Miseje Balázs

Dr. Nagy Gábor Tamás

Váradiné Naszályi Márta

Magyar Szocialista Párt
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt

Lehet Más a Politika
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NNyyiillvváánnttaarrttáássbbaa  vveetttt  ppoollggáárrmmeesstteerr  jjeellöölltteekk
Jelölt neve Jelölõ szervezet
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Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt

Jobbik Magyarországért Mozgalom
Lehet Más a Politika

Magyar Szocialista Párt
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NNyyiillvváánnttaarrttáássbbaa  vveetttt  kkoommppeennzzáácciióóss  lliissttáákk
Listaállító szervezet(ek) neve Jelöltek száma

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Budapest I. kerület Helyi Választási Bizottsága 2010. szeptember 6-ig a 
10 egyéni választókerületben 46 egyéni képviselõ jelöltet, 4 polgármester jelöltet és 4 kompenzációs listát vett nyilvántartásba.

TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  AA  KKIISSEEBBBBSSÉÉGGII  VVÁÁLLAASSZZTTÁÁSSRRÓÓLL
Négy évenként, a helyi önkormányzati képviselõk és polgármes-
terek általános választásának napján kerül sor a települési ki-
sebbségi önkormányzati képviselõk választására.

A települési kisebbségi önkormányzat képviselõ-testületének megbízatása
a települési kisebbségi önkormányzati képviselõk következõ választása
napjáig tart. Idõközi választást nem lehet tartani.  

Az a választópolgár, akit a kisebbségi választói jegyzékbe 2010. július 15-
ig kérelmére felvett a helyi választási iroda vezetõje, 2010. október 3-án
részt vehet a települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán.

Arról, hogy Ön szavazhat, valamint a szavazás helyérõl 2010. augusztus
19-ig úgynevezett kisebbségi értesítõt kapott a választási irodától.

AA  kkiisseebbbbssééggii  sszzaavvaazzóókköörr  hheellyyee::  BBaatttthhyyáánnyy  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa,,  11001155
BBaatttthhyyáánnyy  uuttccaa  88..

Felhívjuk a figyelmüket, hogy aki a lakóhelyérõl másik településre költö-
zik, a kisebbségi választói jegyzékbõl törölni kell, és a választáson nem sza-
vazhat.

Szavazni csak személyesen, az Ön lakóhelyén lehet, a kisebbségi szava-
zásra szolgáló külön szavazóhelyiségben.

A  személyazonosság és a lakcím igazolására a következõ, érvényes iga-
zolványok alkalmasak:
l lakcímet is tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyv for-

mátumú) , vagy 
l személyazonosító igazolvány  (kártya formátumú), vagy útlevél, vagy

2001. január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély (kártya formátumú)
és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól meg-
kapja a szavazólapokat és a borítékot.

A szavazólapot az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólap átvételekor
Önnek alá kell írnia az adott kisebbségi választói jegyzéket.

A szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésére,  melynek használata nem
kötelezõ.

ÉÉrrvvéénnyyeesseenn  sszzaavvaazznnii  11  vvaaggyy  ttööbbbb,,  ddee  lleeggffeelljjeebbbb  44  jjeellööllttrree,,  aa  jjeellöölltt  nneevvee
mmeelllleetttt  eellhheellyyeezzeetttt  kköörrbbee  ttoollllaall  íírrtt  XX  vvaaggyy  ++  jjeelllleell  lleehheett..    EEggyyéébb  mmeeggjjeellööllééss  éérr--
vvéénnyyeess  sszzaavvaazzaattkkéénntt  nneemm  vveehheettõõ  ffiiggyyeelleemmbbee..

Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyezni, és a borítékot a sza-
vazatszámláló bizottság elõtt az urnába kell helyezni. 

TTáájjéékkoozzttaattoomm  aa  TTiisszztteelltt  VVáállaasszzttóóppoollggáárrookkaatt,,  hhooggyy  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett
HHeellyyii  VVáállaasszzttáássii  BBiizzoottttssáággaa  22001100..  sszzeepptteemmbbeerr  66--iigg  3300  kkiisseebbbbssééggii  öönnkkoorr--
mmáánnyyzzaattii  jjeellöölltteett  vveetttt  nnyyiillvváánnttaarrttáássbbaa..

Görög kisebbség: KKaalloottaa  ÁÁggnneess  MMáárriiaa,,  KKaalloottaa  JJóózzsseeff  AAnnttaall,,  KKiirráállyy
IIlliiáásszz  DDáávviidd,,  SSaassvváárrii  LLáásszzllóó - Görög Ifjúsági Egyesület; KKaannaakkii  EElleennaa,,  SSzzaabbóó
AArrtteemmiiss,,  TTooppoozziidduu  MMáárriiaa  - Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület.

Német kisebbség: FFaarrkkaass  MMáárrttaa,,  JJiilliinngg  SSáámmuueell  VVeennddeell,,    KKeerreesszztthhiiddii
LLáásszzllóó,,  DDrr..  MMeezzggáárr  IIssttvváánn - Saxlehner András Közhasznú Egyesület; FFrriiggyyeessii
AAnnddrrááss,,  KKoorrbb  AAnnggééllaa,,  TTóótthh  VViirráágg  IIllddiikkóó - Német Óvoda és Iskolaegyesület;
LLuunncczzeerr  TTeerréézz,,  SScchhwweeiigghhooffffeerr  KKrriisszzttiinnaa,,  TTaarrii  LLeettíícciiaa  MMáárriiaa - Bleyer Jakab
Közösség.

Örmény kisebbség: BBööjjttööss  JJeennõõnnéé,,  SSaassvváárrii--MMeerrzzaa  KKrriisszzttiinnaa,,  SSzzüüccss
EEnniikkõõ  MMáárriiaa,,  VVáárraaddyy  MMáárriiaa  --  Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület;
JJáánnoossssyy  KKrriisszzttiinnaa  IIlloonnaa,,  JJáánnoossssyy  LLáásszzllóó,,  JJáánnoossssyy  MMaarriiaannnn,,  SSzzõõkkee  KKaattaalliinn  -
Kilikia Kulturális Egyesület.

Szlovák kisebbség: MMoorraauuvvsszzkkii  PPáállnnéé,,  NNoosszzllooppyy  KKaattaalliinn,,  PPaappuuccsseekk
GGeerrggeellyy,,  TTóótthh  CCzziiffrraa  PPááll  --  OZVENA (visszhang) Budapesti Szlovák Kórus-
Szlovák Nyugdíjasok Klubja; ZZeellmmaann  ÁÁllffiijjaa  ZZssuuzzssaannnnaa  --  Magyarországi
Szlovák Szervezetek Uniója.
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EEGGYYÜÜTTTT  AA
KKEERRÜÜLLEETTÉÉRRTT
EEGGYYÜÜTTTT  AA
KKEERRÜÜLLEETTÉÉRRTT
Folytatjuk a családok támogatását, segítjük 
a gyermeknevelést, a családbarát környezet 
kialakítását.

Fenntartjuk az idõsek és rászorulók számára 
a pénzbeli és természetbeni juttatások széles 
rendszerét.

Biztosítjuk a háziorvosi,  a gyermekorvosi és 
a magas színvonalú fogorvosi ellátás feltételeit 
és folyamatosan korszerûsítjük a Maros utcai 
szakrendelõt.

Óvjuk környezetünket, az önkormányzati 
munka során érvényesítjük a környezettudatos 
szemléletet. 

Megõrizzük és éltetjük a kerületünk vonzerejét
jelentõ történelmi hangulatot, mûemlékeinket.

Ápoljuk kultúránkat és történelmi 
hagyományainkat, amelyeknek a megbomlott 
közösségi értékrend helyreállításában, 
önazonosságunk erõsítésében kulcsszerepük van. 

Törekszünk a kormánnyal és az új fõvárosi 
vezetéssel való hatékony együttmûködésre az 
itt élõ polgárok érdekében. 

Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester-jelölt
Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester-jelölt
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Szeptember elsõ hétvégéjén a Buda-
vári Önkormányzat és a Litea Könyv-
szalon ismét megrendezte a Magyar
Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepét a
Budai Várban. Idén is gazdag kultu-
rális program és mintegy 30 könyvki-
adó portékája várta a látogatókat a
Szentháromság téren, a Szent István
szobor lábánál. 

A Budavári Önkormányzat és a Litea
Könyvesbolt szeptember 3-5. között im-
már nyolcadik alkalommal rendezte meg
a Szentháromság téren a Magyar Nyelv és
a Magyar Könyv Ünnepét. 

A rendezvénysorozat fõhajtás a magyar
nyelv és a magyar könyves múlt legértéke-
sebb öröksége elõtt: 1473-ban itt, Hess
András mester budai nyomdászmûhelyé-
ben született meg az elsõ magyar nyomta-
tott könyv.

– Ez az ünnep, a felsorakoztatott sok
száz magyar könyv azt bizonyítja, hogy
Hess András nem dolgozott hiába –
mondta a három napos kulturális feszti-
vált megnyitó beszédében a kerület pol-
gármestere. Dr. Nagy Gábor Tamás ki-
emelte: a magyar nyelv és a magyar könyv
ünnepe több célt is szolgál az emlékezésnél, ez
az élõ, lélegzõ magyar kultúra ünnepe is egy-
ben. Itt nem csupán az író találkozik az olvasó-
val, ahogy a könyvvásárokon szokás, és nem is
egyszerûen neves mûvészek, zenészek várják rá-
adásként az ide látogatókat, ahogy ez az évek
alatt a magyar kultúra ünnepévé terebélyesedõ
rendezvénytõl elvárható; az idei nyelv és könyv
ünnepe a nemzeti összetartozás ünnepe szá-
munkra. 

„Egy kilencven esztendeje erõszakkal szétsza-
kított, sorvadásra és lassú halálra szánt nemzet
tagjai ölelkeznek össze itt, Budán, bizonyítva a
történelem egyik alaptörvényét, miszerint a ha-
tárokat szerzõdések csinálják, és szerzõdések
mossák el, de hogy egy nemzet van, vagy nincs,
meg tud-e maradni õsei földjén, meg tudja-e
õrizni nyelvét és hagyományait valójában csak

saját magán múlik” – fogalmazott a polgármes-
ter. Mint kifejtette: „amit évek óta szorgalma-
zunk itt, Budán, ezzel és a hasonló rendezvé-
nyeinkkel, elértük. 2010-ben a kettõs állampol-
gárságról szóló törvény megalkotásával és a
Nemzeti Összetartozás napjának elfogadásával,
végleg lezártuk a számunkra annyi szenvedést
és keserûséget hozó vesztes XX. századot.” 

Szerinte a vesztes évszázaddal együtt ma-
gunk mögött tudhatjuk azt a két világháború

tapasztalatából építkezõ rossz logikát, amely a
nemzeteket, sõt, magát a nemzeti létet okolta
az embertelenségekért. Ennek kárát is legin-
kább mi, magyarok szenvedtük el, hiszen ez a
logika, ez az észjárás ürügyet és felmentést
adott a kisebbségbe szorult magyar kultúra,
magyar nyelv elleni támadásokhoz, az erõsza-
kos beolvasztási kísérletekhez éppúgy, mint az

internacionalizmust hirdetõ kommunizmus
nemzetrombolásaihoz.  

A polgármester arra is rámutatott, hogy ma
nyelvünket leginkább a globalizálódó világ, a
bulvár, a kereskedelmi média, a felszínes ide-
genség veszélyezteti, éppen ezért nagyon fontos
az oktatás kérdése. A két világháború között in-
tézményes anyanyelvápolás folyt országszerte,
köszönhetõen gróf Klebelsberg Kunó kultusz-
miniszternek, aki meggyõzõdéssel hirdette,
hogy a Trianonban porig alázott ország „igazi
honvédelmi minisztere a kultuszminisztere".
Egységes népiskolai szabályozást vezetett be, öt-
ezer népiskolát építtetett, Collegium Hunga-
ricum-okat létesített, és az analfabétizmust
80%-ról 8%-ra csökkentette. 

Nagy Gábor Tamás gondolatai után Szõcs
Géza, a kulturális ügyekét felelõs államtitkár ar-
ról szólt, hogy a jó olvasó ember jó szemlélõdõ
is, aki szívesen hallgat muzsikát, néz táncolókat,
és kóstol jó borokat. Szerinte az önkormányzat
munkatársai megtalálják a szívnek, elmének,
testnek azokat az alkalmait, amiket nem csak az
itteni polgárok, hanem a folyó túlpartjáról vagy
még távolabbról érkezettek is élvezhetnek. Úgy
vélte: több ez mint hivatali szolgálat, lokálpatri-
óta elkötelezettség inkább. Mintha Márai mon-
datai lenne a mottójuk: „A jó lehetõségei korlá-
toltak e földön. Az életet meg kell szépíteni, kü-
lönben elviselhetetlen.” 

Szõcs Géza jelezte, hogy az eseménysorozat
programjai kiemelten foglalkoznak Máraival
születésének 110. évfordulóján, emellett Tria-
nonra és a húsz évvel késõbbi II. bécsi döntésre
is emlékeztet az ünnep – a történelmi traumá-
ra, és egy villanásnyi idejû, iszonyatos utóéletû
örömmámorra. 

A könyvünnep elsõ napján a Trianoni béka-
diktátum aláírásának 90. évfordulójára emlé-
kezett mûsorával Petrás Mária énekes, Incze
Ildikó és Dóczy Péter színmûvész. Este a Muzsi-
kás együttes adott koncertet.  

K. D.

110 éve született 
Márai Sándor

Szebbnél szebb kötetekben hagyományozza az
utókorra Márai Sándor életmûvét a Helikon
Kiadó. Ezúttal Osztovics Ágnes a kiadó irodalmi
vezetõje emlékezett a XX. századi budai, polgá-
ri létforma legavatottabb ismerõjére, míg Bács
Ferenc színmûvész a Kassai õrjárat címû re-
génybõl olvasott fel részleteket.

Sokan azt gondolják, hogy lassan végéhez ér Márai
Sándor irodalmi hagyatékának feldolgozása, azonban
ez koránt sincs így – mondta el Osztovics Ágnes. A
Márai életmûvet gondozó Helikon Kiadó irodalmi
vezetõje a beszélgetés elején arra emlékeztetett, hogy
még mindig elõkerülnek eddig ismeretlen szövegek.
Nemrégiben jelent meg két gyûjteményes verseskö-
tet, míg a Halotti beszéd címû kötetben nyolc, azóta
elõkerült vers kapott helyet. E mellett folyamatosan
újranyomják a már kiadott regényeket, elbeszélése-
ket, hogy soha ne legyen hiány Máraiból. Meg-
jelenésre várnak újságcikkei is, melyek felkutatása és
rendszerezése a jelen egyik legizgalmasabb feladata.

Osztovics Ágnes kiemelte: Márai a mai újságírók-
kal ellentétben sohasem fáradt bele a munkába. Sorai
elevenek, tisztánlátása és élettapasztalata mai viszo-
nyok között is utat mutat. Máraival egyfelõl könnyû
foglalkozni, mert tökéletes szövegeket készített, más-
felõl kéziratában számos olyan utalás, fogalom talál-
ható, amit a mostani olvasó már nem ért meg. Éppen
ezért heroikus vállalkozás kéziratainak rendezése,
mert bár Márai szépen, könnyen olvashatóan írt,
mégsem egyszerû pontosan reprodukálni. Pedig a cél
az, hogy minden egyes szava szerepeljen a kiadásra vá-
ró kötetben, ezért a mai fülnek idegenebb kifejezések
és távolabbra mutató hivatkozások mellé az értelme-
zést segítõ, magyarázó jegyzetek kerülnek. Éppen a
könnyebb érthetõség miatt az elsõ olvasóknak Oszto-
vics Ágnes a háborús éveket elbeszélõ Föld, föld címû
kötetet ajánlja. Ebbõl derül ki ugyanis, hogyan szüle-
tett meg az „el kell menni” érzés a nácizmust és kom-
munizmust egyként gyûlölõ Máraiban. Kellemes ol-
vasmány a polgári létrõl szóló Kaland, és a Gyertyák
csontig égnek, ahogyan versei is mindenki számára
bátran kézbe vehetõk. 

Hasonlóképpen vélekedett Bács Ferenc is, szerinte
a Füves könyv, a polgárság történetét nyomon követõ
Kassai polgárok és az Egy polgár vallomásai is kihagy-
hatatlan olvasmányok. Aki ezeket kézbe veszi, bizto-
san egy életre Márai rabja marad. Osztovics Ágnes
hozzátette: Máraitól a tudást, szakértelmet, a teljes-
ségre törekvést, a magyar nyelv tiszteletét, a megal-
kuvást nem tûrõ élet- és hazaszeretet tanulhatjuk el.
Csupa olyan értéket, amit az újraalakuló polgársá-
gunknak is el kell sajátítania. Ha ez sikerül, végre
olyan országban élhetünk, amire mindig is vártunk. 

Zenébe álmodott 
költészet 
Az író-olvasó találkozók, a kiadók bemutatkozása és a
legújabb kötetek ismertetése mellett a zene is szerepet
kapott a Mátyás-templom tõszomszédságában felállí-
tott színpad programjai között. Az itthon és külföl-
dön egyaránt méltán népszerû, messze földön elis-
mert Ghymes együttest vezetõ Szarka Gyula Alku cí-
mû zenés irodalmi mûsorával örvendeztette meg a
könyvünnepre érkezõket. A középkori magyar líra
legszebb darabjait, XVI-XVII. századi szerelmes le-
velek részleteit, Balassi és Csokonai verseit felvonulta-
tó összeállítás különleges légkört teremtett a történel-
mi környezetben. Megvolt tehát az alaphangulat a
következõ programhoz, mely a 125 évvel ezelõtt szü-
letett Kosztolányi Dezsõnek állított emléket. Sedián-
szky János Budavár alpolgármestere a Krisztinavá-
rosban élt és alkotott íróra emlékezve elmondta:
Nehéz beszélni Kosztolányiról, hiszen lírája mindany-
nyiunk bibliája. Ábécé a nyelvrõl és lélekrõl címû kis
könyvében mindaz benne van, amit nekünk magya-
roknak tudni és megjegyezni érdemes. Most a könyv-
ünnepen szavai különös aktualitással bírnak: ,,Az a
tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszé-
lek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb esemé-
nye, melyhez nincs fogható. Nem külsõséges valami,
mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem.
Mélyen bennem van, vérem csöppjeiben, idegeim dú-
cában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló
életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Napon-
ta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra,
hogy születtem, élek és meghalok." 

Sediánszky János szerint a magyar könyv éppen
azért idõszerû, mert nagyjaink, közöttük Koszto-
lányi, nem csupán kortársaiknak, hanem a következõ
nemzedékeknek, századoknak is írtak. Tanításuk
egyetemes, európai szemléletet tükröz, amire Ma-
gyarországon mindig volt fogadókészség. Az alpol-
gármester szavait követõen kezdetét vette a mûsor,
melyben Hetessy Csaba zongoramûvész közremûkö-
désével Dudás Dorottya Kosztolányi Dezsõ írásaiból
adott elõ részleteket.  

Kányádi Sándor a helytállás példájaként emlí-
tette Benedek Eleket, aki az elsõ világháború
után hazaköltözött Erdélybe. „Elek apó” an-
nak idején a nyelv és az irodalmi értékek meg-
õrzése miatt indította útjára a Cimbora címû
lapot, és „fiaival” – többek között – Tamási
Áronnal, Dsida Jenõvel járta a vidéket, hogy
találkozzon olvasóival. 

A 80 éves „Sándor bácsi” elárulta, hogy
1957-ben Benedek Elek nyomán alapították a
Napsugár címû folyóiratot. Tasnád és Fogaras
kivételével nincs olyan város Erdélyország-
ban, ahol õ maga ne tartott volna író-olvasó ta-
lálkozót. Amikor több évtized után egyszer új-
ra eljutott egy kis településre, Végvárra, meg-
kérdezte a kétszáz fõs közönségtõl, ki emlék-
szik rá, hogy egyszer már megfordult már a fa-
luban. Egy menyecske jelentkezett, aki el-
mondta, hogy akkor 16 éves volt, most 66. Azt
is felidézte, hogy akkor is vasárnap volt és esett
az esõ, akárcsak ezen a napon. „Nekem azóta
Végváron mindig vasárnap van, és esik az esõ”
– mesélte a költõ.

Kányádi Sándor életmûvének kiadását a

Helikon Kiadó gondozza. A versek és fordítá-
sok után a közelmúltban jelent meg a drámá-
kat és forgatókönyveket tartalmazó Ünnepek
háza címû kötet. Bár a más szerzõk mûveibõl
készült forgatókönyvek nem tartoznak szoro-
san a költõi életmûhöz, „amit az ember magá-
hoz szelidített - a kutya, a ló és a könyv - az éle-
tünk végéig elkísér” – fogalmazott. 

A versek sorsával kapcsolatban „Sándor bá-
csi” megjegyezte, hogy a technikai fejlõdéssel
nem lehet lépést tartani. Ha egy vers legalább
ötven éven keresztül közismert, az már nagy
dolog. Pályája során Vancouvertõl Buenos
Airesig bejárta a magyarok által lakott országo-
kat, de mindössze három olyan hely volt, ahol
nem tudták közösen elmondani Petõfi Itt van
az õsz címû versét. A világ és a technika fejlõ-
dik, de amit az emberek eddig elsajátítottak, az
nem veszhet el. Szomorúságra semmi ok –
mondta Kányádi Sándor, hiszen mire men-
tünk volna, ha Gutenberg találmánya után to-
vábbra is kézzel írták volna a könyveket. „Föl
kell hurcolkodni minden szellemi javainkkal
a világhálóra – akkor nem lehet akadálya an-
nak, hogy az új-zélandi magyarok felvegyék a
kapcsolatot a kolozsváriakkal.”

A beszélgetést a Vannak vidékek címû versé-
vel zárta a költõ.                                                    r. a.

Könyvünnep a Várban 

Kányádi Sándor a versek sorsáról mesélt 
Szeptember 5-én, a magyar nyelv és a magyar könyv ünnepén, Kányádi Sándor költõ,
mûfordító, Budavár díszpolgára saját pályájáról és a költészet mai szerepérõl beszélt a
színpad elõtt összegyûlt közönségnek. A Kossuth-díjas költõvel Lukács Bea beszélgetett.

Eszmecsere a könyvünnepen: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, Kányádi Sándor költõ és Schmitt Pál köztársasági elnök 
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– Szerencsésnek mondhatjuk magunkat mi, itt
Budán, mert az itt élõ emberek olyan közösséget
alkotnak, ahol töretlen a hit a továbblépés lehetõ-
ségében – mondta a Budavárért Emlékérem idei
kitüntetettjeit köszöntõ beszédében a kerület
polgármestere. Dr. Nagy Gábor Tamás a Buda-
vár 1686. szeptember 2-i visszavívásának 324. év-
fordulója alkalmából rendezett ünnepségen ar-
ról szólt: mindig lesznek budaiak, akik ezen a na-
pon emlékeznek, emlékeztetve ünnepelnek,
mert mindig lesznek olyan budai polgárok is,
akik életüket a közösség szolgálatába állítják. 

Budavár visszavételének ünnepén rendre
olyan, az életmûvükkel, pályájukkal, illetve az
indulásukkal vagy éppen az érkezésükkel a kerü-
letünkhöz kötõdõ embereket köszöntünk, akik
nemcsak megtalálták a helyüket a világban, és
tudják, hogy részei valaminek, ami nem velünk
kezdõdött és nem velünk végzõdik, de gondola-
taikkal, tehetségükkel, cselekedeteikkel tágabb
környezetük, közösségeik javát is szolgálják –
közölte Nagy Gábor Tamás. Mint kifejtette,
akár a klasszikus zene veretes, akár a pop köny-
nyedebb világában, vagy a közösségépítés- és
szolgálat területérõl érkezõ idei kitüntetetteink-
re gondolunk, olyan embereket köszöntünk,
akiknek jelleme, személyisége áldozatos munká-
jukkal, egész életmûvükkel, személyes példájuk-
kal messze túlér önmaguk fizikai határainál.
Köszönet illeti tehát õket, amiért „bizakodó kö-
zösségünk tagjaiként hosszú évek, évtizedek óta
erõsítik mindannyiunk hitét a továbblépés lehe-
tõségében”.

A polgármester elsõként Takács Klára opera-
énekesnek, a Magyar Állami Operaház vezetõ
szólistájának adta át a Budavárért Emlékérmet
operajátszásunk nemzetközi elfogadtatásáért és
elismertetéséért végzett munkájáért. Nagy Gábor
Tamás az ünnepségen felidézett egy régi interjú-

részletet, melyben Takács Klára arról mesélt: éle-
tében kétszer ment világgá. Elõször otthonról,
háromévesen – akkor már a kapuban visszafor-
dult, mert rájött, nincs hová mennie –, aztán
1989-ben, amikor az Operaház nem hosszabbí-
totta meg vele szerzõdését. Az operába azonban,
mely szintén az otthona volt, nem tért vissza,
mert nem fogadta vissza senki. „Köztünk itthon
van” – hangsúlyozta a polgármester, szerinte ezt
igazolja az önkormányzat elismerése is. 

Budavárért Emlékérmet kapott Tolcsvay Lász-
ló elõadómûvész, dalszerzõ, zeneszerzõ is a nép-
zenei hagyományok és a könnyûzene ötvözésé-
ért, értékteremtõ alkotásaiért. Nagy Gábor
Tamás a magyar könnyûzene emblematikus
alakjának munkásságából kiemelte Petõfi Nem-
zeti dalának megzenésítését, amely második
Himnuszunkká vált – megható látni, ahogy a

dalt énekelve ugyanúgy össze tud forrni a közön-
ség egy rock-koncerten, mint egy falusi közösség-
ben. A polgármester személyes emléke, hogy egy
erdélyi településen a magyarok állva, könnyes
szemmel énekelték végig a Nemzeti dalt. Tolcs-
vay László távollétében a Budavári Önkormány-
zat kitüntetését édesanyja vett át. 

Dr. Séllyei Gábornak, az I. kerületi Készenléti
Polgárõrség alapítójának és tiszteletbeli elnöké-
nek ugyancsak Budavárért Emlékérmet adomá-
nyozott a képviselõ-testület a kerületi közbizton-
ság javításáért és közösségépítõ munkájáért. A
polgármester elmondta: csodálattal adózik mind-
azoknak, akik szabadidejüket, energiájukat áldoz-
zák biztonságunkért. Ilyen Séllyei Gábor is, aki ki-
emelkedõ tevékenységéért 2007-ben az Év
Polgárõre címet kapta meg, 2009-ben pedig az ál-
tala vezetett csapatával Budapest Polgárõr Ke-
rülete címet is elnyerte. A helyi polgárõrség alapí-
tójának munkáját a díjátadó ünnepségen dr.
Kesztyûs Rudolf is méltatta. A rendõrkapitánytól
megtudhattuk: több éves amerikai szolgálat után
határozta el Séllyei Gábor, hogy az I. kerületben
felállítja a polgárõrséget. Egy kiválóan mûködõ, a
rendõrséggel együttmûködni képes egységet ho-

zott létre, aminek vezetését öt év után, külszolgála-
ti elfoglaltságai miatt átadta dr. Hegedûs György-
nek. Mûködésüket azonban változatlanul segíti,
mostanában elsõsorban a szervezet külkapcsolata-
inak ápolásával. (Tolcsvay Lászlóval készült inter-
júnkat a következõ lapszámban olvashatják.) 

K. D.

A varázsláda bezárult
A nehézségekkel együtt is szép és jó volt – mondja pá-
lyájáról Takács Klára operaénekes, aki tizenöt éve
hagyott fel az énekléssel. Egy ideje a Várban él, mely-
nek falusias, családias közösségét nagyon szereti; kü-
lönösen nagyra becsüli a fantasztikus szellemi frisses-
ségû, mûvelt és tapasztalt idõs embereket, akiktõl so-
kat tud tanulni.

s Szinte nincs is olyan klasszikus opera, melyben ne
tûnt volna fel mezzoszopránként…

Fantasztikusan izgalmas volt ez a pálya, hálás va-
gyok a sorsnak, hogy annyi mindent elénekelhettem.
Megformálhattam többek között Adalgisát a Nor-
mából, Juditot A kékszakállú herceg várából, Júliát
Bellini Rómeó és Júliájából, Cherubint a Figaró há-
zasságából, Marinát a Borisz Godunovból, Erdát A
Rajna kincsébõl, Angelinát a Hamupipõkébõl és
Charlotte-ot is Massenet Werther címû operájából –
csak hogy néhányat említsek a sok csodálatos szerepbõl.
s Tavaly elhunyt férje, Szekeres Ferenc karnagy évti-
zedeken át vezette a Budapesti Madrigálkórust. Sokat
dolgoztak együtt?

Még fõiskolás koromban csatlakoztam az általa
alapított kórushoz. Számtalan oratóriumban, Vival-
di-mûben dolgoztunk együtt, melyek közül többet mi
mutattunk be elsõként Magyarországon. Sõt, Vivaldi:
Juditha Triumphans címû mûvének világpremierjében
is közremûködhettem, a férjem találta meg ugyanis a
torinói zenei könyvtárban a darab kéziratát. Mind-
kettõnk pályáját alapvetõen meghatározta a szünet
nélküli, nyughatatlan útkeresés a zenében, szerettük
volna tudni, milyen szépségek rejtõznek még az itthon
ismert zenéken kívül. Közös vonás volt az is, hogy a si-
ker nem foglalkoztatott bennünket, annál inkább az
oda vezetõ út, mely tele van izgalmakkal.
s Énekel még?

Már nem. Tizenöt évvel ezelõtt befejeztem a pályá-
mat, bezártam, mint egy varázsládát. Néha, nagyon
ritkán tanítok, akkor is fõként külföldieket. Ugyan-
akkor mind a mai napig nagy figyelemmel kísérem a
zenei fejlõdést, ami azóta is tart, mióta abbahagytam
az éneklést; hallatlanul érdekel minden része a ko-
molyzenének, az, hogy mi történik a világban, s ho-
gyan változnak a zenei felfogások, mivel tûnnek ki a
legkiválóbbak.  
s A díjátadó ünnepségen elhangzott: rendkívül ra-
gaszkodik lakóhelyéhez, a Várhoz. Mi köti ide?

A férjemmel együtt mindig is nagyon szerettük a
Vár hangulatát; tizenhárom évvel ezelõtt adódott le-
hetõségünk arra, hogy az Úri utcába költözzünk. Én
a hely falusias, családias jellegét kedvelem, mert itt az
emberek közvetlenebbek egymással. Különösen sok sze-
retetre méltó, becsülendõ idõssel találkozom a Várban,
akik bámulatos szellemi frissességgel és mûveltséggel
tudnak mesélni tanulságos dolgokat az életükrõl és a
történelemrõl.

Dr. Séllyei Gábor Amerikában tanulta meg, hogy az
önszervezõdõ, helyi csoportok a közbiztonság terén is
látványos eredményeket tudnak elérni. Ezért döntött
úgy, miután a Várba költözött, hogy megalapítja az I.
kerületi Készenléti Polgárõrséget.

s Hogyan lett Önbõl polgárõr?
Külkereskedõként a kilencvenes évek elején New

Yorkban dolgoztam, ahol szabadidõmben rendvédel-
mi feladatokat vállaltam az Auxiliary Police-nál,
azaz a támogató rendõrségnél, amely itthon a polgár-
õrségnek felel meg. Négy éven át láttam el náluk szol-
gálatot.
s Olyan veszélyes hely New York, mint ahogyan azt az
amerikai filmekben láthatjuk?

Már nem, Rudy Giuliani rendet tett a városban fõ-
polgármesterként: a hajléktalanoknak otthont és köz-
munkát biztosított, a koldusokat, táska-tolvajokat, a
Central Parkban tanyázó kábítószeres bûnözõket, s
általában a közbiztonságot veszélyeztetõ elemeket pe-
dig kiszûrte a városból. Nagyon sok rendõrt, illetve
polgárõrt toboroztak a rendteremtés érdekében, s lát-
hatóvá tették a rendvédelmi szerveket, azaz sokkal
több lett az egyenruhás az utcákon. A lakossági ön-
szervezõdéssel mûködõ Auxiliary Police tagjainak
megjelenése – egyenruhájuk, jelvényük, igazolványuk
– szinte megegyezik a rendõrökével, sõt, elõállítási jo-
guk is van; nem véltetlen tehát, hogy Amerikában nem
csak a rendõröket, hanem a polgárõröket is tisztelik,
nem kérdõjelezik meg intézkedésük jogszerûségét.
s Miért döntött úgy itthon, hogy polgárõrséget alapít?

Amerikában tanultam meg, hogy a helyi közösségek
a rendõrséggel közösen sokat tudnak tenni a közbiz-
tonság javításáért, ezért döntöttem úgy hazajövetele-
met követõen, hogy folytatom itthon polgárõri munká-
mat. Rövid ideig Budakeszin dolgoztam polgárõr-
ként, majd miután a Várba költöztem, elhatároztam,
hogy felépítem az I. kerületi polgárõrséget. Ehhez nagy
segítséget adott a Budavári Önkormányzat, amelytõl
kaptunk egy irodát a Mészáros utca 18. szám alatt,

valamint két gépkocsit is a járõrözéshez. Az önkor-
mányzati autók mellett egyébként egy pályázaton
nyert jármûvet, valamint két-három saját tulajdonú
kocsit használunk; ezekkel, valamint gyalogosan jár-
juk minden nap a kerület útjait.
s Milyen a kapcsolatuk a rendõrséggel?

Kiváló az együttmûködés, folyamatos rádió- és tele-
fonkapcsolatban vagyunk velük, így néhány percen be-
lül megjelenik a helyszínen a kerületi járõr, ha segít-
ségre van szükségünk. Bár most már a polgárõrök is
használhatnak önvédelembõl gázspray-t, ennek al-
kalmazását igyekszünk mellõzni, a beavatkozás
ugyanis elsõsorban a rendõrök feladata, nekünk a
bûncselekmények megelõzése a legfontosabb teendõnk.
Természetesen nem csak a rendõrök segítenek nekünk,
mi is támogatjuk az õ munkájukat – például abban,
hogy a nyelveket beszélõ polgárõreink tolmácsolnak a
járõröknek, ha nehézségeik adódnak a külföldiekkel
való kommunikációban. A tolmácsolás mellett a nem-
zetközi kapcsolatok ápolásában is közremûködünk.
Személyesen szerveztem egy szakmai utat az alkohol
által okozott balesetek témájában két rendõr kolléga
számára Írországba, míg a kerület kapitányával, dr.
Kesztyûs Rudolffal New York rendvédelmi egységeit
látogattuk meg. Az amerikai rendõrök viszonozták
látogatásunkat, õk is ellátogattak az I. kerületbe,
hogy megnézzék, miképpen mûködik itt a rendõrség és
a polgárõrség. 
s Mik a polgárõrség tervei az elkövetkezõ évekre? 

Szeretnénk, ha a polgárõrség több területi egységre
tagolódna, tehát lennének öt-tíz fõs vári, vízivárosi,
krisztinavárosi, gellérthegyi, tabáni és naphegyi cso-
portok, egy-egy helyi vezetõvel. Ehhez több emberre
lenne szükségünk – várjuk tehát az újabb tagok je-
lentkezését. Hangsúlyozni szeretném, hogy a polgár-
õrök önkéntesen, szabadidejükben, anyagi elismerés
nélkül, politikamentesen és párt-semlegesen végzik
munkájukat. Ezzel a szemlélettel vívtuk ki a kerületi
polgárok elismerését, s ezen elvek mentén kívánjuk a
továbbiakban is ellátni szolgálatunkat.

Átadták a Budavárért Emlékérmeket 

Ingyenes jogi tanácsadás
A Budavári Önkormányzatnál ingyenes jogi tanács-
adást vehetnek igénybe az I. kerületben élõ lakosok.
Elõzetes bejelentkezés a 06/30/630-57-50-es tele-
fonszámon. A jogi tanácsadásra havonta egy alka-
lommal, minden hónap 3. hetének keddi napján 14.00
- 16.00 óra között kerül sor a Polgármesteri Hivatal-
ban (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.). 

Márai Szalon
A Márai Szalon legközelebbi rendezvénye 2010.
szeptember 28-án 17 órakor lesz az I. kerületi Házas-
ságkötõ Teremben (Budapest, I., Úri u. 58.) Színház
(és bor) az egész világ címmel. Vendégek: Piros Ildikó
színmûvész, Huszti Péter színmûvész, Tiffán Ede bor-
mûvész. Házigazda: Szigethy Gábor. Kiállítás: Fedák
Sári levele Dajka Margitnak.

Jótékonysági hangverseny
Improvizáció a gyermekekért címmel jótékonysági
orgonahangversenyt rendez a Budavári Kolping
Katolikus Óvoda, a Budavári és a Vízivárosi Kolping
Család a Böjte Csaba erdélyi ferences atya által mû-
ködtetett csíksomlyói Szent István Kollégium megse-
gítésére a budapesti Felsõvízivárosi Szent Anna
templomban 2010. október 2-án este fél 8-kor. A
koncerten Balasi Barnabás orgonamûvész, a temp-
lom orgonistája improvizál Magyarország egyik leg-
jobb orgonáján a Zozi Filmstúdió filmjeire. A hangver-
seny fõvédnöke Jánosa Domokos, a Szent Anna
templom plébánosa, Budavár díszpolgára. A belépés
díjtalan. Adományaikat a szervezõk a koncert hely-
színén a csíksomlyói kollégiumban nevelkedõ gyer-
mekek nevében köszönettel fogadják.

Örmény közmeghallgatás
A Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat köz-
meghallgatást tart 2010. szeptember 23-án, csütör-
tökön 17 órakor a Várnegyed Galériában (Budapest,
I. kerület Batthyány u. 67.) Bemutatjuk dokumen-
tumfilmünket, melynek témája az Örmény Nagy-
boldogasszony búcsú Erdélyben. Támogatók: Buda-
vári Önkormányzat, Erdélyi Örmény Gyökerek Kultu-
rális Egyesület. Várady Mária elnök

Udvarkoncert Bartók Béla emlékére
Szeretettel meghívjuk a kerület lakóit koncertünkre a
Szilágyi Dezsõ tér 4. számú ház udvarára szeptember
25-én 18 órára. A koncert ideje alatt házunk kapui
nyitva állnak kedves vendégeink elõtt! (Rossz idõ ese-
tén a Szilágyi Dezsõ tér 3. sz. épület földszintjén, a
Budai Református Egyházközösség gyülekezeti ter-
mében tartjuk meg a koncertet.) Bartók Béla 1922-
1928 között volt a Szilágyi Dezsõ tér 4. számú társas-
ház lakója. A koncert mûsorában nem csak Bartók,
hanem kortársainak egy-egy mûve is helyet kap. A
koncerten részletek hangzanak el az alábbi mûvek-
bõl: Lajtha László: Marionettes Op. 26 (1937). 

Bartók Béla: Gyermekeknek (1908-1909/1945).
Maurice Ravel: F-dúr vonósnégyes (1903). Bartók
Béla: Magyar népdalok (1906). Bartók Béla: V. vo-
nósnégyes (1934). Közremûködik az Apponyi vonós-
négyes: Tuska Zoltán, Krulik Eszter – hegedû, Polonyi
István – brácsa, Gallai Judit – cselló. Razvaljajeva
Anasztázia – hárfa, Tóth Zsuzsanna – fuvola. Székek
csak korlátozott számban állnak rendelkezésre. A
koncertet támogatja: a Budavári Önkormányzat.

Internet klub
Szeptembertõl Internet klub indul a ,,Kattints rá,
Nagyi!” tanfolyamot végzetteknek, nyugdíjasoknak,
illetve mindazoknak, akiknek kérdéseik vannak az
Internet alapvetõ használatával kapcsolatban. Hely-
szín: Budai Teleház (Az Országos Mezõgazdasági
Könyvtár és Dokumentációs Központ földszintjén,
1012 Budapest, Attila út 93.) Idõpont: hétfõnként:
15.00-16.00, csütörtökön: 11.00-12.00 óra között.
Részvételi díj: Belépõdíj: 250 Ft/alkalom. Bérlet:
2000 Ft/10 alkalom.

RRöövviiddeenn

Dr. Séllyei Gábor, Tolcsvay László édesanyja, dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és Takács Klára az ünnepségen

Takács Klára operaénekesnek, Tolcsvay László elõadómûvésznek és dr. Séllyei Gábornak, az I. kerületi Készenléti Polgárõrség alapítójának és
tiszteletbeli elnökének adományozta idén az önkormányzat képviselõ-testülete a Budavárért Emlékérmet. A kitüntetést dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester adta át a Városházán rendezett ünnepségen, Budavár visszavívásának 324. évfordulóján.

Közösség a közbiztonság védelmében

Bankkártyás és on-line
fizetés az ÜSZI-n
Újabb szolgáltatás segíti az ügyintézést a Buda-
vári Önkormányzat. Októbertõl az Ügyfélszol-
gálati Irodákon is lehetõség van a bankkártyás
fizetésre és az on-line banki átutalásra. 

Október 1-tõl az önkormányzat valameny-
nyi Ügyfélszolgálati Irodáján (Kapisztrán tér
1., Attila út 12., Iskola utca 14-16.) lehetõség
van a bankkártyás fizetésre, ezzel még gyor-
sabbá és kényelmesebbé válik az ügyintézés.
A bankkártyás fizetésre valamennyi, az Ügy-
félszolgálati irodán intézhetõ ügytípusnál le-
hetõség nyílik.

Az Okmányirodában már korábban beveze-
tésre került a bankkártyás fizetés, a tapasztala-
tok azt mutatják, hogy az ügyfelek elégedettek
a rendszerrel, amely gyors és kényelmes.   

Ugyancsak októbertõl lehetõség lesz arra is,
hogy az ügyfelek Interneten keresztül, azaz on-
line, az ügyfélkapus ügyintézés során intézzék
a banki átutalásokat az önkormányzat felé. Az
on-line fizetésre a parkolási ügyintézés során
lesz lehetõségük az ügyfeleknek.  



6 Várnegyed XV. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM, 2010. SZEPTEMBER 17., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Több mint hat évtizede csupán egy kopár
park, a Haydn-kert foglalja a helyet a
Krisztina körút – Alagút utca – Fõ utca
határolta területen, ahol egykor „szomba-
ton este fél nyolc után” adtak egymásnak
randevút a budai szerelmespárok. A
Horváth-kert kultikus helynek számított,
hiszen fél évszázadon keresztül, nyaranta
itt játszott a Budai Nyári Színkör társu-
lata, és 1935-ben itt állították fel Déryné
fehérmárvány szobrát. A színkört lebon-
tották, a szobrot 1944-ben találat érte, a
Horváth-kertet sem jelzi már emléktábla.
A Várnegyed Galéria legújabb kiállítása
zenével, képekkel, korabeli dokumentu-
mokkal idézi fel színháztörténetünk e kü-
lönleges fejezetét.

A Gyurkovits Györgyi rendezte tárlaton két
önálló emlékszobát láthatunk, hiszen a galé-
ria kisebb terme Déryné Széppataki Rózára
emlékezik, míg a nagyobb helyiség a Budai
Nyári Színkör társulatát, mûvészeit, valamint
azt a miliõt idézi fel, amely az épület lebontá-
sával végleg elveszett.

Az Országos Színháztörténeti Múzeum se-
gítségével olyan különleges tárgyak is bemu-
tatásra kerültek, mint Déryné babérkoszo-
rúja, kézírásos levele, vagy a számára meg-
ítélt harminc forint segélyrõl szóló elismer-
vény, amelyet a Nemzeti Színház segélypénz-
tára állított ki. A kutatók szerint a mûvésznõ
iránti gyengéd érzelmek ihlették Katona
Józsefet a Bánk Bán Melindájának megírásá-
ra, és 1814-ben ugyancsak Déryné számára
készült A rózsa, avagy a tapasztalatlan légy a
pókok között címû vígjáték. A nevére cím-
zett színlapok, meghívók és néhány plakát
mellett, két eredeti portré: Hadasy Olga és
Telepy Károly festménye is helyet kapott a
kiállításon.

A Horváth-kert egykori tulajdonosáról,
Szentgyörgyi Horváth Zsigmondról kapta a
nevét. A Budai Színkör elõdje, a Nyári Szín-
ház már az 1840-es években itt nyitotta meg
kapuját. Három évtizeddel késõbb, komoly
átalakítások nyomán kör alakú arénában fo-
gadták a nézõket, és magas tetõs zsinórpad-
lásról mozgatták a díszleteket. A fából készült
épület udvarán szívesen pózoltak a mûvészek
egy-egy korabeli fotográfus kedvéért, ezért
nincs hiány a társulati portrékból és a próbák
szüneteiben elkapott pillanatokból. „Beles-
hetünk” Dobozi Lina öltözõjébe, de színpa-
don láthatjuk többek között Blaha Lujzát és
Csortos Gyulát is. A Piros bugyelláris, A feke-
te gyémántok, A madarász címû operett, az
Éjjeli menedékhely jelzik a repertoár sokszí-
nûségét. 

Szeptember 1-jén, a tárlat megnyitóján,
Gyõrffy Gergely hegedûmûvész játéka után
Gajdos Tamás színháztörténész arra emlékez-
tetett, hogy a Budai Színkör a hazai színház-
történet fontos jelképe, hiszen túlélte a 19.
század végi városrendezést, és dacolt a divat-
tal. Az 1930-as években, a kõszínházakban
nyaranta már hûtött nézõtér fogadta a közön-
séget, a színház barátai az atmoszféra miatt
mégis a színkört választották. 1883-tól Kre-
csányi Ignác direktor, temesvári társulatával
elérte, hogy immár ráfizetés nélkül vigyenek
színre magyar elõadásokat. Az egyik forma-
bontó darab a Bem hadjárata volt, amelyre
délutánonként ágyúlövések hívták a közönsé-
get. A díszletként a Tabán és a Gellérthegy
szolgált, a honvédeket pedig ’48-as veteránok
alakították napidíjért. 

A Déryné-szobor avatásakor még játszottak

a színházban, de a hatóságok már bontásra
ítélték. A szoborhoz Bajor Gizi állt modellt, a
Déryné-kultusz mégis Tolnay Klárihoz köthe-
tõ. (A fõszereplésével 1951-ben készült film a
kiállítás nyitva tartási idejében folyamatosan
megtekinthetõ.)

Bilicsi Erzsébet rendezõ, Bilicsi Tivadar
lánya, édesapja személyes emlékeit idézte
fel. A mûvész hagyatékában talált kéziratban
nem csupán a Vízivárosban töltött gyerek-
koráról emlékezett meg, hanem a hatalmas
gesztenyefák és orgonabokrok árnyékában
álló, halványzöldre festett színkörrõl is. A
közönséget omnibusz vagy fiáker vitte a szín-
házhoz, a gyalogosoknak négy fillér volt az
alagút-díj. A színkört 1936-ban azért kellett
lebontani, mert a tûzoltóság tûzveszélyesnek
nyilvánította.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester fel-
idézte, hogy 2008-ban egy közelben lakó idõs
polgár levélben fordult hozzá, amelyben azt
írta, szeretné, ha a helyére kerülne a Déryné
szobor. Utóbb kiderült, hogy Ligeti Miklós al-
kotása idõközben eltûnt, csak fényképek
alapján rekonstruálható. Hosszas egyezteté-
sek után Polgár Botond gyergyószentmiklósi
szobrászmûvész vállalta, hogy az eredetivel
megegyezõ anyagból, fehér márványból újra-
faragja a szobrot. Déryné színpadra lépésének
kétszázadik évfordulója kitûnõ alkalom a róla
készült alkotás felavatására. 

A kiállítás október végéig várja a látogató-
kat a Várnegyed Galériában (I. kerület, Batt-
hyány utca 67. Nyitva tartás: keddtõl szomba-
tig 11-18 óráig.) R. A.

Szobor a szobrászról
Szobrot kapott Fadrusz János, a XIX. századi ma-
gyar történeti szobrászat egyik legkiválóbb képviselõ-
je a Naphegyen, ahol egykor élt és alkotott. Itt dolgo-
zott a mû tervezõje, a két évvel ezelõtt elhunyt
Marton László is, aki ezzel az alkotással kívánta tisz-
teletét kifejezni a mester iránt.

A Budavárért Emlékéremmel kitüntetett néhai Marton
László felajánlásának köszönhetõen Fadrusz János mell-
szobrával gazdagodott a kerület. A 2008. õszén elhunyt
szobrászmûvész nem sokkal halála elõtt készítette el
Fadrusz gipszbõl készült szobrát születésének 150. évfor-
dulója alkalmából. Két évvel ezelõtt a szobor bronzba ön-
tésére és felállítására az alkotó halála miatt nem kerülhe-
tett sor, ez év elején azonban az önkormányzatnál jelent-
kezett a mûvész özvegye, aki jelezte, hogy teljesíteni szeret-
né elhunyt férje akaratát. A mû végül elkészült, amit szep-
tember 2-án, Fadrusz János születésének 152. évforduló-
ján avattak fel a Lisznyai és a Naphegy utca találkozásánál.
Azért épp itt, mert a közelben, a Lisznyai utca 5. számú tel-
ken valaha állt épületben mûködött Fadrusz mûterme. 

– Marton László vajon miért tartotta fontosnak halála
elõtt, hogy külsõ megrendelés és biztatás nélkül megfor-
mázza Fadrusz Jánost? – tette fel a költõi kérdést dr. Nagy
Gábor Tamás a szoboravató-ünnepségen tartott beszédé-
ben. A polgármester úgy vélte: túl azon, hogy nagyrabe-
csülését kívánta kifejezni a nála 67 évvel korábban szüle-
tett mester iránt, aki a századfordulón a Naphegyen élt és
alkotott, talán azért is foglalkozott Fadrusszal, mert egyfaj-
ta lelki rokonságban álltak egymással: közös vonásuk volt
az élet, a mûvészet, a haza és az otthon szeretete.

Nagy Gábor Tamás felidézte Fadrusz János legnagysze-
rûbb munkáit. Beszélt elsõ komoly szakmai sikerérõl, a
Krisztus a feszületen címû mûvérõl, mellyel 1892-ben
nagydíjat nyert a Mûcsarnok téli kiállításán, s szólt az
1896-ban elkészült, pozsonyi Mária Terézia lovas-szobor-
ról is, mely az ismertség mellett az anyagi elismerést is meg-
hozta számára (ezt követõen költözött Budapestre és épít-
tette fel korszerû mûtermét és villáját a Naphegy déli lejtõ-
jén). Megemlékezett az 1902-ben felavatott kolozsvári
Mátyás-emlékmûrõl is, mely Fadrusz mûvészetének leghí-
resebb alkotása, egyben munkásságának csúcspontja.

A szobrász maga pár hónappal az avatás után így fogal-
mazott:” A kolozsvári Mátyás-szoborban Magyarország
fénykorát ábrázolom, amikor a magyar rettegve tisztelt és
csodás nemzet volt Európa népei között. Ha a magyar em-
ber szíve elborul, és vigasztalást keres régmúlt idõk fényé-
ben és nagyságában, akkor e dicsõségteljes, pazar és világ-
raszóló korszakba bolyong vissza és ott találja azt a csodás
alakot, a magyar nép legendás királyát, Hunyadi Mátyást,
aki egyszerû ember tudott lenni az egyszerû emberekkel,
de az akkori kor fejedelmei között olyan volt, mint a sas a
verebek közt.” 

A polgármester Marton László mûvészetét is méltatta.
Mint fogalmazott, Marton „ösztönös, zseniális mûvész
volt”, akinek kezében „megnemesedett, lélekkel telítõ-
dött az anyag”. Ösztönös, zseniális mûvész volt, a legna-
gyobbak közül való. Nagy Gábor Tamás kijelentette:
büszkék lehetünk a most felavatott Fadrusz-szoborra,
amely a kerületet szépíti, gazdagítja.

– Alig két évvel ezelõtt, 83 éves korában távozott el, éle-
te utolsó éveiben is lankadatlan hévvel, erõvel, tempera-
mentummal, vágyakkal és tervekkel telve dolgozott –
mondta az avatóünnepségen Kratochwill Mimi mûvé-
szettörténész Marton Lászlóról, akit régrõl ismer: több
könyvet, cikket is írt róla az elmúlt évtizedekben, így kö-
zel kerülhetett hozzá. Mint mesélte, több mûvének szüle-
tésénél is jelen lehetett, s lenyûgözte, milyen elemi erõvel,
biztos kézzel, természetességgel hozta létre ezeket. 

Sok köztéri szobrot készített az országban Marton
László, ezekrõl mégis kevesen tudják, hogy tõle származ-
nak – hívta fel a figyelmet a mûvészettörténész. A legis-
mertebb alkotások közé tartozik a Kiskirálylány a pesti
Duna-korzón – amit a mûvész leánya ihletett –, Liszt Fe-
renc szobra a Zeneakadémia közelében, a Cantata Pro-
fana címû, szarvassá vált fiúkat ábrázoló kút a XII. kerüle-
ti Királyhágó téren, valamint Görgey rekonstruált lovas
szobra a budai Várban. Marton László halála után né-
hány héttel, 2008. novemberében avatták fel a Vérmezõn
Babits Mihály szobrát, amit a költõ születésének 125. év-
fordulójára állíttatott a Budavári Önkormányzat.         - d - 

Kétszáz évvel ezelõtt, 1810 szeptember 5-
8. között hatalmas tûzvész pusztított a
Tabánban. A Rácvárost szinte teljes egé-
szében megsemmisítõ tragikus eseményre
a Virág Benedek Házban tudományos
konferenciával, illetve kamara kiállítás-
sal emlékezett a Budavári Önkormány-
zat, a Tabán Társaság és a Tabán Mú-
zeum. A programsorozat keretében a
Szent Katalin templomban megtartott
emlékmisét követõen megkoszorúzták a
Gellérthegy oldalán elhelyezett tabáni
márványtáblát. 

– A haza szó hallatán ma már ösztönösen az
egész országra gondolunk, pedig kétszáz év-
vel ezelõtt a haza elsõsorban az emberek köz-
vetlen környezetét jelentette – mutatott rá
dr. Nagy Gábor Tamás. Azt a helyet, amihez
„édes emlékezet, megszokás, haszon és szere-
tet összefont érdekei” kapcsolódtak, a vá-
rost, városrészt, vagy éppen a házat, ahol az
ember gyakran egész életét leélte. Ilyen a
szorgos tímárok által belakott Tabán, amit a
szerb szõlõmûvesek Rácvárosnak neveztek
el. A polgármester kiemelte: a haza számuk-
ra a Tabán volt, ahol a festõi sikátorokban, a
zegzugos utcákban esténként a szomszéd lá-
nyának udvarolgatott a céhlegény, vasárnap
délután pedig víg összejöveteleken élvezték a
megérdemelt pihenést az emberek. 

Barátságban és biztonságban éltek, ami-
kor jött egy kétbalkezes pintérlegény, egy
Gierl nevezetû, ama Schuller kádármester
házból való, aki 1810. szeptember 5-én, egy
fülledt szerdai napon tüzet gyújtott, hogy
kiégesse a szüretre váró hordókat. Ekkor
következett be a tragédia, az erõs szél felkap-
ta a parazsakat, és egy eltévedt szikrától
lángra kapott a mûhely teteje. Fõleg az öre-

gek és a gyerekek voltak itthon, a többség a
földeken dolgozott. Alig néhány óra alatt
megsemmisült a Tabán. Elveszett mindaz,
ami fontos: a megszokás, a haszon, a szere-
tet, a barátság, a biztonság és a földi javak,
életek munkája. 

Hiába volt az igyekezet, a tûzoltók munká-
ja, a szárazság miatt alig volt víz a kutakban,
sokan borral próbálták menteni a házakat.
József nádor személyesen irányította az ol-
tást, sajnos kevés sikerrel. Több száz ház el-
pusztult, közöttük az is, melyben a „szent
Öreg”, Virág Benedek lakott. Benne értékes
könyvei, és az éppen befejezett „Magyar szá-
zadok” elsõ kézirata. 

A tûz akkora volt, hogy még a Dunán hor-
gonyzó hajók közül jónéhány és a Pestre át-
ívelõ hajóhíd is megsérült. Kigyulladt a bu-
dai várat ellátó vízvezetékrendszer, leégett
több katonai raktár és a rácok temploma, az
izzó zsarátnokok az addig még álló tabáni ka-
tolikus templomot is meggyújtották. Az üsz-
kös gerendák alól a Tabán és a Halászváros
szörnyû romsírtengerébõl vagy 50-100 gyer-
mek és öregember holttestét emelték ki. 

Évszázadokkal késõbb is osztozunk a tabá-
niak tragédiájában, hiszen egy a hazánk.
Együvé tartozunk magyarok, rácok, néme-
tek, tótok; régiek, akik formálták e tájat és
mi, mai magyarok, akik mostanában élünk.
Egy hazában él a tehetõs polgár, a gazda, a
szegény városi munkás, vagy a tisztviselõ.
Akár a vörös kakas emészti föl, akár a gátat
áttörõ árvíz mossa el házainkat, mindannyi-
an szenvedünk, ezért, ha kell, mindannyian
segítünk a bajba jutottakon. Hiszen bármi-
kor, bármelyikünkkel történhet baj, s akkor
milyen jó azt tudni, érezni, hogy nem va-
gyunk egyedül. Lesz segítség az újrakezdés-
ben, újjáépítésben, mert veszhet a ház, de

nem veszhet a haza – emlékeztetett dr. Nagy
Gábor Tamás. 

A tabáni tûzvészre emlékezõ márványtáb-
la megkoszorúzását követõen a Virág Bene-
dek házban folytatódott az ünnepség, ahol
Jankóné Pajor Ildikó beszélt az alkalomra
összeállított tárlatról. A Tabáni Múzeum ve-
zetõje elmondta, hogy igyekeztek eredeti re-
likviák segítségével érzékeltetni a kétszáz év-
vel ezelõtti eseményeket. A kiállított tárgyak
jelentõs része Fischer Árpád gyûjteményé-
bõl származik, többek között a Tabán festõ-
jének köszönhetõen látható az eseményha-
rangok rendje, melyben a tûz kitörésére fi-
gyelmeztetõ harangjelzések is szerepelnek.
Az eredeti iratok között megtalálható egy
magatartási kódex is, ebben szerepel, hogy
minden ház padlásán megfelelõ mennyisé-
gû vizet kell tárolni – mint tudjuk, ezt a sza-
bályt nem tartotta be a tabániak többsége. 

Sediánszky János arra hívta fel a figyelmet,
hogy a Tabánban élõ sokféle nép képes volt
a tûzvészt követõen összefogni, és újraterem-
teni önmagát. Hasonló újrakezdést többször
átélt a nemzet, ami példaként kell, hogy szol-
gáljon jelen állapotaink között is – emlékez-
tetett az alpolgármester.

Egy héttel késõbb szeptember 12-én a Ta-
báni Múzeumban tudományos konferenci-
án elevenedtek meg a kétszáz évvel ezelõtti
történések. Mák Ferenc, a tûzvész kapcsán
Szent Flóriánról, a tûzoltók védõszentjérõl,
míg Prof. Rókay Zoltán a Tabáni Plébáni-
ában található Szent Flórián oltárképet meg-
festõ Schöfft Józsefrõl tartott elõadást. Dr.
Völgyesi Levente a Városi tûzrendészet mû-
ködésérõl beszélt, Oravec Éva a tûzvész nap-
jait idézte fel, dr. Saly Noémi pedig a Tabán
újjáépítésének körülményeivel ismertette
meg a hallgatóságot.                                        K. Á.

„Legyen a Horváth-kertben Budán…” 

A tabáni tûzvész 200 éve

Déryné szobrot avatnak 
a Horváth-kertben
A Magyar Dráma Napján  szeptember 21-
én a Budavári Önkormányzat  ismét felállít-
ja Déryné szobrát eredeti helyén a Horváth-
kertben. A szoboravató ünnepség 17 órakor
kezdõdik a Krisztina körút- Alagút utca
torkolatánál. Köszöntõt mond dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester, közremûködik
Kubik Anna színmûvész. A rendezvényre
mindenkit szeretettel várnak.

A Budai Színkör fából készült épületét 1936-ban bontották le
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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

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

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

SSzzeerreetteettrree vágyó idõs ember eltartását, gondozását,
ápolását vállalom, de elõbb ismerjük meg egymást. Öz-
vegy ember vagyok. Szeretetet, biztonságot kínálok. Te-
lefon: 06-20-971-7297.

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

II..  LLooggooddii u.-ban 80 nm-es saját tulajdonú magasföld-
szinti lakás bútorozottan vagy anékül hosszútávra kiadó.
Ár: 100ezer + ÁFA + rezsi. Telefon: 0630-234-9572.

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

LLooggooddii utcában eladó 73 négyzetméteres összkomfor-
tos lakás. Kettõ szoba hall, saját cirkó, a Vár lejtõjén köz-
vetlen kertkapcsolat. Ára: 28 M Ft. Telefon: 0630-482-
2772, 213-5223.

II..  BBuuddaaii  Várban - hangulatos mûemléki környezetben lé-
võ 49 m2-es, 1,5 szobás, felújított, napfényes, csendes bel-
sõ udvar felé nyíló, legfelsõ emeleti, cirkófûtéses lakás
örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 16,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-2136, 0630/964-7065. 

II..  BBuuddáánn a Naphegy alján kertes társasházban lévõ 45
m2-es, 1 nappali + 1 hálószobás, igényesen, teljeskörûen
felújított, egyedi gázfûtéses önkormányzati lakás bérleti
joga átadó. Csereirányár: 12,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/964-7065.

KKöözzvveettlleenn kertkapcsolatos, önálló kertrésszel kialakí-
tott 52 m2-es, 2 külön bejáratú szobás, loggiás, összkomfor-
tos, csendes öröklakás a hangulatos Toldy Ferenc utcában
eladó. Irányár: 20,9 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 jellegû, hangulatos, csendes, egyedi gázfû-
téses öröklakás eladó. Irányár: 19,5 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

II..  BBuuddaaii Várban a Szentháromság tér közelében - az
Országház utcában - I. emeleti 72 m2-es, nappali + háló +
hall kialakítású, egyedi gázfûtéses, felújítandó önkor-
mányzati lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 17,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-7065. 

II..  BBuuddaaii Várban – az Úri utcában - reprezentatív 114
m2-es I. emeleti, nagypolgári, tágas, nagy nappali + 2 szo-
ba hallos kialakítású, cirkófûtéses, jó állapotú, önkormány-
zati lakás örökbérleti joga átadó. Irányár: 39 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-7065.

II..  BBuuddáánn – a Batthyány utcában felújított, hívóliftes tár-
sasház III. emeletén lévõ 122 m2-es 3,5 szobás felújítandó,
polgári jellegû, cirkófûtéses öröklakás eladó. Irányár: 29,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/964-7065.

II..  NNaapphheeggyy alján 7 lakásos kertes társasházban, egy tel-
jes lakószinten lévõ 191 m2-es 2 bejáratos (126 m2 + 65
m2), reprezentatív belterû 5,5 szobás, 2 fürdõszobás, ere-
deti stukkókkal díszített, klasszikus polgári öröklakás el-
adó. Irányár: 49,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

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: 10 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630-
964-7065. 

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

SSzzoollggáállttaattááss

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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. Telefon: 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

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.

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.

FFüüddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés, fûtésszerelés!
Anyagbeszerzéssel, határidõre, garanciával! www.minden-
tegykezben.hu. Telefon: 0620-961-6153.

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

AAddááss--vvéétteell

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

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.

EEggéésszzsséégg

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

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

OOkkttaattááss

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

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

OOllaasszz nyelv magántanárnál. Hungarian for foreigners.
Telefon: 0670-364-1428.

FFeejjeessttaannooddaa vállal matematika és fizikatanítást, alapok-
ról szigorlatig. www.fejestanoda.atw.hu. Telefon: 0670-
366-6445, 250-2003.

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

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben 

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

Telefon: 213-6874  
Kérjük éljen a lehetõséggel! 

Egészség

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

Ha nem kapja a Várnegyed
újságot, értesítse a terjesztõt!

Email: szepig@mailbox.hu
Telefon: 06-20-467-9352
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Zeneiskolai hangverseny
A Farkas Ferenc Zeneiskola a Zene Világnapján 2010.
október 1-jén, pénteken 17.00 órától hangversenyt
rendez. Helyszín: 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca
3. szám alatti épület hangversenyterme (I. emelet).
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Koller Galéria
(Budapest, I., Táncsics u. 5.)
Luciano Longo olasz festõmûvész Alkotások 1998-
2010 címû kiállítása szeptember 26-ig tekinthetõ  meg
a hét minden napján, 10 és 18 óra között.

Hangverseny a Ciszterci Szent Imre templomban 
(Budapest, XI., Villányi út 25.)
2010. szeptember 26-án, vasárnap 20.00 órakor Bob
Dylan: Dalok a Megváltóról. Fordította Domján Gábor és
Csányi Tamás. A Ciszterock Társulat elõadása, szerkesz-
tõ: Csányi Tamás karnagy. A belépés ingyenes, mozgás-
sérülteknek akadálymentes.

Hotel Victoria - Hubay Zeneterem
(Budapest I., Bem rakpart 11.)
Szeptember 27-én, hétfõn 19.30 órakor: Francia est.  Az
Operaház és egyben a Budapesti Filharmóniai Társaság
mûvészeinek kamarakoncertje. Mûsor: Debussy Trió-
szonáta - Menyhárt Zsuzsanna fuvola, Botos Vera brá-
csa, Szilvásy Júlia hárfa. Debussy: Vonósnégyes g-moll
- Ecseki Anikó, Hargitai Dóra hegedû, Botos Vera brá-
csa, Scholtz Anna cselló. F. Chopin: Trió g-moll op. 8 -
Galina Danyilova hegedû, Ivanyickaja Irina zongora,
Bartos Csaba cselló. Jegyek a szálloda portáján és az is-
mert jegyirodákban kaphatók.

Magyar Kultúra Alapítvány székháza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
Szeptember 21. (kedd) 18.00 óra: Széchenyi-emlékek
nyomában (III.)a Magyar Emlékekért a Világban Egye-
sület szervezésében. Utazások Franciaországban,
Angliában és hazai tájakon…  Az Egyesület tagjainak
vetített elõadása.

Makadám Mérnök Klub 
(Budapest, II., Lövõház u. 37.)
A Magyar Földrajzi Társaság Expedíciós Szakosztályá-
nak képes elõadása A Selyemút mesés sivatagi városai -
Vámbéry nyomán Közép-Ázsián át címmel. Idõpont:
2010. október 13. (szerda) 18:00 óra. Helyszín: Maka-
dám Mérnök Klub, Lövõház u. 37. (Millenáris) 

A belépés díjtalan. Bõvebb információ: www.foldrajzi-
tarsasag.hu.

Duna Televízió
(Budapest, I., Mészáros utca 48.)
Bán Mariann és Máté Gábor alkotásaiból nyílt kerámia-
és fotográfia kiállítás ,,Percepció” címmel a Duna
Televízió aulájában. A tárlat 2010. szeptember 29-ig te-
kinthetõ meg naponta 10-19 óráig. 

Magyar Kultúra Alapítvány székháza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
A 19. Budapesti Nemzetközi Bor- és Pezsgõfesztivál al-
kalmából nyílt kiállítás Hapák József fotográfus mûveibõl
"A földre hajló ég házai. A bor színe alatt" címmel. A tár-
lat 2010. szeptember 30-ig tekinthetõ meg, naponta 10
és 18 óra között a Magyar Kultúra Alapítvány székházá-
ban. A belépés díjtalan. 

Magyar Kultúra Alapítvány székháza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
Dely Teréz zománcmûvész tûzzománc kiállítása megte-
kinthetõ október 7-ig, naponta 10-18 óráig.

Várfok Galéria –Várfok terem 
(Budapest, I., Várfok u. 14.)
A Várfok Galéria augusztusi nyári szünete után egy meg-
hökkentõ kiállítással indítja az új évadot, mely Gyõrffy
László legújabb mûveit mutatja be A testrészek halála
címmel. A rézkarctól a festményen át a hét fõbûn fogal-
mát különbözõ technikákon keresztül boncolgató kiállí-
tás bejárati ajtajára nem véletlenül kerül fel a 18-as ka-
rika. A tárlat október 9-ig tekinthetõ meg, keddtõl
szombatig 11-18 óra között. 

PPrrooggrraammookk

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

Internet: www.budavar.hu
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