
A Budavári Önkormányzat fontosnak tart-
ja, hogy megõrizze azok nevét, akik önzetle-
nül, a közösség érdekeit szem elõtt tartva a
kerület boldogulásáért, felemelkedéséért
tevékenykednek. Közülük választja ki azt a
személyiséget a képviselõ-testület, akit érde-
mesnek talál a Budavár Díszpolgára kitün-
tetõ cím viselésére. Az elismerést idén Hort-
hy Istvánné gróf Edelsheim-Gyulai Ilona ve-
hette át.

A Budai Vár 162 évvel ezelõtti visszafogla-
lására emlékezõ Kerület Napján - amely egy-
ben a magyar Honvédelem Napja - megren-
dezett ünnepségen elsõként Hende Csaba
honvédelmi miniszter köszöntötte az ün-
neplõket a Városházán. „Mindig, mindent
adjál oda hazádnak. A világnak nincsen
semmiféle értelme számodra hazád nélkül.
Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha
megbántanak a haza nevében. Mindez ér-
dektelen. Egyáltalán, semmit ne várj hazád-
tól. Csak adjál azt, ami legjobb életedben.
Ez a legfelsõbb parancs. Bitang, aki ezt a paran-
csot nem ismeri” – idézte Márai Sándor gondo-
latát a honvédelmi miniszter. Szerinte a Honvé-
delem Napja és vele együtt a Budai Várat vissza-
foglaló hõsöknek is emléket állító Kerület Napja
azokról szól, akik valóra tudták váltani ezt a pa-
rancsot. 

A Várnegyed egy a magyar történelemmel, hi-
szen tanúja volt a legfontosabb pillanatoknak:
IV. Béla a nemzethalál mezsgyéjén kezdte el fel-
építeni Budát, a fõvárost és menedéket, a legerõ-
sebb erõdöt. Ma rájuk, az országépítõkre és azok-
ra emlékezünk, akik oltalmazták a nemzetet –
hívta fel a figyelmet Hende Csaba. Hozzátette:
mindenüket odaadták, és nem vártak érte sem-
milyen ellenszolgáltatást. Õk a sorsfordító csatá-

kat és forradalmakat megélõ nemzedékek tagjai,
az 1686-os, az 1848-49-es, az 1956-os hõsök. A
Vár mindezt átélte és megtapasztalta, a történe-
lem sebeit sok helyütt még ma is viseli.

Hende Csaba úgy gondolja, a Honvédelem
Napja arra figyelmeztet, hogy a nemzetnek szük-
sége van olyanokra, akik védik a hazát, tudják,
mit kell tenni, és meg is teszik, nem futnak el,
vállalják a szent kötelességet, a szolgálatot. – Ne-
künk ma egy békés korszak, az újjáépítés kora ju-
tott, ez a mi küldetésünk. Az út nehéz, gyalog kell
járnunk, napról-napra, tégláról-téglára kell újjá-
teremteni a nemzet egységét – fogalmazott Hen-
de Csaba.

A honvédelmi miniszter köszöntõjét követõ-
en dr. Nagy Gábor Tamás polgármester arra hív-

ta fel a figyelmet, hogy a Kerület Napja nem csu-
pán Buda visszavételére és a dicsõ tavaszi hadjá-
ratra emlékeztet. – Május 21. az áldozatkészség, a
közösség érdekében végzett munka ünnepe is.
Ez az alapja annak a hagyománynak, hogy az ön-
kormányzat a Kerület Napján adja át a díszpolgá-
ri kitüntetést – hangsúlyozta a polgármester. Az
elismerést olyan emberek kapják, akiknek élete
összeforrott a kerülettel, tetteik túlmutatnak ön-
magukon. – A Kerület Napján ezeket a tetteket
ünnepeljük, hiszen – ahogyan Esterházy János ír-
ja – „Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és
örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait és
amelynek mindig szeme elõtt lebeg azok példát
adó munkássága” – idézte a polgármester. 

(Folytatás az 5. oldalon)
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Tiszteletadás a Kerület Napján 

Budavár új díszpolgárát köszöntötték

Özvegy Horthy Istvánné gróf Edelsheim-Gyulai Ilonának dr. Nagy Gábor Tamás polgármester adta át a díszpolgári oklevelet

Új tárlat a Várnegyed Galériában

Nemzedékek egy
mûvészcsaládban
Bánsághi Tibor Vince és Akiram nevét a
Várnegyed határain túl is ismerik, a kerület-
ben élõk számára pedig személyes ismerõ-
sök, hiszen az Úri utca lakói. 

Június 9-én megnyílt családi tárlatukon a
família négy generációja kap bemutatkozási
lehetõséget a Várnegyed Galériában (Bu-
dapest, I., Batthyány u. 67.). 

A mûvészházaspárral az elõdökrõl és az
utódokról is beszélgettünk. 

Interjú a 4. oldalon.

Május végi ülésén elfogadta a képviselõ-testület
a kerületi rendõrkapitányság tavalyi munkájá-
ról készített beszámolót. A 2010-es összefoglaló-
ból kiderült: a kapitányság bûnügyi osztálya az
eredményességi és felderítési mutatók vonatko-
zásában a 8. helyen végzett a fõvárosi kerületek
között. 

Tavaly mindössze egy emberölés történt, a
tettest sikerült felderíteni és elfogni. 2010-ben
19 rablást, 92 lakásbetörést, 125 gépkocsi-lo-
pást és 223 gépkocsi-feltörést regisztráltak.
Tekintettel arra, hogy 2010. október 15-ig régi-
ós rendszerben folyt a nyomozások irányítása és
végrehajtása, ezért más-más felelõsei voltak az
egyes súlyponti bûncselekmény-kategóriáknak.
A dél-budai bûnügyi régió – melyhez az I. kerü-
let is tartozott – a hat fõvárosi régió közül a má-
sodik legjobb teljesítményt mutatta fel a nyo-
mozások eredményességében.

A képviselõ-testületi ülésen a kerületi rendõr-
kapitányság vezetõje, dr. Kesztyûs Rudolf rend-
õrezredes a tavalyi tevékenységük kapcsán ki-
emelte, hogy leterheltségük ellenére úrrá tud-
tak lenni a nehézségeken, az eljárások jogszerû,
alapos, határidõben történõ lefolytatására töre-

kedtek. Fegyelmi és méltatlansági eljárást az el-
múlt évben senkivel szemben sem kellett indí-
tani. 

A rendõrkapitány kitért arra is, hogy munká-
jukat nagyban segítette a polgárõrséggel való
hatékony együttmûködés, illetve az önkor-
mányzati támogatással létrehozott térfigyelõ-
rendszer, mely nem csak a felderítésben, ha-
nem a bûncselekmények megelõzésében is fon-
tos szerepet tölt be – a kamerák által ellenõrzött
területeken komolyabb bûncselekmények egy-
általán nem történtek tavaly.

Vecsey András (Fidesz-KDNP) közbiztonsági
tanácsnok az elhangzottakra reagálva közölte:
a létszámhiány ellenére magas színvonalon tel-
jesítette feladatait a kapitányság. A kedvezõ ta-
pasztalatok alapján szerinte érdemes lenne bõ-
víteni a térfigyelõ-hálózatot, ehhez azonban –
mivel jelentõs összegekrõl van szó – európai
uniós forrást kellene találni. Orczy Antal (Fi-
desz-KDNP) az elmúlt hetekben megszaporo-
dó naphegyi gépkocsi-lopásokra és lakásbetö-
résekre hívta fel a rendõrség figyelmét. Miseje
Balázs (Jobbik) elismerését fejezte ki a kapitány-
ság dolgozóinak áldozatkész munkájukért, a

közbiztonság javítása érdekében tett erõfeszíté-
seikért, egyúttal javasolta, hogy a kapitányság
létszámhiányának csökkentése céljából kérje-
nek rendõröket a szerinte túlméretezett terror-
elhárítási egységtõl.                     (Folytatás a 3. oldalon)

A képviselõ-testületi ülésen történt

Megmarad a Tabán nyugalma
A képviselõk egyöntetûen tiltakozásukat fejezték ki a „Tabáni borpiknik” néven ismertté
vált elképzeléssel kapcsolatban: egy állásfoglalásban rögzítették, hogy a Tabánnak meg kell
õriznie kiemelt zöldterületi, pihenõpark-jellegét. A leterheltség ellenére úrrá tudtak lenni a
nehézségeken – közölte a kerületi rendõrkapitányság vezetõje, aki a képviselõ-testület elõtt
beszámolt a 2010-ben végzett tevékenységük eredményeirõl. 

Képviselõi eskütétel
A Fidesz-KDNP jelöltje nyerte az I. kerületi
idõközi önkormányzati egyéni képviselõ-vá-
lasztást. Horváth Csilla a május 26-ai testületi
ülésen tette le a képviselõi esküt. 

A május 22-én megtartott idõközi képvise-
lõ-választáson a Fidesz-KDNP jelöltjére Hor-
váth Csillára a megjelentek 60,84 százaléka
szavazott. Második helyen a szocialista Hor-
váth Eszter végzett 18,11 százalékkal, míg a
harmadik helyen a Jobbik jelöltje, Walthier
Tamás 11,79 százalékkal. A negyedik helyre
az LMP jelöltje Mathauser András került 9,26
százalékkal. A választási részvétel 20,5 száza-
lékos volt; a 2.318 választópolgár közül 476-
an adták le szavazatukat. 

A választást azért kellett kiírni a 6-os számú
egyéni választókerületben, mert Velich Ka-
talin (Fidesz-KDNP) kormánytisztviselõi
megbízást kapott, így március 22-ei hatállyal
összeférhetetlenség miatt le kellett mondania
önkormányzati mandátumáról.

Közterületi 
kódex készül
A polgárokat is bevonták a rendeletalkotásba

Rendeletben rögzítené az I. kerület közterületein
elfogadott viselkedés szabályait a képviselõ-testü-
let. A tervezetrõl az önkormányzat megkérdezte
az itt élõket is, akik a Városházán megrendezett
fórumon mondhatták el észrevételeiket. A fóru-
mon számos problémát és megoldási javaslatokat
is felvetettek a polgárok.

Kódex-szerûen rögzítené a közterületi viselkedés ke-
rületben elfogadott normáit a Budavári Önkor-
mányzat. A rendelet egyértelmûen megfogalmazza
majd az együttélés szabályait, egyúttal egy helyre cso-
portosítja az ezzel kapcsolatos, már létezõ kerületi, fõ-
városi rendelkezéseket, illetve törvényeket – mondta
bevezetõjében dr. Nagy Gábor Tamás. A polgármes-
ter az elmúlt évek hasonló budavári határozatait fel-
sorolva elsõként a 2003-ban a közterületi szeszesital
fogyasztást tiltó rendeletet említette meg. Mint emlé-
keztetett, a rendeletalkotásnak az volt az oka, hogy a
nyári idõszakban megnõtt az éjjel-nappali közértek
közelében található közterületeken az alkoholfo-
gyasztás. 

Az utcán, járdán, parkolóban szeszesital fogyasztá-
sát megtiltó rendelettel sikerült elérni, hogy lényege-
sen kevesebb panasz érkezik az önkormányzathoz.
Maradtak neuralgikus pontok, – ilyen a Batthyány
tér – azonban dr. Nagy Gábor Tamás úgy látja, hogy
a hajléktalansággal összefüggõ italozás megszünteté-
se már nem csupán önkormányzati, hanem össztársa-
dalmi feladat.                                            (Folytatás a 2. oldalon)

Immáron hagyomány, hogy május 21-én,
a Kerület Napján köszönti Budavár
újonnan megválasztott díszpolgárát az
önkormányzat. A megtisztelõ címet idén
özvegy Horthy Istvánné gróf Edelsheim-
Gyulai Ilonának adományozta a képvi-
selõ-testület. 

Bánsághi Tibor: Nyár az Ipolyon

Híres Chopin-
szalonok
Június 14-én, délután 17.00 órakor ismét ki-
nyit a Budavári Zenei Szalon, ahol Szilasi
Alex zongoramûvész-zenetörténész Chopin
fellépéseirõl mesél. Ez alkalommal a lengyel
és francia szalonok világa elevenedik meg
számos történettel, anekdotával és zenei il-
lusztrációval. A belépés ingyenes.



2 Várnegyed XVI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM, 2011. JÚNIUS 10., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

(Folytatás az 1. oldalról)
Szintén 2003-ban vezette be az önkormányzat a
graffiti ellenes szabályozását. Akkor mondták ki,
hogy a falfirka „elkövetése” szabálysértés, míg az
idei évtõl kezdve az országgyûlés – rézben az I. ke-
rületi szabályozást figyelembe véve – kárértékha-
tár nélkül bûncselekménynek minõsítette. Ép-
pen azért, mert a graffitizés a konkrét károkozás-
nál lényegesen jobban károsítja a városi látképet,
az itt élõk komfortérzetét. 

2004-tõl él a helyi zajvédelmi rendelet, amely a
fõvárosi szabályozás kibõvített változata: szó van
benne speciális esetekrõl, mint a pirotechnikai
eszközök, tûzijátékok használata, illetve azokról
az esetekrõl, amelyek a fõváros szerint még tole-
rálhatóak, azonban a kerületiek számára elfogad-
hatatlanok – magyarázta a helyi rendelet megal-
kotásának okait dr. Nagy Gábor Tamás. 2008-
ban lakossági, civil javaslatra az önkormányzat
megtiltotta a játszótereken és közvetlen környé-
kén a dohányzást. Akkor ez komoly vitákat szült
a képviselõ-testületben, mégis fél évvel késõbb a
fõváros és más kerületek is átvették a szabályo-
zást. Nemrégiben a nem dohányosokat védõ tör-
vénybe is bekerült az elsõként a kerületben életbe
lépõ normarendszer, amelyet az iskolai sportud-
varokra és sportpályákra is kiterjesztettek.

Ezeket az eddigi rendeleteket és a további sza-
bályozásokat gyûjti majd össze a készülõ rendelet.  

Megteremtik a kulturált ebtartás feltételeit

A polgármester bevezetõjében külön szólt a ku-
tya- és macskatartásról, amelyrõl az országgyûlés
törvényt kíván hozni. A kormány a futtatást és a
szájkosár használatát a fajta idomítottsága alap-
ján szeretné meghatározni, hiszen vannak kistes-
tû, de harcias és nagyobb méretük ellenére rend-
kívül békés állatok. Éppen ezért tu-
datosítani kell, hogy a kutya „tettei-
ért” minden esetben a gazda – vagy
a kutyát vezetõ személy – tartozik
felelõsséggel. Emellett azonban a
helyi szabályokat, a futtatók hasz-
nálatát, az ürüléktartók kihelyezé-
sét és tisztántartásuk rendjét, vala-
mint a kutyasétáltatás szabályait a
kerületnek kell meghatároznia.
Egyértelmûvé kell tenni, hogy a ku-
tyaürülék fel nem szedése bizony
szabálysértés. Újra kell gondolni a
kutyagyûjtõk és futtatók helyét, il-
letve a takarítás és ürítés rendjét.
Az a tapasztalat, hogy a jelenlegi ku-
tyaürülék tartókba általános sze-
metet is bedobnak, ezért olyan tar-
tókat kellene kihelyezni, amin egy-
értelmûen látszik a funkciója.

A Tóth Árpád sétányon a jelenle-
gi sétáltatást tiltó táblák helyett új táblákat fognak
kihelyezni. A kutyafuttatók kijelölésekor a kutyá-
sok jelzéseit is figyelembe kell venni, hiszen õk
azok, akik ezeket a területeket használják. Elfo-
gadhatatlan például, hogy a Mária téri játszótér
közvetlen közelében kijelölt kutyafuttató mûkö-
dik, ami ma már elsõsorban kutya WC. Az ön-
kormányzat elképzelései között éppen ezért idõ-
szakos kutyafuttatók kijelölése is szerepel, ezek-
ben kora reggel vagy késõ este lehetne elengedni
az állatokat.

Kapcsolódva a készülõ törvényi szabályozás-
hoz, az önkormányzat szeretné, ha a játszóterek
rendezettsége, tisztasága és biztonsága állandó
lenne. Ezért az italozás és dohányzás tiltása mel-
lett arról is dönthet a képviselõ-testület, hogy
minden játszótér legyen körbekerítve a kerület-
ben. Ezzel megelõzhetõ, hogy a kutya betévedjen
a homokozóba, avagy a labdájukat kergetõ gyere-
kek kifussanak az úttestre. Ugyanilyen norma le-
hetne a gördeszkázás szabályozása, az hogy mû-
emlékek védelmében hol lehet és hol tilos gör-
deszkázni.

A további szabályozásra váró feladatokról szól-
va a polgármester kiemelte az Alagút terasz kér-

dését. A párkányra sajnos minden tiltás ellenére
kiülnek a fiatalok. Ma annyit tehet az önkor-
mányzat, hogy figyelmeztetõ táblákat helyez el a
területen, illetve sûrû bokrokat ültet a terasz szé-
lének közelében. Fontos kérdés a kerti hulladé-
kok kezelése is. Az égetését ugyan tiltja már a fõ-
város, azonban a kerti komposztálást egyelõre
nem támogatják. Erre lehet megoldás a kerti hul-
ladék ingyenes elszállítása, vagy a komposztálás
támogatása.

A bevezetõ után az itt élõk mondták el tapasz-
talataikat, javaslataikat.    

Kérdések és válaszok

A keleti vároldalon sétáltatja kutyáját egy
Hunyadi János úton élõ hölgy, aki elmondta, az
Alagút tetején ijesztõ állapotok uralkodnak: el-
dobált cigarettás dobozok, összetört üvegek lepik
el a területet. Többször saját maga takarította ki
ezt a részt, azonban a bezacskózott szemetet an-
nak ellenére sem vitte el a Fõkert, hogy telefonon
értesítette õket. Megoldást – hangzott el a válasz-
ban -  a terület rendezése jelenthet, ennek érdeké-
ben az önkormányzat egy állandó vendéglátóhely
engedélyezését szorgalmazza a teraszon. Emellett
tudatosítani kell mindenkiben, hogy a szemét el-
dobálása szabálysértésnek minõsül.  

Egy másik hozzászóló felvetette, hogy a Hu-
nyadi János úton egyes biciklisták a forgalommal
szemben a járdán nagy sebességgel mennek lefe-
lé, ami életveszélyes. Dr. Nagy Gábor Tamás vála-
szában elmondta, hogy a járdán - jelölés híján- ti-
los kerékpározni, az önkormányzat azt szeretné
elérni, hogy a felsõ rakparton a fõváros különítse
el a bicikliseket és a gyalogosokat. Kevesen tud-
ják, hogy az itt száguldó kerekezõk miatt már ha-
láleset is történt, ráadásul rengeteg gyerek jár er-

re, akik folyamatos veszélyben vannak a meggon-
dolatlan biciklisek miatt. 

Sokakat zavar, hogy a szemetes autók reggel
négy és fél öt között jönnek a kerületbe. Ezzel
kapcsolatban, Kálnai Dániel irodavezetõ el-
mondta, hogy a fõváros szándékai szerint az FKF
szemeteskocsiknak a dugók beindulása elõtt vé-
gezniük kell a kukák kiürítésével. Újra szóba ke-
rült a 19-es villamosmegálló kérdése: a jelenlévõk
úgy érzik, hogy az érintett étterem miatt kellett át-
helyezni a megállót. Dr. Nagy Gábor Tamás
mindezt cáfolta, elmondása szerint az áthelyezés
a közlekedési vállalat döntése volt, ez ellen az ön-
kormányzat többször megpróbált fellépni, mind-
eddig sikertelenül. 

Egy Úri utcai lakó szerint a szõlõültetvények fe-
letti zöldterület  ideális helyszíne lehetne egy ku-
tyafuttatónak, hiszen erre elvétve járnak gyalogo-
sok. Arra is emlékeztetett, hogy a bástyasor mell-
védjére is rendszeresen felülnek, kifekszenek a fi-
atalok, ami könnyen tragédiához vezethet. Sze-
rinte a sétányok, illetve a vári utcák is tele vannak
kutyagumival, így azt javasolja, hogy legyen több
ürülékgyûjtõ a kerületben.

A Tabáni Kutyabarátok frissen megalakult

egyesületének képviselõje úgy látja, a rendeletek
csak akkor érnek valamit, ha sikerül ezeket betar-
tatni. A tabáni kutyások szerinte összeszedik a ját-
szóterek környékén az eldobált üvegeket, szilán-
kokat és csikkeket.  Kapcsolódva az elõbbiekhez,
a vári kutyatartók nevében felszólaló hölgy ki-
emelte, hogy kora reggel õk az elsõk, akik szembe-
sülnek az elõzõ éjszaka „termésével” a szeméttel,
rongálásokkal. Szerinte szükség lenne parkõrök-
re, vagy legalább egyfajta „terület gazdák” kineve-
zésére, akik odafigyelnének a rájuk bízott kerület-
részekre, utcákra. A polgármester hangsúlyozta,
hogy jelenleg is két kerületgondnok járja a kerü-
letet, és jelentést készítenek a városüzemeltetési
irodának a tapasztalataikról.

A Tabáni Kutyabarátok elnöke úgy látja, hogy
szükség lenne saját közterület-felügyelet felállítá-
sára, hiszen így hatékonyabban lehetne érvényt
szerezni a kerületi szabályoknak.  Fontosnak tart-
ja a kutyafuttatók bõvítését annál is inkább, mert
jelenleg például a Tabánban nem csak szûk, ha-
nem túlzottan lejtõs a jelenlegi kijelölt rész.
Szerinte probléma, hogy a kutyás kisgyermekes
szülõk nem tudnak együtt elmenni a játszótérre,
ezért javasolja „kutyás játszótér” kiépítését. Jó len-
ne népszerûsíteni a felelõs kutyatartást már az
óvodákban, iskolákban is, hiszen így lehet elejét
venni a kutyás-lakos ellentéteket.

A kerületi közterület-felügyeletrõl szólva a pol-
gármester elmondta, hogy korábban anyagi
okokból nem tudták vállalni ennek felállítását.
Mára változott a helyzet, ráadásul õsszel lejár a
Centrum parkoló szerzõdése, így a jövõben a sa-
ját felügyelet emberei és a parkoló õrök együtt
dolgozhatnának. 

Szintén a kutyapiszkot és az utcán élõ hajlékta-
lonok jelenlétét kifogásolták a 0 kilométerkõ kör-
nyékén élõk. A polgármester arra hívta fel a fi-

gyelmet, megújulhat a Nulla kilo-
méterkõ környezete, az önkor-
mányzat elképzelései szerint jövõ
tavasszal itt egy kávézó és képeslap-
árus üzlet nyílna. Ezzel rendezet-
tebbé válik majd a terület. 

A kerület legnagyobb lakóépüle-
te, az Attila út 2. alatti ház képvise-
letében felszólaló lakó azt kifogá-
solta, hogy a szomszédos teniszpá-
lya lámpái bevilágítanak a lakásaik-
ba, zavarva mindennapi életüket.
Jó hír, hogy a fényszennyezéssel
kapcsolatban korábban már tör-
tént intézkedés, akkor a Sánc utcai
fénypásztázást tiltotta meg az ön-
kormányzat. Létezik tehát megol-
dás, szükség esetén hatósági eszkö-
zökkel is lépéseket tesznek a lakók
érdekében.
Sokan szóvá tették, hogy a galamb-

piszkot, illetve azt, hogy néhányan etetik ezeket a
madarakat. A polgármester elmondta: a galamb-
etetés már ma is tilos, a készülõ kerületi rendelet
ennek szellemében mindenfajta közterületi ete-
tésre kitér majd. 

Szóba került még az illegális hirdetések elhelye-
zése, egy-egy villanyoszlopot szinte elborítanak
néha a ragasztók. Sajnos, az illegális hirdetések el-
leni küzdelem sziszifuszi feladatnak tûnik, ilyen
esetekben egyedül szabálysértési eljárást lehet
kezdeményezni. A lakók azt is felvetették, hogy a
Várban nincs nyilvános illemhely. Mint kide-
rült, hamarosan újabb egyeztetésre kerül sor az
Fõvárosi Csatornázási Mûvekkel.

– Az önkormányzat arra törekszik, hogy utat
mutatva, a feltételek megteremtésével elfogadtas-
sa a kerület lakóival a békés egymás mellett élés
szabályait. Ebben számítanak a helyi szervezõdé-
sek, csoportok, valamint a polgárok normaki-
kényszerítõ erejére, követendõ példamutatására
– mondta zárszavában a polgármester, aki meg-
köszönte az észrevételeket, javaslatokat. Mint
mondta, jó érzés, hogy ilyen sokan magukénak
érzik a kerületet, a közügyeket és tenni is akarnak
a közösségért.   

A polgárokat is bevonták a rendeletalkotásba

Közterületi kódex készül

Bazaltkövezet a Várban: hanyag megoldások
címmel jelentetett meg egy cikket a Szeretem
Budapestet Mozgalom. Ebben többek között azt
írják, hogy valakik ,,gányolással” akarták megol-
dani a Budai Vár sérült bazaltkövezetének kér-
dését.

A ,,valakik” a Budavári Önkormányzat meg-
bízásából, a kerület pénzén végezték el a kátyú-
zást, a fõváros helyett. Ugyanis a vári utak állapo-
ta ma már több mint balesetveszélyes. A kockakö-
vek a fõvárosi fenntartású utakon, a vári buszok
útvonalán kikoptak, hiányosak és veszélyeztetik a
biztonságos közlekedést. Önkormányzatunk

évek óta sürgette a felújítását. Minden évben azt
a választ kaptuk a Fõváros elõzõ vezetésétõl: majd
jövõre. Sajnálatos, hogy a Szeretem Budapestet
Mozgalom a cikkben mindezt ,,elfelejtette” meg-
írni, holott vezetõjük, Bojár Iván András minden
bizonnyal emlékszik az elõzményekre. 

A Fõvárosi Közgyûlés a közelmúltban elfogad-
ta az útfelújítási projektet, és kiírták a közbeszer-
zési eljárást a kivitelezésre. Sikeres eljárás esetén
már az õsszel megkezdik az utak felújítását. Az
utak ideiglenes ,,befoltozása” azonban már nem
tûrt halasztást, a kátyúzást el kellett végezni a bal-
esetek megelõzése miatt. Sajnos, a kátyúzásánál

jóval drágább a kövek pótlása, amit a fõváros
nem végezett el a kerület többszöri sürgetésére
sem. Éppen a már említett közbeszerzési eljárás-
ra hivatkozva. 

Való igaz, hogy a most alkalmazott megoldás
nem méltó a Budai Várhoz. De az sem, hogy a
várbusz útvonala közlekedésre már alkalmatlan.
Álságos módon a Szeretem Budapestet Moz-
galom most kéri számon, holott az elmúlt évek-
ben is megtehette volna. Rajtuk kívül minden-
kit zavart az áldatlan állapot: autósokat, gyalogo-
sokat, itt élõket és ide látogatókat egyaránt. Csak
éppen azt nem, aki „szereti Budapestet”. 

Tisztavatás 
a Várban
A Rendõrtiszti Fõiskola végzõs hallgatói-
nak tisztavatására 2011. július 2-án a Ka-
pisztrán téren kerül sor. Az ünnepség miatt
forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra
kell számítani a Budai Várban. 

Az ünnepség fõpróbáját 2011. július 1-jén tart-
ják, ezért 14.45 és 15.00 óra között a Szent-
háromság tér – Fortuna utca – Bécsi kapu tér
– Nándor utca (volt Petermann bíró utca) –
Kapisztrán tér közötti területen ideiglenes for-
galomkorlátozásra kell számítani. 15.30 és
16.00 óra között a Kapisztrán tér – Úri utca –
Mária-Magdolna torony – Országház utca -
Kapisztrán tér közötti területen lesz ideiglenes
forgalomkorlátozás.

Július 2-án ideiglenes forgalomkorlátozás
lesz: 9.45 és 10.00 között a Szentháromság tér -
Fortuna utca - Bécsi kapu tér – Petermann bí-
ró utca – Kapisztrán tér közötti területen.
10.30 és 11.00 között a Kapisztrán tér – Úri ut-
ca – Mária-Magdolna torony – Országház utca
– Kapisztrán tér közötti területen. 11.00 és
11.30 között a Kapisztrán tér – Úri utca –
Szentháromság utca – Szentháromság tér -
Fortuna utca - Bécsi kapu tér – Bécsi kapu kö-
zötti területen. 

A Városházán tartott fórumon a kerületben élõk is elmondták észrevételeiket, javaslataikat

Mádl Ferenc 
emlékére

Június 7-én katonai tiszteletadás mellett he-
lyezték örök nyugalomra a Fiumei úti Nem-
zeti Sírkertben Mádl Ferenc volt köztársasági
elnököt. A temetésen mások mellett Schmitt
Pál államfõ mondott búcsúztató beszédet. 

Mádl Ferenc akadémikus, Magyarország
2000 és 2005 közötti köztársasági elnöke má-
jus 29-én hunyt el. A Széchenyi-díjas magyar
jogtudós, a nemzetközi gazdasági és összeha-
sonlító magánjog kutatója nyolcvan éves volt.

Mádl Ferenc 1931. január 29-én született a
Veszprém megyei Bánd községben. 1955-ben
az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán szer-
zett diplomát. 1973-ig az MTA Állam és Jog-
tudományi Intézetében dolgozott, majd egye-
temi tanár lett. 1978-tól az ELTE Állam- és
Jogtudományi Kara Civilisztikai Tudomá-
nyok Intézetének igazgatója. 1985 óta az egye-
tem Nemzetközi Magánjogi Tanszékének ve-
zetõje volt. 1987-tõl az MTA levelezõ, majd
1993-tól rendes tagja. 1985-ben a Harvard
Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Akadémia,
1988-ban az Európai Akadémia, 1989-ben az
Európai Tudományos és Mûvészeti Akadé-
mia is felvette tagjai közé.

Az Antall-kormány megalakulásakor, 1990.
május 23-án tárca nélküli miniszteri posztot
kapott. 1993 és 1994 között kultuszminiszter
volt. 1999. március 15-én Széchenyi-díjat ka-
pott az európai jog, a nemzetközi magánjog és
a nemzetközi kereskedelmi jog területén kifej-
tett, nemzetközileg elismert tudományos
munkásságáért, iskolateremtõ egyetemi okta-
tói, valamint tudományszervezõi tevékenysé-
géért.

Mádl Ferencet 2000. június 6-án választot-
ta meg az Országgyûlés Magyarország köztár-
sasági elnökévé.  Államfõként õ fogadta elõ-
ször a Sándor Palotában a Budavári Önkor-
mányzat képviselõ-testületét, ami azóta már
hagyománnyá vált. 2005-ben bejelentette,
hogy nem vállal még egy elnöki ciklust. 2005.
augusztus 5-én adta át hivatalát utódjának,
Sólyom Lászlónak. 

Közlemény a vári utak kátyúzásáról



Pedagógusokat köszöntöttek
Lapzárta után, június 3-án tartotta Pedagógus napi
ünnepségét a Budavári Önkormányzat a Városházán.
A Virág Bendek-díjat a képviselõ-testület döntése
alapján idén Huszár Tóth Tünde, a Lisznyai Utcai Álta-
lános Iskola ének-zene szakos tanára, valamint
Valkóné Pogány Zsuzsanna, a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium magar-spanyol szakos tanára vehette át
dr. Nagy Gábor Tamás polgármestertõl. Az ünnepség-
rõl lapunk következõ számában olvashatnak tudósí-
tást.

Megemlékezés az országcímer elõtt
Tavaly nyilvánította a Trianoni békediktátum aláírásá-
nak idõpontját, június 4-ét a Nemzeti Összetartozás
Napjává az országgyûlés. Az elmúlt évhez hasonlóan a
Budavári Önkormányzat a Clark Ádám téri országcí-
mernél tartott megemlékezést. Az eseményrõl a kö-
vetkezõ lapszámunkban tudósítunk.

Utcanév-változás az I. kerületben
A Fõvárosi Közgyûlés a 2011. április 27-én megtartott
ülésén úgy döntött, hogy a Budapest I. kerület
Petermann bíró utca neve – Nándor utcára változik.
Az új utcanév a Fõvárosi Közlönyben való kihirdetés
napjától érvényes.  Az érintett utcában lakók részére
az okmányok cseréje illetékmentes. A lakcímkártyán
és a forgalmi engedélyen kell átvezettetni a lakcím-
változást, az ügyintézés az Okmányirodán történik
ügyfélfogadási idõben. (I. ker., Attila út 12.) A lakcím-
változás a vári forgalmi engedélyeket nem érinti. A
forgalmi engedéllyel kapcsolatos ügyintézéshez cél-
szerû idõpontot kérni az önkormányzat honlapján
www.budavar.hu vagy telefonon a 489-4440, illetve
a 458-3025-ös  számon. 

Közmeghallgatás 2011 
A Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete 2011.
június 16-án, csütörtökön 17 órai kezdettel tartja
éves közmeghallgatását a Budavári Mûvelõdési
Házban (Budapest, I., Bem rkp. 6.) Az írásban feltett
kérdéseket, javaslatokat személyesen a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (Budapest, I., Ka-
pisztrán tér 1., Attila út 12., illetve Iskola u. 16.) 2011.
június 10-én, 12 óráig lehet leadni, illetve postán és e-
mailen (kozmeghallgatas@budavar.hu) elküldeni.

Nyári napközis tábor
A Budavári Önkormányzat az idei nyáron is gazdag és
színes programokkal várja napközis táborába a kerü-
letben élõ és tanuló 6-14 éves gyermekeket. Helye a
Kosztolányi Dezsõ Gimnázium (Budapest, I., Attila u.
135.). Idõpontja: 2011. június 27. - augusztus 19. kö-
zött, munkanapokon. Részletes ismertetõt a Vár-
negyed következõ, június 24-én megjelenõ számá-
ban olvashatnak. A szülõi tájékoztató, valamint a je-
lentkezési lap letölthetõ az internetrõl a www.buda-
var.hu  honlapról és kérhetõ a fenti korosztályt foglal-
koztató kerületi iskolákban, vagy az ügyfélszolgálati
irodákban. Tóth Erika táborvezetõ

Az író könyvtára
Az író könyvtára sorozatban június 23-án, csütörtö-
kön 17 órakor Kis Antónia lesz a vendég a Márai
Sándor könyvtárban. A Stonehenge-i feliratok és az
Álmok délutánja címû könyvek szerzõjének az Ünne-
pi Könyvhétre jelent meg harmadik kötete, Szív-
roham a gleccsertavon címmel. Helyszín: Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor könyvtára (I.,
Krisztina krt. 87-91.)

Új elnök a német kisebbségi
önkormányzatnál
Schweighoffer Krisztinát választották meg a Budavá-
ri Német Kisebbségi Önkormányzat új elnökévé. 2011
szeptemberétõl német film-és társalgóklubot indíta-
nak, amelyre szeretettel várják az érdeklõdõket. Tel.:
0620/517 3230,e-mail: chsch@t-online.hu.

Gulyásparti a Czakón
A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSz) már ismert
Gulyáspartiját június 17-én (pénteken) 16 órakor
rendezik meg a Czakó utcai sporttelepen, barátaikkal
és támogatóikkal együtt. Minél több résztvevõt vár: az
elnökség.

Digitális fotópályázat
A Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti
Lektorátus együttmûködve a Norvégiai Magyarok
Baráti Körével 2011-re meghirdeti nemzetközi digi-
tális fotópályázatát Utazás a világ körül – 2011 – Nor-
végia és Magyarország címmel. A fotópályázaton élet-
kortól, foglalkozástól és lakóhelytõl függetlenül bárki
részt vehet. A pályázat témája kötetlen. Mûemlék-
fotók, portrék, eseményfotók, tájképek, természet-
és állatfotók, városképek, makro-felvételek, hangu-
latképek, stb. egyaránt beküldhetõk, függetlenül attól,
hogy Norvégia, vagy Magyarország mely pontján ké-
szültek. 

A pályamûveket e-mailben lehet beküldeni – min-
den képet külön csatolva mellékletként - a norve-
gia2011@gmail.com címre. Díjazás: 1-5. díj: 5.000 -
5.000 Ft értékû fotómûvészeti album és oklevél. A fo-
tók beküldésének határideje: 2011. szeptember 15.
További információ: Gyõri Lajos, Tel.: (1) 225-6033,
Fax: (1) 225-6030; e-mail: gyoril@mmikl.hu. Nevezé-
si lap ugyanitt igényelhetõ vagy letölthetõ a www.-
mmikl.hu címrõl.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

(Folytatás az 1. oldalról)
Iványi Tibor (MSZP) pedagógusként a kapitány-
ság gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját, az ok-
tatási intézményekkel kialakított példás együtt-
mûködést dicsérte.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöne-
tet mondott a rendõrségnek, amiért nemrégiben
akciót indított a mozgássérült igazolványokkal
visszaélõ autósokkal szemben, s azért, hogy a tu-
risztikai idényben megerõsített létszámmal õrzik
a Vár nyugalmát. Méltatta a tiltott szerencsejáték-
okkal szembeni hatékony fellépést is, melyek el-
burjánzása korábban jelentõsen rombolta az or-
szágimázst. A polgármester jelezte, hogy a közúti
balesetek megelõzésére azokon a forgalmas útvo-
nalakon, ahol a jármûvek gyakran túllépik a meg-
engedett sebességet és veszélyt jelentenek a gyalo-
gosokra, az önkormányzat sebességmérõ kijelzõ-
ket fog kihelyezni, melyek lassításra ösztönzik az
autósokat.

Az elhangzottakra reagált dr. Fülöp Valter, a
budapesti rendõrfõkapitány bûnügyi helyettese,
aki szintén részt vett a kapitányság tevékenységé-
nek képviselõ-testületi értékelésén. A rendõr-al-
ezredes megerõsítette, hogy a BRFK-nak változat-
lanul szembe kell néznie a létszámhiány-problé-
mával, melynek egyik fõ oka, hogy a jól képzett
szakembereiket elhívják más, speciális egységek-
hez. A hiány azonban az év második felében eny-
hülhet, ugyanis a Nemzetvédelmi Egyetemen
végzõ hallgatók egy jelentõs részét a kerületi kapi-
tányságokon, bûnügyi területen helyezhetik el. 

Ellenzi az önkormányzat 
a Tabáni borpikniket

Zöld Budapest címmel a közelmúltban jelent
meg a Szeretem Budapestet Mozgalom városfej-
lesztési elképzelése. Ezek között szerepel a tabáni
borospincék visszaépítése, kerthelyiségek létesí-
tése. Bojár Iván András, a Szeretem Budapestet
Mozgalom vezetõje a sajtóban megjelent híradás-
okban elmondta, hogy a pincék 2200 négyzetmé-
tert foglalnának el a föld alatt. Csak a szolgáltató
épület (3-400 négyzetméter) igényelne felszíni
építkezést. A tabáni borospincékkel kapcsolat-
ban a képviselõ-testület áprilisi ülésén kérdés
hangzott el. Az önkormányzat vezetése már ak-
kor is jelezte, hogy nem támogatja a Szeretem
Budapestet Mozgalom tabáni vízióját, amelyrõl
hivatalos értesítést nem is kaptak. Az azóta eltelt
idõszakban a tiltakozó akciók folytatódtak.
Minderre tekintettel az önkormányzat fontos-
nak tartotta, hogy egyértelmû állásfoglalást fo-
gadjon el a Tabáni borpiknikrõl. 

A Szeretem Budapestet Mozgalom részérõl to-
vábbra sem érkezett semmilyen megkeresés a
Budavári Önkormányzathoz. A mozgalom még
a vitairatot sem küldte el, az ötletekrõl nem
adott tájékoztatást. A polgármesteri hivatal
munkatársai és a képviselõ-testület tagjai csak a
sajtó útján szereztek tudomást a Szeretem

Budapestet Mozgalom tabáni fejlesztési tervei-
rõl. Az elképzelés ellen számos civil szervezet fo-
galmazott meg határozott hangvételû tiltako-
zást: a Naphegy-Tabán Környezetvédõ és Város-
szépítõ Egyesület, a Tabáni Kutyabarátok és Csa-
ládok Környezetvédõ Egyesülete, a Tabán Társa-
ság Egyesület, a Budavári Lakosok Szövetsége, a
Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédõ Egye-
sület, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületé-
nek Budavári Szervezete, a Tabánért Alapítvány,
a Budapest Városvédõ Egyesület és a Levegõ
Munkacsoport. Emellett a lakosság részérõl
számtalan bejelentés érkezett az önkormányzat-
hoz és a Várnegyed újsághoz is. 

Tekintettel a vonatkozó jogszabályokra és a
megfogalmazott tiltakozásokra, a képviselõ-tes-
tület egyhangúlag elfogadott egy állásfoglalást,
amelyben tiltakozását fejezi ki a Tabáni borpik-
nik elképzeléssel kapcsolatban, amelyrõl a tava-
lyi szõlõtelepítéshez hasonlóan elõzetesen sem-
miféle tájékoztatást nem kapott. A borospincék
és a hozzájuk kapcsolódó létesítmények kialakí-
tása csökkentené a tabáni zöldfelületet, a ven-
dégforgalom zavarná a Tabán nyugalmát, ezért
ezt az elképzelést elutasítják, mert fontosnak
tartják, hogy a Tabán õrizze meg kiemelt zöldte-
rületi, pihenõpark-jellegét. Az állásfoglalás rögzí-
ti, hogy az elmúlt hónapokban nem alakult ki ér-
demi párbeszéd a kezdeményezõk, a szakmai és
civil szervezetek, valamint a kerületi önkor-
mányzat között.

A Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete
arra is felhívta az érintettek figyelmét, hogy a
Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) 80. § (3) be-
kezdése értelmében a Tabán zöld terület, városi-

as közpark, amelyen belül lakóépületet, önálló
intézményi és szolgáltatási épületet, ipari létesít-
ményt, raktározási építményt elhelyezni, meglé-
võ épület használati módját e célra megváltoztat-
ni nem lehet.

Támogatás a játszóterek korszerûsítésére

Vita nélkül jóváhagyták a képviselõk az önkor-
mányzat népjóléti irodája által készített 2010-es
gyermekjóléti és gyermekvédelmi értékelést, az
I. kerületi Házgondnoksági Kft. tavalyi mérleg-
beszámolóját, s a Környezetvédelmi Alap idei
felhasználásáról is konszenzusos döntés szüle-
tett. A Környezetvédelmi Alapból a legnagyobb
összeg, 10 millió forint játszóterek korszerûsíté-
sére, új ütéscsillapító gumiborításos felületek ki-
alakítására fordítható. Emellett jelentõs összeg
jut új padok és virágdézsák beszerzésére, kerti pa-
dok festésére, közterületi tárgyak állapotának ja-
vítására, kutyapiszok-gyûjtõ edények cseréjére,
veszélyes hulladék gyûjtésére, illetve nem közte-
rületi szelektív hulladékgyûjtésre. Támogatást
kap egy kerületi, környezetvédelmet népszerûsí-
tõ kiadvány, hozzájárulnak egy gyerekeknek szó-
ló környezetvédelmi tudatformáló nap megvaló-
sításához, továbbá forrást biztosítanak a „Leg-
zöldebb I. kerületi iskola” pályázat lebonyolításá-
hoz is, melyen a nyertes intézmény a környezet
védelmét segítõ beruházásra, beszerzésre fordít-
hatja a fõdíjjal együtt járó pénzösszeget. Vecsey
András (Fidesz-KDNP), valamint Váradiné
Naszályi Márta (LMP) javaslatára, a polgármes-
ter támogatásával kerékpártárolók építésére is el-
különítenek pénzt a Környezetvédelmi Alapból.
A polgármester hangsúlyozta, a most odaítélt tá-
mogatás mellett természetesen ezekre a célokra a
kerület költségvetésébõl is jelentõs összegeket
fordítanak. 

A képviselõtestület a társadalmi szervezetek és
közcélú feladatok idei támogatásáról szintén
döntött – 38 pályázó összesen 10 millió forintnyi
anyagi segítséget kaphat közösségépítõ program-
jának megvalósításához (a nyertes pályázók listája
a 6. oldalon olvasható). 

Bizottsági tag lett az új képviselõ

Az idõközi választáson mandátumot nyert Hor-
váth Csillát (Fidesz-KDNP) az Egészségügyi és
Szociális Bizottság tagjává választották. Horváth
Csillát Tímár Gyulával (Fidesz-KDNP) és Miseje
Balázzsal (Jobbik) együtt az épület-felújítási mun-
kacsoportba is beválasztották új tagnak. Változás
történt az I. kerületi Közbiztonsági Közalapít-
vány ellenõrzõ bizottságában is: a tagságáról le-
mondó Csekei Gábor helyére Majoros Sándor
került. A polgármesteri hivatal megüresedett
jegyzõi tisztségét az elfogadott pályázati kiírás sze-
rint legkorábban 2011. november 1-jétõl tölthe-
ti be új személy – az állásra augusztus 31-ig várják
a pályázók jelentkezését. - d -

A képviselõ-testületi ülésen történt

Megmarad a Tabán nyugalma

Schmitt Pál köztársasági elnök - folytatva elõdei
hagyományát - hivatalában fogadta a Budavári
Önkormányzat képviselõ-testületét. A megbeszé-
lésen elõször dr. Nagy Gábor Tamás, a kerület
polgármestere ismertette az önkormányzat pénz-
ügyi helyzetét és gazdasági célkitûzéseit. Kie-
melte, hogy a kerület a tavalyi évben közel egy mil-
liárd forintot fordított a mûemlék-lakóépületek
felújítására, a Polgárvárosban 2006 óta közel 120
épület homlokzatát vagy bejáratát újították meg.
Külön szólt a Halászbástya és a Mátyás-templom
felújításáról, ez utóbbi állami finanszírozás kere-
tében zajlik. A Budavári Önkormányzat a temp-
lom történelmi harangjainak felújításához nyúj-
tott támogatást. 

A köztársasági elnök a megbeszélésen úgy fo-
galmazott: az I. kerület és a Budai Vár - amely a
Sándor Palotának is otthont ad - a magyar idegen-
forgalom egyik zászlóshajója. Emlékeztetett rá,
hogy az idegenforgalom adja a GDP 16 százalé-
kát, és a foglalkoztatás 12 százalékát. Éppen ezért
a köztársasági elnök kiemelten fontosnak tartja a
Budai Vár fejlesztését. Azt tanácsolta, hogy a ke-
rület ebben a témában erõteljesebben érvényesít-
se érdekeit, és próbálja elérni, hogy a Vár a látoga-
tók arányának megfelelõen részesedjen a turiszti-
kai fejlesztési forrásokból. 

Külön kiemelte a vári utak és a Király-lépcsõ el-
hanyagolt állapotát valamint a Várbazárt. A Dísz
téren álló Honvéd Fõparancsnokság épületére
célozva úgy fogalmazott, érthetetlen, hogy hatvan

évvel a második világháború vége után is romos
épület találhatók Budapestnek azon a részén,
ahol valamennyi Magyarországra látogató turista
megfordul. Az államfõ saját segítségét is felaján-
lotta ezen cél eléréséhez, mert mint mondta, ott-

honának érzi az I. kerületet. Ugyanakkor elisme-
rését fejezte ki az Önkormányzat erõfeszítéseiért,
amellyel a mûemlékek megújításán, a parkok
gondozásán fáradozik. Külön gratulált ahhoz,
hogy a kerület ennyi feladat vállalása és elvégzése

mellett sem adósodott el, nem kényszerült hitel-
felvételre. 

Nagy Gábor Tamás, a kerület polgármestere er-
re reagálva arról tájékoztatta a köztársasági elnö-
köt, hogy a kormánnyal folytatott legutóbbi

egyeztetések alapján a nyáron készül el a vári fej-
lesztésekkel kapcsolatos kormányzati elõterjesz-
tés. A felújítás elsõ eleme a Várbazár, amely az Új
Széchenyi Terv kiemelt programjai között is sze-
repel. 

Képviselõ-testületi látogatás 
a Sándor Palotában 

Schmitt Pál köztársasági elnök a Sándor Palotában fogadta a Budavári Önkormányzat képviselõ-testületét

A szõlõtelepítésrõl sem tájékoztatták az I. kerületi 
önkormányzatot
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Bemutató a Litea Könyvszalonban

Az I. kerület régi 
képeslapokon
A könyvszalon vezetõje, Bakó Annamária talá-
lóan mondta bevezetõjében, sokszor volt idõ-
utazás helye a kis üvegpagoda. Ahogyan most
is: a Saly Noémi szerkesztette régi képeslapok
gyûjteményében az 1890-1943 közötti kor ele-
venedik meg. Ódon-szép épületek, már csak a
papíron létezõ házak, lépcsõsorok, vendéglõk,
hiszen közben két világháború pusztított.

Tûnõdve sétálunk a Vár, a Tabán, a Vízi-
város, a Krisztinaváros, a Naphegy, a Gellért-
hegy utcáin és terein. Megállunk a királyi palo-
ta udvarán, a Mátyás-templomnál, a Rusz-
wurmnál, a város legrégebbi cukrászdájánál, a
Döbrentei téri Bor- és Sörcsarnok vendégei-
nél, a Pestre tartó omnibuszok végállomásá-
nál, a Lánchíd kávéháznál...

„Amikor majd lapozgatják, gondoljanak ar-
ra is, mi milyen emléket hagyunk magunkról
az utánunk jövõknek. Vajon õk is le fognak ül-
ni, hogy közösen idézzék fel, milyen is volt
Buda a 21. század küszöbén? Láthatják-e majd
világunkat a mi szemünkkel?„ - olvasható a
könyv bevezetõjében. Nehéz erre válaszolni.
Talán lesz olyan városrész, amelyik megma-
rad, ha megõrizzük az idõ koptatta mûemlé-
keket.

A két szerzõ (és gyûjtõ) Fehér Ferenc és Saly
Noémi szerelmes földrajza a gyönyörû kötet.
Árad belõle a szeretet a letûnt kor iránt, a
Budapesten belüli kis hazáért. Hamis ideoló-
giák miatt, sokáig német érzelmûnek tartot-
ták Budát, talán ezért tudtunk keveset róla.
De most végre elõkerültek a legértékesebb
felvételek, és így, együtt, az I. kerületrõl me-
sélnek. 

Talán szebbnek mutatják a valóságot, de az
is lehet, mást mutatnak: a rendet és tisztasá-
got. Az Európához igazított várost, egy szelet
Párizst, hiszen abban az idõben mindenki a
fény városát utánozta. Nagyon érdekesek a la-
pokon lévõ üzenetek. A 108. oldalon az
Arany Szarvas kávéház látható, a lap szövege
akár egy Krúdy-novella idézete is lehetne: „Itt
laktunk 10 évig, és Olgánk Henrikkel házas-
ságra lépett.” 133. oldalon egy színházi levele-
zõlap, rajta ceruzasorok: „Üdvözöl szerelmes
Cyranod!” A 216. oldalon, az 1907-ben pos-
tázott kép jobb felsõ részén kedves, naiv vers is
olvasható.

Saly Noémi arról is beszélt, hogy a legtöbb
lap jó állapotban volt, és hatalmas anyagból
kellett szelektálni. A jeles gyûjtõtõl, Szántó
Andrástól fõleg gasztronómiai felvételeket
kaptak, Földváry Antaltól ritka krisztinavá-
rosi fényképeket. Gyökér István, aki nemré-
gen halt meg, gazdag anyagából engedett vá-
logatni. 

A kerületbõl nemcsak földszintes házak,
kiskocsmák, de paloták, híres utcák tûntek el
a történelem viharában, az új városrendezé-
sek harcában. Ezért jó, hogy végre megjelent
ez a hiánypótló remek kötet. Visszapergetve
az idõt, a figyelmes szem újra látja a hazatérõ
szekeret, a Szent István napi körmenetet, és
talán hallja a vendéglõi tányérok zörgését, a
párában rejtõzõ uszodák titkos suttogását is.

Az elsüllyedt múltból itt van, amit föl lehet
eleveníteni: az emberi és erkölcsi tartás.
Rend és tisztesség a megfakult lapokon: hasz-
nos olvasmány öregnek és fiatalnak egyaránt.
Köszönet a szerkesztõknek, a tervezõnek, a
kiadónak: a Márai Kulturális Közalapítvány-
nak. Fenyvesi

Bánsághi Tibor Vince és Akiram nevét a Várne-
gyed határain túl is ismerik, a kerületben élõk szá-
mára pedig személyes ismerõsök, hiszen az Úri
utca lakói. Június 9-én megnyílt családi tárlatu-
kon a família négy generációja kap bemutatkozá-
si lehetõséget a Várnegyed Galériában. A mû-
vészházaspárral az elõdökrõl és az utódokról is
beszélgettünk.
s Ki volt az elsõ mûvész a családban?

Vince nagyapámmal kezdõdött a mûvészi–kép-
zõmûvészi érdeklõdés, aki fiatal korában vas-
munkásként, inasként dolgozott, majd a resicai
kohómû árnyékából vált mûvésszé – válaszolja
Tibor. 1905-ben a budapesti Festõ Akadémián
többek között Ferenczy Károlynál tanult, majd
hat évvel késõbb a Julien Akadémián párizsi mes-
terek oktatták. Felesége cimbalommûvész volt,

akivel Helembán paradicsomi, idillikus világot
teremtettek a család köré.  
s A nagypapa fiai és unokái számára egyenes út veze-
tett a mûvészet világába?

Apám és bátyja a mérnöki pályát választották. A
apám repülõgépeket tervezett, sokáig külföldön
élt, de negyven évi munka után visszatért a festé-
szethez. A bátyámmal mindketten mûvészek let-
tünk; Péter sajnos már nincs közöttünk. Képein
a természet rezdüléseit apró ecsetvonásokkal örö-
kítette meg. Az elsõ feleségem keramikus, gyer-
mekeink a mûvészi érzéket, valamint a technikai
tudást kézmûves pályákon hasznosítják. A na-
gyobbik fiam Máté Bence hidegkovácsként mú-
zeumok számára készít páncél viseletet, Anna
Sára lányom bõrökkel dolgozik, Márk Bálint, a
kisebbik fiam – éterikusan fogalmazva – a virtuá-

lis mezõben fejti ki tevékenységét: webdesigner.
A Várnegyed Galériában rendezendõ kiállításon
családunk minden tagja bemutatkozik alkotása-
in keresztül. 
s Akiram, Ön hogy érzi magát a családban?

Tibor és gyermekei kiegyensúlyozott, bensõsé-
ges, nyugodt környezetbõl jöttek. Bár szétszé-
ledt a család, mégis együtt vannak. Örülök,
hogy tovább vihetem az életem velük, közöttük.
A tárlaton mindannyian kapunk egy-egy falat,
kíváncsian várom, hogy az én belsõ tájképeim
hogyan élnek majd egy térben a többiek alkotá-
saival. 

A kiállítás megtekinthetõ 2011. július 10-ig,
keddtõl szombatig, 11-18 óra között. A Várne-
gyed Galéria kiállításai ingyenesen látogathatók.
(Budapest, I. kerület, Batthyány u. 67.).             R. A.

Új tárlat a Várnegyed Galériában

Nemzedékek egy mûvészcsaládban

A négyszáz évvel ezelõtt született Evliya Çe-
lebi tiszteletére rendezett tudományos kon-
ferenciát a Tabán Múzeum. A Virág Bene-
dek házban a szakmai elõadások mellett a
tabáni leletekbõl összeállított kamara-kiál-
lítással emlékeztek a törökkori Magyaror-
szágot is bejáró török utazóra. 

A konferenciát megnyitó H. Kemal Gür, a Tö-
rök Köztársaság magyarországi nagykövete el-
mondta: Evliya Çelebi hetvenegy éves korában
halt meg, ami a 17. században rendkívül hosszú
életnek számított. Ebbõl ráadásul ötven évet uta-
zással töltött el, ami még mai viszonylatban is ko-
moly kiváltságot jelentene. A legenda szerint
Mohamed próféta ösztönözésére kezdte járni a
világot – jó oka volt tehát arra, hogy utazzon. Él-
ményeit tíz vaskos kötetben írta meg az „Uta-
zások könyve” címû munkájában. A hatodik és
a hetedik számú könyvében magyarországi uta-
zásait foglalta össze, ami azt mutatja, hogy külö-
nös figyelmet fordított ennek a tájnak a megis-
merésére. Tulajdonképpen a mai értelemben
vett útikönyveket hagyott az utókorra, a földraj-
zi ismeretek mellett leírta a kulturális és népszo-
kásokat, valamint számos érdekes anekdotát,
történetet. Megemlékezett a templomokról, me-
csetekrõl, képzõmûvészeti alkotásokról, kimerí-
tõen írt a török fürdõkrõl számos érdekes háttér

információval színesítve a történelmi, építészeti,
társadalmi és kulturális tényeket. A 17. századi
oszmán birodalomról is részletes képet adott, a
nagykövet szerint némi fenntartással elmondha-
tó, hogy megállapításai ma is helytállóak.  Kö-
tetei azért is érdekesek, mert olyan mindennapi
nyelvezetet használ, amiben benne van az irónia
és a humor, amelyek valóban izgalmassá teszik
az olvasást. 

A köszöntõt követõen dr. Fodor Pál tartott
elõadást a világ legismertebb török felfedezõjé-
rõl, majd dr. Sudár Balázs beszélt Evliya Çelebi a
hódoltságot felölelõ utazásairól a dátumok és ta-
nulságok tükrében. Az állandó kiállítás része lett
Çelebinek a dunai ponton hídról, illetve a tabá-
ni fürdõrõl ránk maradt szövege, melyben így ír:
Többnyire az asszonyok jönnek ide, s vigadozva
lõpor-kerekek és hengerek alól folyó vizekben
negyveneznek, vagyis negyvenszer mosdanak.
Sõt a babonás asszonyok véleménye szerint, ha
egy tiszta, sértetlen leánynak  nem nyílik szeren-
cséje és nem mehet férjhez vagy valamelyik asz-
szony, férjével nem lehet békében vagy valamely
asszonyt balsejtelem és szerencsétlenség fenye-
get, akkor ha e barutkháne vizeibe megy és negy-
venez, annak a leánynak szerencséje nyílik és
férjhez megy, s a baleset eltávolíttatik. 

Az emlékkonferenciát kísérõ kamara-kiállítá-
son a Budapesti Történeti Múzeum jóvoltából

a Tabánból elõkerült törökkori leletekkel is-
merkedhet meg a közönség. A fajanszok és
bronztárgyak között néhány érdekesség is he-
lyet kapott: ilyen a zöld mázas pipa, a kályha-
szem vagy a háromtagú tulipános bronz csengõ.
A tárgyi emlékek mellett Evliya Çelebi külön-
bözõ Tabánnal kapcsolatos feljegyzései olvasha-
tók, mások mellett a tabáni hévizek hasznairól
is olvashatnak az érdeklõdõk. Cím: Tabán Mú-
zeum, Budapest, I., Döbrentei u. 9. Nyitva tar-
tás: szerda, szombat 14-18 óráig, pénteken cso-
portoknak elõzetes egyeztetés után 14-18 óráig,
vasárnap 11-18 óráig. - ám -

Vidám színpadi produkciók, zenés és táncos
mûsorok, no meg az elmaradhatatlan „póni-
golás” és állatsimogató várta a családokat a
Kapisztrán téren megrendezett gyermekna-
pon. A budavári polgárok kezdeményezésére
tizenegy évvel ezelõtt útjára indított program
idén is a kerületi önkormányzat és az I. kerü-
leti Népjóléti Közalapítvány közremûködésé-
vel valósulhatott meg.

A Schmitt Pál köztársasági elnök fõvédnöksége
mellett megrendezett gyermeknap a hagyomá-
nyokhoz híven ezúttal is a gyermekvállalás és a
harmonikus családi élet gondolatának jegyében
telt. Ennek szellemében a programot úgy állítot-
ták össze, hogy a család valamennyi tagjának, a
legfiatalabbaktól kezdve egészen a nagyszülõkig,
kellemes és tartalmas elfoglaltságot kínáljon. A
gyereknap résztvevõit köszöntõ dr. Nagy Gábor
Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy már több
mint egy évtized tel el azóta, hogy lelkes gyermek-
orvosok és szülészek Miénk a Vár címmel életre
hívták a Kapisztrán téren a gyereknapot. A pol-
gármester szerint fontos, hiánypótló közösség-
építõ eseményrõl van szó, hiszen a rendezvény
ébren tartja a kapcsolatot a gyerekek és szüleik,
illetve a szakemberek között, akik egykor életre
segítették a kicsiket. Hozzátette: az önkormány-
zat azért támogatja a kezdeményezést, mert hisz-
nek abban, hogy a Vár és benne a Kapisztrán tér
akkor lehet igazán a miénk, ha gyermekek népe-
sítik be. „A legnagyobb érték a család, a legna-
gyobb öröm pedig az, ha gyermekünk szemébe
nézhetünk” – hangsúlyozta Budavár polgármes-
tere.

Azért vagyunk itt, hogy örömet szerezzünk a
gyermekeknek – hívta fel a figyelmet a Nagycsalá-
dosok Országos Szövetségét képviselõ Mohaly
Tamás. Szerinte a kicsik boldog arca a biztosíték
arra, hogy minden nehézség ellenére van jövõnk.
Mint Koós-Hutás Piroska szülészorvos, a vári

gyermeknap „szülõanyja” és fõszervezõje lapunk
kérdésére elmondta, sikernek könyveli el, hogy a
nehéz gazdasági helyzet ellenére a szponzorok
többsége kitartott a rendezvény mellett.  - A támo-
gatóknak, köztük a program megvalósítását több
mint egy évtizede segítõ kerületi önkormányzat-
nak és az I. kerületi Népjóléti Közalapítványnak
köszönhetõen idén is színvonalas mûsorral ké-
szültünk – hívta fel a figyelmet Koós-Hutás Pi-
roska, aki a fellépõket sorolva kiemelte az állan-
dó vendégnek számító Csillagszemû Gyermek-
táncegyüttest, valamint a Fogi Színházat, amely
ezúttal a Kis hableány történetét hozta el a gyerek-
napra. Zsurzs Kati vezetésével a Suli show is elláto-
gatott a Várba, míg Detre Annamária meseszín-
háza a „Hol terem a görbe pörge körte” címû mû-

sorral szórakoztatta a gyerekeket. Most elõször lé-
pett fel a Miénk a Vár színpadán a párkányi ma-
gyar katolikus óvoda, a felvidéki magyar gyerekek
mesejátéka és bohócparádéja osztatlan közönség-
sikert aratott. Természetesen nem hiányozhatott
a mindig nagy népszerûségnek örvendõ pónifo-
gat és az állatsimogató sem, a bátrabbak néhány
kör erejéig a pónik és öszvérek hátára is felülhet-
tek. A polgármesteri hivatal aulájában csuhéba-
ba készítés és arcfestés várta az érdeklõdõket, a
mûvészetek iránt érdeklõd gyerekek pedig egy
festménykészítõ gép segítségével igaz ,,mûreme-
keket” hozhattak létre. Éhen és szomjan sem ma-
radt senki, a szponzorok jóvoltából ugyanis min-
den gyermeket és persze szüleiket is megvendé-
gelték a szervezõk. - pp -

Miénk a Vár

Gyereknapi forgatag a Kapisztrán téren

Az állatsimagató és a pónilovaglás nagy sikert aratott a kicsik körében

Fehér Ferenc a könyv egyik szerkesztõje

Evliya Çelebi a Tabánban

Világok vándora voltam

Evliya Çelebi 
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Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(Magyar Kultúra Alapítvány székháza, 
Budapest, I., Szentháromság tér 6.)

Június 21. (kedd) 18.00 óra: Új-Zéland és Ausztrália
szépségei - magyar emlékekkel. Batár Zsolt Botond
útikönyvíró vetített - félévzáró - elõadása és könyv-
bemutatója a Deák Ferenc teremben. 

Udvarkoncert 
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt a negyedik

udvarkoncertre az I. kerület, Szilágyi Dezsõ tér 4. szá-
mú lakóházba a Pro Vocal énekegyüttes koncertjére.
A koncert ideje: 2011. június 19. (vasárnap), 18 óra.
Bartók Béla 1922-tõl 1928-ig lakott az épületben. Az
elsõ koncertet 2009. március 25-én, a zeneszerzõ
születésnapján rendezték. A koncertek ingyenesek,
de szívesen fogadnak önkéntes adományokat a fellé-
põ mûvészek támogatására és a koncertek költségei-
nek a fedezésére.

Duna Televízió székháza
(Budapest, I., Mészáros u. 48.)

Tenk László Munkácsy Mihály- és M.S. Mester-díjas
festõmûvész kiállítása megtekinthetõ június 21-ig,
naponta 9-19 óráig.

Ciszterci Szent Imre templom
(Budapest, XI., Villányi út 25.)

Június 26., vasárnap, 20.00 órakor: Liszt: Szent
Szaniszló oratórium – bemutató. Közremûködik: Wie-
demann Bernadett, Haja Zsolt, Kovács István, Bu-
dapesti Stúdió Kórus, Honvéd Férfikar, Óbudai Danubia
Zenekar. Vezényel: Strausz Kálmán.

Vízivárosi Galéria
(Budapest, II. Kapás u. 55.)

Ifjúságom története – Molnár Edit fotográfus kiállí-
tása megtekinthetõ június 22-ig. Nyitva tartás: keddtõl
- péntekig 13-tól 18-óráig, szombaton 10-14 óráig.   

Hubay Zeneterem 
(Budapest, I., Bem rakpart 11. Hotel Victoria)

Június 13-án, hétfõn 19.30 órakor: A Rondo kvar-
tett estje. Közremûködik: Dóczi Áron - hegedû, Pintér
Dávid - hegedû, Tornyai Péter - brácsa, Mód Orsolya -
cselló. Mûsor: W. A. Mozart C-dúr Disszonanzen kvar-
tett K. 465 J.Brahms c-moll Vonósnégyes op. 51
Dohnányi III. a-moll Vonósnégyesop.53. Jegyek 1.000
forintos áron kaphatók.

Június 27-én, hétfõn 19.30 órakor: A Budapesti
Vonósok kamarakoncertje. Mûsor:

J. Haydn f-moll kvartett op. 20 W. A. Mozart B-dúr
kvartett k. 589 Beethoven f-moll kvartett op. 95.
Jegyek 2.800 forintos áron kaphatók, nyugdíjas és di-
ák kedvezmény 2.500 forint.

Múzeumok Éjszakája a Balassi Intézetben
Minden jó versben ott lapul a zene. A versmegzenésí-
téssel foglalkozó zenekarok, mint például a Misztrál,
nem is restek onnan kiszabadítani. A muzsikusok ját-
szótársai június 24-én Kiss Judit Ágnes, Tóth Krisztina
és Lackfi János költõk lesznek, akik nemcsak felolvas-
nak, hanem improvizálnak is. Színes mesevilágban
találja magát, aki átlép a Balassi Intézet küszöbén.
Házigazda a Kockásfülû nyúl és a Kíváncsi Fáncsi
megálmodója, Richly Zsolt filmrendezõ.  Rajzai, izgal-
mas anekdotái és a folyamatosan vetített animációs
filmek nyomán újra életre kelnek a mesehõsök. A
programok 18-tól 20 óráig tartanak. Helyszín: Ba-
lassi Intézet, I., Somlói út 51. Bõvebb információ:
www.balassi-intezet.hu. 

Meghosszabbították a Munkácsy kiállítást
Több mint százhúszezren tekintették meg Munkácsy
Krisztus trilógiáját a kiállítás nyitva tartásának elsõ öt
hónapja alatt. A nagy sikerre való tekintettel a Magyar
Nemzeti Galéria és a Munkácsy Alapítvány a tárlatot
2011. augusztus 31-ig meghosszabbította.

PPrrooggrraammookk

(Folytatás az 1. oldalról)
Budavár díszpolgáraira mindez igaz: a többszörös
úszó olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina, a hely-
történész Fischer Árpád, a Tabán festõjeként is-
mertséget szerzett Zórád Ernõ, a világhírû labda-
rúgó Puskás Ferenc, Püski Sándor a magyar
könyvkiadás doayenje, Vígh Béla a szenvedélyes
lokálpatrióta és kerületi polgármester, Bakó
Annamária a Litea Könyvszalon vezetõje, Sebes-
tyén Márta a magyar népzene nagykövete, a poli-
hisztor Gyurkovics Tibor, a kerületet nemrégi-
ben még alpolgármesterként szolgáló Príma díjas
újságíró Sediánszky János, Holler Miklós építész,
mûemléki szakértõ, Jánosa Domokos a Szent
Anna templom plébánosa, Kányádi Sándor Kos-
suth-díjas költõ és Török Ferenc építész, aki évti-
zedek óta látja el a Mátyás templom világi vezeté-
sét. Mindannyian életük és munkájuk során elõ-
segítették értékeink megõrzését, öregbítették ke-
rületünk jó hírnevét. Közéjük tartozik Budavár
újonnan megválasztott díszpolgára, özvegy Hor-
thy Istvánné gróf Edelsheim-Gyulai Ilona. 

Dr. Nagy Gábor Tamás méltatásában kiemel-
te: különös jelentõsége van annak, hogy a képvi-
selõ-testület gróf Edelsheim-Gyulai Ilonát válasz-
totta meg a kerület díszpolgárának, hiszen õ a
magyar történelem mai napig talán a legtöbb ha-
zugságot elszenvedõ idõszakának egyik legauten-
tikusabb tanúja, képviselõje. Küldetésének tart-
ja, hogy a kormányzóról, rólunk magyarokról, a
második világháborús szereplésünkrõl alkotott
torz vélemények és nézetek helyett minél többen
tisztában legyenek az igazsággal. Az igazsággal,
amely leleplezi a szovjet megszállás és a kommu-
nista diktatúra hamis propagandáját; a Horthy-
korszakot és az egész magyarságot a kollektív bû-
nösség elve alapján fasizmussal, nácizmussal és
antiszemitizmussal vádoló hazugságot – sorolta
a választás okait a polgármester, majd Weöres
Sándor szavait felidézve így folytatta: „Az igazság
nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan
létezésben.” 

Gróf Edelsheim-Gyula Ilona ebben a „teljes-
ségben” élhette életét, igazsága nem a róla el-
mondott és elmondható szavakban, mondatok-
ban rejlik, hanem élete példájában, tetteiben,
önmaga „torzítatlan létezésében”. A XX. század
történelmének egyik „szemtanúja”, itt született a
Budai Várban, gyermekként élte át Trianon ka-
tasztrófáját, majd felnõve a háború borzalmát.
Férjét két év boldog házasság után veszítette el,
1944-ben a németek elhurcolták, ezután emigrá-
cióba kényszerült. Évtizedekig nem térhetett ha-
za, a szülõföldre, mert az éppen regnáló hatalom
ellenségének tekintette. Ilona asszony azonban
nem tört meg: nem engedte, hogy elvegyék tõle
az életét. 1940-ben Horthy Istvánnal kötött há-
zasságával nem csupán szíve választottjának es-
küdött örök hûséget, ettõl a naptól kezdve az
egész magyar nemzet sorsáért viselt és érzett fele-
lõsséget. Munkájával, tetteivel az elesettek, a leg-
inkább rászorultak gyámolításával hamar kivívta
az emberek szeretetét. Amikor Horthy István a
frontszolgálat mellett döntött, õ maga önkéntes
nõvérként dolgozott a Sziklakórházban, a Jurá-
nyi utcai hadikórházban és az orosz fronton. Ki-
állt az üldözöttekért, zsidó honfitársaink depor-
tálásának leállításáért. 

Török Sándor a Magyarországi Keresztény Zsi-
dó Írók Szövetségének alelnöke neki adta át az
auschwitzi jegyzõkönyvet, amelyet eljuttatott
Horthy Miklóshoz. Önkéntes ápolónõi munká-
ját az emigrációban is folytatta, hetven éves korá-
ig minden nyáron Fatimában dolgozott.  

Özvegy Horthy Istvánné is hitt, és hisz ma is az

egymásba fonódó hûségek, az életre szóló elköte-
lezõdések, a tisztelet és megbecsülés megtartó
erejében – fogalmazott dr. Nagy Gábor Tamás.
A polgármester biztos abban, hogy a díszpolgári
cím adományozása része annak a kötelességvál-
lalásnak is, amelynek legfõbb célja a történel-

münk visszaszerzése. A világháborús Magyaror-
szág szerepének megítélésére még mindig erõsen
hat a sztálini propaganda és a kommunisták által
szított gyûlölet- és hazugságáradat. Ennek a törté-
nelemhamisításnak fõ eleme a magyarság kol-
lektív bûnösként történõ beállítása, a nemzet

nácinak, kollaboránsnak és antiszemitának bé-
lyegzése. Dr. Nagy Gábor Tamás szerint éppen
ezért minden helyzetben fel kell emelni szavun-
kat az igazság mellett. El kell mondanunk, hogy a
háborúban álló Magyarország kormánya kivizs-
gáltatta és a közvélemény elé tárta a saját hadse-
rege által Bácskában elkövetett atrocitásokat.
Beszédes tény, hogy a németek a fõbûnösöket
megszöktették, akik késõbb, a német megszállás
után SS-egyenruhában tértek vissza és a hadbíró-

sági eljárás tábornokát, Kiss János altábornagyot
kivégezték. Példátlan az is, hogy a Wehrmacht ál-
tal megszállt ország bevetette hadseregét zsidó
honfitársai védelmében: ez történt 1944. júliu-
sában, amikor Koszorús Ferenc páncélosaival
megakadályozta a deportálások folytatását. 

A „hála” is példátlan volt, hiszen a németek
megszállta Európa fõvárosai közül egyedül Bu-
dapestet dobták oda prédául, egyedül Budapest
pusztult el ostrom által. Kevesen tudják, de
igaz, hogy a szövetséges hatalmak egyértelmûen
Horthy tudtára adták: hiába tervezi az emigráns
kormány megalakítását, nem fogják azt legitim-
ként elismerni, mert nekik jobban megéri egy
vonakodó csatlós Magyarország német szövet-
ségben, mint egy megszállt, de a németektõl,
Hitlertõl elszakadt ország. Ilona asszony 76 éve-
sen kezdte el írni memoárjait, neki köszönhe-
tõen ma már tisztábban láthatjuk a történelmi
összefüggéseket. A „Becsület és kötelesség” cí-
mû könyv évekig vezette a legolvasottabb köny-
vek listáját. Nem pusztán az 1940-es évek törté-
nelmét tárta fel, de meg merte mutatni az egész
világ elõtt egy szerelmes asszony fájdalmát is,
legbensõbb érzéseit. 

A kerületünk újonnan megválasztott díszpol-
gárát méltató Gálosfai Jenõné elmondta, hogy
édesanyját 1944 nyarán Ilona asszony tíz napig
ápolta a Sziklakórházban. Édesanyjától tudja,
hogy a kormányzó-helyettes felesége elsõ volt a
munkafelvételkor, mosdatta, ápolta, ha kellett
tisztába tette a sebesülteket. Lelket öntött a bete-
gekbe, ahogyan ha arra került a sor, szemüket is
õ csukta le. Ezt követõen a Budavári Palotában
születtem címû könyv szerzõje, Szarka Józsefné a
régi barátnõ, és Sediánszky János személyes él-
ményeit felelevenítve köszöntötte özvegy Horthy
Istvánné gróf Edelsheim-Gyulai Ilonát.

Az új díszpolgár a szokásokhoz híven bejegyez-
te gondolatait Budavár Aranykönyvébe: „Hosz-
szú életemben rájöttem arra, hogy milyen fon-
tos az elfogadás és a türelem, egymás elfogadása
és megértése. Ne tartsuk meg magunknak, amit
kaptunk akár anyagiakban, akár szeretetben: ez
nem csak ránk, magyarokra nézve fontos, ha-
nem a világbéke érdekében.”    

K. Á.

Tiszteletadás a Kerület Napján 

Budavár új díszpolgárát köszöntötték

Hende Csaba honvédelmi miniszter virágcsokorral köszöntötte Budavár új díszpolgárát

Országos programmá bõvítette a tavaly elsõ alkalom-
mal Pécsett megtartott szomszédünnepet a szervezõ
Hungarofest. A nagy sikerû kezdeményezéshez kerüle-
ti lakóközösségek is csatlakoztak, az érdeklõdõket az
önkormányzat Czakó utcai szabadidõközpontjában
látták vendégül. 

A szomszédünnep azokat az embereket szólítja meg,
akik bár ugyanabban az utcában, házban élnek, mégis
legtöbbször csak látásból ismerik egymást. A szervezõk
szerint a legfontosabb, hogy elinduljon a párbeszéd a la-
kóközösségek tagjai között: lehet, hogy elsõ alkalom-
mal csak néhány perces ismerkedésig jutnak, ez azon-
ban már alapot teremthet a kapcsolatok késõbbi elmé-
lyítésére. Hiszen könnyen elképzelhetõ, hogy a szom-
szédban lakó nyelvtanár szívesen korrepetálná a gyere-
keket vagy a szomszéd utcában élõ szerelõ segíthet a
házban elõforduló meghibásodások kijavításában. 

Az elsõ országos szomszédünnephez kerületi házak
is csatlakoztak, az Országház utca 13-ban igazi kerti pik-
niket rendeztek a lakók. Minden betérõt szívesen fo-

gadtak, a közvetlen telekszomszédokat pedig személye-
sen invitálták meg egy kis beszélgetésre. A vendégeket
étellel és itallal várták, a kapubejáró alatt pedig egy
ping-pong asztalt is felállítottak. Meglepetésrõl is gon-
doskodtak, a belsõ udvaron a ház egykori lakója, He-
gyesi György vári képeit állították ki. Az Országház ut-
ca 13-ban élõ Csató Judit lapunknak elmondta, hogy
már korábban is rendszeresen összegyûlt a lakóközös-
ség a nagyobb ünnepek, születésnapok alkalmából. A
szomszédünnepet azért tartja hiánypótló kezdeménye-
zésnek, mert így a tágabb környezetükben élõkkel is
megismerkedhetnek. Mert bár a Vár olyan mint egy
nagy falu, azért jócskán vannak olyanok, akikkel csak
az utcán vagy a boltban találkoznak – hívta fel a figyel-
met Csató Judit. 

Az ismerkedésre ezúttal egy központi rendezvény ke-
retében is lehetõség nyílt, az önkormányzat jóvoltából
a Czakó utcai Sport és Szabadidõközpontban vidám
programok és közös bográcsolás várta a szomszédoló-
kat. 

Szomszédünnep a kerületben

Az Országház utca 13-ban süteménnyel fogadták a betérõket

Özvegy Horthy Istvánné gróf Edelsheim-Gyu-
lai Ilona magyarországi élete szorosan kötõ-

dik a Várnegyedhez, férje tragikus elvesztése
után a kormányzó-helyettes özvegyeként a hábo-
rú alatt mint önkéntes ápolónõ gyógyította a sebe-
sülteket, mentette az életeket. Önzetlensége, az
áldozatokért való tenni akarása példaértékû
volt. Az emigrációban a Horthy család támasza,
memoárjait a Becsület és kötelesség címû kötetek-
ben adta közre. Cselekedeteit belsõ értékrendje
irányítja, amelynek megingathatatlan eleme a
tisztesség és a becsület. Egész életét az emberiesség
és a jótékonyság szellemében éli. 

Tevékenységét nagyra értékelve a Budavári
Önkormányzat képviselõ-testülete kinyilvánítot-
ta, hogy özvegy Horthy Istvánné kiérdemelte a
kerület legmagasabb kitüntetését és az iránta ér-
zett nagyrabecsülés és tisztelet bizonyságául õt
Budavár díszpolgárává megválasztotta. 

A mai naptól özvegy Horthy Istvánné gróf
Edelsheim Gyulai Ilona jogosult a Budavár dísz-
polgára kitüntetõ cím használatára és a budavá-
ri címerrel díszített aranygyûrû viselésére. 

(Részlet a díszpolgári oklevélbõl)



Rendõrségi akciók a Gellérthegyen
Az elmúlt hetekben több alkalommal fordultak elõ au-
tó- és lakásfeltörések a Gellérthegy mellékutcáiban. A
kedvezõtlen folyamat megállítása, illetve a prevenció
érdekében a kerületi kapitányság fokozottan ellenõr-
zi a környéket. A kiemelt civil és egyenruhás rendõri
jelenlétnek máris megvan az eredménye, ugyanis az
utóbbi napokban szinte teljesen megszûntek a bûn-
cselekmények a Gellérthegy elsõ kerületi részén. 

Ellenõrzik a rokkantkártyákat
Az elsõ kerület is csatlakozott a Budapesten néhány
héttel ezelõtt elindult akcióhoz, amelynek keretében a
rendõrök kiemelten ellenõrzik a mozgássérült enge-
déllyel ingyenesen parkoló autók vezetõit. Az utóbbi
egy hétben öt esetben indítottak eljárást a kártyával
való visszaélés miatt.

Figyelem! Zsebesek a vári buszokon
Elszaporodtak a zseblopások a Budai Várban közleke-
dõ BKV buszokon, ezért a kerületi rendõrök rendsze-
resen ellenõrzik a járatokat. A megindult nyomozati
munka máris sikerre vezetett, két „zsebest” ugyanis
sikerült beazonosítani. Az ügyben a továbbiakban a
BRFK ilyen esetekben illetékes alosztálya jár el, az el-
lenõrzések azonban a teljes nyári szezonban folyta-
tódnak.

Traffipax a Donátiban
A környéken élõk kérésére rendszeresen ellenõrzi az
áthaladó autók sebességét a Donáti utcában a rend-
õrség. A lakók szerint a Donáti ma már menekülõút-
ként funkcionál, az autósok pedig minél gyorsabban
próbálják meg elhagyni az egyébként meglehetõsen
szûk, ráadásul kétirányú útszakaszt.

Eladta a kölcsönzött autókat 
Fülön csípték a kerületi rendõrök azt a külföldi állam-
polgárt, aki elõszeretettel károsított meg autóköl-
csönzõ cégeket. A féri módszere rendkívül egyszerû
volt, ugyanis a különbözõ országokban kibérelt autó-
kat néhány napon belül egy másik országban eladta.

Jön a nyár, védjük gyermekeink biztonságát
Hamarosan itt a nyári szünet, az utcákon és tereken
jelentõsen megnõ a gyerekek száma. Dr. Kesztyûs
Rudolf ezredes ezért arra kéri az autósokat, hogy fo-
kozottan figyeljék a járdán a parkok, zebrák közelé-
ben közlekedõ gyerekeket, hiszen a kicsik bármikor
kifuthatnak az úttestre. A gyerekek biztonságára a
rendõrök is ügyelnek, a kerületi polgárõrséggel közö-
sen rendszeresen ellenõrzik a játszótereket, illetve a
kerületi parkokat. 

KKéékk  hhíírreekk
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Gyalogoljunk együtt!
Folytatódnak a gyalogtúrák a Tabáni Gyaloglók Köre
szervezésében. Tekintettel a hétvégi nagy kerék-
párforgalomra, a túranapokat - közkívánatra - pén-
tekre /!/ helyeztük át, hétköznap ugyanis csende-
sebb az erdõ, békésebben kirándulhatnak a túrázók.
Találkozó pénteken háromnegyed kilenc órakor, in-
dulás öt perccel késõbb, tehát 8.50 órakor. Talál-
kozó: Széll Kálmán tér, 61-es villamos megállója. A
túra útvonala igény szerint a helyszínen kerül kivá-
lasztásra, a gyaloglásra szánt idõ kb. 3 óra terjedel-
mû. A tavaszi idõszak elõreláthatólag március 25-tõl
júniusig tart. A túrákon továbbra is mindenki saját
felelõsségére vesz részt. Az esetleges balesetért a
túravezetõ felelõsséget nem vállal. A programon a
részvétel ingyenes. Túravezetõ: dr. Szentiday Klára,
telefon: 375-8467.

Támogatás 
a civil szférának 

A Budavári Önkormányzat képviselõ-tes-
tülete májusi ülésén döntött a társadalmi
szervezetek és közcélú feladatok idei támo-
gatásáról. 

A képviselõ-testület 2011. március 31-én pá-
lyázatot hirdetett a társadalmi szervezetek és
közcélú feladatok idei támogatásáról. A civil
szervezetek idén is tíz millió forintos keretösz-
szegre nyújthattak be pályázatot. A május 2-i
határidõre 60 pályázat érkezett, amelyet elõze-
tesen az elõkészítõ munkacsoport tárgyalt meg.
Elõterjesztésük alapján a képviselõ-testület az
alábbi társadalmi és civil szervezetek számára
biztosít támogatást az idei évben: Budapest-
Budai Református Egyházközség - Nyári if-
júsági, gyermek sport és családi tábor; Budapest-
Budai Református Egyházközség - Gyüle-
kezeti Hírlevél; 304. Kõrösi Csoma Sándor
cserkészcsapat - Cserkészcsapat nyári tábora;
Budavári Nagyboldogasszony Fõ-plébánia -
Közösségépítés táborban, lelki gyakorlat; Buda-
vári Lakosok Szövetsége - Közösségépítés, kul-
turális programok, karitatív és szociális támoga-
tások biztosítása; Hild Minden Mûvészetek
Háza Közhasznú Szervezet - Otthonunk
Budavár kiállítás; Tabán Társaság Egyesület -
Tabáni Füzet VIII., Tabáni Regatta és Fesztivál;
Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány -
Szent Gellért-út támogatása; Tabáni Sparta-
cus Sport és Környezetvédõ Egyesület - Õszi
és Tavaszi Spartacus Kupa, ünnepi kiadvány;
Tabánért Alapítvány - Tabán falinaptár meg-
jelentetése; Tabánért Alapítvány - Zórád Ernõ
emlékév; Krisztinavárosi Plébánia - Álláske-
resõk, nyugdíjasok, fogyatékosok és hozzátartozó-
ik lelki segítése; Szent Gellért Diákszövetség -
Gyalogtúra és nomád tábor a Zemplénben; 148.
sz. Nagyboldogasszony Cserkészcsapat -
nyári tábor; Alsó-Vízivárosi Árpád-házi
Szent Erzsébet Plébánia - Klubdélutánok, plé-
bániai kirándulás;Várbarátok Köre Közhasz-
nú Egyesület - Helytörténeti, mûvelõdéstörténe-
ti, honismereti elõadássorozat; Haypál Alapít-
vány - Beteg- és családlátogatás, idõsgondozás,
közösségi alkalmak; Magyar Asszonyok Ér-
dekszövetsége - Haza-hagyomány-hozomány
elõadássorozat, V. évad; Budai Kézfogás Test-
vérvárosi Egyesület - Testvérvárosokból érkezõ
evezõs csoportok meghívása, fogadása; autóbu-
szos kirándulás Pozsonyba; Felsõvízivárosi
Szent Anna Plébánia - 2011. évi balinkai hit-
tan tábor, biciklis sporttábor, plébániai orgona-
koncert; Budai Polgári Casino Egyesület -
Hangverseny Liszt Ferenc születésének 200. év-
fordulójára, Petneházy bál; Budavári Evan-
gélikus Egyházközség - Pünkösdi Evangélikus
Fesztivál, tanulmányi verseny, borászok bemu-
tatkozása, süteményverseny, néptánc, zenei be-
mutatók; Sprung Bt. - Sebõ Klub; Jézus Test-
vérei Ökumenikus Diakóniai Rend - Önkén-
tes munka, önként vállalt csend, Európai Uniós
elnökségi program; Lánchíd Kör Egyesület -
2011. évi egyesületi programok támogatása, elõ-
adások, kiállítások; MSZOSZ I. kerületi és te-
rületi nyugdíjas alapszervezete - Egészség-
nevelés, szociális segítségnyújtás; Budapesti
Honismereti Társaság - Budavári hagyomá-
nyok ápolása, népszerûsítése; Mozgássérültek
Budapesti Egyesületének Budavári Szer-
vezete - Egészségügyi, rehabilitációs és szociális
segítségnyújtás, klubnapok, séta, gyógyfürdõ láto-
gatás, kirándulások, múzeumlátogatás, szabad-
téri programok; „Legyen a betû jó barát” Ala-
pítvány - Védõ-szárny dunai nyár 2011: vasár-
napi dunai evezõs programok I. kerületieknek,
társszervezetekkel együtt vízitúra, családi evezés,
nagyi sportklub; Misztrál Együttes - Regejáró
Misztrál Mûvészet Klub; Nimród Alapítvány -
Nimród Cserkészcsapat nyári tábora; Várõrség
Alapítvány - Buda Eliberata 2011: díszõrség le-
bonyolítása; Tabulatúra Régizene Egyesület -
Tabulatúra Régizenei Klub; Mûvészetbarátok
Egyesülete - Mûvészeti séták, elõadások Bu-
davár történelmi emlékeinek megismerése;
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormány-
zat - Örmény Nemzetiségi Nap.

Felnõtt korba lépett az I. Kerületi Egyházak
Labdarúgó Bajnoksága, amelyet immár ti-
zennyolcadik alkalommal rendeztek meg a
Czakó utcai Sport és Szabadidõközpontban.
A kerület legnagyobb múltra visszatekintõ
sporteseményén Mészöly Kálmán, a legendás
„Szõke Szikla” indította útjára a labdát.

A szokásosnál is nagyobb izgalmakat ígért az idei
bajnokság, hiszen a tavaly második gyõzelmét
megszerzõ Szilágyi Dezsõ téri református temp-
lom csapata egy újabb siker esetén végérvényesen
hazavihette volna az Orbán Viktor miniszterel-
nök által felajánlott vándorkupát. Erre azonban
egyelõre nem került sor, a reformátusok ugyanis
ezúttal csak a hatodikak lettek, így a nagy ünnep-
lésre legalább egy évet várniuk kell. Ráadásul jö-
võre sem lesz egyszerûbb dolguk, hiszen az eddigi
favoritok mellett egy újabb erõs ellenfél is feltûnt:
a bajnoksághoz csak néhány éve csatlakozó
Tabáni Szent Sasok ugyanis ezúttal magabiztosan
utasították maguk mögé ellenfeleiket. 
A Vecsey András tabáni önkormányzati képvise-
lõ kezdeményezésére tizennyolc évvel ezelõtt út-
jára indított labdarúgó torna tehát képes a meg-
újulásra, a fokozatosan kicserélõdõ, átalakuló

csapatok pedig azt bizonyítják, hogy a kerületiek
körében egyre nagyobb igény van a tömegsport-
ra. Erre hívta fel a figyelmet a csapatokat köszön-
tõ dr. Nagy Gábor Tamás is, aki rámutatott: az
egyházi focitorna az évek során mindenki számá-
ra egyértelmûvé tette, hogy a közös érdeklõdés, az
összetartozás érzése a sport erejével még közelebb

hozza egymáshoz az embereket. A polgármester
emlékeztetett: nemrégiben vette át a kerület a ki-
hívás napi elismerést, amit a nagyszámú részvétel
okán ajánlottak fel a szervezõk. Ez is azt mutatja,

hogy az elsõ kerületben élõk számára a
sport egyre inkább a mindennapok részévé
válik. 

A közösségek fontosságát emelte ki Mé-
szöly Kálmán. Mint az egykori világváloga-
tott, hatvanegyszeres magyar válogatott játé-
kos elmondta, az elsõ kerületi példa is meg-
erõsíti azt a meggyõzõdését, hogy valami
megmozdult a magyar fociban. Hozzátette:
úgy tûnik már nem csak a tömegsport terén
állunk jól, hiszen a Czakó utcai pályáról
Szombathelyre utazik, ahol egy négyszáz gye-
reket megmozgató utánpótlás bajnokságra
hivatalos. Ha négyszázan nem is voltak az
egyházi focin elindult tizenegy csapatban,
azért jó játékosok így is akadtak: a gólkirályi
címet a Tabáni Szent Sasokat erõsítõ, tíz ta-

lálatig jutó Molnár Tarján szerezte meg, a legjobb
kapusnak járó díjat a Szent Anna Sördögök csa-
patából Geiszelhardt Márton érdemelte ki, míg a
legjobb mezõnyjátékosnak a Szent Anna plébá-
nia II. színeiben pályára lépõ Ivanics Attilát vá-
lasztották meg a szervezõk.  Külön jutalmazták a
legfiatalabb játékost, a hét éves Kiss-Lopez Dávid

a Bécsi kapu téri evangélikus templom I. csapatá-
val nevezett a bajnokságra. Immáron sokadszorra
kapta meg a legidõsebb játékosnak járó elismerést
Virág Gábor, aki ezúttal kapusként segítette a
Tabáni Szent Katalin plébániát.

Új név került a vándorkupára

Egyházi foci a „Szõke Sziklával”

Eredmények
01. Tabáni Szent Sasok csapata
02. Szent Anna Plébánia II. csapata
03. Krisztinavárosi Plébánia csapata
04. Szent Anna Sördögök csapata
05. Budai Kapucinus templom csapata
06. Szilágyi Dezsõ téri református templom csapata
07. Bécsi kapu téri evangélikus templom I. csapata
08. Tabáni Szent Katalin plébánia csapata
09. Budavári Mátyás-templom csapata
10. Bécsi kapu téri evangélikus templom II. csapata
11. Szent Flórián görög katolikus templom csapata

Tizenegy csapat mérte össze tudását a labdarúgó tornán

Kajakozás 
és kenuzás a Dunán
A Védõszárny Sportkör a Római parton található
csónakházánál szombat délelõttönként gyerme-
kek részére kajak- és kenuoktatást tart. A jelentke-
zõ gyermekeket megtanítják kajakban és kenuban
evezni vízitúrázó szinten. A foglalkozásokat rend-
szeresen látogató gyermekek megismerkedhetnek
a vizek veszélyeivel, a víziközlekedés szabályaival.
A nagyobb gyermekek megtanulhatják a kenuk
kormányzását. A felkészült és a foglalkozásokon
rendszeresen résztvevõ gyermekeknek felajánljuk
a vasárnaponkénti rövidebb túráinkon is a részvé-
tel lehetõségét. A vízi programjainkon minden
gyermek köteles mentõmellényt viselni, amit a
sportkörünk biztosít részükre, mivel ez vízirendé-
szeti elõírás is. Programunk helyszíne: Budapest,
III. ker. Kossuth Lajos üdülõpart 19. A vízibázis
megközelíthetõ a 34-es autóbusszal az Árpád-híd
pesti hídfõjétõl a Szent János utcáig. Szükséges fel-
szerelés: fürdõruha, póló, papucs, sapka, uzsonna
és innivaló. A részvételhez elõzetes bejelentkezés
szükséges. További információt a 240-2627-es te-
lefonszámon lehet kérni, esténként.

Védõszárny Sportkör

Kicserélik a hibás táblákat 

Forgalmi változások a kerületben
Folyamatosan cseréli, illetve javítja a megrongálódott közlekedési táblákat és útburkolati jele-
ket a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. Szintén a közszolgáltató feladata az új forgalmi jelzé-
sek kihelyezése, az elmúlt idõszakban a kerület több pontján történtek változtatások a közle-
kedés rendjében. 

Az elsõ kerületben az elsõ félévben várható forgalomtechnikai beavatkozások közül a legfon-
tosabb, hogy a budai alsó rakparton a megfordulást tiltó táblák kerülnek a Lánchíd és az
Erzsébet híd közötti szakaszra. Ennek célja, hogy megakadályozza a turistahajókhoz utasokat
szállító buszok visszakanyarodását a forgalmas útvonalon. Újdonság, hogy a Toldy Ferenc ut-
ca 13. szám elõtt a Belga Nagykövetség részére kizárólagos várakozóhelyet jelölnek ki, valamint
a Batthyány utcában a Várfok Galéria és az Ostrom utca között a jelenleg kialakult félreérthe-
tõ helyzet egyértelmûvé tétele érdekében módosulnak a várakozást jelzõ burkolati jelek. Már
megvalósult a jelzõlámpák átprogramozása a Széll Kálmán téren, ezzel a Fény utcai piac felõl
érkezõ buszok Várfok utcába való áthajtása egyszerûbbé vált. A jelzõfejben a jelzésképek mó-
dosultak, valamint a „Kötelezõ haladási irány” jelzõtábla alá a menetrend szerinti buszjáratok-
ra vonatkozó kiegészítõ tábla került. Változás még, hogy a Moszkva téren a Várfok utca felõl ér-
kezõ gyalogosok számára a villamos vágányokon keresztül kijelölt gyalogos-átkelõhelynél a bal-
oldalra is jelzõtáblákat telepítettek. Folyamatosan zajlik a már nem mûködõ belsõ átvilágítású
jelzõtáblák lecserélése azonos értelmû, nagy fényvisszavetõ képességû fóliás táblára. A fejlesz-
téssel javul a jobb éjszakai észlelhetõség, egyúttal megszûnik a táblák energia függõsége.

A rongált, sérült jelzõtáblák, illetve oszlopaik helyreállítását, cseréjét a hibabejelentést köve-
tõen, a lehetõ leghamarabb igyekszik elvégezni a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. A kopott
vagy rongált táblákkal kapcsolatban a cég ügyfélszolgálatán lehet bejelentést tenni a 06-40-
353-353 kék számon vagy az fkfzrt@fkf.hu e-mail címen.

Mészöly Kálmán végezte el a kezdõrúgást
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HHaattttyyúúhháázz melletti liftes házban legfelsõ emeleti 49 m2,
kétszobás, szépen felújított erkélyes lakás eladó. A háznak
a Hattyú és a Batthyány utca felõl is van bejárata, az abla-
kok a Batthyány utca felé néznek. Közös költség fûtéssel
együtt 24.000 forint. Saját tároló van. Irányár: 17,9 millió
Ft. Telefon: 0630-5637-350.oo

SSzzeenntthháárroommssáágg tér közelében, igényesen felújított 35
négyzetméteres földszinti lakást, várban lévõ emeleti, ut-
cai lakásra cserélnék, vagy örökbérleti joga átadó. Telefon:
0630-251-3800.oo

SSzzeerreetteettttrree vágyó idõs ember eltartását, gondozását,
ápolását vállalom, de elõbb ismerjük meg egymást. Öz-
vegy ember vagyok. Szeretet, biztonságot kínálok. Tele-
fon: 06-20-971-7297.

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

AAttttiillaa úti 2,5 szoba-hallos, 94 m2-es cirkófûtéses lakás
tulajdonostól eladó. 2. emelet, hívólift, belsõ kert. 23,5 M
Ft. Képek: www.krisztina.tk. Telefon: 06-20-973-7550.

IIII..  kkeerr.., Frankel Leó úton, panorámás, kétszobás, étke-
zõs, teljesen felújított, különlegesen szép, erkélyes téglala-
kás gépkocsibeállóval 24,5 M Ft-ért eladó. Telefon: 06-
30-8926-396.

LLooggooddii utcában 30 m2-es, utcai, magasföldszinti garzon,
csak magánszemélyek részére eladó. Azonnal beköltöz-
hetõ, de felújítást igényel. Irányár: 11,5 MFt. Érdeklõdni:
06-30-687-8651 (napközben), 212-2806 (este).

AA  Fõ utcán, liftes ház 3. emeletén 84 m2 +2 erkélyes
kettõ szoba, hal + félszobás, teljeskörûen felújított polgári
lakás eladó. Ár: 25 M Ft. Telefon: +36-20-9362-236.

II..  MMéésszzáárrooss u. 2001-ben épült házban III. em. (liftes) 47
m2 kétszobás, fiatalos újszerû állapotú, erkélyes, cirkós la-
kás 21 M Ft irányáron eladó. Telefon: 201-94-75, +36-
70-237-9030.

GGaarráázzsshheellyy, tároló. Logodi utca-Mikó utca sarkán te-
remgarázsban garázshelyek, illetve tároló kiadó, eladó.
További információért kérem, hívjon: +36-20-935-1636.

ÚÚrrii u. 48 m2 kétszobás utcai I. em., cirkós, igényesen fel-
újított öröklakás eladó jó állapotú házban. Irányár: 33,6 M
Ft. Telefon: 201-94-75, +36-70-237-9030.

EEllaaddóó öröklakást keresek a kerületben, vári öröklakás
elõnyben. Telefon: 201-94-75, +36-70-237-9030.

AAllkkaallmmii vétel! Pauler utcában, a Vérmezõ közelében el-
adó 60 m2-es, I. emeleti, 2 szobás, felújított, egyedi gázfû-
téses öröklakás. Irányár: 12.9 M Ft. Wágner iroda, tel.: 212-
2136, 0630/488-2203.

KKuullttuurráálltt, iskolázott asszony, jól fõz, házi segítséget
nyújtana, rezsit fizetne egy szoba használatáért. Telefon:
06-30-692-6654, katona.mernok@gmail.com.

BBuuddaaii Várban a Tárnok utcában egymás közelében 2
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó:  60 m2-
es, felújított, Mátyás templom felé nyíló (18,9 M Ft) és 54
m2-es, hangulatos mûterem jellegû lakás (16,9 M Ft).
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..  MMéésszzáárrooss utcában (Zsolt udvar közelében) III. legfel-
sõ emeleti, 40 m2-es, napfényes, gázkonvektor fûtéses,
vízórás, 1 szobás, galériázott öröklakás eladó. A konyha
nagyméretû, így a lakás 1,5 szobássá is átalakítható.
Irányár: 9,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-1933.

GGyyeerrmmeekkeesseekk, kutyások! Közvetlen kertkapcsolatos,
önálló földszinti kertrészes, 52 m2-es, 2 szobás, loggiás,
nagy étkezõkonyhás, összkomfortos, jó állapotú öröklakás
a Vár közelében, a Toldy Ferenc utcában eladó. Irányár:
16,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.

KKiivváállóó lehetõség! Budai Várban, reprezentatív palota-
épületben 100 m2-es 2 generációs, 2 fürdõszobás, felújí-
tandó, napfényes, II. (legfelsõ) emeleti – elviekben az ön-
kormányzattól megvásárolható - lakás örökölhetõ bérleti
joga átadó. Csereirányár: 21,9 M Ft Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 

TTööbbbb generáció ill. irodák, rendelõk számára kiváló le-
hetõség! Eladó kertes társasházban, egy teljes lakószinten
lévõ 191 m2-es, 2 lakásként kialakított (126 m2 + 65 m2),
reprezentatív belterû 5,5 szobás, 2 fürdõszobás, klasszikus
polgári öröklakás. Irányár: 45 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

II..  NNaapphheeggyyeenn 4 lakásos kertes villaépületben 2 egymás
melletti (40 m2 és 42 m2) kertkapcsolatos önkormányzati
lakás bérleti joga együtt vagy külön  átadó. Csereirányár:
7,8 M Ft és 8 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-
30/488-1933.

BBuuddaaii Várban az Országház utcában, egyedi adottságú,
4 lakásos, nagy belsõ kertes épületben lévõ 113 m2-es, te-
raszos, (közvetlen tetõszint alatti) reprezentatív adottsá-
gú, felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti jo-
ga átadó. Csereirányár: 27,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/488-2203.

BBuuddaaii Várban 3 lakásos felújított házban, I. emeleti
(közvetlen tetõszint alatti) 105 m2-es, reprezentatív
adottságú, cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Cserirányár: 27 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.

GGeelllléérrtthheeggyy kedvelõinek! Egymás közelében eladó 3
öröklakás: Mihály utcában 37 m2-es kertkapcsolatos (12 M
Ft), Orom utcában 50 m2-es (19,9 M Ft), Bérc utcában szu-
perpanorámás 90 m2 lakás: (56 M Ft+garázs). Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

MMeeggbbíízzhhaattóó, e téren jártas magánszemély, méltóbb
idõskort biztosítva életjáradéki szerzõdést kötne. Telefon:
06-20-4604-384.

SSzzoollggáállttaattááss

TTeelljjeesskköörrûû építõipari munkákat kisebbektõl a nagyob-
bakig, felújítást, lakásszervízt minõségi kivitelben, refe-
renciákkal vállalunk. Telefon: 06-30-280-7257.

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.

AAKKCCIIÓÓ!!  TTáárrssaasshháázzaakk  ffiiggyyeelleemm!!  MMiinnddeenn  ttííppuussúú  ggáázzkkaa--
zzáánn  ffeellüüllvviizzssggáállaattaa,,  ttiisszzttííttáássaa,,  jjaavvííttáássaa  kkiisszzáálllláássii  kköölltt--
ssééggggeell  eeggyyüütttt  bbrruuttttóó::  99990000  FFtt..  TTeelleeffoonn  221122--22994499,,
wwwwww..vvaassuuttaa..hhuu..  EEnneerrggiiáátt  ttaakkaarríítt  mmeegg  ééss  kkaazzáánnjjaa  bbiizz--
ttoonnssáággoossaann  üüzzeemmeell..oo

TTáárrssaasshháázzaakk kezelése, közös képviselete nagy gyakor-
lattal, teljes mûszaki-, jogi és gazdasági háttérrel. Díjazás
épülettõl függõen, megegyezés szerint. Várlaki János, te-
lefon: 213-6613, 06-20-931-1832.

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

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

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

RReeddõõnnyy javítás-készítés, gurtni csere, szúnyogháló, re-
luxa, harmónikaajtó. Telefon: 0630-212-9919.

FFIIGGYYEELLEEMM  MMEERRTT  MMEEGGÉÉRRII  AAKKCCIIÓÓNNKK!!  MMiinnddeenn  ggáázzüüzzee--
mmûû  ffûûttõõkkéésszzüülléékk  ffeellüüllvviizzssggáállaattaa,,  ttiisszzttííttáássaa,,  jjaavvííttáássaa  kkii--
sszzáálllláássii  kkööllttssééggggeell  eeggyyüütttt::  öösssszzeesseenn  bbrruuttttóó  66660000,,--  FFtt..
TTeelleeffoonn::  221122--22994499,,  wwwwww..vvaassuuttaa..hhuu..  EEnneerrggiiáátt  ttaakkaarríítt
mmeegg  ééss  éélleetteett  mmeenntt!!

TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZAAKK  ––  IIRROODDÁÁKK  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSAA..  Megbízható,
precíz munkájára igényes takarító vállalkozásunk több
éves tapasztalattal irodák, társasházak, egyéb épületek
szakszerû takarítását vállalja. Reális árakon. Leinformál-
ható, referencia munkákkal. Hívjon bizalommal. Telefon:
0620-484-2009, 0620-327-9049.oo

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

AAUUTTÓÓMMOOSSÁÁSS  22..000000  FFTT--TTÓÓLL..  II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..  
BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  00667700--224477--99222266..  oo

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL, helyszínen, garanciával! Tele-
fon: 0630-712-2024.

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, PARKETTA-

LERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-, GÁZ-,
GIPSZKARTON-SZERELÉST, CSEMPÉZÉST, 

VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁT
VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

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

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

VVíízzvveezzeettéékk-szerelés non-stop! Mosógépek, mosogató-
gépek bekötése, mosdók, csapok, kádak cseréje! Javí-
tások, felújítások! Vízóraszerelés ügyintézéssel! Telefon:
06-30-954-9554.

AAuuttoommaattaa kapu, rács, lépcsõ, korlát, elõtetõ, redõny, ro-
varháló, könyökkaros napellenzõ, gipszkartonozás, víz- és
villanyszerelés. Telefon:  06-70-278-1818. Kamill Kft.

EEzzeerrmmeesstteerrsszzoollggáállaatt - lakásszervíz! Felújítás, szerelés,
javítás, takarítás... non-stop! Telefon: 06-30-960-4525,
www.szakembercentrum.hu.

ZZáárraakk szerelése, javítása. 0-24 óráig. Megbízható mér-
nök. 0630-863-7680.

OOkkttaattááss

HHaattéékkoonnyy és gyors tanulás minden tantárgyból egyete-
misták, általános és középiskolások részére a MOM Park-
nál. Telefon: 0620-777-5126.

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítás, középiskolások, fõiskolások,
egyetemisták pótvizsgára, osztályvizsgára, ismétlõvizs-
gára, pótérettségire felkészítése, több mint húszéves gya-
korlat. Telefon: 213-7747, 06-20-518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa szaktanár oktatás vállal hosszútávú ta-
pasztalattal és referenciákkal. Vizsgára, pótvizsgára fel-
készítés, felkzárkóztatás valamennyi korosztály számára,
minden szinten, szünidõben is. telefon: 0630-736-0038.

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

ÉÉRRSSZZÛÛKKÜÜLLEETT,,  ÉÉRREELLMMEESSZZEESSEEDDÉÉSS  GGYYÓÓGGYYÍÍTTÁÁSSAA..  
TTeelljjeess  éérrrreennddsszzeerr  ttiisszzttííttáássaa  kkaarrddiioollóógguuss  sszzaakkoorrvvooss  vvee--
zzeettéésséévveell..  SSoonnootthheerrááppiiaa..  BBuuddaappeesstt  IIIIII..  kkeerr..  ÁÁrrppáádd  ffee--
jjeeddeelleemm  úúttjjaa  5511..  ((SSzzééppvvööllggyyii  úúttii  HHÉÉVV--mmeeggáállllóó))
TTeelleeffoonn::  222200--44664411,,  0066--2200--334499--44227777..  

TTáárrsskkeerreessõõ

BBuuddaaii Társkeresõ a Böszörményin: Mert kell egy Társ!
Ha komolyan gondolja, velünk rátalálhat! Várjuk Önt a
Szamos Cukrászda szomszédságába: 0630-555-8444.

AAddááss--vvéétteell

BBééllyyeeggeett, papír és fémpénzt, képeslapot, porcelánt,
könyveket, régiségeket vásárolunk IV. Andrássy út 16.
Telefon: 266-4154.

LLeeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn  vváássáárroollookk  mmiinnddeennnneemmûû  rrééggiisséé--
ggeett,,  hhaaggyyaattéékkoott  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall,,  éérrttéékkbbeeccsslléésssseell,,
kkéésszzppéénnzzffiizzeettéésssseell..  AArraaddii  LLáásszzllóó,,  tteelleeffoonn::  00663300--332288--
66118800,,  228855--44880088..  HHíívvjjoonn  bbiizzaalloommmmaall!!

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

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

Oktatás

Társkeresõ

Szolgáltatás

Adás-vétel

Egészség

A hirdetések tartalmáért és a hirdetõkért 
a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

Várnegyed

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu
1027 Budapest, Margit körút 2. 

Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708

MINDEN ESTE ÉLÕZENE A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕ)

Ajándék torta ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, ballagás, évforduló)..
Szombat-vasárnap frissen facsart grapefruit és narancslé.

Családi akció! Hétvégén és ünnepnap a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes.
Klimatizált étterem! További akciók a www.trofeagrill.eu/margit oldalon.

s

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben 

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

Telefon: 213-6874  
Kérjük éljen a lehetõséggel! 

A Várnegyed újság 2011. évi megjelenése
Lapzárta
Június 15.
Június 29.

Augusztus 10.
Augusztus 24.
Szeptember 7.
Szeptember 21.

Október 4.
Október 26.
November 9.
November 23.
December 7.

Megjelenés
Június 24.
Július 8.

Augusztus 19. 
Szeptember 2.
Szeptember 16.
Szeptember 30.

Október 14.
November 4.
November 18.
December 2.
December 16.

Lapszám
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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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E-mail: varnegyed@budavar.hu

AAzz  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonnddnnookkssáággii  KKfftt..  
vváállllaalljjaa  ttáárrssaasshháázzaakk  kköözzööss  

kkééppvviisseellõõii  ffeellaaddaattaaiinnaakk  eellllááttáássáátt
SSzzoollggáállttaattáássookk::

o Teljes körû könyvelés, éves  költségvetési javaslat, 
egyéni elszámolás készítése.

o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén 
közgyûlési termünkben.

o Felújítási munkák koordinálása.
o Pályázaton való indulás teljes adminisztrációja.
o Mûszaki feladatok szervezése és végrehajtása.
o Jogi képviselet.
o Társasházi takarítás.
o Gyorsszolgálat.
o SZMSZ készítés.
o Új! Energetikai szakvélemény készítése.

HHaa  kköözzööss  kkééppvviisseelleett,,  aakkkkoorr  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonnddnnookkssáággii  KKfftt,,  mmeerrtt::
õgyorsított eljárás a tartozókkal szemben, 
õteljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,
õa tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház ügyeirõl,
õzavartalan mûködés,
õgazdaságos üzemeltetés.

KKöözzööss  kkééppvviisseelleettüünnkk  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleettéébbeenn  tteelljjeess  kköörrûûeenn  kkééppvviisseellii
aazz  áállttaallaa  kkeezzeelltt  ttáárrssaasshháázzaakkaatt,,  aa  ttuullaajjddoonnoossookk  mmeeggeellééggeeddeettttssééggéérree..

KKéérrjjeenn  íírráássooss  ttáájjéékkoozzttaattóótt  ééss  áárraajjáánnllaattoott!!  
AAzz  ÖÖnn  ttáárrssaasshháázzáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  eeggyyeeddii  aajjáánnllaattoott  ááttvveehheettii  

sszzeemmééllyyeesseenn,,  ffaaxxoonn,,  ee--mmaaiillbbeenn  vvaaggyy  lleevvééllbbeenn..
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