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Ünnepélyes keretek között adta át az önkor-
mányzat a felújított Horváth-kertet. A ta-
valy felállított Déryné szobor mellett, az
újonnan kialakított ízléses pavilonok árnyé-
kában megrendezett zenés programon igazi
békebeli hangulat, finom sütemények és nép-
szerû melódiák várták a kerületi polgárokat.

Elsõként a díszegyenruhába öltözött Pomázi
Tûzoltózenekar idézte meg azokat az idõket, ami-
kor a városi polgárok öntevékeny csoportjai al-
kották a helyi önkéntes tûzõrségeket, majd Ágos-
ton Katalin és Kökény Pál fergeteges operett egy-
velege szórakoztatta a szép számú közönséget. Az
egykori szívmelengetõ slágereket hallgatva meg-
elevenedett a még mindig közöttünk élõ múlt,
amikor Jánost a János-hegyre várták, a Horváth-
kertben szombaton este fél nyolc után kiszólt a
színkörbõl a zene, a szerelmes párok hétkor ran-
devúztak a Nemzetinél, az omnibuszt húzó lo-
vacskák Budán át bandukoltak, az emberek Óbu-
dára mentek egy jó túrós csuszára és a tarkabarka
abroszról sem hiányozhatott a jó kadarka. A tán-
cos lábúak shymmizni tanultak, az élet bolondos
volt, Kolozsvárott pedig minden piros, fehér,
zöldben járt. 

A Horváth-kert kulturális emlékezetére hívta
fel a figyelmet köszöntõjében dr. Nagy Gábor
Tamás is, aki elmondta, hogy egykor ezen a he-
lyen állt a Budai Színkör, ahol olyan hírességek
léptek fel estérõl-estére mint Honthy Hanna vagy
a nagy nevettetõ Bilicsi Tivadar. Ez a gazdag szín-
házi élet jelenik meg a „Legyen a Horváth-kert-
ben Budán” kezdetû közkedvelt kupléban, ame-
lyet többek között a színkör ihletett. 1937-ben az-
tán azzal a felkiáltással bontották el a színkör épü-
letét, hogy a helyébe valódi kõszínházat építenek.
Márai Sándor is megemlékezik errõl a színkör
balladája címû írásában: „Belenyugodtunk, hogy
megválunk e kedves és megszokott nyári szórako-
zóhelytõl, ahol a pesti ember szerény keretek kö-
zött mulatságosan eltöltött egy színházi estét az
évadban, mikor minden budapesti kõszínház be-
csukja kapuit. Sajnáltuk, persze, hogy sajnáltuk:
de az idõ rohan, legázolja a múlt kegyeletes emlé-
keit. Aki nagyon sajnálja a múltat, mindig nevet-
séges kissé. És elbúcsúztunk, mindenki a maga
hangnemében”. Az író a pillanat tragédiájaként
élte meg a bontást, hiszen számára – ahogyan oly

sokak szerint – a színkör ugyanúgy hozzátartozott
Buda életéhez mint a  Bástya sétány vagy a
Krisztinaváros csendes utcái – hívta fel a figyel-
met a polgármester. Hozzátette: „Ezt a semmihez
sem fogható életérzést szerettük volna visszahoz-
ni, amikor tavaly megkezdtük a Horváth-kert re-
vitalizációját, újraélesztését.”

Az elsõ lépés Déryné szobrának visszahelyezése
volt, amivel egy polgári kezdeményezés hatására
kezdett el foglalkozni az önkormányzat. Történt,
hogy a 2008-as krisztinavárosi közmeghallgatásra
érkezett egy levél, amiben egy kerületi lakos
Déryné szobrának történetét elevenítette fel.
Mint írta, jelen volt a mûalkotás 1935-ös felállítá-
sakor, ahogyan azt is látta, hogyan tette tönkre az
ostrom 1945-ben a szobrot. Azt javasolta, hogy a
meglévõ fotók alapján a kerület állítsa helyre a
szobrot. A kérést tettek követték, Polgár Botond
újra megfaragta Déryné alakját, a tavaly felavatott
reprodukció olyan jól sikerült, hogy a szemtanúk
szerint is a megtévesztésig hasonlít az eredetihez.
Közéjük tartozik a századik születésnapját né-
hány hete ünneplõ Helle Lászlóné, aki jelen lehe-
tett a kõszobor és a kert átadásán is. Erzsi néni

egész életét a Krisztinában töltötte el, szemtanúja
volt a városrész többszöri újraéledésének. Mikor
helyére került a Dérynét ábrázoló mûalkotás még
inkább láthatóvá vált, mennyire elhanyagolt az
egyébként fõvárosi fenntartású kert. A törött ut-
cabútorok, a hajléktalanok állandó jelenléte, a le-
zárt szökõkút méltatlan volt a környékhez, ezért
döntött úgy az önkormányzat, hogy saját költsé-
gén rendezi a területet. „Eleinte csak kisebb szé-
pészeti beavatkozásban gondolkodtunk, aztán
egyre bõvült a lista, végül 170 millió forintért
szinte a teljes Horváth-kertet felújítottuk. Ízléses
kõburkolatos lépcsõsort kapott a Déryné szobor
környezete, újra mûködik a díszmedence és a szö-
kõkút, a teljes területen egységesítettük a kande-
láberes világítást, padokat helyeztünk ki, vala-
mint megépült az új pavilon, a hozzá tartozó fe-
dett terasszal és akadálymentes nyilvános illem-
hellyel. A Budapest Galéria közremûködésével
az Ülõ nõ szobrát is sikerült felújítani ” – sorolta
az eredményeket kerületünk polgármestere, aki
zárszavában mindenkit arra bíztatott, hogy ha
ideje engedi, töltsön el egy kellemes órát a meg-
szépült Horváth-kertben.  K.Á.

Egy csipetnyi boldogság Buda közepén

Átadták a megújult Horváth-kertet 
Zórád 100
Zórád Ernõ születésének 100. évfordulója alkal-
mából a Budavári Önkormányzat számos prog-
rammal készül:
2011. október 14-én, (péntek) 17 órakor em-
lékest a Tabán Múzeumban 
2011. október 16-án (vasárnap) 15 órakor
emléktábla-avatás a Csap utcában
2011. október 20-án (csütörtök) 18 órakor ki-
állítás-megnyitó a Várnegyed Galériában

Chopin szobra
a „Krisztinában”

Nagyvonalú felajánlások sorozatának köszön-
hetõen gazdagodik a 19. század két, kiemelkedõ
jelentõségû zeneszerzõjének szobrával Budapest
I. kerülete, valamint Varsó belvárosa. Frédéric
Chopin mellszobrát a szerzõ halálának évfordu-
lóján, október 17-én 11 órakor avatják fel a
Horváth-kertben. 

A lengyel komponistát ábrázoló mûvet, egy
Párizsban felállított köztéri szobor másolatát,
tavaly adományozta Szilasi Alex zongoramû-
vésznek, mint a lengyel zeneszerzõ avatott tol-
mácsolójának a varsói Chopin2010 emlékbi-
zottság. Szilasi Alex a köztérre kívánkozó alko-
tást kerületünknek ajánlotta fel, amelynek vi-
szonzásaképpen dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester egy Liszt-szoborral ajándékozta meg
Varsó Sródmiescie kerületét. A varsói szobor-
avatásra ez év augusztusában, a testvérvárosi
szerzõdés aláírásakor került sor.

A Lazienki Királyi Parkban, Chopin emlék-
mûve mellett felavatott Liszt-mellszobrot dr.
Gerõ Katalin készítette el.
s Miért döntött úgy, hogy a zeneszerzõ szobrát
Varsónak adományozza?

Nem ez az elsõ, közcélra felajánlott mûvem –
vázolta a történet körülményeit a szobrásznõ. –
Tavaly a Magyar Haydn Társaság egy emléktáb-
lát avatott a Magyar Nemzeti Galéria homlok-
zatán, az egykori trónterem oldalán, amely azt
hirdeti, hogy 1800. március 8-án itt csendült
fel Budán elõször Joseph Haydn A teremtés cí-
mû oratóriuma. A táblán található Haydn-
dombormûvet én készítettem, amiért tisztelet-
díjat természetesen nem kértem. Az avatáson
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester is beszé-
det mondott, így a bõ egy évvel késõbbi találko-
zásunkkor a Liszt szobor kapcsán, már nem
voltam ismeretlen elõtte. A közérdekû felaján-
lásom pedig Szilasi Alex gesztusát viszonozta.
s Milyen dokumentumok alapján rekonstruálta
Liszt Ferenc arcképét?

A Liszt Emlékmúzeumban Eckhardt Mária
tudományos igazgató mutatott nekem eredeti
fényképeket a zeneszerzõrõl, ezeket vettem ala-
pul. Igyekeztem azokat a tulajdonságait vissza-
adni, melyek a róla készült leírásokból, illetve
a fényképeirõl is tükrözõdnek: a karizmatikus
személyiséget, a jólelkûséget, de szándékom-
ban állt – nõi alkotó lévén – azt is megmutat-
ni, hogy nem véletlenül kedvelték õt a nõk.
Mivel tudtam, hogy a szobor a varsói Chopin-
emlékmû mellé kerül, fiatalkori portrét készí-
tettem, hiszen Chopin és Liszt a harmincas
éveikben kötöttek egymással barátságot
Párizsban. 
s Varsón kívül máshol is elhelyezésre kerül a
Liszt-portré?

Belgrádban október 21-én avatja fel a szobrot a
Magyar Köztársaság Nagykövetsége, de további
külföldi elhelyezésrõl is folynak tárgyalások. 

K. D.

Európai uniós KMOP pályáza-
ton mintegy háromszáz millió 
forintot nyert el a vári üregrend-
szer állagmegóvására a
Budavári Önkormányzat és a
Duna-Ipoly Nemzeti Park. 
A munkálatok a Dísz tér alatt
nemrégiben felfedezett üreg meg-
erõsítésével a napokban kezdõd-
tek meg. 

A Dísz tér 16. számú házhoz csatla-
kozó járda alatt található négy-öt mé-
ter mély természetes képzõdmény
nemrégiben részben beomlott, ezért
megtámasztását mindenképpen el
kell végezni. Jelenleg a feltárás fo-
lyik, majd elkészül az ideiglenes dú-
colat, amit már a végleges falazattal
váltanak ki. A bányákban alkalma-
zott technológia elõnye, hogy a fel-

használt idomok nem tartalmaznak
betonvasat, így nem kell tartani a
korrózió okozta állékonyság gyengü-
léstõl. A munkaterületet palánkkal
körbekerítették, a gyalogosok közle-
kedésének biztosítása érdekében az
érintett házak homlokzata elõtt egy
két méteres sávot szabadon hagynak
a járdán. Az üreg megerõsítése vár-
hatóan november végén fejezõdik
be. Szintén KMOP pályázat kereté-
ben megkezdõdött a Dísz tér 15.
alatti épület közelében feltárt üreg-
ben mûködõ vízátemelõ szivattyúk
cseréje, illetve a teljes vízelvezetõ

rendszer felújítása.
A berendezések nél-
külözhetetlenek a
kapcsolódó üregek
és pincék állagmeg-
óvásában, ugyanis
segítségükkel jut a
föld alá beszivárgó
esõ, valamint a vári
talajvíz a csatornába.  

Bécsi kapu tér

Táncsics Mihály 
utca

Országház utca

Dísz tér

Úri utca

Evangélikus
templom

Magyar Tudományos
Akadémia budavári épülete

A térkép a felújítási
munkálatok helyszíneit
mutatja

PPrrooggrraammookk  aazz  éévvffoorrdduullóónn
• 22001111..  ookkttóóbbeerr  1166--áánn (vasárnap) 19 órakor
ünnepi Chopin koncert a Városházán. (Ka-
pisztrán tér 1.)
• 22001111..  ookkttóóbbeerr  1177--éénn (hétfõ) 11 órakor szo-
boravatás a Horváth-kertben. Az eseményen
részt vesz Waldemar Dabrowski, a lengyel
Nemzeti Operaház igazgatója.

Újra szólt a híres kuplé: Legyen a Horváth-kertben Budán...

Megerõsítik a vári üregrendszert

A Dísz téren kezdõdik a munka
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Ismét eredeti szépségükben láthatjuk a
Schulek-lépcsõ mellett õrködõ, Árpád-kori
harcosokat ábrázoló kõszobrokat. Az önkor-
mányzat megbízásából nem csak a szobro-
kat restaurálták, hanem a pusztulásukat
elõidézõ vizesedés okait is megszûntették.

A Halászbástya kapujában, a Szent Mihály-ká-
polna bejáratától néhány lépésnyire hat, a
honfoglalók fegyvernemeit bemutató kõvitéz
áll. A szobrok állapota az utóbbi idõben igen-
csak leromlott, egy-egy alak szinte felismerhetet-

lenné vált, ezért a Budavári Önkormányzat ta-
valy elindította a helyreállítási munkákat.

- Az önkormányzat több mint húsz éve kezdte
meg a Halászbástya felújítását. Mostanra szinte
mindegyik része megújult, a helyreállítás azon-
ban csak a kõvitézek, illetve a Szent-Mihály ká-
polna bejáratának a rekonstrukciójával válha-
tott teljessé. Bízom benne, hogy az itt õrt álló vi-
tézek még sok-sok éven keresztül fogadhatják a
látogatókat, s marcona tekintetükkel óvni, vé-
deni fogják a Várat – fogalmazott dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester az újrafaragott szo-

boralakok átadása alkalmából rendezett csalá-
dias ünnepségen.

- Mindenekelõtt a szobrok pusztulását elõidé-
zõ okokat kellett megszûntetni – mondta el a re-
konstrukciót vezetõ szakember. Deák Jenõ kõ-
restaurátortól megtudhattuk, hogy elsõsorban a
vizesedéstõl, a vízben található sóktól, illetve a
fagyástól kellett megóvni a mészkõbõl faragott
alkotásokat, ezért felülrõl és alulról is szigetelni
kellett a szobrok környezetét. Alulról a falat tel-
jes keresztmetszetében átvágták és egy szigetelõ-
réteget helyeztek el, hogy megszûntessék a kapil-
láris vízfelszívódást. 

Ezt követõen tudtak hozzáfogni a restaurálás-
hoz: a szobrokat vegyszerrel letisztították, a régi,
rossz minõségû betéteket eltávolították, elvégez-
ték a kövek sótalanítását, majd következtek az
esztétikai helyreállítások, a kiegészítések, betéte-
zések és a patinázás. Az egyik kõvitéz annyira
rossz állapotban volt, hogy szinte teljesen újra
kellett faragni. A restaurátor jelezte: a szobrokat
jövõre még hidrofobizálni kell, azaz egy olyan
víztaszító anyaggal vonják be a felületüket,
amely megvédi õket az esõ károsító hatásaitól.

A Budavári Önkormányzat beruházásában
nem csak a hat kõszobor, hanem azok környeze-
te, a Szent Mihály-kápolna bejárata is megújult a
Halászbástyánál. Elvégezték az utólagos szigete-
lést, felújították a kápolna fa ajtaját, acélkeretes
ablakát, lépcsõjének vaskorlátját, valamint a be-
járat feletti teraszon álló kandelábert is helyreál-
lították. A teljes beruházás költsége 22 millió fo-
rint volt. -d-

Újrafaragták a Halászbástya kõvitézeit

Változások
a lakásfenntartási 
támogatásban 
A szeptember 1-jétõl hatályba lépett rendelke-
zés értelmében a megszûnõ szociális alapú gáz-
ár- és távhõtámogatás az átalakított lakásfenn-
tartási támogatás keretében vehetõ igénybe.
Az új rendszerben a szilárd tüzelõanyaggal fû-
tõ rászoruló családok is anyagi segítséghez jut-
hatnak. 

A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az
öregségi nyugdíjminimum 250 százalékában
(jelenleg 71.250 forint) határozza meg az eddi-
gi 150 százalék helyett, így a szociális gáz- és táv-
hõtámogatás megszûnésével támogatás nélkül
maradó jogosultak többsége az új típusú lakás-
fenntartási támogatáshoz is hozzájuthat.

A jövedelmi értékhatár megemelésével egyi-
dejûleg eltörlésre került a lakásfenntartási
költségek jövedelmen belüli arányára vonat-
kozó elõírás: az eddigi szabályok szerint ugyan-
is a lakásfenntartás elismert havi költségének
meg kellett haladnia a háztartás havi összjöve-
delmének 20 százalékát. A tényleges jövedel-
mi küszöb eltörlése azt eredményezi, hogy va-
lamennyi, a jogszabályban meghatározott fel-
sõ határ alatti havi jövedelemmel rendelkezõ
család számíthat segítségre.

A jövedelemszámítás alapja az eddigi egy fõ-
re jutó jövedelem helyett, a háztartás fogyasztá-
si szerkezetét jobban kifejezõ fogyasztási egység
lesz, amely reálisabban jeleníti meg az adott
háztartás jövedelmi és kiadási viszonyait, hi-
szen a fogyasztás és a kiadások a háztartás tag-
jai számának emelkedésével nem egyenes
arányban növekednek. A lakásfenntartási tá-
mogatást a fûtésen kívül az albérleti díjra, lak-
bérre, közös költségre, csatornahasználati díj-
ra, a szemétszállítás, a víz- és gázfogyasztás költ-
ségeire is fel lehet használni. Újdonság az
igénylõk vagyoni helyzetének vizsgálata, vala-
mint az a kitétel, hogy a támogatást elsõsorban
természetben kell nyújtani. Ez azt jelenti, hogy
az önkormányzat közvetlenül az érintett köz-
mûszolgáltatónak utalja át a megítélt összeget. 

A felmerülõ kérdésekkel kapcsolatban a
Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodájá-
nak munkatársaihoz lehet fordulni, a támoga-
tás igénylésére vonatkozó nyomtatvány elérhe-
tõ a Budavári Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin.
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A pályázaton való részvétel feltételei:
Támogatás annak a társasháznak nyújtható, amely
a) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegyzésre került, (ennek
hiányában a társasház alapító okiratát a Földhivatalhoz benyújtották), és
b) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozással, a Budavári
Önkormányzatot megilletõ egyéb lejárt tartozással vagy a társasházkö-
zösség által felvett hitel-tartozással, és
c) építéshatósági engedélyköteles munkálatok esetében rendelkezik az
építéshatóság építési engedélyével, és
d) közgyûlési határozata alapján
felújítási alapot képez és a közgyûlés döntött – a pénzintézettõl igényelt
kölcsön visszafizetéséhez megfelelõ mértékû fedezetet nyújtó – a felújí-
tási alap javára történõ befizetési kötelezettségrõl, avagy a megemelt
közös költség fizetésének kötelezettségét vállalta.
A támogatás kizárólag az alábbi még el nem végzett felújítási és
korszerûsítési munkálatokhoz vehetõ igénybe:
(1)
(a) az épület fõ tartószerkezeti elemeinek felújítása, alap megerõsítése,
talajvíz elleni védelem,
(b) tetõ, tetõszerkezet, födémek, kémények teljes vagy részleges felújí-
tása;
(c) függõfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújítása;
(d) lift felújítása,
(e) lépcsõház, egyéb közös használatra szolgáló helyiségek teljes vagy
részleges felújítása;

(f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévõ épületgépészeti beren-
dezések és vezetékhálózatok-különös tekintettel a gázvezeték rendszer-
teljes vagy részleges felújítására, korszerûsítésére (a központi antenna, a
kaputelefon és a kábel tv berendezéseinek és vezetékhálózatának kivéte-
lével),
(g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az együtt jár az épület hõ-
szigetelésének javítását vagy a baleset megelõzést célzó munkálatokkal,
(h) felszíni csapadékvíz elvezetése,
(i) villámvédelem.
(2) A támogatás kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott munkálatok
elengedhetetlenül szükséges mértéket meg nem haladó kivitelezési és
bonyolítási költségeinek fedezésére nyújtható
A támogatás mértéke és feltételei:
(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke a pénzintézettõl
igényelt és általa már jóváhagyott hitelösszeg
a.) 20 % - ig terjedõ óvadéki betét, maximum 5 millió Ft, valamint
b.) a hitelösszeget terhelõ banki kamat
- 30 %- a, a hitel futamidejének elsõ 5 évében,
- 65 %- a, a hitel futamidejének további 5 évében.
(2) Egy társasház egy évben belül csak egy alkalommal kaphat támoga-
tást.
(3) A társasház a Rendelet alapján újabb támogatást csak azt követõen
kaphat, amennyiben a pénzintézettõl korábban felvett kölcsönét már tel-
jes egészében visszafizette.
A támogatás idõtartama (futamideje) legfeljebb 10 év.
(A vállalt idõtartamot a társasház maga határozza meg.)
A pályázaton való részvétel módja:
A pályázat benyújtásának módja: az erre a célra rendszeresített nyomtat-
ványon, a szükséges mellékleteket csatolva.

AA    ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  hheellyyee::  
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda
(1014 Budapest I. Kapisztrán tér 1.)
AA  ppáállyyáázzaattookkaatt  ffoollyyaammaattoossaann,,  22001111..  ookkttóóbbeerr  2244..  ((hhééttffõõ))  1122  óórrááiigg  lleehheett
bbeennyyúújjttaannii..
A pályázatok elbírálásának szabályai:
A pályázatokat a Polgármester elõterjesztése alapján a Városfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi
Bizottság bírálja el.
A pályázatok elbírálása során - a rendelkezésre álló pénzösszeg erejéig -
a pályázatokat az alábbi sorrendben kell figyelembe venni:
- a volt állami, illetve önkormányzati tulajdonú lakások privatizációja so-
rán alakult társasházak
- egyéb társasházak és lakásszövetkezetek.
A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül közzétételre.
A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyomtatvány Ügyfélszolgálati
Irodáinkon (Bp. I. Kapisztrán tér 1., Bp. I. Attila u. 12. és Bp. I. Iskola u. 16.
sz.) beszerezhetõ, valamint a www.budavar.hu honlapunkról is letölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kérhetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyoni Irodájánál. (Zakhar Péter, Tel: 458-3061)
Budapest, 2011. szeptember 12.

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Megkezdõdött a Mészáros utcában már meg-
lévõ buszsáv továbbépítése a Gyõzõ utcai vas-
úti felüljáróig, a munkálatok végeztével a jel-
zõlámpákat is áthangolják az útszakaszon. A
fejlesztésnek köszönhetõen jelentõsen felgyor-
sul a közösségi közlekedés, valamint javul az
Alagút és a Lánchíd átjárhatósága.

Szinte a nap bármely szakában megszokott lát-
ványnak számít a budai oldalról a Lánchídra fel-
vezetõ Márvány utca – Gyõzõ utca – Mészáros
utca, valamint az Alagút bedugulása. Mivel a je-
lenlegi buszsáv csak a Gyõzõ utca után kezdõ-
dik, a Mészáros út felsõ szakaszán az erre járó bu-
szok kénytelenek az autókkal együtt araszolni.
Az áldatlan állapotok megszüntetése érdekében
augusztus végén megkezdett munkálatok során
közel száz méter hosszú vadonatúj buszsáv épül
a Mészáros utca 13. és a Pálya utca torkolata, va-
lamint a Mészáros köz és a Mészáros utca kö-
zött. Ezzel párhuzamosan az érintett területen
új parkolóhelyeket is kialakítanak, a buszsáv
használatának ellenõrzésére pedig két pár ka-
merát telepítenek. Az útszélesítéssel egy idõben
a meglévõ útpálya is megújul, a burkolatmarás,
illetve az aszfaltozás alatt szeptember végétõl sza-
kaszos forgalomkorlátozásokra kell számítani a
Mészáros utca teljes hosszában. Átállítják a jel-

zõlámpák programját is, a részleges zöldhullám
a remények szerint elejét veszi az Alagútban
rendre kialakuló torlódásoknak, így a 16-os és a
105-ös járat közlekedési feltételei is javulnak. A
mintegy 63 millió forint összköltséggel megva-

lósuló beruházásnak – az európai unió 57 mil-
lió forinttal járul hozzá a fejlesztéshez – köszön-
hetõen az autóbuszok gyorsabban áthaladnak a
Mészáros utcán, ezzel jelentõsen csökken a me-
netidejük. knp.

Áthangolják a lámpákat

Buszsáv épül a Mészáros utcában 

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ppáállyyáázzaatt

Pelenkázó is lesz 
a játszótér mellett
A Vérmezõn, a Szitakötõ játszótér mellett ta-
lálható épületcsoport felújításával párhuza-
mosan a zöldtetõn egy nagyméretû pihenõte-
raszt is kialakít a Fõkert Nonprofit Zrt. 

Jó hír, hogy a jövõben a cég alközpontja kö-
zösségi funkciókat kap, hiszen ide kerül az a
teljesen akadálymentesített nyilvános illem-
hely, amelyet a kerekes székesek is segítség
nélkül használhatnak. Gondolva a kisgyerme-
kes szülõkre, az épületcsoportban külön pe-
lenkázó helyiség várja majd a csöppségeket.

A buszsáv építésével párhuzamosan új parkolóhelyeket is kialakítanak

Ha nem kapja meg a Várnegyed újságot, 
éretsítse a terjesztési felelõst: 

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

Ismét régi pompájában ragyog a Várban a csíkos
homlokzata miatt „pizsamásnak” becézett Bécsi
kapu tér 8. számú ház, valamint a Tárnok utca
14. szám alatti épület, melynek különlegessége az
aranygömböket imitáló, középkori eredetû díszítõ-
festés. Az érintett lakóközösségek és a Budavári
Önkormányzat képviselõi együtt ünnepelték meg a
felújítási munkák befejezését.

„A váriak szíve csücske ez a ház, mindenki meg-
csodálja, aki erre jár. Sarokerkélyével, csíkos dí-
szítésével meghatározza a környék látványát” –
mondta a kerület polgármestere a felújított
Bécsi kapu tér 8. szám alatti ház átadása alkalmá-
ból rendezett kis ünnepségen. Dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester arról számolt be, hogy az
épület helyreállítására az önkormányzat 2008-
ban és 2009-ben nyújtott be pályázatot a fõváro-
si városrehabilitációs alaphoz. A pályázaton el-
nyert támogatás felhasználásával elsõ ütemben
az épület tetõszerkezete, utcai homlokzata, nyí-
lászárói, a kõlábazat és a kapubejárat újult meg.
A munkálatok során az épület mûemléki értéke-
it restaurálták. A külsõ felújítás 2010 végére ké-
szült el, a beruházás értéke 73 millió forint volt.
A második ütemben került sor a lépcsõház és a
kapualj festésére, a villanyszerelési munkálatok-
ra, lakások összenyitására. Ezekkel a munkákkal,
melyek összesen 46 millió forintba kerültek, a
nyáron végeztek.

A házavatásra Pajer Károly restaurátor is eljött,
aki az épület múltjáról számos érdekességet osz-
tott meg a jelenlévõkkel. A ház története elmon-
dása szerint a középkorban kezdõdött.
Jelenlegi formáját Abos Brúnó építész
1930-as átalakítása során nyerte el gróf
Esterházy Móric (1881-1960) arisztokrata

politikus megrendelése alapján, aki rövid ideig –
1917 júniusától augusztusig – Magyarország mi-
niszterelnöke is volt. A gróf igényei szerinti átala-
kítások során jelentek meg az épületen a családi
jelképek – a csillagok, sárkányalakok, stilizált
„E” betûk, melyek a bejárati kapun együtt is lát-
hatóak –, valamint ekkor készült el az a saroker-
kély, amelyen most rekonstruáltak egy, a hábo-

rúban elpusztult reliefet. A dombormû azt ábrá-
zolja, amikor Erzsébet cárnõ Esterházy Miklós
szentpétervári követnek átadja a Szent András
rendjelet.

„A homlokzat csíkos, biedermeier díszítése má-
ra szinte teljesen elpusztult, de töredékesen még
megtaláltuk az eredeti festést. Az utolsó pillanat-
ban sikerült elvégezni a felújítást” – érzékeltette a
munka idõszerûségét a restaurátor. Pajer Károly
arról is szólt, hogy a ház Kard utcai szárnyánál a
középkori hangulatot igyekeztek megõrizni az
igazi, illetve a festett kõburkolattal.

A ház további érdekessége az udvaron található
védett szõlõtõke. „Édesanyám vette gondozásba

1945 tavaszán a háborús romok alól elõbukkanó
szõlõvesszõt, amely két évvel késõbb, születésem
idején fordult termõre” – mutatta be az emeleti
folyosóra felfuttatott, lenyûgözõ méretû növény
eredetét a ház legrégebbi lakója. Dr. Püspök
Zsoltné elárulta: a fõváros által 1982 óta védett
szõlõ sohasem látott vegyszert, viszont ma is kivá-
ló állapotban van, beérõ fürtjei minden évben
szép, sötétkék színû szemeket teremnek. „A fel-
újítás során nagyon vigyáztak a kivitelezõk a szõ-
lõre. Bár könnyebb lett volna a munkájuk, ha a
teherliftet a padlásfeljáró felõli oldalon állítják
fel, inkább az udvar átellenes részérõl hordták fel
az építési anyagokat, nehogy megsérüljön a szõlõ-
tõ” – dicsérte a lakó a körültekintõ módon vég-
zett kivitelezõi munkát.

A Bécsi kapu tér 8. számú házzal egy idõben ké-
szült el a Tárnok utca 14. szám alatti épület. Itt az
önkormányzat beruházásában felújították a te-
tõt, kicserélték az ablakokat és helyreállították a
homlokzatot. A munkálatokra közel 40 millió fo-
rintot költöttek.

„Megõriztük a középkori díszítõfestést, amely a
korabeli európai divat szerint készült” – jelezte
Pajer Károly, aki ennél az épületnél is restaurátor-
ként dolgozott. Elhangzott, hogy a kutatások so-
rán sikerült megtalálni az egykori festés színeit, il-
letve arra is fény derült, hogy a kör formájú, fes-
tett díszek eredetileg aranygömböket ábrázoltak,
így ezeket a formákat állították helyre.

Dr. Nagy Gábor Tamás az avatóünnepséget zá-
ró beszédében arra hívta fel a megjelentek figyel-
mét, hogy a Várban az önkormányzat hosszú évek
óta zajló rehabilitációs programjának köszönhe-
tõen a legtöbb lakóházat sikerült rendbe tenni. A
polgármester szerint „mára eljutottunk oda, a
Vár kezdi azt az arcát mutatni, amilyennek mi
mindig látni szerettük volna”.                                  -d-

Két vári mûemlékház is megszépült

OOkkttóóbbeerrii  BBLLSSzz  kklluubbnnaapp
A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSz) következõ klub-
napját ookkttóóbbeerr  44--éénn,,  kkeeddddeenn  1166  óórraakkoorr tartja a szokott
helyen a Várnegyed Galériában. (I., Batthyány utca 67.)
Ezen a klubnapon tartjuk rendes közgyûlésünket, és be-
szedjük az évi 1 500 forint tagdíjat is, amire kérjük ké-
szüljenek fel. Tagjainkat szeretettel várja a BLSz
Elnöksége.

KKöözzggyyûûlléésstt  ttaarrttootttt  aa  BBÖÖSSZZ
A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) szep-
tember 14-én közgyûlést tartott, amelyen valamennyi
fõvárosi kerület képviseltette magát. 

A BÖSZ Elnöksége beszámolt az elmúlt hetekben
végzett munkájáról, a kormányzat képviselõivel az ön-
kormányzati reformról folytatott egyeztetésekrõl.
Mint ismeretes, a BÖSZ Elnöksége a nyár folyamán tár-
gyalt Navracsics Tibor közigazgatásért- és igazságügy-
ért felelõs miniszterrel, valamint Pintér Sándor belügy-
miniszterrel. A beszámolót egyhangúlag elfogadta a
közgyûlés.

Elsõ körben tárgyaltak a helyi önkormányzatokról
szóló törvény elõkészítõ anyagának koncepciójáról,
amely többek között a fõvárosi és a kerületi önkormány-
zatok feladat- és hatáskör megosztásáról szól. A BÖSZ
fontosnak tartja, hogy a kétszintû közigazgatási rend-
szer mellett a jelenleginél hatékonyabb, korszerûbb és
olcsóbb mûködést alakítsanak ki, ahol világosak és egy-
értelmûek mind a feladatok, mind a hatáskörök. A most
formálódó javaslat alapján erõs fõváros és erõs kerüle-
tek jönnének létre, megteremtve a dinamikus együtt-
mûködés feltételeit. A koncepcióról a közeljövõben foly-
tatódik az egyeztetés. 

KKöösszzöönneett  aa  ttáámmooggaattáásséérrtt  
Alapítványunk számlájára az elmúlt évben a személyi jö-
vedelemadó 1 %-ából 3 139 476 Ft folyt be. Ezúton sze-
retnénk megköszönni minden kedves támogatónk se-
gítségét, mellyel nagyban hozzájárult alapítványunk si-
keres mûködéséhez! 

Ennek köszönhetõen alapítványunk az elmúlt tanév-
ben is sok rászoruló gyereknek tudott támogatást adni
és az iskola fejlesztéséhez hozzájárulni. Az összeget az
Alapítvány Kuratóriuma a kérvények és javaslatok alap-
ján a következõkre fordította:iskolai programok
401079 Ft, munkaközösségek támogatása 145 558 Ft,

ösztöndíj 280000 Ft, iskolai felszerelés 616466 Ft, tar-
tóstankönyv-fejlesztés 48235 Ft, táborok 614 988 Ft,
sporttáborok 453000 Ft, osztálykirándulás 579 500 Ft,
adminisztráció 650 Ft. Összesen: 3139476 Ft
Kedves Szülõk!
Ismét idõszerû, hogy arra kérjük Önöket, hogy személyi
jövedelemadójuk 1%-át továbbra is iskolánk alapítvá-
nyának ajánlják fel. „Szilágyi Erzsébet Gimnázium
Alapítványa Budapest” adószám: 19671437-1-41
bankszámlaszám: 10200940-21518760-00000000.

Köszönettel: Vasváry Kinga,
az Alapítvány Kuratóriumának elnöke

ÍÍrróó--oollvvaassóó  ttaalláállkkoozzóó
Parti Nagy Lajos író-olvasó találkozó lesz ookkttóóbbeerr  2266--áánn,,
sszzeerrddáánn  1177  óórraakkoorr a Vince Kiadó Krisztina krt. 34. szám
alatti könyvesboltjában.  Moderátor: Aradi Péter újság-
író. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

TTáárrssaasshháázzii  ffóórruumm
A Budapesti Társasházi Közös Képviselõk Egyesülete
õszi elsõ tájékoztató összejövetelét október 6-án, csü-
törtökön 17.30 órakor tartja a Pajtás étteremben.
(Gyorskocsi u. 11-13) 
Tervezett program: 17.40-ig regisztráció. 
17.40: A társasházi törvény legújabb módosításai.
18.00: A gázártámogatás megszûnése és az új rendsze-
rû támogatás a szociálisan rászorulóknak, s az ebbõl fa-
kadó közös képviselõi feladatok. 
18.20: Tanfolyam szervezése közös képviselõknek és
számvizsgálóknak az OKJ képesítés megszerzésére.
18.30: Elõadások meghívott elõadókkal: kémény prob-
lémák, kémény bélelés,a január 1-vel életbe lépõ lakás
diagnosztika, osztályba sorolás stb.
Az elõadáson való részvétel a tagoknak díjtalan, a nem
tagoktól 500 Ft-os regisztrációs díjat kérnek. Minden
résztvevõ megkapja a módosított társasházi törvényt.

Budapesti Társasházi Közös 
Képviselõk Egyesülete 

MMoozzggáásssséérrüülltteekk  kklluubbjjaa
A Budavári Mozgássérült klub október 4-én 15 órai kez-
dettel tartja következõ klubnapját a Bem rkp. 6. szám
alatt. Program: összevont névnapi ünnepség.

RRöövviiddeenn

Karók után 
kerítés
Egy évvel ezelõtt nagy lendülettel vágott bele a
Budavári Szõlõskert kiépítésébe a Fõkert
Nonprofit Zrt., a végeredmény azonban min-
denkinek csalódást okozott. Az elültetett tõ-
kék többsége életképtelennek bizonyult, a ka-
rók egy részét kidöntötték, a területet rendsze-
resen letaposták. Ennek ellenére a Fõkert még
egy kísérletet tesz, a Soós István Borászati
Szakközépiskolával közösen megpróbálnak
életet lehelni a szõlõskertbe. Miután az eredeti
elképzelés nem váltotta be a hozzá fûzött remé-
nyeket, ezúttal egy egészen más típusú ültet-
vény telepítése valósulhat meg. A borászati
szakközépiskolával megtartott egyeztetések

eredményeképpen ugyanis világossá vált,
hogy az elvárt minõség- és látványbeli igénye-
ket csak konténeres szõlõk ültetésével lehet el-
érni. Szintén új elem, hogy a sorozatos vanda-
lizmus és lopási kár elkerülése érdekében a te-
rületet körbekerítik – tudtuk meg Erdélyi
Krisztinától. A Fõkert kommunikációs mun-
katársa elmondta, hogy a kerítés elkészültét
követõen várhatóan október elején kerül sor
az új tõkék elültetésére, illetve a konténerek ki-
helyezésére. Mivel a szõlõskert kialakításánál
az elsõdleges szempont a látvány biztosítása és
nem a megtermelt gyümölcs minõsége, ezért
olyan fajtákat választanak, amelyek jól tûrik a
városi klímát. A csupasz karók látványánál
csak jobb lehet.                                                        knp

Középkori hangulatot idéz a Tárnok utca 14. szám alatti ház aranygömbös homlokzata

Belülrõl is felújították a patinás épületet

A Bécsi kapu tér 8. szám alatti ház egyik érdekessége a ma
is termõ védett szõlõtõke

Virággal és ajándékokkal köszöntötte dr. Nagy Gábor Tamás polgármester századik születésnapja alakal-
mából dr. Helle Lászlóné  Erzsike nénit a Farkas Edith Szeretetotthonban. 

Barna Szõgyény Erzsébet 1911. szeptember 11-én született õsi nemesi családban. Édesapja 300 holdon
gazdálkodott Jéken, Kisvárda mellett Szatmár megyében. Budapesten a Sacre Coeur-be járt iskolába.
1938-ban ment férjhez dr. Helle László jogászhoz, három gyermekük született. 1948-tól német, francia és
angol nyelvû levelezõként dolgozott az Országos Fordító és Fordítást Hitelesítõ Irodában, innen ment nyug-
díjba. Az 1930-as évektõl a Krisztinavárosban él, 10 éve a Farkas Edith Szeretetotthon lakója. Isten éltesse
Erzsike nénit!

SSzzáázzaaddiikk  sszzüülleettééssnnaapp
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VVáárrbbaarrááttookk  KKöörree
(Litea Könyvszalon, Budapest I., Hess András tér 4.)
A Várbarátok Köre legközelebbi elõadását  Selmeczi
Andrea tartja október 10-én, hétfõn 17 órakor
Idõutazás a Krisztinavárosban címmel. Minden ér-
deklõdõt szeretettel várnak. 

EEllõõaaddááss  aa  LLáánncchhíídd  KKöörrbbeenn
Október 27. (csütörtök) 17 óra: Szlovákok a magya-
rokról. Elõadó: dr. Hamberger Judit történész, polito-
lógus, Magyar Külügyi Intézet(a környezõ népek
történelmének és kulturális örökségének áttekinté-
sét bemutató sorozat második elõadása)Helyszín:
Budai Vigadó, fsz. (I. ker., Corvin tér 8.)

OOrrsszzáággooss  KKöönnyyvvttáárrii  NNaappookk
Hagyományosan októberben rendezik meg az
Országos Könyvtári Napokat, melynek idei szlogen-
je: Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól!
Könyvtárak összefogása a tudásért. A Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyvtárának
(Krisztina krt. 87-91.) ehhez kapcsolódó programjai:
Október 3-tól: Király urak, királyfiak címmel Tóthné
Fábián Eta és Csetõ Etelka játéktervezõ - és készítõ
iparmûvészek kiállítása a gyerekkönyvtárban.
Október 5-én, szerdán de. 9 órától: Királyfiak, tálto-
sok - Kézmûves foglalkozás alsó tagozatosoknak.
Táltosparipa készítés Csekõ Etelka iparmûvésszel.
Október 7-én, pénteken 10 órakor: MIazami -
Mondókázás, verselés, kitalálósok. Nyulász Péter író
játékos foglalkozása ovisokkal, ovisoknak. 
Õszi kedvezmény: október 3. és 21. között 2db DVD,
CD, videó vagy hangoskönyv kölcsönzésekor a har-
madikat ingyen kölcsönözhetik a könyvtár látogatói.

KKoonncceerrttssoorroozzaatt  aa  HHaaggyyoommáánnyyookk  HHáázzáábbaann
Az idén tízéves Hagyományok Háza többek között a
Virágok vetélkedése címû koncertsorozattal ünnep-
li a jubileumot. A koncertsorozatban egyszerre mu-
tatják be a tradíciót, a gyökereket, a hagyományos
kultúra iránti tiszteletüket és az erre épülõ új „hajtá-
sokat”, a népzene világzenei, jazz, blues, komolyze-
nei kapcsolatait, feldolgozásait. A sorozat háziasszo-
nya Herczku Ágnes, aki a fellépõ zenészekkel, éne-
kesekkel közösen mutatja be, hogyan hatott egy-
másra a népzene és az éppen terítéken lévõ mûfaj.
Az õszi sorozat koncertjei: Népzene és komolyzene
(november 10.) Elõadók: Kádár István vonósnégye-
se, Szeret zenekar, Djerdj Tímea és Herczku Ágnes.
Népzene és népzene (december 8.) Elõadók: a
Magyar Állami Népi Együttes zenekara és a
Söndörgõ együttes.

HHuubbaayy  JJeennõõ  ZZeenneetteerreemm
(I., Hotel Viktória, Bem rkp. 11.)
Október 17-én, hétfõn 19.30 órakor: Foskolos Péter
hegedûestje. Zongorán közremûködik: Fejes
Krisztina zongoramûvész. Mûsor: F. Waxmann
Carmen fantázia,  Hubay A Cremonai hegedûs címû
operából – solo, J. Brahms A-dúr hegedû –zongora
szonáta op.100, C. Franck A-dúr szonáta Chausson
Poeme, M. Ravel Tzigane.  A sorozat következõ kon-
certje: Ágoston András hegedûestje lesz november
21-én. Jegyvásárlás a helyszínen: Hotel Victoria, te-
lefon 06/1 457 8080. Elõvételben: Rózsavölgyi
Jegyiroda, V., Szervita tér 5.

MMeegghhoosssszzaabbbbííttoottttáákk  aa  MMaarrkkóó  kkiiáállllííttáásstt
A Markó Károly életmûvét bemutató kiállítás meg-
hosszabbítva, október 30-áig látható a Magyar
Nemzeti Galériában. A Markó Károly és köre -
Mítosztól a képig címû tárlat igyekszik árnyalt képet
nyújtani a mûvész munkásságáról, elhelyezve õt a
korabeli európai mûvészet történetében. A kiállítás
a kortárs európai, elsõsorban itáliai festészetbõl is
válogat; párhuzamokat állítva törekszik vázlatos ké-
pet adni Markó kortársainak tevékenységérõl is. 

Programok

Búcsú Tarjániné 
B. Katinkától
Eltávozott közülünk egy kiváló pedagógus.
Tarjániné B. Katinka kolléganõnk hosszú szen-
vedés után, életének 70. évében hunyt el. Élete
nagyobb részében az egykori Krisztina téri Ál-
talános Iskolában tanított. Munkáját a lelkiis-
meretesség, tökéletesre törekvés jellemezte.
Élenjáró volt az új nevelési, oktatási módsze-
rek kipróbálásában, bevezetésében, Kiemelt
feladatának tekintette a tanórán kívüli neve-
lést, a gyerekekkel való törõdést. Mint kerületi
munkaközösség-vezetõ eredményesen irányí-
totta a pedagógusok továbbképzését. Sok éven
át vezetõ tanítóként segítette a pedagógusje-
lölteket saját tanórái bemutatásával, képzéssel,
példamutatással. Munkáját oktatási miniszté-
riumi, fõvárosi és kerületi kitüntetésekkel is-
merték el. Távozásával nagy ûrt hagyott sze-
rettei és a pedagógus társadalom körében.
Emlékét szeretettel megõrizzük.

A hamvasztás utáni szentmise október 12-én
17 órakor lesz az I. kerületi Krisztina téri kato-
likus templomban. 

Szilágyi Józsefné ny. szakfelügyelõ 

A címben említett kijelentés szep-
tember 13-án, a Budavári Zenei
Szalon szezonnyitó délutánján
hangzott el. Ittzés Gergely Liszt-díjas
fuvolamûvész tréfásan nevezte így
hangszerét, miközben játékával ép-
pen azt bizonyította, hogy letakarva,
illetve szabadon hagyva a „csõ” lyu-
kait, különleges ujjtechnikával ho-
gyan lehet varázslatos dallamokat
elõcsalogatni a fuvolából. 

A nyári szünet után Szilasi Alex, a
szalon házigazdája „in medias res”,
Bach C-moll szonátájának I. tételét
játszotta meghívott vendégével,
Ittzés Gergellyel. Az eredetileg hege-
dûre és fuvolára komponált mû zon-
gorás változata jól illusztrálta az idei
évad fõ témáját, a zenei átiratot. 

A neves fuvolamûvész közvetlen
hangon mesélt a muzsikusi pályához
való kötõdésérõl. Zenészcsalád sarja-
ként kisgyermekként zeneiskolába
íratták, ahol oboa, majd furulya ta-
nulmányok után választotta végül a
fuvolát. Elõadómûvészi pályája mel-
lett gyakran publikál a hangszerével
kapcsolatos szakcikkeket és neve a
különbözõ zenemûvek fuvolára való
átiratának készítõjeként is ismert.

Bach egy másik mûvének, a G-moll
hegedûszonátának fuvola-átirata
meggyõzõ módon bizonyította,
hogy az eredeti alkotás és az átirat
azonos élvezeti értéket nyújthat.  
Ittzés Gergely Mozartot említve el-
mondta, hogy mûveinek esetében
az átirat egyenrangúvá teszi a két
hangszert. A gyermek Mozart szoná-
tái – a szerzõ szándékai szerint –
„zongorára és hegedûre, vagy fuvolá-
ra” íródtak. A valóságban azonban a
vezetõ szólam a zongora, amellyel a
másik két hangszeres játéka nem
volt egyenrangú: „a hegedûs számá-
ra unalmas a szólam, a fuvolás pedig
meg sem tudta szólaltatni”. Az átirat-
tal azonban megoldódott a problé-
ma, s ezt illusztrálva a két muzsikus
mindjárt el is játszotta a közönség-
nek a 13. szonátát.

A továbbiakban a házigazda és
vendége azt boncolgatta, hogy mi-
lyen jelentést hordoz az „átirat” kife-
jezés. Ittzés Gergely szerint minden
interpretáció egyfajta átirat, egyedi
verzió és megismételhetetlen. Az
elõadásmód legalább annyit változ-
tat egy darabon, mint egy másik
hangszer. Szilasi Alex ehhez hozzá-

tette, hogy voltaképpen a mai zongo-
rán való megszólaltatás is átirat.

A zenemûvek sorában Weber A-
dúr szonátája következett, amely ere-
detileg zongorára készült. Chopin,
Schumann és Liszt számára etalon
volt ez mû. Még a zeneszerzõ életé-
ben, az engedélyével készült belõle
átirat fuvolára és zongorára. Szilasi
Alextõl megtudtuk, hogy Mozart fe-
lesége, Constance Weber a kompo-
nista unokatestvére volt. Mozart, ko-
rai halála miatt nem lehetett tanúja
Weber zenei pályájának – Ittzés
Gergely szerint nagyon távol állha-
tott tõle ez a zenei világ –, Beethoven-
rõl pedig tudható, hogy ki nem áll-

hatta Webert. A szalon közönségé-
nek idõutazása ez alkalommal Bach-
tól indult és Bartókig tartott. A 20.
századi magyar zeneszerzõ Román
táncok címû mûvében saját gyûjté-
seit elõbb zongorára, majd vonós ze-
nekarra dolgozta fel. Késõbb Szé-
kely Zoltán merészen átírta hegedû-
re, amely változathoz Bartók is hoz-
zájárult, s ez a változat vált késõbb
népszerûvé. 

Október 18-án 17 órakor újra meg-
nyitja Bartók termét az MTA Zene-
tudományi Intézete, ahol Szilasi Alex
ezúttal egy meglepetésvendéggel várja
a közönséget. Téma: a belcanto és a
zongora – dalok és átiratok. R.A.

Szezonnyitó a Budavári Zenei Szalonban

„Csak egy csõ”

Különleges geológiai és építészeti
környezet jellemzi a Dísz tér alatti
üreg és pincerendszert, amelyet az
évszázadok során az itt élõ emberek
és a természet egyaránt alakított. A
vári barlangokat javarészt a termál-
víz mosta ki, ami vulkáni utómûkö-
désre utal azokon a helyeken is –
mint amilyen a Várhegy-, ahol
egyébként soha nem voltak mûkö-
dõ vulkánok. 

A Dísz tér alatti pincerendszer na-
gyobb része a legújabb korban is is-
mert volt, így az 1990-es években
aránylag gyorsan megtörtént a terü-
let feltérképezése. Ezt követte bá-
nyászati technológia alkalmazásával
a folyosók, illetve a termek megerõ-
sítése, ami olyan jól sikerült, hogy az
elmúlt évtizedben gyakorlatilag
mozdulatlanok a falak és a boltoza-
tok. Történtek azért meglepetések,
2000-ben egy csõtörés nyitotta meg
azt a járatot, ami addig rejtve ma-
radt a kutatók elõtt. Így sikerült fel-
tárni a késõbb egy természeti kép-
zõdmény után „elefántlábas” te-
remnek elnevezett üreget, amely-
ben gyönyörûen látszik, hogyan

oldja ki a mészkõbõl a kalciumkar-
bonátot a sósavtartalmú termálvíz.
A pincékben kapott helyet a Dísz té-
ri víztelenítõ egy része, melynek az a
feladata, hogy elvezesse az esõt és kü-
lönösen a talajvizet. 

Ez rendkívül fontos, mivel a
Várhegynek saját vízháztartása van,
amit többek között a kutak is szabá-
lyoznak. Jól mûködik a rendszer, hi-
szen a pincék szinte vízmentesek,
nem véletlen, hogy eleink szívesen
tároltak itt élelmiszereket, elsõsor-
ban bort és gabonát. Utóbbit ráadá-
sul az adószedõk elõl könnyen el
tudták rejteni, megszokott trükk
volt, hogy egyszerûen lefalazták a tá-
rolásra szolgáló üregeket.  

Bár az üregek és pincék sok ezer
ember életét mentették meg, a fúrt
kutak legalább ennyi áldozatot hoz-
tak: az elemzések bebizonyították,
hogy a három nagy vári járványért
éppen a kutak vize tehetõ felelõssé.
Ennek az az oka, hogy a mészkõpap-
lan nem képez szûrõ réteget, ezért a
szennyvíz akadálytalanul bejut a ta-
laj víznyerõ szintjeire. -p-

Barangolás a Dísz tér alatti barlangpincékben

Város a város alatt
A Kulturális Örökség Napjai programsorozat keretében idén elõször néhány
órára megnyitották az egyébként a nagyközönség elõtt rejtve maradó Dísz téri
független barlang-pincerendszert. A De la Motte-Beer palotából induló csopor-
tok vezetõ segítségével ismerkedhettek meg a nagyobb részt a 17. században ki-
épített föld alatti világgal.

Minden eddiginél népesebb mezõny szállt vízre az
idén már negyedik alkalommal elstartoló Tabáni
Regattán. A turistahajókkal elfoglalt belvárosi
Duna part miatt a nyugalmasabb csepeli Duna
ágban megrendezett versenyen a klasszikus nyol-
cast a hazai hajó nyerte. A regattához kapcsolód-
va a Tabán Múzeumban változatos kulturális
programokkal várták az érdeklõdõket.

A Tabán Múzeum és a Tabán Társaság Egyesület
kezdeményezésére a kerületi önkormányzat, va-
lamint a Magyar Evezõs Szövetség támogatásával
elsõként 2005-ben rendezték meg a Tabáni
Regatta és Fesztivált, amely az évek során a törté-
nelmi hagyományokat felidézõ valódi látványos-
sággá nõtte ki magát. Idén sem volt ez másként, a
„Kulturális Örökség Napjai” keretében megtar-
tott rendezvényen az evezõsverseny mellett isme-
retterjesztõ elõadások is helyet kaptak. 

A Tabáni Regatta újkori történetét felelevení-
tõ Jármy Miklós elmondta, hogy hat évvel ez-
elõtt, a Magyar Evezõs Szövetség veterán szakosz-
tályának vezetõjeként került kapcsolatba a
Tabán Múzeumot vezetõ Pajor Ildikóval, aki sze-
rette volna feléleszteni a tabáni evezõs hagyomá-
nyokat. Az apropót az adta, hogy Széchenyi
Miklós – az õ nevéhez fûzõdik a Budai Hajós
Egylet létrehozása 1841-ben – éppen a
Lánchídnál rendezte meg az elsõ dunai regattát,
amelyen a Béla nevû hajó gyõzött, kormányánál
a hidat tervezõ Clark Ádámmal. Második lett az
angol egység, míg a harmadik helyet a szintén a
hídon dolgozó olaszok szerezték meg. Néhány
évvel késõbb már a Tabánnak is volt saját evezõs
egylete, melyet Jármy Miklós vezetésével 2005-
ben sikerült feléleszteni. Megvolt tehát az alap,
amihez csatlakozhatott a kétévente megrende-
zett Tabáni Regatta Fesztivál.

Az idei verseny – ami sorrendben már a negye-
dik – hajós nyelven szólva viszont kis híján „lé-
ket kapott”, mivel az állandó szereplõnek számí-
tó marlow-i küldöttség nem tudott Budapestre
jönni. Leégett ugyanis a csónakházuk, ezért
kénytelenek voltak lemondani a találkozót, így a
mostani verseny sprint regattává alakult.
Szerencsére a Lánchíd „kistestvérével” büszkél-
kedõ angliai kisváros csapata nélkül is megvolt a
létszám, mi több, a nevezõ huszonnégy evezõssel
minden idõk legnépesebb mezõnye állt rajthoz a
csepeli Duna ágban. 

Az idei nem csupán a részvételi szám miatt a
„legek” versenye, hanem azért is, mert most in-
dultak elõször nõi versenyzõk, ami azt mutatja,
hogy egyre népszerûbb a rendezvény. Ezúttal
négy futamot indítottak, ezek közül a kormá-
nyos nyolcasok versenye után a Gál Sándor,
Karaszi Péter, Fehér Károly, Nagy Attila, Pénzes

László, Kozeschnik László, Jármy
Miklós, Nagy Tibor összetételû tabáni
csapat állhatott fel a dobogó legmaga-
sabb fokára. A Tabán Múzeumban
megtartott díjkiosztó ünnepséget kö-
vetõen - a díjakat Vecsey Anrdás a
Budavári Önkormányzat képviselõje
ajánlotta fel – folytatódtak a kulturá-
lis események. Elõször dr. Völgyesi
Levente „A tabáni énekkar egyesület
megalakulásának története” címmel
megjelent könyvét ismertette, majd
Király Miklós zongoramûvész Liszt
Ferenc emlékkoncertje zárta az idei
Tabáni Regatta Fesztivált. 

Rekordok a Tabáni Regattán

Szilasi Alex vendége ezúttal Ittzés Gergely fuvolamûvész volt
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Autóval másfél, busszal kettõ, gyalogosan pedig
kilenc perc alatt lehet megtenni a Széll Kálmán
tér és a Bécsi kapu közötti távolságot. Ha azonban
az ember szívesen elidõzik a jobbra-balra nyíló kor-
társ galériákban, és megtekinti a fák köré kiállított
tablókat is, akár két-három órát is eltölthet e rövid
szakaszon anélkül, hogy elhagyná a Várfok utcát.
Az elsõ kiállítótermet 1990-ben Szalóky Károly
nyitotta. Azóta e párszáz méteren idõszakosan
rendeztek már kiállítást garázsban és kirakatban
is, napjainkra pedig kibõvítve és felújítva nyílt új-
ra a Várfok és a Spiritusz Galéria. Mûvész- és mû-
vészetpártoló, valamint lokálpatrióta tevékenysé-
géért Szalóky Károlyt az önkormányzat Buda-
várért Emlékéremmel tüntette ki.
s Két évtized alatt szinte az egész utca hangulatát át-
változtatta… Honnan a szoros kötõdés a környék-
hez?

Születésem óta itt lakom a Várfok utcában. Régi
tervem volt a környezet szépítése, ezért nekilát-
tam, hogy egy vizuális gazdagságot kínáló, ugyan-
akkor élhetõ utcát faragjak az egyébként ere-
dendõen is szép utcából. Biztosan sokan gondol-
juk azt, hogy jobb egy kellemes környezetet bizto-
sító, vonzó arculatú utcában lakni, mint egy le-
pukkant, elhanyagolt helyen. A galériák létre-
hozásával, idecsábításával szerettem volna meg-
mutatni, hogy itt a várszoknyában is érheti ugyan-
olyan élménydömping az erre járót, mint a várfa-
lon belül sétálókat. 
Ma már nem vagyunk egyedül; itt található a
Moholy-Nagy Egyetem Ponton Galériája, a MO-
NO Galéria és az önkormányzat Várnegyed
Galériája is. A csöndes mûvészet jelenléte vonzó-
vá teszi a környéket. A tervek szerint a szépítkezés
tovább folytatódik. A Várfok és a Batthyány utca
találkozásánál lévõ kis zöld placcon – a Várfok
Galéria és az önkormányzat összefogásával – egy
kortárs mûvész szobrát szeretnénk felállítani.
s A környék lakóitól kap néha visszajelzést?

Tapasztalatom szerint az eredményeket mindig a
legszûkebb környezetben a legnehezebb elismer-
tetni. Amikor a Galéria19-nek, az utca szabadtéri
galériájának néhány üvegtábláját összetörték, na-
gyon elkeseredtem, és elegem lett az egészbõl.
Mikor lógó orral néztem a romokat, egy közelben
élõ pár, látva elkeseredésemet arra kért, hogy né-
hány vandál miatt nehogy abba hagyjam az utca
szépítését. Ugyanakkor azt tapasztalom, a frissen
ideköltözõk számára mintha nagyobb vonzerõt
jelentenének a galériák, a pozitív környezeti válto-
zások, mint az õslakosoknak, akik természetesnek
veszik mindezek jelenlétét. Ismerjük a mondást:
Senki nem próféta a…

s Kik tartoznak a Várfok Galéria köréhez?
Csak kortárs mûvészetekkel foglalkozunk, ezen
belül fotográfiával és festészettel. Összesen 19 mû-
vész tartozik a galéria köréhez, akiknek többsége
magyar. Köztük van két kerületünkben élõ és alko-
tó mûvész is; Csiszér Zsuzsi és Szirtes János, de ide
tartozik a világszerte ismert New Yorkban élõ fran-
cia mûvész, Francoise Gilot is, akinek 90. születés-
napját késõ õsszel kiállítással köszönti a Várfok
Galéria. Tradicionális galériásnak vallom magam;
amellett, hogy hosszú távú együttmûködésre tö-
rekszem a mûvészekkel, igyekszem magamnak
megtartani a felfedezés örömét is. 
s Magánemberként is gyûjt képeket?

Otthon ugyanazon mûvészek festményei lógnak a
falakon, mint a galériában. Sok évvel ezelõtt eljött
a galériába egy fiatal amerikai üzletember a felesé-
gével. Azzal a furcsa kéréssel álltak elõ, hogy szeret-
nék megnézni a lakásomat. Amikor meglátták,
hogy ugyanazokat gyûjtöm, mint akiket kiállítok,
azt mondták, hogy nagyon hiteles vagyok, és vásá-
roltak egy feLugossy Laca képet.
s Ön következetesen galériásnak nevezi magát. Mi a
különbség a mûkereskedõ és a galériás között?

A mûkereskedõ célja csupán a mûtárgy értékesíté-
se, nem kötõdik a mûvészekhez. Szeretne 100 Ft-
ból legalább 101-et csinálni, és ha sikerül, számára
véget ér a történet. A galériás azonban mûvészben
és életmûvében, a folyamatos együttmûködésben
gondolkodik. Olyan türelmes „pszichiáter”, aki
felvállalja az alkotói periódusok minden szaka-

szát. Következetesen arra törekszik, hogy a mûvész
munkásságát minél többen megismerjék itthon
és külföldön egyaránt.
s A legújabb kiállításukkal Rozsda Endrének állíta-
nak emléket. Nem gondolja, hogy a szakma és az ér-
deklõdõk túl késõn ismerték meg a párizsi festõ
munkásságát?

Magyarországon 1998-ban, a Mûcsarnokban
volt Rozsdának retrospektív kiállítása, ezt követõ-
en a Várfok Galériában 1999-ben mutatkozott
be. Sajnos a mûvész a kiállítást követõen Párizs-
ban meghalt, azonban a galéria azóta is rendsze-
resen bemutatja munkásságának különbözõ kor-
szakait. Felvállaltuk az életmû feldolgozását, illet-
ve Rozsda Endre emlékének ébren tartását, és
mindent megteszünk annak érdekében, hogy a
mûvész munkásságát – ha késve is – minél széle-
sebben tárjuk a mûvészetszeretõk elé. Halálának
tízedik évfordulóján, 2009-ben azonos idõben
több kiállítást szerveztünk; a Várfok Galériás ki-
állítások mellett a Várnegyed és a Budapest
Galériában, a Francia Intézetben is kiállítot-
tunk mûveibõl. A Várfok Galéria Hommage á
Rozsda Endre címû csoportos kiállításán nem
csupán a Várfok köréhez tartozó mûvészeket,
hanem számos ismert kortárs képzõmûvészt is
felkértünk, emlékezzen velünk a párizsi mester-
re, és már készülünk 2013-ra, amikor születésé-
nek 100. évfordulóját kiállítások sorozatával
fogjuk ünnepelni.
(A kiállítás október 8-ig látogatható) Rojkó A.

Szeptember 15-én a Várnegyed
Galériában rendezett kiállítás meg-
nyitóján tisztelõi még személyesen
üdvözölhették Makovecz Imrét. A
Mester különleges aurájú épületei-
nek fotókiállításával három hétre
szakrális színtérré változott a galéria.
Az erdélyi apró falvak és a hazai tele-
pülések a Kossuth-díjas építész által
sajátos jelképrendszerben kapcso-
lódnak össze. Fazsindelyek és ruszti-
kus falak, tetõszárnyacskák és virág-
motívumok hirdetik, hogy a magya-
rok lakta vidékeken az õsi elemekbõl
és technikákból táplálkozó organi-
kus építész dolgozott. 

Máté Gábor színes fotográfiáinak
segítségével Csíksomlyótól Száz-
halombattáig, Pilisszántótól Sió-
fokig tucatnyi helység megszentelt te-
rét tekintheti meg a látogató. „Nem
a formát, hanem a tartalmat fényké-
peztem” – fogalmazott a fotográfus.

A megnyitó délutánján Incze Ildi-
kó színmûvész Kányádi Sándor Kós
Károly arcképe alá címû versének
részletével üdvözölte a Mestert és a
szép számban megjelent érdeklõdõ-
ket, majd dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester mondott köszöntõ be-
szédet. A városvezetõ Mircea Eliade
A szent és a profán címû írását idéz-
ve e két fogalom jelentését boncol-
gatta. „A szent erõ egyszerre jelent va-
lóságot, örökkévalóságot és ható-
erõt. Az ember azért tud a szentrõl,
mert az megnyilatkozik.” -Makovecz
Imre mûvészete révén megépül egy
fikció és végleges anyagot ölt –
mondta dr. Nagy Gábor Tamás,
majd hozzátette: szakrális épületeit

látva, aki addig kételkedett, meggyõ-
zõdhet róla, a szent létezik! A fotó-
mûvész lencséjén is áttetszik, hogy
Makovecz építészete nemcsak anya-
gában, szemléletében is organikus.
Pályája azt üzeni: a szent térre ko-
runk emberének nagyobb szüksége
van, mint eddig. 

A köszöntõ után Halmos Béla
népzenész és tanítványa, Török Til-
la, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem hallgatója autentikus erdé-
lyi dallamokat és népi szent éneke-
ket adott elõ.

Személyes hangvételû megnyitó
beszédében Fekete György, a Ma-
gyar Mûvészeti Akadémia ügyvezetõ
elnöke elmondta, hogy közel ötven
éve ismeri a Mestert. Kedves adomá-
ban mesélt arról, hogy „ezelõtt het-
venöt évvel az Úr belenyúlt a kromo-
szómás dobozába, és azt mondta az
angyalainak: - Menjetek  el Nagy-
kapornakra, van ott egy asszony, te-
gyétek a méhébe. Õ lesz a társam!”

Gyakran mondják – folytatta Fe-
kete György –, Makovecz Imre a vi-
lág legjobb organikus építésze, akitõl
a Föld minden pontján tanulnak.
Valójában nem az építészete organi-
kus, hanem az, ahogy az építõmûvész
az imádkozó ember iránt viselkedik”
– zárta beszédét az építész kolléga,
majd a közönség tapsa közepette gra-
tulált Makovecz Imrének.

A Szakrális Mûvészetek Hete kere-
tében megrendezett kiállítás októ-
ber 8-ig látogatható a Várnegyed
Galériában. (I. kerület, Batthyány u.
67.) A kiállítás megtekintése ingye-
nes.      -a-

Megszentelt terek In memoriam Makovecz Imre

Elhunyt a templomépítõ

Interjú a Budavárért Emlékéremmel kitüntetett Szalóky Károllyal

A galériás
Õszi programok 
a BEM6-ban

Az õszi idõszakban is a már megszokott színes
programkínálattal várja a kerületi polgárokat
a Budavári Mûvelõdési Ház. A rendezvényeket
úgy válogatták össze, hogy korosztálytól függet-
lenül kicsik és nagyok, családok és idõsek egy-
aránt megtalálják a nekik tetszõ elfoglaltságot.
Összeállításunkban az újdonságokat vesszük
sorra. 

Ismét jelentkezik a nagy sikerû A Dunánál –
dalolókör, amelyen Lovász Irén továbbra is
minden kedden 18.00–19.00 óra között várja
a daloskedvû idõseket. A belépõ 900 forint, a
négy alkalmas bérlet, 3200 forintba kerül.
Szintén az idõsebb korosztálynak szól a csütör-
tökönként 17.30–19.00 óra között megtar-
tott „Fiatalító jóga”. A speciális foglalkozás
olyan testi-szellemi gyakorlatokat tartalmaz,
amely komplex módon segíti az ötven éven fe-
lüli korosztályt az általános egészségi állapot
fenntartásában, az egész test kiegyensúlyozott-
ságában, valamint hozzájárul a fizikai és pszi-
chikai kapacitás javításához. 

Az egyes gyakorlatsorok rendszeres elvégzé-
se enyhíti a mozgásszervi és emésztési panaszo-
kat, egyúttal semlegesíti a kialakult energia-
blokkokat. Horváth Beáta oktató ajánlása sze-
rint, a helyes légzés, a relaxáció elsajátítása, va-
lamint a megfelelõ táplálkozás és a pozitív gon-
dolkodás elvezet a belsõ béke, a harmónia
megvalósításához. Részvételi díj: 1000 forint
alkalmanként. 

Elsõsorban 0-3 éves korú gyermekek és szü-
leik számára ígér kellemes perceket a
„Kerekítõ Mondókás Móka”, az ingyenes be-
mutató foglalkozáson Hegedûsné Tóth
Zsuzsanna citerával, hegedûvel deríti jó kedv-
re a kicsiket. A „höcögés, göcögés és kacagás”
tehát garantált, a program végén – a megszo-
kott módon – a résztvevõk között Kerekítõ
könyvet, manót és Álomkóc Altatódalos CD-t
sorsolnak ki. Elõzetes bejelentkezés szükséges,
az érdeklõdéseket az info@kerekito.hu címen
fogadják, a levél tárgyrovatába kérik beírni az
„okt.15.” megjegyzést. További információ:
www.kerekito.hu 

November 17-én 10.30-kor Levente Péter
gyerekmûsora szórakoztatja a nagyérdemût,
míg december 1-én szintén délelõtt fél tizen-
egykor „Kiskarácsony-Nagykarácsony” cím-
mel a Kolompos együttes zenés mûsora vendé-
geskedik a Mûvelõdési Házban. A két elõadás-
ra érvényes bérlet 1200 forint, a belépõk ára
egységesen 700 forint.

A budaváriak közül sokan csakis miatta
mentek el a Várnegyed Galéria kiállítás-
megnyitójára. Hogy megrázzák a kezét,
hogy hallják határozott, sztentori hangját.
Az utolsó pillanatban azonban telefonon
érkezett a hír: nem jön. A szervezõk tehát
elkezdték a programot nélküle, és a kö-
zönség az alkalmi pódium felé fordult.
Néhány perccel késõbb diszkréten kinyílt
az ajtó, és halkan belépett a Mester. 

Óriási taps fogadta. Hosszú percekig el-
nyúlt az ünneplés, mert Makovecz Imre
csak nagyon lassan, támogató segítséggel
jutott el a mikrofon közelébe. Ahogy ha-
ladt, szétnyílt elõtte a tömeg, és mindenki
láthatta, hogy e nemrég még jól megter-
mett, életerõs ember, aki ha kellett, maga
is gerendákat cipelt a hátán, most nyári
vászonöltönyébõl kifogyva, megtörten és
halálos betegen minden erejét megfeszíti,
hogy megtegye a tízméteres utat. Amikor a
mikrofonhoz ért elmosolyodott, de nem
kívánt beszélni; a megnyitót némán hall-
gatta végig.

A Mestert – aki lapunknak adta utolsó
interjúját – immár templomtornyainak
angyalszárnyai repítik az örökkévalóság-
ba. Védjegye: a szecesszión alapuló, népi
építészeti elemekkel kombinált természeti
motívumkincs nem önmagában lévõ kül-
sõség, hanem sajtos filozófia.  

Éppen harminc esztendeje, hogy önálló
stúdiót alapított, és megkezdte különleges
stílusú, organikus épületeinek elhintését.
Templomai mellett többek között a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem pilis-
csabai épületegyüttese, a sárospataki gim-

názium, a makói Hagymaház, az egri
uszoda õrzi keze nyomát. A külföld szá-
mára az 1992-es sevillai világkiállítás
magyar pavilonja tette ismertté a nevét.

Tiszteletre méltó és tekintélyes volt köz-
életi emberként is, aki elkötelezetten állt
ki a nemzeti értékek mellett. Az általa ala-
pított Magyar Mûvészeti Akadémia civil
szervezetbõl lett immár köztestület. 

A 75 esztendõs Mester nem félt a halál-
tól. Több mint egy tucat vidéken építette
fel az Isten házát, közeli kapcsolatban volt
vele. Az élet utáni létrõl egy helyütt így vé-
lekedett: „Készen állunk a szeretet, az
egyesülés útjára, még ha jó és rossz, igen és
nem, ég és föld kapujaként kell is élnünk
addig, amíg a két kicsi angyal jobbról és
balról szárnyára nem emel, és átvisz oda,
ahol a semmi helyén magunkat végleg
meg nem találjuk.”

Szent Lélek templom, Paks



RReennddõõrrssééggii  sszzeemmppoonnttbbóóll  nnyyuuggaalloommbbaann  tteelltteekk  aa
ttuurriisszzttiikkaaii  ffõõsszzeezzoonn  uuttoollssóó  hheetteeii,,  rraabbllááss  vvaaggyy  mmááss
eerrõõsszzaakkooss  bbûûnnccsseelleekkmméénnyy  eezziiddõõ  aallaatttt  nneemm  ttöörr--
ttéénntt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  ––  ttáájjéékkoozzttaattttaa  llaappuunnkkaatt  ddrr..
KKeesszzttyyûûss  RRuuddoollff  eezzrreeddeess..  AA  kkaappiittáánnyyssáággvveezzeettõõ
eellmmoonnddttaa,,  aa  ffoollyyaammaattooss  kköözztteerrüülleettii  jjeelleennllééttnneekk
kköösszzöönnhheettõõeenn  kkeeddvveezzõõeenn  aallaakkuullnnaakk  aa  kkaappiittáánnyy--
ssáágg  mmuuttaattóóii,,  eezzeekk  aallaappjjáánn  kkiijjeelleenntthheettõõ,,  hhooggyy  aa
kkeerrüülleett  kköözzbbiizzttoonnssáággaa  oorrsszzáággooss  öösssszzeehhaassoonnllíí--
ttáássbbaann  iiss  mmeeggáálllljjaa  aa  hheellyyéétt..  JJóóll  ssiikkeerrüülltteekk  aa  sszzoomm--
sszzééddooss  XXIIII..  kkeerrüülleettii  kkaappiittáánnyyssáággggaall  aa  VVáárroossmmaa--
jjoorrbbaann  ééss  aa  VVéérrmmeezzõõnn  vvééggrreehhaajjttootttt  kköözzööss  aakkcciióókk,,
ss  aa  kkeeddvveezzõõ  ttaappaasszzttaallaattookk  bbiirrttookkáábbaann  ddrr..  KKeesszz--
ttyyûûss  RRuuddoollff  sszzeerreettnnee  hhaassoonnllóó  eeggyyüüttttmmûûkkööddéésstt
kkiiaallaakkííttaannii  aa  XXII..  kkeerrüülleettii  rreennddõõrrssééggggeell  iiss..

MMeegglleeppõõ  eerreeddmméénnyytt  hhoozzootttt  aa  lleegguuttóóbbbbii  kköözzllee--
kkeeddééssbbiizzttoonnssáággii  eelllleennõõrrzzééssssoorroozzaatt,,  aammeellyyeenn  kkéétt
nnaapp  aallaatttt  ttööbbbb  mmiinntt  hhaarrmmiinncc  mmûûsszzaakkii  vviizzssggaa  nnééll--
kküüllii  aauuttóó  aakkaaddtt  ffeenntt,,  aahhooggyyaann  aa  tteelljjeessííttmméénnyyaaddóó
bbeeffiizzeettéésseekkkkeell  kkaappccssoollaattbbaann  iiss  ttaalláállkkoozzttaakk  hhiiáá--
nnyyoossssáággookkkkaall  aa  rreennddõõrröökk..  AA  kkaappiittáánnyyssáággvveezzeettõõ
kküüllöönn  kkiieemmeellttee  aa  kkeerrüülleettii  jjáárrõõrröökk  mmuunnkkáájjáátt;;  aa  kköözz--
tteerrüülleetteenn  sszzoollggáállaattoott  tteelljjeessííttõõ  rreennddõõrröökk  mmiinnddeenn
oollyyaann  sszzeemmééllyytt  iiggaazzoollttaattnnaakk,,  aakkiikk  kkoorráábbbbaann  bbûûnn--
ccsseelleekkmméénnyy  eellkköövveettééssee  mmiiaatttt  kkaappccssoollaattbbaa  kkeerrüüll--
tteekk  aa  kkaappiittáánnyyssáággggaall..  SSiikkeerreess  aazz  iisskkoollaa  rreennddõõrree
pprrooggrraamm  iiss::    aa  KKoosszzttoolláánnyyii  ééss  aa  BBaatttthhyyáánnyy  iisskkoolláákk
eellõõtttt  rreennddõõrröökk,,  mmíígg  aa  BBuuddaavváárrii  iisskkoolláánnááll  ppoollggáárr--
õõrröökk  sseeggííttiikk  aazz  aallssóóssookk  ááttkkeelléésséétt  aa  zzeebbrráánn..

Frontálisan ütközött két motoros
Szerencsés kimenetelû baleset történt a Mészá-
ros utcában, ahol két motoros frontálisan ütkö-
zött egymással.  A helyszíneléskor kiderült, hogy
egyikük minden érthetõ ok nélkül áttért a me-

netiránnyal szemközti sávba, ahol összeütközött
a szabályosan haladó motorossal. Nagyobb baja
egyiküknek sem esett, a biztonság kedvéért
azonban mindkettõjüket kórházba szállították.

Ellenõrzik az árusokat
Összhangban a lakossági bejelentésekkel, a ke-
rületi kapitányság emberei célzottan ellenõrzik a
Várban visszatérõen felbukkanó illegális áruso-
kat. Legutóbb a Dísz teret, és a környezõ utcákat
tisztították meg, a turistákat és a helyieket egy-
aránt zaklató alkalmi vásározóktól.

Légpisztollyal fenyegetõzött – 
Elfogták a rendõrök
Nem mindennapi látvány fogadta a Vérmezõn
szolgálatot teljesítõ járõrt a park északi részén
található focipályák közelében, ahol egy látható-
an zavart fiatalember egy fegyvernek látszó
tárggyal tartott sakkban több hajléktalant. Mint
kiderült a férfi egy töltetlen légpisztollyal fenye-
getõzött, kihallgatásakor azt mondta, hogy nem
emlékszik a történésekre. 

Kábellopó rendõrkézen
Egy szabadnapos kerületi rendõrnek köszönhe-
tõen sikerült megelõzni egy elõre kitervelt ká-
bellopást a Mészáros utcában. A kapitányság
munkatársa feltartóztatott egy gyanúsan visel-
kedõ férfit, aki a rendõrségen elmondta, hogy a
Széll Kálmán téren két ismeretlentõl kapott
megbízást a környék kábelcsatornáinak ellenõr-
zésére. Az volt a feladata, hogy megnézze, dolgo-
zik-e valaki a járatokban, majd értesítse társait,
akik ellopták volna az értékes kábeleket. 

Kék hírek
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Játékos õszi sportnap a Czakón

A Szent János Kórházba tizenhét rezidens felvételizett
sikerrel. Közülük többen hiányszakmákba nyertek fel-
vételt: öten az ortopédia-traumatológia, hárman a ne-
urológia, ketten a pszichiátria szakterületen helyez-
kedtek el. Ezekben a napokban országosan mintegy
140 gyakorló orvos állt munkába. 
A kórház kiemelten fontosnak tartja a pályakezdõ or-
vosok alkalmazását, akikkel hosszú távon szeretnének
együttmûködni. Ezért is hozták létre azt az új pozíciót,
a szakorvos-jelöltek képzéséért felelõs koordinátorét,
akihez a gyakornokok közvetlenül fordulhatnak segít-
ségért képzési, orvos-szakmai kérdésekben. 

Az intézmény vezetése egy bemutatkozó rendezvényt
szervezett a munkájukat kezdõ fiatal orvosok számá-
ra. A programon dr. Pintérné dr. Gönczi Ágnes fõ-
igazgató asszony bemutatta a kórházat, beszélt a fõbb
orvos-szakmai specialitásokról, valamint az intéz-
mény elõtt álló kihívásokról. Dr. Winkler Gábor
professzor hozzászólásában kiemelte, hogy a Szent
János Kórházban van életpálya-modell. Õ maga és
még több osztályvezetõ fõorvos is itt kezdte évtize-
dekkel ezelõtt a gyógyítást, és komoly munkával, va-
lamint tudományos elkötelezettséggel vezetõ beosz-
tásokba kerültek. -d-

A Lánchidat a bemutatkozó tudományterületeknek
megfelelõen osztották fel, külön részt kapott a csillagá-
szat, az ûrkutatás, a fizika és a kémia, ahogyan a zöld-
energiával kapcsolatos kutatások is önálló standokon
mutatkoztak be. Az érdeklõdõk többek között testközel-
bõl ismerkedhettek meg a Gömböc nevû örökmozgó-
val, a Puli Space magyar holdjáróval, a Masat-1 névre
hallgató mûholddal vagy azokkal az alternatív verseny-
autókkal, amelyeket a vállalkozó kedvûek a helyszínen
kipróbálhattak. Népszerûnek bizonyultak az ûrrepülõ
szimulációk, az áramot termelõ energiabicikli, a tészta-
híd és a csillagtérkép készítés, ahogyan a kiállított hold-
kõzetek is sokak érdeklõdését felkeltették. Különösen a

gyerekek élvezték a bemutatókat, az iskolás korosztály
aktív részvétele pedig azt jelentette, hogy a kezdeménye-
zés elérte célját: elhintette a kíváncsiság magját, egyúttal
megadta a felfedezés örömét, ami ahhoz kell, hogy a mai
általános iskolások tanulmányaik során szívesen foglal-
kozzanak a matematikával, fizikával és a kémiával. Ha
ezt sikerül elérni, biztosan meglesz az utánpótlása a
XXI. században stratégiai fontosságú természettudomá-
nyos szakemberképzésnek. A Tudományok hídján ép-
pen ezért az Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Verseny díjazottjai is megjelentek, akik példát mutattak
a tudományokkal most ismerkedõ vagy már pályavá-
lasztás elõtt álló korosztályok számára. 

Holdjáró és versenyautók a Lánchídon 
Egy napra világhírû magyar találmányok, valamint a kutatásban élen járó hazai vállalatok és egyetemek vették birtokba
a Lánchidat. Az autómentes napok keretében megtartott Tudományok hídja elnevezésû rendezvényt a szervezõk szándéka
szerint ezentúl minden évben megismétlik. 

Új rezidensek a Szent János Kórházban

Közönségsikert hozott a kerületben immáron tizenkettedik alkalommal meghirdetett õszi sportnap. A kelle-
mes idõnek és az izgalmas programoknak köszönhetõen egy délelõtt erejéig ismét gyermekes családokkal telt
meg a Czakó utcai Sport és Szabadidõközpont. 

Igazi gladiátorok is feltûntek a
sportnapon, az alkalmi harcosok-
nak az volt a feladata, hogy a puha
anyaggal bevont „gladiátor rúddal”
minél hamarabb lelökjék ellenfe-
lüket a felfordított káposztáshor-
dókról. A gyerekek remekül szó-

rakoztak a páros viadalon, az egy-
kori római harcosokat megszé-
gyenítõ ügyességgel forgatták a

nem éppen könnyû rudakat.

Nem hiányozhattak a programból a kézmûves foglalkozások sem, a kerületi család-
segítõ központ, valamint az idõsek klubja közremûködésével az eredeti elképzelé-
sek szerint varázspoharat készíthettek a gyerekek és vállalkozó kedvû szüleik. A
résztvevõk azonban nem érték be ennyivel, a szakemberek segítségével újabb és
újabb tárgyakkal kísérleteztek: volt, aki tészta ékszereket, mások könyvjelzõt, vagy
pecsételõt csináltak a rendelkezésre álló természetes anyagokból.

A szervezõk gondoltak az idõsebbekre is, a futókör mellett
felállított egészségügyi sátorban vérnyomás- és vércukor-
mérésre várták a testükért felelõsséget érzõ polgárokat. Az
elvégzett több mint félszáz vizsgálat alapján elmondható,
hogy a résztvevõk döntõ többségének nem kell aggódnia
egészségi állapota miatt.

A Czakó utcai
Sportközpont csa-
ládi rendezvényei-
nek állandó, egy-
szersmind leg-
népszerûbb kellé-
ke a légvár. Így volt
ez most is, a legki-
sebbektõl a na-
gyobb gyerekekig,
kortól és nemtõl
függetlenül min-
denki kipróbálta,
milyen érzés sza-
badon ugrálni a
felfújt falak között. 

Miközben a sportnap vendégei belefeledkeztek a játékokba, a füves pályán ádáz
csata folyt a tabáni labdarúgó tornán résztvevõ csapatok között. A gyõzelemért
ezúttal az U7, az U9 és az U11 korosztály képviselõi szálltak harcba, a Tabáni
Spartacus tehetségei mellett az újbudai, budakalászi és II. kerületi gyerekek is pá-
lyára léptek.

A szokásoknak
megfelelõen idén is
tombola zárta a na-
pot. Az önkor-
mányzat és a tá-
mogatók jóvoltából
több tucat ajándék,
könyvek, játékok,
vásárlási utalványok
találtak gazdára. Jó
helyre került a fõdíj
is, a hegyi-kerék-
párt egy kislány vi-
hette haza.

A legtöbben azt hiszik, hogy nincs is könnyebb dolog, mint
megülni egy hordót. Ez azonban csak akkor igaz, ha a hor-
dó a talpán áll, amikor az oldalára fordítják egészen más a
helyzet. Hogy még nehezebb legyen a feladvány, a hordót
ezúttal egy petrencés rúdra húzták, így kellett kötelek segít-
ségével egyik oldalról a másikig csúszniuk a „hordólovasok-
nak”. Bár sokan megpróbálkoztak a feladattal, lábletevés
nélkül alig néhány gyereknek sikerült átjutni a túlpartra. Aki
nem hiszi, járjon utána!
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,
221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnnee--
rraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

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

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

GGaarrzzoonnllaakkááss eladó a Ponty utcában! Belsõudvari csen-
des, galériázható 21 nm-es kellemes otthon egyedülállók-
nak, közös életet kezdõ pároknak. Irányár: 7,5 MFt.
Telefon: 06-70-678-0276.

AAllkkaallmmii vétel! V. ker. a Belváros szívében a Fehér Hajó
utcában 67 m2-es udvari, világos, 2 szoba 3 hallos, azonnal
beköltözhetõ lakás tulajdonostól eladó. Ár: 17.800.000 Ft.
Telefon: 06-70-242-8053.

KKiiaaddóó 23 m2+galéria udvari helyiség raktározás céljából
a Szilágyi Dezsõ téren. Éreklõdni: 06-20-404-8411.

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

SSaasshheeggyyeenn zöldövezetben hatlakásos társasházban 60
nm-es, cirkós, kítûnõ beosztású, alacsony rezsijû örökla-
kás eladó vagy cserélhetõ I. illetve XII. kerületire. Zárt,
csendes udvar, gépkocsi beállás. Irányár: 24 M. Érd.: 06-
30-461-2140.

VVáárrbbaann utcai I. em. 48 m2, kétszobás, cirkós, felújított
öröklakás, jó állapotú kertes társasházban eladó. Ár: 29,8
M Ft. Telefon: 201-94-75, 06-70-237-9030.

VV..  kkeerr. a Belváros szívében a Fehér Hajó utcában 67
nm-es  udvari világos, 2 szoba + hallos, azonnal költözhetõ
lakás tulajdonostól eladó. Ár: 17.800.000 Ft. Telefon: 06-
70-242-8053.

ÉÉlleettjjáárraaddéékkoott fizetne vagy eltartási szerzõdést kötne fia-
tal pár idõs hölggyel vagy úrral. Telefon: 06-20-772-04-03.
Naphegyen a Fenyõ utcában garázs kiadó hosszú távra.
Telefon: 06-30-3831-379.

BBuuddaaii Várban az Úri utcában, reprezentatív adottságú,
70 m2-es, klasszikus dongaboltozatos belterû, felújítandó,
földszinti önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga áta-
dó. Csereirányár: 14,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

BBuuddáánn a Naphegyen - a Tabán közelében - polgári jelle-
gû épületben lévõ felújított, 120 m2-es 3,5 szoba hallos, er-
kélyes, cirkófûtéses öröklakás eladó. Irányár: 41,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.

BBuuddaaii  Várban 2 szintes eladó öröklakások: Tárnok utcá-
ban 92 m2-es + 16 m2terasszal, 2 fürdõszobával: (69 M Ft),
Szentháromság utcában  78 m2-es, felújított 2 fürdõszo-
bával: (39,9 M Ft) Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

NNaapphheeggyyeenn, 2001-ben épült társasházban 47 nm-es, 2
szobás, fürdõszoba, külön WC, erkélyes, nyugati tájolású
öröklakás eladó. Irányár: 21 M Ft. Telefon: 06-30-919-4765.

LLaakkáássccsseerree!!  Tóth Á. Sétányra nézõ, felújított mûemlék
épületben lévõ 3 szoba hallos, földszinti, napos, 100 m2-es
lakást cserélnék vári esebbre. Csereirányár: 35 M Ft.
Telefon: 3755-633.

RReennddkkíívvüüllii  ajánlat! Budai Várban reprezentatív palota-
épület II. (legfelsõ) emeletén lévõ 100 m2-es, 2 apartmanos
kialakítású (2 konyhás, 2 fürdõszobás) napfényes, teljes fel-
újításra szoruló, gázcirkófûtéses, vízórás önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 16,9 M Ft
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Várban egy házban lévõ 2 önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó:  Babits sétány felé nyíló pa-
norámás 72 m2-es 3 szobás (elvi tetõtér beépítési lehetõ-
séggel) (24,9 M Ft) és 120 m2-es, 2 szintes, 2 fürdõszobás
(33 M Ft) Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii  Várban a Mátyás templom közelében, a Táncsics
Mihály utca felé nyíló, I. emeleti - közvetlenül a tetõszint
alatt lévõ - 76 m2-es, 2 szobás, nagy étkezõkonyhás, felújí-
tandó önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 24,9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

KKiivváállóó  ajánlat! Gyermekesek, kutyások! Közvetlen
kertkapcsolatos, önálló kertrészes, 52 m2-es, 2 külön bejá-
ratú szobás, loggiás, nagy étkezõkonyhás, összkomfortos,
jó állapotú öröklakás a Vár közelében, a Toldy Ferenc utcá-
ban alkalmi áron eladó. Irányár: 13.5 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

LLooggooddii  utcában eladó panorámás, 102 m2-es 1 nappali
+ 3 szobás, összkomfortos, 2 WC-vel, 2 garderobe résszel
kialakított, modern, jó állapotú öröklakás + 8 m2tárolóval
és igény szerint 1 db gépkocsi számára teremgarázshellyel
(+ 3,5 M Ft). Irányár: 45,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
2136, 0630/488-2203.

TTööbbbb  generáció ill. irodák, rendelõk számára kiváló le-
hetõség! Eladó Naphegy alján kertes társasházban, teljes
lakószinten lévõ 191 m2-es, 2 lakásként kialakított (126 m2

+ 65 m2), reprezentatív belterû 5,5 szobás, 2 fürdõszobás,
klasszikus polgári öröklakás. Irányár: 43,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii  Várban többgenerációs önkormányzati lakások
örökölhetõ bérleti joga elcserélhetõ: Tóth Á. sétányon 138
m2-es (39,5 M Ft) és 97 m2-es (34 M Ft), Országház utcá-
ban 164 m2 (59 M Ft), Dísz téren 127 m2 (38 M Ft). Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

AA  hhaanngguullaattooss Donáti utcában eladó tulajdonostól egy
két szobás, 2. emeleti konvektoros lakás. Lift van. Irányár:
19,9 M Ft. Telefon: 06-30-515-9402.

BBaallaattoonnffööllddvváárroonn kikötõ mellett vízpart 31 nm-es I.
emeleti apartman felújítva, berendezve eladó vagy budai 2
szobás öröklakásra cserélhetõ! Gépkocsibeálló hellyel, vi-
torlás tárolási lehetõséggel. Horgászoknak elõnyös. Vasúti
állomás 100 méterre. Telefon: 3560-438, 06-302-307-
037.

AAddááss--vvéétteell

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS vváássáárrooll  rrééggii
kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett,,  sséérrüülltt  áállllaappoottbbaann  iiss..  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaa--
llaann..  TTeelleeffoonn::  00663300--445566--33993388..oooo

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

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

SSzzoollggáállttaattááss

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

ÁÁggyyaakk  mélytisztítását , atkamentesítését, kárpit és szõ-
nyegtisztítást a legmodernebb száraz technológiával a
helyszínen vállalok. Bejárónõi munka is érdekel. Precíz,
tiszta munka. Telefon: 06-70-586-3811.

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

VViillllaannyysszzeerreellééss  azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújí-
tásig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-
9344-664, 246-9021. ELMÛáltal minõsített vállalkozás.oo

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

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

FFüürrddõõsszzoobbáákk,, konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszer-
zéssel, garanciával! Vízóraszerelés, ügyintézéssel! www.vi-
zoraguru.hu. Telefon: 06-20-961-6153.

LLaakkáássookk teljes nagytakarítását, szõnyeg kárpit tisztítá-
sát vállalom a legmodernebb technológiával. Középkorú
leinformálható hölgy vagyok. Teljes diszkrécióval dolgo-
zom. Telefon: 06-70-586-3811.

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!!

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

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

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

SSzzoobbaaffeessttééss,, mázolás, tapétázás, hõszigetelés, burkolás
csempe, járólap, parketta. Telefon: 06-20-772-04-03.

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.

TTáárrssaasshháázzaakk  kköözzööss  kkééppvviisseelleettéétt,,  sszzaakkkkééppeessííttéésssseell,,
rreeffeerreenncciiáávvaall,,  nnaaggyy  ggyyaakkoorrllaattttaall  vváállllaalljjuukk..  

ÉÉrrddeekkllõõddnnii::  0066--3300--997777--66661122..

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.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
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

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL helyszínen garanciával! Tele-
fon: 06-30-712-2024.oo

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

VVíízzsszzeerreellééss, fürdõszobák, wc-k felújítása, javítása, sze-
relvény cseréje, felszerelése. Anyagbeszerzéssel is. Te-
lefon: 06-30-447-3603.

OOkkttaattááss

AAnnggooll érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, szaknyelv-
oktatás tapasztalt nyelvtanároknál a Krisztina térnél. Tel.:
06-20-80-86-411.

AAnnaallíízziiss, differenciál-, integrálszámítás, mátrixalgebra,
valószínûségszámítás tanítása fõiskolásoknak, egyete-
mistáknak több, mint húszéves gyakorlat. Telefon: 213-
7747, 06-20-518-2808.

FFeejjlleesszzttõõ  mmiinnii  oovvii!!    
AA  KKiinnccss--ÕÕ  aallaappííttvváánnyy  22--44  éévveess  ggyyeerrmmeekkeekkeett  vváárr,,  aakkiikk--
nneekk  nnyyeellvvffeejjllõõddééssii  pprroobblléémmáájjuukk  vvaann..  FFooggllaallkkoozzáássookk
hhééttffõõ  ééss  kkeedddd  99--1111  óórraa  kköözzöötttt..  66  ffõõss  ccssooppoorrttookkkkaall  zzee--
nneetteerraappeeuuttaa,,  vviizzuuáálliiss  öönnkkiiffeejjeezzééss  tteerraappeeuuttaa,,  llooggooppéé--
dduuss,,  ggyyóóggyyppeeddaaggóógguuss  ffooggllaallkkoozziikk..  HHeellyysszzíínn::  II..  HHaajjnnóó--
cczzyy  uu..  1111..,,  KKiinnccss--ÕÕ  aallaappííttvváánnyy..  JJeelleennttkkeezzééss::  kkiinnccssooaallaa--
ppiittvvaannyy@@tt--oonnlliinnee..hhuu,,  wwwwww..kkiinnccssooaallaappiittvvaannyy..hhuu..
TTeelleeffoonn::  0066--3300--55229955--441133..

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás, korrepetálás, középszintû és
emeltszintû érettségire felkészítés. Több, mint húszéves
gyakorlat. Telefon: 213-7747, 06-20-518-2808.

EEnngglliisshh lessons with native speaker. Conversation
practice, help with grammal. englishbuda@gmail.com.
Tel.: 06-30-732-9938.

AARRTTFFUULL  EENNGGLLIISSHH
AAnnggooll  nnyyeellvvookkttaattááss  kkééppzzõõmmûûvvéésszzeettii  ffooggllaallkkoozzáássookkkkaall  

ééss  mmúúzzeeuummii  óórráákkkkaall  99--1122  éévveess  ggyyeerreekkeekknneekk..  
NNyyíílltt  nnaapp  ookkttóóbbeerr  33..,,  1144..3300--1166..0000,,  1166..3300--1188..0000..  

BBuuddaavváárrii  MMûûvv..  HHáázz..
wwwwww..aarrttffuulleenngglliisshh..hhuu

EEggéésszzsséégg

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

JJóóggaa a mindennapi életben. Az egészség megõrzésében
segít a rendszeres mozgás, szabályos nyugodt légzés és a
stressz oldásában a lazítás. Próbálja ki Ön is! Hétfõn és
szerdán 18.00-19.30-ig. Budavári Ált Isk., Tárnok u. 9-11.
Telefon: 06-30-402-4657.oo

SSvvééddmmaasssszzááss, teljes testmasszás, frissítõ köpöly, moxa,
fül- és testgyertya, reiki kezelések igényesen kialakított
környezetben az I. kerületben (Pálya utca). Idõpont-
egyeztetés telefonon: 0630-815-3465, 0630-815-
3431, www.gyogyrelax.hu, info@gyogyrelax.hu.
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VÁRNEGYED

Oktatás

Szolgáltatás

Adás-vétel

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

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

A Várnegyed újság 2011. évi megjelenése
Lapzárta
Október 4.

Október 26.
November 9.

November 23.
December 7.

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

Lapszám
18
19
20
21
22

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!
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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..

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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EElléérrhheettõõsséégg::        
11001122  BBuuddaappeesstt,,  PPáállyyaa  uuttccaa  77..,,  
++33662200--446666--55880088

wwwwww..hhaazzggoonnddnnookkssaaggii..hhuu  
iinnffoo@@hhaazzggaa..hhuu  


