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Megerõsítették 
a vári barlangokat

Befejezõdött a legrosszabb állapotú, Vár alatti barlangjáratok
rekonstrukciója: felújították a Nagy Labirintus számos szaka-
szát, valamint a Bécsi kapu tér, a Táncsics Mihály utca, illetve a
Dísz tér alatti üregeket. A munkálatok nem csak a barlangok,
hanem a felettük található épületek állagmegóvását is szolgálták
– az omlékony járatok ugyanis a mûemlék lakóházak épségét is
veszélyeztették.

„A Várbarlangok sorsa régóta foglalkoztatja az önkormányzatot,
volt idõ, hogy magunkra hagytak bennünket ebben a kérdésben”
– ismertette a múltbéli körülményeket a helyreállított vári bar-
langjáratokat bemutató sajtótájékoztatón a kerület polgármeste-
re. Dr. Nagy Gábor Tamás elmondta, hogy a törvényi szabályozás
révén három évvel ezelõtt a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazga-
tóságát jelölték ki a barlangok kezelõjének, majd pedig hozzájárul-
tak a döntéshozók ahhoz, hogy uniós támogatással rendbe tegyék
a leginkább aggasztó állapotú járatokat. 

A polgármester közölte: a teljes beruházás mintegy 370 millió
forint volt, amelyhez a nemzeti park és az önkormányzat közösen
358 millió forint uniós támogatást nyert. A fennmaradó 12 mil-
lió forintot a kerület saját költségvetésébõl biztosította. 

„Folyamatos veszélyt jelentett a felszíni világörökségi környezet-
re a felszín alatti világ” – hangsúlyozta Rácz András. A Vidékfej-
lesztési Minisztérium természetvédelemért felelõs helyettes állam-
titkára kifejtette, hogy a Nagy Labirintus rendszerében, továbbá a
Bécsi kapu tér, a Táncsics Mihály utca, valamint a Dísz tér alatti
üregekben elõször háromdimenziós geodéziai felmérést készítet-
tek, melynek eredményei pontosan megmutatták, hol van szük-
ség beavatkozásra, statikai megerõsítésre. 

A felmérést követõen elvégezték a szükséges állagmegóvási
munkákat, ezzel együtt pedig összesen 166 épület, köztük 140
mûemlékház alapját sikerült stabilizálni. Rácz Andrástól megtud-
hattuk, hogy a jövõben lesz még bõven teendõ a Vár alatt, hiszen
ismereteik szerint körülbelül hatvan olyan üreg található a terüle-
ten, melynek sorsa egyelõre rendezetlen.

A most lezárult projekt keretében a statikai megerõsítésen kívül
más fejlesztések is történtek a barlangokban. Füri András, a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának vezetõje arról számolt
be, hogy az állagromlás megakadályozása érdekében több helyen
új szellõzõket alakítottak ki, továbbá a vízelvezetõ-rendszert helyre
kellett állítani, hogy a rossz állapotú közmûvekbõl szivárgó vizet,
illetve a lezúduló csapadékot megfelelõen el tudják vezetni. 

A felhalmozódott törmeléket, gombafertõzött, veszélyes fa-
anyagot eltávolították az üregekbõl. Felújították és kibõvítették az
elektromos hálózatot, mely nem csak a járatok kivilágításához, ha-
nem az újonnan kiépített monitoring-rendszer üzemeltetéséhez, a
veszélyhelyzetek megelõzését szolgáló mûszerek mûködtetéséhez
is szükséges. Mindemellett, a beruházás részeként szakszerûen le-
zárták a bejáratokat, hogy senki ne használhassa illegálisan a bar-
langokat.

Az unió által támogatott projekt a vári üregek mellett a Bu-
dapest határában lévõ Rácskai-barlang állagmegóvását is szolgál-
ta, mely szintén a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának keze-
lésében áll. A Hosszúerdõ-hegy felhagyott kõfejtõjében található,
száz méter hosszú rendszer új, betonozott bejáratát készítette el az
igazgatóság a Közép-magyarországi Operatív Program pályázata
keretében. - d -

Minden eddiginél gazdagabb programkí-
nálattal várja az irodalom és mûvészetpár-
toló közönséget a Magyar Nyelv és a Ma-
gyar Könyv Ünnepe. A Szentháromság té-
ren szeptember elsõ hétvégéjén immár tí-
zedik alkalommal megrendezésre kerülõ
háromnapos rendezvénysorozaton a köny-
vek mellett a hungarikumok kapnak fõsze-
repet. 

A Budavári Önkormányzat és a Litea
Könyvesbolt jóvoltából augusztus 31. és
szeptember 2. között ismét szabadtéri iro-
dalmi szalonná alakul a Szentháromság
tér. A jubileumi, immár tízedik Magyar
Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepén több
mint harminc könyvkiadó várja a látogató-
kat, akiket a szokásoknak megfelelõen vál-

tozatos színpadi programok, író-olvasó ta-
lálkozók, valamint koncertek szórakoztat-
nak. Megemlékeznek a jeles évfordulókról
is, ennek keretében ezúttal a 125 évvel ez-
elõtt született Karinthy Frigyes, és a száza-
dik születésnapját idén ünneplõ Örkény
István kap kiemelt figyelmet. A két kiváló
irodalmár életútját, illetve munkásságát
olyan jeles személyiségek mutatják be,
mint Karinthy Márton – Karinthy Frigyes
unokája-, Szalay Károly és Kézdy György.

A beszélgetések szüneteiben elõadómû-
vészek veszik birtokba a Szent István lovas
szobra alatt felállított színpadot, ahol idén
elsõ alkalommal, a magyar kultúra hunga-
rikumai mutatkoznak be a vári közönség
elõtt.                       (Részletes program a 6-7. oldalon)

Jubileumi könyvünnep 
hungarikumokkal és ostromjátékkal
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A budavári közlekedésfejlesztési pályázathoz
kapcsolódó nagyléptékû beruházások újabb, ki-
egészítõ projektelemekkel bõvülhetnek ki: a kép-
viselõ-testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy
a felszíni parkolás korlátozásával párhuzamo-
san több új mélygarázs is épülhessen a várfal kö-
rül. A szociális tanulmányi ösztöndíjra, vala-
mint a beiskolázási segélyre jogosultak körének
kibõvítésérõl szintén döntöttek a legutóbbi, jú-
nius 28-án megtartott testületi ülésen.

A Budai Vár és környékének közlekedési fejlesz-
tésére, az uniós forrásokra épülõ Közlekedési
Operatív Program keretében az év elején pályáza-
tot nyújtott be az önkormányzat. A megvalósítha-
tósági tanulmány egyeztetése során felmerült a
projekt kibõvítésének lehetõsége, ezért a képvise-
lõ-testület egy határozatában megerõsítette: tá-
mogatja az újabb kiegészítõ projektelemek felvé-
telét.

A közlekedésfejlesztési pályázatról már több íz-
ben is beszámolt lapunk, legutóbb a közmeghall-
gatásról szóló tudósításunkban írtunk részlete-
sen ennek tartalmáról. Mint ismeretes, a projekt
célja a Vár közlekedési kapcsolatainak környezet-
barát fejlesztése, a terület elérhetõségének javítá-
sa. Ennek érdekében újabb buszjáratok indulná-
nak a Várba, melyeken kizárólag elektromos haj-
tású, nulla emissziós jármûvek közlekednének –
az ehhez szükséges jármûtelepet a Déli pályaud-
var melletti MÁV-területen alakítanák ki. A te-
leppel szimbiózisban, a Mészáros utcánál turista-
busz-parkoló is épülne. 

A Várból a turistabuszokat teljesen kitiltanák;
a busszal érkezõ turisták számára új le- és felszálló-
helyeket alakítanának ki a Várbazár elõtt és a
Clark Ádám téren, a Palota úton pedig koncent-
rált turistabusz fogadó pontot hoznának létre.
Liftek, illetve a Várbazárnál egy mozgólépcsõ épí-
tésével tennék könnyebbé a gyalogosok számára a
Vár megközelítését, míg a kerékpáros közlekedés
feltételeit többek között új kerékpárutak kijelölé-
sével, tárolók kiépítésével javítanák. A Várbazár
rekonstrukciójához kapcsolódóan fejlesztenék a
dunai kikötõt, valamint csillapítanák a Lánchíd
utca forgalmát. 

A képviselõ-testület által jóváhagyott kiegészí-
tõ projektelemek célja elsõsorban az, hogy lehetõ-
ség szerint gépjármûmentessé váljon a Vár terüle-
te, rendezzék a jelenlegi parkolási problémákat.
A projekt elsõ ütemében, 2014-ig körülbelül 240
parkolóhelyet szûntetnének meg a legkritiku-
sabb helyszíneken, ezzel együtt viszont egy közel
háromszáz férõhelyes mélygarázs épülhet a
Várbazár alatt. Szintén az elsõ ütem keretében
korszerûsítenék a vári behajtási rendszert, hogy
szigorúbban ellenõrizhessék a jármûvekkel törté-
nõ belépést.

A második, 2015-2017-ig tartó idõszakban to-
vábbi fontosabb utcákban tiltanák meg a parko-
lást, ami által 255-260 parkolóhely szûnne meg.
Ezeket a várfal körül mélygarázsok építésével pó-
tolnák, illetve a garázsok és a Vár lakóterületei
között megteremtenék az igényvezérelt, buszos
kiszolgálást. A harmadik etapban, 2017-2020
között vezethetnék be a parkolás teljes tiltását a
Vár területén, ami nagyjából 500 parkolóhely
megszûntetését, illetve ugyanennyi mélygarázs-
férõhely kialakítását jelentené. A kiegészítõ pro-
jektelemek, valamint azok elõkészítésének be-
csült költsége mintegy 10 milliárd forint. A teljes
beruházás így 23,8 milliárd forintba kerülne, ez-
által pedig a programot – mivel a kiadások meg-
haladják az 50 millió eurót – nagyprojektté mi-
nõsítik át.

A beruházás képviselõ-testületi vitájában Vára-
diné Naszályi Márta (LMP) megjegyezte: nem biz-
tos, hogy szükség lesz mintegy 1200 mélygarázs-
helyre, hiszen a Várban körülbelül ezer parkoló-
hely van, és kevesebb, mint 300 lakossági parko-
lási engedélyt adtak ki az itt élõk autóira – a mély-
garázs-építésekre szánt közlekedésfejlesztési pén-
zek jelentõs részét ezért szerinte hasznosabb cé-
lokra is el lehetne költeni. Dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester ugyanakkor arra hívta fel vá-
laszában a képviselõasszony figyelmét, hogy nem
csak a vári lakosok számára szükséges parkolási
lehetõséget biztosítani: sok a jelentõs tömegeket
vonzó rendezvény a Várban, s az ide érkezõk par-
kolását is meg kell oldani. A polgármester el-
mondta azt is: a pályázati támogatás kedvezmé-
nyezettje az önkormányzat, önrészt ugyanakkor
nem kellene vállalniuk.

A Várbazár alatti mélygarázs tervezése már
megkezdõdött; ennek kapcsán merült fel, hogy a
leendõ garázst az Apród utca felõl lehessen meg-
közelíteni, a már meglévõ közmûhálózat és a mû-
szaki adottságok miatt ugyanis így lenne elõnyö-
sebb és gazdaságosabb. Az Apród utcai lehajtó

egy önkormányzati tulajdonú telken vezetne ke-
resztül, ezért a testület tulajdonosi hozzájárulást
adott az út megvalósításához.

Új parkolóhelyek az Oxygen Wellnessnél

Módosította az önkormányzat a 2012. évi költ-
ségvetésrõl szóló rendeletét; a bevételi fõösszeg
összességében 180 millió forinttal növekedett.
Dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgatótól
megtudhattuk, hogy folyamatosan érkeznek a ko-
rábbi pályázatokon elnyert támogatások. Az új ki-
adási tételek között szerepel a tabáni Oxygen
Wellness melletti közterületi parkolóhelyek léte-
sítésére elkülönített összeg. 

A megvalósítás költségeit felerészben – ötmil-
lió forint összegben – a wellness-központ fedezi, a
bevételek ugyanakkor teljes egészében az önkor-
mányzatot fogják illetni. A pénzügyi igazgató
megemlítette, hogy az idei évben várhatóan ismé-
telten kiírásra kerül a Fõvárosi Városrehabili-
tációs Pályázat, a mûemlékházak felújítási tervei-
nek elkészítésére ezért 10 millió forintot elkülö-
nítenek.

Többen kaphatnak tanulmányi ösztöndíjat

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természet-
beli és személyes gondoskodást nyújtó ellátások-
ról szóló rendelet módosításával ezentúl többen
kaphatnak szociális tanulmányi ösztöndíjat, vala-
mint beiskolázási segélyt. A szociális tanulmányi
ösztöndíjra mostantól azok az általános iskola ne-
gyedik osztályát elvégzõ, illetve a középiskolák
nappali tagozatára járó, jól tanuló, 22 év alatti ke-
rületi diákok jogosultak, akiknél a családban az
egy fõre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének kétszeresét nem
haladja meg (eddig a nyugdíjminimum másfél-
szerese volt a határ). A havi ösztöndíj összegét
4300-ról 5700 forintra emelték. 

A beiskolázási segély esetében – mely az általá-
nos iskolás vagy a 19. életévét még be nem töltött
középiskolás gyermek szülõje vehet igénybe a
szeptemberi iskolakezdéskor – az egy fõre esõ jö-
vedelemhatárt a nyugdíjminimum 220%-ában
határozták meg (korábban a 200%-a volt). A beis-
kolázási segély mértéke az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 30 %-a, azaz jelen-
leg 8600 forint.

A normatív lakásfenntartási támogatás feltét-
elei között új elemként megjelentek a lakókör-
nyezet rendezettségének fenntartására vonatko-
zó szabályok. Ezek alapján a támogatottaknak a
lakásukat, házukat rendeltetésszerûen kell hasz-
nálniuk, valamint tisztán, higiénikusan kell tar-
taniuk, úgy, hogy lehetõleg ne telepedjenek meg
a kártevõk, rágcsálók.

A bölcsõdékben, nevelési és oktatási intézmé-
nyekben alkalmazott térítési díjakról szóló ren-
deletet szintén módosította a testület, ennek kö-
szönhetõen már ezen a nyáron is kedvezménnyel

vehette igénybe minden kerületi oktatási
intézménybe járó diák az önkormányzat ál-
tal üzemeltetett napközis tábort. Korábban
a kedvezményt csak az önkormányzati
fenntartású iskolába járó gyerekek kaphat-
ták meg, jelenleg viszont már minden kerü-
leti iskola tanulójának jár, fenntartótól füg-
getlenül.

Öt elsõs osztály indul szeptemberben

Lezajlottak tavasszal az óvodai és iskolai fel-
vételik, ennek nyomán kiderült, hány és
milyen létszámú csoport, illetve osztály in-
dítható az egyes intézményekben. A képvi-
selõ-testület jóváhagyásával a Brunszvik
Teréz Óvodában egy, a Naphegyiben kettõ,
a Vízivárosiban pedig három csoport in-
dulhat. A Budavári Általános Iskolában
egy, a Batthyány Lajos, illetve a Lisznyai ut-
cai iskolában pedig két-két elsõs osztállyal
kezdõdhet el szeptemberben a tanítás. A
kerületi középiskolák – a Toldy Ferenc
Gimnázium a 7. évfolyamon, a Kosztolányi
és a Szilágyi pedig az 5. évfolyamon – egy-
aránt két-két új osztállyal vághatnak neki a
2012-13-as tanévnek. 

A Lisznyai utcai Általános Iskola, vala-
mint a Toldy Ferenc Gimnázium igazgató-
ját ellenszavazat nélkül újraválasztották a
képviselõk, így a két intézményt változatlanul
Mózessy Egon, illetve Porogi András vezetheti to-
vább. Egy, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
kiírt óvodafejlesztési pályázaton való részvételrõl
is döntött a testület: 100%-ban elszámolható tá-
mogatás igényelhetõ többek között az óvónõk to-
vábbképzésére, tornaszerek vásárlására, vagy ud-
vari játszószerek beszerzéséhez.

Bõvült a tiltott közösségellenes magatartások köre

A képviselõ-testület május végi ülésén a korábbi,
önkormányzati rendeletekben szereplõ szabály-
sértési tényállásokat tiltott, közösségellenes ma-
gatartásokká minõsítette át – május 31-e óta
ugyanis szabálysértéseket már csak a törvényal-
kotó határozhat meg. A szankcionálható közös-
ségellenes magatartások körét most kibõvítet-
ték: közéjük került a közterületen történõ enge-
dély nélküli árusítás, illetve a hirdetmények en-
gedély nélküli elhelyezése (ezeket korábban a
Fõvárosi Önkormányzat definiálta szabálysértés-
ként, a tiltott magatartások körébe azonban
nem sorolta be a fõváros). Bírság fenyegeti a vi-
selkedési rendeletben eddig is tiltott veszélyes
helyekre (kilátók, épületek, Alagút, Bécsi kapu
teteje, várfal mellvédfala stb.) való kimászást, va-
lamint a szelektív gyûjtõedények rendeltetéstõl
eltérõ használatát is. 

(A rendeletek olvashatók a Budavári Önkor-
mányzat ügyfélszolgálati irodáján, vagy az önkor-
mányzat honlapján: www.budavar.hu.)

Földanya-szobor a Bécsi kapu elõtt

Wágner Nándor szobrászmûvész, a gellérthegyi
víztározó fölött kialakított Filozófiai Park
szoboregyüttes alkotójának özvegye, Akiyama
Chiyo asszony felajánlotta az önkormányzatnak,
hogy a mûvész Földanya címû szobrának másola-
tát saját költségén elkészítteti és felállíttatja a ke-
rületben. A másolat elkészült, a képviselõ-testület
pedig kijelölte a mûalkotás számára ideális hely-
színt: a kõbõl készült, viszonylag kisléptékû, de
szuggesztív hatású mûvet a Bécsi kapuhoz közel, a
Lovas út és a Várfok utca által közrezárt zöldterü-
leten helyezhetik el.

Módosították a Budavári Kapu Kft. üzleti tervét

Újból megbízást kapott feladata ellátására az I.
kerületi Házgondnoksági Kft. könyvvizsgálója, a
Tomcsányi Audit Kft. Az önkormányzati tulajdo-
nú társaság felügyelõ bizottságának tagjait,
Nádas Ágnest és Horváth Adriánt, valamint el-
nökét, Tölgyszéki Papp Attilát szintén újraválasz-
totta a testület. 

Elfogadták a Budavári Kapu Kft. módosított
üzleti tervét. A módosításra többek között azért
került sor, mert egy tavaly kötött szerzõdés ellen-
értékét részletekben idén kell megfizetni, illetve a
személyi állomány folyamatos feltöltésével a bér
és járulékköltségek növekedtek – ezzel egy idõ-
ben viszont csökkentek a dologi kiadások, mivel
saját munkaerõvel látják el azokat a feladatokat,
amelyeket korábban szolgáltatásként vállalkozá-
soktól vásároltak.

Támogatás a társasházak felújításához

Az idei kerületi társasház-felújítási felhívásra a
megjelölt határidõig 64 lakóközösség jelentke-
zett, s kettõ kivételével mindegyik sikeresen pá-
lyázott – összesen mintegy 51 millió forintot kap-
tak vissza nem térítendõ támogatásként. Az ön-
kormányzat ebben az évben is a kerületi épületek
közös tulajdonú utcai homlokzatainak helyreállí-
tását, a tetõk, kémények felújítását, újraépítését
kívánta elõsegíteni. A támogatás összege nem ha-
ladhatta meg a társasház által igazolt saját forrás
összegét és a felújítási összköltség 40%-át.  

Együttmûködés a XV. kerülettel

A Budavári Önkormányzat korábban úgy dön-
tött, hogy 2012. december 31-ével kilép a XI. ke-
rületi Habiltációs Fejlesztõ Központot fenntartó
társulásból; most viszont arról határozott, hogy
ellátási szerzõdést köt a XV. kerületi Önkormány-
zattal, hogy egy I. kerületi gyermek számára férõ-
helyet biztosítsanak a pestújhelyi Fejlesztõ Gon-
dozó Központban. A központ országosan is egye-
dülálló intézmény: súlyosan-halmozottan sérült
gondozottak számára kínál nappali ellátást, illet-
ve oktatást (fejlesztõ felkészítést, fejlesztõ iskolai
oktatást) hat éves kortól. 

A képviselõ-testület hozzájárult, hogy a kerüle-
ti gyermekfogászaton dolgozó dr. Kovács Anna
fogorvos értékesítse praxisjogát. A vevõ a Tímár
Dent Bt., melynek képviselõje, dr. Tímár Gabri-
ella Szilvia veszi át szeptember 1-jével az Attila úti
rendelõtõl búcsúzó kollégája feladatait.             - d -

A képviselõ-testületi ülésen történt

Újabb mélygarázsokat építenének 
uniós támogatással

Újjászületik a Várnegyed

Kiemelt projekt lett 
a Budai Vár 
közlekedésfejlesztése
Kiemelt projektnek minõsítette a Budai Vár és kör-
nyékének közlekedésfejlesztését, és csaknem duplájá-
ra emelte annak támogatását a kormány. A kormány-
határozat szerint a közlekedésfejlesztési beruházás be-
került a Közlekedési Operatív Program 2011-13 ak-
ciótervének kiemelt projektjei közé, továbbá a koráb-
ban tervezett támogatási összeget 3 milliárd 341 mil-
lió forinttal megemelték, és így eléri a 6 milliárd 416
millió forintot. A komplex beruházás elsõ üteme töb-
bi között a Várbazárhoz kapcsolódó gyalogos közleke-
dés fejlesztését és a behajtási rendszer korszerûsítését
tartalmazza.     

A beruházásról az önkormányzat februárban lakos-
sági fórumot tartott, és a terveket részletesen ismer-
tették a júniusi közmeghallgatáson is. Elhangzott,
hogy a Budai Vár és környékének fejlesztése több,
közlekedést érintõ beruházással kapcsolódik össze.
Így például elektromos buszok közlekednének a
Várban, a turistabuszok behajtását megtiltanák és fo-
lyamatosan csökkentenék a parkoló autók számát.
Az autóknak mélygarázsokat  építenek majd.  A
Várbazárnál épülõ mozgólépcsõn túl több helyen lif-
tek vezetnek majd a Várba, valamint csillapítják a for-
galmat a Lánchíd utcában, ahol szélesebb járdát és ke-
rékpárutat is kialakítanak.  

A beruházásról a továbbiakban is folyamatosan tá-
jékoztatjuk a Várnegyed olvasóit.  

A nándorfehérvári diadalra emlékeztünk
Idén 556 éve, hogy 1456. július 22-én a Nándorfehérvárt védõ keresztény magyar seregek Hunyadi
János vezetésével, több mint kéthetes csatát követõen megsemmisítõ vereséget mértek II. Mehmed
török szultán hadaira, és ezzel mintegy 70 évre megállították a törökök további európai terjeszke-
dését. A magyar és az európai történelem, s a kereszténység e jeles napját tavaly az Országgyûlés a
Nándorfehérvári Diadal Emléknapjává nyilvánította. Az emléknapon  a kormány nevében
Hende Csaba honvédelmi miniszter mondott ünnepi beszédet a Halászbástya alatt álló Hunyadi
János szobornál.  
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2. helyezés a prágai ifjúsági futballkupán
Prága I. kerületének Önkormányzata testvérvárosai
részvételével 2012. június 20-23. között nemzetközi
ifjúsági futballkupát rendezett, amelynek a cseh fõvá-
ros hangulatos, zöldövezetében fekvõ eRZet Sport-
centrum adott otthont. A rendezvényt ünnepélyes ke-
retek között Pavol Škrak, Prága I. kerület Önkormány-
zat Nemzetközi divíziójának vezetõje nyitotta meg, aki
beszédében hangsúlyozta, hogy a testvérvárosi
összefogás rendkívül fontos Prága számára. 

A Budavári Önkormányzatot a Tabáni Spartacus SE
1997-es utánpótláscsapata képviselte: Deák Zsolt és
Bárdi Kristóf futballedzõk vezetésével Bagdy Márk,
Balogh Dániel, Csicsely Márk, Hajas Bálint, Horváth
Bendegúz, Krepuska Dániel, Laczkó Benedek, Lukász
Levente Marcell, Mensáros Marcell, Prószéky Kristóf,
Sóvári Dániel és Tolvaj Roland léptek pályára. 

A négynapos rendezvény során nyolc válogatott
küzdött meg egymással: négy csapat képviselte a há-
zigazda Csehországot, egy a németországi Bamberg-
bõl, egy a szomszédos Szlovákiából, Pozsonyból, egy
pedig az izraeli Rosh Ha’ayin városból érkezett. A tor-
nán a kerületi csapat a második helyet szerezte meg.

Lengyelné Mitterer Andrea

Ebtartók figyelmébe!
Az augusztusban hatályba lépett rendelet szerint az
ebek mikrochippel történõ megjelölését ez év decem-
ber 31-ig el kell végezni. 2013. január 1. után négy hó-
naposnál idõsebb eb mikrochip nélkül nem tartható.

Az önkormányzati rendelõben (1015 Budapest,
Batthyány utca 48.) az ebek mikrochippel történõ el-
látása regisztrációs díjjal együtt, kedvezményesen
bruttó 2200 Ft-ba kerül. Kérjük, használja ki a lehetõ-
séget! Telefon: 213-68-74 és 06/30-933-10-25.

Kosci találkozó
2012. szeptember 15-én, szombaton 14.00 órától ta-
lálkozót ad egymásnak az egykori Kosciuszkó Tádé ut-
cai Általános iskola minden volt diákja és tanára.
Részletek és jelentkezés a kosci.hu honlapon. Gyere el,
és szólj a többi volt koscisnak is, akit ismersz! A találko-
zó megtartását az épület jelenlegi használója, a LIA
Iskola is támogatja. 

PPrrooggrraammookk

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet 

a tulajdonában lévõ,
1014 Budapest Nándor u. 9.

szám alatti lakások és 
helyiségek 5 éves határozott

idejû bérbeadására.
A részletes pályázati kiírás átvehetõ

a Budapest I. kerület 
Budavári Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Irodáján.

Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.
Telefon: (1) 458-3000, 458-3030,

vagy megtekinthetõ 
az Önkormányzat honlapján,

a www.budavar.hu internetcímen,
a PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda 

menüpont alatt. 

Nyárbúcsúztató Bál 2012.
A hagyomány szerint az I. kerületben addig nem kezdõdik el a szeptember, amíg a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpontban meg nem rendezik a
Nyárbúcsúztató bált. Augusztus 25-én önfeledt szórakozásra hívják a városrész apraját-nagyját, hiszen felcsendülnek a házibulik kedvelt slágerei,
lesz kisállat-bemutató, fergeteges salsa bemutató, tombola, jófajta étkek és itókák, tûzijáték és rock koncert. Az est sztárvendége ezúttal Charlie és ze-
nekara. A belépés mindenkinek díjtalan. 

Jellegzetes rekedt hangja egyedi és összetéveszt-
hetetlen. Akár rockot, akár jazzt, bluest, soult
vagy funkyt énekel, hiteles, mint Joe Cocker. Ki
hinné, hogy gyerekként még balett-táncosnak
készült és egy baleset miatt kellett abbahagynia a
tánctanulást? 

Horváth Károly Liszt-díjas énekes, azaz –
ahogy sokkal többen ismerik, Charlie – az idei
Nyárbúcsúztató bál sztárvendége, aki saját zene-
karával lép fel a Czakó színpadán. A népszerû
énekes nem titkolja a korát. Idén lesz 65 eszten-
dõs, és születésnapja alkalmából az év végén ha-
talmas koncertre készül a Papp László Sport-
arénában. A decemberi mûsorban pályája legsi-

keresebb dalait is felvonultatja. Elárulta, hogy az
I. kerületiek már augusztus végén kapnak egy kis
ízelítõt a jubileumi programból.

Az énekes, aki a gimnáziumban alapította elsõ
zenekarát, több ismert magyar együttes (Decca,
Olimpia, Generál, Tátrai Band stb.) tagjaként
vált ismertté. Késõbb Afrikában, illetve egy ten-
gerjáró hajón muzsikált, míg az 1990-es évek ele-
jén önálló karrierbe kezdett. Rózsa István produ-
cer – 2011 óta a Budavárért emlékérem kitünte-
tettje – felajánlotta számára egy szólóalbum lehe-
tõségét. Sokan támogatták az ötletet, sokan bu-
kásnak vélték, hiszen akkoriban kezdõdött el a
Tátrai Band karrierje is. Charlie mégis belevá-
gott, mert úgy gondolta, az életben talán ez egy
egyszer adódó lehetõség, amit nem szabad elsza-
lasztani. Az album készítésében a régi barátok,
zenésztársak, épp úgy közremûködtek, mint a
Charlie által tisztelt neves zenészek. A CD 1994
tavaszán jelent meg. Az album arany, majd plati-
nalemez lett, és a következõ évi Aranyzsiráf sza-
vazáson elnyerte az „Év albuma” díjat. Ugyan-
ilyen sikeres lett a Mindenki valakié címû máso-
dik album. Charlie sikereinek egyik titka, hogy a
szerzõk – Lerch István és Horváth Attila – sze-
mélyre szabottan, az õ hangterjedelmére és „ma-
gányos figura” alkatára írják a számokat. Több
teltházas fõvárosi koncert után, Charlie késõbbi
lemezeivel nem a tömegízlést akarta szolgálni,
hanem a jazz, a soul és funky mûfaja felé tett ki-
rándulást. 

Charlie hívei most sem fognak csalódni, mert
az énekes a szokásos igényességgel, kiváló hang-
szerelésben adja elõ dalait. A tûzijáték elõtt min-
den bizonnyal elhangzik majd a „Nézz, nézz az ég
felé” címû szám is. a.  

Gõgös Zsuzsa és Tóth Gábor szerint az állatbe-
mutató kicsit olyan, mint a foci: nagyon szereti a
közönség, és bármilyen helyszínen megrendez-
hetõ. A Czakón ezúttal épp a labdarúgópálya le-
takart zöld gyepén vonulnak majd fel az utazó ál-
latbemutató szereplõi: Bonca a pumi, valamint
társai, a róka, a borz, a patkány és az egér. (Nem
kell megijedni, mert a „társulat” tagjai vala-
mennyien barátságos élõlények.)

Gõgös Zsuzsa kérdésünkre elmondta, hogy Az
alkalmazkodás mesterei címû játékos oktató,
szórakoztató állatbemutató során a városokba,
parkokba beköltözött állatokkal testközelbõl is-
merkedhetnek meg a gyerekek. Az ismeretter-
jesztõ interaktív elõadást a „show” szelíd szerep-
lõivel teszik színesebbé. A résztvevõk megfigyel-
hetik az állatok mozgását, táplálkozását, külsõ
jellegzetességeit és megtudhatják, hogyan alkal-
mazkodtak a városi élethez. A kb. egyórás mû-
sorból sok olyan érdekesség és különlegesség is

kiderül, amire aligha gondol egy városlakó gye-
rek. Mire valamennyi négylábú bemutatkozik, a
közönség szinte mindent megismerhet testfel-
építésükrõl, tulajdonságaikról, életmódjukról és
természetesen a velük való helyes viselkedési for-
mákról. Az állatok gazdáit – Zsuzsát és Gábort –
nagyon sok család személyesen ismeri, hiszen
törzshelyükön, a Budakeszi Vadasparkban szinte
minden héten rendeznek állatbemutatót. Éve-
ken keresztül állatgondozóként, illetve szakveze-
tõként szereztek tapasztalatokat, ezekre épültek
késõbb az elsõ komolyabb állatbemutató progra-
mok. Ma már többféle elõadással és állatcsapattal
járják az országot.

„Az alkalmazkodás mesterei” a nyárbúcsúzta-
tó bálon délután öt órától mutatkoznak be a szó-
rakozni vágyó gyerekközönségnek és szüleiknek.
Nem érdemes késni, mert az állatok többségét
kézbe lehet venni és hálásak, ha megsimogatják a
bundájukat!                                                                 r. a.

A táncparkett ördögei
A salsa vérpezsdítõ, pikáns és egészséges, akár egy
mártás. Mondhatjuk így is: „salsa pikante”, hiszen a
spanyol salsa kifejezés eredetileg szószt jelent. A kö-
zép-amerikai tánc hívei – köztük Laki Dóra több-
szörös magyar és kétszeres táncvilágbajnok, koreog-
ráfus, a Fuego de la Salsa Dance Company alapító-
ja – határozottan állítják, hogy e latinos zenében és
táncban találják meg az élet egyik legnagyobb öröm-
forrását. 

A salsa soha nem volt egységes zenei mûfaj, ma is
keveredik benne a kubai nemzeti dalforma: a son,
valamint a csacsacsa, a mambó és a szving. Amit ma
salsaként ismerünk, az az 1960-as években szüle-
tett, amikor rengeteg kubai és puerto ricói emig-
ráns érkezett New Yorkba. Az õ közösségük alkotta
a „Spanish Harlem”-et. Igyekeztek megõrizni ha-
gyományaikat, kultúrájukat, dalaik a közösség sajá-
tos problémáiról szóltak. 

A Nyárbúcsúztató bálon – a pillanatnyi idõjárás-
tól függetlenül – Laki Dóra és táncszínháza garan-
tálja a forró hangulatot. A pezsdítõ ritmusokra vir-
tuóz módon ropja majd a társulat és könnyen elõ-
fordulhat, hogy a közönség soraiból is kedvet kap-
nak néhányan a latin ritmusokhoz. (A legügyeseb-
bek ajándékot is kapnak.)

Laki Judit elárulta, gyerekként klasszikus balet-
tet, majd jazztáncot tanult Jeszenszki Endrénél és
Bakó Gábornál. Idõvel több táncstílust is kipróbál-
va, a latin versenytáncokon keresztül jutott el a latin
divattáncokhoz, a salsához és a mambóhoz. Táncos
párjával, Szõnyi Leventével 2004-re ötszörös
Magyar Bajnokok, IDO Világbajnokok és kétszeres
WSF Világbajnokok lettek. 

Dóra egy bõ évtizede utánpótlás-neveléssel is fog-
lalkozik. Tanítványai között korosztályos bajnokok
is akadnak, közülük néhányan a Czakó közönségé-
nek is bemutatkoznak.  

Nyárvégi jég – dupla whiskyvel

Állati jó állatbemutató

A  hagyományoknak megfelelõen, idén is Semmelweis Ignác szü-
letésnapján köszöntötte a kerület egészségügyi dolgozóit, valamint
a szociális szférában tevékenykedõket  a Budavári Önkormány-
zat. Az ünnepségen került sor a Semmelweis-díj átadására, ame-
lyet a Képviselõ-testület döntése értelmében Szigeti Lászlóné, a
Budapest-Budai Református Egyházközség diakónusa, vala-
mint Faluhelyi Tamásné, a Maros utcai szakrendelõ reumatoló-
giai asszisztense vehetett át. 

Az együttlétek fontosságát emelte ki a Semmelweis napi ünnepség
résztvevõit köszöntõ dr. Nagy Gábor Tamás, aki szerint a minden-
napi élet szavaival nehéz kifejezni azt a hálát, amely beosztástól füg-
getlenül kijár valamennyi egészségügyi és szociális dolgozónak.
Ezért fontos, hogy legyenek olyan kitüntetett pillanatok, amikor a
közösség kinyilváníthatja megbecsülését azok iránt, akik az év vala-
mennyi napján értünk dolgoznak. Kiváló alkalom erre Semmel-
weis Ignác születésnapja, amelyen a budavári polgárok nevében
minden évben ünnepséggel köszönti a kerület egészségügyi dolgo-
zóit a kerületi önkormányzat – hangsúlyozta kerületünk polgár-
mestere rámutatva arra, hogy vannak olyan hivatások, amelyek
tiszteletet ébresztenek az emberekben. A szokásoknak megfelelõ-
en idén is két szakember részesült az elismerésben, Szigeti Lász-
lóné a Budapest–Budai Református Egyházközség diakónusa a
szociális, míg a kerületi szakrendelõben reumatológiai asszisztens-
ként tevékenykedõ Faluhelyi Tamásné az egészségügyi területen
érdemelte ki a Semmelweis-díjat. 

Dr. Nagy Gábor Tamás kiemelte: ismét két olyan személyiség
kapta meg a díjat, akik példát mutatnak, akikre jó felnézni, akik ér-

tünk tesznek – kérés nélkül, jó érzéssel és jó kedvvel végzik ne-
héz, sokszor áldozatokat kívánó munkájukat. 

Mint Szontágh Szabolcs református tiszteletes laudációjában
fogalmazott, minden ajándék, minden Istentõl jön, Õ a forrás,
ami képessé tesz mindenre. Ezért kell úgy dolgoznunk, hogy
nem magunkra, hanem Istenre mutatunk, aki megerõsít felada-
tainkban. Így tesz évek óta Szigeti Lászlóné, amikor a kerület ja-
vára, az elesetteket segítve munkálkodik. De nem csupán szû-
kebb pátriájában alkot, alkotott maradandót, hiszen õ hozta lét-
re az elsõ egészségügyi szakközépiskolát, amely ma is Semmel-
weis nevét viseli. 

Különös jelentõsége van a díjnak Faluhelyi Tamásné életé-
ben, hiszen éppen ötven évvel ezelõtt kezdett el dolgozni az
egészségügyben. Elõször nyolc évet Vas megyében, majd ezt kö-
vetõen megszakítás nélkül 42 éve a Maros utcai szakrendelõben
szolgálja a betegeket – emlékeztetett méltatásában a Maros utcai
rendelõt vezetõ dr. Bodroghelyi László. A fõigazgató-fõorvos el-
mondta, hogy Faluhelyi Tamásné rendelõintézeti asszisztensként,
késõbb fizikoterápiás szakasszisztensként, az utóbbi idõben pedig
a reumatológiai szakrendelésen tevékenykedik. „Tehetségét, szor-
galmát mindig a betegek és munkatársai javára kamatoztatta, lelke-
sedése és tenni akarása ötven év alatt sem kopott meg” – sorolta dr.
Bodroghelyi László.

A laudációkat követõen került sor a polgármesteri dicséretek át-
adására. Az elismerésben idén Gyetvai Zsuzsanna, az Egyesített
Bölcsõde szakgondozónõje, Ujvári Barbara, az Egyesített Bölcsõ-
de szakgondozónõje, Turcsányiné Lasztaméri Éva, a Gondozási
Központ szociális gondozója, Simon Olivérné, a II. számú Idõsek

Klubjának gondozója, Kren Réka, a Budavári Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgáltatási Központ pszichológusa, Nagyné dr.
Thuma Judit fül-orr-gégész, audiológus szakorvos, dr. Molnár
Zsuzsanna  radiológus szakorvos, Vízhányóné Valovics Violetta
gyógytornász, Minich Lászlóné – fizikoterápiás asszisztens, Hartai-
né Farkas Ágnes fül-orr-gégészeti asszisztens, Nagy Tamás, az
Egészségügyi Szolgálat gondnoka, Bedõ Istvánné, az Egészségügyi
Szolgálat pénzügyi és számviteli ügyintézõje, Fenyvesiné Hollós
Krisztina háziorvosi asszisztens,  Gyõri Mihályné  fül-orr-gégészeti
asszisztens,  és Sinkóné dr. Horváth Ágnes házi gyermekorvos ré-
szesült. 

Átadták a Semmelweis-díjakat

Szigeti Lászlóné és Faluhelyi Tamásné dr. Nagy Gábor Tamás polgármestertõl vet-
te át a Semmelweis-díjat
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Aki korábban a Budai Várba látogatott, öröm-
mel tapasztalta a világörökségi védelem alatt álló
terület folyamatos megújítását. Hiszen az elmúlt
években elkészült a Halászbástya teljes felújítása
és kívülrõl már teljesen újjászületett a Mátyás-
templom. Elkészült a Tóth Árpád sétány, ahol a

kerület a régi, kopott padokat és burkolatot újak-
ra cserélte és frissítették a zöldfelületet és számos
mûemlékházat is felújított az Önkormányzat. Azt
azonban mindenki megdöbbenéssel fogadta,
hogy a vári utak katasztrofális állapotban vannak.
Kifordult, hiányos kockakövek, kicsorbult szegé-
lyek, a kövek között a melegben
megolvadó szurok jellemezte az
utat.    

Közmeghallgatásokon, lakos-
sági fórumokon rengeteg pa-
naszt és észrevételt fogalmaztak
meg az itt lakók. Számos fény-
képet, MMS-t küldtek a Polgár-
mesteri Hivatalba, amelyeken jól látszott, hogy
hiányoznak a kockakövek. Többen is jelezték,
hogy a rossz út miatt tönkrement az autójuk len-
géscsillapítója és ki kellett cseréltetniük. Sokan
szenvedtek balesetet: elestek és kificamodott a
bokájuk. Mások pedig arra panaszkodtak, a szu-
rok ráragadt a cipõjükre, amelyet így behordták a
padlóra, szõnyegre. Nem egyszer elõfordult, hogy

vidékrõl a Budai Várba látogatók vagy éppen kül-
földi turisták írták meg panaszukat, jelezve: ez
nem méltó a világörökségi védettséget élvezõ
Budai Várhoz. 

A Budavári Önkormányzat azonban szinte te-
hetetlen volt, ugyanis a buszútvonal fenntartója,
kezelõje a Fõvárosi Önkormányzat és nem a ke-
rület. (Érdemes felidézni, hogy a kerület kezelésé-
ben lévõ utakra az önkormányzat kiemelt figyel-
met fordít:  néhány éve készült el az Úri utca, a
Logodi utca, a Lovas út, a Markovits utca felújítá-
sa, tavaly pedig a Mikó utca lehajtójának burkola-
tát cserélték ki.) A kerület többször is sürgette a

felújítást, ám a fõváros mindig csak annyit mon-
dott: majd jövõre. Az sem volt ritka, hogy a fõvá-
ros már a kövek pótlását, a veszélytelenítést sem
végezte el.   

A munkálatok
Végül hosszú évek ígérgetése és halogatása után a
Fõváros új vezetése 2010-ben biztosította a felújí-
táshoz szükséges pénzt és 2011 tavaszán közbe-
szerzési eljárást indított. Ez a korábbi rossz szabá-
lyozás miatt jelentõsen elhúzódott, és a kivitele-
zés csak idén tavasszal kezdõdhetett meg. A pályá-
zatot a Penta Kft. nyerte meg, õk végzik a kivitele-
zést. Az útfelújítási beruházás értéke 533 millió
forint. 

A II. világháborút követõ felújítás óta hasonló
nagyságrendû útfelújítás még nem volt a Várban.
A korábbi felújítások során csak átforgatták egy-

egy szakaszon a nagyon elkopott köveket. Nem
nehéz belátni, hogy a több mint egy évszázados
kövek jóval kisebb terhelést bírnak, mint amelyet
most el kell viselniük nap-mint nap. Hiszen majd
egy évszázaddal ezelõtt még a szekér- és gyalogos-
forgalomra tervezték, nem pedig rendszeres gép-
jármû-forgalomra.   

A mostani felújítás során ezeket a régi köve-

ket, 15 cm magas, 18x18 cm-es
új bányászású bazaltkövekre cse-
rélik le. (A köveket Olaszország-
ban bányásszák, ugyanis itthon
már megszûnt a kitermelésük.)
A fugázást a bitumen helyett a
legkorszerûbb, mûgyantaalapú,
fagyálló anyaggal végzi a Penta
Kft. Az ígéretek szerint így a kö-
vek nem fordulnak ki, és a fugá-
ba nem ragad bele a cipõsarkok.
Fontos megemlíteni, hogy a ter-
vezési és a közbeszerzési eljárás-
ban, ahol ezekrõl a kérdésekrõl
döntöttek, a Budavári Önkor-
mányzatot nem vonták be. 

Mi történt eddig?
,,Miért csúszik az építkezés? Miért nem csinál
semmit az Önkormányzat?” – a Polgármesteri
Hivatalhoz naponta érkeznek ilyen és ehhez ha-
sonló kérdések, hiszen a lakók folyamatosan fi-
gyelemmel kísérik a beruházást. A telefonálókat
pedig nem nyugtatja meg a hír, hogy az Önkor-
mányzat is csak elszenvedõje az útépítés–csúszásá-
nak, az abból adódó kellemetlenségeknek, aho-

gyan elszenvedõje volt a rossz
minõségû utaknak is.    
Korábban – ahogy arról a Vár-

negyed is beszámolt - a kivitele-
zõ azt ígérte, hogy augusztusra a
Szentháromság tér kivételével
a teljes buszútpálya megújul.
Sajnos, már az elsõ hetekben
kiderült, hogy az ütemterv tart-
hatatlan. Ennek oka, hogy csak
útpálya felbontása után derült
ki: a közmûvezetékek egyálta-
lán nem ott futnak, ahol a fõvá-
rosi térképeken jelezték õket.
Például az Országház utcában a
távhõ vezeték nagyon közel
volt a burkolat felszínéhez.
Emiatt az útpálya szerkezeté-
nek áttervezésére volt szükség.

A csúszás másik oka, hogy a
kivitelezõ cégnek gyakorlatilag
újra kellett tanulnia a kõ leraká-
sának technikáját. Ezt talán fur-
csán hangzik, de figyelembe

kell venni, hogy az útépítéssel foglalkozó cégek
nagyon régen raktak le ekkora mennyiségben,
ekkora felületen nagykockakövet. Hiszen ma
már a legtöbb helyen aszfaltot vagy szabályos ala-
kú térköveket használnak. A szakmai hiányossá-
gok miatt az építkezés során a kivitelezõ már több
alvállalkozóval is szerzõdést bontott, a le-és felvo-
nulás, illetve az átadás-átvételi procedúra újabb
idõveszteséget okozott. 

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért nem
használnak akkor inkább aszfaltot az építéshez.

Miért csúszik a vári útfelújítás?
A Várnegyed megpróbálta kideríteni, hogy ki a felelõs

A nyári szabadságról visszatérve sokan csalódottan vagy éppen bosszan-
kodva tapasztalták, hogy még mindig tart a vári buszútvonal felújítása,
holott a kivitelezõk korábban azt a tájékoztatást adták, hogy a nyár folya-
mán a teljes beruházás elkészül. Sokan a kerületi önkormányzatot okol-

ják vagy faggatják a csúszásról, a folyamatnak a kerület is csak elszenve-
dõje. Az itt élék lehetõ legteljesebb tájékoztatása érdekében utánajár-
tunk, mi a csúszás oka, miért halad ilyen nehezen a munka és mikorra
várható a befejezés.   

A csúszás okai:
l rossz közmûtérképek miatti áttervezés,
l a kivitelezõnek újra kell tanulnia a kövezést,
l szerzõdésbontás a nem megfelelõ alvállalkozókkal, 

új cégek megbízása,
l extrém idõjárás (kánikula) miatti technológiai szünet,
l közmûfejlesztések,
l minõségi problémák.

Püspök Zsoltné Kati:
Már épp itt volt az ideje az útfelújításnak! Örülök, hogy megcsinálják végre. De már
a tervezésnél elrontották az egészet.  Egyrészt a feltárás nem volt elég alapos, más-
részt irreálisak voltak a határidõk. Az Országház utcában áprilisban kezdték a mun-
kát és májusra ígérték a befejezést. Most augusztus közepe van és még mindig nincs
kész. A csúszás szerintem nem az építõk hibája, talán egynegyede múlt rajtuk. Állí-
tólag rövidesen megnyitják a forgalom elõtt az Országház utcát, holott a járdákat
még építik. Szerintem elõbb rendesen be kellene fejezni ezt az utcát, nem szabad-
na összeereszteni a gyalogosokat a jármûvekkel, ez nagyon veszélyes! 

Tolcsvay László:
El sem tudom képzelni, hogy mi tart ilyen sokáig?! Aki végzi a felújítást, miért nem
tekinti azt a sajátjának? Hiszen ez mind a miénk: a Vár, a mûemlékek, a szobrok és
az utak is. Nekünk, mindannyiunknak lesz szép, ha elkészül! És természetesen az ide
látogató turistáknak is. Azt el kell ismerni, hogy ha majd végre befejezik a felújítást,
akkor tényleg szépek lesznek az utcáink; jól választották ki a köveket. Az már látható
a mi házunk elõtt is, hogy a járda egységes és sima felületû lesz. Már nagyon várjuk
ezt a ajándékot és már nagyon szeretnénk ,,felbontani”, azaz használatba venni.   

courage the dog: Na de mégis, mivel magyarázzak a késedelmet? Biztos mondtak valamit???...
Tényleg furcsa, ami törtenik......

jazzcool1,2: Egy elkezdett, de jó eséllyel egyelõre meg nem valósuló projekt. (...) A nyolc ütemre ter-
vezett beruházásnak augusztus elejére kéne kész lenni. Jelenleg talán a harmadik ütemnél tartanak.
Vajon mire számíthatunk? És persze jó lenne tudni, hogy legalább kõkeményen megkötbérezik a tre-
hány kivitelezõt.

crash_override: Szerintem igen jól néz ki az új kövezet. Az evangélikus templom elõtti járdarészt ta-
lán az elmúlt évben újították fel kisméretû kockakövekkel. Jó lenne, ha az összes utca ilyen lenne, rop-
pant jól nézne ki. Prágában van ugyanilyen burkolat a járdákon, nagyon jól illene a vári utcák hangu-
latához.

guaaaa29: Szerintetek mivel szállították az új kockaköveket idáig Kínából??? Mert az egyik munkás
infója alapján bizony ilyen szép utat jártak be újdonsült kockaköveink. Én meg voltam olyan naív, hogy
biztos megforgatják õket aztán úgy teszik azokat vissza. Jobban megnézve kétségtelenül sokkal szebbek
mint az eredetiek voltak es bizony mar más technikával ragasztják õket egymáshoz. Szóval nincsen
mar hatalmas hatkerekû szurok olvasztó füstöt köhögõ katlan, meg hatalmas orrfacsaró bûz. Van he-
lyette kétkomponensû; szuper gyanta. Szóval mindent egybevetve én örülök.

MMeeggkkéérrddeezzttüükk  aa  llaakkóókkaatt::

VVéélleemméénnyyeekk  aazz  iinntteerrnneettrrõõll

RRéésszzlleett  aa  kkooooppeerráácciióóss  jjeeggyyzzõõkköönnyyvvbbõõll  ((22001122..  0066..  0066..))

RRéésszzlleett  aa  kkooooppeerráácciióóss  jjeeggyyzzõõkköönnyyvvbbõõll  ((22001122..  0066..  2200..))
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Mint azt már említettük, a kerületnek nem volt befo-
lyása arra, hogy a fõváros mikor és milyen módon vég-
zi el az útfelújítást. Ám amikor kiderült, hogy megkez-
dõdik a beruházás, az Önkormányzat rögtön úgy ha-
tározott, hogy elvégezteti az utakhoz kapcsolódó jár-
dák felújítását is. (Ugyanis a járda – szemben az úttest-
tel - a kerület fenntartásában van.) Mûszaki szükséges-
ségbõl a Budavári Önkormányzat az útépítés nyertes
kivitelezõjével tárgyalt, és egyezett meg közbeszerzési
eljárás keretein belül. 

A kerület a korábbi aszfalt- illetve kiskockakõ-jár-
dák helyett olyan felületet választott ki, amelyen ké-
nyelmesen lehet sétálni akár magas sarkú nõi cipõk-
ben is, és a babakocsik sem akadnak el a kövek között.

Arra is kiemelt figyelmet fordított, hogy a fugák is kor-
szerû anyagból készüljenek, a cipõinkkel ne ragad-
junk bele és ne hordjuk be azt a lakásba, a szõnyegre. 

Július elején a Városháza elõtti szakaszon készült el
az új járda minta-felülete. Az erre sétálók maguk is ta-
pasztalhatják, hogy a járda simább és a legnagyobb for-
róságban sem ragad. Ezt a mintát követve kezdték meg
az építést az Országház utcában és a Nándor utcában,
majd a Bécsi kapu téren. Ahogyan az útépítésnél, úgy
a járda kövezésénél is figyelni kell az aládolgozottságra,
a megfelelõ fugatávolságra, és a kötési idõre is. 

Bár a járdaépítés jól halad, vis major helyzetek itt is
adódnak. Kiderült, hogy a járda- szegélyek és a házak
homlokzatai nem párhuzamosak. Ezt folyamatosan
korrigálni kell a lerakásnál. A házak bejáratai, kapu-
beállói sincsenek egy magasságban, ami a járda ma-
gasságát meghatározza, így ott is össze kell hozni a
megfelelõ lejtésekkel, az akna-fedlapokkal, a barlang-
szellõzõkkel, a kiemelt és döntött szegélyekkel.

Újrahasznosított járófelület
A járdához az útpályáról felbontott köveket használják fel: félbevágják azokat, és a
vágott felületükkel felfelé burkolják le. A kövek a gyalogosforgalmat még jól bírják,
és ezzel a megoldással olcsóbb és környezettudatos beruházást hajt végre a kerület. 

Szembetûnõ a különbség

A járdaépítés már kerületi beruházás

jelenlegi információk szerint a beruházás befejezési határideje 2013. május 31. A Bécsi
kapu tér – Országház utca – Nándor utca szakaszt augusztusban fejezik be, majd ezt kö-

vetõen az õsszel megkezdik és november közepéig befejezik a munkálatokat a Tárnok utcában
a Dísz tér – Szentháromság tér között.  A Dísz téren, a Tárnok utcában és a Fortuna utcában
emelt útpályát építenek majd, azaz az útpálya és a járda egy szintben lesz, sülyesztett gránit sze-
géllyel elválasztva. Ennek a tervezéséhez készültek az alábbi látványtervek.  

Az érintett vári útszakaszon a mûemlékvédelmi
elõírások nem teszik lehetõvé az aszfaltozást, hi-
szen a bazaltkövek nagyban hozzájárulnak ahhoz,
hogy megmaradjon a Vár egye-
di hangulata. A közbeszerzési
eljárást a Fõváros a hasított ba-
zaltkövekre írta ki, így ettõl
nem lehet eltérni a beruházás
során.  A hasítás eredménye-
ként a kockakövek szabálytala-
nabbak, és egyenletlenebb a fe-
lületük, így jóval nehezebb sík
felületet kirakni belõlük. 

Jóval nagyobb figyelmet kell
fordítani arra is, hogy a kövek alá megfelelõ
mennyiségû és minõségû ágyazati anyagot dol-
gozzanak be. Ha egy homorú felületû kõ alá ke-

vés ágyazati réteget raknak, akkor az a kõ kimoz-
dulhat. Míg ha egy domború felületû kõ alá túl
sok anyag került, akkor egyenletlenné válik az
út felület.  

Minõségi problémák
Külön figyelmet kell fordítani a fuga megfelelõ
szélességére és mélységére is. Ha túl kicsi a távol-
ság, akkor nem tartja meg a köveket, ha túl nagy,

akkor esztétikailag rontja a minõséget. A megfele-
lõ fugamélységet pedig a kövek stabilitása miatt
kell betartani. Hátráltatta a munkát az extrém me-
leg idõjárás is, hiszen a hõségben a fugázó-anyag
másként viselkedik. A gyártó tájékoztatása szerint

a fugaanyag megkötése 20°C-os bedolgozási hõ-
mérséklet mellett a legoptimálisabb. Nyáron
többször is elõfordult 35°C fok feletti hõmérsék-

let, ilyen idõjárási körülmények között pedig a fu-
gaanyag lassabban köt. Ráadásul az 50-60 fokra
felforrósodott kövek kiszívják a fugaanyagból a

nedvességet és az elveszíti a
homogenitását, azaz jelentõ-
sen gyengül az anyag kötési-
képessége. (Éppen ezért lo-
csolták a kivitelezõk a köve-
ket a lerakás után.)     

Az Országház utcai kapu-
behajtók elbontása után de-
rült ki, hogy az innen ki-
emelt kövek minõsége nem
felel meg az elvárt színvonal-
nak, így ezeket is a Fõvárosi
Önkormányzat Kõterérõl
származó gránit-kapubehaj-
tó elemekbõl építették meg.
Ennek jóváhagyatása is
újabb ügyintézési idõt igé-
nyelt.

Az itt élõk pontosan tud-
ják, hogy a Várban korábban
csupán egyetlen egy távközlé-
si cég volt jelen, hiszen a mû-

emléki környezet miatt nem tudták lefektetni az
optikai kábeleket. Értesülve azonban a mostani
felújításról, több szolgáltató is jelezte a beruházá-
si szándékát. Bár ez nem volt elõre tervezett mun-
ka, a beruházó Fõváros hozzájárult és a plusz be-
ruházás is csúszást okozott.  

Végül, de nem utolsó sorban az Önkormányzat
munkatársai, a mûszaki ellenõrök vagy a fenntar-
tó Fõváros az elvégzett munka minõségét nem ta-
lálták megfelelõnek. Néhány helyen nem volt

meg a szükséges fugaszélesség,
míg máshol 4-5 centiméteres
rések voltak a kövek között.
Többször volt példa arra is,
hogy az elkészült felület nem
volt egyenletes, jelentõsen el-

tért az elõírt szabványtól. Mindezek miatt sok he-
lyen viszsza kellett szedni a már leburkolt felületet.
Csak ezzel biztosítható ugyanis, hogy a mostani
felújítás után az útpálya hosszú évekig szolgálja
majd az itt élõket és az ide látogatókat. 

RRéésszzlleett  aa  kkooooppeerráácciióóss  jjeeggyyzzõõkköönnyyvvbbõõll  ((22001122..  0077..  1111..))

RRéésszzlleett  aa  kkooooppeerráácciióóss  jjeeggyyzzõõkköönnyyvvbbõõll  ((22001122..  0088..  0011..))

A

Ha nem kapja a lapot hívja a terjesztõt: +3620-467-9352
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15.30. MAGYAR DUDÁSOK 
A Magyar Dudazenekar tagjai már évtizedek óta különféle hangsze-
reken (duda, török síp, furulya, koboz, dob) mutatják be többek kö-
zött a kuruc kor zenéjét, amelyet táncosaik hajdútáncokkal tesznek
még színesebbé.  

16.00. ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
A jubileumi könyvünnepet megnyitja: Halász János államtitkár, kö-
szöntõt mond dr. Nagy Gábor Tamás polgármester. 

17.00. SÍPPAL, DOBBAL – SEBÕ FERNC KONCERTJE
Sebõ Ferenc énekes, gitáros, tekerõlantos, dalszerzõ, népzenekutató,
akinek munkáját az idei évben Kossuth-díjjal ismerték el. Az által elin-
dított táncház-mozgalom valódi kulturális hungarikum, amely 2011
novemberében az UNESCO szellemi örökség listájára is felkerült.

18.00 JÓKAI ANNA
A Széphalom Könyvmûhely vendége a Kossuth-díjas magyar író- és
költõnõ. 

18.30. „TANÁR ÚR KÉREM” – A 125. ÉVE 
SZÜLETETT KARINTHY FRIGYESRE EMLÉKEZÜNK

Már gyermekkorában átutazott a Föld középpontján, késõbb saját
koponyája körül kelt útra, és amiképp a humorban nem ismert tré-
fát, úgy filozófiája is elképzelhetetlen a humor nélkül. 125 éve szüle-
tett Karinthy Frigyes. A színpadon Szalay Károly író, Karinthy
Márton színházrendezõ idézi fel alakját. Az iskolakezdés elõtt pedig
Kézdy György színmûvésztõl hallhatunk részleteket a Tanár úr ké-
rem címû karcolatfüzérbõl. 

20.00 „LONDONBAN HEJ, VAN SZÁMOS UTCA …” 
Ötven esztendeje hunyt el a magyar operettmuzsika egyik klassziku-
sa, Huszka Jenõ, akinek nyomán világhírûvé vált az operett magyar
ága, õ tudta legjobban és legkövetkezetesebben a verbunkos hangot,
a magyar táncritmust, a palotást, a csárdást, a népies mûfajt beépíte-
ni a sikeres bécsi klasszikus operett bevált formakeretébe. Egyházi
Gézával, Boncsér Gergellyel, Blaskó Bernadettel, Csonka Zsu-
zsannával, Vörös Edittel, Kovács Róberttel, Pásztor Ádámmal Török
Annával Huszka Jenõre emlékezünk egy látványos gálaest keretében. 

2012. SZEPTEMBER 1., SZOMBAT

GYERMEKMATINÉ
10.00 LÚDAS MATYI 
Fazekas Mihály legismertebb mûvének bábszínházi átdol-
gozását tekinthetik meg kicsik és nagyok a Kereplõ Színház
elõadásában. 

11.00 HAGYOMÁNYÕRZÕ ELÕADÁSOK 
GYERMEKEKNEK 

1686 nyarának eseményei, Buda visszavívását, a százötven
éves török hódoltság lezárását ünnepeljük a Buda Eliberata
hagyományõrzõivel. A korhû ruhába öltözött magyar várvédõk és tö-
rök janicsárok játékos formában ismertetik meg a gyerekekkel a tá-
bori életet, a török kori fegyvereket. Vigyázat!  A török katonák elra-
bolják a gyermekeket, hogy janicsárokká neveljék!   

13.00 BEMUTATKOZIK A L’HARMATTAN KIADÓ

13.30 LUGAS – TERTIUM DATUR 
A Kortárs Kiadó gondozásában jelent meg Ambrus Lajost új esszékö-
tete. Írásmûvészetének tengelyét adják a rendszeresen publikált
esszék és tárcák, melyek országosan ismertté és megbecsültté tették
nevét; pontosabban az a belõlük sugárzó szemléletes létmód, mely-
nek leginkább a táj–tradíció–kultúra fogalmak lehetnek háromszö-
gelési pontjai. 

14.00 NÁDASDY BORBÁLA 
A jubileumi Könyvünnepen a Litea vendégeként mutatkozik be
Nádasdy Borbála, aki édes-keserû, hazája iránti vágyakozással és sze-
retettel teli életrajzi naplói után 2012-ben újabb utazást tett a múlt-
ba. Ízes élet címû könyvében a boldog gyermekkor ízei, ételei, étke-
zési szokásai, a régi hagyományok összefonódnak az „új haza” franci-
ás ízeinek élményeivel.

14.30 VERSESKÖTETEK A MAGYAR NAPLÓ KIADÁSÁBAN   
A színpadon Iancu Laura Kinek a semmi mindene és Filip Tamás Kõ,
papír olló címû versesköteteit mutatják be a szerzõk.  

15.00 HOMMAGE Á ÖRKÉNY 
Örkény István születésének centenáriumára jelent meg az Arcus Kia-
dónál a Kétpercesek - Hommage á Örkény címû exkluzív album,
amely száz válogatott „Egyperces” novellát, száz kortárs képzõmû-
vész, egy-egy illusztrációját tartalmazza, Sándor György elõszavával.
A kötet valódi kuriózum, hiszen 600 számozott példányban készült.
A Kossuth-díjas humoralista az Örkény-album mellett saját kötetei-
vel is bemutatkozik a Könyvünnepen. 

15.30 GROTESZK – ÖRKÉNY EGYPERCESEK
„Szíveskedjék terpeszállásba állni, mélyen elõrehajolni, s ebben a po-
zitúrában maradva, a két lába közt hátratekinteni. Köszönöm” – írja
Örkény István elsõ egypercesében, az Arról, hogy mi a groteszk-ben.
A száz éve született íróra, a csak rá jellemzõ Egypercesekkel Áron
László színmûvész közremûködésével emlékezünk. 

16.00 BUDAVÁRI TÓTH ÁRPÁD MÛFORDÍTÓI DÍJ ÁTADÁSA
A Budavári Önkormányzat a tavalyi évben alapította meg a Tóth Ár-
pád Mûfordítói Díjat,  amellyel a mûfordítók munkáját ismeri el.
Egyik esztendõben a magyarról idegen nyelvre, míg másik évben az
idegen nyelvrõl magyarra fordító szerzõ kaphatja meg az elismerést.
Az elsõ elismerést Tandori Dezsõ kapta, az idei évben pedig Owe
Berglund svéd mûfordító részesül a kitüntetésben. - A magyar az is-

tenek nyelve, és azért teremtették, hogy az emberek költeményeket
írjanak rajta. Tudtam, nincs menekvés. Ezeket a verseket svédül meg
kell szólaltatnom!– vallja Owe Berglund.

A svéd mûfordítót Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség el-
nöke köszönti. 

17.00 „HA EGY KICSIT JOBB LESZ ETTÕL A VILÁG”
Gondolatok a Szerelemrõl, a Hazáról, Hitrõl… az Életrõl Benkõ
Péter Jászai Mari-díjas színmûvész és Kató Zoltán (szaxofon) közre-
mûködésével. A mûsorban Juhász Gyula, Nagy László, Tóth Árpád,
Márai Sándor, Wass Albert mûvei mellett Anthony De Mello, Khalil
Gibran, Richard Bach írásaiból is elhangzanak. 

18.00 JÓ A BOR MINDENKOR, HAJNALKOR, ÉJFÉLKOR 
Magyarország méretéhez képest egyedülálló bor választékkal dicse-
kedhet. A területen egyaránt elõfordulnak mediterrán stílusú villá-
nyi, friss, gyümölcsös jellegû Balaton környéki, Észak-Dunántúli, tes-
tes, savas Északkelet-Magyarországi, Soproni, a sajátos ízvilágú
Somlói és nem utolsó sorban világhírû Tokaji aszús borok. A magyar
borokról Vida Péter, az Év Borásza mesél. Aki megkívánta e nemes
nedût, a Vida Családi Birtok standjánál megkóstolhatja.   

18.30 BUDA ELIBERATA OSTROMJÁTÉK
Az 1541-ben török kézre került Buda Vára, másfél évszázadon ke-
resztül tûrte az idegen oszmán hatalom és az azt képviselõ 99 budai
pasa uralkodását. Több sikertelen kísérlet után 1686 júniusában so-
ha nem látott összefogással, a Szent Liga szövetséges csapatai meg-
kezdték a Budai Vár 77 napon át tartó ostromát a Várat védõ törö-
kökkel szemben. 1686. szeptember 2-a végül gyõzelmet hozott a ke-
resztény szövetségeseknek, a töröknek fel kellett adnia Budát. Buda
ostromát eleveníti fel a látványos játék korhû ruhákban, fegyverek-
kel.

19.30 ÖRÖMÜNNEP
Buda visszavívásakor az emberek „Buda eliberata!”, azaz Buda fel-
szabadítva! kiáltásokkal, örömünneppel köszöntötték a török fél-
hold elestét. A Könyvünnepen zenészekkel, hajdútáncosokkal ünne-
peljük a sikeres ostromot. 

20.00 RAJKÓ EGYÜTTES 
Az idén 60 éves Rajkó Zenekar a világon egyedülálló mûvészeti
együttes, tagjai az évszázados hírû cigányzenész- dinasztiák õsi zenei
tehetségét és hagyományait õrzik. Hatvan éves fennállásuk alatt több
mint tízmillió nézõt szórakoztattak közel tízezer koncertjükön a világ
110 országában. 

2012. SZEPTEMBER 2., VASÁRNAP

GYERMEKMATINÉ
10.00 BUDA ELIBERATA GYERMEKEKNEK 
Hagyományõrzõ játékok és kézmûves-foglalkozások gyer-
mekeknek.

11.00 MÁTYÁS KIRÁLY SZÁRNYAI
Kalandos játék bábokkal, élõszóval, muzsikával a Márkus
Színház elõadûásában. 
Több mint ötszáz éve ükapánk ükapja idején, egészen más vi-
lág volt Magyarországon. Ebbõl az idõbõl maradt ránk híre és neve
törökverõ Hunyadi Jánosnak és az Õ fiacskájának, Mátyásnak.
Nevelték tudósságra, bajvívásra… és egy napon a Duna jegén két an-
gyal királlyá koronázta. Szilágyi Erzsébet és Hunyadi János emléke-
zik vissza nagy királyunk gyermekkorára, gyõztes csatáira, és lelké-
nek égbe szállására.... Akkor még angyalok töltötték meg az eget, a
kapukban sárkányok tisztelegve fújták a tüzet...

13.30 BEMUTATKOZIK AZ ATLANTIC PRESS KIADÓ 
A kiadó három szerzõ három kötetét mutatja be. Trux Béla: A templo-
mos lovagok címû romantikus drámája a lovagi élet izgalmas hétköz-
napjait mutatja be, korhû részletességgel és váratlan fordulatokkal. 

Kálmán Mari: Ecetudvar címû kisregénye új, eddig kevéssé ismert
szemszögbõl, a második generáció hétköznapi küzdelmein keresztül
mutatja be az asszimiláció, az integráció és az identitáskeresés fogal-
mát. 

Bokor Pál: Obama címû könyvében olvasmányos stílusban mutatja
be korunk egyik legérdekesebb és feltétlenül legfontosabb politikai
szereplõjét. A színes képmellékletébõl pedig úgy tûnik, hogy Obama
egyénisége nemcsak a fiatal amerikai szavazók milliót bûvölte el, ha-
nem a mindig kritikus fotóriportereket is.

14.00 AZ ANIMA KIADÓ ÚJDONSÁGAIBÓL
A magyar történelem XIX. század végi és XX.. század elejei korsza-
kát átírják azok a dokumentumok, amelyek a gerincét adják Raffay
Ernõ Harcoló szabadkõmûvesség – küzdelem a katolikus egyház el-
len címû új könyve. A tudományos munka ismerteti, hogy  a titkosan
mûködõ társaság saját szabályzatait és a legtöbb korabeli vonatkozó
magyar törvényt megsértve politikai szerepvállalásba kezd, amely-
nek egyetlen fõ célja: a keresztény magyar állam megdöntése.
Miután ennek egyik legfõbb támasza a katolikus egyház, így soha
nem látott küzdelemben próbálják ellehetetleníteni, lejáratni és
megsemmisíteni a legnagyobb keresztény erõt. 

Kit lássak, kire, mire gondoljak, ha Csurka István nevét hallom, ha
a nevét leírom? Erre keresi a választ Domonkos László Csurka címû
könyvében. A szerzõ új mûvében egyedülálló portrét rajzolt a politi-
kus-íróról. A két szerzõ beszélgetõtársa Szakács Árpád.  

14.30 BEAVATÁS X. – JÉZUS BESZÉLÕ KÖVEI 
Czakó Gábor új kötete az utóbbi esztendõ nyilvános fölvételeinek
szövegét tartalmazza olyan kérdésekrõl, mint Jézus elsõ pöre a fõ-
papokkal és a vénekkel Nagykedden – a Nagypéntek hajnali tárgya-
lás elõzményeként.  Vajon miért beszél Jézus példabeszédekben? 

15.00 NAGYAPÁM FEGYVERT REJTEGET
A Scolar kiadó új kötetérõl a szerzõ, Gärtner-Kertész Tibor beszél. 
A százados úr csendes, jó humorú ember volt, aki jóformán egyálta-

lán nem törõdött a politikával. Az elsõ világháború kitörése elõtt
nyugodt jómódban élte a Pajzán Farsangnak becézett békeévek min-
dennapjait. 

Úgy élt, mint a többi budai polgár. Mi vehette rá ezt a kedélyes em-
bert arra, hogy néhány évvel késõbb egy zászlóalj felszereléséhez ele-
gendõ hadiarzenált rejtegessen a házában? Minek kellett bekövet-
keznie ahhoz, hogy ez a mókamester hírében álló, jó humorú úriem-
ber szembeszálljon az antant katonai ellenõrzõ bizottságával, a pesti-
ek által megvetõen „szaglászó bizottság”-nak nevezett testülettel?

15.30 ÉLJEN KUN BÉLA! SUZY NIMFOMÁN  
E két mondat van felfestve olaszul a római magyar nagykövetséggel
szemközti kõkerítésre. Ott volt már 1990-1995-ben is, amikor
Szörényi László, a tudós humanista szerzõ nagykövetként hajme-
resztõ kalandokon esett át. Karcolataiban ezeket idézi fel derûvel,
bölcsességgel, humorral, megcsillogtatva kivételes emlékezõképes-
ségét, mûveltségét.

16.00 BUDA ELIBERATA OSTROMJÁTÉK
Buda ostromát eleveníti fel a látványos játék - korhû ruhákkal, fegy-
verekkel. 

Az 1541-ben  török kézre került Buda Vára, másfél évszázadon ke-
resztül tûrte az idegen oszmán hatalom és az azt képviselõ 99 budai
pasa uralkodását.

Több sikertelen kísérlet után 1686 júniusában soha nem látott
összefogással, a Szent Liga szövetséges csapatai megkezdték a Budai
Vár 77 napon át tartó ostromát a Várat védõ törökökkel szemben.
1686. szeptember 2-a végül gyõzelmet hozott a keresztény szövetsé-
geseknek, a töröknek fel kellett adnia Budát.  

17.00 GYÕZELMI MENET A BUDAI VÁRBAN  
Buda 1686-os visszavívása alkalmából ünnepi felvonulás a Budai
Várban. A menet a Szentháromság térrõl indul a Hess András tér –
Fortuna utca – Bécsi kapu tér – Kapisztrán tér útvonalon. 

17.00 MAGYAR VÉRTANÚK ÉS SZENTEK–ETALON KIADÓ
Az Etalon Film Kiadó tudatosan válogatva olyan kiadványokat jelen-
tet meg, amelyek a spiritualitás és vallás körébe tartoznak és fontos
mondanivalót, erkölcsi üzenetet hordoznak. 

A Könyvünnepen a magyar vértanúkról és szentekrõl szóló kiad-
ványaikat mutatják be. 

17.30 VÁLOGATÁS A MAGYAR NAPLÓ PRÓZÁIBÓL
Oláh János Számûzöttek címû novellafüzérének elbeszéléseiben
képzelt falusi színtereken elevenednek meg a II. világháború és a kö-
vetkezõ évtized történései. 

A háborúban, téeszesítésben és forradalomban egyaránt a lélek,
erkölcs, hagyomány pusztulását, a túlélés könnyebb és rögösebb le-
hetõségeit, olykor lehetetlenségét láttatja.  Mi lett volna, ha sorsfor-
dító pillanatokban másként dönt az író? – ezt a kérdéskört járja kö-
rül Ferdinandy György Pók a víz alatt címû kötete. 

18.00 KIK TÁMADJÁK MAGYARORSZÁGOT? 
A Kairosz Kiadó gondozásában megjelent kötetet Tóth Gy. László,
Lentner Csaba és Zárug Péter Farkas mutatja be. Magyarország kül-
földi megítélése ellentmondásos. Politikai hovatartozástól és vérmér-
séklettõl függõen egymást kizáró értékelések befolyásolják a szerep-
lõket és az eseményeket. 

Az Európai Parlamentben mûködõ szocialista, liberális és zöld
frakció tagjai szerint a nacionalista, populista Orbán-kormány fel-
számolta a demokráciát, és nekilátott a jogállam lebontásának is.
Mások viszont azt hangoztatják, hogy az Orbán-kormány innovatív
gazdaságpolitikája és tradicionális társadalompolitikája az adott
helyzetre adott egyetlen lehetséges jó válasz. Tóth Gy. László polito-
lógus kísérletet tesz napjaink történéseitõl kicsit elszakadva a politi-
kai és történelmi háttér felvázolására is. Okfejtésében nyomon követ-
hetõ, hogy kik támadják Magyarországot és miért?.

18.30 OTTILK 100
Az Iskola a határon szerzõjére Czigány György József Attila-díjas,
Prima Primissima díjas, Magyar Örökség díjas író emlékezik.   

20.30. NAPRA ZENEKAR KONCERTJE
A 2004 õszén alakult Napra Zenekar kiindulópontja a Kárpát-me-
dence népzenéje, amelyet azonban nem autentikus formában adnak
elõ, hanem a mai, újszerû hangzásra törekedve. A zenekar tagjai ko-
rábban világ- és népzenei együttesekben játszottak. Az elektronikus
és az akusztikus hangzás elegyítése, az elektronikus hangszerek -
dob, basszusgitár, gitár - a népiekkel: hegedûvel, brácsával, cimba-
lommal, tangóharmonikával együtt megszólaltatva eredményezi a
Naprára jellemzõ egyedi hangvételt.

2007-ben megjelent „Jaj, a világ!” címû nagylemezük elnyerte a
„2007 legjobb hazai világzenei albuma” Fonogram-díjat.

:-)

:-)
:-)

:-)

Tíz éves a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv ÜnnepeTíz éves a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe
2012. AUGUSZTUS 31-TÕL SZEPTEMBER 2-IG A SZENTHÁROMSÁG TÉREN

EGÉSZ NAP:
l Az Országos Széchényi Könyvtárban csak ezen a hétvégén
(szombaton) ingyenesen megtekinthetõ a Budai Krónika, az elsõ
Magyarországon nyomtatott könyv
l Tábori élet a török-korban  - a Buda Eliberata hagyományõrzõi
mutatják be, hogyan is éltek a várvédõk a török-korban 
lKézmûves-programok a Hadtörténeti Intézet és Múzeum közre-
mûködésével 
lÓriáskifestõ a Phytes Kiadó jóvoltából

KEDVEZMÉNYES KIÁLLÍTÁSOK:
Vásároljon bármilyen kiadványt a Könyvünnepen, és kedvezmé-
nyesen tekintheti meg az Országos Széchényi Könyvtár Ragyogás
és a Magyar Nemzeti Galéria Hõsök, királyok, szentek - A magyar
történelem képei és emlékei címû kiállításokat. 

A rendezvény házigazdái: Lukács Bea és Nyakas Szilárd

A kedvezményre jogosító karszalagot kérje a kiadóktól!
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Törékeny szépségek
Kiss Ilona grafikusmûvész kiállítása elé

Petõfi: A farkasok dala

Európa hírû grafikusmûvészünk, Kass János, legkedvesebb tanítványának Kiss Ilonát tartotta.
Talán egyformán csodát varázsló kezük, töprengõ, nagy lobogású gondolataik miatt. A tipográfi-
át nála tanult mûvész könyvet tervezett, illusztrált, úgy, hogy a legjobbak közé emelkedett rövid
idõ alatt. Az utóbbi fél évszázad legszebb (és legdrágább) kötetét, ami a Széchényi Könyvtár 200
éves ünnepére jelent meg, õ álmodta meg gyönyörûre!

Akik figyelemmel kísérik fölívelõ pályáját, korán észrevehették, hogy Kiss Ilona a könyvbõl új
és új lehetõségeket bontott ki. Rajz, szobor és festmény lett egyszerre, és külön is, a hagyományok-
tól eltérõen fejezve ki önmagát. Különféle mûfajokat hódított meg, kísérletezett, válogatott a ma-
gyar és európai kultúrában. Fa, fém szita, papírmassza, textil, viasz, filc, szarvasbõr az asztalán, és
észrevétlenül ebbõl áll össze különös világa. Sokoldalú, gazdag örökségbõl építi, finom szövéssel.
A lényeg, ahogyan Hann Ferenc írta róla: ,,Titokzatos és misztikus, transzcendens és valóságos
egyszerre.”

Lassan két évtizede, hogy egy francia grafikus ,,kitalálta” a mûvészkönyvet. Kívülrõl általában
fa borítja, belül lapok vannak, rajtuk szebbnél-szebb betûk, rendezett sorok. Egy-egy jeles költõ
verse van megörökítve. Kiss Ilona az alapítók egyike, és ebben is a legjobbak közé tartozik. Olyan
mûvelõje, aki nemcsak itthon, de külföldi nagyvárosokban is bemutatta könyvszobrait. Frank-
furtban, a nemzetközi könyvvásár lüktetõ forgatagában, Párizsban, a szellemi élet izzó központ-
jában. 

Végezetül örömmel írom le, hogy rövidesen itthon, Budapesten is láthatjuk válogatott és új
munkáit:2012. augusztus 30-án, csütörtökön 18 órakor a Várnegyed Galériában. Köszöntõt
mond: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester. A kiállítást megnyitja: Németh Gábor könyvtárve-
zetõ, közremûködik: Szelíd Veronika énekmondó.                                                                                       F.

Operett slágerek a könyvünnepen
A magyar operett ma már nem csupán világszerte ismert és kedvelt
mûfaj, hanem valódi hungarikum is. Elég csak a három legnépsze-
rûbb szerzõre, Lehár Ferencre, Kálmán Imrére, Ábrahám Pálra gon-
dolni, akiknek mûveit nagy sikerrel játsszák a rangos külföldi szín-
padokon. Közülük Ábrahám Pál: Bál a Savoyban és Huszka Jenõ:
Lili bárónõ címû revüoperettjének legszebb dallamait hallgathatja
meg a Magyar Nyelv és Magyar Könyv Ünnepének közönsége. 

Csonka Zsuzsanna a Magyar Állami Operaház magánénekese, ka-
ritatív munkájáért az Ordo Hungarie avatott Dámája – Dáma Díva
– fiatal mûvészek segítségével igyekszik még többekkel megismertet-
ni az operett mûfaját. Ennek keretében mutatta be az elmúlt évek-
ben a Dáma Díva produkció Huszka Jenõ: Lili bárónõ, valamint
Ábrahám Pál: Bál a Savoyban címû revüoperettjét a Városmajor-
ban. Augusztus 31-én, a Magyar Nyelv és Magyar Könyv Ünnepén
többségében e két mû legismertebb dallamait – Tündérkirálynõ,
Londonban hej, Kicsike vigyázzon, La Tangolita, Gyere csókolj meg – szólaltatják meg a fellépõ
mûvészek: Egyházi Géza, Boncsér Gergely, Vörös Edit, Kovács Róbert, Blaskó Bernadett,Török
Anna, Pásztor Ádám és Csonka Zsuzsanna.

Színpadon a Rajkó Mûvészegyüttes
A Magyar Nyelv és Magyar Könyv Ünnepe egyik sztárvendége az éppen hatvan évvel ezelõtt ala-
pított, a magyar népi-, verbunkos- és a cigány kultúra ötvözésébõl létrejött sajátosan magyar ci-
gányzenét játszó és a mûfajt folyamatosan továbbfejlesztõ Kodály Zoltán-díjas Rajkó Mûvész-
együttes.

Világszerte ismert és elismert zenekarról van szó, mely a magyar kultúra utazó nagyköveteként
110 országban kápráztatta el muzsikájával a nagyérdemû publikumot. A hagyományos magyar
cigányzene, a verbunkos, a keringõk, polkák, és az operett világa mellett otthonosan mozognak
a klasszikus zene világi és egyházi mûfajaiban is.

2009. novemberében a Vatikánban, XVI. Benedek pápa tiszteletére hetvenezer zarándok elõtt
léptek fel, 2010 március 2-án a római Santa Maria in Trastevere bazilikában adtak hatvan perces
koncertet, míg másnap Õszentsége nyilvános kihallgatásán a VI. Pál teremben játszottak. 

Kiemelkedõ mûvészeti tevékenységüket számos elismerés kíséri: a zenekar 2003-ban Kodály
Zoltán-díjat kapott, 2004-ben pedig a Nemzet Ifjúsági Zenekara címet is elnyerte, ugyanebben az
évben a kulturális minisztertõl a hungaricum elnevezést is megkapták. A 2006-óta Közéleti Díjas
zenekar a Közép-Magyarországi Regionális Príma Díj büszke tulajdonosa, prímásaik között töb-
ben a Magyar Köztársaság Érdemkeresztjével kitüntetett mûvészek.

Hetvenöt éves a domonkos rendi szerzetesek  budavári szobra

Juliánusz barátra és Gergely
testvérre emlékeztek

Tudományos konferenciával egybekötött megemlékezést tartott a Hilton udvarában álló
Juliánusz szobor felavatásának hetvenötödik évfordulóján a Lánchíd Kör. A civil szervezet 1996
óta kutatja és ápolja a magyarok õshazájába elsõként eljutó domonkos rendi szerzetes élettörté-
netét és szervez elõadásokat, ismeretterjesztõ programokat ebben a tárgykörben.

Csonka Zsuzsanna

Az emlékmû megkoszorúzásán résztvevõ dr.
Nagy Gábor Tamás köszöntõjében a szobrok
különös természetére, meghökkentõ tulajdon-
ságaira hívta fel a figyelmet, mint elmondta,
olyan tárgyakról van szó, amelyeket élettel, sze-
mélyiséggel ruházunk fel. „Mikor beszélünk ró-
luk, elõször csak az anyagot látjuk, ha viszont
köréjük gyûlünk, úgy érezzük megszólítanak,
ezért kezdjük el kutatni lelkületüket. A szobrok
megelevenítik a múltat, hiszen rendelkeznek az
idõ mozdulatlanná tételének képességével” –
emlékeztetett kerületünk polgármestere. Hoz-
zátette: a szobrok sorsa egybeforr azzal, akit vagy
amit megmintáznak, mégis az õket világra segí-
tõ alkotó gondolat megszületésének pillanatá-
tól kezdve önálló életet élnek. Vannak nehéz-
sorsú, tragikus alakok, amiken a korszellem sa-
játos módon tölti ki haragját, de léteznek olya-
nok is, akik a történelmi igazság jelképei, míg
mások arra teremtettek, hogy állják az idõ pró-
báit, sziklaszilárdan maradjanak ott, ahová egy-
kor állították õket. Ilyen mûalkotás a hetvenöt
évvel ezelõtt Szent László napján felavatott
Juliánusz szobor, mely egyszerre hirdeti a ma-
gyar õstörténet kutatás talán legjelentõsebb
alakjainak hõsiességét, valamint emléket állít az
õket az utókor számára megformáló alkotók-
nak.

A szobor túlélte az ostromot, és ma is látható,
mintha nem csupán külsõ jegyeiben, hanem
jellemében is a hús-vér Juliánuszt idézné. A ba-
rátét, aki Magyarországi Pál mester tanítványa-
ként a bolognai magyar diákok egyike volt,
majd a domonkos rend megalapításával megbí-
zást kapó Pállal együtt tért vissza hazájába. A ke-
leti magyarok felkutatásának és keresztény hitre
térítésének feladatát örökül kapták: III.
Honorius pápa 1219 körül kért erõs hitû térítõ-
ket a kalocsai és az esztergomi érsektõl, akik vál-
lalják, hogy a keleti pogányok között Isten igéjét
hirdetik. A kérésre a domonkos rend válaszolt,
ami nem véletlen, hiszen jól ismerték a Gesta
Hungarorumot és Anonymus Getáját, így a ma-
gyarok történetét is. Juliánusz rendtársai elõször
1229-34 között vágtak neki a hatalmas útnak,
amelyrõl csak egy Otto nevû szerzetes tért haza.
S bár a magyarokat nem találta meg, egy olyan
asszonyt igen, aki elmondta az irányt Magna
Hungariába. Igazolta, hogy ez nem csak legen-
da, hanem léteznek a messzi keleten magyarul
beszélõ csoportok. Így indulhatott el évekkel ké-
sõbb IV. Béla segítségével Juliánusz társaival
együtt a nagy útra. 

A barátok komoly megpróbáltatásokon
mentek keresztül, ha kell koldultak vagy kana-
lakat faragtak, sokat éheztek és szomjaztak.
Hogy a többieket segítsék, ketten megpróbál-
ták eladni magukat rabszolgának, de mivel
nem volt rájuk kereslet az emberpiacon, így
visszatértek Magyarországra. Juliánusz azonban
akkor sem adta fel a küldetést, amikor a vele
tartó Gellért meghalt a sivatagban, barátja élet-

telen testét tovább vitte magával. Végül egy mo-
hamedán pap szolgálatában érte el a magyarok
lakta vidéket.

Részletesen leírta a találkozást és azt is, milyen
szavakat mondtak másképp és melyek egyeztek
meg az otthoni változattal. A megszerzett tapasz-
talatok és tudás ellenére második útján mégsem
járt sikerrel, a tatár pusztítás ugyanis addigra
szétszórta a vándorló életmódot folytató népe-
ket, köztük a keleten élõ magyarokat is.

A köszöntõt követõen Bendefy László õstör-
ténet-kutatónak, a szobor megálmodójának a
fia dr. Bendefy István ismertette a szobor létre-
jöttének kalandos, véletlenekkel teli történetét.
Édesapjának a Vatikánban lehetõsége nyílott
Juliánusz eredeti útleírásainak tanulmányozásá-

ra. A téma elsõsorban azért érdekelte, mert ép-
pen ebben az idõszakban, 1335-38 között zajlot-
tak a Juliánusz hétszáz évvel korábbi, két ázsiai
útjára emlékezõ programok. A véletlen úgy hoz-
ta, hogy ugyanebben az idõben a magyar mûvé-
szek és kutatók római szállásán, a Collegium
Hungaricumban lakott Antall Károly, aki fiatal
kora ellenére már jó nevû mûvésznek számított.
Antall Károly vállalta, hogy ingyen elkészíti a ba-
rát szobrát. A helyszínválasztásnál, szóba került
a Városliget és a margitszigeti domonkos rom,
végül mégis a Halászbástya északi szárnyán, az
egykori budai domonkos templom szentélyé-
nek máig is meglévõ oszlopsora feletti rész mel-
lett döntöttek. 1937. június 27-én itt, a jelenle-
gihez képest jóval kijjebb avatták fel a szobrot,
amely ma is emlékeztet Juliánusz hõsiességére és
arra, honnan érkeztünk mai hazánkba.        K. Á.

A megemlékezésen dr. Nagy Gábor Tamás polgármester idézte fel Ju-
liánusz barát életútját

Hapimag Galéria
(Budapest I., Fortuna utca 18.)

Károlyi Ernõ festõmûvész kiállítása 2012.szeptember
20-ig tekinthetõ meg. 

Országos Mezõgazdasági Könyvtár 
és Dokumentációs Központ
(Budapest, I. Attila út 93.)

A Víz „…csak tiszta forrásból…” címû Nemzetközi
Festészeti Kiállítás  ingyenesen megtekinthetõ augusztus
31-ig,  hétköznap 9-18 óráig, hétvégén 10-16 óráig. Rész-
letek a www.omgk.hu honlapon.

Magyar Nemzeti Galéria
(Budavári Palota, Szent György tér 2.)

Új idõszaki kiállítás: Gyorsabban, Magasabbra, Erõ-
sebben!  2012. július 19 - október 21. (A épület, I. emelet).
TTáárrllaattvveezzeettéésseekk

Augusztusban: Munkácsy Mihály és a századvég realiz-
musa. Minden szombaton 16 órától tárlatvezetés az állandó
kiállításban. 

Augusztus 25.: Szimbólumok és jelentéseik. Tárlat-
vezetés az állandó gyûjteményben.

Minden csütörtökön és pénteken 14 órakor és szomba-
ton 11 órakor angol nyelvû tárlatvezetés: Highlights of
Hungarian Art címmel. Találkozási pont: C épület, földszint.
A tárlatvezetéseken az állandó kiállításra megváltott belé-
põjeggyel lehet részt venni.

22001122..  aauugguusszzttuuss  2200..  ((hhééttffõõ))::  NNyyiittvvaa,,  aa  bbeellééppééss  iinnggyyeenneess..
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a Mester-

ségek ünnepe rendezvény miatt belépés kizárólag az ,,A”
épületi bejáraton keresztül lehetséges.
2012. augusztus 21. (kedd) zárva.

Változás! Mesterségek Ünnepe: 2012. augusztus 17-20. 
Értesítjük tisztelt látogatóinkat, hogy a Mesterségek ün-

nepe ideje alatt a Magyar Nemzeti Galéria megközelítése a
Dísz tér felõl, az ,,A” épületen keresztül lehetséges. 

A Széchényi könyvtár liftje ez idõ alatt kizárólag a feszti-
válra szóló belépõjeggyel vehetõ igénybe. Érvényes kar-
szalaggal a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításai in-
gyenesen megtekinthetõk.  

Hagyományok Háza
(Budapest, I., Corvin tér 8.)
KKiiáállllííttáássookk::

A Famíves - A 65 éves Hajda Zsiga népi iparmûvész gyûj-
teményes kiállítása.

Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum (I., Fõ u 6.) nyitva
tartás: keddtõl–szombatig 10.00-18.00 óráig. Idõpont: jú-
lius 4-augusztus 25. 

Népi iparmûvészetünk elmúlt 50 éve: „Alkotók – tár-
gyak – folyamatok”. A Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum
állandó kiállítása.

A táncház világa írásokban, képekben. Kiállítás a negy-
venéves táncházmozgalom tiszteletére. Hagyományok
Háza, emeleti aula (I., Corvin tér 8.)  

PPrrooggrraammookk
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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::  wwaaggnneerr--
aa11@@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

KKeerreessüünnkk eladó minimum 2 hálószobás lakást KP-s
ügyfeleink részére. BaKosLak Ingatlan, telefon: 326-
0618, 06-20-974-0571.

KKiiaaddóó igényes, felújított lakást, házat keresünk külföldi
üzletemberek, családjuk és diplomaták részére.  Bakoslak
Ingatlan, telefon: 326-0618, 06-20-974-0571.

VVáárrbbaann utcai I. em. 48 m2-es, kétszobás, cirkós, felújított
öröklakás, jó állapotú kertes társasházban eladó. Ár: 27,5
MFt. Telefon: 201-9475, 06-70-237-9030.

MMaarrooss utcai (XII.) 135 nm-es, felújított nagypolgári laká-
som kisebbre cserélném értékegyeztetéssel, vagy eladnám.
Tel.: 0670-361-8262, adrienne_nagy@hotmail.com.

II..  kkeerr..  Várkert rakparton, tabáni panorámás, 75 m2-es 2
szoba hallos, liftes öröklakás eladó. Tel.: 0630-911-2668.

II..,,  AAttttiillaa  út elején, csendes udvarban, 58m2-es, am. nap-
pali + kétszobás, gázfûtéses, szépen felújított, napos örök-
lakásom 13.900.000,- irányáron eladó. Alacsony rezsi.
Telefon: 06-20-489-3612.

VVII..,,  KKiirráállyy utcában (Izabellánál), 24 m2-es, félemeleti,
szépen felújított, mindentudó öröklakásom gyönyörû ház-
ban 5.600.000 forintért eladó. Azonnal költözhetõ.
Szuperalacsony rezsi. Telefon: 06-20-345-4677.

ÉÉppííttéésszz pár két kisgyermekkel 3-4 szobás lakást keres
kertkapcsolattal vagy kertes házban. Telefon: 06-20-
510-2242.

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

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Budai Várban egymás közelében a
Tóth Árpád sétány felé nyíló 100 m2-es 2 fürdõszobás és
50 m2-es 1,5 szobás, 2 loggiás önkormányzati lakás bérle-
ti joga átadó. Csereirányár: 29,9 M Ft és 12,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Úri utcában egy házban lévõ felújí-
tott, Tóth Á. sétány felé nyíló 66 m2-es lakás + 80 m2 fel-
újított, reprezentatív dongaboltozatos lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 20 M Ft és 21 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Várban az Úri utca csendes részén, reprezentatív
mûemlékház I. emeletén lévõ 40 m2-es, galériázott, egye-
di gázfûtéses, csendes belsõ udvar felé nyíló önkormány-
zati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Vár közelében (Toldy Ferenc utcában és Batthyány
utcában) polgári belméretû 100 m2-es 3 szobás, nagy étke-
zõkonyhás, egyedi gázfûtéses önkormányzati lakások bérle-
ti joga átadó vagy kisebbre cserélhetõ. Csereirányár: 13 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-1933.

BBuuddaaii Várban a Tárnok utcában felújított ház II. emele-
tén lévõ 54 m2-es hangulatos, modern tetõtéri mûterem-
lakás jellegû 1 nappali + átriumos kialakítású, egyedi gáz-
fûtéses, franciaerkélyes felújítandó önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 12,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

FFoorrttuunnaa utcában 4 lakásos mediterrán kertes repre-
zentatív mûemlékházban 50 m2-es (+ 12 m2 terasz), don-
gaboltozatos, 1,5 szoba hallos, egyedi gázfûtéses, kertkap-
csolatos önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga áta-
dó. Csereirányár: 13,9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

VVáárrii panoráma kedvelõinek! Naphegyen a Tabán köze-
lében szuperpanorámás, egyedi kialakítású, legfelsõ eme-
leti, belsõ 2 szintes, igényesen felújított, 71 m2-es, bútoro-
zott, gépesített, erkélyes, klímával felszerelt, azonnal be-
költözhetõ öröklakás eladó. Irányár: 29,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

TTeettõõtteerraasszz kedvelõinek! Naphegyen 6 lakásos ház te-
tõtérében panorámás 100 m2-es 75%-os készültségû
öröklakás+50 m2-es tetõterasszal eladó. A gépészetbõl a
víz (vízóra), villany, csatorna elõkészítve. A fûtéshez a
gázcsonk az ajtó elõtt. Új födém szerkezet, a héjazaton új
cserépfedés. Irányár: 42,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630-488-1933.

22  ggeenneerráácciióóss lakást keresõk! Batthyány téren a Duna-
part közelében 2 lakásos házban 122 m2-es 2 szintes, 2
fürdõszobás, 2 konyhás, belsõ terasszal kialakított panorá-
más önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 25,3 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

TTáánnccssiiccss Mihály utcában a Mátyás templom közelében
76 m2-es I. emeleti utcai fekvésû, 2 szobás, nagy étkezõ-
konyhás, felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ bér-
leti joga átadó. Csereirányár: 20,4 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.

sszzoollggáállttaattááss

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

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

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

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

PPéénntteekkeenn és szombaton háztartásvezetést és idõsgon-
dozást vállalok. Telefon: +36-30-354-0660.

LLééppccssõõhháázzttaakkaarrííttáásstt, ablaktisztítást vállalunk. Metz
Máté, 06-20-349-5395.

VVíízz--, gáz-, fûtés, klíma, napkollektor szerelés, illetve
víz-, fûtés csõ szivárgásának javítása bontás nélkül ingye-
nes felméréssel. Szokol Péter, telefon: 06-30-9324-043.

KKiisseebbbb  villanyszerelési munkákat, hibaelhárítást is vál-
lalok. Hívjon bizalommal! Telefon: 0620-9615-098.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST,
VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTON-SZERELÉST, 

CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁT VÁLLAL KISIPAROS 
GARANCIÁVAL. TELEFON: 202-2505, 

MOBIL: 06-30/251-3800. OO

AAjjttóó--,,  aabbllaakk--,,  zzáárrjjaavvííttááss--ffeellúújjííttááss,,  ffüürrddõõsszzoobbaa--,,  kkoonnyy--
hhaaccsseemmppéézzééss,,  vvíízz--,,  vviillllaannyysszzeerreellééss,,  ffeessttééss--mmáázzoollááss,,  kkii--
sseebbbb    mmuunnkkáákk  eellvvééggzzééssee,,  mmaaggáánn--  ééss  ttáárrssaasshháázzaakknnaakk..
MMeettzz  MMááttéé,,  00662200--334499--55339955..

GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT
DDuugguulláásseellhháárrííttááss,,  vvíízz,,  vviillllaannyy,,  ffûûttéésssszzeerreellééss  ééss  tteelljjeess--
kköörrûû  mmáárrkkaaffüüggggeettlleenn  ggáázzkkéésszzüülléékkjjaavvííttááss..  AAnnyyaaggbbee--
sszzeerrzzéésssseell,,  ggaarraanncciiáávvaall  00--2244--iigg..  TTeelleeffoonn::  229922--11999900,,
0066--2200--333344--33443388..

TTáárrssaasshháázzaakk közös-képviseletét vállalom. Telefon: 06-
20-392-6368.

RREEDDÕÕNNYY  JJAAVVÍÍTTÁÁSS  ––  KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS
GGuurrttnnii  ccsseerree,,  sszzúúnnyyoogghháállóó,,  rreelluuxxaa

TTeelleeffoonn::  00663300--221122--99991199..

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

aaddááss--vvéétteell

VVÁÁSSÁÁRROOLLNNÉÉKK rrééggii  kkíínnaaii  ppaappíírrtteekkeerrccsseekkeett,,  ppoorrcceelláánnoo--
kkaatt,,  rréézzttáárrggyyaakkaatt  ééss  eeggyyéébb  kkíínnaaii  rrééggiissééggeekkeett,,  kkéésszz--
ppéénnzzzzeell..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--332244--22999999..  0000

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levele-
zõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégisége-
ket. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel./fax: 212-8909,
e-mail: kriszt.ant@gmail.com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG  ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS  vváássáárrooll  rrééggii
kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ééss  mmûûttáárrggyyaakkaatt,,  sséérrüülltt  áállllaappoottbbaann
iiss..  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--445566--33993388..  0000

TTookkaajjiitt, régit, palackosat méltányos áron venne gyûjtõ.
Tel.: 06-20-3-707-221.

DDiipplloommaattaa  llaakkááss  bbeerreennddeezzééssééhheezz  aannttiikk  bbúúttoorrtt,,  kkvvaalliittáá--
ssooss  ffeessttmméénnyytt,,  rrééggii  ZZssoollnnaayy  kkeerráámmiiáátt,,  kküüllöönnlleeggeess  bbrroonnzz--
sszzoobbrroott  kkeerreesseekk  mmeeggvvéétteellrree..  TTeell..::  ++33663300--330033--66994400..0000

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

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!! Izomletapadások kimasszírozása, nyaki-
és hátfájdalmak kezelése, talpmasszírozás okleveles gyógy-
masszõrtõl. Kérésre házhoz megyek. Tel.: 0630-283-3314.

ookkttaattááss

AAnnggooll nyelvvizsgára (minden szinten) felkészítés. Tele-
fon: 06-20-392-6368.

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítás. Pótvizsgára, ismétlõvizsgá-
ra, pótérettségire felkészítés. Több, mint húszéves gyakor-
lat. Telefon: 213-7747, 06-20-518-2808.

AAllssóóss gyerekeknek olvasásfejlesztést vállalok. Telefon:
+36-30-354-0660. 

AAnnggooll szakos tanár vállal korrepetálást és nyelvvizsgá-
ra felkészítést. Kérésére házhoz is megy. Ár: 1500 Ft/60
perc. Telefon: +36-30-570-6249.

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

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

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

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

Ingatlan

VÁRNEGYED

Egészség

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

Adás-vétel

Szolgáltatás

Oktatás

Eladó 8 éves MÁRIABESNYÕI BAZILIKÁTÓL 
5 perc sétára, ritka szép környezetben (Gödöllõ)! 

Minden ablakból gyönyörû dombok, erdõk, 
a legszebb kilátás! Tiszta levegõ! BIZTONSÁGOS, 

mert zárt terület, csend. TEHERMENTES! 
Családi ház felsõ szintje, saját feljáró, 

saját nagy kert. 3 szoba, balkon, étkezõ konyha, 
beépített szekrények exkl., nagy fürdõszoba. 

Minden komforttal, sep. WC. 
Óriás kamra! Padlás, saját autóbeálló a feljárónál! 

Ezt látni kell! 
Telefon 06-70-278-6166, 10-22 h. 

Esetleg cserelakás szóba jöhet!
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