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Február 13-án délután a Magdolna-torony tövé-
ben, a Budapestért vívott küzdelemben hõsi ha-
lált halt katonák emlékére állított táblánál tartot-
ták megemlékezésüket a Várnegyed polgárai. A
Budavári Mûvelõdési Ház szervezésében megren-
dezett ünnepség résztvevõi Delényi Éva tárogató-
játékával kísérve énekelték el a Himnuszt.

A budavári csata emléknapján dr. Nagy Gá-
bor Tamás polgármester mondott beszédet:
–Emlékeztetni és emlékezni nem könnyû fel-
adat, mert megkívánja az utódoktól a személyes
szándékokon és érdekeken való felülemelkedés
képességét. Valljuk be – szándéktól függõen egy és
ugyanazon esemény valóban sokféleképpen értel-
mezhetõ – hangsúlyozta beszédében a szónok,
majd leszögezte: –Egy nemzet sohasem teheti fél-
re a saját történelmét csak azért, hogy a külsõ elvá-
rásoknak tetsszen. A nemzeti szuverenitás legutol-
só és legfontosabb – lelki, szellemi – bástyája ak-
kor dõl le, amikor lemond saját történetírásának
és múltfelfogásának a jogáról. Erre pedig bennün-
ket nem kényszeríthet senki sem. 

A háború itt, Budán 1945. februárjában kato-
nák és polgárok számára fegyvermarkolatot vagy
éppen gyermekkezet szorongatva a még létezõ ha-
za védelmérõl és az élethez való görcsös ragaszko-
dás makacs vágyáról szólt. Kinek a Vörös Had-
sereg támadó alakulataival szembeszállva, kinek
pedig a golyózáporban kétségbeesetten menekül-

ve. És kinek az óvóhelyek vagy a Vár alatti barlan-
gok mélyén remegve, összebújva, halálos szûkölés-
ben várva a végzetet. Szemrehányás azért senkinek
sem tehetõ, vád azért senkit sem illethet, ha néven
nevezi az eseményeket.                

Mennyivel könnyebb számon kérni a múltat
és a múlt részeként szüleinket, és nagyszüleinket

a tetteikért, hogy miért nem voltak bátrabbak,
miért nem voltak elõrelátóbbak, miért nem vol-
tak tettre készebbek?! Mindez mennyivel
könnyebb, de egyben mennyivel hazugabb és
gyávább magatartás, mint kegyelettel fõt hajtani
elõttük, és igyekezni megérteni, elfogadni a tör-
ténteket.                                       (Folytatás a  2. oldalon)

A Budai Várat és környékét érintõ közösségi köz-
lekedés-fejlesztési koncepciót fogadott el a
Képviselõ-testület, ami a Várbazár és a Vár fej-
lesztésével párhuzamosan, az Új Széchenyi Terv
Közlekedési Operatív Programja keretében való-
sulhatna meg az elkövetkezõ években. A

Kerületi Építési Szabályzat módosítása szintén
napirendre került a február 16-i rendkívüli tes-
tületi ülésen.

A kormány döntése értelmében hamarosan
megkezdõdhet a Várbazár rekonstrukciója – eh-
hez kapcsolódóan, az uniós forrásokra épülõ

Közlekedési Operatív Program keretében az ön-
kormányzat pályázatot nyújthat be a közösségi
közlekedés fejlesztésére. A Képviselõ-testület elké-
szíttette a pályázathoz szükséges megvalósíthatósá-
gi tanulmányt, amit február 10-én, a Városháza
aulájában rendezett fórumon a lakosság is megis-
merhetett, illetve véleményezhetett. (A fórumon
elhangzottakat és a tanulmány részleteit ismertetõ
cikkünk a 3. oldalon olvasható.)

A közlekedésfejlesztési koncepciót készítõ
Fehérvári és Fekete Kft. szakértõje, Dobrocsi
Tamás a testületi ülésen elmondta, hogy munká-
juk keretében az autós, buszos, kerékpáros és gya-
logos közlekedési lehetõségeket egyaránt vizsgál-
ták. Javaslataik elsõsorban arra irányultak, hogy a
Várban és környékén javítsák a közösségi közleke-
dési hálózatot, valamint a jelenlegi elavult, kör-
nyezetszennyezõ buszokat zéró emissziós – elekt-
romos meghajtású – jármûvekre cseréljék. A tu-
ristabuszokat a Hunyadi János útról kitiltanák (a
Vár megközelítését a Palota út felõl oldanák meg),
és az autóforgalmat is korlátoznák a Várban – ez-
zel együtt viszont a Várfal mentén mélygarázsok
építésére tettek javaslatot. A Vár akadálymentes
megközelítése érdekében a gyalogosok számára
lifteket, mozgólépcsõket terveztek, továbbá kerék-
pártárolók, illetve egy vári kerékpárkölcsönzõ ki-
alakítását is tanácsolták.

Dr. Nagy Gábor Tamás kiemelte, hogy az elké-
szült tanulmány csak javaslatokat tartalmaz, a vég-
sõ döntést a szigorú uniós pályázati kritériumok
befolyásolják. A polgármester közölte: a turista-
busz-forgalom korlátozására égetõ szükség van,
akárcsak a vári buszok cseréjére. Az új buszokkal
kapcsolatban fontos elvárás, hogy azokat takaréko-
san lehessen üzemeltetni, továbbá ne legyenek
„túlsúlyosak”, mert a vári barlangok nem bírnák el
a túlságosan nehéz jármûveket.    

(Folytatás a  3. oldalon) 

A képviselõ-testületi ülésen történt

Fókuszban a vári közlekedés

www.varnegyedonline.hu • Hírek, információk az I. kerületrõl 

Ha támogatást nyer a Budai Vár és környéke közlekedési hálózatához kapcsolódó közösségi
közlekedés fejlesztési pályázat, akkor kitilthatók a Várból a turistabuszok és megoldható lesz a
Hunyadi és a Palota út tehermentesítése. A fejlesztési tervek között szerepel egyebek mellett a
gépjármûforgalom korlátozása és a közösségi közlekedés korszerûsítése is. A Budavári Önkor-
mányzat elkészíttette a magvalósítási tanulmányt, amit lakossági fórumon mutattak be a
Városházán, ezt követõen a Képviselõ-testület rendkívüli ülésen ellenszavazat nélkül elfogad-
ta a Budai Vár és környékének közlekedését érintõ tanulmány-tervezetet.

Fõhajtás a hõsöknek és kegyelet 
az áldozatoknak

A budavári csata emléknapján dr. Nagy Gábor Tamás polgármester emlékezett a katonákra és a civil áldozatokra

Ez végre megszûnhet

Soha, sehol, senkinek! Ez a címe Téglásy
Ferenc 1987-ben forgatott filmjének,
mely a Budavári Önkormányzat meg-
emlékezése keretében, a kommunista
diktatúrák áldozatainak emléknapján
lesz látható február 25-én a Tabán
Moziban.

A rendezõ lapunknak elmondta: a cím arra
utal, hogy a kommunista hatalom a gyereke-
ken keresztül próbálta kipuhatolni a szülõk
politikai álláspontját, ezért a szülõk paran-
csa volt gyermekeik felé, hogy soha, sehol,
senkinek nem beszélhetnek a családi dol-
gokról. A dráma – melynek fõszerepeiben
Kozák András, Jolanta Grusznic, Temessy
Hédi, Eperjes Károly és Antal Tamás látha-
tó – egy gyermek szemén keresztül mutatja
be, milyen sors várt a Budapestrõl vidékre
kitelepítettekre, hogyan õrölte fel a min-
dennapi létért való küzdelem az egymás
közti összetartó erõt, a szeretetet. 

Téglásy Ferenctõl megtudhattuk, hogy sa-
ját családjának sorsa ihlette a történetet.
1950-tól 1953-ig éltek kitelepítettként egy
faluban, ahonnan aztán még évekig nem tér-
hettek vissza Budapestre, így pedagógus
édesanyja falusi tanítóként helyezkedett el,
apja pedig – annak ellenére, hogy jogi dokto-
rátusa volt – mezõgazdasági munkákból élt.

Az alkotó hangsúlyozta, hogy nem egy lá-
gertörténetet forgatott, sok humoros és lírai
rész színesíti az elbeszélést. Ám érzékeltetni
kívánta a kitelepítettek tragédiáját, hiszen
életre szóló sebeket kaptak az üldözött csalá-
dok. -d-

A kommunista diktatúrák áldozatainak
emléknapján, 2012. február 25-én 16.00 órá-
tól a Budavári Önkormányzat megemléke-
zést tart a Kitelepítettek emlékmûvénél a
Szarvas téren, a Tabánban (az Attila út és a
Krisztina krt. által határolt zöld területen).
A megemlékezést követõen 16.30 órától
Téglásy Ferenc Soha, sehol senkinek! címû
filmjével emlékezünk a diktatúra áldozata-
ira a Tabán Moziban (1016 Budapest,
Krisztina krt. 87-89.).

Film a kitelepítettekrõl

Soha, sehol,
senkinek!

A film fõszereplõi: Kozák András és Jolanta Grusznic

Karbantartás 
az okmányirodán
Az okmányiroda mmáárrcciiuuss  11--éénn hálózati-felújí-
tási és karbantartási munkálatok miatt zárva
tart. A kiesett ügyfélfogadási idõt három mun-
kanapon, hosszabb nyitva tartással pótolják. Az
általános ügyfélfogadási rendtõl eltérõen feb-
ruár 29-én (szerdán) 18 óráig, március 2-án
(pénteken) 15 óráig és március 8-án (csütörtö-
kön)18 óráig fogadjuk az ügyfeleket.                      
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Véradás az I. kerületben
Márciusban az alábbi helyszíneken szervez a Ma-
gyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete nyilvános
véradást: március 9-én, pénteken 9-tõl 13 óráig
a Hunfalvy János Fõvárosi Gyakorló Kéttannyelvû
Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépisko-
lában, (Ponty u. 3.) Március 13-án, kedden 14-tõl 17
óráig a Kodály Zoltán Kórusiskolában (Toldy Ferenc
u. 28.) A regisztrációhoz személyi igazolvány, Taj-
kártya és lakcímkártya szükséges! Adj vért és ments
meg három életet!

Köszönet az 1%-ért
A Tabánért Alapítvány 2011. évben a személyi jöve-
delemadó 1 százalékából 51 ezer forintot kapott. A
pénzt a Tabáni Spartacus SKE, az egyházi labdarú-
gókupa, a Tabáni Karácsony címû rendezvény, vala-
mint a Zórád emlékév megrendezésére fordítottuk.
Kérjük további támogatásukat a személyi jövede-
lemadó 1%-ának segítségével az alábbi adószám-
ra: 18085284-1-41. Köszönjük.    

Tabánért Alapítvány   

Mozgássérültek klubnapja
A Budavári Mozgássérültek Klubja március 6-án 15
és 17 óra között tartja következõ összejövetelét a
Budavári Mûvelõdési Házban, a Bem rkp. 6. szám
alatt.

Újra Kézmûves Magyar Ízek Vására
Különleges ízutazásra várnak mindenkit március 9.
és 11. között a 3. Kézmûves Magyar Ízek Vására
szervezõi a Millenáris B épületében. A vásáron fellel-
hetõ 5000 ízt most ugyanis régiókra bontva mutat-
ják be.  Így akár fél nap alatt végigkóstolhatjuk a ma-
gyar és a határon túli magyar ízeket és eljuthatunk a
szatmári szilvától a szegedi paprikáig. A szervezõk
folyamatos színpadi fõzõshow-val is készülnek,
ahonnan ötleteket is meríthetünk egy-egy menü-
höz. Az 1900 forintos belépõjegy árát teljes egészé-
ben le lehet vásárolni a Kézmûves Magyar Ízek
Márkaboltjában (1033 Budapest Szõlõkert út 4/B).

Röviden

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

nyilvános pályázatot hirdet a Budapest I. kerület,
Iskola u. 28. alatti felépítményes ingatlan bérbe-

adására,
A pályázat beadási határideje:
2012. április 12-én 10.00 óra

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó kiírás
megtekinthetõ a www.budavar.hu internet cí-

men, a Pályázatok hasáb Vagyoni Iroda hivatko-
zása alatt, valamint

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Irodáján.

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

(Folytatás az 1. oldalról)
Ezt követõen a háborúba lépés kényszerérõl és
a második világháború veszteségeirõl, vala-
mint a jelenkori Európa felemás jogrendjérõl
beszélt a szónok, majd így folytatta: – Nehéz
függetleníteni magunkat ezektõl az esemé-
nyektõl akkor, amikor olyan sokat hallunk a
hazánkat pellengérre állító brüsszeli esemé-
nyektõl. Sokat hallunk ma „európai értékek-
rõl” és ezeknek a „közös értékeknek a tisztelet-
ben tartásáról”. Esetünkben: be nem tartásá-
ról. Hallunk összhangról, amibõl csak mi, ma-
gyarok „lógunk csak ki”. Ne legyenek illúzió-
ink! A béke jogrendje sem kegyesebb hozzánk,
mint a háborúé, és - sajnos - értékrendjében
sem nevezhetõ európaibbnak. Hiszen nem
múlik el úgy esztendõ, és nem ér véget úgy bu-
davári megemlékezés, hogy ne vitassák el tõ-
lünk a kegyelet és fõhajtás jogát. Mintha nem
ért volna véget a második világháború 67 esz-
tendõvel ezelõtt! Mintha az akkori gyõztesek
és vesztesek csatája még mindig tartana.
Mintha még mindig bizonygatni kellene: ki-
nek az igazsága az Igazság. Márpedig az igazság
mindannyiunké. És így hangzik: fõhajtás a hõ-
söknek és kegyelet az áldozatoknak bármilyen
sírban - jelölt vagy jeltelen sírban fekszenek is.
Nyugodjanak békében!

Az ünnepi beszédet követõen koszorúzásra
kerül sor. Az emléktáblánál a Budavári Ön-
kormányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester, a Budavári Mûvelõdési Ház
képviseletében Marsi László igazgató koszorú-
zott. A megemlékezést a Boldog Batthyány-
Strattmann László Idõsek Akadémiája tagjai-
ból alakult Irka Kör elõadói, Kuszál László és
Gyulányi Eugénia szavalatai, majd a Szózat
hangjai zárták.

A hagyományokhoz híven, a Magdolna-torony
oldalában található emlékhelyen rótta le tisztele-
tét a Budapest ostroma alatt hõsi halált halt kato-
nák, köztük a várban harcoló I. és II. egyetemi ro-
hamzászlóalj és a védtelen polgári áldozatok elõtt
a Budavári Önkormányzat és a Honvédelmi
Minisztérium és Hadtörténeti Intézet. 

Hatvanhét évvel ezelõtt, február 11-én pró-
báltak meg kitörni az akkor már százkét napja
ostromlott Budapestrõl a várost védõ német és
magyar alakulatok. Az alig több mint harminc-

ezer harcképes katona közül kevesebb mint
ezernek sikerült átjutni a szovjet vonalakon.
Rájuk és az ártatlan polgári áldozatokra emlé-
kezett a Budavári Önkormányzat és a Honvé-
delmi Minisztérium és Hadtörténeti Intézet
közös ünnepségén Szarka Gábor. A Honvédel-
mi Minisztérium kabinetfõnöke  mindenek-
elõtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a Budai
Vár történelme összeforrott Budapest és a
nemzet sorsával. 

„Ha felnézünk a háborús mementóként meg-
maradt Magdolna-toronyra, azt látjuk, hogy a se-
bek még ma sem gyógyultak be teljesen. Arra
emlékeztetnek, hogyan lett hatvanhét évvel ez-
elõtt csatatér, megszállt város Budapest, elõször
a németek és a nyilasok, késõbb a szovjetek
okán” – emlékeztetett a szomorú tényekre Szar-
ka Gábor. Hozzátette: soha meg nem magyaráz-
ható az a döntés, amely 1945-ben pusztulásra
ítélte Budapestet. 

Az ostrom nem csupán történelem, sokkal
több annál: felmenõink története, életük és éle-
tünk része. A Margitsziget, a Szilágyi Erzsébet fa-
sor, a Széna tér, a Budai Vár, az esztelen öldök-
lés megannyi helyszíne örökké emlékeznek két
világhatalom, két ordas eszme esztelen küzdel-
mére, az emberi tragédiákra, derékbetört életek-
re. Hitlernek csupán leírható veszteséget jelen-
tett Budapest, a németek kiûzése mégsem jelen-
tett felszabadulást, hiszen a szovjetekkel együtt
megérkezett a malenkij robot, elindultak a
transzportok és a tisztogatások. 

„Fejet hajtunk azok elõtt, akik nem élhették
végig az életüket, mert katonasorsuk éppen itt,
Budapesten találkozott. Azokra, akiket a
Dunába lõttek és azokra, akik kiálltak az üldö-
zöttek mellett, mert csak így tudjuk értékelni a
békét, a magyar szabadságot” – hangsúlyozta a
Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnöke,
majd megkoszorúzta az emléktáblát.

Fõhajtás a hõsöknek és kegyelet 
az áldozatoknak

A Budavári Önkormányzat nevében dr. Jeney Jánosné alpolgármester helyezte el az emlékezés virágait

Hogyan lehet csökkenteni ökológiai lábnyomunkat, mit jelent
a környezettudatosság, miért fontos a hulladékok szelektív
gyûjtése – ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatnak vá-
laszt a Budavári Önkormányzat és a Humusz Szövetség fel-
hívásához csatlakozó kerületi iskolások. A programsorozat ke-
retében rajzpályázat, ismeretterjesztõ elõadások és tematikus
projektnapok várják a résztvevõket. 

Fontosnak tartja a környezetvédelem és a környezettudatos gon-
dolkodás elterjesztését a kerületi fenntartású iskolákban az ön-
kormányzat. Ezt a célt szolgálja az idén elsõ alkalommal, a
Humusz Szövetséggel közösen életre hívott programsorozat,
amely hozzájárul ahhoz, hogy az élményszerû oktatásnak, illetve a
mindennapokban hasznosítható ötletek átadásának köszönhetõ-
en a diákok környezetkímélõbbé tegyék saját életüket, példát mu-
tatva ezzel az idõsebb korosztályok számára is. 

Ennek szellemében három kerületi általános iskolában, össze-
sen tizenkét alkalommal, kilencven perces ismeretterjesztõ órákat
tartanak. Emellett Én így takarékoskodom a vízzel! címmel fotó-
és rajzpályázatot hirdetnek az általános iskolásoknak. A pályáza-
ton a szervezõk reményei szerint olyan újszerû megoldások szület-
nek, amelyek szélesebb körben is használható ötleteket adnak a
napi vízfogyasztás csökkentésére.

A beadási határidõ február 29-e, a pályázatot az iskolai pedagó-
gusok koordinálják. A pályázat eredményhirdetésére március 22-
én, a kerületi környezetvédelmi napon kerül sor. A dátum–válasz-
tás nem véletlen, hiszen március 22-e a Víz Világnapja egyben. 

A rendezvényen nemcsak díjazzák a pályamûveket, de a legjob-
bakat ki is állítják a Városházán. A környezetvédelmi napon szem-
léletformáló játékok és irányított beszélgetéssel egybekötött film-
vetítés várja a gyerekeket, akik megtapasztalhatják, hogy némi
odafigyeléssel bárki élhet környezettudatosan. Ezt segíti a Nulla
Hulladék 10 lépésben címû tárlat is, amely közérthetõ módon
mutatja be a hulladékgazdálkodás környezeti összefüggéseit, külö-
nösen az ivóvízre gyakorolt hatásait. Izgalmasnak ígérkezik a
Fölösleges Áruk Fóruma, amely a negyven évvel ezelõtt életre hí-
vott Kiváló Áruk Fórumára reagálva, annak ellenpárjaként a szük-
ségtelen használati tárgyakra hívja fel a figyelmet. 

A környezetvédelmi napon délután a szülõk, a felnõttek is meg-
tekinthetik a kiállításokat a Városházán. 

Környezetvédelmi program kerületi 
iskolásoknak

Lemosó 
permetezés
Alighogy elkezdõdnek a fagymentes napok, a
FÕKERT Nonprofit Zrt. máris megkezdi a fõ-
városi parkok és fasorok fáinak tél végi lemosó
permetezését. A permetezést a parkokban a lá-
tási viszonyok miatt nappal, a fasorokban pe-
dig az éjszaka folyamán végzik, hogy a gyalogos
és közúti forgalmat ne zavarják.

A FÕKERT két hét alatt végzi el a kezelésük-
ben lévõ több mint 10 ezer fa növényvédel-
mét, melyek között a kõris, a japánakác, a ju-
har, az ostorfa valamint a hárs a leggyakrabban
elõforduló fafaj. A lemosó permetezésre azért
van szükség, hogy a fás részeken, kéregrepedé-
sekben áttelelõ kártevõk - takácsatkák, levélat-
kák, levél- és pajzstetvek, amerikai lepkekabó-
ca - számát gyérítsék. Az alkalmazott szer közte-
rületi felhasználásra engedélyezett, környezet-
barát készítmény. A leggondosabb munkavég-
zés közben is elõfordul azonban, hogy a szer a
parkoló autókra hullik. A permetezõszer az
autóban semmilyen kárt nem okoz és az elsõ
autómosáskor - plusz költséget nem okozva –
eltávolítható, könnyûszerrel lemosható.

A permetezõszer hatásmechanizmusára jel-
lemzõ, hogy paraffinolaj tartalmánál fogva
megfullasztja a kártevõket. Hogy ezt a hatását
mind jobban kifejthesse, magas dózisban,
nagy légmennyiséggel kell kijuttatni, így a szer
a kártevõk áttelelõ alakjait vastagon befedi. A
FÕKERT munkatársai figyelemmel kísérik a
fák fejlõdését, s korai kilombosodás esetén a
dózist csökkentik. A tél végi lemosó permete-
zés csak az áttelelõ kártevõk ellen hatásos, a ve-
getációs idõszakban megjelenõ vagy felszapo-
rodó kórokozók és kártevõk más intézkedést
kívánnak. A permetezés ideje:
Parkok: Szentháromság tér, Döbrentei tér
9-10. hét, Gellérthegy 9. hét
Fasorok: Lovas u., Attila út, Krisztina krt.,
Palota út, Tóth Árpád sétány, Kapisztrán tér
10. hét
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A képviselõ-testületi ülésen történt

Fókuszban a vári közlekedés  fejlesztése
(Folytatás az 1. oldalról)

Orczy Antal (Fidesz-KDNP), a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke megjegyezte,
hogy úttörõ, útmutató szerepet vállalna a kerület
a nulla emissziós buszokkal: bár az elektromos au-
tóbuszok használata terén nincs még nagy gya-
korlati tapasztalat hazánkban, ezekre mégis nagy
szükség lenne környezetünk megóvása érdeké-
ben. Dr. Apagyi Barnabás (Fidesz-KDNP) vári la-
kosként és képviselõként örömét fejezte ki, hogy

a koncepció része a Vár és a Fény utcai piac közti
buszkapcsolat megõrzése. A buszcserét halasztha-
tatlannak nevezte, míg az autóközlekedés korlá-
tozása személyes véleménye szerint a Vár elõnyé-
re válna, hiszen így sokkal jobban érvényesülhet-
ne a történelmi környezet szépsége.

Dávid Klára (MSZP) úgy vélte, a legsürgetõbb
feladat, hogy gátat szabjanak a Hunyadi János úti
turistabusz-áradatnak, amitõl különösen a nyári
hónapokban szenvednek az itt élõk. Váradiné

Naszályi Márta (LMP)
kérdésesnek találta, mi-
lyen módon lehet majd
kezelni a Várba terve-
zett új intézmények ál-
tal generált hivatásfor-
galmat. Emellett kifo-
gásolta, hogy az egyik
tervváltozatban a 39-es
járat útvonalának szét-
bontása szerepel: ez
elõnytelen lenne a vízi-
városiaknak, hiszen
csak átszállással juthat-
nának el a Maros utcai
rendelõbe. 

Dobrocsi Tamás vá-
laszából kiderült, hogy
a legújabb változatok-
ban a 39-es járat „szét-
vágása” már nem szere-
pel. A szakértõ jelezte,
hogy az új vári hivata-

lok megjelenésével kapcsolatban még sok a bi-
zonytalanság, ám a várfal körüli mélygarázsok
építésével, illetve a vári buszjáratok sûrítésével
megelõzhetõek a közlekedési gondok. A képvi-
selõ-testület egyöntetûen, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül fogadta el a bemutatott tanul-
mány-tervezetet.

Módosították a Kerületi Építési Szabályzatot

Jóváhagyták a Kerületi Építési Szabályzat
(KÉSZ) módosítását is a képviselõk. A változta-
tásokra azért volt szükség, mert kezelni kellett a
szabályzat térképállományának elektronikus
feldolgozásával kapcsolatos korrekciókat, to-
vábbá a gyakorlati alkalmazás, illetve az állam-
polgárok javaslatai alapján is több kérdés fel-
merült. A módosítást indokolta az is, hogy meg-
szûntek az egyes vári területeket érintõen elren-
delt hároméves változtatási tilalmak: ezekre a
helyszínekre olyan szabályokat dolgoztak ki,
melyek elõsegítik a régóta kívánatos fejlesztése-
ket. Szintén az új KÉSZ alapján kezdõdhet meg
az Ybl-bazár rekonstrukciója és – akár a szabá-
lyok további korrekciójával – a Palota-területek
végleges rehabilitációja. (A rendeletet a követ-
kezõ számunkban közöljük)

Váradiné Naszályi Márta (LMP) kiemelte, hogy
sok munka van az elõterjesztésben, ám nehezmé-
nyezte, hogy a módosítások hátterében egy olyan,
a KÖZTI Zrt. által készített tanulmány áll, melyet
az önkormányzat nem tett nyilvánosan hozzáfér-
hetõvé. Közölte továbbá, hogy a világörökségi te-

rületekrõl nem kellene a napelemeket teljes mér-
tékben kitiltani, szerinte a szabályzat egyik mel-
lékleteként érdemes lenne felsorolni azokat a
technikai megoldásokat, melyek a környezetvé-
delem szempontjából hasznosak, ugyanakkor
nem zavarják a Duna-parti látványt.

Nagy Gábor Tamás polgármester válaszából ki-
derült, hogy a hivatkozott KÖZTI-tanulmány egy
döntés-elõkészítõ anyag, amit a képviselõk megis-
merhetnek, de nyilvánosságra hozatalához nin-
csenek meg a jogosítványaik. A napelemekkel
kapcsolatban megjegyezte: támogatja a minél szé-
lesebb körû használatukat, de ebben a kérdésben
csak azt követõen dönthetnek, hogy megvizsgál-
ják, pontosan mely helyszíneken lehetne az egyes
technikai megoldásokat a védett, világörökségi
látvány zavarása nélkül alkalmazni.

Vezetõi pályázatokat hirdetnek

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft., valamint a
Budavári Kapu Kft. ügyvezetõjének és cégvezetõ-
jének a megbízatása 2012. június 30-án lejár,
ezért az álláshelyek betöltésére pályázatot ír ki az
önkormányzat. A kerületi Gazdasági, Mûszaki
Ellátó és Szoláltató Szervezet (GAMESZ) intéz-
ményvezetõjének, dr. Barta Gábor Zsoltnak a
közalkalmazotti jogviszonya 2011. december 31-
ével szûnt meg közös megegyezéssel, ezért ezt a
tisztséget szintén megpályáztatják. A pályázat
eredményes lezárásáig az intézmény vezetésével
kapcsolatos feladatok ellátásával a jelenlegi általá-
nos helyettest, Vörös Zoltánt bízták meg.          -d-

A Budai Vár és környékének közösségi közle-
kedés fejlesztése címmel civil egyeztetõ fó-
rumra hívta a lakosságot a Budavári Ön-
kormányzat. A polgármesteri hivatal aulá-
jában megtartott bemutatón a megvalósít-
hatósági tanulmányt ismerhették meg az ér-
deklõdõk.

Tavaly döntött a kormány a Várbazár, valamint
hosszabb távon a Budai Vár és környezete re-
konstrukciójáról, a határozat értelmében a fej-
lesztések keretében a terület közlekedése is meg-
újul – hívta fel a figyelmet dr. Nagy Gábor Ta-
más, aki az elõzményekrõl szólva elmondta, hogy
az utóbbi években több kísérlet történt a vári
mûemlékek magánerõs felújítására. Ez történt a
Várbazár esetében is, amelyet 99 évre privatizált
volna egy befektetõcsoport. Szerencsére az el-
képzelés a lakosság, illetve a Budavári Önkor-
mányzat ellenállásának köszönhetõen nem való-
sult meg, ahogyan a változtatási tilalom elrende-
lésével a volt Honvédelmi Minisztérium épületé-
nek meggondolatlan átalakítását is sikerült meg-
akadályozni. A cél az, hogy az ilyen horderejû
döntéseket széles szakmai és társadalmi vita elõz-
ze meg – hangsúlyozta dr. Nagy Gábor Tamás.
Hozzátette: úgy tûnik, most elérkezett az a sze-
rencsés együttállás, amikor megegyeznek a kor-
mány, a fõváros és a kerület érdekei, így megszû-
nik az elõrelépést gátló széthúzás.  

Ennek köszönhetõen kapott helyet az Új
Széchenyi Tervben a vár fejlesztésérõl szóló
passzus, amely külön is nevesíti a Várbazár reha-
bilitációját. A kormány által meghatározott me-
netrendnek megfelelõen három projektrõl szü-
letett döntés, a Várbazár teljes rehabilitációjáról,
amelyet ebben a kormányzati ciklusban 2014.
március 30-ig meg kell valósítani; egy, a vár egé-
szét felölelõ hosszú távú stratégia elkészítésérõl;
valamint a vár és környezetének közlekedési fej-
lesztésérõl– sorolta a feladatokat a polgármester.

Az utóbbihoz tartozó koncepcióterv elkészítése
a Budavári Önkormányzat feladata, a kész mun-
kaanyagot februárban kell benyújtani a kor-
mányzathoz. A képviselõ-testület novemberben
elfogadta a KÖZOP pályázaton történõ elindu-
lást, ezzel párhuzamosan elkezdõdtek a szakmai
szervezetekkel az egyeztetések, decemberben pe-
dig lezárult a közbeszerzési eljárás, amelynek
eredményeképpen a Fehérvári és Fekete Kft. ka-
pott megbízást a megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésére. Megtörtént a konzorciumi ajánlat-
kérés megjelentetése a Várbazárhoz csatlakozó
mélygarázs és a mozgólépcsõ tárgyában. A megva-
lósíthatósági tanulmány véglegesítését követõen
az önkormányzat átadja a munkaanyagot a kor-
mánynak, amely a felvázolt lehetõségek közül ki-
választja a megvalósítandó tervezetet. 

Megoldásra váró problémák

Mint a tanulmányt bemutató Dobrocsi Tamás
kiemelte, a tervezés során áttekintették a Budai
Várat érintõ korábbi elképzeléseket, fejlesztési
koncepciókat és tanulmányokat. Figyelembe vet-
ték a közeljövõben várható beruházásokat is,

ilyen a várbusz útvonalának és a Palota útnak a
felújítása, illetve a budavári kamerás beléptetõ
rendszer kiépítése. Mindezek tükrében, több
probléma megoldására tettek javaslatot, ezek kö-
zül a legfontosabb a menekülõ útvonalként is
használt Hunyadi János út- Palota út tehermen-
tesítése, az engedélyhez kötött behajtás ellenõr-
zése, a gyalogos kapcsolatok kiépítése, a parkolá-
si anomáliák felszámolása, valamint a turista bu-
szok közlekedtetése. Utóbbi különösen égetõ,
hiszen jelenleg naponta háromszáz busz keresi
fel a vári területeket, nagy többsége a Hunyadi
János úton jut el a célállomásához. Parkolásuk
megoldatlan, a kijelölt megállókban nincsen
meg a szükséges infrastruktúra, a buszok általá-
ban az út mellett állva járatják a motorjukat, a so-
fõrök pedig nem egyszer a nyílt utcán mossák le
a nagyméretû buszokat.

További fokozott forgalmi terhelést jelent,
hogy nem elég hatékony a közösségi közlekedés
rendszere, a kis kapacitású jármûvek miatt sûrû
a járatkövetés, a BKV buszok állapota rendkívül
rossz. Gondot okoz az is, hogy a nyugati oldal irá-
nyából tömegközlekedéssel gyakorlatilag elérhe-
tetlen a vár. Hiányosak a gyalogoskapcsolatok is,
a siklón kívül nincs biztosítva az akadálymentes
feljutás, a Dísz téren, a Szentháromság téren és a
Szentháromság utcában nem kapnak elsõbbsé-
get a gyalogosok. Elhanyagolt a járdák egy része,
ahogyan a lépcsõk állapota sem megfelelõ. Jobb
a helyzet a parkolóhelyek számát illetõen, a fel-
mérések szerint a vári lakosok számára elegendõ
parkoló áll rendelkezésre, ugyanakkor az autók
több helyszínen zavarják a mûemléki összképet:
ilyen terület a Hess András tér, a Dísz tér és a
Mátyás-templom környéke. 

Fejlesztési elképzelések

A tanulmány több stratégiai célt fogalmaz meg,
ezek alapvetése, hogy a Budai Vár a világörökség
része. Ennek szellemében a várban színvonalas
lakó- és munkakörnyezet kialakítására van szük-
ség, miközben a turisták itt tartózkodásának ide-
jét is jelentõsen növelni kell. Ezt a cél szolgálja a
gépjármûforgalom korlátozása és a közösségi
közlekedés fejlesztése. Fontos az akadálymente-
sítés, a külsõ elérés biztosítása, a környezet-
szennyezés csökkentése, illetve a turista buszok
kiszorítás a belsõ területekrõl. Elkerülhetetlen a
BKV hálózat modernizálása, amibe beletarto-
zik az új megállók kijelölése és a környezetbarát
buszok beszerzése. Az új közlekedési kapcsola-
tok közül a tanulmány a várbazár elõtt egy új vil-
lamos megállóhely kijelölésével, illetve a dunai
kikötõ megnyitásával számol, míg a gyalogos
akadálymentesítés keretében mozgólépcsõk,
liftek beépítésében gondolkodnak a tervezõk. 

Részletes tervek

A tervezet szerint olyan buszhálózatot kell kiala-
kítani, amely közvetlen kapcsolatot létesít a
Batthyány tér és a Déli pályaudvar között, vala-
mint csatlakozik a már meglévõ budai és pesti
hálózatokhoz. Korlátozza a lehetõségeket ugyan-
akkor a vári barlangrendszer teherbíró képessé-
ge, valamint a Fehérvári kapu és a Bécsi kapu
meglévõ magassága és szélessége. 

Az elsõ változat szerint elektromos minibu-
szok járnának a Budai Vár és a Batthyány tér, il-
letve a vár és a Déli pályaudvar között. Elkép-
zelhetõ a Hunyadi János út kétirányúsítása a
mostani sorompó és a Donáti utca között.
Szintén megoldás lehet a vári körjárat, amely a
nagy rondella és a Kapisztrán tér közötti terüle-
ten közlekedne, tömegközlekedési elérést bizto-
sítva ezzel a Várbazár és vári területek között. A
tervezetek számolnak a Palota út kétirányú-
sításával, ezzel a megoldással ugyanis a tömeg-
közlekedés javítása mellett a turistabuszok vári
áthajtása is megszüntethetõ. 

Lényeges elem a parkolás szabályozása, ennek
keretében a Várbazár területén biztosan meg-
épül egy mélygarázs. Ehhez csatalakozva megtör-
ténne a Lánchíd utca forgalomcsillapítása, ahol
az új gyalogosátvezetések mellett bicikli utat is ki-
alakítanának, miközben megszûnne az útszaka-
szon a vár felõli parkolás. A Várbazár és a Palota,
illetve a várszoknya és a polgárváros között liftek
és mozgólépcsõk épülnének, a lehetséges hely-
színek között szerepel a Gránit lépcsõ, a Hilton
és az Anjou bástya környezete. Érdekes felvetés a
Várbazár és a dunai kikötõk összekötése a gyalo-
gos közlekedésre is alkalmassá tehetõ ciszterna-
rendszer hasznosításával.

Ami a turistabuszokat illeti, több új fogadó-
pont létesítésével számol a tanulmány: ideális
helyszín lehetne a Palota úton a jelenleg is épü-
lõ Csikós mélygarázsnál egy visszafordulóval el-
látott fel és leszálló, ahogyan a Clark Ádám té-
ren és a Várbazár környékén is elképzelhetõ
egy-egy kapcsolati pont kialakítása. A buszok
parkolása a Déli pályaudvar területén a terve-
zett autóbusz terminál közelében, valamint a
Rácz fürdõnél viszonylag egyszerûen megold-
ható. 

Dr. Nagy Gábor Tamás mindehhez annyit
fûzött hozzá, hogy érdemes lenne egy személy-
autókat elhelyezõ mélygarázst kialakítani a
Hilton alatt. A korábbi elképzelések szerint itt
egy buszforduló is létesült volna, erre azonban
a remények szerint az uniós beruházásnak kö-
szönhetõen nem lesz szükség, már csak azért
sem, mert a közlekedési fejlesztés kitiltaná a tu-
rista buszokat a Hunyadi János utcáról. A vári
áthajtással kapcsolatban a polgármester egy
teljesen új beléptetõ rendszer kiépítésében
gondolkodik, az elképzelés szerint a fizetés a
behajtó kapuknál történne, ezzel a kihajtás lé-
nyegesen felgyorsulna. 

Megvannak az engedélyek a gellérthegyi sikló-
építésére, amely magánbefektetõk segítségével
valósulna meg. Szintén lényeges elem a Lánchíd
utca és a Döbrentei utca átmenõforgalmának
nagyarányú csökkentése. Ezzel megszûnne a
Dél-Buda – Észak-Buda irányú tranzit forgalom,
az érintett utcák pedig korzóvá alakulnának.
Szerinte a Duna-parti kerékpárút helyzete végle-
gesen megoldható lenne egyrészt a Lánchíd ut-
cában, másrészt a Clark Ádám tér és a Csalogány
utca közötti zöldsávon kialakított kétirányú bi-
ciklis útvonal megépítésével.                                   -pp-

FFóórruummoonn  mmuuttaattttáákk  bbee  aa  kkéésszzüüllõõ  
mmeeggvvaallóóssíítthhaattóóssáággii  ttaannuullmmáánnyytt
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Az Országos Széchényi Könyvtárban õrzött Babits-
hagyaték bemutatása köré szervezõdött a
Könyvtárlat sorozat legutóbbi állomása. Az Õsz és
tavasz között címmel meghirdetett ingyenes progra-
mon könyvbemutató, rendhagyó irodalomóra, vala-
mint különleges relikviákat felvonultató kamara
kiállítás elevenítette fel a két világháború közötti
idõszak egyik legjelentõsebb magyar költõjének élet-
mûvét. 

Könyvtárlat címmel hat részes kulturális rendez-
vénysorozatot indított az Országos Széchényi
Könyvtár (OSZK). Az egész délutánt felölelõ
programok célja a Márai-programba beválogatott
irodalmi mûvek és szerzõk, illetve a velük foglal-
kozó szakirodalom népszerûsítése. Februárban
Rózsafalvi Zsuzsanna és Sipos Lajos irodalomtör-
ténészek pódiumbeszélgetésén a XX. századi ma-
gyar költészet egyik meghatározó alakja, Babits
Mihály hagyatékáról, valamint szellemi örökségé-
nek kevésbé ismert részleteirõl esett szó.

Rózsafalvi Zsuzsanna elmondta, hogy Babits
irodalmi hagyatékának legnagyobb részét az
OSZK kézirattára õrzi. Az író feleségétõl, Török
Szofitól az ötvenes években megvásárolt irat-
együttes legértékesebb része az az írói kéziratgyûj-
temény, amely Babits levelezését tartalmazza.
Több mint százezer dokumentumról van szó,
ami a társadalmi viszonyok vizsgálata mellett az
alkotói folyamat tágabb rekonstrukciójához is se-
gítséget nyújt.

Az irodalomtörténész arra hívta fel a figyelmet,
hogy az írások szándékolt „alkotásélettani” ese-
mények, Babits ugyanis hirtelen gondolatait is
rendszeresen papírra vetette. Az emlékkiállításra
törekvést bizonyítja, hogy a gyûjteményben Tö-
rök Szofi révén, a mozijegyektõl a kártyalapokon
át, lakásuk alaprajzáig számtalan tárgy megtalál-
ható. 

Rendkívül gazdag az iratanyag még annak elle-
nére is, hogy a háború után egy része megsemmi-
sült. Szerencsére a kéziratokat az özvegy magánál
tartotta, a negyvenes évek elején elõször Móricz
Virágnál, majd az akadémia pincéjében rejtette
el a dokumentumokat, amelyek Keresztury
Dezsõ közvetítésével 1952-ben kerültek az OSZK
tulajdonába. 

A hagyaték több különálló egységbõl áll, a kéz-
iratos, autográf jegyzetek és a levelezés mellett
értékes könyvanyagot is tartalmaz. Része töb-
bek között a Babits korai verseit tartalmazó
Angyalos könyv, amely nevét a Török Szofi által
a borítóra festett Vittorio Carpaccio mû máso-
latáról kapta. 

Rendkívül gazdag a négyezer fotót és negatívot
tartalmazó média gyûjtemény, a képeket Török
Szofi tudatosan, az emlékállítás céljából készítet-
te, így ezek a ma már digitalizált formában elérhe-
tõ fotográfiák irodalomtörténeti, illetve kordo-
kumentumként is felfoghatók. Izgalmasak a
hangzóanyagok, amelyek között Bartók Béla ere-
deti felvételei, valamint Babits Ildikó és Schöpflin
Aladár hangja is megtalálható. 

A hagyatékban külön helyen szerepelnek
Török Szofi regényei, kritikái, illetve naptárai.
Utóbbiak érdekessége, hogy Babits felesége az ap-
ró noteszekbe kínos pontossággal örökítette meg
mindennapjaik valamennyi történését. A jegyze-
teket a Babits könyvtár sorozatban már feldolgo-

zott, magyarázatokkal ellátott formában is elol-
vashatják az érdeklõdõk. 

Rózsafalvi Zsuzsanna szerint érdemes megnéz-
ni a Babits program keretében összeállított tárla-
tot is, a tárolókban ugyanis néhány elsõ kiadásos
kötettel kedveskedtek az irodalompártoló közön-
ségnek. Ilyen a Levelek írisz koszorújából címû
verseskötet, a Gólyakalifa vagy a Pávatollak,
amelyben Babits mûfordításai olvashatók.

A hagyaték valamennyi iratát a hatvanas évek-
ben négy esztendõ leforgása alatt végigolvasó
Sipos Lajos professzor mindenekelõtt a korszak-
okon átívelõ Babits- ellenességrõl beszélt. Sokan
az általa kezelt Baumgarten-díj miatt haragszanak
az íróra, holott a jelentõs pénzjutalommal járó el-
ismerést minden évben titkos szavazással ítélték
oda. Innen eredeztethetõ a József Atillához fûzõ-
dõ kiegyensúlyozatlan viszonya is, ami azért fur-
csa, mert a pénzzavarba kerülõ költõ Babits jóvol-
tából gyors segélyhez jutott, majd a kisdíjat is
megkapta a Baumgarten Alapítványtól. Elnyerte
a nagydíjat is, ennek átvételét azonban visszauta-
sította. Babits a háború után sem került be a ked-
venc írók közé, ekkor ugyanis az aktuális hatalom
Adyt helyezte elõtérbe. 

A Sipos Lajos közremûködésével megjelenõ
Babits könyvtár sorozat célja többek között az,
hogy eloszlassa a két világháború közötti irodalmi
viszonyokkal kapcsolatos téveszméket, illetve ob-
jektív adatokkal válaszoljon a Babitsot ért jogtalan
kritikákra. Eddig tizenöt könyv jelent meg a válo-
gatásban, köztük a Babits interjúk, amelyek való-
jában cizellált vallomások, hiszen a kérdéseket az
író mindig elõre megkapta. Babits és Esztergom
címmel hamarosan megjelenik a tizenhatodik kö-
tet, míg a szintén népszerû Babits kiskönyvtárban
eddig hét  könyv látott napvilágot. 

A pódiumbeszélgetést követõen, Óriás csiga
Esztergomban – Babits Mihály tájai címmel Tóth
Franciska muzeológus elõadása hangzott el, majd
Császár Angela és Rubold Ödön színmûvészek
Török Máté verséneklõ társaságában Babits
Mihály mûveibõl adtak elõ részleteket.               K. Á.

Babits Mihály öröksége az Országos Széchényi Könyvtárban

Õsz és tavasz között
Dr. Bruckner
Piroska emlékére
Kedves vári lakosok! Sokan ismertük és
nagyra becsültük dr. Bruckner Piroska házi-
orvosunkat, aki közel három évtizeden át
gyógyított és gondozott a régi Dísz téri ren-
delõben. Egyedül, kedvesen és fáradhatat-
lanul látta el minden betegét. Aki odajárt
panaszával, láthatta és ismerhette a nehéz
körülményeket. A szép új rendelõ felavatá-
sán dr. Bruckner Piroska még jelen volt, de
már súlyos betegen. Február 13-án elhunyt.
Búcsúztatása a Farkasréti temetõ ravatalo-
zójában március 1-jén déli 12 órakor lesz.

Köszönjük meg még egyszer azt, amit ér-
tünk tett.

„Az én álmom valóra vált”
Pályázati felhívás óvodásoknak
A Kemabo Kft. és a Butorg Kft., elsõsorban iroda-
bútorral, belsõépítészettel foglalkozó cég fontosnak
tartja az óvodások és családjuk egészségtudatos
életének megvalósításában való szerepvállalást,
így pályázati felhívást ír ki óvodások számára „Az
én álmom valóra vált” címmel. A pályázat eredmé-
nyeként 2012 õszén már, egy a zsûri által kiválasz-
tott szerencsés óvoda a gyermekek álmaihoz közel
álló új bútorokkal lesz gazdagabb. 

A pályázat témája: a pályázó óvodások rajzolják,
le milyen bútorok között szeretnék mindennapjai-
kat eltölteni, milyen óvodai szobát álmodnának ma-
guknak.  Részvételi feltételek: a Budapesten lévõ
óvodák pályázhatnak. A rajzversenyen a www. ke-
mabo.hu oldalon található Jelentkezési lap kitölté-
sével lehet indulni. Hogyan juttathatod el alkotásod
hozzánk? E-mailben elküldheted az info@kemabo.
hu,  vagy a bota.eniko@kemabo.hu e-mail címre és
mi feltesszük a  Kemabo Facebook oldalra is. Tárgy-
ként jelöld meg „Az én álmom valóra vált”. (Kérjük
a szülõk és az óvónénik segítségét az elkül-
désben)Vagy elküldheted levélben is, címünk:
KEMABO Kft. 1037 Budapest, Bojtár u. 37-39. A
borítékra kérjük, hogy írd rá: „Az én álmom valóra
vált”. Leadhatod személyesen is a Kemabo bemu-
tatótermünkben: 1037 Budapest, Bojtár u. 37-39.,
nyitva tartás: munkanapokon  8-tól 16 óráig  Bóta
Enikõnél. LLeeaaddáássii  hhaattáárriiddõõ::  22001122..  mmáájjuuss  1155..
EErreeddmméénnyyhhiirrddeettééss::  22001122..  mmáájjuuss  2277.. (Gyereknap )
A legsikeresebb pályamûvekbõl a fõváros több
helyszínén kiállítás szervezünk. Bõvebb információ:
a globalpress@globalpess1.com.

Német nyelv-és filmklub
(Budavári Mûvelõdési Ház)
A Budavári Német Önkormányzat német nyelv-és
filmklubjában Das Leben der Anderen címmel tar-
tanak filmvetítést Wolfart Jánosné elõszavával. A lé-
lektani dráma Kelet-Berlinben játszódik, az élet
minden területét kontroll alatt tartja a Stasi, az NDK
titkosrendõrsége. Helyszín: Budavári Mûvelõdési
Ház (Budapest I., Bem rakpart. 6., 1. emelet)
Idõpont: 2012. február 27-én 17 óra. A belépés in-
gyenes. Regisztráció: chsch@t-online.hu Telefon:
+36 20 517 3230 

Húsvéti rajzfilmes tábor 
A Magyar Rajzfilm Kft. 2 napos programot szervez
a tavaszi szünetben a rajzfilmkészítés iránt érdeklõ-
dõ 6-17 éves gyerekeknek. A résztvevõk elkészít-
hetik saját rajzfilmjüket, melyet CD-én hazavihet-
nek. További információ: a http://www.magyar-
rajzfilm. hu/gyermekoktatas.html oldalon. Tel.: 06-
1/250-1355, e-mail: clarus-tax@t-online.hu 

Röviden

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület Budavári 

Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a
tulajdonát képezõ ingatlan értékesítésére,

amelyek címe: Budapest I. kerület, Kuny D. u.
6. helyrajzi száma: 7582.

A pályázatok beadási határideje:
2012. április 12., 10 óra

Az ingatlan hasznosításával kapcsolatos össze-
foglaló megtekinthetõ a www.budavar.hu

internet címen, a Pályázatok hasáb Vagyoni
Iroda hivatkozása alatt, valamint

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Irodáján. A pályázat részletes

feltételeit a pályázati dokumentáció tartal-
mazza, amely megvásárolható a Budapest I.

kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Kapisztrán téri Ügyfél-

szolgálati Irodáján. Budapest I. kerület,
Kapisztrán tér 1. Tel: (1) 458-3000, 458-3030

A VÁRNEGYED
újság korábbi számai is olvashatók 

a www.budavar.hu honlapon, 
a Magazinok címszó alatt.

Babits irodalmi hagyatékából több fotót és elsõ kiadású könyvet is megtekinthettek az érdeklõdõk

A Gólyakalifa. Regény és néhány novella, az Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt. Kiadása

Angyalokkal és démonokkal táncol a Botafogo Táncegyüttes

Premier a Nemzeti Táncszínházban
Vajon tényleg meg van írva az ember sorsa? A gonoszok vagy a jók gyõznek
végül? – ezeket a kérdéseket is feszegeti március 14-én debütáló új darabjá-
ban a showtánc-világbajnok Botafogo Táncegyüttes. A Mester és Zuriel cí-
mû elõadás premierje a Nemzeti Táncszínházban lesz. 

Szórakoztató formában vet fel napjainkat érintõ, drámai kérdéseket új
elõadásával Dalotti Tibor koreográfus és a Botafogo Táncegyüttes. A
Mester és Zuriellel a társulat célja nem csupán az, hogy táncukkal egy fe-
ledhetetlen estet szerezzenek a nézõknek, hanem az is, hogy olyan témá-
kat vessenek fel, amelyeken mindenkinek érdemes elgondolkodnia. 

– A darab alapötlete egyik régi táncosunktól Somfai Ákostól szárma-
zik. A témája olyan kérdéseket feszegetett, amelyek az életem korábbi
történéseivel hasonlóságot mutattak – ezt egyébként Ákos nem tudta –,
így nagyon megragadott. Húsz évvel ezelõtt volt egy súlyos balesetem,
aminek következtében teljesen más lett az életem. A halálközeli élmé-
nyek megváltoztatják az embert. Kis híja volt , hogy most nem kerekes
székben koreografálom a darabot. Ezek az élmények bepillantást nyúj-
tottak a transzcendens világba, a földi események fölött létezõkbe, az is-
teni szeretet és a sátáni gyûlölet közötti küzdelem kézzel tapintható va-
lóságába – árulta el a produkció kapcsán Dalotti Tibor, a Botafogo
Tánegyüttes vezetõje. 

Az elõadás zenéjét két irányvonal uralja: Karl Jenkins zeneszerzõ mun-
kássága, illetve a Pink Martini zenéje. A kedvelt dallamokhoz idomulva
a történet mondanivalóját Dalotti Tibor a Botafogo könnyed, táncos
formanyelvén fogalmazta meg, hogy mindenki számára egyszerre legyen
befogadható a gondolatvilág és élvezhetõ a mû. Fotó: Kanyó Béla
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Felsõvízivárosi Szent Anna templom
(Budapest, I., Batthyány tér 7.) 
2012. március 11-én, 18.00-tól  19.00 óráig ifjúsá-
gi szentmise a „Taizé” közösség zenéjével. A szent-
misét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa
Domokos plébános. Közremûködik a templom ifjú-
sági zenekara.  Zenekarvezetõ: Farkasházi Dávid.
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt.

Magyar Földrajzi Társaság
(Budapest, II., Millenáris)
A Magyar Földrajzi Társaság Expedíciós Szakosz-
tályának következõ képes elõadása  22001122..  mmáárrcciiuuss
2211--éénn  1188  óórraakkoorr lesz a Makadám Mérnök Klubban
(1024 Budapest, Lövõház u. 37., Millenáris). Téma:
Alaszka az óriások vadonja - Fotóexpedíció Szé-
chenyi Zsigmond nyomán. Elõadó: Gõgös Norbert
geográfus, szakosztályi titkár. Az elõadás Széchenyi
Zsigmond 1935-ben készített fekete-fehér felvé-
telei, illetve mai színes fotók segítségével járja végig
a híres magyar utazó, író, vadász alaszkai útvonalát.
A részvétel ingyenes.

Magyar Nemzeti Galéria 
(Budapest, I., Budavári Palota)
TTáárrllaattvveezzeettéésseekk
Hõsök, királyok, szentek. A magyar történelem ké-
pei és emlékei. Minden pénteken 11 órától tárlatve-
zetés indul a kiállításban. Ferenczy Károly (1862-
1917) gyûjteményes kiállítása. Tárlatvezetés min-
den szombaton 11 órától. Az állandó kiállításokban
minden pénteken és szombaton 14 órától indul tár-
latvezetés. A tárlatvezetéseken az állandó kiállítás-
ra megváltott belépõjegyekkel lehet részt venni. 
MMNNGG  EExxttrraa::  22001122..  mmáárrcciiuuss  22.. A látogatókat havonta
egy alkalommal, minden hónap elsõ péntekén kü-
lönleges programok és rendkívüli nyitva tartás vár-
ják a Nemzeti Galériában. A jazz színpadon a ma-
gyar jazzvilág jeles szereplõi adnak koncertet, az
idõszaki kiállításokban óránként indulnak magyar
és angol nyelvû tárlatvezetések. Ezen felül az aktu-
ális tárlatokhoz kapcsolódóan meghívott elõadókat
hallgathatnak egy-egy témában. Az alkotni vágyó
gyerekeket és felnõtteket kreatív mûhellyel várják.
20.00 órakor az MNG Jazz színpad vendége: Szakcsi
Lakatos Béla, Liszt- és Kossuth-díjas zeneszerzõ,
jazz-zongoramûvész, a magyar dzsessz egyik leg-
nagyobb képviselõje.

Hagyományok Háza
(Budapest, I., Corvin tér 8.)
AAllmmáárriiuumm  ssoorroozzaatt::  „Örökségünk a zsok” – a méh-
keréki Nyisztor György Hagyományõrzõ Együttes
és az Eleki Hagyományõrzõ Együttes közös mûsora
mmáárrcciiuuss  1100..,,  sszzoommbbaatt,,  1177  óórraa..  (A zsok (román szó:
joc) a románok magyar területre történõ bevándor-
lásával alakult ki, jelentése tánc, gyakorlati értelem-
ben pedig a fiatalság vasárnapi délutáni táncos
összejövetelét értik rajta. Ez a két fellépõ együttes,
a két falu – Méhkerék és Elek – közös hagyatéka.)
IIffjjúú  SSzzíívveekk  TTáánnccsszzíínnhháázz:: Az ördög tánca - mmáárrcciiuuss
1133..,,  1144..,,  1155  óórraa..    Az ördög tánca a Kárpát-medence
régi stílusú, forgós-forgatós tánctípusának megje-
lenését, elterjedését és utóéletét mutatja be a szín-
padon. 
MMaaggyyaarr  ÁÁllllaammii  NNééppii  EEggyyüütttteess::  MMaaggaamm  jjáárroomm –
Táncról táncra szabadbérlet- mmáárrcciiuuss  2233..,,  ppéénntteekk,,
1199  óórraa..  Ízelítõ a mûsorból: Somogyi össztánc,
Oláhos táncok Dél-alföldrõl, Kalocsai táncok,
Bodrogközi csárdások, Õrkõi és csávási cigány tán-
cok, Erdélyi legényesek, Szilágysági össztánc.
HHaarrggiittaa  NNeemmzzeettii  SSzzéékkeellyy  NNééppii  EEggyyüütttteess::  János vitéz
- mmáárrcciiuuss  2244..,,  sszzoommbbaatt,,  1155  ééss  1199  óórraa..
„„MMeegg  kkeellll  aa  bbúúzzáánnaakk  éérrnnii......””  Bodza Klára dalénekes
„Hetvenkedõ” születésnapi mûsora: mmáárrcciiuuss  88..,,
ccssüüttöörrttöökk,,  1188  óórraakkoorr..  Közremûködnek: Balogh
Kálmán – cimbalom, Ladányi Ferenc – tilinkó, kaval,
Helyey László színmûvész, Csörsz Rumen István,
Blaskó Csaba – hegedû, Méta együttes, Ének:
Camerata Hungarica, Dobák Katalin, Papp Ágnes,
Vakler Anna, valamint Bodza Klára tanítványai
MMeesstteerreekk  ééss  ttaannííttvváánnyyookk  ssoorroozzaatt:: Téka Együttes és
tanítványaik - mmáárrcciiuuss  2299..,,  ccssüüttöörrttöökk,,  1199  óórraa..
KKoonnffeerreenncciiaa  aa  4400  éévveess  ttáánncchháázzmmoozzggaalloommrróóll  -
MMáárrcciiuuss  3300--3311.. A Hagyományok Házában (március
30.) és a Papp László Budapest Sportarénában
(március 31.) megrendezendõ konferencián neves
szakemberek elõadásait hallgathatják meg az ér-
deklõdõk arról, hol tart ma a táncházmozgalom itt-
hon és világszerte, különös tekintettel a jövõbeni
feladatokra, hiszen tavaly novemberben a táncház
módszer felkerült az Unesco szellemi örökség leg-
jobb megõrzési gyakorlatok listájára.  
AA  KKáárrppáátt--mmeeddeennccee  ttáánnccooss  öörröökkssééggee  ttaannffoollyyaamm::
március 10-11. A 60 órás akkreditált továbbkép-
zést olyan, néptáncot oktató, gyakorlott pedagógu-
soknak ajánljuk, akik tudásukat szeretnék bõvíteni,
kiegészíteni. 
GGyyeerreekkeekknneekk::  AApprróókk  ttáánnccaa - Kézmûveskedéssel
egybekötött gyerektáncház. MMáárrcciiuuss  22..,,  99..,,  2233..,,  3300..,,
1177..0000  óórraakkoorr. 
A táncházak péntekenként 17 órától 18.30-ig tar-
tanak a közösségi teremben. Márciusban elsõsor-
ban a tavaszváró böjti játékok lesznek terítéken.
Belépõdíj: 500 Ft/fõ (2 éves kor alatt a belépés díj-
talan) Kapcsolat: Legeza Márta, 225-6067, legeza.
marta@hagyomanyokhaza.hu

PPrrooggrraammookk

Ritka alkalom, hogy a Várnegyed Galéria „L” ala-
kú helyisége a falak síkján túl is teret adjon a kiál-
lított mûveknek. Seregi György ötvös–kovács
iparmûvész, kihasználva a helyiség adottságait,
veretes mûtárgyaival, vasszobraival, épületdíszei-
vel belakta a teret. Felnagyított színes fotók mu-
tatják az eredeti helyszíneken elhelyezett mûve-
ket, többek között: a Pannonhalmi Fõapátság
Tanulmányi Házának kovácsoltvas fõkapuját, a
székesfehérvári Vörösmarty Színház cégérét, a
miskolci Fazola Henrik emlékmûvet, a nagyma-
rosi Millenniumi Emlékkutat, és a váci Árpád-
házi Szent Erzsébet szobrot. Tárlókban láthatók
a mûvész által tervezett és készített kisplasztikák,
ékszerek, és a látogatók körbejárhatják–meg-
érinthetik a posztamenseken kiállított szobrokat
(köztük egy fantasztikus lófejet), a mesterremek-
nek nevezhetõ vasládikót, az anyaméhet szimbo-
lizáló virágot, amelyben egy aprócska gyermek
bújik meg.

Február 16-án, a tárlat megnyitóján, a Buda-
vári Önkormányzat nevében Incze Ildikó szín-
mûvész  Ady Endre: A tûz csiholója címû versével
és a Kalevala egy részletével köszöntötte az érdek-
lõdõket. A kiállítást Seregi György kollégája és
barátja, Lenzsér Péter DLA, Ybl- és Pro Archi-
tektúra-díjas építész személyes hangú beszéddel
nyitotta meg. Szavait a mûvészhez és a közönség-
hez címezve, bevezetõben a két évtizeddel ezelõtti
emlékeit elevenítette föl, azokat az alkalmakat,
amikor az 1990-es évek elejétõl a társmûvészeti
manufaktúrák titkait keresve, hallgatóival a nagy-
marosi mûhelyben megismerkedett Seregi
Györggyel.  

A mûvész életmûvérõl szólva úgy fogalmazott:
„Amikor Seregi György tárgyait, mûveit nézem,
mindig elgondolkodom, mi az, ami megfog ben-
nük, mi az, ami szellemileg összeköti a dolgokat,
melyek kikerülnek a mûhelyébõl. Megpróbálom

megfogalmazni. Egyfajta tartalék ez. Szubsztan-
ciális többlet. A legegyszerûbb, legkézzelfogha-
tóbb ez a vasmennyiség esetében. Mindenhol
utolérhetõ az anyagszerûség. De ennél sokkal
fontosabb, hogy ahol a szerkezetek, formák lénye-
ge miatt patikamérlegen és milliméterre kimér-
hetõ és kimérendõ az anyag, épp ott érhetõ utol a
szellemi többlet, a rafinéria, a lelemény.  Az anyag
és a gondolat, a forma és a szerkezetiség, az erõ és
a finomság, a súly és a könnyedség mindenhol
egyensúlyban, harmóniában állnak. 

Hogy honnan e kultúra? Három embernek biz-
tosan köze van ehhez, szerintem: Fazola Henrik,
a nagy elõd. A barokk mester, a magyar iparmû-
vészeti kovácsmûvesség alapembere, akinek
Gyuri emlékmûvet állított Felsõhámoron;
Lehoczky János, a mester. A XX. század második
felének meghatározó magyar kovács iparmûvé-
sze, és dr. Seregi György, a mérnök. A Széchenyi

díjas édesapa, az acél és
fémszerkezetek nemzet-
közileg is elismert tudó-
sa.

Seregi György mûvé-
szetének alapjait a leg-
hagyományosabb tech-
nikák határozzák meg.
Formakincse is ezekre
épül, bár a kovácsoltvas
munkákhoz sztereotip
módon kötõdõ eklekti-
záló formanyelvvel egy-
értelmûen szakít.  A ko-
vácsoltvas megmunká-
lásának õsi, középkori
alaptechnológiájából

levezethetõ minden részlet. Ám eddig ez a mes-
terség kérdése. A mûvészet épp a szellemi innová-
cióval, illetve ezzel az elõbb említett szubsztan-
ciális tartalékkal több. A kísérletezõ, újító ember
gördíti tovább a világot. Seregi György mûvésze-
tében ez egyrészrõl részletképzési, kompozíciós
kérdés, másrészrõl anyaghasználati. A hagyomá-
nyokon alapuló korszerûség keresése gyakorlati-
lag meghatározza munkásságát.

Az itt kiállított mûvek (legyenek azok eredeti
tárgyak, vagy csupán azok fotói) a két szál összefo-
nódásából eredeztethetõk. A hihetetlen mester-
ségbeli tudás és az arra épülõ kísérletezõ kedv ér-
hetõ utol a legtöbb alkotásban. Két dolgot min-
denképpen kiemelnék ezek közül, mely Seregi
György mûvészetét is egyértelmûen meghatároz-
za: a szobor-kovácsolások, illetve a korróziómen-
tes „króm”acél használata.

Mint budavári lakosnak, számomra szintén
fontos, hogy ma itt ez az anyag bemutatásra kerül-
het. ... Az a szemlélet, amely Seregi György alko-
tásain utolérhetõ, hihetetlenül fontos lenne a vár
fejlesztése, felújítása, megújítása kapcsán. Nem
archaizáló, de egyértelmûen a hagyományokból
építkezõ, ízig-vérig mai alkotások. A vári épületek
értékvédelmének fontos elemei kellenének,
hogy legyenek azok a kortárs alkotások, melyek-
kel mi is hozzátennénk valamit környezetünk ér-
tékeihez! – zárta beszédét Lenzsér Péter, majd sze-
mélyes jókívánsággal, a mûvészhez címezte szava-
it: „Kívánom, hogy még nagyon sokáig legyen for-
ró a kemencéd környéke, és izzon kezed alatt a
vas: 1100 fokon!”
A kiállítás március 11-ig tekinthetõ meg a
Várnegyed Galériában, a Batthyány u. 67.
szám alatt. R.A.

Február 14-én egyetlen témával lehetett kellemes
idõtöltést szerezni a Budavári Zenei Szalon kö-
zönségének: a szerelemmel. Az idei szezon nyitá-
nyaként Liszt Szerelmi vallomását játszotta Szilasi
Alex zongoramûvész, majd elmesélte, hogy a zon-
goradarab címzettjének Liszt levélben küldte el a
kottát. Marie d’Agoult grófné jóval idõsebb volt a
zeneszerzõnél, de hatalmas szerelemre lobbantak
egymás iránt. Liszt Svájcba szöktette Marie-t, ahol
három gyermekük született. A fiatal mester ettõl
kezdve egyszerre volt családapa, szeretõ férj és
koncertezõ zongoramûvész – õ maga az ez utób-
bit sorolta az elsõ helyre. A pár több mint tíz év
után szakított, késõbb Liszt ismét egy férjnél lévõ,
lengyel származású grófnõvel, Carolyne-nal ke-
rült szorosabb viszonyba. A mûvész egyik hozzá
írt levelét Papp Györgyi elõadómûvész olvasta fel
a szalon vendégeinek, majd  Szilasi Alex egy vers-
re komponált noktürnnel illusztrálta a szerelem
témáját.

A romantika egy másik képviselõje, Robert
Schumann esetében a szerelem komoly lelki ter-
het és gyötrõdõ érzelmeket jelentett – mesélte a
házigazda. Nagy szerelme, Clara Wieck, pro-
fesszorának lánya; késõbb maga is kiváló zongora-
mûvészként Pesten is fellépett. Ismeretségük haj-
nalán Clara még bakfis korban volt, és édesapja
ellenezte kapcsolatukat. Egy ideig „beszélgetõ
könyvecskével” üzentek egymásnak, majd meste-
re Schumannt Bécsbe küldte, hogy távol tartsa lá-
nyától. A zenei szalon közönsége egy ebbõl az idõ-
bõl származó levéllel ismerkedhetett meg, amely-
ben Schumann már a házasság gondolatával fog-
lalkozik. (Végül összeházasodtak, hét gyermekük
született és Schumann késõbb kibékült az apósá-
val.) Szilasi Alex A csodálatos május címû zongo-
radarabot játszotta el A költõ szerelme dalciklus-
ból. Ebben a Clarát megszemélyesítõ dallam C-
dúrban szólal meg, az Esz-dúr hangsor pedig a kö-
zös együttlétet jelzi. Ezt követõen a Dávid-szövet-

ség címû táncciklus 5. és befejezõ tételét hallgat-
hatta a közönség.

A 39 évesen elhunyt Frédéric Chopin, külön-
leges habitussal élte meg a szerelmet. Gyerek- és
kamaszkori szerelemben is volt része, de érzelme-
it sohasem jelezte a lányok felé. Fiatalon „hivata-
los” menyasszonya is volt, a lány leveleiben vissza-
térõ téma Frédéric egészségi állapota. Végül a há-
zasság a menyasszony családjának ellenállása mi-
att nem jöhetett létre. Chopin nyolc éven keresz-
tül tartó kapcsolata George Sand-dal az írónõ kez-
deményezésére indult, aki elsõ pillanattól felfi-
gyelt a tehetséges mûvészre. (Varsóban sem volt
jó híre a francia nõnek, aki Ferdinand Hiller
koncertjén kalapban, csizmában, szivarozva je-
lent meg.) Frédéric zárkózott volt, nem mutatta
ki érzelmeit és egyetlen mûvét sem ajánlotta

Sand-nak. Kapcsolatuk elsõsorban szellemi szere-
lem volt, Chopin anyaként tekintett Sand-ra, õ
pedig fiaként szerette. Végül az írónõ vetett véget
a kapcsolatnak, s ezzel Chopin haláláig lelki tá-
mogatás nélkül maradt. 

Papp Györgyi ezúttal George Sand egyik
Chopinhez írt levelét olvasta fel, majd Szilasi
Alex a G-moll noktürnt játszotta el. A zenedarab
nem sokkal a Hamlet címû szimfonikus költe-
mény bemutatója után keletkezett, és motívuma-
iban feltûnik a „Lenni vagy nem lenni?”, illetve
Ophelia õrülési jelenete. 

A Valentin napi zenei szalon Karinthy Frigyes
Hamlet a mellényzsebben paródiájával, majd
Mozart négykezes rondójával ért véget. A zongora-
mûvész partnere ezúttal fia, Szilasi Dávid volt.

Rojkó A.

Seregi György ötvös-kovács iparmûvész kiállítása a Várnegyed Galériában

1100 fokon

Mesterek és múzsák

Seregi György életmûvét Lenzsér Péter építész méltatta

A szerelem volt a téma a Budavári Zenei Szalonban
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„Nekem erre nincs idõm, mozgok én eleget, ehhez már öreg vagyok, túl
sok a plusz rajtam, elõbb le kéne fogyni, fájnak az ízületeim, nem megyek
bénázni a sportõrültek közé, hogy nézek ki tornacuccban, nem bírok súly-
zókat, erõgépeket látni…” - általában ezekkel a kifogásokkal hárítjuk a
rendszeres mozgás gondolatát. A Curves mindenre rácáfol: csak fél óra,
bármikor lehet menni, nincsenek méricskélõ férfitekintetek, lehet rázni az
úszógumikat, súly- és korhatár nélkül. Kilenc gépen dolgozva három kört
teszel, és egy-két hónap után csak úgy olvadnak le a fölösleges kilók. 

– Ezek nem hagyományos, az ízületeket próbára tevõ edzõtermi gé-
pek, mert itt a saját izomerõnkkel dolgozunk – hangsúlyozza BBáánnvvööllggyyii
MMáárrttaa, ggyyóóggyyttoorrnnáásszz, aki másfél éve jár a Curves Margit körúti edzõter-
mébe, és amellett, hogy tíz kilót fogyott, megtalálta itt a neki való edzés-

formát. – Annak is ajánlhatom a Curves-t, akinek ízületi fájdalmai vannak.
A gépeket eleve úgy állították be, hogy a térd és a csípõ ízületeknél is a 90
fokos szög a kiinduló testhelyzet, és a hát megtámasztásával dolgozunk,
ami a gerinc és az ízületek számára is védelmet jelent. Akinek fájnak az
ízületei, esetleg gyulladásban vannak, annak sem tilos a mozgás, sõt! A
terhelést megfelelõ mértékben kell adagolni, de ez itt biztosított: minden-
ki annyi izomerõvel dolgozik, amennyit még bír. A reumás ízületi gyulla-
dás akut fázisában érdemes pár napra pihenõt tartani, de késõbb az óva-
tos, megfelelõen adagolt mozgás hasznos - az ízületek megdolgoztatása
ugyanis javítja a vérkeringést. A Curves-ben használt hidraulikus gépek
elõnye, hogy egyszerre dolgozik két ellentétes izomcsoport: például a térd
kinyújtásakor a combot feszítõ izomcsoport, hajlításakor a hátsó comb-
izom feszül meg. 

Korhatár nincs. Aki gerincfájdalmakkal küzd, az is járhat, mert a Curves
megerõsíti a törzs izmait. Különösen ajánlott a változó korban, a csontrit-
kulás megelõzésére: megfelelõ kalciumbevitel mellett nagyon fontos a
rendszeres – legalább heti háromszor fél óra – intenzív edzés. Fontos még
megemlíteni hogy a krónikus betegségben (magasvérnyomás, cukorbe-
tegség) szenvedõk hosszabb távon jelentõs javulást érezhetnek állapo-
tukban, gyógyszereik csökkenthetõk, vagy akár el is hagyhatók.

– Én sokféle mozgást kipróbáltam – vallja be a NNéébblliinnéé  BBaarráátthh  ÁÁggoottaa –,
jártam futógépezni, aerobikozni, futni. Itt a Curves-ban az fogott meg, hogy
úgy hirdették: csak nõknek, 30 perc. Bejöttem, kipróbáltam, és nem volt
több kifogás: akkor jövök, amikor akarok, és heti háromszor fél óra moz-
gásnak bele kell férnie az életembe. Azzal vágtam bele, hogy azért nem
szeretnék nagy felfordulást, teljes életmódváltást. De végül az lett belõle.
Mivel elkezdtem tudatosabban táplálkozni, látványosan lefogytam. A nyúj-
tás elindított más mozgások felé is, úgyhogy jógázni is járok. 

Itt rájöttem: a mozgás is társas tevékenység. Lassan megismertem az
arcokat, az edzõlányokat, akik vidám hangulatot teremtenek, beszélge-
tünk közben, ha látom, hogy a szomszédom nagyobb bedobással csinálja,
akkor én is rákapcsolok, figyelemmel kísérjük egymás fogyását.
Bevallom, az elején azért jártam, mert ha már be kellett fizetnem a havi-
díjat, akartam érte a szolgáltatást. Aztán már nem kellett külsõ kényszer,

itt tart a vidám légkör, az olyan apróságok, mint az évszakot követõ díszí-
tések, a heti rituálék, a bolondos beöltözõs szerdák... Gyûjtöm a pontokat
is – sosem felejtem azt a pillanatot, amikor 300 Curves pénzért átvettem
az elsõ pólómat!

Mivel gimnáziumi tanár vagyok, fontos számomra a tudatosság: hogy
lássam a kiindulópontot, a fejlõdést és a célt. Csak itt fordítva van, mint az
iskolában: itt én vagyok az, akit motiválnak, és megdicsérnek, ha ered-
ményt ért el. Úgyhogy én most már vasárnap este úgy gondolom végig a
hetemet, hogy a Curves az, ami nem maradhat el!

A farsang idõszaka vízkereszttel, január 6-val kezdõ-
dik, és a húsvétvasárnapot megelõzõ 40 napos böjt
kezdetével zárul. A farsangi szokások - többnyire
február hónapban - farsang végére, farsang farkára
összpontosultak, farsangvasárnapra, farsanghétfõ-
re és húshagyókeddre. Az elõkészületek azonban
már a farsangvasárnapot megelõzõ csütörtökön
kezdõdtek. Kövércsütörtökön, másképpen zabáló-
csütörtökön, Szeged vidékén jó zsíros ételeket fõz-
tek és sokat ettek abban a hitben, hogy így bõ lesz a
termés, és kövérre híznak a disznók.

A Mura-vidéki falvakban disznóhús, káposzta, ko-
csonya, fánk, bor és pálinka bõséges fogyasztásával
ünnepelték a farsangot. A farsangi ételek maradékát
megszárították, porrá törték, beteg jószágot gyógyí-
tottak vele. A Szerémségben az elsõ napon fánkot sü-
töttek, hogy ne vigye el a vihar a háztetõt. Ezzel kínál-
ták a látogatókat, és a köszöntõknek is ebbõl adtak. A
másik jellegzetes étel a herõce, a forgácsfánk.

Emellett népszerû volt ilyenkor a kocsonya, ami-
bõl a bálra is vittek. A Bács megyei Topolyán az elsõ
fánkot eltették, megszárították és porrá törték, majd gyógy-
szerként a beteg állat ételébe keverték. A rétest is figyelték, ha
jól nyúlt, akkor úgy vélték, hogy a család szerencséje biztosít-
va van a következõ esztendõre. Mindenütt arra törekedtek,
hogy az ételeket hamvazószerdáig elfogyasszák, mert akkor
kezdõdik a böjt. Hamvazószerdától húsvétvasárnapig (kivéve
csonkacsütörtököt) a katolikusok sokfelé nem ettek húst és
zsíros ételeket.

KKöösszzöönnttõõkk.. Mint minden jeles ünnephez, a farsanghoz is
szervesen hozzátartoztak a jókívánságmondó és adomány-
gyûjtõ szokások. Ilyenkor is igyekeztek biztosítani az elkö-
vetkezendõ esztendõre a jó termést, a szerencsét, az állatok
egészségét és szaporaságát a kimondott szó mágikus erejé-
vel.  A Dunántúlon vízkereszttõl húshagyóig csoportosan
jártak házról házra - többnyire a fiúgyermekek - ünnepet kö-
szöntõ, jókívánságmondó, adománykérõ énekekkel.

Termékenységvarázsló cselekményekkel is kiegészülhet
a farsangolás. Például a Baranya megyei Ócsárdon a gazd-
asszony kukoricát szórt a farsangolók lába elé, hogy minél
több csirkéje keljen ki, mint ahogy a letaposott kukorica is
kikel.

DDrraammaattiikkuuss  jjááttéékkookk.. A farsangi szokások másik jellegze-
tes és ugyancsak változatos csoportját alkották a dramati-
kus játékok. E játékok helyszíne többnyire a fonó, tollfosz-
tó, disznótor volt. Világszerte, így a magyar nyelvterületen is

a farsang adott alkalmat a különféle jelmezek, maszkok fel-
öltésére. Megjelenítettek ún. zsánerfigurákat, például ci-
gányasszonyt, ördögöt, kereskedõt, törököt stb., ijesztõ
csúfnak és szépnek nevezett figurákat. 

A halottas játékoknak, temetési paródiáknak különös je-
lentõségük volt a farsangi idõszak végén, mert összekapcso-
lódtak a farsang temetésével. Például a medvesalji
Hidegkúton menyasszonynak öltöztetett bábut vagy egy
menyasszonyt alakító lányt búcsúztattak és sirattak el far-
sang keddjén a mulatságot megszakítva.

TTáánnccmmuullaattssáággookk..  A táncmulatságok legfõbb ideje a far-
sang volt. Ezek egy része a fonóban zajlott. „Farsangban leg-
alább egyszer minden leány egy kevés lisztet vagy zsírt hoz, s
az így összegyûlt készletbõl pogácsát sütnek, aztán táncol-
nak” – írta Resõ Ensel Sándor a múlt században az agárdi fo-
nóról. A Bódva vidékén a két világháború között batyus mu-
latságokat szerveztek a fonóban farsang keddjén. A táncmu-
latságok, bálok többsége a kocsmában vagy bérelt házaknál
zajlott. Minden társadalmi réteg megrendezte a maga bálját.
A szervezõk a legények voltak. A palóc vidékekrõl származó
adatok szerint a mulatságokat többnyire megelõzte a legé-
nyek házról házra járó adománygyûjtése, mely gyakran
összekapcsolódott a lányok táncmulatságba hívásával. A be-
vételbõl fogadták a muzsikusokat.

A farsangi mulatságok minden korosztály számára lehe-
tõséget adtak a táncra, szórakozásra.      

Házról házra jártak a jókívánságmondó legények

Téltemetõ 
farsangi mulatság
Február 15-én bebizonyosodott: igaz a népi hagyomány, hogy a maskarások,
jelmezesek elûzik a telet. Aznap, kéthétnyi kemény fagyot követõen, hófúvás
és szélvihar támadt a fõvárosra. A Roham utcai Idõsek Klubjában azonban
nem változtattak a programon, megrendezték a kerületi farsangot, amelyre a
Fõ utcai és Hattyú utcai klub tagjai, valamint a külsõs látogatók is meghívást
kaptak. 

A rendkívüli idõjárási körülmények ellenére, több mint ötvenen vettek
részt a koradélutáni vidám rendezvényen. Ezúttal a nézõtéri közönség is álarc-
ban, parókában, nézte végig a felvonuló maskarások bemutatkozását. A sort a
„génmanipulált” leopárd és párja nyitotta, majd egymást követte a cowboy, a
bohóccsapat, egy „kislány”, de megjelent többek között Pókasszony (a fekete
özvegy), a háremhölgyek párosa, Csocsoszán és egy gésa, Hókusz-pókusz: a va-
rázslónõ, a Napocska és eljöttek a Fõ utcai busók is. A jelmezesek bemutatko-
zását Bokodi Ferencné, Zsuzsa, a klub vezetõje az alkalomhoz illõ vidám mon-
datokkal kommentálta – természetesen maga is jelmezben.

A farsangozó idõseket a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 4. osztá-
lyos diákjai versekkel, dalokkal, tánccal köszöntötték. A derûs pillanatokat
szerzõ mûsort tanítónõjük, Rózsavölgyi Petra állította össze.  A kisdiákok nem
távoztak üres gyomorral és kézzel, hiszen a csapatukat meghívták uzsonnára,
majd Kiss Józsefné, Katika jóvoltából egy-egy plüss figurát is választhattak az
ajándékkosárból.

–2012 számunkra a generációk közötti kapcsolatokról szól, ennek kitûnõ
példája a gyerekek meglepetésmûsora az idõsek klubjában – tájékoztatta la-
punkat Krieser Andrea, a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati
Központ intézményvezetõ-helyettese.  

A felvonulást és a mûsort követõen farsangi fánk, forralt bor, illetve tea vár-
ta a klubtagokat, majd megszólalt a zene, és elkezdõdött a tánc.                                  r.a.

Mozgás, fogyás, jó közérzet, 
jó társaság – csak nõknek!
Szóban nagy hívei vagyunk a mozgásnak, az egészséges életmódnak. De… - és itt hosszan soroljuk, 
sajnos épp most miért nem tudunk érte tenni. A Curves az a jótékony hely, ahol megsemmisül minden kifogás. Miért is?

HHIIRRDDEETTÉÉSS

Tavaszváró népszokások

Vidám maskarások a Roham utcai Idõsek Klubjában

Margit krt. 43-45. (a Mechwart ligetnél) Tel.: 315-0725
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

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

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.

NNaapphheeggyy aljában újszerû belsõ kétszintes, 1 nappali + 3
hálós, panorámás lakás eladó! A 2007-ben felújítoot ház
az Aladár utcában, jó közlekedésû helyen fekszik. A lakás
jó beosztású, két fürdõszobás, két erkélyes, 110 m2-es. Új
lift van. Irányár: 52 MFt. Érdeklõdni: 06-30-973-8484.

LLooggooddii utca - Mikó utca sarkán egyedi garázs kiadó.
Telefon: 06-30-211-2288.

TTuullaajjddoonnoossttóóll eladó 40 m2, I. ker. Szabó Ilonka utcai, te-
hermentes, nappali+fél szobás, magasföldszinti lakás ala-
csony rezsivel. 15,9 M Ft. Érd.: este, +3630-475-3090, ki-
zárólag magánszemélyek.

XXII..,,  Gellérthegyen, Szüret utcában, 85 m2-es, földszinti,
gázcirkós, frissen felújított öröklakásom márciustól olcsón,
110.000-ért kiadó. Irodának is ideális. 06-20-345-46-77.

EEllaaddóó,, emeleti, csendes, világos öröklakásokat keresek
a Várban és környékén tulajdonostól. Telefon: 201-9475,
06-70-237-9030.

VVáárrbbaann utcai I. em., 48 m2 kétszobás, cirkós, felújított
öröklakás, jó állapotú kertes társasházban eladó. Ár: 28,8
M Ft. Telefon: 201-9475, 06-70-237-9030.

EEllccsseerrééllnnéénnkk budai Várban lévõ 78 m2-es exkluzív
öröklakásunkat balatonfüredi ingatlanra. Érdeklõdni 06-
30-5288-509 telefonszámon

GGaarráázzss a Mammut mellet kiadó, a Kisrókus utcában.
Telefon: 06-30-9327-847 napközben.

GGaarráázzsshheellyyeett vennénk, lehetõleg teremgarázsban, a
Batthyány térhez minél közelebb. Telefon: 201-20-73.

II..  kkeerrüülleett Csalogány utcában 42 nm-es, magasföldszin-
ti, világos, felújítandó lakás, kiváló közlekedéssel
(Batthyány és Széna tér között) csendes környezetben el-
adó. Irányár: 11,9 M Ft. Telefon: 06-30-369-6779.

AA  FFéémm utca környékén garázst keresek megvételre
vagy bérlésre. Telefon: 06-30-436-0123.

LLaakkáássccsseerree!!  Egyszobás, földszinti, kertre nézõ, teher-
mentes Vérmezõnél lévõ öröklakásomat mûemléképület-
ben lévõ, önkormányzati tulajdonú bérlakásra cserélném
az I. kerületben. Csereérték kb. 10 M Ft. Telefon: 06-30-
225-0395, 10 és 18 óra között.

BBuuddaaii  Várban egy házban lévõ 2 önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó: Babits sétányra nyíló 72 m2-
es, 2,5 szobás, panorámás lakás (elvi tetõtérbeépítési le-
hetõséggel) (22,9 M Ft) és 120 m2-es, 2 szintes, 2 fürdõszo-
bás, felújított (31 M Ft) Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

SSzzaallaagg utcában 8 lakásos, belsõ kertes, igényesen felújí-
tott mûemlékház (legfelsõ) I. emeletén lévõ 64 m2-es, 2
külön bejáratú szobás, nagy étkezõkonyhás, újszerû álla-
potú, cirkófûtéses, vízórás önkormányzati lakás örökölhe-
tõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 14,9 M Ft Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBeemm rakparton a Parlamenttel szemben, jó állapotú
társasház földszintjén lévõ panorámás és csendes kert fe-
lé is nyíló, 105 m2-es, összkomfortos, egyedi gázcirkó fûté-
ses, 4 m belmagasságú, jó állapotú, azonnal beköltözhetõ
öröklakás eladó. Irányár: 25,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203. 

BBuuddaaii  Várban reprezentatív palotaépület II. (legfelsõ
emeletén) lévõ 75 m2-es, 2 szoba hallos, nagypolgári
belméretû, felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 21,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Várban az Úri utcában – közvetlen tetõszint alat-
ti - reprezentatív adottságú 80 m2-es, igényesen felújított
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. (Elvi
tetõtér beépítési lehetõség.) Csereirányár: (25,9 M Ft).
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-1933.

AAllkkaallmmii  vétel, kiváló lehetõség a Naphegy alján! Kertes
társasház teljes lakószintjén lévõ 191 m2-es, 2 lakásként
kialakított (126 m2 + 65 m2) egybe is nyitható, reprezenta-
tív 5,5 szobás, 2 fürdõszobás, klasszikus polgári öröklakás
többgeneráció vagy iroda számára eladó. Vételár: 40 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

LLooggooddii  utcában a Tóth Árpád sétány felé nyíló 102 m2-
es, panorámás, 1 nappali + 3 hálószobás, összkomfortos,
modern öröklakás + 8 m2 tárolóval, teremgarázshellyel (+
3,9 M Ft) eladó. Irányár: 41 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
2136, 0630/488-2203.

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: 13,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban reprezentatív állapotú több generációs,
bruttó 255 m2-es + 18 m2-es terasz, 3 önálló lakásként is
használható, 3 fürdõszobás, 2 konyhás önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 76,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii  Várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló 50 m2-es,
napfényes, panorámás, franciaerkélyes, felújítandó ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 15,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

BBuuddaappeesstt  I. kerület Fõ utcai, liftes ház III.emeletén, 84
m2 + 2 erkélyes, 3,5 szobás, teljeskörûen felújított lakás,
tárolóval, mûködõ konyhával, beépített gardróbbal, eladó.
Ára: 22,8 millió forint. Telefon: 06-20-936-2236.

II..  kkeerr..  Várkert rakparton, Tabáni panorámás, 75 m2 -es 2
szoba hallos, liftes öröklakás eladó. Telefon: 06-30-911-
2668.

II..  SSzzaabbóó Ilonka u. Várra és a Parlamentre panorámás
190 m2, 4+2 félszobás sorház garázzsal + 32 m2 mosó-
konyhával 121 MFt-ért eladó. Telefon: 201-9475, 06-70-
237-9030.

AAddááss--vvéétteell

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.

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

ÖÖttvveenneess-hatvanas évek bútorait, használati  és dísztár-
gyait készpénzért megvásárolom. Rédai Ádám magán-
gyûjtõ. Telefon: 06-30-2071-600.

KKöönnyyvveekkeett, könyvtárakat (régit, újat), képeslapokat an-
tikváriumunknak vásárolok. 100 könyvtõl díjtalanul házhoz
megyek. Vértesi Antikvárium. Telefon: 06-20-42-56-437.

SSzzoollggáállttaattááss

AAddóóbbeevvaallllááss  kkéésszzííttééss,,  kköönnyyvveellééss,,  lleevvééllbbeenn,,  ffaaxxoonn,,  ee--
mmaaiillbbeenn  iiss..  eesszztteerrlleegg@@ggmmaaiill..ccoomm..  TTeell::  0066--2200--882233--
00220077,,  FFaaxx::  770000--11995500..  wwwwww..eelleekkttrroonniikkuussbbeevvaallllaass..hhuu

VVíízzvveezzeettéékksszzeerreellééss nonstop! Mosdók, csapok, kádak
cseréje! Mosógépek, mosogatógépek bekötése! Vízóra-
szerelés ügyintézéssel! Telefon: 06-30-954-9554.
www.vizoraguru.hu

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

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

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

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

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

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

AAjjttóó--, ablak-, zárjavítás-felújítás, fürdõszoba-, konyha-
csempézés, víz-, villanyszerelés, festés-mázolás, kisebb
munkák elvégzése, magán- és társasházaknak. Metz
Máté, 0620-349-5395.

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

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés ügyintézéssel! 06-
20-961-6153, www.mesterur.hu.

AAddóóbbeevvaallllááss  kkéésszzííttééss,,  kköönnyyvveellééss..  
AAddóóvváállttoozzáássookkkkaall  kkaappccssoollaattooss  ttaannááccssaaddááss..  

EEllõõzzeetteess  bbeejjeelleennttkkeezzééss  aallaappjjáánn..  
TTeelleeffoonn::  0066--2200--882233--00220077,,

wwwwww..eelleekkttrroonniikkuussbbeevvaallllaass..hhuu..

TTáárrssaasshháázzaakk kezelése, közös képviselete, teljes mûsza-
ki-jogi- és gazdasági háttérrel. Díjazás épülettõl függõen.
megegyezés szerint. Várlaki János, telefon: 213-6613,
0620-931-1832.

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

OOkkttaattááss

AAnnggoollttaannáárr  25 éves tapasztalattal általános és szak-
vizsgákra egyénileg felkészít. Origo, BME, EURO,
CAMBRIDGE. Telefon: 06-30-3438-351.

MMaatteemmaattiikkaa!! Segítek órára, érettségire felkészülni.
Munkaidõben telefonügyeletet vállalok. Telefon: 06-30-
562-1250.

NNéémmeett minden szinten, spanyol középfokig, intenzív
oktatás tapasztalt tanárnõtõl. Házhoz is megyek. telefon:
06-30-3610-012.

IIddõõssggoonnddoozzáásstt,,  gyermekfelügyeletet, bevásárlást, vagy
egyéb háztartási munkát vállalna megbízható, energikus,
friss nyugdíjas nõ a kerületben és vonzáskörzetében.
Telefon: 06-30-230-9093.

IIDDÕÕSSEEKK  ÉÉSS  BBEETTEEGGEEKK  OOTTTTHHOONNÁÁPPOOLLÁÁSSÁÁTT  --  GGOONNDDOO--
ZZÁÁSSÁÁTT  VVÁÁLLLLAALLJJAA  II..  KKEERR--BBEENN  LLAAKKÓÓ  4488  ÉÉVVEESS  SSZZAAKK--
KKÉÉPPZZEETTTT  ÁÁPPOOLLÓÓNNÕÕ,,  2244  ÓÓRRÁÁSS  ÁÁPPOOLLÁÁSS  IISS  MMEEGGOOLLDD--
HHAATTÓÓ!!  TTEELLEEFFOONN::  0066--2200--336655--22445555..

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

VÁRNEGYED
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Ingatlan

VÁRNEGYED

Várnegyed

A hirdetések tartalmáért és a hirdetõkért a szerkesztõség
NEM VÁLLAL FELELÕSSÉGET!

Egészség

Gondozás

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

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben 

az ebek mikrochippel történõ ellátását 
és regisztrációját önköltségi áron 
(bruttó 2200 forint) megkezdtük.

Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48.
Telefon: 213-6874  

Kérjük éljen a lehetõséggel! 

Senior mentorokat keresnek
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55
év feletti felnõtteket keres, hogy - mint mento-
rok és oktatók - az olvasás elsajátításában segít-
senek a helyi általános iskolás diákoknak.
Legyen Ön is a Senior Mentor Program tagja: se-
gítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen vegye
a tanulmányi akadályokat, dolgozzon együtt
csapatban más idõsebb felnõttekkel és kapjon
havi ösztöndíjat! A pedagógiai tapasztalat nem
elõfeltétel. További információ: 0620-807-
3268, www.civilvallalkozasok.hu, info@civil-
vallalkozasok.hu.

KÉZI AUTÓMOSÓ
NYITÁSI AKCIÓ: 

Március 4-ig külsõ + belsõ tisztítás
2000Ft-tól!

Cím: Krisztina krt. 41-43. 
(Mercure Budapest Buda Hotel garázsában)!

Bejárat. a Feszty Árpád utcából!
Telefon: 06 30/821 42 76

ALAPTAKARÍTÁS:
- aktívhabos külsõ mosás
- belsõ takarítás porszívózással
- mûanyagápolás
- ablaktisztítás 3 000Ft-tól

KOMPLETT TAKARÍTÁS:
- aktívhabos külsõ mosás
- belsõ takarítás porszívózással 
- mûanyagápolás
- ablaktisztítás
- vegyszeres felni tisztítás
- külsõ mûanyagápolás
- bogároldás 
- viaszos kezelés 3 900Ft-tól

Internet:
www.budavar.hu

HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!
Üzenete minden 

I. kerületi családhoz eljut!
Telefon: (06-1)-355-0139
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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..

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

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

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

Internet: www.budavar.hu
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