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A következõ években várható kerületi fejleszté-
seket ismerhette meg a lakosság az önkormány-
zat szokásos nyár elejei közmeghallgatásán.
Ennek keretében az éves beszámolót követõen a
Várbazár felújításáról, a kerületet érintõ közle-
kedés-fejlesztési tervekrõl, valamint a Vár
hosszú távú, 25 éves fejlesztési koncepciójáról
esett szó. Az eseményen a Várbazárral kapcsola-
tos munkálatokat felügyelõ Zumbok Ferenc
kormánybiztos is részt vett.

A Várbazár felújításának elõzményeirõl szólva
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester felidézte,
hogy az elmúlt években a Budavári Önkormány-
zat több alkalommal is felhívta a döntéshozók fi-
gyelmét a Várbazár felújításának fontosságára. A
Képviselõ-testület mindig is azt hangsúlyozta,
hogy a Várbazár felújítása állami forrásból, álla-
mi ellenõrzéssel történjen meg, és legyen együtt-
mûködés az önkormányzattal. A polgári kor-
mány elfogadta a kerület érveit és kiemelt állami
beruházásnak nyilvánította a Várbazár rekonst-
rukcióját, amelyhez a csatlakozó két bérház, illet-
ve az északi oldalon található testõrház is hozzá-
tartozik.

A fejlesztést koordináló Zumbok Ferenc mi-
niszteri biztos a közmeghallgatáson részletesen is-
mertette a felújítási terveket. A projekt része a kö-
zösségi közlekedés fejlesztése, amelynek egyik
fontos eleme a mélygarázs, illetve a Duna- part és
a Palota közötti közvetlen kapcsolat létrehozása.
Lényeges a funkciók helyes meghatározása, hi-
szen a terület mûködõképes hasznosítása a kez-
detektõl fogva megoldatlan volt. A gasztronómi-
ai, kulináris és kulturális központ kialakításával
mindez megváltozik, egy olyan látványosság létre-
hozása a cél, amely emléket állít a magyar értékek-
nek. Ennek szellemében az épületegyüttesben
kap helyet a tradíciók háza és a kortárs kreativitás
központ. Míg elõbbiben azokat a csodákat mutat-
nák be, amelyeket a magyarok adtak a világnak,
az utóbbi kiállítótér a szabad mûvészeteket fogad-
ja be. Lesz elegáns étterem és a kisebb pénzûeket
megcélzó étkezõhely is, a bazársoron a fülkékben
cukrászdát és kávéházat alakítanak ki, az 1600
négyzetméteres rendezvényterem a föld alá ke-
rül. Tervezik egy kompjárat indítását is, amely a
Duna- partra tervezett kikötõt szolgálná ki.

Átalakul a vári közlekedés 
– kiszorulnak a turistabuszok

A Várbazár mellett megújul majd a Budai Vár és
környéke közösségi közlekedése is. Errõl a pro-
jektrõl Dobrocsi Tamás közlekedési szakértõ szá-
molt be a T-Com székházban. A várható változá-
sok közül a környezetbarát autóbuszok beszerzé-
sét, a megállók akadálymentesítését, valamint a
Várbazárhoz tervezett kikötõ gyalogos kapcsolata-
inak fejlesztését emelte ki. A vári buszvonalakon
a jövõben kizárólag teljesen elektromos hajtású,
nulla emissziós buszok közlekedhetnek. Megvál-
toznak a buszvonalak is, többek között közvetlen
elérést kap a Várból a Batthyány tér, és megma-
rad a piaci buszjárat. A vári forgalom csökkentése
érdekében a turista-buszok behajtását teljesen
megtiltanák. A turistabuszok számára új le- és fel-
szállóhelyek létesülnek majd a Várbazár elõtt, il-
letve a Clark Ádám téren. A Palota úton a Fehér-
vári bástyánál koncentrált turistabusz fogadó
pont épül. A buszok parkoltatását pedig a Mé-
száros utcai MÁV telepen oldanák meg. A közle-

kedést, a Várba való feljutást mozgólépcsõk és lif-
tek is segítenék. A tervezõk gondolnak a kerékpá-
rosokra is, több kerékpártárolót létesítenének, a
biciklis közlekedést pedig külön szabályozzák
majd a Váron belül. 

Parkolás és behajtás: 
szigorodnak a szabályok

Az illegális vári behajtást az újonnan kiépítésre
kerülõ beléptetõ rendszer várhatóan teljesen ki-
szûri majd, a rendszámfelismerõ kamerák képei
alapján ugyanis a rendõrség az objektív felelõsség
elve alapján utólag megbírságolja a trükközõket.
Egyszerûsödik a fizetés rendje, a behajtási díjat
automatákon keresztül egyenlíthetik ki az autó-
sok. Ez a beruházás hamarosan megkezdõdhet, a
közbeszerzési eljárás lezárult.      

Ugyanakkor a távolabbi cél a váron belüli par-
kolás fokozatos csökkentése. 2014-ben 200 par-
kolóhely szûnik meg a turisztikai csomóponto-
kon, a kiesõ kapacitást a mélygarázsok veszik át. 

(Folytatás a  3. oldalon) 

Újjászületik a VárnegyedFélmilliárdból 
újul meg a Rudas 

Októberig megszépül a Rudas Gyógyfürdõ
homlokzata és elõcsarnoka, illetve mûszaki
korszerûsítési munkákat is elvégeznek az el-
következõ hónapokban. A fürdõépülethez
kapcsolódó egykori – évek óta kihasználatlan
– palackozóüzemet nem érinti a mostani fel-
újítás, de hamarosan ez az épületrész is a für-
dõüzemeltetõhöz kerülhet. Ha újabb támo-
gatást kapnak, ezen a helyen élményfürdõt
fognak kialakítani.

A 440 éves múltra visszatekintõ, Döbrentei té-
ri Rudas Gyógyfürdõ és Uszoda mintegy 510
millió forintból szinte teljesen megújul idén.
A beruházást bemutató sajtótájékoztatón Szõ-
ke László, a Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei
(BGYH) Zrt. vezérigazgatója arról számolt be,
hogy a mûemléki rekonstrukció és turisztikai
fejlesztés keretében – melyhez az Európai
Unió 393 millió forintos támogatást nyújtott
– az 1800-as évek végi állapotnak megfelelõen,
korabeli fotók és tervrajzok alapján helyreállít-
ják a homlokzat és a tetõ egy részét. Az elõcsar-
nokban – amely valaha utca volt – szintén
visszaidézik a XIX. század végi formavilágot, az
oda nem illõ metlachi-lapokat kõburkolatra
cserélik.

Az uszoda és a gõzfürdõ közötti rész átjárha-
tóvá válik, a büfét pedig úgy alakítják át, hogy
az utcáról bejövõ, illetve az uszodában tartóz-
kodó vendégeket egyaránt ki tudják szolgálni.
Bár az elmúlt két évtizedben számos fejlesztés
történt – a kilencvenes években vízforgató-be-
rendezéseket építettek ki, 2004-2005-ben pe-
dig a török fürdõ mûemléki rekonstrukcióját
végezték el –, most további modernizációra ke-
rül sor: a fûtési, szellõztetési és világítástechni-
kai rendszereket fogják korszerûsíteni. Az épü-
letet akadálymentessé teszik, az ablakokba pe-
dig a legmodernebb hõálló üveget szerelik be.
A felújítás várhatóan október végén fejezõdik
be, a fürdõ azonban a munkálatok alatt is vár-
ja a vendégeket.

Szõke László kérdésre válaszolva elmondta,
hogy a fürdõépületnek azt a mintegy 500 négy-
zetméteres részét, melyben korábban palacko-
zóüzem mûködött, nem érinti a mostani fel-
újítás. Azonban már lobbiznak támogatásért
annak érdekében, hogy ezt a területet is meg-
újíthassák, ugyanis az üzem korábbi bérlõje, a
Fõvárosi Ásványvíz és Üdítõipari Zrt. idén
márciusban lemondott bérleti jogáról, a ma-
gyar állam, mint tulajdonos pedig várhatóan
heteken belül a BGYH Zrt-t bízza meg az üze-
meltetéssel, így az egész épületet a fõvárosi tár-
saság fogja mûködtetni. A látogatók igényei
alapján, az egykori üzem tereit kihasználva egy
élményfürdõvel szeretnék bõvíteni a Rudast,
az épületrész tetején pedig napozóteraszt alakí-
tanának ki, ahonnan különleges dunai pano-
ráma tárulna a vendégek elé.                            - d -

Látványterv a megújuló Várbazárról és a Budai Várról

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat alkotta konzorcium sikeresen befejezte a Budai Vár-bar-
lang és a Rácskai-barlang állagmegóvó rekonstrukcióját. Az Európai Unió
támogatásával megvalósuló  közel 370 millió forintos beruházás ered-
ményeként befejezõdött a barlangrendszer felmérése, statikai megerõsíté-

se, valamint a járatok állagmegóvása. A beruházás eredményeit lapunk
nyomdába adása után záró rendezvényen mutatták be a Polgármesteri
Hivatalban. A tájékoztatót követõen helyszíni bejárásra invitálták az ér-
deklõdõket a Budai Vár-barlang Nagy Labirintusában. (Az eseményrõl la-
punk következõ számában számolunk be.) 

Sikeresen zárult a barlang-projekt

A helyreállítás elõtt                                                                                                                  A helyreállított terem és környezete  
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A „Budai Vár várbusz útvonal felújítási munkái” projekt újabb szakaszá-
hoz érkezett. Emiatt változik a Bécsi kapu forgalmi rendje. 

2012. június 22-én, pénteken reggeltõl a Bécsi kaput fél szélességben
lezárták, jelzõlámpás forgalom irányítás mellett a ki és bejutás folyamato-
san biztosított. A forgalmat a Vár területére behajtó oldalon biztosítják, a
kifelé vezetõ oldalt lezárják. Ez a forgalmi helyzet 2012. július 2-án regge-
lig áll fenn.

2012. július 2-5 között - 4 teljes nap - a Bécsi kapu tér területe teljesen
le lesz zárva a kivitelezési feladatok elvégzése miatt. Ez alatt az idõ alatt a ki
és bejutás a Bécsi kapun keresztül nem lehetséges. Az autóbusz a Bécsi ka-
pu mindkét oldalán a megfelelõ végállomás felé visszafordul.

2012. július 6-án reggeltõl a Bécsi kapu térségében az eredeti forgalmi
rend helyreáll.

Emellett folytatódik az Országház utca felújítása, az utat várhatóan
2012. július 2-án nyitják meg. 

2012. július 2-án várhatóan a Nándor utca felújítása is befejezõdik. 
A beruházás a Fõvárosi Önkormányzat beruházásában valósul meg.

Kivitelezõ a Penta Általános Építõipari Kft.  

Megújult a Corvin téri kút
Befejezõdött a Corvin téri Lajos-kút rekonstrukciója. Többek között új vízcsövek, homokszûrõ és
szivattyú került beépítésre, illetve leszigetelték és újrafestették az elhasználódott medenceteret. A
felújításnak köszönhetõen immár újra régi fényében pompázik a díszkút, amelyet 1904-ben
Millacher Lajos budai szikvízgyáros végrendeletének megfelelõen, a rendelkezésére bocsátott húsz-
ezer forintból Buda városa építtetett. A Holló Barnabás tervei alapján mészkõbõl készült kúttalap-
zat kõ mellvédje egy háromkaréjos medencét fog körbe, a középen helyet kapó, további három ki-
sebb medencét tartó hatszögletû pillér egyik oldalán az adományozó arcképe látható. A több mint
négyméteres kúttalapzat tetején található bronz szoborcsoport ivás közben ábrázol egy magyar va-
dászt és kutyáját. A kúton olvasható felirat: Millacher Lajos emelte hálából Budapest fõvárosnak.

Fejlesztések 
a kerületi társasház-
kezelõnél

Mátyásy György személyében új vezetõ irá-
nyítja június eleje óta az önkormányzat tár-
sasház-kezelõ társaságát, az I. kerületi Ház-
gondoksági Kft-t. A frissen kinevezett igazga-
tó a társasházak színvonalasabb kiszolgálá-
sát célzó fejlesztési terveirõl számolt be la-
punknak.

„Nem a profitszerzés, hanem a házak állapotá-
nak, illetve a lakók komfortérzetének javítása
a cél” – foglalta össze a követendõ cégfilozófi-
át az új ügyvezetõ. Mátyásy György hangsú-
lyozta, hogy céljaikat a társaság tulajdonosa, a
Budavári Önkormányzat is teljes mértékben
támogatja, s ez a támogatás nagy biztonságot
ad mûködésükhöz. „Manapság, amikor az
egyszemélyes társasházkezelõ vállalkozások
jönnek-mennek, egyik napról a másikra elér-
hetetlenné válnak, jó tudni, hogy a Házgond-
noksági Kft. az önkormányzati háttérnek kö-
szönhetõen stabilan mûködik, gazdálkodása
folyamatos ellenõrzés alatt áll” – jelentette ki a
cégvezetõ.

Mátyásy György szerint az önkormányzati
cég óriási elõnye az ellenõrizhetõség és meg-
bízhatóság, bizonyos területeken azonban fej-
lesztésekre van szükség. Mint megtudhattuk,
a jelenleg még papíralapon zajló adminisztrá-
ciót szeretnék minél gyorsabban elektronikus
nyilvántartásokba terelni, így jelentõsen meg-
növelnék munkájuk hatékonyságát. Az elekt-
ronikus ügykezelés révén a társasházak is sok-
kal könnyebben hozzáférhetnének a szüksé-
ges adatokhoz: például arra is lehetõség nyíl-
na, hogy a lakók a kft. honlapján keresztül kö-
vessék nyomon közös költség-egyenlegük ala-
kulását.

A lakóközösségekkel történõ kapcsolattar-
tásban hangsúlyosabb szerepet kapnának az
elektronikus hírlevelek. Az e-mailben külden-
dõ tájékoztató anyagokban rendszeresen be
fogják mutatni a társasházakat érintõ aktuális
híreket, jogszabályváltozásokat, továbbá a
hasznos pályázatokat – mindenekelõtt azokat,
melyekkel külsõ források vonhatók be a le-
romlott állapotú épületek megújításához, kor-
szerûsítéséhez. Annak érdekében, hogy a köz-
ismert önkormányzati, fõvárosi és állami pá-
lyázatok mellett más, kevésbé ismert kiírások-
ról is idõben lehessen értesülni, pályázatfigye-
lõ szolgáltatást vesznek igénybe.

„A társasházak olcsóbban végezhetnek javí-
tási, felújítási munkákat, ezekre ugyanis a ki-
nevezésem óta online akciós felületeken ké-
rünk ajánlatot” –  jelezte Mátyásy György. Az
ügyvezetõ kifejtette, hogy az úgynevezett nega-
tív liciteken – melyeken széles körben kérhetõ
ajánlat az egyedi, vagy hosszabb távra szóló
szerzõdéses munkákra – az ajánlattevõ vállal-
kozók egymás alá licitálnak, aminek haszonél-
vezõi a megbízók, azaz a lakók.

A cégvezetõ elmondta: további tervei közt
szerepel egy flottaszerzõdés megkötése vala-
melyik biztosítótársasággal. Köztudott ugyan-
is, hogy a biztosítók annál nagyobb kedvezmé-
nyeket adnak, minél több partner csatlakozik
egyszerre hozzájuk: ha sok társasház lesz része
a biztosítotti csoportnak, a csatlakozók igen
olcsón juthatnak majd teljes értékû biztosítás-
hoz.

Az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás színvo-
nalát új kollégák „átigazolásával” is javítani kí-
vánják, ezáltal is csökkentve egy-egy munka-
társ leterheltségét, több idõt hagyva náluk a
társasházak ügyeinek intézésére, a megbízók-
kal való kapcsolattartásra. „Szeretnénk, ha
ügyfeleinkkel nemcsak akkor találkozhat-
nánk, ha baj van, vagy azt elõírja valami. A tár-
sasházakkal olyan kapcsolat megteremtésén
dolgozunk, amely valóban a közös gondolko-
dást, a tervezett állagjavítást és a lakók kom-
fortérzetének javulását szolgálja” – zárta gon-
dolatait a magát mindig optimistának valló új
vezetõ.                                                                        - d - 

A VÁRNEGYED
újság korábbi számai 

is olvashatók az Interneten 
a www.budavar.hu honlapon, 

a Magazinok címszó alatt.

Forgalmirend-változás a Bécsi kapu téren

Új vezetõ a GAMESZ élén
Palcsák Zsoltot nevezte ki a Képviselõ-testület a
Budavári Önkormányzat Gazdasági Mûszaki
Ellátó és Szolgáltató Szervezetének (GAMESZ)
igazgatói posztjára. Az építészmérnök végzettségû
szakember számára testhezálló feladat az intézmé-
nyek, bérlemények karbantartásával, felújításá-
val foglalkozó GAMESZ irányítása, hiszen ehhez
kiváló tapasztalatokat szerzett az építõiparban. Az
új igazgatóval eddigi munkáiról és intézményve-
zetõi terveirõl beszélgettünk.
s Honnan ered az építkezések iránti vonzalma? 

Már gyerekkoromban is a betonkeverõ körül sza-
ladgáltam, édesapám ugyanis kõmûves. Érdekelt
az építõipar, édesapám pedig támogatott abban,
hogy tanult emberként késõbb én is ebben az
iparágban dolgozhassak. Balatonfüreden lak-
tunk, így a városhoz legközelebb esõ szakintéz-
ménybe, a veszprémi Táncsics Mihály Építõipari
Szakközépiskolába iratkoztam be – itt, a magas-
építõ tagozaton érettségiztem 1996-ban. Gyõr-
ben, a Széchenyi István Fõiskola Építési és Kör-
nyezetmérnöki Fakultásán tanultam tovább, ahol
2000-ben építészmérnökként diplomáztam. Há-
rom évvel késõbb a Pécsi Tudományegyetem Pol-
lack Mihály Mûszaki Fõiskolai Karán építési mû-
szaki ellenõri képesítést szereztem.
s Hol kapott munkát diplomás építészmérnökként? 

Miután lediplomáztam, a gyõri Integrál-H Rt.-
nél kezdtem pályafutásomat mûvezetõként.
Fõként ipari csarnoképítéseken, például az Audi
egyik gyártócsarnokának kivitelezésében vettem
részt. Egy évig dolgoztam Gyõrben, aztán vissza-
tértem Balatonfüredre, ahol egy kisebb vállalko-
zás alkalmazásában építésvezetõként felügyeltem
számtalan munkát, például autópályák menti ki-
szolgáló-épületek, mezõgazdasági, illetve honvéd-
ségi létesítmények építését, felújítását. 2007-ben
Budapestre költöztem. Itt egy japán cégnél kap-
tam megbízást a Bridgestone-gyártócsarnok épí-
tésében, majd egy másik nemzetközi társaság égi-
sze alatt a Dózsa György úti Spirál Irodaház mun-

kálatainál voltam mûszaki ellenõr. Ezután két
évig egy régi ismerõs vállalkozását fejlesztettem
beruházási igazgatóként. A legizgalmasabb egy
türkmenisztáni munka volt, melynek keretében
egy 180 ezer tonna kapacitású silótelep készült el.
Itthon fõként uniós támogatású mezõgazdasági
fejlesztésekben mûködtünk közre, így volt alkal-
mam megismerni a pályázati rendet. A válság mi-
att sajnos nagyon leépült a megrendelés-állo-
mány, ami hatással volt a cég életére, ezért 2009-
tõl saját mérnöki irodám felfuttatásával kezdtem
el foglalkozni. A vállalkozásom megrendelõi kö-
zé tartozik az egyik nagy kereskedelmi áruház-
lánc, melynek beruházásainál kivitelezés-szerve-
zést és mûszaki ellenõrzést folytatunk, továbbá
önkormányzati és állami intézmények, amelyek
energetikai felújításait végezzük.  
s Miért indult el a GAMESZ igazgatói pályázatán? A
vállalkozói szférában töltött bõ egy évtized után nem
szokatlan egy önkormányzati intézmény vezetése?

Mindig kerestem a kihívásokat. Szeretem a szer-
vezõi munkát, és egy olyan szervezet, mint a
GAMESZ irányítása izgalmas feladatnak ígérke-
zett. A versenyszférában és egy önkormányzati in-
tézménynél természetesen más és más a cél; míg
egy vállalkozás esetében a profitorientált gondol-
kodásmód a mérvadó, úgy utóbbinál az, hogy a
megszavazott keretbõl a lehetõ legtöbbet ki tud-
juk hozni. Mindkét cél eléréséhez szükséges azon-
ban a hatékonyság növelése. Remélem, hogy ezt a
szemléletet a vállalkozói tapasztalataim alapján a
GAMESZ mûködésében is eredményesen ér-
vényre tudom majd juttatni. 
s Hogyan fejlesztené a szervezet mûködését?

Miután megismertem a jelenlegi cégfelépítést, a
mindennapi mûködést és a fõ tevékenységek fo-
lyamatait, a kerület lakóinak nagyobb elégedett-
sége érdekében megtesszük a szükséges változta-
tásokat. Az elöregedett kerületi bérlemény-állo-
mány fejlesztése érdekében regionális pályázatok
felkutatásával, lehetõség szerint a bérlõk bevoná-

sával szeretném az ingatlanokat fokozatosan fel-
újítani. Az önkormányzat érdekeltségében lévõ
beruházásoknál felajánlanám a mûszaki osztály
kapacitását további tervezési, ügyintézési, tervel-
lenõrzési, mûszaki ellenõrzési feladatok ellátásá-
ra. A járdatakarító osztály életében alapvetõen a
területi határvonalak megszüntetését látom szük-
ségesnek, ezzel együtt komplex feladatként szük-
séges kezelni a gyalogosforgalom által használatos
köz- és zöldterületeket – a társszervezetekkel
együttmûködve –, hiszen a tisztaság nem érhet
véget a járda szélén. A szervezet egészét tekintve
alapvetõ célom az, hogy a GAMESZ képes legyen
követni a változó körülményeket, és kiemelkedõ
szolgáltatásokat tudjon nyújtani a mindennapok-
ban. - d - 

Lopják a virágokat
Tavasz óta közel ezerötszáz palántát loptak el az elsõ ke-
rületi virágágyásokból, a „legkapósabb” fajták a kakasta-
réj, a dália, a díszpaprika, a legényrózsa, a begónia, a ba-
zsalikom és a nebáncsvirág. A FÕKERT Zrt. tapasztala-
tai szerint a virágok egy részét a kerületi metró kijárók-
nál árulják, de elõfordul az is, hogy a környezõ házak bal-
konjain tûnnek fel a ritka növények. 

Sajnos megszokott jelenség, hogy a nyár elõre haladtá-
val a lopások miatt folyamatosan csökken a palánták szá-
ma az elsõ kerületi virágágyásokban, szeptemberre a hi-
ányzó példányok száma általában eléri az összesen kiül-
tetett mennyiség 10-15 százalékát. Idén sincs ez más-
ként, ráadásul úgy tûnik, ezúttal a szokásosnál is gyor-
sabban tûnnek el a virágok, az utóbbi hetekben mintegy
1500 növénynek kelt lába – tájékoztatta lapunkat a vi-
rágágyásokat kezelõ FÕKERT Zrt. 

Hogy pontos mi lesz a virágok sorsa, azt nem lehet biz-
tosan tudni, annyi mindenesetre elmondható, hogy a
környezõ házak ablakaiban ugrásszerûen megnõ a ha-
sonló fajtájú kihelyezett növények száma. Az is elõfor-
dul, hogy a tolvajok megpróbálják eladni a zsákmányu-
kat, erre elsõsorban a Széll Kálmán és a Batthyány téren
kerül sor. Az árusok ugyanakkor nehezen tudnák meg-
magyarázni portékájuk eredetét, hiszen a leginkább fo-
gyó díszkáposztát szinte kizárólag a FÕKERT Zrt ter-
meszti, illetve használja díszítésre. 

A jelenségrõl megkérdeztük az elsõ kerületi rendõrka-
pitányság vezetõjét, aki elmondta, hogy a lopásokról
mindeddig nem kaptak bejelentést. Dr. Kiss Szabolcs
hozzátette: a következõ hetekben szigorú ellenõrzések
várhatók a Batthyány téren – a Széll Kálmán tér nem tar-
tozik a kerületi kapitányság illetékességi hatáskörébe -,
míg a Vérmezõn szolgálatot teljesítõ lovas és kutyás jár-
õrök jelenléte várhatóan elriasztja a tolvajokat.             ká.

Palcsák Zsolt



XVII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM, 2012. JÚNIUS 29., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu 3Várnegyed
(Folytatás az 1. oldalról) 
A következõ ütemben 2015-17 között további
255-260 férõhellyel lesz kevesebb a Várban,
2020-ig pedig teljesen kitiltják az autókat, egye-
dül a rövidebb behajtásokat engedélyeznék.
Ehhez természetesen parkoló garázsokat kell épí-
teni, ezek lehetséges helyszínei a Dózsa György
tér, a Váralja utca, a Lovas út, a Hilton alatti terü-
let, illetve az Európa liget. 2014-ig megvalósul a
Lánchíd utca forgalomcsillapítása, amely magá-
ban foglalja a burkolat szintbehozását, szélesebb
járda kiépítését a Várbazár felõli oldalon, vala-
mint a parkolók és a mostani zöldsáv helyén bi-
ciklisáv kialakítását. Minden bizonnyal nem lesz
teljes lezárás, erre hétvégén és ünnepnapokon ke-
rülhetne sor.

Készülnek a hosszú távú fejlesztési tervek

Az elkövetkezendõ huszonöt évre szóló fejleszté-
sek lehetséges irányait vázlatosan ismertetõ dr.
Aczél Péter szerint mindenekelõtt a jelenlegi álla-
potok felmérésére van szükség, ami magában fog-
lalja a történelmi korok építészetének feltárását,
a földrajzi viszonyok vizsgálatát - a Várhegy legma-
gasabb pontja mindössze 75, átlagos magassága
45 méter – a meglévõ épületállomány teljes fel-
térképezését. Nagyon fontos a megközelíthetõség
bõvítése, jelenleg ugyanis a Vár déli oldala szinte
teljesen kihasználatlan. Már elkészült egy problé-
matérkép, ami több mint száz megoldandó kér-
dést vet fel: ilyen a Kapisztrán téri templomto-
rony, az MTA közösségi funkció nélküli hatal-
mas épülettömbje, a még mindig elzárt Erdélyi
bástya, a Vár életébõl szinte teljesen kimaradó
Szentháromság téri volt pénzügyminisztérium és
a régi budai városháza vagy a nagyközönség szá-
mára elérhetetlen karmelita kolostor és a Dísz té-
ri volt honvédelmi fõparancsnokság státusának
újragondolása. A fõépítész elképzelhetõnek tart-
ja a palotabelsõ Versailles-al vetekedõ tereinek
helyreállítása mellett azt is, hogy a kupolára visz-
szakerüljön a korona. Úgy látja, érdemes lenne

megfontolni a Széchényi könyvtár részleges áthe-
lyezését azzal a kitétellel, hogy az õsnyomtatvány-
ok, az értékes könyvek és relikviák továbbra is a
Várban maradnának.

Változnak a kerületi feladatok 

A fejlesztési tervek, a Vár újjászületését bemutató
koncepciók mellett természetesen a közmeghall-
gatáson az Önkormányzat beszámolt az eredmé-
nyekrõl is.  

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester felhívta a
figyelmet az új önkormányzati törvényre, amely
újraszabályozza az állami és kerületi feladatokat.
Ennek részeként az iskolák állami fenntartásúak
lesznek, az épületek azonban önkormányzati tu-
lajdonban maradnak. A szakrendelõ mûködteté-
sére az önkormányzat mindenképpen igényt tart. 
Új feladat az önkormányzat számára a hajlékta-
lan ellátás azok esetében, akiknek utolsó lakcíme
a kerületben volt. A parkolás-üzemeltetést –
amely szintén új feladatként jelenik meg az ön-
kormányzatoknál - a kerület már sikerrel átvette
és mûködteti. Januártól pedig elindulhat az önál-
ló kerületi közterület-felügyelet. Lényeges válto-
zás, hogy várhatóan a nagy forgalmú utak és cso-
mópontokon kívül az úthálózat és a zöldfelületek
is önkormányzati kezelésbe kerülnek. 2013-tól
felállnak a járási hivatalok, a fõvárosban a Buda-
pesti Önkormányzati Szövetség javaslatára –
melynek az elsõ kerület is tagja - minden kerület
egy-egy járást alkot. Ennek köszönhetõen a buda-
vári lakosok a jövõben is valamennyi ügyüket
helyben, utazás nélkül elintézhetik. 

Ami a kerület pénzügyi helyzetét illeti, a haté-
kony gazdálkodásnak és a mûködtetési költségek
lefaragásának köszönhetõen továbbra is jelentõs
tartalékokkal rendelkezik az önkormányzat. Bár
elképzelhetõ, hogy a gépjármûadó jövõre már a
központi költségvetésbe folyik be, a parkolás üze-
meltetésének átvételével jelentõsen nõnek az ön-
kormányzat forrásai, hiszen már az idei bevétel is

eléri a 250-300 millió forintot. A pénzt a járdák,
utak karbantartására, tisztítására fordítják. Rö-
videsen lezárul a barlangrendszer veszélyelhárítá-
sa, az elnyert 350 millió forintos uniós pályázati
támogatásból elkészült a terület 3D tervrajza, va-
lamint a legégetõbb statikai hibák kijavítása.
Szintén uniós támogatásból sikerült megvalósíta-
ni a Budavári Iskola energetikai korszerûsítését,
amely jelentõsen csökkentette az intézmény
fenntartási költségeit.

Hosszú várakozást követõen a Fõvárosi Önkor-
mányzat beruházásában megindult a vári utak
felújítása, igaz, a munkálatok némi csúszással
folynak. Újdonság, hogy a Dísz tér-Tárnok utca -
Szentháromság tér - Fortuna utca vonalán szint-
behozott úttest készül, a járdarészt ezen a szaka-
szon más színû és formájú kõvel jelzik. A szakem-
berek szerint ez a megoldás lassítja leginkább a
közlekedést, az autósok ugyanis a homogén felü-
let hatására automatikusan betartják a 30 kilomé-
teres korlátozást. Ugyancsak fõvárosi beruházás-
ban zajlik és októberre elkészül a Rudas fürdõ re-
konstrukciója, ahogyan a Palotanegyed és a
Várbazár átfogó rendezésére, illetve a Széll
Kálmán tér rendbehozatalára sem kell már sokat
várni – emlékeztetett a polgármester. 

Zajlik a mûemlékházak felújítása 
– tovább szépül a kerület

A város rehabilitációs alap terhére jelenleg is zaj-
lik a Kapucinus utcai saroképület teljes felújítása,
ennek során különleges faragott török turbános
sírkõ, egy középkori kút és különleges festések is
elõkerültek. A belsõ épületrészek felújítását köve-
tõen megkezdõdött a szomszédos Pala utca 8-ban
a homlokzati rekonstrukció és a cserepezés, a
munkálatok végeztével egy újabb ékszerdobozzal

gazdagodik a kerület. Ezzel nem fejezõdik be a
program, a tervek között szerepel a Dísz tér és a
Fortuna utca 3. mûemléki felújítása – ha az Ön-
kormányzat sikerrel pályázik a fõvárosi város-
rehabilitációs pályázaton. Megújuló-energia hasz-
nosítására is pályázott a kerület, az elnyert 37 mil-
lió forint uniós forrás felhasználásával napkollek-
torok kerülnek az Iskola utcai óvoda és bölcsõde,
valamint a Toldy Ferenc Gimnázium tetejére.
Várhatóan szeptemberben, a Magyar Népmese
napján nyílik meg a Döbrentei út 15-ben a Me-
semúzeum, ehhez csatlakozva az önkormányzat
még idén felújítja a szomszéd lakóházat. 

Új szemléletû vagyonhasznosítási koncepciót

fogalmazott meg a kerület, ennek szellemében
igyekeznek növelni a piaci alapú bérlakások szá-
mát, az ebbõl származó bevétel egy részét a szociá-
lis lakások bérkiegészítésére fordítják. A nehéz
gazdasági helyzet ellenére továbbra is segíti az ön-
kormányzat a társasházakat, a felújítási pályáza-
ton tavaly 78 épület kapott vissza nem térítendõ
támogatást. Ezzel és a saját erõvel együtt összesen

mintegy 300 millió forint értékben valósítottak
meg beruházásokat a kerületi lakóközösségek.  

A nagyobb lélegzetû útépítések közül megtör-
tént a Mikó utca lejtõs részének átépítése, a fel-
gyûrõdött aszfaltot térkõre cserélték. 

Megszépültek a Halászbástya kõvitézei, a rossz
állapotú szobrokat restauráltatta, illetve részben
újrafaragtatta az önkormányzat. Szintén befejezõ-
dött a Hilton mögött a Margaréta udvar felújítá-
sa, amelynek közepén hamarosan a margaréta
formájú – a Híradás torony alaprajzára emlékez-
tetõ - szökõkutat is beüzemelik. Sikertörténet a
Horváth- kert revitalizációja, amelynek részeként
tavaly szeptemberben elkészült az új kávézó, illet-
ve megújult az Ülõ nõ szobor környezete. Nem
áll le a graffiti-mentesítés, idén a Vízvárosban tör-
tént meg a firkák eltüntetése. Az elképzelések sze-
rint legkésõbb jövõ tavasszal elkészülhet a Mária
tér forgalomcsillapítása, amely együtt jár a zöldte-
rület növelésével. A Batthyány tér felújítása
ugyanakkor csak abban az esetben valósulhat
meg, ha a közlekedési operatív programból sike-
rül támogatást szerezni a finanszírozásra. A ter-
vek már megvannak, a tér déli részén egybefüggõ
gyalogosfelület jönne létre, a buszok az északi ol-
dalon a Kölcsey szobor elõtt vehetik fel az utaso-
kat, azonban a végállomások megszûnnének.

Sikeres szociális kártya 
– sokszínû kulturális programok

Beváltotta a hozzáfûzött reményeket a bankkár-
tyaszerûen használható szociális kártya, amellyel
jelenleg kétszáz rászoruló havonta 7500 forintért
vásárolhat alapvetõ élelmiszereket. Szintén ked-
vezõ a fogadtatása a HPV programnak, amelynek
keretében egy oltás költségét a szülõk, a további
két oltás árát az önkormányzat fizeti. Nemrégi-
ben szigorodtak a bölcsõdei felvétel szabályai, mi-
vel a kerületi intézmények rendkívül vonzóak, az
önkormányzat úgy döntött, hogy elsõbbséget ad a
kerületben élõknek. Jó döntésnek bizonyult a
Dezsõ utcában, a volt zeneiskola helyén kialakí-
tott elsõ kerületi játszóház létrehozása, amely az

óvodai ellátásból valamilyen okból kimaradó kis-
gyermekes családok számára jelenthet megol-
dást. 

A hatékonyság növelését szolgálja az óvodai in-
tegráció, a bölcsõdei intézményhálózat admi-
nisztrációjának racionalizálása pedig hozzájárult
a mûködési költségek csökkentéséhez. Tovább
bõvültek a Budavári Mûvelõdési Ház szolgáltatá-

sai, a pályázati források felhasználásával elindí-
tott felnõttképzés népszerûsége minden elõzetes
várakozást felülmúlt.

Az elmúlt egy év bõvelkedett kulturális esemé-
nyekben, a Várnegyed Galéria számos színvona-
las kiállítása mellett említést érdemelnek a mûve-
lõdési ház, a Márai Szalon és a Budavári Zenei
Szalon programjai. Tavaly Varsó belvárosával kö-
tött testvérvárosi megállapodást a kerület, ebbõl
az alkalomból Budavár egy Liszt Ferenc szobrot
adományozott a lengyel fõvárosnak, amelyet a
Lazenki parkban állítottak fel. A Varsótól kapott
Chopin szobor felavatására októberben a Hor-
váth-kertben került sor. Születésének századik év-
fordulóján emléktáblát állított Zórád Ernõ, kerü-
letünk díszpolgára tiszteletére az önkormányzat,
az alkotás a Tabán festõjének egykori Csap utcai
háza falán látható.

Kérdések és válaszok

Lakossági kérdésre válaszolva a Várbazár környé-
kének forgalomcsillapításáról Dobrocsi Tamás
közlekedési szakértõ elmondta, hogy a Döbren-
tei utcát minden valószínûség szerint lezárják, az
autókat a Döbrentei téri zöldsávban kialakításra
kerülõ bekötõúton terelik el. Elképzelhetõ az
Erzsébet híd alatti rakparti lehajtó visszaállítása,
míg a tervezett kikötõbõl a rakpart alatt vagy az út-
pálya felett biztosítanák az átjárást. Dr. Nagy Gá-
bor Tamás a környéken élõk számára egy jó hírrel
is szolgált, a szállodahajók kikötési engedélyét
ugyanis az önkormányzat nem hosszabbítja meg,
így a következõ években eltûnnek a sokakat zava-
ró hajók a Döbrentei út körzetébõl. 

Erélyesebb fellépésre tett ígéretet az egyre in-
kább elharapózó gyorsulási versenyekkel, vala-
mint a Clark Ádám téren megrendezett illegális
autós drifteléssel szemben dr. Kiss Szabolcs meg-
bízott kapitányságvezetõ, aki konkrét eredmé-
nyekrõl is beszámolt. Mint kiderült, a legutóbbi
„mûsor” után három autót perceken belül meg-
találtak. Az ügyben közúti veszélyeztetése bûncse-
lekmény miatt nyomozás indult, a tanúvallomás-
ok, illetve a térfigyelõ kamerák adatai alapján re-
mény van a verseny szervezõinek és résztvevõinek
felelõsségre vonására. 

A hajléktalanok jelenléte miatt többen kérték
a kamerarendszer kiterjesztését, amire – többek
között a Feszty Árpád utcában – rövidesen lehe-
tõség nyílik. Az intézményt üzemeltetõ Máltai
Szeretetszolgálatot képviselõ Vecsey Miklós rá-
adásul egy kedvezõ adatot is megosztott a jelenlé-
võkel: a Feszty Árpád utcai hajléktalanellátó meg-
nyitása elõtt 120 fedélnélküli élt tartósan a kerü-
letben, ma már ez a szám a rendõrség adatai sze-
rint sem haladja meg a húszat. 

Bár a kerület több alkalommal kérte a 19-es vil-
lamos megállójának visszahelyezését a Lánchíd
északi oldalára, a fõváros és a BKK egyelõre en-
nek nem tett eleget. A polgármester szerint a vál-
toztatásra szükség van, ezért az önkormányzat is-
mételten kérelemmel fordul az illetékesekhez.
Remény van a Fõ utcai olvasóterem újraindításá-
ra, legalábbis a kerület szeretné átvenni a helyisé-
get a Szabó Ervin könyvtártól. Ha ez sikerül, a
BEM6 Mûvelõdési Ház ismét elérhetõvé tenné
az itt található könyveket az érdeklõdõk számára.
Végezetül dr. Nagy Gábor Tamás bejelentette,
hogy novemberben jelentõs faültetési akciót tart
az önkormányzat, ennek érdekében hozzáláttak a
meglévõ üres fahelyek összeírásához.                 K. Á. 

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat

nyilvános pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévõ,

lakások és helyiségek
eladására, valamint helyiségek

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. 

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. 

Újjászületik a Várnegyed

A közmeghallgatás kiemelt témája a Budai Vár és a Várbazár fejlesztési terveinek bemutatása volt

Az érdeklõdõk részletes tájékoztatást kaptak a következõ évek fejlesztéseirõl
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Nemzeti Összetartozás Napja

Megemlékezés 
az országcímernél
Kilencvenkét évvel ezelõtt a nagyhatalmak
nyomására június 4-én a Trianon palotában
írták alá a magyarságot fizikai és lelki értelem-
ben egyaránt szétszakító békediktátumot. A
soha el nem feledhetõ nemzeti tragédiára hív-
ja fel a figyelmet a Nemzeti Összetartozás Nap-
ja, mely hozzájárul a történelmi emlékezet éb-
rentartásához. A Budavári Önkormányzat
megemlékezését a hagyományoknak megfele-
lõen idén is a Clark Ádám téri országcímer
elõtt tartottak meg. 

Az Országgyûlés 2010. május 31-én a Nem-
zeti Összetartozás Napjává nyilvánította az el-
sõ világháborút lezáró trianoni békeszerzõdés
aláírásának napját. A törvény  többek között
kimondja, hogy a több állam fennhatósága alá
vetett magyarság minden tagja és közössége ré-
sze az egységes magyar nemzetnek, melynek ál-
lamhatárok feletti összetartozása valóság, s
egyúttal a magyarok személyes és közösségi ön-
azonosságának meghatározó eleme – hang-
zott el a Clark Ádám téren található hányatta-
tott sorsú, de ma már ismét régi fényében
pompázó országcímer elõtt megrendezett ön-
kormányzati megemlékezésen, amelyen Szi-
gethy Gábor irodalomtörténész osztotta meg
gondolatait az emlékezõkkel. Mint mondta,
az ország címerének sorsa hûen tükrözi a nem-
zet huszadik századi kálváriáját. 

„Amikor 1948-ban iskolás lettem, a bizo-
nyítványunkat még a Kossuth címer díszítette.
Aztán két évvel késõbb bevezették a kommu-
nisták címerét, s bár ez volt a hivatalos, ne-
künk az általános iskola végéig megmaradt a
régi címeres bizonyítvány. Eljött az 56’-os for-
radalom és vele újra a Kossuth címer, ami az el-
sõ gimnáziumi értesítõmre is rákerült, sõt raj-
ta volt minden páratlan oldalon. Persze ez az
állapot nem tarthatott sokáig, a tanév végére
egy vinyettával leragasztották a címert, a lapo-
kat azonban nem lehetett kicserélni, így azok
továbbra is hirdethették a szabadságot” – em-
lékezett vissza a második világháborút követõ
évekre Szigethy Gábor.  A cserélgetés a Kádár
rendszerben is folytatódott, 1960-ban az érett-
ségi bizonyítványokra már az új címer került,
ami aztán évtizedekig hirdette a szocializmust.
„Bár a Kossuth címer egy idõre eltûnt az éle-
tünkbõl, a hit, a remény megmaradt, mert
tudtuk, hogy soha semmi sem tarthat örökké.
Ezt gondolhatta az az idõs bácsi is, aki 1989-
ben a rendszerváltás idején a pécsi posta elõtt
végre elmondhatta, hogy bizony nem törték
össze az ÁVH pribékjei az épület hatalmas por-
celán Zsolnay címerét, mert óvó kezek még
idõben lefalazták. „Mert a képzeletbeli ha-
barcs alatt mindenkor ott van az ország és vele
a címer még akkor is, ha sokan sokszor tönkre
akarták tenni. Ezért kell eljönnünk minden
évben a Nemzeti Összetartozás Napján az
országcímerhez, hogy ezt soha ne feledjük” –
hangsúlyozta Szigethy Gábor.

Az emlékezés szavait követõen az önkor-
mányzat nevében dr. Jeney Jánosné alpolgár-
mester, valamint a jelenlévõk virágokat helyez-
tek el az országcímernél.  

A nyári meleg ellenére semmit sem csappant az érdeklõdés a
Budavári Zenei Szalon iránt. Június 12-én Szilasi Alex zongora-
mûvész Mozart és a magyarok kapcsolatát mutatta be szóval és ze-
nével. A programot követõen a mûvészt a szezon értékelésére
kértük.

– Ez alkalommal „arról” a Mozartról beszéltem, aki Pozsonyban
édesapjával koncertezett, és az egykori bécsi szalonok magyar
arisztokratáival jó viszonyt ápolt. Közismert a korabeli szabadkõ-
mûvességgel fenntartott kapcsolata is, amelynek érdekessége,
hogy mivel osztrák oldalon tiltott volt a páholyélet, a magyar rend-
társak között élte titkos társasági életét. A program befejezése
után lelkes visszajelzéseket kaptam; valaki azt mondta, hogy ha
tudta volna mindazt, amirõl szó volt, másképp hallgatta volna a
muzsikát. A „vendégmûvész” ezúttal a 15 éves Zuzia Ostromecka
volt. A jelenleg Budapesten élõ lengyel kislány nem készül zenész-
nek, de lelkes és õszinte hozzáállása részemrõl a legnagyobb tiszte-
letet érdemli. A szalonokban hagyományosan gesztust gyakorol-
tak azokkal, akik nem akarnak továbblépni, de áldoznak arra,
hogy játszanak.
s A Budavári Zenei Szalon beváltotta az elképzeléseit?

A kezdeményezés annak idején a polgármester úrtól indult, ma
pedig senki sem kételkedhet abban, hogy a szalon valóban népsze-
rû. A programot érdemes folytatni, ugyanakkor szeretnénk felkel-
teni a figyelmet a közösségi formára is. Tudok új szalon-kezdeményezések-
rõl, és öröm számomra, ha egy kisebb társaság rendszeresen közös témák-
ról beszélget. Napjainkban már nem feltétlenül a nappali szobákat kell
megnyitni erre a célra, érdemes inkább alkalmas helyeket keresni, amilyen
például a Zenetudományi Intézet is. 
s A szalon indításakor egyik céljaként a fiatal generáció meghívását, bevonását
említette…

Gyakran látok fiatalokat a közönség soraiban és a Pázmány Péter, valamint
a Károli Gáspár Tudományegyetemekrõl magam is igyekeztem hallgatókat
becsábítani. Májusban, a Beethoven-napokon két helyszínen is játszottam,
mindkét teremben csillogó szemû ifjakat láttam. Ez volt számomra a legna-
gyobb sikerélmény. 

s Jövõre milyen témák köré szervezõdik a zenei szalon?
Ahogyan eddig, továbbra is egy-egy zeneszerzõrõl, vagy kisebb korszakról
szóló háttér információkat szeretnék megosztani a közönséggel. A követ-
kezõ szalont szeptember 11-én, kedden tartjuk és elárulom, hogy a tervek
szerint az októberi szalon témája a 18. század zenéjének és irodalmának
összekapcsolása lesz. A részleteket egyelõre szeretném titokban tartani. A
jövõben azt a vonulatot kívánom továbbvinni, ami a Várnegyedhez, illetve
a Beethoven-napokhoz kötõdik. A Vár különleges adottságú kerület Bu-
dapesten, mert vezetése kultúra-centrikus. Az itt élõknek nagyon fontosak
a kulturális programok. Szeretnénk, ha a Budavári Zenei Szalon olyan ér-
téket képviselne, amiért érdemes feljönni a Várnegyedbe. 

Rojkó A. 

Szezonzáró Zenei Szalon 

Igazi budai piknikhangulat fogadta június 8-án a
Czakó utcai sporttelepre látogatókat. Mialatt a
bográcsban fõtt a gulyásleves, a Budavári La-
kosok Szövetsége és a meghívott társszervezetek
tagjai házi süteményeket, üdítõket és jófajta bo-
rokat varázsoltak a terített asztalokra. A kötetlen
rendezvényre sokan már napokkal korábban ké-
szültek, a jókedv és a kellemes idõjárás is biztosít-
va volt.

A közelmúlt eseményeirõl és a nemes hagyo-
mányokkal rendelkezõ civil szervezet tevékenysé-
gérõl Szepesfalvyné Bodócsi Eszter elnök asz-

szonyt kérdeztük. – Idén ünnepeltük a kilence-
dik születésnapunkat, és ez immár a hatodik alka-
lom, hogy baráti találkozót szerveztünk a kerületi
civil szervezetek számára – mondja a piknik házi-
asszonya, és bemutatva néhány vendégnek,
hellyel kínál a társaságban. (Velem szemben a
Naphegy–Tabán Városépítõ és Környezetvédõ, a
Kézfogás Testvérvárosi Egyesület, valamint a
Polgárõrség vezetõi, akik maguk is süteményes
tálcákkal érkeztek.)

– Nagyon sok társaság mûködik a Várban, a
Tabánban, a Krisztinában és Vízivárosban, és egy

évben egyszer szeretnénk mindazokkal találkoz-
ni, akiknek a kerület fontos – folytatja Bodócsi
Eszter. Sajnos a folyamatos együttmûködés még
akadozik, ezt kívánjuk elõsegíteni rendezvé-
nyünkkel, amelyet a Budavári Önkormányzat és
a „Czakó” is támogat.

Jó kis társaság a miénk, de nem vagyunk már fi-
atalok. A közelmúltban elsõsorban emiatt dön-
töttünk úgy, hogy ötfõs elnökségünket kibõvít-
jük és elosztjuk a feladatokat. Én továbbra is a
kapcsolattartásért felelek, ez természetesen szer-
vezõmunkát is jelent.

A BLSZ minden esztendõben hosszabb kirán-
dulást szervez, tavaly koraõsszel Délvidéken jár-
tunk. Különleges élményekkel tértünk haza és re-
méljük, hogy az idei nyugat-magyarországi látoga-
tás is hasonlóan jól sikerül. Karácsony elõtt az ön-
kormányzat felkérésére olyan idõs embereket ke-
restünk fel, és juttattunk el számukra élelmiszer-
re szóló vásárlási utalványokat, akik nem kapnak
rendszeres támogatást.

Szövetségünk szellemiségébõl adódóan az
egyik legfontosabb feladatunk a Vár védelme.
Tavaly az a megtiszteltetés ért minket, hogy a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal az itt lakók
véleményét kérte tõlünk a Vár hosszú távú straté-
giájának terveirõl. Hazaszeretettõl vezérelt társa-
ságunk komoly anyagot tett le az asztalra, és a ja-
vaslatok mellett kritikával illette azokat az elkép-
zeléseket, amelyeket idegennek érzett .A nyilvá-
nosságra kerülõ döntések minket igazolnak. Jó
érzés, amikor valódi partnernek tekintenek ben-
nünket. 

- jk -

Váriak egymás között 

Májusban elérkezett a két éven át tartó, „Tö-
röljük el az elõítéleteket olajfaággal a béke felé
vezetõ úton”- Comenius-projekt utolsó utazása.
A célpont Törökország, Aydin volt. 

A Kosztolányi Dezsõ Gimnázium nyolc diák-
ja, Ágoston Barbara, Csonka Eperke, Csorba
István, Harnisch Inez, Orosházi Dávid, Rindt
Renáta, Sarkadi Dávid, Tatár Szilvia  három pro-
jekt koordinátor tanár: Tolnai-Illés Borbála Esz-
ter, Tolnai-Illés Balázs és Papp Zoltán kíséretével
indult Törökországba. Hosszú út várt ránk,
2100 km-en, 4 országon keresztül utaztunk.

Elsõ állomásunk Isztambul volt. Kora dél-
után, miután elköltöttük elsõ eredeti török ebé-
dünket kebabot és almateát, elindultunk rövid
városnézõ sétánkra. Idegenvezetõink a diákok
voltak, mindenki készült az utazás során látható
nevezetességek és a fontos történelmi esemé-
nyek bemutatására. A Boszporusz-híd elõtt
mindenki elõkészítette a fényképezõgépét,
hogy a lehetõ legtöbb szögbõl készíthessen fény-

képet a hatalmas hídról a hétfõ reggeli csúcsfor-
galomban.

Este érkeztünk meg Aydinba. A török csalá-
dok, akik vendégül láttak és a tanárok is nagy
örömmel vártak minket. Négy országból Spa-
nyolországból, Finnországból, Lengyelországból
és Magyarországból érkeztek diákok a program-
záró találkozóra. Az Aydin Bilimler Sosyal Lisesi
gimnázium igazgatója fogadott minket, majd
tanórákat látogattunk meg. A projekt nevéhez
méltóan az országok csoportjai olajfa csemetét
ültettek az iskola udvarán, örök emléket állítva
együttmûködésünknek.

A múltjukra méltán büszke török vendéglá-
tók ezután elkalauzoltak minket Aydin városá-
nak egykori ókori romjaihoz. De ez még csak a
bevezetés volt az ámulatba ejtõ látnivalók sorá-
ban. Lehetõségünk volt az út során megcsodálni
Pamukkale fehér, „pamut” szikláit és Ephesos
ókori város romjait. A magyar diákok minden
látnivalónál elmondták elõadásaikat, a többi

csoport irigykedve hallgatta milyen felkészülten
érkeztünk. A búcsúvacsora során ténylegesen is
búcsút mondtunk egymásnak, reméljük lesz
még lehetõségünk a további együttmûködésre a
megismert iskolákkal.

A két éves együttmûködés után a diákok sokat
tanultak saját magukról, egymásról, mások elfo-
gadásáról, a világra való nyitottság fontosságá-
ról, a sokszínû kultúrák békében egymás mellett
élésérõl, a minél több nyelv ismeretének hasz-
nosságáról. 

A projekten való részvétel komoly hatással le-
het további tanulmányaikra, a világról alkotott
képükre és az egész életükre. Számunkra azon-
ban a tanulmányi elõmenetelen és az élménye-
ken kívül, talán örök barátságokat is jelentett a
„Let’s wipe out prejudices with olive leaves on
the way to peace”,  „Töröljük el az elõítéleteket
olajfaággal a béke felé vezetõ úton”- Comenius-
projekt.

Tolnai-Illés Balázs, projektvezetõ tanár

Az országcímernél dr. Szigethy Gábor osztotta meg
gondolatait az érdeklõdõkkel

Szilasi Alex zongoramûvész

A Budavári Lakosok Szövetsége baráti találkozóra hívta a kerületi civil szervezeteket

Diákok az elõítéletek ellen

Lezárult a Comenius-projekt 
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Hagyományok Háza
(Budapest, I., Corvin tér 8.)
TTáánncc::    Magyar Virtus – Hungarian spirit 2012. A Cor-
vinus Közgáz Néptáncegyüttes mûsora, kísér a MÁNE
zenekara. Idõpont:július 3., 5, 10., 12., 17., 20.00 óra.
A Magyar Állami Népi Együttes 2009-tõl öntevékeny
együttesekkel együttmûködésben folytatja folklór-
elõadások bemutatását az idegenforgalmi szezonban
hetente kétszer. Idén három kiváló amatõr együttes
mutathatja be egész estés mûsorát a Hagyományok
Házában. A fellépõket a Magyar Állami Népi Együttes
zenekara kíséri Pál István „Szalonna” és Gombai
Tamás prímás vezetésével.
KKiiáállllííttáássookk::  A Famíves - A 65 éves Hajda Zsiga népi
iparmûvész gyûjteményes kiállítása. Magyar Népi
Iparmûvészeti Múzeum (I., Fõ u 6.) nyitva tartás:
keddtõl-szombatig 10.00-18.00 óráig. Idõpont: július
4-augusztus 25. 
Népi iparmûvészetünk elmúlt 50 éve: „Alkotók - tár-
gyak - folyamatok”. A Magyar Népi Iparmûvészeti
Múzeum állandó kiállítása: A kiállítás átfogó képet
nyújt arról, milyen alkotások születtek az elmúlt ötven
évben a fával, kerámiával, textillel, vesszõvel, gyé-
kénnyel, nemezzel, bõrrel vagy épp tojással, gyön-
gyökkel dolgozó népi iparmûvészek keze alatt. A tár-
laton többek között kiderül, milyen remekmûveket
faragtak a pásztorok ötven éve, látható az a szõnyeg,
amely az elsõ táncházak falán lógott a hetvenes évek-
ben, de az is bebizonyosodik, hogy egy „népi” edény-
készlet nagyszerûen megállja helyét napjaink étkezõ-
jében is. 
AA  ttáánncchháázz  vviilláággaa  íírráássookkbbaann,,  kkééppeekkbbeenn::  Kiállítás a
negyvenéves táncházmozgalom tiszteletére. Hagyo-
mányok Háza, emeleti aula (I., Corvin tér 8.) A jubile-
um apropóján dokumentumok, fotók, valamint moz-
góképek segítségével elevenítik fel a táncházmoz-
galom elõzményeit, mutatják meg a vele párhuzamo-
san létezõ európai és amerikai folklórmozgalmakat
(mint a hippimozgalom), a szomszédos országok és
távolabbi népek magyar táncházait, mesélik el a
táncháztalálkozók történetét. A tablók mellett moni-
torok is helyet kapnak a kiállításban, amelyeken az
érdeklõdõk a mozgalommal kapcsolatos filmeket lát-
hatnak zenészekrõl, táncosokról, a népi kézmûvesség
alkotásairól és mestereirõl, táncházas táborokról.

Várfok Galéria-Projekt Room
(Budapest, I., Várfok u. 14.)

Szabó András Waldorf cí-
mû kiállítása július 7-ig tart
nyitva, keddtõl szombatig
11 és 18 óra között láto-
gatható. A mûvész fekete-
fehér munkái láttán elsõre
a technika az, ami a nézõt
teljesen meghökkenti, hi-
szen a festõi alkotások
egyetlen ceruza- vagy
ecsetvonás nélkül, pusztán
karcolással jönnek létre. A
feketére festett mûanyag-
lapot a mûvész hol fino-
mabban, hol erõteljeseb-
ben kaparja vissza, így
hozva létre a kompozíciót.
A zseniális bravúrral kivite-
lezett munkák tónusgaz-
dagságukkal, plasztikus
fény-árnyék kontrasztjuk-
kal a fotorealizmus határát
súrolják. 

PPrrooggrraammookkBalázs Péter a Márai Szalonban 

A Várnegyed Galéria bejáratától ezúttal egy sûrû
plakáterdõn keresztül juthatunk vissza azokba az
idõkbe, amikor Liz Taylor és Richard Burton
„magyarul beszélõ, színes, szélesvásznú filmjeit”
még országszerte mûvészi plakátok hirdették.
Manapság némi nosztalgiával „retróként” emle-
getik az 1970-es, ’80-as évek dizájnját, a számító-
gépes grafika elõtti világot. A tavaly, 84 éves ko-
rában elhunyt Szilvásy Nándor Munkácsy-díjas
grafikusmûvész – a Víziváros egykori lakója –
azokban az években készítette legsikeresebb al-
kotásait. 

A június 7-én megnyílt tárlaton szinte szembe
jönnek velünk a városból ismert falragaszok –
köztük a Budapesti Nemzetközi Vásár, vagy az V.
Magyar Plakátkiállítás hirdetése. Felbukkan szá-
mos filmes alkotáshoz – pl. Claude Lelouch: Két
férfi és a házasságközvetítõ címû mozijához – ké-
szített grafikája, illetve a korszak olyan plakátja,
amely a kultúra más területeire (kiállításra,
hangversenyre, cirkuszba stb.) invitál.

Szilvásy Nándor mindig is vágyott arra, hogy
az alkalmazott grafikát a festészettel cserélje fel.
Pályája elején fantasztikus kollázsokat is készí-
tett, de az igazi szabadságot csak nyugdíjba vonu-
lása után teremtette meg magának. Leköltözött
a Balaton mellé és a festészetnek élt. Ezt a boldog
idõszakot idézi fel a galéria kistermében beren-

dezett enteriõr, amely a mûvész mûtermét mu-
tatja be. Itt látható utolsó képe és néhány hu-
mortól sugárzó tárgyi alkotása is.

A kiállítás megnyitóján az önkormányzat ne-
vében Incze Ildikó Illyés Gyula és Baranyi Fe-
renc egy-egy versével köszöntötte az érdeklõdõ-

ket, majd Török Ádám jazz muzsikus
Bartók improvizációt adott elõ.

A kiállítást Feledy Balázs mûvészeti
író, Szilvásy Nándor barátja nyitotta
meg. Beszédében felidézte a személyes
találkozások emlékét, egyúttal felvázol-
ta a mûvész portréját és értékelte pályá-
ját. „Plakátjai sosem zsúfoltak, sosem
burjánzóak, mindig lényegi gegeket tu-
dott megtalálni és megjeleníteni –
hangsúlyozta a kritikus. S mindezek-
hez sosem párosul a színek kavalkádja.
Sok munkája két vagy három szín alap-
ján ad szuggesztív figyelemfelhívást, s
merem kimondani: élményt.  Színek iránti érzé-
kenységét, igényességét jelzi, hogy egy kinyomta-
tott plakátjára ceruzával rájegyezte: ’ezt piros he-
lyett nyomták?’, s folytatja: ’ezt zöld helyett?’, je-
lezve, hogy bizony ezt õ nem így gondolta, nem
így tervezte meg…

S milyen szellem, idea, milyen atmoszféra len-
gi át ezeket a plakátokat? –Nos, itt merem össze-
kapcsolni a szakmabeli és a barát szimultán és
összecsengõ véleményét. Az iróniáé. Nándor so-
sem röhögtetõ, noha tud vidám lenni és sosem
érzéketlen a humorra, s Nándor soha nem mor-
bid, pedig van érzéke a sötétség e félelmetes biro-
dalma iránt is. Vajon most mûvészetét vagy sze-

mélyiségét jellemeztem? (Azt hiszem persze,
hogy mind a kettõt…). S Nándor nem érzéketlen
a tragédiára, a drámára, de mindig mindent át-
hat az irónia jótékony hatása. Az iróniáé, a több-
nyire dicsérõ, elismerõ gesztusokba (szavakba,
vonalakba, rajzokba, színekbe) burkolt keserû,
de szellemes, finom gúny megjelenítéséé” –
emelte ki értékelésében Feledy Balázs, majd be-
széde végén bemutatta a közönségnek Szalontay
Ágnest, Szilvásy Nándor özvegyét. A megnyitót
követõen az érdeklõdõk egy rövid portréfilmet is
megtekinthettek a grafikusmûvészrõl.

A kiállítás június július 14-ig tekinthetõ meg a
Várnegyed Galériában. a.

Szilvásy Nándor kiállítása a Várnegyed Galériában

A vizuális irónia mestere

A közelmúltban a Márai Szalon vendégeként üd-
vözölte a közönség Balázs Péter Kossuth-díjas
színmûvészt, a Szolnoki Szigligeti Színház igazga-
tóját, aki az estre édesanyjával és húgával érke-
zett. Kezdés elõtt a mûvész úr besétált a kisterem-
be, és kedvesen megszólította azokat a nézõket,
akik helyszûke miatt csak kivetítõn követhették a
késõbbi beszélgetést. 

A Márai Szalonban Balázs Pétert a Nemzeti
Színházban töltött fõiskolás esztendõkrõl, vala-
mint napjaink hazai színházi viszonyairól kérdez-
te Szigethy Gábor. A szalon programját követõen
munkatársunk elsõsorban a mûvész jelenlegi
színházi feladatairól érdeklõdött.
s Igazgató úr, nem hiányzik önnek a színpad?

A játék öröme nagyon hiányzik. Bár lenne lehe-
tõségem játszani, magam szabok ennek gátat.
Nem arról van szó, hogy az ember nem oszthatna
magára szerepeket, de ezt nem tartom ízlésesnek.
Amióta a szolnoki színházat vezetem, évadon-
ként egyetlen rendezést vállalok, és abban a da-
rabban egy kisebb szerepet játszom, olyat, amit ta-
lán más is rám osztana. 
s Milyen vezetõi, mûvészeti programmal irányítja a
társulatot?

A legfontosabb három alapelv: a közönség szere-
tete, a szerzõk népszerûsége, valamint a színészi
játék biztosítása. Ezt követi a színházban történõ
egyéb események figyelembevétele, hiszen mûkö-
désünkhöz végtelenül fontos a közel száztagú tel-
jes társulat – a mûszakiak, az öltöztetõk és a többi-
ek –, akik ugyanolyan gondolat mentén végzik
munkájukat, mint a színészek. Mindenki egy
irányba húz. A színház egy üzem, de színes, szóra-
koztató intézmény is egyben. A nehézségeket a
nézõk nem vehetik észre. Végtelenül büszke va-

gyok a fiatal társulatra, tagjainak többsége nagy
jövõ elõtt álló mûvész. Hozzánk azért jön a közön-
ség, hogy épüljön, katartikus élményben legyen
része, sírjon és nevessen. A mi színházunk eklek-
tikus színház, a mûfajok sokszínûsége jellemzi:
operettet, musicalt, zenés vígjátékot, drámát egy-
aránt játszunk. Többségében magyar szerzõk mû-
veit tûzzük mûsorra, a 20. század elejérõl Bródy
Sándor, Hunyadi Sándor, Bíró Lajos, a kortársak
közül Gyurkovits Tibor és Szakonyi Károly da-
rabjait, de a klasszikus írók közül Shakespeare és
Moliere épp úgy megtalálható a repertoárban,
mint Goldoni és Racine.
s Mennyire népszerû szórakozás Szolnokon szín-
házba járni?

A színház látogatottsága minden képzeletet felül-
múl. Mi a szolnoki, a városkörnyéki és egyre in-
kább az ország közönségének játszunk. Évadon-
ként 5 bérletes bemutatót tartunk 29 elõadás-
ban, és ezeket a darabokat 4-6 elõadásban bérle-
ten kívül is játsszuk. Ehhez jön még egy vígjáték
és egy zenés vígjáték bérleten kívül, amelyekbõl
20-20 elõadást tervezünk Számomra különleges
siker, hogy valamennyi elõadást teltházzal játsz-
szuk.
s A Márai Szalon, illetve a Várnegyed közönsége kö-
rében szemmel láthatóan jól érezte magát. Milyen
személyes emlékek fûzik a kerülethez?

Gyerekkoromban az édesanyámmal sétáltam a
Várban, õ volt, aki elõször mesélt nekem a törö-
kökrõl és a templomról, amit dzsámivá alakítot-
tak. Az anyai nagyapám egykor a Honvédelmi
Minisztérium egyik vezetõje volt, gyakran eszem-
be jut, ha a még mindig romos épület elõtt elme-
gyek. A környék igazi arcát középiskolásként is-
mertem meg, amikor a Toldy Gimnáziumból

egy-egy nem kívánt óra helyett a barátaimmal
csatangolni indultunk. Szinte minden szegletrõl
eszembe jut egy történet. A feleségem annak ide-
jén a Ponty utcai iskolába járt, így õt is számtalan
emlék fûzi a Várhoz. Azt hiszem – bár errõl soha-
sem beszéltünk – mindketten itt lehettünk elõ-
ször szerelemesek. Tény, hogy az esküvõnket is
itt a közelben, a Szilágyi Dezsõ téri református
templomban tartottuk.

Rojkó Annamária 

„Utálom a recepteket. Pláne az úgy-
nevezett nagymamáét, aki még úgy
fõzött, hogy 100 tojásból csak a sár-
gáját használta. Mit csinált a fehérjé-
vel? Vagy ha azzal jelentkezik valame-
lyik barátnõd, hogy van egy finom
süteménye, amit õ csinált, leírja és
odaadja majd a receptjét, hogy te is
készítsd el. De ha elkészíted, soha
nem lesz olyan, mint az övé, mert a
hangulat, ami azon a napon ott nála
volt, amikor nála és abban a bizo-
nyos órában etted, már elmúlt. Úgy
van ez, mint a színházi elõadással,
amelybõl ugyanígy nincs két egyfor-
ma. (…) Akármit fõzöl, alkosd meg
azt saját magad. Meg-megkóstolva
sózd vagy ízesítsd, tegyél bele ezt vagy
azt, ahogy Rozika mondta Bakony-
ban, ’úgy gondolomformán’”.

Szokatlan, õszinte mondatok ezek
egy szakácskönyvben, ami persze
nem is igazán az, ami: gróf Nádasdy
Borbála édes-keserû, hazája iránti
vágyakozással és szeretettel teli élet-
rajzi naplói után újabb utazást tett a
múltba. A grófnõ ezúttal gazdag éle-
tének étellel-itallal terített asztalai-
ról mesél, a Bakony-erdei kemencé-
ben sült kenyértõl a normandiai cal-
vadosig – a boldog gyermekkor ízei,

ételei, étkezési szokásai, régi hagyo-
mányok összefonódnak az „új haza”
franciás ízeinek élményeivel.

Nádasdy Borbála: Ízes élet címmel
megjelent negyedik, legújabb köte-
tét a budavári Litea Könyvesbolt

mutatta be, Incze Ildikó színmûvész
közremûködésével. A telt házas
könyvbemutatón a szerzõ mellett
részt vett a Méry Ratio kiadó vezetõ-
je, Méry Gábor, a fülszövegíró Mé-
száros Géza festõmûvész, továbbá a
bevezetõt jegyzõ miniszterelnök-fe-
leség, Lévai Anikó, aki öt évvel ez-
elõtt adta ki nagy sikerû, A konyha-
ablakból címû könyvét – melyben az
Ízes élethez hasonlóan a gasztronó-
mia keveredik az önéletrajzi törté-
netmeséléssel.

„Nádasdy Borbála új kötetének
lapjain felelevenedik mindaz, amit
elõzõ három könyvébõl megismer-
hetünk. A békebeli gyermekkor a
dél-dunántúli kúriában, a háború és
az azt követõ nyomorúság évei, az
1950-es évek megaláztatásai, a hely-
keresés egy olyan korban, amely
nem tudott mit kezdi a Nádasdy-
ékhoz hasonló családokkal; aztán a
disszidálás, az európai sikerek, a há-
zasságok, a gyermeknevelés és az
unokák látogatásai – mindez egy sa-
játos nézõpontból, az étkezéseken
keresztül. (…) Ami ennek a könyv-
nek a lapjain életre kel tehát, az ma-
ga a hétköznapi történelem” – írta
az Ízes életrõl Lévai Anikó. - d -

Balázs Péter Kossuth-díjas színmûvész

Lévai Anikó és Nádasdy Borbála a könyvbemutatón

A Litea Könyvesboltban mutatta be 
gróf Nádasdy Borbála legújabb kötetét

Ízes élet
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Az elmúlt két hét rendõrségi vonatkozású híreivel kap-
csolatban dr. Kiss Szabolcs megbízott kerületi kapi-
tányságvezetõ a Várnegyednek elmondta, hogy to-
vábbra is kiemelt figyelmet fordítanak a koldulás, illet-
ve a lámpás keresztezõdésekben még mindig elõfor-
duló illegális árusítás visszaszorítására. Újdonság,
hogy a kapitányság felkérésére heti egy alkalommal
lovas rendõrök járõröznek a Vérmezõn, júniusban
ezen kívül heti kétszer kutyás rendõrök is szolgálatot
teljesítenek a parkban. Már látszik a megerõsített
erõk munkájának eredménye: az utóbbi hetekben
több esetben állítottak elõ a kapitányságra közterüle-
ten italozó, illetve életvitelszerûen ott tartózkodó sze-
mélyeket. Ennél is fontosabb, hogy a rendõrök jelen-
létükkel elriasztják a bûnözõket. Szintén kiemelt prog-
ram a Batthyány tér rendjének megerõsítése, ahol is-
mét megjelentek a hajléktalanok, míg a megelõzést
szolgálják a posztos járõrök a Citadellán és a Szent-
háromság téren. Jó hír, hogy eltûntek a kerületbõl a pi-
rosozók, a tiltott utcai szerencsejátékkal foglalkozó
utolsó csapat letartóztatása óta nincsen újabb próbál-
kozás a Várban. Az utóbbi idõben az iskola rendõre
program keretében több oktatási intézményben tar-
tottak elõadásokat a kapitányság munkatársai, akik a
kisebbeknek játékos közlekedési vetélkedõket is szer-
veztek.

Illegális árusokat fogtak
A rendõrség látókörébe került egy nyolc-tíz fõs külföl-
diekbõl álló társaság, akik a Palota úton hamisított ru-
házati termékeket, és mobiltelefonokat árultak. Az el-
követõk felderítése eredményes volt, a banda vala-
mennyi tagját elõállították a kapitányságon.

Csekket ér a fényképfelvétel
Május közepén a kerületben mûködõ térfigyelõ rend-
szer kameráinak egy részét bevonták a közigazgatási
bírságolási rendszerbe, ami azt jelenti, hogy a kame-
rák hitelesített technikai eszköznek minõsülnek.
Ennek megfelelõen az elkészült felvételek alapján a
Vas megyei rendõr fõkapitányság mint elsõ fokú köz-
igazgatási hatóság szankcionálni tudja többek között a
tiltott helyen parkolást és piros lámpán áthaladást is
függetlenül attól, hogy a szabálysértést követõen tör-
ténik-e helyszíni intézkedés.

Elõzzük meg a betöréseket 
Szerencsére az utóbbi idõszakban rablás nem történt
a kerületben, betöréses lopások és autófeltörések
azonban elõfordultak. Az egy területre koncentráltság
megszûnt - erre korábban elsõsorban a Naphegyen
volt példa -, a betörések leginkább a kertes családi és
társasházakat érintik, míg a legtöbb autót a Lovas és
Logodi utcában, valamint a Dózsa György téren törik
fel. A megelõzés érdekében a kapitányságvezetõ azt
kéri, hogy mindenki fokozottan óvja értékeit, ha eluta-
zunk, kérjük meg szomszédunkat, vagy rokonunkat,
hogy rendszeresen ellenõrizze otthonunkat. Kocsiban
látható helyen soha ne hagyjunk laptop táskát, de még
a GPS tartót sem, hiszen ezek vonzzák a bûnözõket.

Rendõrkézen a trükkös tolvajok
Összehangolt akció végén sikerült elfogni azt az elkö-
vetõt, aki magát ELMÜ dolgozónak kiadva bejutott
egy Attila úti lakásba, ahonnan mintegy ötmillió forint
értékben lopott el ékszereket, valamint készpénzt.
Szintén elõzetes letartóztatásba helyezett a bíróság
egy kerékpártolvajt, aki ellen az elsõ kerületi kapi-
tányság mellett más hatóságok is eljárásokat folytat-
nak. Egyelõre szabadlábon védekezhet ugyanakkor az
a két személy, akik egy hivatalosan megszûnt parkoló
területén továbbra is beszedték a parkolási díjat.

KKéékk  hhíírreekk Gladiátorok és manökenek
Budapest-szerte nappali forgalom hömpölygött a Múzeumok Éjszakáján.
Június 16-án kék karszalagos csapatok járták a várost, tömött buszok ke-
ringtek a Várnegyedben is.

Virág Benedek szülõházában, a Tabán Múzeumban már délután öt órá-
tól fogadták a látogatókat. Szokoli Musztafa hajdan különleges szerkezetû
hajóhidat építtetett a Tabánban, amelynek makett változatát Kucsay József
grafikus egy elõadás keretében mutatta be az érdeklõdõknek. 

A Bécsi kapu téren az Országos Levéltár épülete jelentett vonzerõt mind-
azoknak, akik a „Kulturális kaszinóban”: a kutatóteremben, a könyvtárban
és a folyosókon játékos feladatok megoldásával tették próbára tudásukat. 

Most elsõ ízben csatlakozott a rendezvényhez a Várfok Galéria, ahol
vezetést tartottak a jelenleg futó, két osztrák mûvészt, Martin C. Herbst-
et és Sebastian Weissenbachert bemutató kiállításon.

A Mária-Magdolna templom romterülete erre az éjszakára római kori
arénává változott, ahol a lelkes közönség gyûrûjében mutatkozott be a
Savaria Legio gyalogos hadosztálya. A Hadtörténeti Múzeum által szerve-
zett látványos hadibemutatón ókori viseletben, páncélban és szegecselt
talpú saruban sorakoztak a katonák, akik latin vezényszavakra változtat-
ták az alakzatokat.  A sereget a nézõk színe elõtt érte támadás, de a pajzsok
mögött megbújó vitézek jól védekeztek. A légiósokat a Collegium
Gladiatorium harcosai követték, akik páros küzdelemben léptek po-
rondra. A játékban a korabeli kardok, lándzsák másolatait kiválóan for-
gató, ám ezúttal a vesztes szerepét játszó gladiátorok sorsáról a nézõk dön-
töttek.  

A Kapisztrán téren a római tábor és a korabeli mesterségek képviselõi
vertek tanyát, a múzeum épületében pedig valamennyi állandó és idõ-
szaki kiállítást vezetéssel is megnézhettek a látogatók. A gyerekeket kéz-
mûves foglalkozás várta, a felnõtteknek az I. világháborúról tartottak
háromdimenziós vetítést.

Az Országház utca 15. szám alatt található Kiskép Galéria különleges
módon ünnepelte a Múzeumok Éjszakáját. A 60 esztendeje elindított
nappali tagozatos üvegszakképzést állítva a középpontba, egyszerre mu-
tatták be neves üvegmûvészek, valamint volt, és a jelenlegi diákok alkotása-
it. Az ismert mûvészek közül Pattantyús Gergely több munkával is képvisel-
tette magát: rekonstruálta Rippl-Rónai József színes, hajlított poharait és
felelevenítette a paraszti üvegmûvészet néhány jellegzetes darabját. A galé-
ria a fiatalok eladott alkotásaiból befolyt összeget az iskola alapítványának
ajánlotta föl.

Az Erdõdy palotában, azaz az MTA Zenetudományi Intézetében öt órá-
tól éjjel egyig szólt a muzsika. Toronyzenével indult és táncházzal zárult az
est, amelyen – többek között – a budaváriak elõtt jól ismert Balog József
zongoramûvész két hangversenyt is adott. Egész este látható volt a Liszt és a
társmûvészetek címû kiállítás, és az emeleten élõ koncertek váltották egy-
mást.

Ha valaki kizárólag a Magyar Nemzeti Galéria programjaira volt kíváncsi,
a Múzeumok Éjszakája akkor is rövid lett volna ahhoz, hogy valamennyi ot-
tani eseményen részt vegyen. Az összmûvészeti kavalkádban színház, zene,
tánc és irodalom találkozott a képzõmûvészettel. Külön gyerek szekció dol-
gozott azon, hogy a legkisebbek is jól szórakozzanak, amíg a szülõk kiállítást
néznek vagy zenét hallgatnak. (E két utóbbit egyszerre is élvezhette a közön-
ség, mert az állandó kiállítások termeiben kamarazenei koncertek szóltak.)
Akik korábban lemaradtak a nemzetközi hírû Ferenczy kiállításról, most, a
zárás elõtti napon megnézhették a tárlatot. A szárnyasoltároktól, Mun-

kácsyn keresztül a Nyolcakig, vezetést szinte valamennyi állandó és idõsza-
ki tárlaton szerveztek és a neves mûvészettörténészek között „kakukktojás-
ként” olyan ismert emberek is feltûntek, mint Wahorn András vagy
Rockenbauer Zoltán. Az elsõ emeleti csarnokban este Szakcsi Lakatos Béla
adott fantasztikus jazzkoncertet, majd éjfél elõtt francia sanzonok csendül-
tek fel. A mûtárgyak játékos kalandtúrára hívták a képzõmûvészet kedvelõ-
it, és hatalmas érdeklõdés övezte a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem végzõs
textiltervezõ hallgatóinak divatbemutatóját. 

Nagyon sokan választották a Nemzeti Galériát végállomásként, hiszen
újabb és újabb program várt rájuk hajnalig. Aki más útvonalat választott, az
a Budapesti Történeti Múzeumban, az Országos Széchényi Könyvtárban
vagy a Sziklakórházban talált kulturális felüdülést.                                          r. a. 

Ingyenes kajak- és kenuoktatás
A Védõszárny Sportkör idén is megrendezi szombat délelõttönként iskoláskorú gyermekek részé-
re tartott ingyenes kajak- és kenu oktatását a Római parton.

A jelentkezõ gyermekeket megtanítjuk kajakban és kenuban evezni vízitúrázó szinten. A foglal-
kozásokat rendszeresen látogató gyermekek megismerkedhetnek a vizek veszélyeivel, a víziköz-
lekedés szabályaival. A nagyobb gyermekek megtanulhatják a kenuk kormányzását. A felkészült és
a foglalkozásokon rendszeresen résztvevõ gyermekeknek felajánljuk a részvételt a vasárnaponkén-
ti rövidebb túráinkon is.

Gyermekcsoportok részére elõzetes idõpont egyeztetés alapján igény szerinti idõtartammal 3-8
órás foglalkozásokat tartunk a csónakházban vagy a vízen, díjmentesen. Ezeken a foglalkozásokon
a következõ programokat tudjuk biztosítani: evezés oktatása kajakokban és kenukban, kézmûves
foglalkozások, ügyességi feladatok, stb. A csoportok létszáma maximum 20 fõ lehet biztonsági
okok miatt. Ilyen látogató csoportok esetében elõzetes megbeszélés szükséges a csoportot, egyesü-
letet képviselõ nagykorú vezetõvel. A vízi programjainkon minden gyermek köteles mentõmel-
lényt viselni, amit a sportkörünk biztosít részükre.

Programunk helyszíne: Budapest, III. ker. Kossuth Lajos üdülõpart 19.
Vízibázisunk megközelíthetõ a 34-es autóbusszal az Árpád-híd pesti hídfõjétõl a Szent János ut-

cáig. Részvételhez szükséges felszerelés: fürdõruha, póló, papucs, sapka, uzsonna és innivaló.
A részvételhez elõzetes bejelentkezés szükséges. További információt a 240-26-27-es telefonszá-

mon lehet kérni az esti órákban. A sportkörrõl információkat, fotókat találhatnak a Védõszárny
Sportkör Eszki-Móka Kajak/facebook.com illetve eszkimoka-kajaksuli.info honlapon. 

Budapest bérlettel
is lehet utazni az 
új hajójáratokon
Július 1-jén három új hajójáratot indít a BKV,
a Haller utca és az újpesti Árpád út, illetve a
Kopaszi-gát és a Római-part között menet-
rend szerint  közlekedõ hajók a Batthyány té-
ren is megállnak. A járatokat négyszáz forin-
tos vonaljeggyel lehet igénybe venni, valamint
elfogadják a Budapest-bérletet is, míg a hat év-
nél fiatalabbak és a hatvanöt év felettiek in-
gyen utazhatnak. 

A fõvárosi önkormányzat, a Budapesti
Közlekedési Központ és a BKV Zrt. európai
uniós források felhasználásával összesen ki-
lenc kikötõt alakított ki a budapesti Duna sza-
kaszon, valamint új, illetve felújított hajókat
állított üzembe. Köszönhetõen a fejlesztések-
nek, július elsején újraindulhat a busz és villa-
mosközlekedés alternatívájaként kínált me-
netrend szerinti hajóközlekedés a fõváros-
ban. 

A munkanapokon az újpesti Árpád út és a
Haller utcát összekötõ D11 járat a pesti olda-
lon az Árpád út - Meder utca - Népfürdõ utca
(Árpád híd) - Jászai Mari tér (Margit híd) -
Petõfi tér (Erzsébet híd) - Boráros tér (Petõfi
híd) - Haller utca megállókban, míg Budán a
Batthyány téren, a Szent Gellért téren és az
A38 Hajónál (Egyetemváros) veszi fel az uta-
sokat.  Az ugyancsak munkanapokon közle-
kedõ D12 és a hétvégéken, illetve ünnepnap-
okon induló, az óbudai-szigeti, margitszigeti
és Dráva utcai kikötõket is érintõ D13 járatok
a budai megállókat érintve a Római-part és a
Kopaszi-gát között szállítják az utasokat. Vala-
mennyi kikötõ akadálymentes, a Boráros té-
ren lift is segíti a kerekesszékeseket. Gon-
doltak a kerékpárosokra is, számukra a P+R
parkolók mellett külön tárolókat alakítottak
ki. Megoldott a biciklik szállítása is, a kétkere-
kûeket 400 forintos vonaljegy megváltásával
lehet felvinni a hajókra. Szintén 400 forintba
kerül a helyszínen megváltható vonaljegy, a já-
ratokon a Budapest-bérlet, illetve az összes
legalább huszonnégy órára szóló jegy is érvé-
nyes, míg a 6 éven aluliak és 65 éven felüliek
ingyenesen utazhatnak. A 7 és 19 óra között
járó D11-es teljes üzemidõben 60 percenként
indul, ami a csúcsidõben sûrûbben közleke-
dõ D12-essel kiegészülve a közös belvárosi fo-
lyamszakaszon mindössze 30 perces követési
idõt jelent.

knp.

Teremlabdarúgó villámtorna a Kosztolányiban
Idén második alkalommal szerveztünk terem-
labdarúgó villámtornát a Nemzeti Összetarto-
zás Napján határon túli magyar gimnáziumok
tanári csapataival.

Nagy szeretettel láttuk vendégül a Magyar
Tannyelvû Alapiskola és Gimnázium tanárait
Szlovákiából, Pozsonyból, a Horvátországi Ma-
gyar Oktatási és Mûvelõdési Központ tanárait
Eszékrõl, a Zentai Gimnázium tanárait Szerbiá-
ból, továbbá az Emberi Erõforrások Minisztéri-
umának dolgozóit.

A teremlabdarúgó villámtornát Hatvany Eörs
szervezõ- testnevelõ tanár nyitotta meg a résztve-
võk köszöntése és a Nemzeti Összetartozás
Napjának méltatása után.

A csapatokat két csoportba sorsoltuk, ahol
körmérkõzés után a csoportok gyõztesei küzd-
hettek meg az aranyéremért. A csoportmérkõzé-
sek alapján a döntõbe a Kosztolányi Dezsõ
Gimnázium és Pozsony csapata jutott, ahol a
gyõzelmet idén is a pozsonyi gimnázium szerez-
te meg. Annak ellenére, hogy a „határon belüli”
csapatot a szülõk is erõsítették: Graber Miklós,
Hupcej László, Kaluzsa Róbert, Sági Attila,
Szántó László, akik az elsõ hívó szóra lelkesen se-

gítették játékukkal a torna lebonyolítását. Bár a
találkozót a barátság és összetartozás jegyében
hirdettük meg, a csapatok mindent megtettek a
gyõzelemért. A küzdelem jó hangulatban, sport-
szerûen zajlott. Az érmek átadása után közös
ebéden vettünk részt, ahol a barátság és a szak-
mai kapcsolat még inkább elmélyült a különbö-

zõ iskolák tanárai között. A találkozó Budapest
nevezetességeinek megtekintésével zárult.

A labdarúgótorna megszervezését és a látvá-
nyos programok lebonyolítását az iskola fenn-
tartója, a Budavári Önkormányzat által nyújtott
anyagi támogatás tette lehetõvé.

Bereczky Judit tanár

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

EEllaaddóó I. ker. Piroska utcában, 6 lakásos társasház ma-
gasföldszintjén egy 65 m2-es cirkófûtéses lakás. Az ingat-
lanhoz garázs és tároló is tartozik. Irányár: 28.900.000 Ft.
Érd.: 06-20-777-3316.

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.

GGaarráázzss kiadó a Mammutnál. Telefon: 06-30-9327-847.
HHoorrvváátthh kertnél 80 nm-es 2 szoba gardróbos, felújított

lakás 22,5 millió forintért, hitelre is eladó vagy cserélhetõ.
Telefon: 06-30-211-3051.

IIII..  kkeerrüülleett Fõ u. csendesebb részén, liftes ház 2. emele-
tén 52 m2-es, 2 szobás, erkélyes, házközponti fûtéses, gyö-
nyörûen felújított, napfényes lakás eladó. Irányár: 18 MFt.
Telefon: 06-30-919-4765.

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.

PPaassaarrééttii  térnél 10 éves lakóparkban 3 szobás kertkap-
csolatos, teraszos, garázsos szép lakás 33 millió Ft-ért el-
adó. Telefon: 326-0618, 06-20-974-0571.

TToollddyy Ferenc utcai társasházban eladó két szoba hallos
lakás 76m2+erkély. Érdeklõdni a 06-20-547-6279 tele-
fonszámon.

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.

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.

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 22,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Várban az Úri utca csendes részén, reprezenta-
tív mûemlékház I. emeletén lévõ 40 m2-es, galériázott,
egyedi gázfûtéses, csendes belsõ udvar felé nyíló önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirány-
ár: 9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

TToollddyy Ferenc utcában polgári belméretû  I. emeleti 100
m2-es 3 szobás, nagy étkezõkonyhás, egyedi gázfûtéses
önkormányzati lakás bérleti joga átadó vagy kisebbre cse-
rélhetõ. Csereirányár: 14,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.

MMéésszzáárrooss utcában 7 lakásos társasház teljes lakószint-
jén lévõ 191 m2-es, 2 lakásként kialakított (126 m2 + 65
m2) reprezentatív 5,5 szobás, 2 fürdõszobás, klasszikus
polgári öröklakás egyben vagy külön eladó. Vételár egy-
ben: 40 M Ft vagy külön a 126 m2 irányára: 27,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBeemm rakparton a Parlamenttel szemben, jó állapotú tár-
sasház földszintjén lévõ panorámás és csendes kert felé is
nyíló, 105 m2-es, összkomfortos, egyedi gázcirkó fûtéses,
4 m belmagasságú, jó állapotú, azonnal beköltözhetõ
öröklakás eladó. Irányár: 24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203. 

NNaapphheeggyy kedvelõinek! 6 lakásos ház tetõtérében pa-
norámás 100 m2-es 75%-os készültségû öröklakás + 50
m2-es tetõterasszal eladó. A gépészetbõl a víz (vízóra), vil-
lany, 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 lakás keresõk! Batthyány téren a Duna-
part közelében 2 lakásos házban 122 m2-es 2 szintes, 2 für-
dõszobás, 2 konyhás, belsõ terasszal kialakított panorámás
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 27,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban a Táncsics Mihály utcában 76 m2-es I.
emeleti utcai fekvésû, 2 szobás, nagy étkezõkonyhás, fel-
újítandó önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga áta-
dó. Csereirányár: 22,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

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

VVII..,,  SSzzíívv utcában (Aradinál), kellemes téglaházban, 36
m2-es, másfél szobás (külön nyílók), csendes földszinti,
3,70 belmagasságú, felújított öröklakásom 8.400.000,-
irányáron eladó. Tel.: 0620-77-59-154 

II..,,  TToollddyy Ferenc utcára, zöldre nézõ, 35 m2-es, komfor-
tos, gázkonvektoros, félszuterén mûtermem ipari árammal
eladó. Lakásnak is megfelelõ. Ára: 4.000.000,- Ft. Tel.:
0620-345-46-77.

HHaalláásszzbbáássttyyáárraa panorámás lakás, az I. kerület Hunyadi
János utca hosszútávra kiadó! Bútorozott, 80 nm, 3
különbejáratú szoba, terasz. Kaució: 2 hónap. Telefon: 06-
36-30-9648-541.

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

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

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

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszer-
zéssel, határidõre, garanciával! Telefon: 06-20-961-6153,
www.mesterur.hu.

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

4433 éves megbízható, ápolt nõ házvezetést, takarítást,
vasalást, bevásárlást, hivatalos ügyintézést vállal. Telefon:
06-70-626-4573.

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

LLaakkaattooss:: ajtózár, ablakzár szerelés, rácsok, vasajtók,
kapuk, korlátok, elõtetõk gyártása, szerelése. Nyílászárók
hõszigetelése. Telefon: 06-20-945-0316, 375-4194.

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

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

AAbbllaakkttiisszzttííttáásstt vállalunk. Metz Máté, 06-20-349-5395.

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.

TTáárrssaasshháázzaakk  kköözzööss  kkééppvviisseelleettéétt  sszzaakkkkééppeessííttéésssseell,,
nnaaggyy  ggyyaakkoorrllaattttaall,,  sszzaakkiippaarrii  hhááttttéérrrreell,,  rreeffeerreenncciiáákkkkaall
vváállllaalljjuukk..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--440066--66111177..

VVíízzvveezzeettéékksszzeerreellééss nonstop! Mosdók, csapok, kádak cse-
réje! Mosógépek, mosogatógépek bekötése! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 0630-954-9554, www.vizoraguru.hu.

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

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

KKáárrppiittooss!! Telefon: 270-0748 este 06-30-578-0799.
www.ujkarpit.hu.

MMeeggbbíízzhhaattóó erdélyi hölgy idõsgondozást, házvezetést,
gyermek felügyeletet vállal ottlakással. Telefon: 06-36-
30-9648-541.

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.

PPiinngg--ppoonngg  tábor gyerekeknek a II. kerületben. Idõpont:
Június 25-29., augusztus 13-31., heti turnusokban. Min.
15, max. 22 fõ. Napi két edzés, ebéd, egyéb játékok. BSE
Asztalitenisz Szakosztály. Info: 06-20-417-6556.

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

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

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

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001122..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés
Augusztus 17.
Augusztus 31. 

Szeptember 14.
Szeptember 28.

Október 12.
Október 26.
November 9.
November 23.
December 7.
December 21.

Lapzárta
Augusztus 8.

Augusztus 22.
Szeptember 5.

Szeptember 19.
Október 3.

Október 17.
Október 31.

November 14.
November 28.
December 12.

Lapszám
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Hirdetésfelvétel legközelebb 2012. augusztus 7-én és 8-án kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig lesz.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!
Üzenete minden I. kerületi családhoz eljut!

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1000 forint+ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 1.600 forint+ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint+ÁFA.

(Csak közületi apróhirdetésnél!)
20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

Keretes hirdetések:
1/2 oldal
274x200 mm,
65.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal álló
136x200 mm,
36.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal fekvõ 
205x136 mm,
36.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

Apróhirdetés-felvétel személyesen: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig
1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma közérdekü ügyekben: 

Internet: www.budavar.hu

06-80-204-275

TTáárrssaasshháázzii  ffóórruumm  kköözzööss  kkééppvviisseellõõkknneekk
A Budapesti Társasházi közös Képviselõk Egyesülete legközelebbi fórumát július 5-én csütörtökön 17.30 óra-
kor tartja a Pajtás étteremben (I., Gyorskocsi u. 11-13.). Témák: Tájékoztató az egyesületi ügyekrõl. Tûzrendé-
szet-katasztrófavédelem, bírságolási módosulások, ajánlások a társasházak számára. Takarékoskodási lehetõ-
ségek, adóváltozások. A Fenntartható Zöld Program ismertetése. Az egyesület tagjainak a részvétel ingyenes,
a többi érdeklõdõtõl 500 forint regisztrációs díjat kérnek. 
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