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,,A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretet-
ben kell nevelni és szabadságban kell elbocsáta-
ni” – írja a világhírû osztrák filozófus Rudolf
Steiner. Ennek a gondolatnak a jegyében tevé-
kenyednek, a tanításra és a nevelésre minden-
kor hivatásként tekintõ elsõ kerületi pedagógu-
sok, akiknek áldozatos, sokszor önfeláldozó
munkáját idén is kitüntetésekkel ismerte el a
Budavári Önkormányzat. A Pedagógus Nap
alkalmából a polgármesteri hivatal aulájában
megtartott ünnepségen a nyugdíjba vonuló, va-
lamint a gyémánt, vas és rubint diplomás isko-
la- és óvodapedagógusok köszöntése mellett a
Virág Benedek-díjak átadására is sor került. 

Megható, semmi mással össze nem hasonlítható
hangulatú eseménynek nevezte a pedagógus napi
ünnepséget dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter, aki bevezetõjében mindenkit megnyugtatott:
függetlenül az oktatási rendszer várható átalakítá-
sától, a Budavári Önkormányzat a jövõben sem
fog megfeledkezni a kerületi gyerekekért dolgozó
pedagógusokról és minden évben – ahogyan ed-
dig is tette - elismeri munkájukat. Mert õk azok,
akiktõl az emberiség jövõje függ, hiszen hiába fej-
lõdik a technika, az emberi kapcsolatok nélkül, a
mesterek és az igaz tanítványok nélkül nincs esély
az elõrelépésre. A pedagógusok legnagyobb sike-
re, hogy látják felcseperedni a kezük alatt formá-
lódó nemzedékeket, akiknek átadják mindazt a
tudást, és értékeket, amelyeket egykor útravaló-
ként kaptak régi mestereiktõl – hívta fel a figyel-
met dr. Nagy Gábor Tamás, emlékeztetve arra,
hogy mi magyarok szerencsének mondhatjuk
magunkat, hiszen mindenkor a legjobbaktól ta-
nulhattunk. Köztük van a nemrégiben Ábel-díj-
jal kitüntetett matematikus Szemerédi Endre, a
hosszú ideig a Fõ utcában élõ orvosi Nobel-díjas
fizikus Békésy György, és a C-vitamin felfedezésé-
ért éppen hetvenöt évvel ezelõtt Nobel-díjat ka-
pott Szent-Györgyi Albert, aki nemcsak korának
elismert, nemzetközi hírû kutatója volt, de kivá-
ló, tanítványai által körülrajongott pedagógus is. 

Tanítványait egyenrangú félként kezelte, peda-
gógiájában bevezette az öt órai tea fogalmát, és –
korában szokatlan módon –, rendszeresen leült
hallgatói közé, hogy beszélgessen velük. Egyik ame-
rikai diákja emlékezett rá így: „Feltette nekünk a
kérdést, amire Õ már akkor tudta a helyes választ.
De hagyta, hogy saját hibás gondolatainkból kiin-
dulva magunk jussunk el a jó megoldásig”.

Szent-Györgyi Albert diákként is példát muta-
tott, egy személyben valósította meg azt a célt,
amely az iskolai pedagógiai programok többségé-
ben a nevelés végsõ céljaként elérendõ: a testben
és lélekben is egész ember eszményét. Ahogy
Dénes Gábor filmrendezõ írja róla, „megszállott-
ként kutatta az élet hajtóerejét, a rák gyógyszerét,
miközben verseket, oratóriumokat írt, zenét
komponált. Igazi sportember volt. Szinte min-
dent kipróbált. Teniszezett, motorozott, vitorlá-

zott, lovagolt, síelt. Hetven éves, amikor megta-
nult szörfözni”. Az élet titkát kutató tudósként a
nemzet ügyei iránt is elkötelezettséget érzett, õ
volt az, aki a második világháború vége felé, elvit-
te Törökországba az ott tartózkodó angol tárgya-
lóknak a magyar kormány üzenetét.

De bármit is tett, örökké tanító maradt, meg-
testesítve a pedagóguslét lényegét, amirõl így val-
lott: „Az én összes vizsgálati eredményemet an-
nak köszönhetem, hogy nagyon szeretem az éle-
tet, vele élek, a szemem mindent megfigyel. Ezt
nem minden tudós ember csinálja, mert a gépek
nálunk fontosabbak lettek, beteszik az anyagot
egy gépbe, azután az csinál valamit vele, és csak a
mutatót olvassák le. De én mindig az élõ anyaggal
foglalkozom, szaglom, tapogatom, nézem, és
megfigyelek kis dolgot, ami aztán jó útra vezet.”

(Folytatás a 4. oldalon)

Átadták a Virág Benedek-díjakat

Pedagógusok köszöntése

A Budavári Önkormányzat minden évben má-
jus 21-én, Buda 1849-es visszafoglalásának év-
fordulóján ünnepli a Kerület Napját. Az em-
léknap egyben méltó keretet ad a kerület legfon-
tosabb kitüntetése, a Budavár Díszpolgára cím
átadására. Idén a képviselõ-testület döntése ér-
telmében Blaskó Péter színmûvész vehette át a
kitüntetést, és írta be nevét kerületünk Arany-
könyvébe.

1849. május 21-én foglalta vissza Buda várát a
Görgey Artúr vezette honvéd hadsereg. Erre a je-
les eseményre emlékezünk minden évben a Ke-
rület Napján, amely alkalmat teremt arra is, hogy
Budavár közössége a díszpolgári cím adományo-
zásával elismerje azoknak a munkáját, akik tevé-
kenységükkel, emberi tartásukkal méltóak az itt
élõk megbecsülésére. A szokásoknak megfelelõ-
en a polgármesteri hivatal aulájában megrende-
zett ünnepségen dr. Nagy Gábor Tamás minde-
nekelõtt az ünnep örökérvényû üzenetére, a ha-
zaszeretet, az áldozatvállalás és az összefogás fon-
tosságára hívta fel a figyelmet. 

– Emlékezve 1849 történelmi eseményeire,
azok elõtt is tisztelgünk, akik bátorságukkal elér-
ték, hogy magyarul beszélhetünk. A mai nap a
honvédség számára is piros betûs ünnep, hiszen
1992 óta e napon ünnepeljük a honvédelem
napját. Mert a magyar honvédek azok, akik életü-
ket is feláldozva védték a hazát, az õ hõsiességük
elõtt hajtunk fejet, amikor évrõl évre felidézzük
Buda visszavételének történetét, Görgey és sere-
ge hõsiességét – emlékeztetett kerületünk pol-

gármestere, aki szerint ma is viták tárgya, hogy
szükséges volt-e ostrom alá vonni Budát és nem
Bécsig kergetni, majd ott, saját fészkében meg-
törni az ellent. A döntés megértéséhez az akkori
vezetõk vallomásainak ismeretében juthatunk
közelebb, amelyhez Jókai Mór, a Kõszívû ember
fiai címû munkájában – a regénybõl Incze Ildikó
tolmácsolásában hangzottak el részletek - ad
iránymutatást. 

Dr. Nagy Gábor Tamás hozzátette: az ország fõ-
városát, a nemzet szuveneritását példátlan hõsies-
séggel visszaszerezõ honvédeink hadicseleirõl
Várkonyi Zoltán filmeposza mellett Karsa Fe-
renc, egykori szabadságharcos irodalmi értékû
naplójából is tudomást szerezhetünk. 

Karsa leírja, hogy május 3-án nagy fáradtsággal
érkeztek a várhoz a magyar katonák, akiket erõs
kartácstûz fogadott. A veszteségek elkerülése ér-

dekében ezért amíg a nagy ágyúk megérkeztek,
csak látszat támadásokat indítottak. A hetekig
tartó ágyúzatás után a várat védõ Hentzi tábor-
nok ultimátumot küldött: ha nem mennek el, el-
kezdi lövetni Pestet. A választ azonban nem várta
meg, május 20-án tüzet nyitott a polgári városré-
szekre. Másnap, éjfél után háromkor az ostrom-
ágyúk hármas sortüzet adtak le, majd felharsant
az Éljen a magyar nép! Isten és a szabadság nevé-
ben elõre! és elindultak a piros sapkás honvédek
a fehérvári rondella falán ütött rések felé. Meg-
kezdõdött a halál vívódása, a közelharc, hogy reg-
gelre, a napfény elsõ sugaraiban már ott sütkérez-
zen a magyar lobogó rajta a felirattal: Ne bántsd a
magyart! Görgey pedig futárral küldött üzenetet
Kossuthnak: Buda a miénk! – idézte Karsa Fe-
renc sorait a polgármester. 

Ennek a dicsõséges napnak az emlékére, a
Kerület Napján adja át az önkormányzat legma-
gasabb kitüntetését, a Budavár Díszpolgára cí-
met. Idén a képviselõ-testület Blaskó Péter Kos-
suth-díjas színmûvészt választotta a kerület dísz-
polgárává, elismerve ezzel egész eddigi életútját,
jellemét, a mindennapokban tanúsított bátorsá-
gát, amely méltóvá tette a közösség figyelmére és
megbecsülésére. Ahogyan Arisztotelész fogalma-
zott: „bátorság (…) az értelem követése, az érte-
lem pedig azt tanácsolja, hogy az erkölcsileg szé-
pet válasszuk.” – hívta fel a figyelmet dr. Nagy
Gábor Tamás utalva arra, hogy a díszpolgári cím
azon értékek elismerése, melyek Blaskó Pétert
leginkább jellemzik. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Blaskó Péter színmûvész érdemelte ki a kitüntetést

Díszpolgáravatás a Kerület Napján

Felújították 
a korlátdíszeket
Nemrégiben szárnyra kelt a rémhír a sajtóban,
miszerint színesfém-tolvajok tizedelik a Palota
úti Ybl-korlátok díszeit. Az információ szeren-
csére téves volt: az egyedi korlátelemeket nem
a fémgyûjtõk vitték el, hanem a kerület Beru-
házási és Városüzemeltetései Irodájának meg-
bízásából szerelték le felújítás céljából. 

„A Palota út mentén nagyjából tíz évvel ez-
elõtt, több ütemben helyreállítottuk a régi, dí-
szes korlátokat. Az eltelt idõ nyomott hagyott
rajtuk: a talajmozgások miatt helyenként elvál-
tak egymástól az öntvények, emellett pedig a
lezáró díszek egy része rozsdásodásnak indult
és a rögzítésük is meglazult. A kimozdult dísze-
ket leszereltük, hogy újrafessék, ezt követõen
pedig biztonságosan visszahelyezzék” – magya-
rázta a javítás körülményeit Tõzsér Istvánné
városüzemeltetési ügyintézõ. A felújított önt-
vényelemeket a napokban állítják vissza erede-
ti helyükön.

A hivatal munkatársa elmondta, hogy a dí-
szek hiányát többen is bejelentették az önkor-
mányzatnak, ami a környékbeliek gondos, lo-
kálpatrióta szemléletmódját tükrözi. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármestertõl vették át a Virág Benedek-díjat a kerület kiváló pedagógusai: Bónáné Puskás
Katalin, Dabis Erika és Varga Antal

A kerület új díszpolgáraként idén Blaskó Péter írhatta be nevét Budavár Aranykönyvébe



Mozgássérültek 
is használhatják
az új illemhelyet

Átadták a turistaszezon kezdetére teljesen
megújult Palota úti illemhelyet. A Fehérvári
kapu alatt kialakított, a mai követelmé-
nyeknek mindenben megfelelõ nyilvános
WC-t és a hozzá tartozó pelenkázót a kere-
kesszékesek is segítség nélkül használhatják. 

Két évvel ezelõtt vette át a fõvárosi illemhelyek
üzemeltetését a Fõvárosi Csatornázási Mûvek
(FCSM) és azonnal nekilátott a hálózat korsze-
rûsítéséhez. Az elsõk között újult meg a Déli
pályaudvar aluljárójában mûködõ egység,
amelyet az átépítés részeként automata zu-
hanyzóval és akadálymentesített helyiséggel
bõvítettek, majd ezt követte a Hunyadi János
úti és a Lovas útnál található „zöld villamos”
néven ismertté vált mûemlék jellegû illemhe-
lyek rekonstrukciója.

Az idei nyár elejére idõzítette az FCSM a
Palota úti nagy forgalmú nyilvános WC felújí-
tását. A munkák során számos környezetbarát
megoldást alkalmaztak, többek között a taka-
rékosságot szem elõtt tartva szenzoros érzéke-
lõket kaptak a vízcsapok, míg a különleges ki-
alakítású szagmentes piszoárok nem igényel-
nek vízöblítést. Gondolva a kisgyermekes csa-
ládokra, az egységben babapelenkázó és gyer-
mekekre méretezett piszoár is helyet kapott,
míg a kerekesszékkel érkezõk számára egy aka-
dálymentesített fülkét is kialakítottak. Vala-
mennyi szaniter vandálbiztos, ami a rongálá-
sok megakadályozása mellett a hosszantartó
problémamentes üzemelésre is biztosítékot je-
lent. A kezelõszemélyzettel mûködõ WC min-
den nap nyitva van, a használati díj 150 forint.

Az infrastrukturális fejlesztések, mint ami-
lyen az úthálózat rekonstrukciója, a mûemlék
épületek renoválása vagy éppen az illemhely
hálózat modernizációja mind-mind hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a Vár még inkább méltó
módon fogadja a Budapestre látogató turistá-
kat – hívta fel a figyelmet az illemhely hivatalos
átadásán dr. Nagy Gábor Tamás. Hozzátette: a
fõváros, a kerületek és az FCSM együttmûkö-
désére volt szükség ahhoz, hogy egy hibás dön-
tés eredményeképpen sok évvel ezelõtt ma-
gánvállalkozásoknak kiadott nyilvános WC-k
megújulhassanak. „Ennek köszönhetõ, hogy
mostantól már nem kell lehajtott fejjel elmen-
nünk a Palota úton sorukra várakozó turisták
mellett, hiszen egy olyan illemhelyet sikerült
itt kialakítani, mely minden szempontból
megfelel az elvárásoknak” – hangsúlyozta a
polgármester.

Üdvözölte a fejlesztést Róth Péter is, aki sze-
rint jól láthatóan szemléletváltáson megy ke-
resztül a magyar idegenforgalom. Ennek része
az illemhelyek átalakítása, ami azt jelzi, hogy a
döntéshozók rájöttek: a turisták olyan vendé-
gek, akik ha jól érzik magukat szívesen vissza-
térnek, és jó hírünket viszik a világban. Ez
azonban csak akkor lesz így, ha biztosítjuk szá-
mukra a már a világon mindenhol alapvetõ-
nek számító kényelmi szolgáltatásokat. Ilyen a
modern, tiszta és könnyen elérhetõ illemhe-
lyek hálózata, ami nélkül elképzelhetetlen a
városi turizmus – hívta fel a figyelmet a Ma-
gyarországi Idegenvezetõk Szövetségének alel-
nöke. 

Elégedetten nyilatkozott a megújult egység-
gel kapcsolatban Tábiné Hidvégi Csilla. A
Mozgáskorlátozottak Budapesti Egyesületé-
nek hivatalos akadálymentesítési felmérõje el-
mondta, hogy az FCSM már a tervezési sza-
kaszban kikérte az egyesület véleményét, en-
nek köszönhetõ, hogy egy minden szempont-
ból jól használható illemhelyet sikerült kiala-
kítani a Várban. - pp -
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A Fiatal Vállalkozókért Alapítvány, a Magyar
Turizmus Rt. és a Homo Ludens Magyarország
Kft. összefogásának köszönhetõen újabb turista-
barát szolgáltatással gazdagodott a Budai Vár.
A Tárnok utcában, a Mátyás-templom tõszom-
szédságában megnyitott régi-új Tourinform
iroda a szokásos kínálat mellett a külföldi ven-
dégeket különleges hungarikumokkal, a hatá-
ron túlról, illetve vidékrõl érkezõ diákcsoporto-
kat pedig ingyenes programszervezéssel várja.

Magyarország legkedveltebb turisztikai helyszí-
nén, a Budai Várban adták át a fõváros harmadik
Tourinform irodáját. Valójában egy már meglé-
võ, de az utóbbi idõben zárva tartó kirendeltség
újranyitásáról van szó, amely nem csupán megje-
lenésében, hanem tartalmában is igyekszik meg-
felelni a megváltozott elvárásoknak. Erre hívta fel
a figyelmet az iroda hivatalos átadásán a szakmai
hátteret biztosító Magyar Turizmus Zrt.-t vezetõ
Horváth Gergely, aki elmondta, hogy a mai kor, a
mai utazók igényeit minden szempontból kiszol-
gáló iroda a szállásfoglalás és a programszervezés
mellett újdonságként, a hungarikumok bemuta-
tásával is foglalkozik. Utóbbi hatékony marke-
ting eszköz, hiszen hozzájárul ahhoz, hogy a turis-
ták jó hírünket vigyék a világban és ne csupán
visszajárjanak, hanem bátran ajánlják Magyaror-
szágot ismerõseiknek. 

A Budavári Önkormányzat nevében dr. Nagy
Gábor Tamás mindenekelõtt a Várban jelenleg
is zajló, illetve várható fejlesztésekre hívta fel a fi-
gyelmet. „A hagyomány és megújulás összehan-
golásával próbáljuk a világörökségi védettséget él-
vezõ Budai Várat és rajta keresztül a magyar ha-
gyományokat, kulturális értékeket megmutatni
az ide látogatóknak. Ezt a célt szolgálják az infrast-

rukturális beruházások, az úthálózat fejlesztése
vagy éppen a Margaréta udvar jelenleg is zajló fel-
újítása, de az igazi lökést az adja majd, ha megkez-
dõdik a Várbazár rekonstrukciója, illetve a kor-
mány elfogadja a Vár 25 éves fejlesztési stratégiá-
ját és a hosszú távú várfelújítási koncepciót” – em-
lékeztetett a polgármester. Hozzátette: a most át-
adott Tourinform iroda abban segít, hogy a vári
kínálatról minél több turista tudomást szerezzen.
Erre minden esély megvan, hiszen olyan szolgál-
tatásokat is igyekeznek bevezetni, amelyeket csak
itt lehet elérni. Ebbe a körbe tartozik, hogy a vári
iroda vállalta, hogy a Budai Várba látogató hatá-
ron túli, illetve vidéki iskolák számára ingyene-
sen szervez programokat.

Várhatóan sokak érdeklõdését felkeltik az egy

órásra tervezett tematikus séta ajánlatok, ame-
lyek a kultúrtörténeti, vallástörténeti érdekessé-
gek mellett azt is megmutatják, hogy hol laktak
híres emberek a várban. Szintén az irodához köt-
hetõ kezdeményezés, a magyarokra jellemzõ aján-
déktárgyak kitalálása, illetve forgalmazása. Ilyen
a magyaros sípot formázó pendrive, amelyre akár
a sétaútvonalak is felkerülhetnek – sorolta a vári
Tourinform iroda újdonságait dr. Nagy Gábor
Tamás. Az üzemeltetõ Fiatal Vállalkozókért Ala-
pítványt képviselõ Kósa Margó mindehhez
annyit tett hozzá, hogy a megnyitáshoz nagymér-
tékben hozzájárult a Homo Ludens Magyaror-
szág Kft. családi vállalkozás, amely mindenfajta
ellenszolgáltatás nélkül berendezte a gyermekek
számára kialakított játszósarkot.  K. Á.

Különleges szolgáltatások külföldieknek és diákcsoportoknak

Újra megnyílt a vári Tourinform iroda

Szemétszörnyek és hulladékfalók

Zöld programok a Budavári Diáknapokon

Május 21-én virággal és ajándékokkal köszöntötte dr. Jeney Jánosné alpolgármester
asszony századik születésnapja alkalmából Tóth Mihálynét, aki több évtizede az I.
kerület polgára. Isten éltesse Julianna nénit!

Május 10-én köszöntötte dr. Nagy Gábor Tamás polgármester 95. születésnapja al-
kalmából Tolcsvai Nagy Béláné Rózsa nénit, aki közel nyolcvan éve él az I. kerü-
letben. Gyermekei, Tolcsvay Béla és László, a magyar zenei élet kimagasló egyéni-
ségei. Rózsa néni nem pusztán családja, szûkebb környezete példaképe, hanem ke-
rületünk is büszkeséggel tekint életútjára,  bölcsességére, a derûre, amivel minden-
napjait éli. Irigylésre méltó a hit, a kitartás, a jobb felé vágyás, amely a nehézségek
leküzdésére, a harmonikus élet irányába sarkallta. Isten éltesse Rózsa nénit! 

Születésnapi köszöntések

A környezetvédelem jegyében hirdette meg a
Budavári Általános Iskola az idei diáknapjait má-
jus végén. Az alsó tagozatosoknak szabadtéri ter-
mészetismereti versenyt rendeztek, melynek állo-
másain elgondolkodtató, illetve mozgásra buzdí-
tó feladatokkal, többek között madárhang-felis-
meréssel, tájkép-kirakással, levél és erezet alapján
történõ fameghatározással, továbbá
lajhármászással és „mocsárjárással”
várták a gyerekeket. 

A kreativitásukat kézmûves foglal-
kozáson élhették ki a tanulók: háztar-
tási hulladékokból készíthettek hasz-
nálati tárgyakat. Italos kartonokból
pénztárcát, parafa-dugókból alátétet,
PET-palackokból fülbevalót, alumí-
niumdobozokból pedig karkötõt le-
hetett fabrikálni. Látványos szemét-
szörnyeket is alkottak a csoportok,
melyeket az iskola folyosóin állítottak
ki a szervezõk.

Az iskola felsõ tagozatosai az alsóso-
kéhoz hasonló feladatokat kaptak a
diáknapokon, csak épp komolyabb
formában. Nekik például környezet-
védelmi témájú kisfilmeket vetítet-

tek, melyekkel kapcsolatban kvízkérdéseket tet-
tek fel. Õk is készíttek újrahasznosított tárgyakat,
illetve Hulladékfaló elnevezéssel iskolai szelektív
hulladékgyûjtõt építettek. A felsõsök egy termé-
szetvédelmi egyesület logóját és figyelemfelkeltõ
plakátját is megtervezhették, illetve mottót és célt
fogalmazhattak meg a képzeletbeli szervezetnek.

A Budavári Diáknapok idén is egy gálaesttel zá-
rult, melynek ezúttal a MOM Kulturális Köz-
pont adott helyet. A mûsor a kétnapos iskolai
rendezvény többi programjához hasonlóan a kör-
nyezetvédelem, a természeti értékek megõrzésé-
nek fontosságára igyekezett ráirányítani a figyel-
met.                    - d -



XVII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM, 2012. JÚNIUS 8., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu 3Várnegyed

Könyvbemutató a Liteában 
A Méry-Ratio Kiadó és a Litea Könyvszalon szeretettel
meghívja az érdeklõdõket gróf Nádasdy Borbála: Ízes
élet címû könyvének ünnepélyes bemutatójára. A köte-
tet ajánlja és bemutatja: Lévai Anikó. Idõpont: 2012. jú-
nius 12. (kedd), 17.30 óra. 

Helyszín: Budai Vár, 1014 Budapest, Hess András tér
4. A beszélgetést vezeti: Mészáros Géza festõmûvész.
Háziasszony: Bakó Annamária. A bemutatót követõen
lehetõség nyílik könyvvásárlásra és dedikációra, vala-
mint személyes beszélgetésre a szerzõvel. 

Közmeghallgatás 2012
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete 2012. június 21-én, csütörtökön 17.00
órai kezdettel tartja éves közmeghallgatását a T-Com
székházban (Budapest, I. ker., Krisztina krt. 55.). 

Az írásban feltett kérdéseket, javaslatokat szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin
(Budapest, I., Kapisztrán tér 1., Attila út 12., illetve
Iskola u. 16.) 2012. június 20-án 12 óráig lehet leadni, il-
letve postán és e-mailen (kozmeghallgatas@buda-
var.hu) elküldeni.

Júniusi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 2012. június 26-án
17 órakor az I. kerületi Házasságkötõ Teremben (Buda-
pest, I. ker., Úri u. 58.) Téma: Illyés Gyula Haza a magas-
ban. Múlt, jelen, jövendõ. 

Vendégek: Illyés Mária mûvészettörténész, Császár
Angela színmûvész, Kodolányi Gyula költõ, mûfordító,
Takler Ferenc borász, Vanya Gábor csokoládémester.
Házigazda: Szigethy Gábor. 

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

Elõadás az Idõsek Klubjában
2012. június 21-én csütörtökön 13 órai kezdettel a
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Köz-
pont II. számú Idõsek Klubjában (1013 Budapest,
Roham u. 7.) dr. Tóth József tart ismeretterjesztõ elõ-
adást. Az elõadás címe: Nobel-díjasok. Minden érdeklõ-
dõt szeretettel várnak.

Szilágyi Ákos a Márai könyvtárban
Az író könyvtára sorozat könyvheti rendezvényének
vendégei Szilágyi Ákos költõ, mûfordító, esztéta és Re-
ményi József Tamás szerkesztõ, kritikus, a Palatinus
Kiadó  irodalmi vezetõje lesznek. Idõpont: 2012. június
12. kedd, 18 óra. 

Helyszín: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sán-
dor Könyvtára 1016 Budapest, Krisztina krt. 87-91.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

RRöövviiddeenn

Példaértékû kezdeményezéssel élt a kerületi
rendõrkapitányság a lakossággal való kapcso-
lattartás erõsítése érdekében – derült ki a képvi-
selõk hozzászólásaiból annak kapcsán, hogy be-
számolót tartott az elmúlt évi eredményekrõl
Kiss Szabolcs kapitányságvezetõ. A május végi
testületi ülésen szó esett a tiltott, közösségellenes
magatartások rendeletbe foglalásáról is, vala-
mint arról, hogy sikeres pályázat esetén nagy ér-
tékû természettudományos laboratóriumot ala-
kíthatnak ki a Toldy Ferenc Gimnáziumban.

A kerületi rendõrkapitányság vezetõje, dr. Kiss
Szabolcs rendõr õrnagy részletes beszámolót ké-
szített az általa irányított testület tavalyi teljesít-
ményérõl. A kapitányságvezetõ a képviselõ-testü-
let elõtt bemutatott összefoglaló kapcsán megje-
gyezte: 2011. októberében nevezték ki posztjára,
ezt megelõzõen dr. Kesztyûs Rudolf ezredes állt a
kapitányság élén.

Kiss Szabolcs kifejtette, hogy a közrendvédelmi
osztály, azaz az egyenruhások állományának 64
fõs keretlétszámából mindössze három státusz
nincs betöltve, tehát alacsony a létszámhiány.
Kedvezõ az a körülmény is, hogy nagyon alacsony
a fluktuáció: aki itt dolgozik, általában nem akar
továbbmenni. Eredményességüket mutatja,
hogy 2010-hez képest a szabálysértési feljelenté-
sek, az elõállítások és elfogások száma egyaránt
nõtt. Az intézkedések minõségével a polgárok
túlnyomó többsége elégedett lehetett – mind-
össze két esetben tettek panaszt tavaly.

Bûnügybõl 1620-at iktattak az elmúlt évben. A
nyomozáseredményességi mutatójuk 30,5%-os,
ami átlagosnak tekinthetõ a fõvárosban. A bûn-
cselekmények zöme vagyon elleni: lopások, betö-
rések, gépkocsi-feltörések fordulnak elõ leggyak-
rabban. A turisták nagy száma miatt gyakoriak a
külföldiek sérelmére elkövetett lopások, amelyek
felderítése nehéz, hiszen a sértettek legtöbbször
nem tudnak a nyomozás szempontjából hasznos
információkkal szolgálni.

A rablások száma csökkent (27-rõl 23-ra), a la-
kásbetörések, gépkocsi-feltörések száma viszont
növekedett (60-ról 85-re, illetve 139-rõl 150-re).
Ez utóbbi bûncselekmény-típusok visszaszorítása
érdekében Kiss Szabolcs szerint elengedhetetlen,
hogy a megelõzés eszközeirõl tájékoztassák a ke-
rületben élõket – a betörések témájában nemrég
lakossági fórumot szerveztek.

A teendõk kapcsán a rendõr õrnagy kihangsú-
lyozta többek között a bûnügyi és közrendvédel-
mi szolgálati ágak együttmûködésének fokozását,
a kiemelt bûncselekményi kategóriákban törté-
nõ hatékonyabb és eredményesebb munkavég-
zést, illetve a kerületben mûködõ térfigyelõ rend-
szer lehetõségeinek hatékonyabb kihasználását –
a kamerák ugyanis már piros lámpánál történõ
áthajtás, vagy tiltott helyen történõ parkolás
szankcionálására is alkalmazhatók.

Kiss Szabolcs megemlített néhány aktuális té-
mát is a testületi ülésen. Például az Attila úti
gyorshajtókat rendszeres sebességméréssel igye-
keznek kiszûrni. A Vérmezõ biztonságára – a társ-
szervekkel való együttmûködés révén – mostan-
tól lovas és kutyás rendõrök is vigyáznak. 

A kerület közbiztonsági tanácsnoka, Vecsey
András elismerõen szólt a beszámolóról, s külön
kiemelte a kapitányság által szervezett lakossági
fórumot, amely példaértékû hozzáállást mutat.
Egyetértett a rendõrkapitánnyal abban, alkal-
mazni kell a bûncselekmények megelõzése és a
felderítés szempontjából egyaránt hasznos térfi-
gyelõ kamerákat, ezért támogatja, hogy a kerület
anyagi lehetõségeihez mérten helyezzen ki ezek-
bõl minél többet. A gyorshajtás rendszeres ellen-
õrzését fontosnak ítélte, ám szerinte a rendõrség
munkájának hatékonyságát növelhetnék azzal,
ha a kritikus útszakaszokon – például az Attila

úton vagy a Krisztina körúton – állandó sebesség-
mérõket helyeznének ki. Vecsey András megol-
dandó problémaként hozta fel a Romkert nevû
szórakozóhely mûködését, az ide látogató fiatalok
egy része ugyanis rendszeresen a környéken ran-
dalírozik.

Dávid Klára (MSZP) megerõsítette, hogy az új
kapitány gyorsan reagál a felmerülõ helyzetekre,
munkájának köszönhetõen olajozottan mûködik
a kerületi rendõrség. Váradiné Naszályi Márta
(LMP) úgy vélte, érezhetõ a rendõri jelenlét az ut-
cákon, s Vecsey Andráshoz hasonlóan jó irány-
nak tartja a lakossággal folytatott párbeszéd elindí-
tását. Király Kornél (Fidesz-KDNP) azt köszönte
meg Kiss Szabolcsnak, hogy a kinevezését követõ-
en rögtön felkereste a képviselõket, akik beszá-
molhattak arról, milyen közbiztonsági problé-
mákkal találkoznak a választókörzetükben.

Miseje Balázs (Jobbik) a pozitívumok között so-
rolta fel, hogy sikerült visszaszorítani a Várban a
tiltott szerencsejátékokat, eltûntek a Batthyány
térrõl az engedély nélküli árusok, az Oxygen
Wellness környékén pedig kevesebben parkol-
nak szabálytalanul; bajnak nevezte ugyanakkor,
hogy továbbra is sok a kerületben a trükkös lopás,
betörés, gépkocsi-feltörés. Javasolta, hogy a bûn-
cselekmények megelõzése érdekében készíttesse-
nek egy tájékoztató kiadványt, amit minden ke-
rületi háztartásba el lehetne juttatni.

A polgármester szerint a Fiáth János utcában
szabálytalanul várakozó taxikkal szembeni követ-
kezetes fellépés jó példája annak, hogyan lehet
rendszeres ellenõrzésekkel biztosítani a közterü-
letek rendjét. Dr. Nagy Gábor Tamás kitért arra,
hogy a Vár rendjének, biztonságának megterem-
tése az országimázs szempontjából is lényeges, hi-
szen itt különösen sok a turista. A kapitányság
munkájának támogatását illetõen kifejtette: azzal
segítik az I. kerületben szolgáló, többnyire közös-
ségi szállásokon élõ fiatal rendõröket, hogy ön-
kormányzati lakásokban elhelyezést biztosítanak
számukra, akik így nem csak a munkájuk, hanem
lakóhelyük révén is kötõdnek a kerülethez.

Tiltott magatartásokat szankcionálnak

Ellenszavazat nélkül elfogadták a képviselõk a ke-
rületi kapitányság beszámolóját, majd a tiltott,
közösségellenes magatartások rendeletekbe fog-
lalásáról döntöttek. Az önkormányzatok 2012.
május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni a
rendeleteikben szerepelõ szabálysértési rendelke-
zéseket, ugyanis szabálysértéseket már csak a tör-
vényalkotó határozhat meg. Ezzel együtt az ön-
kormányzatoknak megmaradt az a joga, hogy a
közösségi magatartási szabályok megsértõit
szankcionálják – ezt azonban a továbbiakban
már nem szabálysértéssé nyilvánítással, hanem
tiltott magatartássá minõsítéssel tehetik meg. Így
a kerületi rendeletekben az eddig szabálysértés-
nek minõsített magatartások a továbbiakban til-
tott, közösségellenes magatartásként szerepel-
nek, melyek elkövetéséért ötvenezer forintig ter-
jedõ helyszíni, illetve százötvenezer forintig terje-
dõ közigazgatási bírságot lehet kiszabni.

Modern labort építenének a Toldyban

Jóváhagyta a testület, hogy az önkormányzat
nyújtson be pályázatot a Toldy Ferenc Gimnázi-
umban megvalósítandó, modern technológiával
felszerelt, fizika, kémia és biológia szaktantárgyak
oktatását segítõ iskolai laboratórium kialakításá-
ra. A megpályázandó összeg 318 millió forint, a tá-
mogatás mértéke – sikeres pályázat esetén – száz
százalékos. Ha elkészülhetne a Toldyban a korsze-
rû labor, itt tíz másik együttmûködõ iskola diákjai
számára is biztosítanák az élménygazdag termé-
szettudományos oktatás lehetõségét.

Támogatás a társadalmi szervezeteknek

A társadalmi szervezetek, közcélú feladatok, vala-
mint karitatív célok támogatására idén is kiírta
pályázatát a Budavári Önkormányzat. Dr. Patthy
Szabolcs (Fidesz-KDNP), a pályázat-elõkészítõ
munkacsoport vezetõje elmondta, hogy a május
3-i határidõig 61 pályázó részérõl mintegy 30 mil-
lió forint összértékben érkeztek támogatási igé-
nyek; végül 8 millió forintból 45 pályázó prog-
ramjához tudtak hozzájárulni. 

Változnak a gimnáziumi étkeztetés díjai

Az önkormányzat fenntartásában mûködõ gim-
náziumokban ez év augusztusában lejárnak az ét-
keztetés tárgyában kötött szállítási szerzõdések.
Az elmúlt évben az infláció 3,9% volt, az élelmi-
szerek ára hasonló mértékben növekedett. A
szolgáltatóktól kapott tájékoztatás, valamint az
intézményvezetõk véleménye alapján a gimnáziu-
mokban egységesen 3,6%-kal szükséges emelni a
nyersanyag normát 2012. szeptember 1-tõl an-
nak érdekében, hogy biztosítható legyen a megfe-
lelõ színvonalú étkeztetés. 

Új tag a népjóléti közalapítványban

Elfogadta a képviselõ-testület a kerületi Közbiz-
tonsági, Népjóléti, Budai Vároltalmazó, illetve a
Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tavalyi te-
vékenységérõl szóló beszámolót. Dávid Klára
(MSZP) megjegyezte, hogy a közbiztonsági közala-
pítvány adminisztrációja többe kerül a többiéhez
képest – Nagy Gábor Tamás polgármester ígére-
tet tett arra, hogy megvizsgálják ennek okát. A
népjóléti közalapítvány esetében kuratóriumi tag
kinevezésérõl is döntöttek: Madár Csaba lemon-
dása miatt választották meg új tagnak Judák
Barnabásné dr. Varga-Kovács Emesét, a népjóléti
iroda vezetõjét.

Vezetõváltás a Házgondnoksági Kft-nél

Az önkormányzati tulajdonú Budavári Kapu
Kft., illetve az I. kerületi Házgondnoksági Kft.
2011. évi mérlegbeszámolóját szintén elfogadták
a testületi ülésen. Dr. Lukácsné Gulai Anna
pénzügyi igazgató arról számolt be, hogy a Bu-
davári Kapu az üzleti tervnek megfelelõen gazdál-
kodott, a Házgondnoksági Kft. üzleti eredménye
viszont negatív lett a kiadási keret túllépése miatt.
Ahogy a pénzügyi igazgató fogalmazott: meglepõ-
dést keltett a hivatalban, hogy nem sikerült a várt
eredményt teljesíteni.

A Budavári Kapu Kft. jelenlegi ügyvezetõjé-
nek, dr. Kárpáti Miklósnak, valamint cégvezetõ-
jének, Isaszeginé Balla Évának a megbízását egy
pályázat nyomán két évvel meghosszabbították –
2012. július 1-jétõl azonban mindketten azonos
jogkörrel, ügyvezetõi minõségben irányíthatják a
céget. A Házgondnoksági Kft. vezetõjét, Jáky-
Kopor Juditot május 31-i hatállyal visszahívták
ügyvezetõi pozíciójából, helyére a pályázati eljárás
során kiválasztott Mátyásy Györgyöt nevezték ki.

Megszûnt az intézményfenntartó társulás

A képviselõ-testület az elmúlt év végén kezdemé-
nyezte a Budavári és az Újbudai Önkormányzat
által a Habilitációs Fejlesztõ Központ mûködte-
tésére létrehozott Intézményfenntartó Társulás
megszûntetését. Az ehhez szükséges egyeztetések
lezajlottak, így a társulás 2012. december 31-i ha-
tállyal megszûnik. A továbbiakban a XI. kerületi,
Ménesi út 16. szám alatt mûködõ, fogyatékos
gyermekek ellátását végzõ intézmény fenntartá-
sát az Újbudai Önkormányzat vállalja.

- d -

A képviselõ-testületi ülésen történt

Beszámolt a rendõrkapitányság

Változtak a határidõk

Folytatódik a vári utak építése
Néhány héttel kitolódik a vári úthálózat felújításának befejezése, ugyanis nem várt kö-
rülmények akadályozták a kivitelezõt az Országház utcában. Csak az útpálya felbontását
követõen derült ki, hogy a csõvezetékek egy részének elhelyezkedése eltér a tervekben
foglaltaktól, ezért menet közben némileg módosítani kellett a munkarendet. Gondot
okozott az is, hogy a baloldalon kibontott gránitszegélyek a vártnál rosszabb állapotban
vannak, több elem elrepedt, javításra szorul. A környezethez illõ különleges kialakítású
szegélyek megvágása, illetve az elemek beszerzése hosszabb idõt vett igénybe, ami tovább
hátráltatta az építkezést. Mindez azt jelenti, hogy az eredetileg tervezettnél késõbb vonul-
hat le a kivitelezõ az Országház utcából, így a következõ útszakaszok felújítását is csak kés-
ve tudja megkezdeni. Az ígéretek szerint a vis major helyzet miatt kialakult csúszást a kö-
vetkezõ hónapokban igyekeznek behozni. 

A felújítás során azok a vári lakók, akik érvényes behajtási és várakozási engedéllyel ren-
delkeznek, a Hunfalvy utcában, a Szabó Ilonka utcában és a Lovas úti parkolóban parkol-
hatnak. Kérjük, hogy a matricát és a behajtás jogosságát igazoló lapot is tegyék ki az autóra!

Mozart 
és a magyarok
A Budavári Zenei Szalon június 12-én,  ked-
den, 17 órakor várja vendégeit a  ZTI Bartók
termében. Szilasi Alex zongoramûvész ezúttal
a bécsi klasszika három nagy mestere közül
Mozart és a magyar arisztokrácia kapcsolatáról
tart zenés eszmefuttatást. Az egykori bécsi sza-
lonok magyar arisztokratáival jó viszonyt
ápolt, járt Pozsonyban koncertezni apja társa-
ságában, és közismert a korabeli szabadkõmû-
vességgel fenntartott kapcsolata, ami azért is
érdekes, mert osztrák oldalon tiltott volt a pá-
holyélet, és magyar rendtársak között élte tit-
kos életét.

A szalon vendége Zuzia Ostromecka, Szilasi
Alex egyik fiatal lengyel tanítványa. 
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(Folytatás az 1. oldalról)
„Vannak ma is olyanok, akik azt gondolják, hogy
a pedagógia napjainkban a tudomány és legin-
kább technika kérdése, és az iskola teljesítménye
az egy tanteremre jutó interaktív táblák, számító-
gépek és laptopok számától függ. Ezzel szemben
minden hivatását szeretõ pedagógus tudja, hogy
a tudás és az értékek soha nem pótolhatók eszkö-
zökkel. Ezért van szükség tanáregyéniségekre, el-
hivatott óvodapedagógusokra, akik megmutat-
ják a gyerekek számára a lényeget. A kerületi óvó-
nõk, tanítók, tanárok, dadusnénik, az iskola vala-
mennyi dolgozója ezt teszi, amikor példát mutat,
felkelti és ébren tartja a rájuk bízott nebulók kí-
váncsiságát, a világ utáni érdeklõdését” – hívta fel
a figyelmet dr. Nagy Gábor Tamás. Hozzátette:
ezért fontos a Pedagógus Nap, amikor – bár ezzel
nem váltható ki 365 nap figyelme, törõdése, meg-
becsülése – köszönetet mondhatunk mindnyá-
juknak azért, hogy teljes lényükkel, személyisé-
gükkel és emberségükkel a sokszor nehéz körül-
mények ellenére hûek a hivatásukhoz és tanítvá-
nyaikhoz.

Az ünnepi beszédet követõen dr. Nagy Gábor
Tamás díszdiplomákat adott át azoknak a peda-
gógusoknak, akik hatvan, hatvanöt, illetve het-
ven éve szereztek óvodapedagógusi, tanítói vagy
tanári végzettséget. 

Gyémánt diplomát kapott dr. Györkös Zol-
tánné Szõke Ilona, Kontraszty Györgyné, Ress
Lajosné Nagy Eszter, vas diplomát Bite Ibolya, és
Néray Vilmosné, míg Szolgay Norbertné, vala-
mint Borsay Aladárné Somogyi Etelka rubint
diplomát vehetett át. A Réti Kornélia részére kiál-
lított díszoklevelet az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara juttatja
el a díjazottnak.  

A több évtizede diplomázott pedagógusok
után a jelen tanárai részesültek elismerésekben.
Elsõként a Virág Benedek-díj átadására került
sor, amelyet idén a képviselõ-testület Varga
Antalnak, a Szent Gellért Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium igazgatójának, valamint
megosztva, a Batthyány Lajos Általános Iskola
Montessori osztályában tanító Dabis Erikának és
Bónáné Puskás Katalinnak ítélt oda. 

Az indoklás szerint Varga Antal diáknemzedé-
kekkel szerettette meg a fizikát, egyúttal elköte-
lezetten segíti a pedagógusjelöltek munkáját, ke-
rületi lakosként 1997-óta vezeti a Szent Gellért
iskolát. A folytonosságot emelte ki a díjazottat
méltató Tibély András, aki elmondta, hogy
Varga Antal szerepvállalásával másfél évtizeddel
ezelõtt a nyugalom és a kiszámíthatóság jött el az
intézménybe. Nevéhez fûzõdik a gimnázium el-
indítása, melyet ma már Budapest egyik legjobb-
jaként tartanak számon, köszönhetõen annak,
hogy a mennyiséget soha nem helyezte a minõ-
ség elé. 

Szigorú felvételi követelményeket határozott
meg, úgy tudta kiterjeszteni a Naphegy és a
Krisztinaváros határait, hogy eközben mindvé-
gig hû maradt szûkebb pátriájához. Talán ezért
van az, hogy ma is tudja az iskola valamennyi di-
ákjának nevét, sõt, a testvéreket, a szülõket, a
nagybácsikat és az unokatestvéreket is nevükön
szólítja. Bár igazgatóként bõven akad tennivaló-
ja, a tanítástól mégsem szakadt el, minden év-
ben legalább egy osztály nála ismeri meg a fizika
rejtelmeit. De talán ennél is fontosabb a közös-
ség érdekében végzett tevékenysége, hogy egy-
szerre képes az iskola mindkét épületében jelen
lenni, támogatni a rábízott diákokat és kiállni
tanárkollégái mellett – hangsúlyozta Tibély
András. 

A Virág Benedek-díj történetének elsõ megosz-
tott Virág Benedek-díjasait, Dabis Erikát és
Bónáné Puskás Katalint Budavár polgármestere
ajánlotta a hallgatóság figyelmébe. Mint rámuta-
tott, a Batthyány iskola Montessori osztályában
tanító két pedagógus munkája és eredményei
szétválaszthatatlanok, ezért döntött úgy az önkor-
mányzat képviselõ-testülete, hogy ezúttal szakítva
a hagyományokkal az intézmény és a szülõk kéré-
sét figyelembe véve közös díjat ad ki. Az indoklás
szerint példamutató tanítói munkájuk során
olyan közösségek épülnek, amelyben természetes
érték a gyermekek számára egymás megbecsülé-
se, a figyelmesség, a tolerancia. A Montessori
módszer kiváló követõiként olyan harmonikus
környezetet biztosítanak a tanuláshoz, amelyben
motiválttá válnak a gyermekek mind az önálló,
kreatív kutatómunkára, mind a csoportban való
együttmûködésre. Áldozatos pedagógusi munká-
juk, az általuk átadott értékrend, az együttmûkö-
dési és tanulási módszereik alapozták meg szá-
mos tanítványuk tanulmányi, mûvészeti és sport-
eredményét. 

Az ünnepség záróakkordjaként dr. Nagy Gá-
bor Tamás az önkormányzat nevében megkö-
szönte az idén nyugdíjba vonuló nevelõk és peda-
gógusok, valamint a kerületi oktatási, valamint
kulturális intézmények vezetõinek munkáját. 

Pedagógusok 
köszöntése

Plakátokkal zárja az évadot a Galéria
Szeptember óta sorra bemutatkoztak a Várhoz, a kerülethez kötõdõ képzõmûvészek:
grafikusok, fotográfusok, festõk, szobrászok, közöttük nem egy akad, aki több mûvésze-
ti ágat is képvisel. Az évad június 7-én Szilvásy Nándor grafikus, festõmûvész kiállításá-
val zárul.

A 83 éves korában tavaly elhunyt mûvész Makó szülötte; húsz évesen hagyta el a dél-
alföldi várost. A családi legendárium szerint a mindvégig jó tanuló fiatalembernek
mindössze két ellensége volt: a latin és a torna. 

Az Ipar-, majd a Képzõmûvészeti Fõiskolára járt, mesterei között tudhatta Barcsay
Jenõt, Hincz Gyulát, Ék Sándort és Koffán Károlyt. A diploma átvétele után Budapes-
ten maradt, majd az 1960-as évek elejétõl a Csalogány utcában élt a családjával; ott volt
a mûterme is.

Pályakezdõ éveiben alkalmazott grafikusként az Ifjúsági (a késõbbi Móra) Kiadónak
készített mesekönyv-illusztrációkat. 1956 után szilenciumra ítélték, majd amikor Der-
kovits ösztöndíjért folyamodott, elutasították. Ugyanabban az évben (1962-ben) a
Szomjúság címû filmplakátjával elsõ díjat nyert Párizsban. Egy hónappal késõbb
Budapesten, Munkácsy-díjat ítélt meg számára ugyanaz a bizottság, amely az ösztöndíjat
nem adta meg. 1968-ban Varsóban, 1977-ben Melbourne-ben, ismerték el nagydíjjal
mûvészetét. 1978-ban az Érdemes mûvész címet is megkapta. Plakátjaiból a Nemzeti
Galéria is õriz néhányat.

Szilvásy Nándor az úgynevezett „Papp csoport” tagja volt (így nevezték a neves reklám-
grafikus, Papp Gábor körül létrejött mûvészi társaságot). Három évtizeden keresztül
mozi- és színházi plakátok sorát tervezte, ezekbõl válogat a Várnegyed Galéria kiállítása
is. A csípõs humorú, magas, szikár mûvész, aki alkalmazott grafikusként önmagával és
a környezetével szemben is mindig fegyelmezett volt, 1990-ben úgy döntött, hogy nem
vállal több munkát, nem kíván áttérni a komputergrafikára, hanem nyugdíjba vonul.
Ekkor kezdõdött számára az igazi szabadság. Feleségével a Balatonfelvidékre költözött
és önmaga kedvtelésére a festészetnek élt. A tóparti táj és madárvilág állandó témát kí-
nált számára.

A Várnegyed Galéria tárlatán az érdeklõdõk megtekinthetik a mûvész mûtermének
berendezési tárgyait, amelyek között ott lesz festõállványa is. Az állványon utolsó festmé-
nye, a Nyári Balaton, amelyet 2011-ben készített. A kiállítás ingyenesen megtekinthetõ
2012. július 14-ig, keddtõl szombatig, 11-18 óra között.  

Pónigolás és esti koncert a Kapisztrán téren

Családi programok a Pünkösdi gyermeknapon 
Vidám családi programok várták a gyermek-
napra érkezõket a Kapisztrán téren, ahol az I.
kerületi Népjóléti Közalapítvány támogatásá-
val immár tizenkettedik alkalommal megtar-
tott Miénk a Vár elnevezésû rendezvény kere-
tében színvonalas produkciók szórakoztatták
az egybegyûlteket. A legkisebbek mellett a fel-
nõttekre is gondoltak, a játékos délelõttöt
ugyanis ezúttal zenés este követte, a hagyo-
mányteremtõ Nyárköszöntõ esten a Papa Jazz
Seven dixieland együttes gondoskodott a talp
alá valóról.

A Miénk a Vár a legjobb példa arra, hogy igenis
van létjogosultságuk a lakossági kezdeményezé-
seknek, hiszen a rendezvényt tizenkét évvel ez-
elõtt egy vári polgár, jelesül dr. Koós-Hutás Pi-
roska álmodta meg. Szerencsére a lelkes szülész
szakorvos elképzeléseit a kerületi önkormányzat

és az I. kerületi Népjóléti Közalapítvány is magá-
énak érezte, így létrejöhetett egy olyan, ma már
Budavár állandó eseményei között számon tar-
tott gyermeknapi program, ami szakítva a keres-
kedelmi szemlélettel ráirányítja a figyelmet a
gyermekvállalás és a harmonikus családi élet fon-
tosságára. 

Évrõl-évre ennek a gondolatnak a jegyében ál-
lítják össze a mûsort, figyelve arra, hogy a legkiseb-
bektõl kezdve a nagyobb gyerekekig, a fiatal szü-
lõktõl a nagymamákig és nagypapákig mindenki
megtalálja a neki tetszõ elfoglaltságot. Idén sem
volt ez másképp, a nagyszínpadon egymást váltot-
ták a jobbnál-jobb produkciók: közönségsikert
aratott az állandó vendégnek számító Csil-
lagszemû Gyermek-táncegyüttes, a kicsik örö-

mére ismét eljött Detre Annamária és Zsurzs
Kati, míg most elõször léptek fel a Kapisztrán té-
ren a Madách Musical Tánciskola növendékei,
hogy egy látványos elõadással örvendeztessék meg
a nagyérdemût. Bár sokan voltak kíváncsiak a leg-

modernebb eszközökkel felszerelt koraszü-
lött mentõre, a legtöbben mégis az évek so-
rán a program védjegyévé vált pónigolást
akarták kipróbálni, ahogyan a csuhébaba
készítés és az elmaradhatatlan arcfestés is
nagy népszerûségnek örvendett a gyerekek
körében. Természetesen a szervezõk az étel
és ital utánpótlásról is gondoskodtak a
szponzoroknak – köztük a CBA-nak és a
TESCO-nak – köszönhetõen mindenki-
nek jutott a finomságokból.

Rendhagyónak nevezte az idei programot a
résztvevõket köszöntõ dr. Nagy Gábor Tamás,
aki elmondta, hogy a gyermeknap és pünkösd
ünnepének egybeesése lehetõséget teremtett a
rendezvény továbbgondolására. „Szerettük volna

teljessé tenni a napot, így jött az ötlet, hogy a té-
ren rendelkezésre álló technikát, a színpadot és a
hangosítást kihasználva szervezzük meg a Nyár-
köszöntõ Estet, amelyen elsõként a Papa Jazz
Seven együttes lép fel” – hívta fel a figyelmet a ké-
sõ esti koncertre a polgármester, aki azt is el-
mondta, hogy a tervek szerint a rendezvény jövõ-
re még szebb környezetben várja majd a gondta-
lan szórakozásra vágyó családokat, hiszen idén
nyáron biztosan befejezõdik a vári úthálózat rég-
óta várt rekonstrukciója.                                         -ám 
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Május 20-án, a Városházán rendezett ünnepsé-
gen Blaskó Péter vehette át a Budavár Díszpol-
gára kitüntetést. A színmûvész pályája kezdetei-
rõl, a közönség által róla kialakított képrõl, a ben-
ne rejlõ ellentétekrõl, az át nem vett Kossuth-díj-
ról és közéleti vélemény-nyilvánításainak okairól
mesélt lapunknak.
s Meglepte a kitüntetés?

Nagyon meglepett, hogy a képviselõ-testület érde-
mesnek tartott engem erre a díjra. Megtisztelõ a
kitüntetés, hiszen igazán illusztris mezõnybe ke-
rültem: Puskás Ferenctõl Gyurkovics Tiboron át
Zórád Ernõig a legkiválóbbak közül kerültek ki a
kerület díszpolgárai. Meglehetõsen zavarban vol-
tam a Városházán rendezett gyönyörû díjátadó
ünnepségen, annyi szépet mondott rólam Sza-
konyi Károly író, aki negyven éve ismer engem –
Miskolcon dramaturg volt a színházban, amikor
én fiatalon odakerültem –, valamint Tímár Éva
színésznõ, akivel szintén Miskolcon nagyon so-
kat játszottunk együtt.
s Elmesélné, miért lett színész?

Nem volt elõzménye a családban a színészkedés-
nek, igaz, édesanyám fiatal korában vágyott vol-
na a színpadra – ez azonban nem teljesülhetett,
mert jött a háború, aztán pedig a három fia, köz-
tük a középsõnek én. A mûvészetszeretetet azért
megkaptuk otthon, édesapám ugyanis festõmû-
vész volt. A mûvészet mindnyájunkat megérin-
tett, hiszen a bátyám szobrász, az öcsém pedig –
aki szintén nagyon jól rajzol és fest – hozzám ha-
sonlóan színész lett. A színészet iránti érdeklõdé-
semhez sokat tett hozzá a középiskolám, a Váci
úti Bolyai János Gimnázium. A humán osztály-
ba jártam, ahol kiváló önképzõkör mûködött
egy nagyszerû magyar-latin tanár vezetésével. Az
önképzõkörön például az egyik barátommal,
Bohák Gyurival – akibõl aztán színházi és televí-
ziós rendezõ lett –, az osztálytársak közremûkö-
désével orsós magnóra felvett rádiójátékot állí-
tottunk össze Steinbeck: Egerek és emberek cí-
mû mûvébõl. Bohák Gyurival késõbb a Fehér-
vári úton mûködõ Ifjúsági Színpadra jelentkez-
tünk: barátomat rendezõtanulónak, engem pe-
dig színész-növendéknek vettek fel. Érettségi
után, talán mondanom sem kell, a Színmûvé-
szetire felvételiztem.

s Elsõre felvették?
Igen, szerencsére. Várkonyi Zoltán osztályába ke-
rültem, aki szerette a „csípõbõl” dolgozó, slágfer-
tig embereket. Ilyen volt többek között a két osz-
tálytársam, Kern András és Verebes István, akik
mindig hozták az újabb és újabb ötleteket.
s Szórakoztató lehetett velük a fõiskola. Szereti a ko-
médiázást?

Nagyon sok vígjátékban játszottam; mostanában
például õrületes sikerrel megy a Centrál
Színházban a Black Comedy, amelyben Melkett
ezredest alakítom. A számtalan komédiás szerep
ellenére sokakban mindmáig valamilyen ko-
moly, drámai figura képe él rólam – az emble-
matikus szerepeim között leggyakrabban a televí-
zióban vetített Bánk Bán-film címszerepét, vala-
mint a színpadon alakított Lear királyt, Peer
Gyntöt, Galileit, vagy Az ember tragédiájából az
Urat, illetve Lucifert szokták emlegetni.
s Az Úr és Lucifer figurája mellett más ellentétpáro-
kat is megformált pályája során. Hogyan lehet, hogy a
rendezõk idõrõl idõre merõben eltérõ karakterû sze-
repekre szemelik ki önt?

Valóban, több ellentétpárt is alakítottam. Pél-
dául Örkény István Tótékjából elõször az õrna-
gyot játszottam el Miskolcon, aztán évek múlva a
Pesti Színházban kaptam meg Tót szerepét. Bul-
gakov Mester és Margaritájából Szegeden a Mes-
tert formáltam meg, pár évvel késõbb viszont a
Nemzetiben Wolandot, a sátánt. A Tartuffe-ben
Major Tamás rendezésében Miskolcon Tartuffe
voltam, Pesten pedig a Thália Színházban Or-
gon. Nagy öröm számomra, hogy eljátszhattam
ennyire különbözõ szerepeket, ez ugyanis azt je-
lenti, hogy a rendezõk nem skatulyáztak be. 
s Miképpen tudja a személyiségétõl teljesen távol ál-
ló figurákat megformálni?

Egyfajta egészséges skizofrénia a színészet.
Amikor elindul a próbafolyamat, sokszor az alap-
habitusommal ellentétes figurát kell felépíte-
nem. Mint mindenkiben, a színészben is meg-
bújnak a „nem szeretem” személyiségjegyek, ám
ha ezekbõl néhányat felerõsítünk, megteremthe-
tünk egy negatív figurát. Sok olvasmány, hallott
élmény is van a színészi alakításokban, tehát nem
feltétlenül kell mindent átélni egy jellem hiteles
ábrázolásához.

s Vannak szerepálmai?
Az az egészséges, amikor a rendezõ lát meg ben-
nem egy karaktert – nem szerencsés, ha a színész
erõszakolja ki magának a szerepet, hiszen nem
biztos, hogy jól ítéli meg önmagát. Olyasmi már
többször is elõfordult, hogy azt hittem, nem ne-
kem való a rám osztott szerep; aztán késõbb, a
próbafolyamat alatt mindig rájöttem, tényleg
bennem van a rendezõ által elképzelt figura, és
örültem, hogy nem ellenkeztem. Nem gondol-
tam például, hogy a Miskolcon játszott rene-
szánsz komédiában, a Csapodár madárkában jó
leszek egy nagypocakú, bohócszerû parasztfiú-
nak, mégis, fantasztikus sikere lett a darabnak,
ami több mint száz elõadást ért meg. 
s Négy évvel ezelõtt Gyurcsány Ferenctõl nem vette
át a Kossuth-díjat. Mit kívánt üzenni a díj visszauta-
sításával?

Az akkori miniszterelnökkel szemben kívántam
felemelni a szavam, aki véleményem szerint mél-
tatlanná vált addigi tevékenységével az ország ve-
zetésére. A Kossuth-díj a legnagyobb mûvészeti
kitüntetés Magyarországon – ez az alkalom tehát
egy kivételes sorspillanat volt a tiltakozásra. A
megnyilvánulásommal erõt próbáltam adni
mindazoknak, akik hasonlóképp gondolkod-
nak, mint én, de nincs módjuk szélesebb körben
tiltakozni. A visszautasítással együtt egy nyílt leve-
let is megfogalmaztam, melyben megköszöntem
mûvésztársaimnak, hogy engem jelöltek a kitün-
tetésre. Rendkívül megtisztelõnek éreztem, hogy
tavaly ismét felterjesztettek az állami elismerésre,
így végül átvehettem a Kossuth-díjat.
s Idõnként más közéleti kérdésekben is kinyilvánít-
ja véleményét. Politizáló alkatnak tartja magát?

A politikai üzengetés nem a színház, vagy a színé-
szek feladata. Ezzel együtt úgy vélem, hogy a köz
része vagyok én is, és a hangomat hallatni kell a
számomra fontos közügyekben. Nem akarok
mindenbe belekotyogni, mert az nem közéleti-
ség; lényegi ügyekben viszont muszáj megszólal-
ni, mert „vétkesek közt cinkos, aki néma”. 
s A napokban ér véget a 2011-12-es színházi évad.
Milyen szerepekben láthatjuk õsztõl? 

A Nemzeti Színházban november körül kezdjük
el próbálni Csehov: Sirály címû darabját, mely-
ben a nagybácsit, Szorint alakítom. A Sirályban

újból kedves kolléganõmmel, Básti Julival fogok
játszani, akivel korábban a Katona József Szín-
házban, a Revizorban szerepeltem: a nagy sikerû
darabbal a fél világot bejártuk. A nemzeti színhá-
zi munkáim mellett továbbra is fellépek a Cent-
rál Színház vígjátékában, a Black Comedyben,
valamint változatlanul játszom a Bárka Szín-
házban a Dogville, valamint a Fahrenheit 451 cí-
mû darabban. Az elõbbi most élte meg az ötvene-
dik, utóbbi pedig a huszonötödik elõadást. A kö-
vetkezõ évadra a Magyar Színháztól is kaptam
meghívást: Szörényi és Bródy Kõmûves Kelemen
címû rock-balladájában a Vándort fogom alakí-
tani. K. D.

Egy érzékeny mûvész
Egy városnegyedben, amelynek minden köve, minden
háza, lakóinak gondolkodása, szellemisége a történe-
lemhez, a mûvészetekhez kötõdik, tán senki sem csodál-
kozik, hogy mûvészembert választunk díszpolgárrá.
Színészt, aki ugyan nem kerületünk lakója, de hite,
gondolkodása, emberi és mûvészi magatartása méltóvá
teszi, hogy elismerjük, hogy magunk közé fogadjuk.

Blaskó Péter konzervatív polgári családba született
1948-ban. Olyan, valláserkölcsi alapon élõ családba,
amelytõl nem volt idegen sem a mûvészet, sem a tudás,
amely arra nevelte, legfõbb érték a tisztesség, a mûvelt-
ség, a hazaszeretet.

Színész lett, s ebben sem volt kis szerepe édesanyjának,
aki maga is szívesen lépett volna színészi pályára, csak-
hogy, ahogy Blaskó mesélte, akkoriban a dunabogdányi
fõjegyzõ leánya mégsem választhatta ezt a „ledér” hiva-
tást. De utóbb azt megtehette, hogy fiainak megtanít-
hatta a színház szeretetét. Így lett a három fiúból kettõ
színész. 

A színmûvészeti fõiskola elvégzése után a Nemzeti
Színházhoz került, majd négy év után Miskolcra szer-
zõdött. Az ott töltött évek meghatározók voltak színészi
pályáján, ott hittek benne, meg tudta mutatni, mit tud,
s õ is el tudta hinni, hogy fontos, amit csinál. Ehhez per-
sze kellett az a különös mûvészi alázat, amellyel Blaskó
a színházban dolgozott, és dolgozik mind a mai napig. 

Ezzel magyarázható, hogy amikor úgy érezte egy
társulatban, hogy tovább kell lépni, mert értékrendjének
már nem felel meg, vagy más kihívásra vágyik, képes
volt változtatni. 

Blaskó Péter tíz esztendeje ismét a Nemzeti Színház
színésze. Voltak jobb, s nehezebb évei. De kitartott, mert
valószínûleg úgy érezte, itt tud nemzetének most a leg-
többet adni. A színpadról, s azon kívül is. Távol tartot-
ta magát a politikától mindig, hisz úgy gondolta, jog-
gal, az nem a színész dolga. De, ha úgy érezte, meg kell
szólalnia megtette. Egy súlyos gesztussal, az át nem vett
Kossuth-díjjal, vagy éppen egy hasonlóan súlyos kiál-
lással, néhány bölcs mondattal a Nemzeti Színház
igazgatója mellett a nemtelen támadás idején.

Blaskó Péter érzékeny mûvész. Minden színészre jel-
lemzõ ez a kifejezés. Ha lehet, rá sokszorosan. Ahogy
ráhangolódik egy-egy megformálandó szerep emberségé-
re, ahogy megkívánja rendezõjétõl, színésztársaitól
ugyanezt. S ahogy tudja-érzi, egy színész életében mi-
lyen meghatározó a pillanatnyi, az aznap esti állapot,
hogy minden este minden újrakezdõdik, s az a perc
visszahozhatatlan. S ahogy megértette, s eszerint éli éle-
tét, hogy nemcsak önmagának, de családjának, környe-
zetének is felelõsséggel tartozik. Ahogy megteremti azt a
nagyon kényes egyensúlyt, ahogy egy mûvésznek létezni,
élni lehet a színház, a színészet és a magánélet között.

Beszélgetés Blaskó Péterrel, Budavár új díszpolgárával

Egészséges skizofrénia a színészet

(Folytatás az 1. oldalról)
„Aligha szorul magyarázatra a választás. Igaz,
Blaskó Péter személyében nem Budavár lakója
kapja idén az itt élõk elismerését. De élete, mûvé-
szete, az általa képviselt és közvetített értékek egy
bátor ember jelleméhez igazodnak, egy olyan em-
beréhez, aki mindig és mindenkor képes és kész
az erkölcsileg szépet választani és aki szerepein ke-
resztül a színpadon –, és az élet színpadán, a ma-
gánéletben is a valóságnak megfelelõen beszél, az-
az Homérosszal szólva „az értelem embere”. Ez a
tulajdonsága teszi Õt budavári polgárrá, méltóvá
a Budavár Díszpolgára címhez” – indokolta a vá-
lasztást a polgármester hozzátéve. 

Kányádi Sándor, Budavár díszpolgára írja egy
helyütt: „…az igazság ritka, de nem költözõ ma-
dár a mi tájainkon, amolyan velünk telelõ. Van
idõ, amikor hangját veszítve hallgatás erdejében
fészkel, vagy lelkünk északos oldalában húzza
meg magát a hazugság ráidomított vadászsólymai
elõl, vagy visszamenekül szülõföldjére a mesék-
be… De elég neki egy kis rés a sötétség boltozatán
ahhoz, hogy a hangját hallassa…”. 

Sokat köszönhetünk ennek a mesevilágnak,
aminek egy részét éppen a színház hozza el szá-
munkra és a színésznek, aki játékával ebben a me-
sevilágban estérõl estére rést üt a sötétség boltoza-
tán, hogy megmutassa az igazságot. Ezt teszi
Blaskó Péter is, aki számos szerepe mellett Szõnyi
G. Sándor tévéfilmjében Bánk bánként állt ki a
számára oly fontos értékek, a haza és a becsület
mellett, hogy az értelem szavát követve az erkölcsi-
leg szépet válassza – zárta ünnepi köszöntõjét dr.
Nagy Gábor Tamás. 

A pályatársat, barátot méltató Kossuth-díjas
Szakonyi Károly író laudációjában Blaskó Péter
szakmai útját elevenítette fel. Mint elmondta, a
Színmûvészeti Fõiskola elvégzése után 1970-ben
rögtön a Nemzeti Színházba került, de már fõis-
kolásként Törõcsik Mari és Kállai Ferenc partne-
reként állhatott színpadra. Tévéjátékok és mozi-
filmek rendszeres szereplõje volt, 1974-ben ke-
rült a miskolci társulathoz, ahol Csongor szerepé-
ben mutatkozott be a város közönsége elõtt. Ettõl
kezdve szinte minden este színpadon volt, a leg-
nagyobb szerzõk, Csehov, Lorca, Schiller, Illyés
darabjaiban alkotott maradandót. A szakma is el-
ismerte tehetségét és mûvészi kvalitásait, meg-

kapta a Jászai-díjat, Érdemes Mûvész, nemrégi-
ben pedig átvehette a Kossuth-díjat, s ezzel végér-
vényesen belépett az ország vezetõ színészei közé.
Számára ennél is fontosabb azonban a publikum
elismerése, hiszen egy színésznek a közönség sze-
retete jelenti az igazi visszaigazolást.

A színésztársat köszöntõ Tímár Éva a Blaskó
Péterrel kapcsolatos személyes élményeit osztotta
meg a közönséggel. A színésznõ meggyõzõdése,
hogy a szeretet, empátia az a többlet, ami Blaskó
Pétert leginkább jellemzi és teszi igazán nagy szí-
nésszé. Olyan mûvésszé, aki az irodalom legna-
gyobb darabjaiban mind a két oldalt, a jót és a
rosszat, az ördögöt vagy éppen Istent is eljátszot-
ta. Megtehette, mert mindig adott: figyelmet, sze-
retetet, bölcsességet. Talán ezért van az, hogy
Blaskó Pétert nem csak a közönség, hanem kollé-
gái is szeretik. Mert a színész mögött mindig ott
van az ember, Blaskó Péter esetében pedig egy
olyan személyiség, aki méltó arra, hogy Budavár
Díszpolgára legyen. 

Blaskó Péter élete egyik legfontosabb pillanatá-
nak nevezte a napot, amelyen átvehette a Bu-
davár Díszpolgára kitüntetõ címet. Mint el-
mondta, több mint négy évtizedes színházi pályá-

ján megtapasztalhatta, hogy a tehetség felelõsség
és szolgálat is egyben. 

„Az önmegismerés és önkifejezés hosszú távú
útján a belsõ hang iránymutatása – mely Isten je-
lenléte bennünk – eligazít minket, ha elbizonyta-
lanodunk, ha hitünket vesztjük. Ezen az úton sze-
retne az ember valahová eljutni, közben meg-
megáll, visszakanyarodik, néha elõreszalad, fölös-
legesnek tûnõ vargabetûket ír le, de valójában az
úton töltött idõ, az élet minõsége a fontos, hogy
József Attila szavait szem elõtt tartva, a lélek mé-
lye szólaljon meg, ne a fecsegõ felszín. Erre törek-
szem minden erõmmel és hitemmel, amíg az út
tart. Most, hogy a Nemzeti Színházban játsszuk az
Ember tragédiáját, esténként hallom ezeket a sza-
vakat: az élet küzdelem, s az ember célja e küzdés
maga” – emlékeztetett Budavár új díszpolgára ki-
emelve azt, hogy szerencsére küzdelmes életünk-
ben azért vannak örömteli megállók is, amikor
érezhetjük, hogy tévedéseinkkel, vargabetûink-
kel, együtt talán mégis jó irányba haladunk.
„Ilyen megálló számomra ez a mai napfényes má-
jusi nap, amikor nevemmel gyarapíthattam
Budavár díszpolgárainak impozáns névsorát” –
köszönte meg az elismerést Blaskó Péter.        K. Á. 

Blaskó Péter 1948. június 13-án született Buda-
pesten. 1970-ben végzett a Színház- és Filmmû-

vészeti Fõiskolán, a Nemzeti Színház tagja lett.
1974-ben a miskolci Nemzeti Színházhoz szerzõdött,
amelynek 1987-ig volt tagja, közben egy évadot ját-
szott 1978 és 1979 között Kecskeméten. 1987-ben a
budapesti Katona József Színházhoz ment. 1994-tõl
szabadfoglalkozású mûvész; 1995-tõl a Thália
Színházban, 1996-tól pedig a Thália Társaságban
játszott. 1998 és 2001 között a veszprémi Petõfi
Színház, majd 2001-ben egy évadra a Vígszínház
tagja lett. 2002 óta a Nemzeti Színház tagja.
2008-ban Gyurcsány Ferenc elleni tiltakozásul nem
fogadta el a Kossuth-díjat; 2011-ben ismét Kossuth-
díjat kapott. Felesége Milvius Andrea. Két gyerme-
kük van: Borbála kortárs tánccal foglalkozik, Bence
pedig grafikát tanul egy képzõmûvészeti iskolában. 

Blaskó Péter színmûvész érdemelte ki a kitüntetést

Díszpolgáravatás a Kerület Napján

Blaskó Péter színmûvésznek dr. Nagy Gábor Tamás polgármester adta át a díszoklevelet
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Német nyelv-és filmklub
Német nyelv- és filmklub programunkat legközelebb
2012. június 11-én 18 órától tartjuk a Budavári Mûvelõdési
Ház I. emeleti Andrássy termében.(I. ker., Bem rkp. 6.)
Információ: Budavári Német Önkormányzat/Schweig-
hoffer Krisztina, telefon: 06-20/517 3230; e-mail: chsch-
@t-online.hu.

Várfok Galéria
(Budapest, I., Várfok u. 11.)
Utolsó fázisához ér a Várfok Galéria sorozata, amely három
egymás utáni alkalommal „párban” mutat be mûvészeket,
illetve legújabb munkáikat. A Várfok Galéria terében meg-

rendezésre kerülõ következõ kiállítás két osztrák szárma-
zású képzõmûvész, Martin C. Herbst és Sebastian Weis-
senbacher közös kiállítása lesz: elõször állítanak ki együtt,
és ezt most Budapesten. A világ létezésérõl és látszatáról
címet viselõ kiállításon két teljesen eltérõ stílust és alkotói
attitüdöt ismerhetünk meg, amit mégis összeköt a realitás
látszatán való túllépés és mélyebb összefüggések keresé-
se. A kiállítás június 30-ig látogatható keddtõl szombatig
11 és 18 óra között.

A Várfok Project Roomban a Memento Portál címû kiál-
lítás a Portál Galériára emlékezik június 1. és 16. között,
abból az alkalomból, hogy ez a kezdeményezés idén lenne
tíz éves.  

PPrrooggrraammookk

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 12/2012 (VI. 1.) önkor-
mányzati rendelete egyes önkormányzati ren-
deletek módosításáról

BBuuddaappeesstt  II..  KKeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--
tteessttüülleettee  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó  11999900..  éévvii  LLXXVV..
ttöörrvvéénnyy  1166..§§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn,,  ééss  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  hheellyyii  öönn--
kkoorrmmáánnyyzzaattaaiirróóll  sszzóóllóó  22001111..  éévvii  CCLLXXXXXXIIXX..  ttöörrvvéénnyy  5511..§§
((44))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  bbiizzttoossííttootttt  jjooggkköörréébbeenn,,  ttoovváábbbbáá  tteelljjeessíítt--
vvee  aa  sszzaabbáállyysséérrttéésseekkrrõõll,,  aa  sszzaabbáállyysséérrttééssii  eelljjáárráássrróóll,,  ééss  aa
sszzaabbáállyysséérrttééssii  nnyyiillvváánnttaarrttáássii  rreennddsszzeerrrrõõll  sszzóóllóó  22001122..  éévvii  IIII..
ttöörrvvéénnyy  225544..§§  ((22))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  jjooggaallkkoo--
ttóóii  kköötteelleezzeettttssééggeett,,  aa  kköövveettkkeezzõõ  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeellee--
tteett  aallkkoottjjaa..

1.§ 
Az I. kerület címerérõl, zászlajáról, illetve lobogójáról és
ezek használatának rendjérõl szóló 21/1995. (XI. 14.) Kt.
rendelet 7.§-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7.§
Tilos az Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul használni.
Aki e tilalmat megszegi, 50.000 Ft-ig terjedõ helyszíni bír-
sággal, vagy 150.000 Ft-ig terjedõ közigazgatási bírsággal
sújtható.”

2.§ 
Az állatok tartásáról és védelmérõl szóló 25/2004. (IV. 30.)
Kt. rendelet 10.§-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10.§ 
Aki e rendelet 5.§-ban, 6.§ (1) bekezdésében szereplõ tilal-
makat, valamint a 8. § (1)-(2) bekezdésében szereplõ kor-
látozásokat megsérti, vagy a 8.§ (3)-(4) bekezdésében
meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, 50.000 Ft-ig
terjedõ helyszíni bírsággal, vagy 150.000 Ft-ig terjedõ köz-
igazgatási bírsággal sújtható.”

3.§ 
Az épített környezet Kerületi Helyi Védelmérõl szóló
24/2007. (X. 31.) Kt. rendelet 21.§ (1)-(2) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép, egyben a 21.§ utolsó
mondatának [ „A rendelet 2007. december 1-én lép hatály-
ba”] számozása (3) bekezdésre módosul:

„21.§
(1) Aki védett helyi értéket megsemmisít, megrongál, ren-
deltetésétõl eltérõen használ, illetve az azzal összefüggés-
ben engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül vé-
gez, továbbá aki a védett érték megjelölését eltávolítja vagy
megrongálja – feltéve, hogy a cselekmény nem minõsül
szabálysértésnek, vagy bûncselekménynek – 50.000 Ft-ig
terjedõ helyszíni bírsággal, vagy 150.000 Ft-ig terjedõ köz-
igazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bírság megfizetése nem
mentesíti a károkozót a kár megtérítésének kötelezettsé-
ge alól, melyre a polgári jog szabályai vonatkoznak. A bírság
a kártérítésbe nem számítható be akkor sem, ha a kártérí-
tés az Önkormányzatot illeti meg.”

4.§ 
A kerület területén felállítható emléktáblákról szóló
21/2009. (IX.25.) Kt. rendelet 7.§-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„7.§
Aki e rendelet szabályainak megszegésével helyez el, állít
fel emléktáblát, vagy abban közremûködik, 50.000 Ft-ig
terjedõ helyszíni bírsággal, vagy 150.000 Ft-ig terjedõ köz-
igazgatási bírsággal sújtható.”

5.§ 
(1) Az I. Kerület Kártyáról szóló 15/2011.(VI.24.) önkor-
mányzati rendelet 2.§-a a következõ mondattal kiegészül:
„A rendelet hatálya a 9.§ alkalmazása esetén kiterjed min-
den természetes személyre.”

(2) Az I. Kerület Kártyáról szóló 15/2011.(VI.24.) önkor-
mányzati rendelet 9.§-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„9.§
(1) Aki, a Kártya igénylésekor valótlan adatot szolgáltat,
150.000 Ft-ig terjedõ közigazgatási bírsággal sújtható.
Mentesül a bírság megfizetése alól az a személy, aki bizo-
nyítja, hogy az igénylés során a szolgáltatott adat valótlan-
ságáról nem tudhatott.

(2) Aki
a) más személy részére kiállított Kártyát használ, vagy 
b) érvénytelen Kártyát használ, vagy 
c) a Kártyát egyébként jogosulatlanul használja
50.000 Ft-ig terjedõ helyszíni bírsággal, vagy 150.000

Ft-ig terjedõ közigazgatási bírsággal sújtható.”

6.§ 
(1) A Budapest I. kerület közigazgatási területéhez tartozó
közterületeken való viselkedés rendjérõl szóló 19/2011.
(IX.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: VR.) 4.§
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Aki az (1) bekezdésbe foglalt tilalmat megszegi,
50.000 Ft-ig terjedõ helyszíni bírsággal, vagy 150.000 Ft-
ig terjedõ közigazgatási bírsággal sújtható.”

(2) A VR. 5.§ (12) bekezdése helyébe a következõ szöveg
lép:

„(12) Aki az (1), a (3), a (4), a (6)-(10) bekezdésekben
szereplõ bármely tilalmat, korlátozást megszegi, 50 000
Ft-ig terjedõ helyszíni bírsággal, vagy 150 000 Ft-ig terje-
dõ közigazgatási bírsággal sújtható.”

(3) A VR. 6.§ (6) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(6) Aki az (1)-(3), valamint az (5) bekezdésben szerep-
lõ bármely tilalmat, korlátozást megszegi, 50 000 Ft-ig
terjedõ helyszíni bírsággal, vagy 150 000 Ft-ig terjedõ
közigazgatási bírsággal sújtható.”

7.§ 
Az I. kerület közterületein a jármûvel várakozás díjának és
a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szó-
ló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 7.§ (9) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) Aki a hozzájárulást jogosulatlanul használja, vagy a
hozzájárulást olyan személynek engedi át, aki a hozzájá-
rulásra nem jogosult, vagy bármely más módon a hozzá-
járulással visszaél, 50.000 Ft-ig terjedõ helyszíni bírság-
gal, vagy 150.000 Ft-ig terjedõ közigazgatási bírsággal
sújtható.”

8.§ 
A Képviselõ-testület és Szervei Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/2008. (IV. 3.) Kt. rendelet 3. számú
melléklete a következõ címmel és szöveggel kiegészül:

„„IIggaazzggaattáássii  hhaattáásskköörröökk
1. A polgármester elbírálja azokat az ügyeket, melyek-

ben önkormányzati rendelet - tiltott, közösségellenes ma-
gatartás miatt - közigazgatási bírság kiszabását rendeli el.”

9.§ 
E rendelet 2012. június 1-én lép hatályba, és 2012. június 2-
án hatályát veszti. A hatályba lépését megelõzõ kihirdeté-
sérõl a jegyzõ gondoskodik.

**        **        **
A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének 14/2012. (V. 31.)
önkormányzati rendelete

AA  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  aazz  ÖÖnn--
kkoorrmmáánnyyzzaatt  áállttaall  ffeennnnttaarrttootttt  bbööllccssõõddéébbeenn,,  nneevveellééssii  ééss  ookk--
ttaattáássii  iinnttéézzmméénnyyeekkbbeenn  aallkkaallmmaazzaannddóó  ééttkkeezzééssii  ttéérrííttééssii  ddíí--
jjaakkrróóll  vvaallaammiinntt  aa  nnyyáárrii  nnaappkköözziiss  ttáábboorrtt  iiggéénnyybbeevveevvõõ  nneemm
kkeerrüülleettii  ggyyeerreekkeekk  uuttáánn  ffiizzeetteennddõõ  ttéérrííttééssii  ddííjjrróóll  sszzóóllóó
22//22000066..  ((IIII..  1166..))  KKtt..  rreennddeelleett  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReennddeelleett))
mmóóddoossííttáássáárróóll

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-
testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, vala-
mint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. és 151. §-ában foglaltak
szerint a következõket rendeli el:

1.§ 
A Rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a
Rendelet melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép.

2.§
ZZáárróó  rreennddeellkkeezzéésseekk  

E rendelet a 2012. május 31. napján lép hatályba; az új térí-
tési díj táblázatot 2012. június 1. napjától kell alkalmazni. 

A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet melléklete:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által
fenntartott bölcsõdében, nevelési és oktatási intézmé-
nyekben alkalmazandó étkezési térítési díjak, valamint a
nyári napközis tábort igénybevevõ nem kerületi gyerme-
kek után fizetendõ térítési díj.

TTáánncczzoossnnéé  ddrr..  PPóóssaa  IIbboollyyaa                          ddrr..  NNaaggyy  GGáábboorr  TTaammááss
jjeeggyyzzõõ                                                                                      ppoollggáárrmmeesstteerr  

Önkormányzati rendeletek

11..  

22..  

33..  

44..  

55..

Intézménytípus 
megnevezése

SSoorr--
sszzáámm  

BBööllccssõõddee  
--  nnaappii  33xx  ééttkkeezzééss

ÓÓvvooddaaii  iinnttéézzmméénnyyii  ééttkkeezzééss  
--  nnaappii  33xx  ééttkkeezzééss
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--  nnaappii  22xx  ééttkkeezzééss
--  nnaappii  11xx  ééttkkeezzééss  ((eebbéédd))

GGiimmnnáázziiuumm
KKoosszzttoolláánnyyii  DDeezzssõõ  GGiimmnnáázziiuumm

--  mmeennzzááss  ééttkkeezzééss
SSzziilláággyyii  EErrzzsséébbeett  GGiimmnnáázziiuumm

--  mmeennzzááss  ééttkkeezzééss
TToollddyy  FFeerreenncc  GGiimmnnáázziiuumm

--  mmeennzzááss  ééttkkeezzééss
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NNyyáárrii  nnaappkköözziiss  ttáábboorr
--  nneemm  II..  kkeerrüülleettii  ggyyeerrmmeekk  

eellllááttáássáánnaakk  ttéérrííttééssii  ddííjjaa

Térítési díj (Ft)
2012. augusztus 31-ig

NNyyeerrssaannyyaagg
áárr

ÁÁFFAA
2277%%

FFiizzeetteennddõõ
FFtt//nnaapp

ÁÁFFAA
2277%%

FFiizzeetteennddõõ
FFtt//nnaapp

NNyyeerrssaannyyaagg
áárr

2012. szeptember 1-tõl

ÖÖnnkkööllttsséégg FFiizzeetteennddõõ  FFtt//nnaappÁÁFFAA    2255%%

2012. január1-tõl
Térítési díj (Ft)

Köztudomású, hogy a sport és a hit egyenként is
hegyeket képes megmozgatni, ha pedig összetalál-
koznak, megsokszorozódik az erejük. Nem vélet-
len tehát, hogy a Czakó utcai sportközpontban
immár tizenkilencedik alkalommal megrende-
zett I. Kerületi Egyházak Labdarúgó Bajnok-
ságán minden évben garantált a „telt ház”. Idén
ráadásul koronás fõk is megtisztelték az ese-
ményt, a Tabáni Szent Katalin plébánia csapatá-
ban pályára lépett Mátyás király „magyar hangja”
Helyei László, míg a kezdõrúgást a Fradi egykori
koronázatlan királya, Rudas Ferenc végezte el. 

Tizennyolc évvel ezelõtt talán maga Vecsey
András, az I. Kerületi Egyházak Labdarúgó baj-
nokságát megálmodó tabáni önkormányzati
képviselõ sem gondolta volna, hogy az akkor
még csupán hat csapattal elrajtoló tornával
sporttörténelmet ír. Pedig éppen ez történt, hi-
szen az „egyházi foci” – ahogyan egymás között a
játékosok nevezik – ma már a kerület legtöbb
amatõr sportolót megmozgató rendezvényévé
nõtte ki magát. Nem volt ez másképp idén sem,
amit jelez, hogy a bajnokságon tizenegy csapat
közel száz játékosa vett részt, ráadásul ezúttal – el-
sõsorban a görög katolikusoknak köszönhetõen
– a szokásosnál lényegesen több szurkoló jött el
bíztatni kedvenceit. 

Mint a csapatokat köszöntõ Vecsey András el-
mondta, idén igazán illusztris társaságban fociz-
hatnak, hiszen két király is eljött a bajnokságra.

Egyikük, a nagy sikerû Magyar népmesék Mátyás
királyának hangját kölcsönzõ Helyey László a
Tabáni Szent Katalin Plébánia csapatát erõsítet-
te, míg a Ferencváros egykori legendás játékosa, a
kilencvenegyedik születésnapját júliusban ün-
neplõ Rudas Feri bácsi a kezdõrúgás elvégzését
vállalta magára. Róla annyit kell tudni, hogy
1949-ig huszonháromszor ölthette magára a vá-
logatott mezét, egy súlyos sérülés miatt azonban
nem lehetett tagja az aranycsapatnak. Bár 1950
nyarán politikai nyomásra Kocsis, Budai, Czibor,
Deák és Henni kénytelen volt távozni a Fradiból,
Rudas Ferenc hû maradt az ÉDOSZ-nak, majd
Kinizsinek átkeresztelt egyesülethez.

Közel áll az egyházi labdarúgás Rudas Ferenc
szívéhez, aki lapunknak elmesélte, hogy a ferenc-
városi öregfiúkkal a 70-es években többször is pá-
lyára lépett templomi csapatok ellen. „Akkori-
ban még kifejezetten tiltották az ilyen meccseket,
minket viszont ez egyáltalán nem érdekelt, az is
elõfordult, hogy az Üllõi úton több ezer ember
elõtt játszottunk. Édesanyám mondta is, hogy
ilyenkor nem én hallgatom misén az atyákat, ha-
nem õk olvassák az én játékomat” – emlékezett
vissza a majd negyven évvel ezelõtti történésekre
a Fradi ikonja, aki úgy látja, hogy ha az elsõ kerü-
leti bajnokság külsõségeiben és üzenetében nem
is vethetõ össze az Üllõi úti meccsekkel, egy do-
logban azonban mindenképpen kiállja az össze-
hasonlítás próbáját: ez pedig a lelkesedés, a játék
önzetlen szeretete, ami évrõl-évre összehozza a ke-
rületi plébániák és templomok közösségét. 

A sport generációkon átívelõ közösségépítõ

erejét emelte ki a bajnokságot hivatalosan is
megnyitó dr. Nagy Gábor Tamás arra utalva,
hogy az idei tornán az újonnan csatlakozók mel-
lett – sokan még nem is éltek tizennyolc évvel ez-
elõtt az elsõ meccsek idején – az „öregek” is szép
számban képviseltetik magukat. „Ez jó dolog, hi-

szen azt bizonyítja, hogy a kerület lakóiban él a
lokálpatriotizmus érzése, ami a sport révén még
tovább erõsödik” – hangsúlyozta kerületünk
polgármestere. 

Bár a „kerületiség” minden résztvevõ számára
fontos érték, a sportbarátság csak a kezdõ sípszó-
ig tartott, hiszen a foci lényege mégiscsak a gól és
a gyõzelem. Utóbbiból ezúttal a Tabáni Szent Ka-
talin Plébánia csapata gyûjtötte be a legtöbbet, így
a bajnokságok történetében másodszor hódítot-
ta el az Orbán Viktor miniszterelnök által felaján-
lott vándorkupát. Sikerük értékét növeli, hogy a
lejátszott hét meccsbõl hatot megnyertek, egyszer
ikszeltek és mindössze három gólt kaptak, ami az
utóbbi évek egyik legjobb teljesítménye.  
Végeredmény: 

I. Tabáni Szent Katalin Plébánia
II. Szent Anna Sördögök 
III. Szent Anna Plébánia II.
IV. Tabáni Szent Sasok
V. Szilágyi Dezsõ téri református templom
VI. Budavári Mátyás-templom
VII. Krisztinavárosi Plébánia
VIII. Budavári Kapucinus templom
IX. Bécsi kapu téri evangélikus templom II.
X. Bécsi Kapu téri evangélikus templom I.
XI. Szent Flórián Görög katolikus templom
Közönségdíjas: A Szent Flórián Görög katoli-

kus templom csapata és szurkológárdája. Gólki-
rály: 9 góllal Bárdi Kristóf - Tabáni Szent Katalin
Plébánia. Legjobb mezõnyjátékos: Grülblatt Csa-
ba - Szent Anna Sördögök. Legjobb kapus: Fás-
kerti Tamás - Tabáni Szent Katalin Plébánia.

Görög öröm és Tabáni siker 
az egyházi focibajnokságon

,,Királyok” a bajnokságon: Helyey László színmûvész és
Rudas Ferenc, a Ferencváros legendás játékosa

A Tabáni Szent Katalin Plébánia csapata nyerte a bajnokságot (zöld mezben)



7XVII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM, 2012. JÚNIUS 8., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,
221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerr--
aa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

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

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

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

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

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

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.

II..  VVéérrmmeezzõõrree nézõ 58 m2-es, 3. emeleti, 1,5 szobás, hal-
los, loggiás, cirkós szép lakás tárollóval, belsõ kerttel 24,8
MFt-ért eladó. Telefon: 06-20-441-1449.

KKiiaaddóó lakást keresek, 1-3 szobást, 100 E Ft-ig, bútorral
vagy bútorozatlanul. Telefon: 06-70-949-4013.

NNaapphheeggyyeenn - 6 lakásos társasház tetõtérében panorá-
más 100 m2 lakóterû 75%-os készültségû öröklakás + 50
m2-es panorámás tetõterasszal eladó. A gépészetbõl a víz
(vízóra), villany, csatorna elõkészítve. A fûtéshez a gáz-
csonk az ajtó elõtt. Új födém szerkezet, a héjazaton új cse-
répfedés. Irányár: 42,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

BBaatttthhyyáánnyy téren a Duna-part közelében 2 lakásos ház-
ban lévõ 122 m2-es 2 szintes, 2 fürdõszobával, 2 konyhával,
belsõ terasszal kialakított panorámás, 2 generáció számá-
ra is kiválóan alkalmas önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 31,7 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

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.

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.

NNaapphheeggyy kedvelõinek, összeköltözõknek! Zöldövezeti,
kertes környezetben, egymás közelében lévõ, különbözõ
méretû, remek adottságú, panorámás, teraszos, garázsos
társasházi öröklakások eladók. 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 23,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

KKrriisszzttiinnaa körúton egymás közelében 28 m2-es, panorá-
más, felújított önkormányzati lakás bérleti joga átadó, cse-
reirányár:  5,4 M Ft és Gellérthegy utca felé nyíló I. emele-
ti, napfényes, déli fekvésû, azonnal beköltözhetõ 30 m2-es,
összkomfortos öröklakás eladó. Irányár: 8,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Várban az Országház utcában, reprezentatív
adottságú, 2 generációs, 200 m2-es, 1 lakószinten elhe-
lyezkedõ, 2 önálló lakásként is használható, 2 fürdõszobás,
2 konyhás önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 59,9 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.   

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

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 örök-
lakás eladó. Irányár: 24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-2203.

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

BBuuddaaii Várban az Úri utcában azonnal beköltözhetõ, jó ál-
lapotú, 60 m2-es, II. emeleti, 2 szoba hallos, napfényes, 5
franca erkéllyel kialakított öröklakás eladó. Irányár: 35 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

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.

ggoonnddoozzááss

IIddõõsseekk  ootttthhoonnáábbaa  sszzeerreettnnee  kkööllttöözznnii??  SSeeggíítteekk..  TTeelleeffoonn::
0066--2200--220044--77116655..

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.

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

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.

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

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

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

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

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Kiss Gábor kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-
8384, 06-20-345-9963.

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

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

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

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

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

UULLTTRRAAHHAANNGG vviizzssggáállaatt::  hhaass,,  kkiissmmeeddeennccee,,  nnyyaakkii  rreeggiioo,,
kkeerriinnggééssvviizzssggáállaattookk,,  mmaaggzzaattii  uullttrraahhaanngg::  22DD,,  33DD,,  44DD
fféénnyykkééppeess  ddookkuummeennttáácciióóvvaall..  OOPPSS  RReennddeellõõ,,  VVáárrffookk  uu..
1155..  BBeejjeelleennttkkeezzééss::  0066--11--221133--99778800..

FFOOGGSSOORR  KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS  ––  AAKKCCIIÓÓ!!
KKiivveehheettõõ  mmûûffooggssoorr  3399..550000  FFtt//ffooggssoorr..  

RRuuggaallmmaass,,  ttöörrhheetteettlleenn  mmûûffooggssoorr  4499..550000  FFtt//ffooggssoorr..  
KKoorroonnáákk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee..  HHíívvjjoonn  bbiizzaalloommmmaall!!  

TTeelleeffoonn::  0066--3300--773377--55225511..

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.

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

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

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

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

Ingatlan

VÁRNEGYED

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

Gondozás

Szolgáltatás

Oktatás

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001122..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Június 29.
Augusztus 17.
Augusztus 31. 

Szeptember 14.
Szeptember 28.

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

Lapzárta
Június 20.

Augusztus 8.
Augusztus 22.
Szeptember 5.
Szeptember 19.

Október 3.
Október 17.
Október 31.

November 14.
November 28.
December 12.

Lapszám
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

Internet: www.budavar.hu

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. 
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