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Emlékezzünk 
közösen a nemzeti
ünnepen! 
A Budavári Önkormányzat tisztelettel meg-
hívja a kerület polgárait az 1956-os forradalom
és szabadságharc 56. évfordulója alkalmából
rendezendõ megemlékezésre. 

Találkozzunk 2012. október 23-án 09.00
órakor a Tabáni ’56-os emlékmûnél! 

Ünnepi beszédet mond: Dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester.

Október 7-én, az idei õsz utolsó napsütéses va-
sárnap délutánján a meghívott vendégek mellett
érdeklõdõ budavári lakosok, turisták és az ép-
pen arra sétáló közönség körében avatták fel
Wágner Nándor Földanya szobrát a Lovas és a
Várfok utca találkozásánál.

Õexcellenciája Ito Tetsuo japán nagykövet
beszédében nagy szeretettel említette a nagyvá-
radi születésû szobrászmûvészt, aki 1956-ban
hagyta el Magyarországot, majd feleségével Ja-
pánban telepedett le. A diplomata elmondta,
hogy budapesti szolgálata idején külföldi vendé-
geit gyakran kísérte el a gellérthegyi Filozófusok
kertjébe, amelynek alkotója ugyancsak Wágner
Nándor volt. 

A mûvészt méltatva elmondta, hogy a magyar
alkotó nemcsak érdeklõdött a japán kultúra
iránt, de munkásságában is igyekezett érvényre
juttatni Kelet és Nyugat egymásra hatását.

Ito Tetsuo zárszavában köszönetet mondott
Akiyama Chiyo asszonynak, a mûvész özvegyé-
nek, valamint a Budavári Önkormányzatnak a
szobor méltó módon való elhelyezéséért Végül
elárulta, hogy négy nappal az ünnepség után
mandátuma lejár, ezért hazatér szeretett állomás-
helyérõl.

A nagykövet köszöntõjét követõen Vámosi
Nagy Zsuzsanna fuvolamûvész elõadásában Te-
lemann B-dúr Fantáziája hangzott el.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester az 1922.
október 6-án született Wágner Nándor munkás-
ságát méltatva, elsõsorban a Filozófusok kertjé-
nek jelentõségét méltatta. Felidézte 2001 õszét,
amikor néhány héttel a terrortámadás után ez az
alkotás különleges jelentést kapott: a vallások
kölcsönös megértésére és a megbékélésre szólí-
tott fel. Azóta ez a hely zarándokhely és meditá-
ciós helyszín.

– Ma újabb tanító szobrot kaptunk Wágner
Nándortól – mondta a polgármester. Az õ alko-
tása köszönti a Várba belépõket és a Várból távo-

zókat. Amikor Akiyama Chiyo asszony lehetõvé
tette, hogy a Földanya szobrát elhelyezzük, nagy
dilemmaként merült fel, hogy hol lehet a méltó
helye. Felmerült némi aggodalom, hogy vajon
miként hat majd az erre járókra. Már az avatás
elõtt kiderült, hogy sokan észrevették. Nõies for-
májával megteremtette a nyugalom szigetét. Dr.
Nagy Gábor Tamás ezt követõen a Földanya,
Gaia a természeti népeknél és a fiozófiatörté-
netben betöltött szerepérõl beszélt. Az õsanya-
ság kapcsán Hamvas Bélát idézte, majd szemé-
lyes gondolatait Kosztolányi Dezsõ soraival tol-
mácsolta. 

Ünnepi beszédének zárásaként úgy fogalma-

zott: – Wágner Nándor Földanya szobra ürügyet
ad a megértésre. Az alkotásból a végtelen anyai
szeretet sugárzik. 

Akiyama Koji, a Wágner Nándor Emlékala-
pítvány elnöke a köszönet szavait tolmácsolta az
önkormányzat mellett Darányi István szobrász-
mûvésznek és a Reneszánsz Kft-nek. Elárulta,
hogy a Földanya elsõ példánya Sapporóban, Aki-
yama Chiyo asszony szülõvárosában áll. Egy
olyan téren helyezték el, ahol sok fiatal jár és gye-
rekek játszanak a szobor körül. 

Az alkotást az ünnepség szónokai, valamint
Kiss Sándor, az Academia Humana Alapítvány
kuratóriumi elnöke közösen leplezték le.         - a -

Földanya köszönti aVárba lépõket

Megnyílt a Mesemúzeum 

Ito Tetsuo japán nagykövet, dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, Akiyama Koji, a Wágner Nándor Emlékalapítvány el-
nöke és Kiss Sándor, az Academia Humana Alapítvány kuratóriumi elnöke avatták fel Wágner Nándor alkotását

Ritkán fordul elõ, hogy a mese valóra válik.
Pedig éppen ez történt a Döbrentei utcában,
ahol szeptember 30-án, a Magyar Népmese
Napján megnyílt a Magyar Mesemúzeum és
Mesemûhely. A Magyarországon egyedülálló in-
tézmény ötlete kerületünk díszpolgárától, Ká-
nyádi Sándortól származik, a múzeumnak ott-
hont adó 250 éves mûemlék épületet a Bu-
davári Önkormányzat újíttatta fel, míg a szak-
mai hátteret a Petõfi Irodalmi Múzeum bizto-
sítja. 

Mesés hely lett a Döbrentei utca, ahol Elek apó
kútja után szeptember 30-án, egy újabb, a ma-
gyar népmese hagyományait õrzõ és továbbadó
intézmény nyitotta meg kapuit. Megszületett
Magyarország elsõ mesemúzeuma és mesemûhe-
lye, amely nem kevesebbre vállalkozott, mint ar-
ra, hogy a televízió, a számítógép és a videó-
játékok konkurenciája közepette visszavezesse a
gyerekeket – és talán a felnõtteket is – a magyar
mese világába. 

Már maga a múzeum létrejötte is mesébe illõ,
ahogyan dr. Nagy Gábor Tamás megnyitó beszé-
dében fogalmazott: egy év alatt egy álom vált va-
lóra a Döbrentei utcában.

„Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás ten-
geren innen és az Üveghegyen túl, Magyarország
fõvárosában, a Döbrentei utcában élt egy em-
ber, akit úgy hívnak: Kányádi Sándor. Tudta,
hogy a mese - Ady szavaival -, örökség, nem divat.
Meghatározó, megtartó érték. Ugyanúgy, aho-
gyan a gyermek is az” – kezdte a történetet a pol-
gármester, majd felidézte azt a napot, amikor a
költõ a mesemúzeum ötletével felkereste az ön-
kormányzatot. 

„Sándor bácsi azt mondta, ha már van itt egy
kút, Elek apó kútja, jó lenne mellé egy MMM -
egy Magyar Mese Múzeum”. Az elképzelést az
önkormányzat is támogatta, hiszen – mint be-
szédében a polgármester rámutatott – a mesék

az érzelmi fejlõdés, az értelmi fejlõdés, az erköl-
csi fejlõdés sajátos hagyományát és eszközét tes-
tesítik meg, így rendkívül fontosak a gyermekek
életében. 

„A mesében egyszerûen kifejezhetõ mindaz,
ami minden emberi sorsban megjelenik: a jó és
a rossz, az öröm és a fájdalom. Ez a nemzeti lélek
alapja, amit éltetnünk kell és tovább adni az utá-
nunk jövõknek, hogy legyõzzük az elmagányoso-
dást, a céltalanság érzését, a reménytelenséget,
az unalmat, a gyûlöletet, az érzéketlenséget, a
szorongást, a belsõ szegénységet. 

(Folytatás az 5. oldalon)

A megnyitón Kányádi Sándor költõ mesélt a gyerekeknek

Figyelem!

Zászlócsere!
A középületek és közterületek fellobogózá-
sáról szóló 8/1991. (III. 21.) fõvárosi rendelet
értelmében nemzeti ünnepeinken a lakóépü-
letekre is ki kell tûzni a nemzeti lobogót. A
Budavári Önkormányzat - a korábbi évek sike-
res kezdeményezését folytatva - idén is szeretné
segíteni, hogy a nemzeti színû zászlók kitûzésé-
vel a kerület polgárai méltóképpen emlékez-
hessenek a közelgõ október 23-i nemzeti ün-
nepen. Ezért a régi, kifakult, szakadt  zászlókat
az önkormányzat térítésmentesen újra cseréli.

Kérjük a lakóközösségeket, ha élni kíván-
nak a lehetõséggel, akkor a régi, elhasználó-
dott nemzeti színû zászlókat adják le a GA-
MESZ-nál (Iskola utca 16.) illetve az Önkor-
mányzat Ügyfélszolgálati Irodáin (Kapisztrán
tér 1., Attila út 12.). Amennyiben valaki vásá-
rolna a zászlókból, ezt önköltségi áron megte-
heti. Az akció 2012. október 15-25-ig tart.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõn 8.00-18.30 órá-
ig, kedden 8.00-16.00 óráig, szerdán 8.00-
16.30 óráig, csütörtökön 8.00-16.00 óráig,
pénteken 8 -13 óráig tart.
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Szlovák népdalos délután a Bem6-ban
Népdalos délután keretében mutatják be a pilisi szlo-
vák népdalok 30 éve megjelent kötetét, melybõl egy
kis válogatást fog bemutatni a híres Pilisi trió, majd te-
rített asztal melletti éneklés és beszélgetés szerepel a
programok között. Ezt követõen tartja a Budavári
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat év végi közmeg-
hallgatását. Szeretettel várják a kerületünkben élõ
szlovákokat. Idõpont: 2012. október 18., csütörtök
17.00 óra. Helyszín: Budavári Mûvelõdési Ház, Buda-
pest I., Bem rakpart 6. földszint, Ikonterem.

Gregor Papucek, BSZNÖ elnöke

Elfeledett naplók a Várnegyedben?
A napló a közhiedelemmel ellentétben elsõsorban
nem különféle titkok lelõhelye, hanem a történész
szemszögébõl nézve egy rendkívül gazdag kútfõ, for-
rásanyag a múlt megismerésére. Segítségükkel az
vizsgálható, hogy a huszadik század „kis embere” mi-
ként élte meg a napló által felölelt korszakot. Mit látott,
mit gondolt, hogyan élte túl az egyes nagy történelmi
eseményeket. A naplók arra adnak lehetõséget, hogy
a „nem híres emberek” is bekerüljenek a történészek
látókörébe, és saját hangjukon szólaljanak meg.
Összegyûjtésük és megõrzésük nélkül azonban a nap-
lók jórészt megsemmisülnek, mivel az utódok sokszor
nem látnak azokban többet felesleges papírfüzetek-
nél, lomnál. Ezért is rendkívül fontos a megmentésük
és a feldolgozásuk. Hiszen nemcsak a Várnegyed, ha-
nem az egész ország múltjának jobb megismeréséhez
is hozzájárulnak.

Felhívás! Kéziratos naplókat keresek a tudomá-
nyos kutatásomhoz, amelynek célja, hogy a huszadik
századot, különösen annak elsõ felét egy új perspektí-
vából mutassa be. Amennyiben kéziratos naplóról tu-
domásuk vagy saját tulajdonukban van a napló, kérem,
hogy segítsék kutatásomat és értesítsenek a követke-
zõ elérhetõségek valamelyikén: a 0630-824-52-14-
es telefonszámon vagy a kunt.gergely@gmail.com
email címen. Segítségüket ezúton is köszönöm.

Kunt Gergely történész, egyetemi tanársegéd

Csõdeljárás indult a Rác fürdõ ellen
A Fõvárosi Törvényszék elrendelte a Rác fürdõt és a
hozzá tartozó, nemrégiben elkészült hatvanhét szobás
szállodát birtokló Rác Nosztalgia Beruházó és Szol-
gáltató Kft csõdeljárását. Sajtóhírek szerint a cég
hosszú ideje nem tesz eleget fizetési kötelezettségé-
nek, tartozása eléri a hétmilliárd forintot, ráadásul az
egyik hitelezõ bank felmondta a beruházásra szóló hi-
telszerzõdést. 

Pedig júniusban még úgy tûnt, elhárultak az akadá-
lyok és legkésõbb októberben kinyithat a mintegy
nyolcmilliárd forintért felújított fürdõ és az ötcsillagos
szálloda, melyet a Banyan Tree hotellánc üzemeltetett
volna. A 25 százalékban tulajdonos fõvárosi önkor-
mányzat és a beruházó korábban megállapodott, hogy
a Rác Befektetõ és Szolgáltató Kft. 65 százalékos, a
100 százalékban a fõváros tulajdonában lévõ Buda-
pest Gyógyfürdõi és Hévizei (BGYH) Zrt. pedig 35 szá-
zalékos tulajdoni hányadot kap a Rác Nosztalgia Kft.-
ben, amelyet közösen alapítottak a beruházásra. 

I. kerületi futók a Budapest Maratonon
A 27. Spar BudapestR Maraton és futófesztivál a futás
csodálatos ünnepe volt. Magyarország legnagyobb
szabadidõsport rendezvényén 19.200 induló futott!
Abszolút csúcs, eddig 17.700 résztvevõ volt a legtöbb
induló, szintén egy futóeseményen.

Az I. kerületbõl összesen tizenkilenc futó vágott ne-
ki a maratonnak, közülük a legjobb helyezést Pintér
Ferenc érte el, 244. lett (3.15.49). A legidõsebb kerü-
leti maratonista az 59 éves Badacsonyi Beatrix, a leg-
idõsebb úr Baumann Károly (60 éves) volt. A férfiak-
nál a tavalyi gyõztes Józsa Gábor (MAC-NS) megvédte
bajnoki címét, a nõknél új bajnokot avattak Merényi
Tímea (Bp. Honvéd) személyében, a 41 éves verseny-
zõ élete elsõ maratonját futotta.

Bebiciklizzük a belvárost
Bringával járnál a városban, de nincs mindenhol bicik-
liút és félsz az autók között? Nem ismered a KRESZ-t?
A Magyar Kerékpárosklub által indított Bebiciklizésen
megmutatják, hogy nem ördöngösség a forgalomban
kerékpározni.

A túraútvonalat úgy alakították ki, hogy több belvá-
rosi kerületet érintve, egy kezdõ biciklista számára a
legalapvetõbb kerékpáros közlekedési szituációkat
bemutassa. Két-két túravezetõ 5 fõs csoportokat ve-
zet végig a belvároson. Nem titkolt céljuk tudatosítani,
hogy a biciklinek mint jármûnek az úttesten a helye,
ezért mutatják be, hogy a járdát a gyalogosoknak
meghagyva, folyamatos odafigyeléssel és kis gyakor-
lással bárki biztonsággal tekerhet a forgalomban.

Az út során a legfontosabb pontokon megállnak,
ahol a túravezetõ elmagyarázza az odavonatkozó sza-
bályokat, illetve hogy mire kell figyelni, és a résztve-
võkkel átbeszélik a konkrét helyzeteket, személyes
tapasztalataikat, a felmerülõ kérdéseket. Idõpontok:
október 14., vasárnap 14.30 és október 28., vasárnap
14.30 órakor. Találkozó: a Clark Ádám tér, Budavári
Sikló elõtt. A túra idõtartama kb. 2,5 óra.

Jelentkezés: a program jellegébõl adódóan a lét-
szám korlátozott, ezért a részvételhez elõzetes jelent-
kezés szükséges. Jelentkezni az info@bebiciklizes.hu
e-mail címen lehet, telefonos elérhetõséget is kérnek.
További információ: www.facebook.com/bebiciklizes.

RRöövviiddeenn Nem áll le a Mátyás-templom felújítása 
A Mátyás-templom felújítására szánt idei pénz-
ügyi keret már nyáron kimerült, mégsem kellett
leállítani a munkálatokat: a kormány döntése
alapján további 700 millió forintot fordíthat-
nak év végéig a soron következõ feladatok elvég-
zésére. Már „csak” a belsõ restaurátori munkák
vannak hátra, így a tervek szerint jövõ júniusig
befejezõdhet a teljes rekonstrukció.

2013. május 31-ére befejezõdhet a Mátyás-temp-
lom több éve húzódó felújítása, miután a kor-
mány 700 millió forint többletforrást ad a mû-
emlék rekonstrukciójára – jelentette be Balog
Zoltán, az emberi erõforrások minisztere a hely-
színen tartott sajtótájékoztatón. A tárcavezetõ el-
mondta, hogy a templombelsõ helyreállítására az
állam 2012-ben 1,27 milliárd forintot irányzott
elõ, az elvégzett munkák azonban már az év elsõ
felében kimerítették a keretet. A felújítás leállá-
sát elõzték meg az elõre hozott támogatással,
amelyrõl szeptember 19-i ülésén döntött a kor-
mány. Jövõre 1 milliárd forintot terveznek a hát-
ralévõ munkák befejezésére. Balog Zoltán jelezte,
hogy a rekonstrukcióra fordítható idei pluszfor-
rás révén hamarabb megszûnhet az „ostromálla-
pot” a templomban, a kormány döntése felgyor-
síthatja a munkálatokat.

A miniszter felidézte, hogy 2011-ig 5,5 milliárd
forintot fordított a magyar állam a világörökség
részét képezõ mûemlék felújítására. Ebbõl az
összegbõl kívülrõl újult meg az épület, valamint
megtörtént a múzeumi kiállítóterek felújítása, a
korszerû gépészeti rendszer és elektromos háló-
zat kiépítése. A rekonstrukció 2006-ban kezdõ-
dött, ám 2009-ben a munkálatok lendületében

„törés következett be”, miután az akkori kor-
mányzat 500 millió forintot elvont a költség-
vetésbõl. „Ezt most vissza fogjuk adni, hogy az
eredeti tervekhez képest ugyan három évvel
késõbb, de 2013. május 31-én kívül-belül meg-
újulva tudja várni a híveket és a turistákat a
Mátyás-templom” – fogalmazott a miniszter,
hangsúlyozva a beruházás turisztikai fontossá-
gát. Mint mondta, a pluszforrást a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló keretbõl
biztosítja az állam. A kormányzat összesen 8,5
milliárd forintot fordít a felújításra.

„Az építési engedélyhez kötött munkák be-
fejezõdtek, most következnek a restaurátori
engedély alapján végezhetõ belsõ helyreállítá-
sok” – tudtuk meg a templom múzeumának
igazgatójától. Mátéffy Balázs megjegyezte,
hogy ez sem kis munka, hiszen például csak a
falképekbõl 600, díszítõfestésekbõl pedig
mintegy 11 000 négyzetméternyi felületet kell
restaurálni. S ez még nem minden: faszobrok,
fém-díszek, bútorok, textilek is javításra szo-
rulnak. 

A kerámia-padlóburkolat jelentõs részét új-
ra kell gyártani, annyira elkoptak a XIX. szá-
zad végén lerakott Zsolnay-lapok az évtizedek
óta óriási számban érkezõ látogatók miatt. Bár
szó esett arról, hogy esetleg a padsorok alatt talál-
ható kerámiákat használják fel a járófelületek új-
raburkolásához, kiderült, hogy az „aranytartalé-
kot” a második világháborút követõ helyreállítá-
sok során már felhasználták. 

„Egy mûemlék felújítása során mindig felme-
rülnek nem várt feladatok, újabb nehézségek,
nem volt ez másképp a Mátyás-templom eseté-

ben sem” – jelezte az igazgató. Példaképpen emlí-
tette az épület melletti közmûépítés során véletle-
nül megtalált középkori temetõt, ahol a régészek
mintegy 600 sírt tártak fel. Nem számítottak arra
sem, hogy a karzat-folyosó fa mennyezetének ere-
deti díszítésére rábukkannak – ám a munkálatok
közben mégis elõkerült, ezért ennek alapján az
érintett mennyezeti részeket is rekonstruálni tud-
ták a szakemberek.                                                      - d - 

Megemlékezés a nemzeti gyásznapon

Országszerte rendezvényekkel emlékeztek meg a magyar szabadságharc 1849. ok-
tóber 6-án Aradon kivégzett 13 honvédtábornokáról és a Pesten kivégzett Batthy-
ány Lajosról, az elsõ felelõs magyar kormány miniszterelnökérõl. A Budavári Önkor-
mányzat és a Batthyány Lajos Általános Iskola az I. kerületben lévõ Batthyány szo-
bornál tartott koszorúzással egybekötött közös megemlékezést, ahol dr. Nagy Gá-
bor Tamás polgármeter mondott beszédet. Október hatodikát 2001-ben nyilvání-
totta a kormány a magyar nemzet gyásznapjává.

Kirándulás az IdõsekVilágnapján
A Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodája október 1-jén, az Idõsek Világnapja al-
kalmából – az elõzõ évekhez képest rendhagyó módon – élményvonatozásra hívta az
I. kerület szépkorú polgárait. A különvonat 200 kerületünkben élõ idõs polgár rész-
vételével, reggel 9 órakor indult útnak a Déli pályaudvarról a találkozások városába,
Gyõrbe. A közel két órás utazás során az idõ gyorsan elrepült. Gyõrben egy kellemes
séta keretében a résztvevõk megtekinthették a belváros nevezetességeit, többek kö-
zött a Káptalan-dombon található Bazilikát, a Gutenberg téren a Frigyláda szobrot,
a város megújult barokk fõterén – a Széchenyi téren – a Mária oszlopot, a Bencés épü-
letegyüttest és a Vastuskós házat. A csodálatos napsütésben megtett séta után a
Nádorvárosbeli Kristály Étteremben egy háromfogásos ebéd keretében láttuk ven-
dégül a kerületünk idõs polgárait. A program során az idõsek kísérésében a Népjóléti
Iroda és a Szolgáltatási Központ munkatársai nyújtottak segítséget. Az eseményen
dr. Jeney Jánosné alpolgármester, valamint Horváth Csilla és Horváth Orsolya ön-
kormányzati képviselõk is részt vettek. Aktív, élményekben gazdag napot tölthet-
tünk együtt.                                                                     Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese

Kutatók éjszakája 
a Toldyban 
Minden évben két középiskola is meghívást kap az elsõsorban
egyetemek, kutatóintézetek bevonásával megtartott Kutatók éj-
szakája programjaira. Idén a szervezõk felkérésére a Fasori mel-
lett, a Toldy Ferenc Gimnázium vállalta, hogy látványos ismeret-
terjesztõ bemutatókkal, és elõadásokkal járul hozzá a kezdemé-
nyezés sikeréhez. 

Molnár Péter igazgatóhelyettes lapunknak elmondta, hogy
igyekeztek izgalmas programokkal becsalogatni az iskolába az ér-
deklõdõket, ami sikerült is, hiszen valamennyi bemutató és elõ-
adás telt ház elõtt zajlott. A résztvevõk megismerkedhettek a
Feldenkrais mozgásmódszerrel, amelynek lényege, hogy elsajátí-
tásával tudatosságot viszünk a mozgás folyamatába. A javulás
nem az erõkifejtés nagyságától, hanem az odafigyeléstõl, a kon-
centráció minõségétõl függ. Mindez azt jelenti - és ezt a jelenlévõk
a gyakorlatban is megtapasztalhatták-, hogy ha a figyelmünk jelen
van az adott tevékenységben, elkezdjük érzékelni a testünket és
annak változásait, amelynek köszönhetõen a jelenlét elõbb
utóbb képességgé válik. Ez a tudás hozzásegít ahhoz, hogy az élet
minden területén olyan irányokba tudjunk fejlõdni, amit koráb-
ban nem is gondoltunk volna.

A színek és az emberi arc harmóniájának tudományos hátterét
vette górcsõ alá a sminkelés mesterfogásaiba bevezetõ elõadás,
amelyen az elméleti mellett, azonnal hasznosítható gyakorlati tu-
dásra is szert tehettek a résztvevõk.

Az Idõkép meteorológiai portál történetét bemutató progra-
mon a webkettes fejlesztések hõskorából kaptak ízelítõt az érdek-
lõdõk, akik egy rövid meteorológiai gyorstalpalón azt is megta-
nulhatták, hogyan kerülhetik el a megázást a Balaton partján vagy
éppen munkába menet.

Ellátogatott a Toldyba a VII. Magyar Mérnöki Tudományok
versenyén elsõ helyezést kapó ,,marsi peterakó” robot is. Az inte-
raktív prezentáción többek között fény derült a robot mechani-
kai, elektronikus és szoftveres felépítésére, sõt, a bátrabbak egy
mobiltelefon segítségével az okos szerkezet irányításával is meg-
próbálkozhattak.

Nagy sikert aratott a Tanítsd a tanárt! program, amelyen a diá-
kok a számukra természetes eszközök - ilyen például az androidos
telefon vagy a GPS - használatának mesterfogásaiba avatták be ta-
náraikat. 

Az éjszaka fõ attrakciójának a nagy toldys kísérlet, a Taposd la-
posra! bizonyult, amellyel az iskola diákjai és tanárai a tömörítés
hatékonyságát egyszerû tudományos méréssel bizonyították be: az
összegyûjtött több mint hetven zsák PET palackból ugyanis a ta-
posás után alig több mint húsz zsáknyi maradt, ami egyértelmûen
megmutatta, hogy valóban van értelme a palackok összenyomásá-
nak. A nap végén a tudomány helyét a sport vette át, a program zá-
rásaként a tanár-diák kosármeccsen a jelen és jövõ találkozásának
lehetett tanúja a Kutatók éjszakájának lelkes közönsége.
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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. 

Változik 
a menetrend
Október 1-jétõl optimálisabb, az utazási igé-
nyekhez jobban igazodó menetrendeket lépte-
tett életbe a BKK, sûrítették a legzsúfoltabb
buszjáratokat.

A budai hegyvidék fontos vonala, a 8-as au-
tóbusz munkanaponként este 20 óra után
gyakran zsúfoltan közlekedik, ezért munka-
napokon este egészen 22.18-ig 20 helyett 10
percenként közlekednek az autóbuszok a Bel-
városból.

A szintén nagy forgalmú 21-es, 21A autó-
buszok vonalán a Széll Kálmán tér M és a
Normafa közötti szakaszon, munkanapokon
délelõtt, valamint hétvégén napközben, a ki-
rándulóforgalom idején, a 21A járatok gyako-
ribb indításával biztosítják a magas kihasznált-
ság csökkentését. Ezekben az idõszakokban 6
helyett 5 percenként indulnak közös kínálat-
tal a 21 és 21A jelzésû autóbuszok. Változik to-
vábbá a Normafa és Csillebérc közötti közleke-
dés is, a késõ esti, kisforgalmú idõszakban a
21-es járatok 20 helyett 30 percenként közle-
kednek csak tovább Csillebércre, a Széll Kál-
mán tér M és a Normafa között azonban meg-
marad a 10 perces közös követési idõ.

Az óbudai, kaszásdûlõi, római-parti, békás-
megyeri 34-es és 106-os autóbuszokat munka-
napokon és szombaton a napközben tapasztal-
ható magas kihasználtság csökkentése érdeké-
ben sûrítik, 20 helyett 15 percenként közle-
kednek. A könnyen megjegyezhetõ menet-
rend érdekében vasárnap is a szombatival azo-
nos, tehát sûrûbb, 15 perces követést biztosíta-
nak, de a kisebb utasforgalom miatt vasárna-
ponként csuklós helyett szóló autóbuszokat
közlekedtetnek mindkét vonalon. 

A kissvábhegyi 39-es autóbusz utasforgalma
a 21-es és 21A autóbuszok útvonalán, a Ga-
lántai utcánál létesített új megálló, valamint a
21-es járatok sûrítése miatt lecsökkent, ezért
módosították a menetrendjét. Hétköznap a
reggeli csúcsidõszak kezdetétõl az esti csúcs-
idõszak végéig 20 percenként, hétvégén pedig
teljes üzemidõben 30 percenként indulnak az
autóbuszok október 1-jétõl.

A budafoki 58-as autóbuszok szombaton a
bevásárló forgalom igényeihez igazodva, kora
délután sûrûbben közlekednek. A Savoya
Park és a Gádor utca térsége között, a 250-es
járatokkal együtt tehát kb. 15 óráig az eddigi-
nél gyakoribb, 10 percenkénti követést bizto-
sítanak.

A számos kerületet érintõ, a Lánchídon és
az Andrássy úton át közlekedõ 105-ös autó-
busz munkanaponként este 20 óra után jelen-
tõs kihasználtsággal, több esetben zsúfoltan
közlekedik, ezért az új menetrend alapján,
munkanapokon este 22 óráig 20 helyett 10
percenként közlekednek az autóbuszok.

Az óbudai, békásmegyeri 134-es autóbuszok
a 34-es és 106-os járatok új menetrendjeihez
igazodva napközben a jelenlegi 20 perc helyett
sûrûbben, 15 percenként közlekednek.  

Ismét megrongálták Antall József szobrát
Október 5-rõl 6-ra virradó éjszaka sárga festékkel öntötték le Antall József egykori miniszter-
elnök szobrát.  A kerületi rendõrkapitányság rongálás gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tet-
tes ellen és folyamatban van a térfigyelõ kamerák felvételeinek kiértékelése. Az önkormány-
zat a rongálás másnapján, október 6-án letisztíttatta a szobrot.

Nem ez az elsõ alkalom, hogy meggyalázták a rendszerváltás utáni elsõ szabadon választott
miniszterelnöknek emléket állító mûalkotást. 2004 márciusában, majd májusában és 2007
szeptemberében is vörös festéket öntöttek az Apród utcában álló szoborra. Sõt, a kerület más
mûemlékét is megrongálták már: vörös festékkel összefirkálták idõsebb és ifjabb Hollán
Sándor emléktábláját.  Mindez nemcsak erkölcsi, de anyagi károkat is okoz a kerületnek, hi-
szen a mûemlékeket az önkormányzat tisztíttatta le saját költségén.

A szobrok, emléktáblák leöntése rongálás, bûncselekmény. Még akkor is, ha szeptember vé-
gén a Siófoki Városi Bíróság egy ítéletében azt mondta ki, hogy a Kerekiben felállított Horthy-
szobor megrongálása „erkölcsileg pozitív tartalmú és társadalmilag hasznos figyelemfelhívás
volt”. A bíróság az elkövetõt a legenyhébb büntetésben, megrovásban részesítette. 

Az ítéletet azóta sokan vitatták, mondván, a jog, az ítélkezés, a büntetõ  igazságszolgáltatás
soha nem állhat az erõszak mellé. Ráadásul egy ilyen ítélet bátorítást adhat a vandáloknak,
akik a nekik nem tetszõ szobrokat, mûemlékeket  mintegy „társadalmi” indíttatástól vezérel-
ve megrongálhatják, meggyalázhatják. Majd egyszerûen csak annyit mondanak: a véleményü-
ket nyilvánították ki.  

Mint ahogyan sokan a falfirkálást, a graffitizést is éveken keresztül a vélemény-nyilvánítás
körébe sorolták. Bárki szabadon összefirkálhatott üzleteket, házakat, tömegközlekedési esz-
közöket. Ma már azonban a graffitizés önálló tényállásként szerepel a Büntetõtörvény-
könyvben. 

Egy doboz festéket vásárolni és ráönteni egy szoborra nem hõstett, pláne nem társadalmi-
lag hasznos cselekedet, hanem mind jogi, mind erkölcsi értelemben elítélendõ bûncselek-
mény.    

Újabb minõségi problémák

Ismét felbontották a Nádor utcát
A fõváros beruházásában zajló vári útfelújítás
továbbra is csak döcögve halad. A Bécsi kapu tér
után most a Nádor utcában kellett felszedni a
már lerakott köveket, mert azok megsüllyedtek. 

Júliusban rakták le a nagykockaköveket a Bécsi
kapu téren, szeptemberre kiderült: a zúzott kõ alj-
zat nem tartja meg a köveket, és azok megsüllyed-
tek. Másodszorra már a zúzott kõ helyett beton-
ágyazatba rakták le a köveket. A közelmúltban a
Nádor utcát kellett lezárni és újra köveztetni,
mert itt is megsüllyedt az új burkolat. Várhatóan
októberben még az Országház utcában is – a For-
tuna köz magasságában – felszedik a köveket.
Ugyanis az ott lévõ távhõ aknát vaslemezzel fed-
ték le, és annak a mozgását nem tudta felvenni a
fuga, így megrepedezett. A munkálatok során a
fedlapot vasbetonfedélre cserélik majd és kijavít-
ják az úthibákat is. 

Mint arról a Várnegyed újság már korábban
beszámolt, a vári buszútvonal felújítása  fõvárosi
beruházás, az elõkészítési- tervezési folyamatokba
és a közbeszerzés elõkészítésébe a kerületi önkor-
mányzatot nem vonták be. Akkor azt is megírtuk,
hogy a csúszás oka a rossz közmûtérképek miatti

áttervezés, szerzõdésbontás a nem megfelelõ al-
vállalkozókkal és új cégek megbízása, extrém idõ-
járás (kánikula) miatti technológiai szünet, a köz-

mûfejlesztések és a minõségi problémák. A jelen-
legi újrakövezés a nem megfelelõ elõkészítés és a
tervezõi hiba miatt vált szükségessé.

Mûemlékeket érintõ, példa nélküli felújítási
hullám vette kezdetét, amelynek keretében hat-
van év után megtörténik a budai várfalak hely-
reállítása. Már elkészült a keleti kortinafal és a
Vízhordó lépcsõ teljes rekonstrukciója, míg a Sa-
voyai teraszt részlegesen újította fel a várfalak
fenntartási feladatait ellátó Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ (MNV) Zrt. 

Közel egy éve folyik a Budai Vár falainak rekonst-
rukciója, a hosszú távú program keretében a janu-
árban elkezdett munkálatok során 185 millió fo-
rintból újult meg a keleti kortinafal és a helyreál-
lítást követõen közvetlen vári gyalogoskapcsola-
tot biztosító Vízhordó lépcsõ. 

Mint Zicherman Zsolt, az MNV Zrt. szóvivõje
a Várnegyednek elmondta, a munkálatok során
a kortina falnál elbontották a mellvédfalakat, fel-
bontották a lépcsõ kõtömböket, az aljzatokat és a
vízköpõket, a falakon kicserélték a kilazult, kifa-

gyott köveket. Megoldották a lépcsõfelület szige-
telését, új, meghosszabbított vízköpõ elemeket
építettek be. Visszaépítették a mellvédfalakat, le-
tisztították, illetve újrafaragták a mellvéd fedkö-
veit, majd eltávolították a falra tapadt szennyezõ-
déseket és vízzáróvá tették a felületet. A Vízhordó
lépcsõnél a falak mentén megtörtént az elgazoso-
dott szakaszok tisztítása és a téglaburkolat cseréje.
Itt is pótolták a falazati hiányokat és a faragott kõ
tagozatokat. 

További 110 millió forintból a Savoyai terasz
várfalszakaszának részleges felújítása is elkészült.
Elõször a falszerkezet köpenyfalának elbontása
során a szerkezeti fal (támfal) vastagágát ellen-

õrizték próbafurások segítségével. A minták
mindegyikén laborvizsgálattal elemezték a kötõ-
anyag és a falazat anyagának szilárdságát és össze-
tételét a szakemberek. A bontás és a vizsgálat so-
rán vált bizonyossá a kötõanyagok eltérõ szilárd-
sága. A falátfúrás eredményeképpen megállapí-
tották, hogy a változó falvastagság felül kb. 90-95
cm, még alul a kiugrás alatt, ahol a középkori tör-
téneti falrészlet található, nem haladja meg a 60
cm-t. A falszakasz déli részén, a középkori oszlop
felett, a fal állapota nagyon rossz volt. A kõtöm-
bök elmozdultak, a repedések folyamatosan nyíl-
tak szét. A veszély- elhárítási munkákat részlege-
sen le kellett állítani, a történeti kõtömböket és
pillérfejet azonnal meg kellett támasztani, a vár-
falszakaszt pedig statikailag megerõsíteni. Ezt kö-
vetõen került sor a középkori részek restaurálá-
sára. Megtörtént a várfal terasz felõli oldalán a
vízelvezetés kialakítása, a kõ köpenyfalak újrara-
kása és pótlása – sorolta az elvégzett munkákat a
szóvivõ.

Bár a beruházás elsõ szakasza ezzel lezárult, a
munka a tervek szerint hamarosan folytatódik: a
következõ ütemben többek között a középkerti
támfal, a halászó fiú tértámfala, az észak-keleti kis
torony és a keleti várfal kerül sorra. Ennek kö-
szönhetõen a Várkert bazár és a városi rész közöt-
ti teljes várfalszakasz visszanyeri eredeti szépségét.

Zicherman Zsolt hozzátette: a budai várfal-
rendszer régóta várt felújítása mellett országszer-
te több helyszínen zajlanak különbözõ helyreállí-
tási munkálatok összesen többmilliárd forint ér-
tékben. Mindez azt jelenti, hogy az MNV Zrt.
örökségvédelmi stratégiája sikeres, hiszen ma
szinte nincs olyan állami tulajdonú vár, mûemlé-
ki vagy örökségvédelmi szempontból fontos épü-
let, amelyben ne történne valamilyen rekonst-
rukció.

Az önkormányzat ingyen 
hívható zöld száma 

közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275

Már elkészült a keleti kortinafal és a Vízhordó lépcsõ

Megújulnak a várfalak
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A VÁRNEGYED
újság korábbi számai is 

olvashatók az Interneten a
www.budavar.hu honlapon, 
a Magazinok címszó alatt.

Múzeumok 
Õszi Fesztiválja
Programok a Mátyás-templomban
2012. október 1-november 10.

Erzsébet királyné menyasszonyi ruhájából ké-
szült miseruha-garnitúra és hímzett királyi
ajándékok. Elõadás és bejárás Kralovánszky
Mária textilrestaurátor vezetésével a Nemes
hímzések, királyi ajándékok címû idõszaki ki-
állításban. 

Idõpont: október 26., 16 óra. Elõzetes regiszt-
ráció szükséges! E-mail: incoronata@matyas-
templom.hu. A regisztrálásra csak probléma
esetén küldenek választ. Találkozó a templom
bejáratánál. A program ingyenes.

Próbáld ki Te is a díszítõfestést! Múzeum-
pedagógiai program Csúcs László és Kovács
András festõ restaurátormûvészek vezetésével:
a gyerekek kipróbálhatják a kenyérbeles fal-
tisztítást, kartonokon a szabadkézi, illetve a
sablonos mintafestést. A plébániai pecséttel
„hitelesített” kartonokat a gyerekek hazavihe-
tik magukkal. 

Idõpontok: október 13. 10.00 óra és november
10., 10.00 óra. Elõzetes regisztráció kötelezõ!
Jelentkezéseket legkésõbb a programokat meg-
elõzõ pénteken 12.00 óráig fogadnak. 

Belépõdíj: 800 Ft/gyerek, kísérõ szülõknek,
nagyszülõknek ingyenes. Jegy a pénztárban
váltható. 

Találkozó a templom bejáratánál. Korosz-
tály: 8 éves kortól. Minimum létszám: 12 gye-
rek, maximum létszám: 15 gyerek. Igény sze-
rint további alkalmak korlátozott számban
kérhetõk: incoronata@matyas-templom.hu. 

Csoportos toronylátogatás. Vezetéssel egybe-
kötött látogatás a Mátyás-templom harangtor-
nyának tereiben. 

Idõpontok: 15 órai kezdettel az alábbi napo-
kon: október 13., 15., 27., 29., november 10.
Elõzetes regisztráció kötelezõ: incoronata-
@matyas-templom.hu. A regisztrálásra csak
probléma esetén küldenek választ. Belépõdíj:
1.000 Ft. Jegy a pénztárban váltható. Minimá-
lis létszám: 7 fõ. Találkozó a templom bejára-
tánál.

A Várnegyed ódon-szép házai közt meghúzódó
Koller Galéria, az ország egyik legfontosabb kép-
zõmûvészeti bázisa. Csodálatos készlettel rendel-
kezik, a legjobb festõk, grafikusok és szobrászok
hozzák el munkáikat. Azzal is kitûnik, hogy idõn-
ként egy-egy fiatal alkotó lehetõséget kap bemu-
tatkozásra. Nagy, kerek évfordulókon jeles meste-
rekre emlékeznek, megjelentetve hozzá tartalmas
katalógusokat… Talán nem árulok el titkot: jövõ-
re 60 éves lesz a rézkarcok és festmények szerel-
mesérõl, Koller Györgyrõl elnevezett galéria.
Nagyszívû mecénás volt a nehéz idõkben, aki azt
szerette volna, ha az ország minden házában len-
ne egy szép kép a falon.

A galéria õsztõl a régi, teljes erõvel mûködik.
Most Szenteleki Gábor festõmûvész olajképeit
láthatjuk, aki 2005-ben diplomázott a Képzõmû-
vészeti Egyetemen, Nagy Gábor osztályában. Úgy
látszik, mesterségét alaposan meg akarta ismerni,
ezért végzett elõtte rajz- és vizuális kommunikáció
szakon, sokszorosító és tervezõgrafikai stúdiu-
mon tanulmányokat. Egyéni és csoportos kiállí-
tásainak fõbb állomásait felsorolni is hosszú len-
ne: Budapest és az ország nagyobb városai, jelen-
tõs külföldi múzeumok, fõleg Olaszország (Bres-
cia, Cento, Porto Viro, Ferrara).

Szenteleki Gábor a kortárs magyar festészet kö-
zépgenerációjának egyik jeles alkotója. Gazdag,
változatos életmûvére jellemzõ a biztos festõi tu-
dás, az emberközpontú fogalmazás. A tiszta szí-
nek harmóniáját olykor megtörik részletek, más-
kor egyszerû arcok sugározzák elmondhatatlan
szomorúságukat. Legtöbb munkáján bizarr ötle-
tet látunk, amitõl percek alatt más értelmet nyer
az egész. Groteszk lesz, vagy ironikus, máskor
meg férfiasan komoly, ha a Biblia világából merí-
ti mondanivalóját.

A Koller Galáriában bemutatott képei az utób-
bi években születtek. ,,Közismert, közkeletû tör-
téneteket, meséket költ újra - olvashatjuk az aján-
lásban -, illetve a már ismert helyzetek egy korsze-
rûsített, új keletû verzióját vetíti elénk.” Érdeke-
sek és tanulságosak ezek az átváltozások, gondol-
kodásra késztetnek. És vitára is: mintha mai vilá-
gunk drámai mindennapjai hiányoznának. Ez
persze csak részben igaz, mert Szenteleki finom
szövésû gondolataiban, ha rejtetten is, minden
ott van. Szépség és fájdalom, hangos öröm és né-
ma kiáltás.

A kiállítás 2012. október 17-ig, a hét minden nap-
ján 10 és 18 óra között tekinthetõ meg.

Fenyvesi

Az új évad kezdetével elindult a Nemzeti Tánc-
színház legújabb akciója, amelynek keretében
egy évadon át minden héten vendégül lát egy, a

mûvészetet, kultúrát szeretõ és igénylõ családot. 
A Nemzeti Táncszínház októberben a Budavári
Önkormányzat számára ajánlotta fel lehetõség-

ként, hogy kiválassza az adott hét „nyerteseit”. A
kerület Kulturális Bizottságának közremûködé-
sével az elsõ héten kiemelkedõ tanulmányi ered-
ménye és közösségi munkája eismeréséül An-
heuer Kinga, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium 10.
évfolyamos tanulója vehet részt családjával a
Honvéd Táncszínház Monarchia – Népek Tán-
czai címû elõadásán.

„A táncmûvészetet népszerûsítõ akciónk lé-
nyege, hogy ebben a gazdaságilag nehéz helyzet-
ben lehetõséget nyújtsunk a mûvészet, különö-
sen a táncmûvészet iránt érdeklõdõk számára
egy magas színvonalú színházi élményre. Fõként
azok számára, akiknél megvan ugyan az igény a
kultúrára, de szerényebb anyagi keretekkel ren-
delkeznek” – mondta Török Jolán. A Nemzeti
Táncszínház Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgató-
ja kiemelte, hogy a fiatal korosztály számára biz-
tosítani kell a lehetõséget a mûvészetekhez való
kapcsolódásra, illetve felhívta a figyelmet a gyer-
mekek mûvészeti nevelésének fontosságára.
Befogadó színházként közel negyven hazai társu-
lattal dolgoznak együtt, így mûsoraikkal, prog-
ramjaikkal hozzájárulhatnak, hogy - akár egy csa-
ládon belül - több generáció tudjon valóban
hasznos idõt együtt tölteni. 

Szenteleki Gábor festõmûvész kiállítása a Koller Galériában

Ismeretlen mesék

Minden héten más családot látnak vendégül

Évadnyitó akció a Táncszínházban

Gobelin vagy szövött fali kárpit? Iparmûvészet
vagy képzõmûvészet? Péreli Zsuzsától mindkét
kérdésre egyértelmû választ kapunk. Szövõszé-
ken született mûvei mellett, a Munkácsy-, Ér-
demes és Kiváló Mûvész a Várnegyed Galé-
riában (Budapest, I. ker. Batthyány utca 67.)
más technikákkal készült alkotásaiból is bemu-
tat néhányat október 18-án, 18.00 órakor nyí-
ló kiállításán. 

s Gyakori vendég a Várban?
Az 1960-as években öt éven keresztül a Vár-
múzeum restaurátoraként naponta jártam a
Szentháromság utcába. 1994-ben, amikor felvet-
tek a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia
tagjai sorába, a Budapesti Történeti Múzeum-
ban tartottam a székfoglaló kiállításomat. A fér-
jem, Tolcsvay László is itt született, a kötõdése
ma is nagyon erõs. A Dunakanyarban élünk, de
egy héten legalább egyszer mindkettõnknek na-
gyon kell a városi csavargás. Ilyenkor bejövünk,
és végigrójuk a bástyát is.
s Hogyan válogatta a Várnegyed Galériában nyíló ki-
állítás anyagát? 

A Hordozható messzeség címû munkámmal a
közelmúltban készültem el. Errõl a kárpitról kap-
ta címét a kiállítás. Nagyrészt olyan mûveket vá-
lasztottam, amelyek a bennem élõ kérdésekrõl
szólnak. 

Reményeim szerint ezek az alkotások a látoga-
tókat is kizökkentik a kopogós flaszter és a saját
életük pillanatnyi helyzetébõl, és elgondolkodás-
ra késztetik õket. A mintegy huszonöt munka
többségében fali kárpit, akvarell, grafika, ame-
lyekhez három mûvet a Kovács Gábor Gyûj-
teménybõl kérek kölcsön. Ez a három gobelin
összefügg ; témájuk a „halhatatlan mûvészet”. 

s Milyen viszonyban van egymással a fali
kárpit és a gobelin?

A szövött fali kárpit a festészet egyik ága,
amely Franciaországból és Belgiumból in-
dult. A technikát XIV. Lajos udvari fonal-
festõjérõl, Jean Gobelin-rõl nevezték el..
Annak idején csak a királyok és az arisztok-
rácia engedhette meg magának, hogy go-
belinjei legyenek. Kezdetben a festõmû-
vész festett egy képet, amit egy társa, a
cartonier – ma mûszaki rajzolónak mon-
danánk – kontúrrajzokkal és az árnyalatok
beszámozásával szõhetõvé tett. A mûvet
egy harmadik személy, a szövõ, aki általá-
ban férfi volt, nehéz fizikai munkával ké-
szítette el, hosszú évek alatt. 

A polgárosodás kezdetén rájöttek, hogy
a gobelinek leegyszerûsített másait úri
asszonyok is hímezgethetik, úgymond
„nekik is lehet olyan”. A mintákat – akár-
csak ma – elõrajzolták, a színeket elõre
festve megadták, akár egy kiszínezendõ ké-
pecskén. A munka elkészítése csak türe-
lem kérdése volt. 

A két különbözõ technika elnevezése
máig sem változott, a falikárpit a festészet
egy ága, míg a hímzés, csak hímzés.
s Ön milyen munkamódszerrel és mennyi
ideig dolgozik egy-egy alkotáson?

Kevesen vagyunk, akik magunk szõjük a kárpitot,
a mûvészek többsége megfesti a képet és leszöveti
valakivel. Nekem ez nem megy! Én egy nagyon pi-
ci fekete-fehér tusrajzot csinálok, amit odatûzök a
szövõszékemre. A színek annyira élnek bennem,
hogy ránézek a rajzra, amin nincs szín, és mégis lá-
tom. 

Mindig abban élek, amit éppen szövök. Ma

például fölébredtem fél 5-kor és a színeken gon-
dolkoztam. Mostanában egy nagyon nagy képen
dolgozom, talán túl bátran fogtam neki. Négy
négyzetméteres lesz, kíváncsian várom a végkifej-
letet. Júliusban kezdtem, és talán tavaszra elké-
szülök vele, hiszen csak nappali fénynél dolgo-
zom. Megszállottan szövök, és az idõ elõrehalad-
tával egyre bonyolultabb motívumokat „találok
ki magamnak”. 

Bevallom, azt hittem, hogy ekkora munkára
már nem fogok vállalkozni, de muszáj! Ez az alko-
tás nem megrendelésre készül, és ez a legszaba-
dabb állapot. 
s A mûvészi munka mellett mivel tölti a szabadidejét?

Az egyik hobbim a biokertészet. Huszonöt évvel
ezelõtt hallottam a rádióban egy riportot a bio-
kertészetrõl, amely nyomán olvasni kezdtem a té-
máról. Igazi városiként mindig arra vágytam,
hogy „vidéki nénike” lehessek. Amióta megen-
gedhetem magamnak, azóta tanulom a „paraszt-
ságot”. Ma már tudom, hogy a biokertet mûvelni
nem nehezebb, mint a nem biot. Úgy fõzöm az
ebédet, hogy kimegyek a kertbe és megnézem,
hogy éppen ki néz rám. Tegnap a padlizsán mo-
solygott, ezért õt választottam.

Egy régi vincellérházban élünk a Dunakanyar-
ban. A mûtermem, egy hatalmas fonalgyûjte-
mény, hiszen az árnyalatok kikeveréséhez dúskál-
nom kell a színekben.  Magyarországon nem
könnyû megfelelõ minõségû fonalat kapni. Az
idén nagyon-nagyon hiányzott egy bizonyos zöld
és egy bizonyos kék árnyalat, de rajtam kívül errõl
senki sem tudott. Nyáron épp itt a Várban talál-
koztunk „magyarimádó” régi japán barátaink-
kal. Egyszer csak letettek az asztalra egy gyönyörû
merített papírcsomagot, amelyben ez a két hiány-
zó árnyalat volt. 

Az élet nagy ajándékának tekintem, hogy hihe-
tetlen békében csinálhatom azt, amire vágyom,
amit szeretek, és bármikor átjárhatok a különbö-
zõ mûfajok között. Idõnként visszatérek, és újból
elvágyódok.

Rojkó Annamária
Péreli Zsuzsa kiállítása október 18-án 18 órakor

nyílik a Várnegyed Galériában és november 17-ig
lesz látható. 

Hordozható messzeség a Várnegyed Galériában

Péreli Zsuzsa gobelinmûvész

Spontán osztályozás - olaj, vászon 2012
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Emléktáblát avattak a zeneszerzõ egykori lakóházánál

Hazaszeretet hatja át a Huszka-életmûvet
Huszka Jenõ operettszerzõ tiszteletére egykori la-
kóházánál, a Fõ utca 15. számú épület falán em-
léktáblát avatott a Budavári Önkormányzat. A
táblaavatás alkalmából rendezett ünnepségen
Köteles Géza karmester idézte fel a szerzõ életút-
ját és kerületi kötõdéseit, dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester pedig az operett-mûfaj hagyomány-
õrzõ szerepérõl beszélt. 

Ahogy a polgármester fogalmazott, „az egész
Huszka-életmûvet, és általában az operett világát
a hazaszeretet, a nemzeti hagyományápolás igé-
nye hatja át.” Kitért arra is, hogy a XX. század nagy
történelmi megpróbáltatásai közepette sokak szá-

mára adott reményt, hitet, életkedvet egy-egy
operett. Nagy Gábor Tamás hangsúlyozta, hogy
Huszka Jenõ emléktábláját lakossági kezdemé-
nyezésre készíttették el: a hagyományokat ismerõ
és tisztelõ helyi polgárok kérése nyomán kerül-
het most sor az avatásra.

A Pató Róza szobrászmûvész által készített em-
lékmûnél az önkormányzat nevében Nagy Gá-
bor Tamás polgármester, míg a Huszka-család
részérõl Huszka Jenõné és Laczkóné Huszka Zsu-
zsanna helyezték el koszorúikat. Az Artisjus
Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület, vala-
mint a Lánchíd Kör képviselõi szintén virágok-

kal emlékeztek az operettszerzõre. Huszka Jenõ
örökzöld dallamait Csonka Zsuzsa és Domoszlai
Sándor elevenítette fel az ünnepségen. A szép
számban megjelent közönség az operett-éneke-
sekkel együtt dúdolta a mindmáig népszerû
Huszka-dalokat – például a „Londonban hej…”,
a „Darumadár fenn az égen” és a „Mi kell a férfi-
aknak” kezdetû slágereket a Bob herceg, a Gül
baba, valamint a Lili bárónõ címû operettekbõl. 

- d - 

Békés Itala 
égi játszótársai

Eddig még soha senki nem csodálkozott, ami-
kor Békés Itala idõrõl idõre új arcát mutatta
a közönségnek. A Gellért-hegyen lakók –
akik személyesen is jól ismerik õt – mindezt
könnyen tanúsíthatják. Sokan tudják, hogy
néhány színházi újítást (a kreatív játékot és
a pantomimet) õ honosította meg a hazai
színpadokon, hogy hosszú ideig tanított, hogy
remekül táncol, ma is rendszeresen tornászik
és a Dunán kilboatozik. A Kossuth-díjas
színmûvésznõ mindeközben folyamatosan
játszik. (Mostanában Cs. Bruckner Adelai-
daként láthatjuk az Örkény Színház Macs-
kajáték címû elõadásában.)

Békés Itala szerzõként sem ismeretlen, hiszen
korábban már két könyve is megjelent. A
Hogyan lettem senki címû kötetében saját
családjának történetét írta meg, míg az Ol-
vasd a buszon! közéleti sztorikat és színházi
anekdotákat tartalmaz. És íme, itt a legfris-
sebb munkája, az Égi játszótársak, amelyben
több mint száz kollégáról írta meg személyes
emlékeit. Tréfás epizódok és szatirikus anek-
doták idézik fel Domján Edittõl Kiss Manyin,
Mensáros Lászlón és Pécsi Sándoron keresz-
tül Tolnay Kláriig mindazokat, akikkel Békés
Itala valaha együtt játszott, s akik immár „égi
játszótársai”. 

Sokszínû tevékenységérõl szólva a mûvész-
nõ úgy fogalmaz: – Én az apám lánya vagyok.
Az író, polihisztor Békés Istváné, aki elvett
egy csodálatosan szép némafilm-színésznõt,
Rita Furlanit. Olasz édesanyám öt gyereket
szült. S talán nem véletlen, hogy ikerbátyám
az Operaház címzetes fõrendezõje. Rita nõvé-
remtõl a Vígszínház tagjaként búcsúztunk el.
Békés Itala így üzen leendõ olvasóinak: – Ha
szeretitek a színészeket, de inkább úgy mon-
danám, a mûvészeket, és érdekelnek a róluk
szóló intim történetek, olvassátok el ezt a
könyvet, és nézegessétek a képeket!

Ha kifelejtettem volna valakit, akivel szin-
tén voltak élményeim, remélem, feledékeny-
ségembõl nem lesz harag, mivel a túlvilágon
béke, szeretet és megértés honol. Ígérem,
hogy utólag beírom még itt lenn – vagy ott
fenn. Benneteket pedig arra kérlek, ha esze-
tekbe jut egy-egy tréfás emlék – hagytam he-
lyet a könyvben – írjátok bele és úgy adjátok
tovább! Aztán a megajándékozottak újabb
anekdotákkal bõvíthetik, és így tovább, és így
tovább… Hiszen „adomákból vagyunk, ado-
mákból leszünk.”

Az Argumentum kiadó által gondozott Égi
játszótársak címû kötet bemutatója október 18-
án este 7 órakor lesz az Alexandra Könyves-
házban (Nyugati tér 1.). Békés Italával és Gajdó
Tamás színháztörténésszel Váradi Júlia beszél-
get. A belépés díjtalan. r. a.

„A mese a nyelv igaz õrzõje”

Megemlékezés Elek apó kútjánál
Szeptember 30-a, Benedek Elek születésének
évfordulója a Magyar Népmese Napja. A kerü-
let apraja-nagyja ezen a napon a Fátyol park-
ban, Elek apó kútjánál idézi meg Benedek Elek,
és vele az örökké élõ magyar népmese szellemét.

Benedek Elek 153 évvel ezelõtt született az erdé-
lyi Kisbacon, hogy sokévtizedes anyaországi kité-
rõt követõen élete utolsó harmadát ismét szere-
tett falujában töltse. Bár a Trianoni békediktá-
tum aláírását követõen hazatért az elcsatolt
Székelyföldre, de itt hagyott, ránk hagyományo-
zott egy csodálatos gyûjteményt, a magyar nép-
mesék kiapadhatatlan forrását – hívta fel a fi-
gyelmet az Elek apó kútjánál megtartott ünnep-
ségen dr. Nagy Gábor Tamás, aki a kút megszü-
letésének történetét is megosztotta a jelenlévõk-
kel. Mint elmondta, Kányádi Sándor költõ, mû-
fordító azzal kereste meg az önkormányzatot,
hogy Bem tábornok mellett érdemes lenne a
nemzet másik „apójának”, Benedek Eleknek is
emlékhelyet létesíteni. Az ötlet elnyerte a képvi-
selõ-testület tetszését és a munka elkezdõdhe-
tett: megérkezett a Hargitáról a sziklatömb,
Melocco Miklós szobrászmûvész pedig kifaragta
belõle a kutat, amelynek gyíkot formáló csapjá-
ból, mint a mesék folyama, azóta is csordogál a
frissítõ hideg víz.

A polgármester szavai után Kányádi Sándor ar-
ról beszélt, hogyan próbált meg világ életében a
Benedek Elek által kitaposott ösvényen elõrejut-
ni. Elek apó nyomdokán sok éven keresztül járta
Erdélyországot és a Székelyföldet, hogy Dsida
Jenõvel, Tamási Áronnal együtt író-olvasó talál-
kozókon minél többeknek átadja és erõsítse a
magyar nyelv, kultúra és persze a mese szeretetét.
Ehhez járult hozzá az 1957-ben szintén Benedek
Elek nyomdokain – Elek apó nevéhez fûzõdik a
Cimbora gyermeklap – megalapított, ma is létezõ

Napsugár újság, amely sokat tett a magyarság
megmaradásáért. Benedek Elek öröksége tehát
tovább él Erdélyben és itt az elsõ kerületben, köze-
lebbrõl a Döbrentei utcában, ahol – a hely szelle-
me jogán – megnyílt a Mesemúzeum is, amely
összefogja, csokorba gyûjti a magyar népmesét –
utalt a Döbrentei utcában kialakított intézmény-
re Kányádi Sándor. Találkozott tehát Elek apó, a
nagy mesemondó és Döbrentei Gábor – neki kö-
szönhetjük mások mellett a történelem szavunkat
– két olyan ember, akik sokat tettek azért, hogy le-
gyen saját nyelvünk, alapanyagunk, amibõl merít-
hetünk, és amiben megmerítkezhetünk – hang-
súlyozta Kányádi Sándor, aki végezetül egy újabb
törekvésérõl is beszámolt. Szeretné ugyanis elér-

ni, hogy Elek apó kútja méltóságteljes alakjával ne
csak némán hirdesse a magyar mese szépségét, ha-
nem szólaljon is meg: elképzelése szerint némi ap-
rópénzért valamennyi Duna-menti nép gyermeke
saját nyelvén hallgathatna mesét. Ha pedig sikerül
a terv, ugyanezt a varázslatot a többi kút is megkap-
ná, Sopronban, Nagykovácsiban, Székelyudvar-
helyen, Nyársapátban és az illusztris társasághoz
hamarosan csatlakozó Nógrádbercelen is. 

Az ünnepi köszöntõket követõen a jelenlévõk
megkoszorúzták Elek apó kútját – az önkormány-
zat nevében dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
és dr. Jeney Jánosné alpolgármester, valamint
Kányádi Sándor helyezte el a virágokat a nagy me-
semondó emlékhelyén. 

(Folytatás az 1. oldalról) 
Ha így teszünk, segítünk abban, hogy az egyén
megtalálja önmagát és társait, helyét és életcél-
ját, a boldogulását az életben” – emlékeztetett
dr. Nagy Gábor Tamás. 

Elkezdõdött tehát a munka, és bár a múzeum
helyét hamar sikerült megtalálni a Döbrentei
utcában, sõt az intézménynek szánt földszinti
helyiségeket is felújíttatta az önkormányzat, a
továbblépéshez már a Petõfi Irodalmi Múzeum
(PIM) segítségére is szükség volt. A létrejött
megállapodás értelmében a PIM ingyenes hasz-
nálatra megkapta a mesemúzeum épületét, cse-
rébe segített elindulni a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium EMMI Alfa pályázatán, amely 23
millió forint vissza nem térítendõ támogatást
biztosított a múzeum kialakítására.

Folytatódhatott a kivitelezés, felépült a sûrû

sötét erdõ, a bátorsággal kikövezett meseút, a hí-
vogató királyi trónszék, az élet vizét adó kút és a
varázs-tükrös mosdó  – sorolta a Mesemúzeum
titkait a polgármester. Hozzátette: mindez –
akár a mesében - egy év és egy nap alatt készült
el. „A mi mesénkben az igazi csoda, az igazi uta-
zás csak most kezdõdik, a dolgos hétköznapok-
ban.

Hiszen a Mesemúzeum arra is lehetõséget ad,
hogy a mesék hõseivel a magyar népmesék
összes sárkányölõ királyával és griffmadáron lo-
vagoló legkisebb fiával, az összes ördögszomorí-
tó szegény emberrel és a többiekkel, immár a
mindennapokban is találkozzunk. A csoda kez-

detét veszi, amikor az elsõ gyerekcsoportok fel-
fedezik ezt a birodalmat, bebarangolják a renge-
teg erdõt, benéznek a feneketlen kútba, megön-
tözik az égig érõ fát vagy éppen megkapják a
trónteremben a fele királyságot” – hangsúlyozta
dr. Nagy Gábor Tamás, aki a felnõtteket is arra
bíztatta: legyenek részesei ennek a tabáni csodá-
nak. 

Ahogyan a mese mondja, egyszer volt, hol
nem volt, az Óperenciás tengeren innen és az
Üveghegyen túl, Magyarország fõvárosában, an-
nak is Tabán nevû negyedében, a Döbrentei ut-
cában megnyílt a Magyar Mesemúzeum, amely
tárt kapukkal várja a gyermekeket!

Huszka Jenõ legnépszerûbb operettjeibõl Csonka Zsuzsa és Domoszlai Sándor adtak elõ részleteket

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és az emlékhely ötletadója, Kányádi Sándor költõ Elek apó kútjánál

Magyar Mesemúzeum elérhetõsége
1013 Budapest, Döbrentei u. 15.
Telefon: +361-202-4020. E-mail: muzeumped@pim.hu
Web: http://www.mesemuzeum.hu

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss:: hétfõ szünnap. Egyéni látogatóknak: csü-
törtök, szombat 10-18 óráig, vasárnap 10-13 óráig.

Csoportoknak elõzetes bejelentkezéssel: kedd, szerda és
péntek 9-14 óráig.

JJeeggyyáárraakk::  
Gyerek belépõjegy: 400 Ft; felnõtt belépõjegy: 600 Ft. 

Családi kedvezmények: 2 felnõtt és 2 gyerek 1200 Ft; 1 fel-
nõtt és legfeljebb 2-4 gyerek 1080 Ft; 2 felnõtt és legfeljebb
4 gyerek: 1440 Ft.

Múzeumpedagógiai foglalkozások díja: 400 Ft/fõ + 4000
Ft/csoport (20 fõig), 

Családi hétvégéken a belépés díja programtól függõen
változhat. A mûhelyfoglalkozások díja alkalmanként 1200
forint. Bérlet váltása esetén 1000 forint.

Megnyílt a Mesemúzeum 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Tisztelt Szerkesztõség!
Az új támogatási szerzõdés aláírásáról a „Várnegyed”
2012.09.28-i számában olvasható hírek, gondolom,
rajtam kívül nagyon sok budavári ember számára
méltán szereztek örömöt.

A budai Vár és környékét érintõ közlekedési pályá-
zat elsõ ütemét a kormány jóváhagyta. E döntés nyo-
mán történelmi jelentõségû változásokra kerül sor
környezetünkben. A Várnegyed közlése szerint, a
KÖZOP keretében elnyert és megnövelt összegû
programok kivitelezése már az idén megkezdõdhet.

A rekonstrukciók, az új létesítmények és közleke-
dési eszközök, hozzájárulnak kerületünk arculatának,
környezeti-turisztikai világ-státuszának megjavításá-
hoz. Mindennél is fontosabb, hogy alapvetõen megvál-
tozik térségünk és az V. kerület légköre: az elektromos
midibuszok üzemeltetésével várhatóan gyökeresen
átalakul a levegõ minõsége, zajszintje. Megszûnik a
közösségi jármûvek levegõ szennyezése, ami legalább
60%-kal csökkenti a káros anyag kibocsátást. Az itt
élõ,- közlekedõ emberek életvitele egy csapásra
megjavul, ami a lakosság egészségi állapotában, gyors
és kedvezõ változást jelent.

Dr. Bérci Gyula

A vári helyreállított kapuk védelmében
Megújult a vári mûemlék házak kapuinak festése. A
kopott, foltos, szennyezett kapuk helyett öröm volt lát-
ni a különféle színû, stílusosan javított és újrafestett
kapukat. Örömünket beárnyékolja azonban, hogy alig
készültek el a kapuk, a házakban található hirdetõtáb-
lák helyett máris ide ragasztgattak valakik lakossági
tájékoztatótól kezdve, mindenféle információt tartal-
mazó papírokat. Természetesen cellux segítségével
történt mindez, tehát, amikor az ember megpróbálja
leszedni, jön a festék is. 

Kérjük mindazokat, akik információt akarnak kö-
zölni a lakossággal, használják a hirdetõtáblákat, ne
csúfítsák el a frissen felújított festést a kapukon!
Kérjük továbbá az Önkormányzatot, udvariasan érte-
sítse közszolgáltató partnereit, hogy a kapuk, mint a
házak részei, éppolyan mûemlékvédelem alatt állnak,
mint maguk a házak, hirdetéseiket ne ragasszák, vagy
erõsítsék a kapukra. 

A Budavári Lakosok Szövetsége nevében:
Szepesfalvyné Bodócsi Eszter elnök

Tisztelt Szerkesztõség!
A Várnegyed szeptember 14-i számában megjelent
,,Zajos fesztiválok a Várban” címû cikkükre reagálunk
jelen levélben. Rémülten olvastuk a Várnegyedben,
hogy korlátozni tervezik azon kevés rockzenei táncos
fesztivál szereplését, számát és hangerejét a Várban,
ami még megmaradt. Igen sok várnegyedbeli lakos
nevében úgy érezzük, hogy ez egy nagyon jó dolog
megszûntetését, korlátozását jelentené. Kérjük, hogy
ilyen döntés elõtt vegyék figyelembe a teljes lakosság
véleményét. Sok szomszédunkkal közösen úgy érez-
zük, hogy a rockzene (nem pop, ahogy Önök írták) az
életöröm, életkedv, sportos életmód (tánc, mozgás) ki-
fejezõje. Természetesen nem szükséges az ilyen kon-
certeket éjfél utánig tartani. (...) Családunk mindhá-
rom generációja el szokott menni a tabáni rock kon-
certekre is, ahol sok várnegyedbeli lakossal találko-
zunk, ismerkedünk, kapcsolatot építünk.

dr. Andréka Hajnal és dr. Németi István 
barátaik, rokonaik, szomszédaik nevében is

TTiisszztteelltt  OOllvvaassóókk!!
A zene, legyen az akár pop-, akár rock-zene valóban
sokak számára az életöröm, életkedv kifejezõje.
Ugyanakkor a fesztiválokat nem a Palotanegyedben
kellene megtartani, hiszen a Budai Vár nem fesztivál-
központ. A zaj, a hangos zene mellett gondot okoz pél-
dául a parkolás, a megnövekedett autóforgalom is. 

(a szerkesztõség)

PPoossttaallááddaa

Közbiztonsági konzultációs fórumot szervezett
az elsõ kerületi rendõrkapitányság. A kerek-
asztal beszélgetésen a kerületi önkormányzati
intézmények és társadalmi szervezetek vezetõi
mellett, dr. Tóth Tamás budapesti rendõrfõka-
pitány és dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
is részt vett. A megbeszélésen többek között szó
esett a kerületi kábítószer helyzetrõl, a hajlékta-
lanságról, valamint a leggyakrabban elõforduló
bûncselekményekrõl és a megelõzéssel kapcsola-
tos teendõkrõl.

A Budavári Mûvelõdési Házban megtartott köz-
biztonsági szakmai fórum résztvevõit házigazda-
ként köszöntõ dr. Kiss Szabolcs elmondta: a kez-
deményezés célja az együttgondolkodásra, a
problémák megvitatására lehetõséget adó prog-
ramsorozat elindítása, melynek keretében a jövõ-
ben rendszeresen találkoznak majd a kerületi in-
tézmények képviselõi. A kapitányságvezetõ elõ-
ször a sokakat érdeklõ naphegyi sorozatbetöré-
sekkel kapcsolatos eredményekrõl számolt be. A
rendõrség a Várnegyed újság hasábjain többször
felhívta a lakosság figyelmét a rájuk leselkedõ ve-
szélyre, e mellett a Tabán múzeumban fórumot
szerveztek, ahol a betörési szándékra utaló jelek-
kel – ilyen a letaposott kerítés, betört ablakok – is-
mertették meg a jelenlévõket. Eközben természe-
tesen folyt a nyomozati munka, ennek köszönhe-
tõen három kerület együttmûködésével sikerült
elfogni a Naphegyen garázdálkodó brigádot.

A jelenlévõk közül többen hangsúlyozták a va-
lóban látható rendõrség megteremtésének szük-
ségességét, a nagyobb közterületi jelenlétet, ami-
vel kapcsolatban dr. Tóth Tamás, Budapest rend-
õrfõkapitánya elmondta: a BRFK 2010-ben hiva-
talba lépett új vezetése célul tûzte ki a polgárok
közvetlen megszólítását. Ennek elõfeltétele, hogy
a rendõrség lépjen ki a kapitányságok falai közül,
és kezdeményezzen párbeszédet a budapestiekkel. 

Ezt szolgálják a különbözõ bûnmegelõzési
programok, az iskola rendõre rendszerének ki-
építése vagy az idõseknek és diákoknak szóló be-
mutatók, amelyek az emberekre leselkedõ veszé-
lyekre hívják fel a figyelmet. Ide tartozik a látható-
ság is, hiszen az általános biztonságérzetet legjob-
ban az állandó közterületi rendõri jelenlét erõsíti
– hangsúlyozta dr. Tóth Tamás. Hozzátette: egy
közelmúltbeli nagyszabású felmérés némileg ár-
nyalja az elõzõ megállapítást, ebben a válaszadók
többsége ugyanis elsõsorban nem rendõröket
szeretne látni, hanem egyszerûen rendet akar az
utcákon. 

Hogy ez így legyen, szeptember közepétõl a ké-
szenléti rendõrséggel közösen a BRFK reggel hat
és este tíz óra között – nyolc másik csomóponthoz
hasonlóan – posztos rendõröket vezényel a Batt-
hyány és a Széll Kálmán térre, emellett a kerületi
kapitányság vállalta, hogy a megszokottnál gyak-
rabban, és visszatérõen ellenõrzi a bûnmegelõzési
szempontból kiemeltnek számító helyszíneket. 

A folyamatos közterületi jelenlét megteremté-
séhez, illetve a rendõrség hatékonyságának növe-
léséhez azonban orvosolni kell a helyi szinten
megjelenõ rendõrhiányt.  Dr. Tóth Tamás úgy
látja, nem volt szerencsés, hogy a rendszerváltozás
óta a fõvárosi rendõrség központi szerveinek lét-
száma a kerületek rovására évrõl-évre nõtt. Ezen
változtat most a BRFK., az újonnan kialakítandó
rendszerben a feladatok és velük együtt az állo-
mány egy jelentõsebb része a kapitányságokhoz
kerül, hiszen foghíjas létszámmal nagyon nehéz
eredményeket elérni. Lényeges, hogy az állo-
mánynak legyen ideje foglalkozni a polgárokkal,
az ügyintézésre ne csak néhány perc jusson. Ez
csak úgy valósulhat meg, ha a rendõr valóban
„együtt él” a kerületiekkel. A közterületen dolgo-
zóknak ezért a munkaidejük egy részét az embe-
rek között kell eltölteni, hiszen csak így létesíthet-
nek közvetlen kapcsolatot a lakossággal.

„Azt szeretnénk, hogy a kapitányság emberei
rendszeresen járják végig a környezõ kis üzlete-
ket, nézzenek be a sarki zöldségeshez vagy az isko-
lába és kérdezzék meg, miben segíthetnek.
Elegyedjenek szóba a vevõkkel, az arra járókkal.
Hasonló szerepe van a lakossági fórumoknak is,
az ezeken felmerülõ kérdéseket, problémákat
nem csupán feljegyezzük, hanem a szükséges in-
tézkedések megtétele után az eredményességet
fél év múlva szigorúan visszaellenõrizzük. Meg-
nézzük, hogy vajon jól dolgoztunk, vagy más
irányban kell elindulnunk” – ígérte Budapest fõ-
kapitánya, aki külön is megemlítette a hajléktala-
nokkal kapcsolatos szabálysértések visszaszorítá-
sát, amiben szintén a kerületi rendõrök tehetnek
a legtöbbet. Hangsúlyozta: az utcán élõk védel-
mében a rendõrség  rendszeresen felkeresi a fedél
nélküliek kedvelt helyeit, a remények szerint ez-
zel megakadályozhatóak lesznek a fagyás miatt be-
következõ halálesetek. Újdonság, hogy a jövõ év
elején egy viszonylag nagyobb létszámú rendõr-
õrs áll fel a Déli pályaudvaron, ami szavatolni fog-
ja a terület biztonságát. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester hozzászó-
lásában a rendõrséggel kialakított jó kapcsolatot
emelte ki. Szerinte ez már csak azért is fontos,
mert az önkormányzathoz érkezõ lakossági pana-
szok jó része rendõrségi hatáskörbe tartozik. 

„A kábítószerezés, a hajléktalan helyzet, a fiatal-
kori bûnözés mind-mind olyan társadalmi bajok,
amiket megelõzéssel, példamutatással lehet ke-
zelni. Szerencsére egyre több eredményrõl szá-
molhatunk be, ilyen a pirosozás megszüntetése a
Budai Várban, ami régi igénye volt az itt élõknek.
Sikeres a graffiti elleni fellépés, az utóbbi idõben
számos tettenérés történt, ahogyan az Alagút te-
raszra való kimászás megakadályozására is figyel-

met fordítanak a rendõrök” – sorolta a közel-
múlt eredményeit a polgármester.  

Valós probléma a KRESZ táblák elfordítása,
ami akár komoly balesetet okozhat, ez ellen
mindenképpen fel kell lépni. Ami a bicikliseket
illeti, dr. Nagy Gábor Tamás helyénvalónak tar-
taná egy olyan egyeztetõ fórum létrehozását,

amelyen a legnagyobb kerékpáros szervezetek
vennének részt. Már csak azért is, mert jelenleg
a sétányokon száguldó kerekesek állandó ve-
szélyhelyzetet teremtenek, ezt az állapotot pedig
mindenképpen meg kell szüntetni. Javasolta au-
tomata sebességmérõk elhelyezését az Attila út-
ra, ezzel ugyanis visszaszorítható lenne a gyors-
hajtás, amire rendszeresen panaszkodnak a kör-
nyék lakói.

A polgármester vitaindító hozzászólását köve-
tõen a Petõfi Gimnázium képviselõje köszönetet
mondott a kábítószer fogyasztás megelõzését szol-
gáló kutyás bemutatók megtartásáért és az iskola
rendõre munkájáért. Egyúttal sárga jelzõfény,
vagy legalább prizmák kihelyezését kérte a gimná-
zium elõtti gyalogátkelõhöz.  

Szó esett a sötétedés után cirkáló rendõrjár-
õrök számának növelésérõl, mint kiderült, a
Lovas utcában és a többi kisebb forgalmú, az au-
tófeltörések, betörések szempontjából leginkább
veszélyeztetettebb területen továbbra is fenntart-
ja a lassú járõrözést a kapitányság. Többen pa-
naszkodtak a Batthyány téri csarnok mellé beköl-
tözõ, erõszakosan kéregetõ hajléktalanokra. Vá-
laszában a kerületi kapitányság megbízott vezetõ-
je rámutatott: amennyiben a hajléktalanok jog-
sértést követnek el, a rendõrség megteszi a megfe-

lelõ lépéseket, önmagában az utcán tartózkodás
azonban nem szankcionálható. 

Éppen ezért van szükség a hajléktalanok társa-
dalmi integrációjára, hiszen a büntetések nem
feltétlenül érik el céljukat. A Máltai Szeretet-
szolgálat képviselõje bíztatásképpen közölte: je-
lenleg is több ilyen pályázat zajlik, felméréseik
alapján 50-60 hajléktalan éjszakázik a kerület-
ben, ami a korábbiakhoz képest jelentõsen keve-
sebb. 

Az utóbbi idõben több alkalommal elõforduló
pincefeltörésekkel kapcsolatosan dr. Kiss Sza-
bolcs arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen
ügyekben különösen fontos a lakosság együttmû-

ködése: ha ugyanis a rendõrséghez nem érkezik
bejelentés vagy csak órákkal az észlelés után tele-
fonál a sértett a kapitányságra, akkor nagyon ne-
héz a felderítés. Szerencsére a kerületben megle-
hetõsen jó a bûnügyi helyzet, errõl tanúskodik a
kapitányság aulájában megtekinthetõ bûnügyi
térkép. Tudni kell azonban, hogy ezen csak azok
az elkövetések szerepelnek, amelyek a kapitány-
ság tudomására jutnak. 

A statisztikai adatok egyébként is beszédesek:
Magyarországon átlagosan 400 ezer bûncselek-
mény vált ismertté, ebbõl Budapesten 100 ezer –
míg Bécsben például 200 ezer. Ennek döntõ há-
nyada a vagyon elleni bûncselekmény, amelyek
többsége odafigyeléssel, az ablakok, ajtók zárva
tartásával megelõzhetõ lenne. Az elsõ kerületben
évente 1600-1800 bûncselekményt regisztrálnak
– ez a fõvárosban a három legkevesebb között van
-, míg a nyomozáseredményességi mutató a nyári
idõszakban 34.2 százalék volt, ami a tavalyi év ha-
sonló idõszakához képest több mint egy százalé-
kos javulást jelent. 

Ennél is fontosabb, hogy ezzel a Várnegyed a
második a budapesti rangsorban, egyedül a ne-
gyedik kerület büszkélkedhet jobb mutatókkal,
és mindössze három kapitányság ért el 30 száza-
lék feletti eredményességet. 

A részletekrõl szólva dr. Kiss Szabolcs rámuta-
tott: az elsõ hét hónapban 1197 bûncselekmény
vált ismertté a kerületben, tavaly ez a szám 1320
volt. A vagyon elleni bûncselekmények három
százalékkal, 972-re csökkentek. Sajnos a lopások
eredményességi mutatója  alacsony, ebben szere-
pe van annak, hogy a sértettek többsége óvatlan
külföldi, aki nem tud megfelelõ személyleírást
adni az elkövetõkrõl. Komoly eredmény, hogy az
elmúlt évi 82 után idén 55 autót törtek fel, ami
30 százalékos javulás, míg a betörésekre vonatko-
zó elsõ kerületi eredményességi mutató a legjobb
a fõvárosban. Kábítószer elleni bûncselekmény
mindösszesen hat vált ismertté, bár ez a szám ala-
csony, a kapitány további javulást vár. 

Dr. Kiss Szabolcs zárszavában kifejtette: az ész-
revételek alapján megvizsgálják a felmerült prob-
lémákat, valamint a kapitányság vállalja a fóru-
mon elhangzottak összegzését és közvetítését az
érintett intézmények számára. Ezzel nem érnek
véget az egyeztetések, a találkozókat ugyanis sze-
retnék rendszeressé tenni. K. Á.

Posztos rendõrök a Batthyány és a Széll Kálmán téren 

Fórum a közbiztonságért 

Még májusban született döntés arról, hogy az önkormányzat egy Hunyadi János utcai bérlakást, a Közbiztonsági Közhasznú
Alapítvány rendelkezésére bocsát. A kétszobás ingatlant most vehették birtokba új lakói. Az átadás kapcsán dr. Kiss
Szabolcs a Várnegyednek elmondta, hogy a lakhatás biztosítása jelentõs segítség a kapitányság számára, hiszen ezzel is
erõsíthetõ a rendõrök kerületi kötõdése. A lakásba nem egy személy, hanem négy, eddig szállón élõ fiatal rendõr költözhe-
tett be. Képünkön: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester adja át a szolgálati lakást a rendõröknek

Szolgálati lakás a kerületi rendõröknek 

Ellenõrzik 
a rokkantkártyák
használatát
Továbbra is szigorúan fellép a kerületi rendõr-
ség a mozgásukban korlátozottak számára kiál-
lított, parkolásra jogosító igazolványokkal
visszaélõkkel szemben. Az utóbbi idõben több
elfogás történt, legutóbb egy férfi akadt fenn
az ellenõrzésen, aki 300 kilométerre élõ roko-
na kártyáját használta – természetesen jogtala-
nul. Szintén folyamatos a kerékpárosok és a
motorosok ellenõrzése, megdöbbentõ adat,
hogy a rendõrök több kerékpárost bírságol-
nak meg alkoholfogyasztás miatt, mint autóst.
A motoroknál a forgalmi engedélyben szerep-
lõ és a valós adatokat hasonlítják össze, rend-
szeresen elõfordul ugyanis, hogy több száz köb-
centis motorokat segédmotorként használ-
nak. Naponta kétszer egy órában a kerület kü-
lönbözõ helyszínein szúrópróba szerûen ellen-
õrzik a biztonsági öv használatát. Amennyi-
ben az öv nincs becsatolva, az autós vagy utasa
szabályszegést követ el, amit 10 ezer forintos
helyszíni bírsággal honorál a rendõrség.  

Figyelnek a viselkedési 
kódex betartására
A közterületi viselkedés szabályairól szóló he-
lyi rendelet alapján, szeptemberben több mint
száz ügyet továbbított a rendõrség az önkor-
mányzathoz. Ebbe a körbe tartozik az engedély
nélküli árusítás, a szemetelés, illetve az életve-
szélyes helyekre történt kimászás. A feljelentés
alapján az önkormányzat jár el, illetve kirója a
rendeletben meghatározott pénzbírságot.

Önkormányzati gyõzelem a kerületi rendvédelmi tornán
Nyolcadik alkalommal rendezte meg a Czakó utcai Szabadidõ és Sportközpontban a kerületi
rendõrkapitányság a rendvédelmi labdarúgó kupát. A Görbe Attila és Czirják Róbert kezdemé-
nyezésére életre hívott sporteseményen ezúttal kilenc csapat vett részt. Az elsõ helyet a döntõben
a polgárõröket legyõzõ önkormányzati csapat szerezte meg, a harmadik helyen az elsõ kerületi ka-
pitányság bûnügyesei végeztek.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoo--
ssaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--
22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11--
@@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 ablakok a
Batthyány utca felé néznek. Közös költség fûtéssel együtt
24.000 forint. Saját tároló van. Irányár: 17,9 millió Ft. Tele-
fon: 0630-5637-350.oo

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

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

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

II..  KKuunnyy Domonkos utcában 47 m2-es, 1,5 szobás, erkélyes
újszerû lakás 4 éve épült társasházban eladó v. kiadó. Telefon:
0620-943-8063.

XXIIII..  VVaassggeerreebbeenn u-ban 56 m2-es 1+2 szobás, felújítandó
lakás, felújított társasházban 22 MFt-ért eladó, 0620-943-
8063.

NNaapphheeggyyeenn 1285 m2-es telken 260 m2-es ház eladó. Beépí-
tési százalék 20%, 9,5m homlokzatmagasság, szintterületi
mutató 0,6, L3. Tel.: 0670-523-1969, www.budaihegyek.hu.

BBuuddaa legszebb helyén, Zugligetben több generációnak
megfelelõ családi ház, õsfás, panorámás telken eladó. Az in-
gatlan árába 70 millió Ft-ig lakásokat beszámítok! Vételár:
129 millió Ft. Tulajdonos: +3630/2977-417.

II..  kkeerrüülleettii társasház keres gondnokot, aki 2 szobás szolgá-
lati lakás ellenében vállalja a társasház gondnokolását, taka-
rítását. Jelentkezéseket várjuk levélben önéletrajzzal. Mészá-
ros Tiborné 1023 Budapest, Ürömi u. 30-32.

II..  CCssaallooggáánnyy utcában Bauhaus házban szép garzonlakás
11-7 millióért eladó liftes házban erkéllyel. 06-30-388-
9169, 06-30-541-4452.

TTuullaajjddoonnoossttóóll eladó a XII. kerület Pagony utcában 72m2-es,
felújított, cirkós, csendes lakás. 26,9 MFt + 3M Ft garázs. 06-
70-545-0623.

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

ÚÚrrii utcában - reprezentatív mûemléképület II. emeletén
73 m2-es, csendes udvari fekvésû, gázfûtéses, felújítandó ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb
lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 12,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

MMéésszzáárrooss utcában 7 lakásos társasház teljes lakószintjén
lévõ 191 m2-es, 2 lakásként kialakított (126 m2 + 65 m2) rep-
rezentatív 5,5 szobás, 2 fürdõszobás, klasszikus polgári örök-
lakás egyben vagy külön eladó. Vételár egyben: 40 M Ft vagy
külön a 126 m2 irányára: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.  

OOrrsszzáágghháázz utcában nagypolgári mûemléképület I. emele-
tén lévõ 200 m2-es 2 konyhával, 2 fürdõszobával és 3 bejárat-
tal kialakított, 2 generáció számára is kiválóan alkalmas ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb
lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 54,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

FFoorrttuunnaa utcában 4 lakásos mediterrán kertes reprezenta-
tív mûemlékházban 50 m2-es (+ 12 m2 terasz), dongaboltoza-
tos, 1,5 szoba hallos, egyedi gázfûtéses, kertkapcsolatos ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 13 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-488-
1933.  

VV..  kkeerr.. a Belváros szívében a Fehér Hajó utcában 67 m2-es
udvari világos , 2 szoba + hallos, azonnal költözhetõ lakás tu-
lajdonostól eladó Ár: 17.800.000 Ft, 06-70-242-8053.
Alkalmi vétel!

AAllkkaallmmii lehetõség! Budai Vár közelében (Toldy Ferenc ut-
cában és Batthyány utcában) polgári belméretû 100 m2-es 3
szobás, nagy étkezõkonyhás, egyedi gázfûtéses önkormány-
zati lakások bérleti joga átadó vagy kisebbre cserélhetõ.
Csereirányár: 13 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-
488-1933.

VVáárrii panoráma kedvelõinek! Naphegyen a Tabán közelé-
ben szuperpanorámás, egyedi kialakítású, legfelsõ emeleti,
belsõ 2 szintes, igényesen felújított, 71 m2-es, bútorozott, gé-
pesített, erkélyes, klímával felszerelt, azonnal beköltözhetõ
öröklakás eladó. Irányár: 29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

EEllaaddóó  aa  CCssöörrsszz,,  AAvvaarr  uuttccaa  ssaarrkkáánnááll  4466  mm22--eess,,  22..  eemmeelleettii,,
vviilláággooss,,  ppaannoorráámmááss  llaakkááss..  FFeellúújjííttootttt,,  bbeekkööllttöözzhheettõõ..  SSaajjáátt
vvíízzóórraa,,  ggáázzkkoonnvveekkttoorr..  IIrráánnyyáárr::  1133,,55  mmiilllliióó  FFtt..  TTeelleeffoonn::  0066--
2200--994466--00667788..

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Budai Várban a Táncsics utcában
bruttó 260 m2-es, 2 generációs, 2 önálló lakásként is használ-
ható I. emeleti (110 m2-es) és tetõtéri  (150 m2-es) önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár:
34 M Ft és 42 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-
488-1933.

VVáárroossmmaajjoorr parkjával szemben - jó állapotú, hívóliftes
épületben, azonnal beköltözhetõ, igényesen felújított, újsze-
rû állapotú, 85 m2-es, 3 szoba hallos, klasszikus polgári stílu-
sú, összkomfortos öröklakás eladó. Irányár: 24,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

44  ggyyeerreekkeess család keres nagy lakást a Várnegyedben vagy
környékén (lehet felújítandó is)  esetleg beszámítható csere-
lakás - 50 m2  jó adottságú – szintén a környéken van. Telefon:
06-30-520-6557.

BBuuddaavváárrii palota közelében az Attila úton, a vár felé nyíló
kilátással, hívóliftes, polgári ház legfelsõ emeletén eladó egy
teljes felújításra szoruló, napfényes, 70 m2-es, jelenleg mûte-
remlakásként használt, 2 bejárattal kialakított öröklakás.
Irányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.

VVáárr kerületben 27 m2-es bútorozott 2 férõhelyes garzon
lakás kiadó havi 40.000 Ft + rezsi. Telefon: 06-20-585-
7146.

VVáárroollddaallbbaann kertre nézõ, erkélyes, három szobás, 79 m2-
es, emeleti, napos lakás eladó, 26.9 MFt, www.budaihe-
gyek.hu, telefonszám: 0670-523-1969.

II..  kkeerrüülleett,,  Gellérthegyen Berényi utcai igényesen felújított,
cirkós, biztonsági ajtós, 45 m2, 2 szobás, erkélyes, közös és külön
tárolós, teremgarázsos lakás eladó. Telefon: 0630-9496-400.

aaddááss--vvéétteell

VVÁÁSSÁÁRROOLLNNÉÉKK rrééggii  kkíínnaaii  ppaappíírrtteekkeerrccsseekkeett,,  ppoorrcceelláánnoo--
kkaatt,,  rréézzttáárrggyyaakkaatt  ééss  eeggyyéébb  kkíínnaaii  rrééggiissééggeekkeett,,  kkéésszzppéénnzz--
zzeell..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--332244--22999999..  

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

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG  ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS  vváássáárrooll  rrééggii  kkee--
lleettii  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.

4400..  hháázzaassssáággii  éévvffoorrdduullóórraa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  LLáásszzllóó,,  SScchheeiibbeerr
HHuuggóó  ffeessttmméénnyytt  vváássáárroollnnéékk..  TTeell..::  ++33663300--330033--66994400..0000

KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZÉÉRRTT  VVÁÁSSÁÁRROOLLUUNNKK!!
AArraannyyaatt,,  eezzüüssttöött,,  bbrriilliiáánnss  éékksszzeerreekkeett,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  óórráá--
kkaatt..  AArraannyy::  66..880000--1100..000000  FFtt..  EEzzüüsstt::  115500--330000  FFtt..  VVIIII..,,
WWeesssseelléénnyyii  uu..  1199..  TTeelleeffoonn::  331177--99993388,,  XXIIIIII..,,  HHoolllláánn  EE..  uu..  44..
TTeelleeffoonn::  335500--44330088,,  IIII..,,  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--
33665511..  TTeekkiinnttssee  mmeegg  aazz  iinntteerrnneetteenn  aa  LLOOUUIISS  GGAALLÉÉRRIIÁÁTT!!

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, magánszemélyeknek
és társaságoknak. Tel.: 202-2505, 0630-251-3800.oo

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

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

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojler vízkõtelenítése, cseréje, csapok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-
mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon:
0630-447-3603.

AAjjttóó--,,  aabbllaakk--,,  zzáárrjjaavvííttááss--ffeellúújjííttááss,,  ffüürrddõõsszzoobbaa--,,  kkoonnyyhhaa--
ccsseemmppéézzééss,,  vvíízz--,,  vviillllaannyysszzeerreellééss,,  ffeessttééss--mmáázzoollááss,,  kkiisseebbbb
mmuunnkkáákk  eellvvééggzzééssee,,  mmaaggáánn--  ééss  ttáárrssaasshháázzaakknnaakk..  MMeettzz  MMáá--
ttéé,,  00662200--334499--55339955..

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

VViillllaannyysszzeerreellééss  azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Telefon: 0620-9344-664,
246-9021. ELMÛ által minõsített vállalkozás.oo

GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT
DDuugguulláásseellhháárrííttááss,,  vvíízz,,  vviillllaannyy,,  ffûûttéésssszzeerreellééss  ééss  tteelljjeesskköörrûû
mmáárrkkaaffüüggggeettlleenn  ggáázzkkéésszzüülléékkjjaavvííttááss..  AAnnyyaaggbbeesszzeerrzzéésssseell,,
ggaarraanncciiáávvaall  00--2244--iigg..  TTeelleeffoonn::  229922--11999900,,  0066--2200--333344--
33443388..0000

KKöözzööss képviselet, társasházkezelés korrekt, megbízható
módon. Telefon: 274-6135, 06-70-561-1174.

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

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

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

vveeggyyeess

MMuunnkkáájjáárraa  ééss  kköörrnnyyeezzeettéérree  iiggéénnyyeess  kköözzééppkkoorrúú  hhööllggyy,,
tteecchhnniikkuussii,,  sszzáámmííttáásstteecchhnniikkaaii  ééss  sszzaakkááccss  kkééppzzeettttssééggggeell,,
eeggéésszzssééggüüggyyii  kkiisskköönnyyvvvveell,,  hháázzvveezzeettõõnnõõii,,  ttáárrssaallkkooddóónnõõii,,
sszzeemmééllyyttiittkkáárrii,,  üüggyyiinnttéézzõõii,,  ggyyeerreekk  ééss  iiddõõssggoonnddoozzóóii  ffeellaaddaa--
ttookkaatt  áállllaall..  IIggéénnyy  sszzeerriinntt  bbeennttllaakkáássssaall  iiss..  BBuuddáánn  ééss  BBuuddaa
kköörrnnyyéékkéénn..  ggyyeerrzzssookkaa@@ggmmaaiill..ccoomm..  TTeelleeffoonn..::  00663300--889922--
66335555..

VVáárrii kávézónkba fiatal hölgyet keresünk felszolgáló és pul-
tos munkakörbe. 06-20-333-9606, 06-20-9234-808.

eeggéésszzsséégg

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

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!! Izomletapadások kimasszírozása, nya-
ki- és hátfájdalmak kezelése, talpmasszírozás okleveles
gyógymasszõrtõl. Kérésre házhoz megyek. Telefon: 0630-
283-3314.

TTeessttii,,  lleellkkii  mmeeggúújjuulláássrraa  vváággyyiikk??  LLaassssaann,,  ttuuddaattoossaann  mmoo--
zzoogghhaatt..  KKeezzddjjeenn  bbeellee  aa  FFeellddeennkkrraaiiss  mmóóddsszzeerr®®  sseeggííttssééggéé--
vveell..  TToollddyy  FFeerreenncc  uu..  99..,,  ccssüüttöörrttöökköönnkkéénntt  1188..0000  óórrááttóóll..
((TToollddyy  GGiimmnnáázziiuumm))..  IInnffóó::  wwwwww..ffeellddeennkkrraaiiss--ttaannffoollyyaamm..hhuu,,
tteelleeffoonn::  ++3366--2200--552222--22772211..

JJÓÓGGAA a mindennapi életben. Az egészség megõrzéséért
nélkülözhetetlen a rendszeres mozgás, a szabályos nyugodt
tudatos légzés és a stressz oldásában a lazítás, pihenés.
Próbálja ki Ön is! Hétfõn és szerdán 18.00-19.30-ig.  Bu-
davári Általános Iskola. Tárnok u. 9-11. Telefon: 0630-402-
4657.oo

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítás, korrepetálás középszintû és
emeltszintû érettségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés.
Több, mint húszéves gyakorlat. telefon: 213-7747, 0620-
518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa tanítást, érettségire való felkészítést, 30 éves
gyakorlattal vállalok. Telefon: 06-30-758-9229.

NNaapphheeggyyii  jjááttsszzóóhháázzuunnkkbbaa  ééss  „„mmiinniioovviinnkkbbaa””  vváárrjjuukk  aa  22
éévveess  kkoorruukkaatt  bbeettööllttõõ  ggyyeerreekkeekkeett..  TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó  ééss
bbeejjeelleennttkkeezzééss  aa  0066--3300--99775577--223377  tteelleeffoonnoonn..

GGyyóóggyyppeeddaaggóógguuss tanárnõ, iskolás korú gyermekek fej-
lesztését, (tanulási nehézség, beszédhiba, figyelemzavar,
diszlexia) egyéni módszerrel vállalom. Telefon: +36-20-365-
4554.

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

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

Vegyes

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

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!!

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

Lapzárta
Október 17.
Október 31.

November 14.
November 28.
December 12.

Lapszám
18
19
20
21
22

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001122..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Márai Sándor Könyvtár
(Budapest, I., Krisztina krt. 87-91.)
Rejtekajtón régi házba - a Budapest folyóirat estjei soro-
zatban: október 16-án, kedden, 17 órakor Csodabogár
szomszédaink - a régi Tabán és a Krisztinaváros különös
lakói. Saly Noémi helytörténész estje. Várjuk a kerület
kultúrtörténete iránt érdeklõdõket!

Megemlékezés a Lánchíd körben
A Lánchíd kör következõ összejövetele október 25-én,
csütörtökön 18.30 órakor kezdõdik a Magyar Mûvelõ-
dési Intézetben. (I. ker., Corvin tér 8.) In memoriam dr.
Mojzes Imre – Mi a manó az a nano? címmel dr. Pungor
András fizikus, egyetemi docens, a Magyar Tudományos
Akadémián mûködõ Nano Törzsasztal elnöke tart elõ-
adást. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 
(Mátyás templom plébánia-épületének
díszterme, Országház utca 14.)
Október 17.(szerda) 18.00-18.50 óráig: Közös éltetõnk
és ihletõnk a Duna (II.) Esztergomi képek és gondolatok
– a város és a folyó közös múltjáról. „Séta” Vitéz János,
Sandro Botticelli, Sobieski János, Balassa Bálint és
Babits Mihály emlékeinél. Közös program a Balassa
Bálint Társasággal, dr. Prokopp Mária mûvészettörté-
nész, háziasszony köszöntõje, neves közremûködõ mû-
vészekkel. 

19.00- 19.45 óráig: Pozsony és Nagyszombat lakója,
Esztergom érseke, a „bíboros Ciceró”: Pázmány Péter. A
375 éve született érsek nyomában… dr. Ajkay Alinka
megemlékezése - a tagok felvételeivel.                                       

Kiskép Galéria
(Budapest, I., Országház u.15.)
Budavári alkotók címmel rendeztek kamara-kiállítást a
galériában a várban élõ és dolgozó hivatásos mûvészek
és lelkes mûkedvelõ festõk munkáiból a Kortárs Galériák
Éjszakája alkalmából. A kiállítás október 18-ig tekinthe-
tõ meg.

Múzsák és szentek
Folytatódik az Országos Széchényi Könyvtár  irodalmi-
kultúrtörténeti programsorozata, a KönyvTÁRlat. Õsztõl
jövõ márciusig, a már bevált módon, havonta egyszer
rendeznek komplex programot a magyar irodalom egy-
egy kiemelt, jelentõs korszakát, „múzsákat és szente-
ket” középpontba állítva. Az érdeklõdõk  elõadásokon,

beszélgetéseken vehetnek részt, amelyeket minden al-
kalommal a témához illeszkedõ koncertek tesznek tel-
jessé. Minden egyes programot kamara kiállítás kísér a
könyvtárban található kincsekbõ: kéziratok, plakátok, el-
sõ kiadások, soha nem látott ritkaságok. A Nemzeti
Kulturális Alap támogatásának köszönhetõen a progra-
mok díjmentesek.
TTeerrvveezzeetttt  pprrooggrraammookk::

22001122..  ookkttóóbbeerr  1188..  ––  RReejjttééllyyeess  rreenneesszzáánnsszz..  Ács Pál, iro-
dalomtörténész, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet: A
költészet vizuális képe a 16. századi magyar könyvek-
ben. Farkas Gábor Farkas, mûvelõdéstörténész, OSZK
Régi Nyomtatványok Tára: A Budai Krónika rejtélyei.
Kiállítás: kéziratos mûvek. Mûsor: Capella Silentium
Énekegyüttes (mûvészeti vezetõ Várkonyi Tamás): 16.
századi madrigálok.

22001122..  nnoovveemmbbeerr  2277..  ––  BBuuddaavváárrii  ddiissppuuttaa..  Elõadások és
ünnepi hangverseny az Országos Széchényi Könyvtár
alapításának 210. évfordulója tiszteletére – kapcsolódás
az ünnepi programsorozathoz. Pojjákné Vásárhelyi Judit,
irodalomtörténész, OSZK Könyv-és Mûvelõdéstörténeti
Kutatások Osztálya: „Bujdosó” diákok. Heltai János, iro-
dalomtörténész, OSZK Könyv- és Mûvelõdéstörténeti
Kutatások Osztálya: Heidelbergi peregrináció. Kiállítás:
peregrinációs levelek. Mûsor: Orpheo Együttes: Carissi-
mi, Purcell és Handel mûvekbõl (közremûködik: Szutrély
Katalin - szoprán, Paulik László - hegedû, Regõs Júlia - vi-
ola da gamba és Vashegyi György - csembaló). 

Magyarság Háza 
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.) 
„Közelbõl” – fényképek Erdélybõl. Koffán Tamás, fotó-
és csellómûvész 1979 és 2011 között készült fotóinak
több, mint 100 darabból álló válogatása, mely az erdélyi
emberek mindennapjait, sorsát mutatja be.(Sissi terem)
A tárlat megtekinthetõ november 4-ig naponta 10 és 18
óra között. A belépés díjtalan. 

Október 14., 16 óra: Mesék és legendák Székelyföld-
rõl. Zenés mesedélután a Székely Legendáriummal.
(Corvin terem) Az esemény nyilvános, a belépés díjtalan. 

Október 23. Az 1956-os forradalomra emlékezik a
Magyarság Háza. Részletek késõbb, a www.bgazrt.hu-
/Magyarság Háza weboldalon tekinthetõk meg. 

Október 25., 18 óra: „Keresztutak és elágazások”: új
hang a népzenei alapú muzsikálásban sorozat 2. estje.
Apák és fiúk vallomása családi értékekrõl, hagyomá-
nyokról: a Buda Folk Band koncertje.(Corvin terem) A
belépés díjtalan.  

PPrrooggrraammookk

Ha nem kapja a lapot hívja a terjesztõt: +3620-467-9352
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