
V I Z I V Á R O S tt V Á R tt K R I S Z T I N A V Á R O S tt N A P H E G Y tt T A B Á N tt G E L L É R T H E G Y

A BU DA P E S T I .  K E R Ü L E T BU D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT L A P J A l W W W. B U DAVA R . H U l XVII .  É V F O L YA M ,  15 .  S Z Á M ,  2012 .  S Z E P T E M B E R 14 . ,  P É N T E K

Ahogyan arról már a korábbi lapszámban be-
számoltunk: modernizálják a vári behajtási
rendszert. A Budavári Önkormányzat megbí-
zásából a régi, elavult rendszert a mai kor igé-
nyeinek megfelelõ sorompókra és terminálokra
cserélik, illetve cserélték ki. A cél egy olyan kor-
szerû rendszer kiépítése, amelynek segítségével
jelentõsen csökkenteni lehet a vári védett övezet-
be szabálytalanul behajtók számát. 

A nyáron kezdõdött meg a mára már elavult vári
behajtási rendszer cseréje. A nyár közepén elsõ-
ként a Bécsi kapu téren cserélték ki a sorompó-
kat és a terminálokat. Augusztus végén a Hu-
nyadi János úti behajtási pontnál, szeptember el-
sõ hetében pedig a Palota úton szerelték fel az új
technikai eszközöket. A Szent György téren szep-
tember 24-30. között cserélik le és állítják üzem-
be az új rendszert, a Tárnok utcai sorompót – az
útépítés miatti lezárás idején – októberben cse-
rélik ki. 

Az új behajtási rendszerrel jelentõsen csök-
kenthetõ a vári védett övezetbe szabálytalanul
behajtó gépkocsik száma. Korábban nagyon sok
volt a behajtási engedély nélkül a Budai Várban
tartózkodó autó. Néhányan kifejezetten ingye-
nes parkolásra használták a Budai Vár védett
övezetét, majd – kihasználva az eddigi rendszer
technikai hiányosságát – egyszerûen „kivonatoz-
tak” a védett övezetbõl. A „vonatozás” azt jelen-
tette, hogy az autós kivárta, amíg egy BKV-busz
áthajt a sorompón, majd a busz után gyorsan õ is
kihajtott. Az engedély nélküli behajtások miatt
sok vári lakó jelezte, hogy nem tud parkolni a
gépkocsijával, amelyre érvényes behajtási enge-
déllyel rendelkezik. Problémát jelentett, hogy az
elöregedett technikai eszközök miatt a sorom-
pók folyamatos javításra szorultak. Végül, de
nem utolsósorban kihajtáskor a Palota úti kapu-
nál rendszeresen elõfordult, hogy feltorlódott a
forgalom, mert a pénztárnál a fizetés sok idõt
vett igénybe. A forgalmi dugók pedig a Várban
élõk közlekedését is megnehezítették.

Mindezek miatt szükségessé vált egy új rend-
szer kiépítése, amely várhatóan ez év végére ké-
szül el teljes egészében. A folyamatos átállási, épí-
tési idõszak alatt a behajtási rendszer tesztüzem-
módban mûködik, a Budavári Kapu Kft. a zök-
kenõmentes mûködés érdekében a kapukhoz
kezelõszemélyzetet biztosít, akik segítik a ki- és a
behajtást. A kiépülõ új rendszerrel a Várnegyed
színvonalához minõségben, technikában és ke-
zelhetõségben is méltó rendszer jön létre, amely
hosszú távon biztonságosan üzemeltethetõ. Lé-
nyege az a professzionális rendszámfelismerõ
rendszer, amely valamennyi ki- és behajtó autó

rendszámát rögzíti. Amennyiben a gépkocsi ren-
delkezik érvényes engedéllyel, a sorompók auto-
matikusan nyílnak. Esetleges üzemzavar esetén,
illetve a jelenlegi, két hónapos tesztüzemmód
idején az új mágneskártyát a terminálhoz kell
érinteni, és ekkor nyílik a sorompó. Ha valaki

nem rendelkezik behajtási engedéllyel, akkor a
jegykiadóból gombnyomásra jegyet kap, és ez-
után nyílik a sorompó. A jegyen feltüntetésre ke-
rül az olvasott rendszám, a behajtás ideje és a jegy
sorszáma.

Kihajtáskor a sorompó a rendszám ellenõrzé-
se után automatikusan nyílik, ha a gépkocsi ér-
vényes engedéllyel rendelkezik vagy 30 percnél
kevesebb idõt töltött a védett övezet területén, és
ugyanazon a kapun hajtott be és ki. 

A Bécsi kapu téren történõ kihajtáskor, ha az
autós nem rendelkezik érvényes engedéllyel, ak-
kor kérésére a kezelõ gombnyomással nyithatja a
sorompót. Az autós ezt annak tudatában kérhe-
ti, hogy ez szabálysértési eljárást von maga után.
Amennyiben a gépkocsi díjfizetési kötelezettség-

gel rendelkezik, akkor a Palota úton tud kihajta-
ni, miután a Dísz téren és a Palota úton, a leendõ
parkoló-automatánál vagy a kapunál mûködõ
pénztárnál kifizette a díjat.  

A számos változás mellett továbbra is megma-
rad a 30 perces ügyintézési idõ, ha valaki ugyan-
azon a kapun hajt be és ki. Az önkormányzat
ugyanis fontosnak tartja, hogy a védett övezet la-
kott terület, és a szabályozást ennek figyelembe-
vételével kell kialakítani, életszerûvé tenni. Azaz
biztosítani kell például, hogy valaki gépkocsival
haza tudja hozni a Várba idõs vagy beteg hozzá-
tartozóját, rokonát. Bármilyen mûszaki hiba ese-
tén az itt lakók mester-embereket, szerelõket hív-
nak, akik a szerszámokat, gépeket lepakolják az
adott háznál, majd kihajtanak a Várból. 

Új sorompók és terminálok

Változik a vári behajtási rendszer

Az új rendszámfelismerõ rendszerrel csökkenthetõ a Várba engedély nélkül behajtó gépkocsik száma

Mozogjunk együtt „kortalanul”

Családi nap
a Czakón

Szeptember 22-én, szombaton 09.30 órától
Mozogjunk együtt - „kortalanul”! címmel
családi sportnapot szervez a Budavári Szoci-
ális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a
Czakó utcai Sport és Szabadidõközpontban.
A szervezõk a fiatalokat és idõseket közös
mozgásra, családi vetélkedõkre, valamint
mentálhigiénés és egészségügyi tanácsadásra
is várják. 

Az Európai Unió a 2012-es évet az aktív idõs-
kor és a generációk közötti szolidaritás évének
nyilvánította. Ennek jegyében a Budavári Szo-
ciális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a
Czakó utcai Sport- és Szabadidõközponttal
együttmûködve 2012. szeptember 22-én 9.30
órától családi napot szervez. 

Idõseket és fiatalokat, nagyszülõket és uno-
kákat egyaránt várnak a Czakó utcai Sportköz-
pontba, ahol egyebek mellett sportversenyek,
jóga és nordic walking bemutató, ugrálóvár és
kézmûves foglalkozások lesznek. Szerveznek
családi vetélkedõt is háromgenerációs csalá-
dok számára, de várják olyan idõs emberek je-
lentkezését, akik fogadott nagyszülõként csat-
lakoznának gyerekes családokhoz a verseny-
ben.

A sportversenyekre - tizenegyes rúgás, kispá-
lyás labdarúgás, tenisz, pétanque, sakk és kár-
tya-verseny (Römi, UNO) - elõzetesen is lehet
nevezni a Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ Gondozási Központ-
jában (1013, Budapest, Attila u. 8. telefon:
356-65-84) munkanapokon 9-16 óra között.

A kreatív foglalkozások keretében kötést,
horgolást, foltozást, hímzést, gomb felvarrást,
korongozást lehet kipróbálni, amelyet a kerü-
let idõs polgárai mutatnak meg az érdeklõdõk-
nek. A „civil utcában” szociális és mentálhigi-
énés tanácsadással várják az I. kerületi civil és
önkormányzati intézmények az érdeklõdõket
a családdal, párkapcsolati nehézségekkel, gyer-
meknevelési problémákkal, szenvedélybeteg-
séggel, idõsellátással kapcsolatban. Az egész-
ség-sátorban ingyenes vérnyomásmérést, vér-
cukorszint ellenõrzést végeznek, és aktivitás-
sal, mozgással kapcsolatos ötleteket kínálnak a
résztvevõknek. A programokon aktívan részt
vevõket megvendégelik.

A Mozogjunk együtt „kortalanul” családi
napot tombola zárja, amelynek bevételét a Bu-
davári Önkormányzat Egyesített Bölcsõdéje
számára ajánlják fel a szervezõk.

A programokon való részvétel ingyenes! 
Mozogjunk együtt „kortalanul”!
A Mozogjunk együtt „kortalanul” program

a Népjóléti Közalapítvány támogatásával való-
sul meg.  

A nyári szabadság, a pihenés idõszaka után ismét
összejöttek a kerületben élõk a Városházán, hogy
köszöntsék azokat, akik évek óta fáradhatatlanul
dolgoznak a közösség, Budavár polgárainak javá-
ra - hívta fel a figyelmet dr. Nagy Gábor Tamás a
Budavárért Emlékérem átadása alkalmából meg-
rendezett ünnepségen. A polgármester feltette a
kérdést: vajon miért idõszerû éppen a nyár utolsó
napjaiban átadni a kerület egyik legfontosabb ki-
tüntetését? Szerinte a válasz rendkívül egyszerû:
amikor visszatérünk a munkába és elkezdõdnek
újra a hétköznapok harcai, fel kell elevenítenünk
azokat a példákat, amelyek átsegítenek minket a
nehézségeken. Ilyen követésre méltó személyisé-
gek az emlékérem kitüntetettjei, a jelen hõsei,
akik mindnyájunk számára utat mutatnak. Aho-

gyan Keleti Károly nemzetközi hírû statisztikus,
Budavár egyik legrégebbi gimnáziumának, a mai
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium jog-
elõdjének egykori diákja írja: a történelem ügyét
mindig az elszánt emberek vitték elõre. Keleti
Károly számára az elszántság az az emberi maga-
tartás, amely a helyesnek felismert útról soha le
nem tér, a meggyõzõdésbõl vállalt elveket soha
fel nem adja, a korlátok elõtt meg nem torpan.

Pontosan ilyen elszánt emberekre emlékezünk
ma, Budavár visszavívásának 326. évfordulóján,
és ilyen elszánt embereket tüntetünk ki most, a
Budavárért Emlékérem átadásával – hívta fel a fi-
gyelmet dr. Nagy Gábor Tamás. Hozzátette: a 326
évvel ezelõtti eseményekrõl írt krónikákból tud-
juk, hogy a 77 napig tartó véres ostrom idején

nem volt hiány elszánt emberekbõl. Mindenki
tudta, hogy történelmi pillanatok részese és alakí-
tója, nem véletlenül adta ki az isztambuli mufti a
fetvát, az iszlám törvényeknél is erõsebb paran-
csot: Budát, a török birodalom legnyugatibb csil-
lagát utolsó csepp vérig védelmezni kell. A másik
oldal is érezte a történelmi pillanatot, sok év után
elõször fordult elõ, hogy a megannyi nemzetbõl
verbuválódott keresztény hadak egyetlen vár be-
vételére összpontosították erejüket és - mint oly
sok alkalommal - nem forgácsolódtak szét az el-
lentétek miatt.

Ezt az elszántságot személyesítette meg XI. Ince
pápa, õ volt az az egyházi vezetõ, aki képes volt
megteremteni az európai összefogást. Ez óriási
politikusi, emberi teljesítmény, hiszen addig az
európai hatalmak inkább - akár a kontinens érde-
keivel szemben - gyengítették egymást. A pápa
meggyõzte az uralkodókat, hogy a török kiûzése
mindenki érdeke. A XI. Ince által életre hívott
Szent Szövetség olasz, osztrák és lengyel csapatok
mellett kiegészült a bajor, szász és brandenburgi
katonákkal, valamint a spanyol és katalán önkén-
tesekkel.                                              (Folytatás a  4. oldalon) 

Átadták a Budavárért Emlékérmeket 
Hagyományosan Buda 1686-os visszavívásának évfordulóján kerül sor kerületünkben a Buda-
várért Emlékérmek átadására. A kerület közösségének elismerését kifejezõ díj azoknak a szûkebb
pátriánkban élõ vagy itt dolgozó polgároknak adható, akik a tudományok, a mûvészetek, az oktatás,
a sport, illetve a gazdasági élet területén kifejtett példaértékû munkájukkal hozzájárultak Budavár
fejlõdéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez. Idén az önkormányzat képviselõ-testületének döntése ér-
telmében Zsidai Ilona étteremtulajdonos, Madocsai Miklós evangélikus lelkész és Vashegyi György
karmester részesült a kitüntetésben. 

Adózási 
határidõ!
SSzzeepptteemmbbeerr  1177--éénn  lleejjáárr  a ggééppjjáárrmmûû--aaddóó  és
a hheellyyii  aaddóó második félévre történõ befize-
tésének határideje. A Polgármesteri Hivatal
Adóügyi Csoportja a csekkeket az év elején
megküldte. Szükség esetén a csekkek pótol-
hatók, az Ügyfélszolgálati Irodákon besze-
rezhetõk.

FFiiggyyeelleemm!!  A határidõ lejártáról további ér-
tesítést nem küld a Polgármesteri Hivatal! 

Figyelem!
A vári lakókat a Budavári Kapu Kft. rész-
letesen tájékoztatja majd az új behajtási
rendszer mûködésérõl.

Nem kis felfordulást okozott szeptember elsõ
hetében, hogy az útépítési hibák kijavítása mi-
att lezárták a Bécsi kaput, a behajtási rendszer
cseréje miatt pedig ugyanebben az idõszakban
csak korlátozottan lehetett használni a Palota
úti sorompót. A Várnegyed információi szerint
a Bécsi kapu teret a kivitelezõk eredetileg au-
gusztus 22-31. között akarták lezárni. Csakhogy
ebben az idõszakban a Palotanegyed területén
fesztivált rendeztek, és - értesüléseink szerint - a
szervezõk lobbijának eredményeként a Bécsi
kapu tér zárását késõbbre halasztották.

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma közérdekû ügyekben: 

06-80-204-275
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Felújítási hitelfelvétel támogatása
PPáállyyáázzaattii  kkiiíírrááss  aa  ttáárrssaasshháázz  áállttaall  iiggéénnyyeellhheettõõ  ffeellúújjííttáássii  hhiitteell--
ffeellvvéétteell  ttáámmooggaattáássááhhoozz  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnn--
kkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  1122//22000055..  ((VVII..  11..))  KKtt..
RReennddeelleettee  aallaappjjáánn..

AA  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  ffeellttéétteelleeii::
Támogatás annak a társasháznak nyújtható, amely

a) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegyzés-
re került, (ennek hiányában a társasház alapító okiratát a
Földhivatalhoz benyújtották), és

b) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozás-
sal, a Budavári Önkormányzatot megilletõ egyéb lejárt tarto-
zással vagy a társasházközösség által felvett hitel-tartozás-
sal, és

c) építéshatósági engedélyköteles munkálatok esetében
rendelkezik az építéshatóság építési engedélyével, és

d) közgyûlési határozata alapján felújítási alapot képez és
a közgyûlés döntött – a pénzintézettõl igényelt kölcsön
visszafizetéséhez megfelelõ mértékû fedezetet nyújtó – a
felújítási alap javára történõ befizetési kötelezettségrõl,
avagy a megemelt közös költség fizetésének kötelezettsé-
gét vállalta.

AA  ttáámmooggaattááss  kkiizzáárróóllaagg  aazz  aalláábbbbii  mméégg  eell  nneemm  vvééggzzeetttt  ffeellúújjíí--
ttáássii  ééss  kkoorrsszzeerrûûssííttééssii  mmuunnkkáállaattookkhhoozz  vveehheettõõ  iiggéénnyybbee::

(1)
(a) az épület fõ tartószerkezeti elemeinek felújítása, alap

megerõsítése, talajvíz elleni védelem,
(b) tetõ, tetõszerkezet, födémek, kémények teljes vagy

részleges felújítása;
(c) függõfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújítá-

sa;
(d) lift felújítása,
(e) lépcsõház, egyéb közös használatra szolgáló helyisé-

gek teljes vagy részleges felújítása;
(f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévõ épület-

gépészeti berendezések és vezetékhálózatok-különös te-
kintettel a gázvezeték rendszer- teljes vagy részleges felújí-
tására, korszerûsítésére (a központi antenna, a kaputelefon
és a kábel tv berendezéseinek és vezetékhálózatának kivé-
telével),

(g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az együtt
jár az épület hõszigetelésének javítását vagy a baleset meg-
elõzést célzó munkálatokkal,

(h) felszíni csapadékvíz elvezetése,
(i) villámvédelem.
(2) A támogatás kizárólag az (1) bekezdésben meghatá-

rozott munkálatok elengedhetetlenül szükséges mértéket
meg nem haladó kivitelezési és bonyolítási költségeinek fe-
dezésére nyújtható

AA  ttáámmooggaattááss  mméérrttéékkee  ééss  ffeellttéétteelleeii::
(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke a
pénzintézettõl igényelt és általa már jóváhagyott hitelösszeg

a.) 20 %-ig terjedõ óvadéki betét, maximum 5 millió Ft,
valamint

b.) a hitelösszeget terhelõ banki kamat
- 30 %-a, a hitel futamidejének elsõ 5 évében,
- 65 %-a, a hitel futamidejének további 5 évében.
(2) Egy társasház egy évben belül csak egy alkalommal

kaphat támogatást.
(3) A társasház a Rendelet alapján újabb támogatást csak

azt követõen kaphat, amennyiben a pénzintézettõl koráb-
ban felvett kölcsönét már teljes egészében visszafizette.

A támogatás idõtartama (futamideje) legfeljebb 10 év. (A
vállalt idõtartamot a társasház maga határozza meg.)

AA  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  mmóóddjjaa::
A pályázat benyújtásának módja: az erre a célra rendszere-
sített nyomtatványon, a szükséges mellékleteket csatolva.
A pályázat benyújtásának helye: Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Iroda (1014 Budapest I. Kapisztrán tér 1.)

A pályázatokat folyamatosan, 2012. október 29. (hétfõ)
12.00 óráig lehet benyújtani.
AA  ppáállyyáázzaattookk  eellbbíírráálláássáánnaakk  sszzaabbáállyyaaii::

A pályázatokat a Polgármester elõterjesztése alapján a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a
Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság bírálja el.

A pályázatok elbírálása során - a rendelkezésre álló pénz-
összeg erejéig - a pályázatokat az alábbi sorrendben kell fi-
gyelembe venni:

- a volt állami, illetve önkormányzati tulajdonú lakások
privatizációja során alakult társasházak
- egyéb társasházak és lakásszövetkezetek.

A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül közzé-
tételre.

A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyomtatvány Ügy-
félszolgálati Irodáinkon (Budapest, I. Kapisztrán tér 1.,
Budapest, I. Attila u. 12. és Budapest, I. Iskola u. 16. sz.) be-
szerezhetõ, valamint a www.budavar.hu honlapunkról is le-
tölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kérhetõ a
Polgármesteri Hivatal Vagyoni Irodájánál (Zakhar Péter, te-
lefon: 458-3061).

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester 

TTáárrssaasshháázzii  ppáállyyáázzaatt

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

A tanévhez kapcsolódó menetrend egészen a
jövõ évi vakáció kezdetéig marad érvényben,
azonban az október 28-tól november 4-ig tartó
õszi, valamint a december 22. és 2013. január
2. között esedékes téli iskolai szünet alatt idõ-
legesen ismét a nyári indulási idõpontok sze-
rint közlekednek a BKV járatok. A nagyobb já-
ratsûrûségnek köszönhetõen, valamennyi ke-
rületi iskola elérhetõsége javult: a Kosztolányi
Dezsõ Általános Iskola és Gimnázium, vala-
mint a Petõfi Sándor Gimnázium közelében
megálló 5-ös busz reggel 7 és 8 óra között, vala-
mint a tanítást követõ koradélutáni órákban
hét, illetve nyolc percenként, a gyerekeket a

Budavári Általános Iskolába szállító 16-os
buszcsalád tíz és hat percenként, míg a Batt-
hyány Lajos Általános Iskola elõtt járó 39-es
12 percenként indul a végállomásokról.
Csúcsidõben átlagosan hat-hét percenként áll
be a megállókba a Szilágyi Erzsébet Gimná-
zium és a Lisznyai Utcai Általános Iskola diák-
jai számra a legfontosabb közlekedési eszköz-
nek számító 105-ös és 178-as autóbusz. A villa-
mosok közül a Szent Gellért Katolikus Általá-
nos Iskola és Gimnázium, illetve a járat von-
záskörzetébe tartozó Kosztolányi Dezsõ Általá-
nos Iskola és Gimnázium, és a Szilágyi Er-
zsébet, valamint a Petõfi Sándor Gimnázium

miatt nagy számú diákot szállító 18-as is gyak-
rabban közlekedik.

Életbe lépett az õszi menetrend a metrón is,
a kerületet a Déli pályaudvaron, a Batthyány és
a Széll Kálmán téren érintõ „M2” vonalon a
legforgalmasabb napszakokban 2-3 perc a sze-
relvények követési ideje.   

Újdonság a BKV háza tájáról, hogy ismét
kapható szemeszterbérlet. A szeptember 1. és
február 1. között használható szelvény 18.000
forintba kerül, ami 1.250 forinttal kevesebb
mint az ugyanerre az idõszakra szóló öt önálló
havibérlet ára. A különleges ajánlat a kerület-
ben kizárólag a Batthyány téren, valamint a
Déli pályaudvar jegypénztárainál érhetõ el,
ezen kívül a szemeszterbérletet a BKV na-
gyobb elárusító helyein, többek között a Széll
Kálmán téren, a Móricz Zsigmond körtéren
és a Nyugati pályaudvarnál is meg lehet vásá-
rolni. 

Kedvezményes szemeszterbérlet nappalis diákoknak

Érvénybe lépett az új iskolai menetrend 

A címben nem nyelvtani hiba szerepel: ez a
napóra nem az épület homlokzatán, hanem
bent, az épület aulájában látható, az elsõ
emelet ablaksorába illesztve. Újabb dísz au-
gusztus eleje óta,  és még az órát is pontosan
mutatja! A napóra nagy méretû olajfest-
mény, amely a fák szegélyezte kocsiút végén
emelkedõ Csejthe várát ábrázolja. A kép al-
ján négysoros, idõmértékes vers:

Napfény és derü
Óráit mérve idézem:
Kedves Csejthénknek
Hajdani szép idejét

Nem alaptalan a kérdés: hogy került
Csejthe (a mai Szlovákiában Èachtice) a bu-
dai Várba? 

A napóra 1934-ben készült az Úri utca 19.
sz. ház udvara részére. A tulajdonos tervezte
meg, Ney Ákos – eredendõen mérnök, aki
egyébként kitûnõen rajzolt –, õ írta a verset,

és Jeszenszky Gerõ készítette a festményt. A
felvidéki Jeszenszky festõnek készült, 1914-
ben már Nagybányán volt, aztán behívták
katonának, s a háború végére nem csak hi-
ányzott már az a jómód, amelybõl a festõlé-
tet fedezhette volna, de még menekülnie is
kellett szülõhelyérõl. Attól kezdve már csak
„hobbijának” maradt meg a festés.

Csejthéhez nem Báthory Erzsébet míto-
sza kötötte Ney Ákost és Jeszenszky Gerõt,
egymás atyafiait, hanem a nosztalgia az em-
lékké vált otthon, az elveszett idill után.
Mindkettejüknek volt ott háza az elsõ világ-
háború elõtt, és maradt számos rokona to-
vábbra is. Azzal, hogy ez a szép, hangulatos
festmény, restaurálva bekerült a budai
Városháza fogadó terébe, nem csak biztosít-
va lett megmaradása, de a közönség számára
is láthatóvá vált egy eddig rejtett értéke a
Várnegyednek.                                Buzinkay Géza

Igazodva a tanév kezdéséhez szeptemberben életbe lépett a BKV õszi menetrendje. Komolyabb
változásokra nem kell felkészülni, azonban a reggeli, illetve a koradélutáni órákban az iskolai
szünetben megszokotthoz képest gyakrabban közlekednek a járatok. Mindenképpen érdemes fi-
gyelmesen tanulmányozni az indulási idõpontokat, ugyanis egyes vonalakon a pénteki menet-
rend is eltér a hét többi napján érvényestõl. 

Tájékoztatót jelentetett meg a honlapján a
PSZÁF a devizahitel-adósok által igénybe
vehetõ állami fizetéskönnyítõ programok és
az átlátható árazású konstrukciók legfõbb
tudnivalóiról. Az összefoglaló felhívja a figyel-
met a lehetõségek igénybe vételének határide-
jére is, hogy az adósok idõben dönthessenek.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
(PSZÁF) internetes oldalán megjelent tájékoz-
tató bemutatja a rögzített árfolyamon történõ
törlesztésre, az otthonteremtési kamattámoga-
tásra és a Nemzeti Eszközkezelõ (NET) Zrt.
konstrukciójára vonatkozó legfõbb tudnivaló-
kat, s kitér az átlátható árazású hitelekre vonat-
kozó új szabályokra is. (www.pszaf.hu/fogyasz-
toknak)

A rögzített árfolyamú törlesztési lehetõséget
(árfolyamgát 2.) a hiteladós idén december 31-
ig veheti igénybe pénzügyi szolgáltatójánál. Ha
az ügyfél hitele megfelel az elõírt feltételeknek,

az intézmény köteles az erre vonatkozó szerzõ-
dést megkötni. A program a kiszámítható és az
átmenetileg csökkenõ törlesztõ részletek mel-
lett azért is kedvezõ, mert az ügyfél kamattarto-
zását részlegesen elengedik.

Az állami otthonteremtési kamattámogatás
is a bajba jutott hiteladósoknak nyújt segítsé-
get. Az állam meghatározott forint kölcsönök
kamatfizetéséhez a futamidõ elsõ öt évében ka-
mattámogatást nyújt. Ez az idén december 31-
ig igényelhetõ lehetõség kizárólag a forint ala-
pú hitelekhez vehetõ igénybe, ahol a kamat, a
költség, s a tõke törlesztése is forintban törté-
nik.

A Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. feladata azok-
nak a szociálisan leginkább rászorult hiteladó-
soknak a  megsegítése, akiknek jelzáloghitellel
terhelt ingatlanuk van, és fizetési kötelezettsé-
geiknek tartósan nem tudnak eleget tenni. A
NET Zrt. a törvényben foglalt feltételek fennál-
lása esetén a hitellel érintett ingatlanokat meg-

vásárolja úgy, hogy az adós bérlõként a lakás-
ban maradhat.

Az átlátható árazásra vonatkozó rendelkezé-
sek szerint a jelzáloghitel-szerzõdések megköté-
sekor a pénzügyi intézmények kötelesek a ka-
matláb változását ellenõrizhetõ külsõ mutatók-
hoz (például bankközi kamatokhoz) igazítani
vagy hosszú idõre fixálni. Így az ügyfelek a ko-
rábbiaknál átláthatóbb, követhetõbb jelzálog-
hiteleket érhetnek el. 

Fontos, hogy az egyes konstrukciók igénybe-
vételével kapcsolatos körültekintõ döntéshez
az ügyfelek ne csak a programokba való belépé-
si és megfelelési feltételeket tanulmányozzák
át, hanem egyéni élethelyzetük, jövõbeni pénz-
ügyi teherviselõ képességük mérlegelése után
válasszák ki a megfelelõt. Az új felügyeleti tájé-
koztató mellett a PSZÁF fogyasztóknak szóló
oldalain a hitelek/fizetési nehézségek menü-
pontjában további részletes tájékoztatók is ol-
vashatók. 

Meghívó
udvarkoncertre
Szeretettel várunk mindenkit idei, 

centenáriumi Udvarkoncert-sorozatunkra a
Budapest I. kerület, Szilágyi Dezsõ tér 4. 

számú lakóház udvarára! Az idén 100 éves 
házunkban rendezett koncertjeinket 

Bartók Béla emlékének ajánljuk, 
aki 1922-28 között házunk lakója volt.

A koncertek ideje és mûsora
Szeptember 28. péntek 19 órakor:

Gallai Judit és tanítványai koncertje 
Zsida Ramóna - hegedû, Zöld Ágnes - hegedû,
Nagy Teodóra - brácsa, Nádas Csilla - cselló,
Gallai Judit - cselló, kürt, klarinét.

Mûsor
Haydn: B-dúr ,,Napfelkelte” vonósnégyes 

op 76. No 4.
Mozart: Esz-dúr kürtkvintett

Brahms: D-dúr klarinétkvintett
Szeptember 29., szombat 19 órakor: 
Razvaljajeva Anasztázia hárfaestje

Mûsor
R. Glier: Impromptu

J. S. Bach: Lant szvit BWV 996
M. Mcsedelov: Variációk egy Paganini témára

M. Glinka: Noktürn
P. Hindemith: Szonáta
G. Fauré: Impromptu

M. DeFalla: Spanyol tánc No.1
Szeptember 30., vasárnap 19 órakor: 
A Krulik vonósnégyes koncertje

Krulik Eszter - hegedû, Bálint Angéla -hegedû,
Ludmány Dénes - brácsa, Pintér Balázs - cselló

Mûsor
Mozart: Esz-dúr vonósnégyes KV 428

Bartók: 5. vonósnégyes
A koncert szervezõi: Razvaljajeva Anasztázia,

Sugár Péter és Baranyai Katalin
Házunk a Budai Vigadó melletti lakóépület, Bartók Béla 

és Amrita Sher Gil emléktáblájával, a református 
templommal szemben, tulajdonképpen a Fõ utcában.

December 31-ig igényelhetõ az otthonteremtési kamattámogatás

Felügyeleti „kisokos” devizahitel-adósoknak

Napóra a ,,Városházában”
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Szeptemberi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 2012. szeptember
25-én 17 órakor az I. kerületi Házasságkötõ Teremben
(Budapest, I., Úri u. 58.) Volt egyszer egy Bilicsi
Tivadar… Színházi teadélután. Vendégek: Bilicsi Er-
zsébet, Bilicsi Katalin, Haragos Gábor a Big Ben teaház
igazgatója, Pataki János cukrászmester a Cukrász
Iparosok Országos Ipartestületének elnöke. Házigaz-
da: Szigethy Gábor.

Gyalogoljunk együtt! 
Folytatódnak a gyalogtúrák a Tabáni Gyaloglók Köre
szervezésében. Az elsõ õszi túra szeptember 21-én
lesz. Találkozó pénteken háromnegyed kilenc órakor,
a Széll Kálmán tér, 61-es villamos megállójában. A tú-
ra útvonala igény szerint a helyszínen kerül kiválasz-
tásra, a gyaloglásra szánt idõ kb. 3 óra. Az esetleges
balesetért a túravezetõ felelõsséget nem vállal. A
programon a részvétel ingyenes. Túravezetõ: dr.
Szentiday Klára, telefon: 375-8467.

Öregdiák találkozó a „Batyiban”
Az I. kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola ebben az
évben ünnepli fennállásának 140. születésnapját.
Ebbõl az alkalomból találkozót szervezünk egykori
tanárainknak és tanulóinknak 140 percben. Szere-
tettel várunk minden régi „Batyist” 2012. szeptember
28-án, pénteken 16 órakor. Helyszín: 1015 Budapest,
Batthyány u. 8.

20 éves a Magyarországi Montessori Egyesület
2012. június 23-án tartotta a 20 éves Magyarországi
Montessori Egyesület ünnepi közgyûlését a III. kerüle-
ti Veres Péter Gimnáziumban, ahol négy Montessori
szakpedagógus, Bánkutiné Benedek Erika, Jávor Júlia,
Kovács Éva, Vigh Andrea képviselte 140 éves iskolán-
kat. Az ünnepi mûsort Stefán Mariann, a MME elnök
köszöntõje, B. Méhes Vera tiszteletbeli elnök gondola-
tai, és Kovács Anna visszaemlékezése követte. A talál-
kozót színesítette az ország különbözõ Montessori in-
tézményeinek eszközbemutatója és kiállítása. A Batt-
hyány Lajos Általános Iskolában 14 éve Montessori
szellemiségében folyó munka is bemutatásra került.
Szakmai elõadást tartott dr. Vass Vilmos (ELTE PPK)
és dr. Kelemen Lajos (Debreceni Egyetem). Az ese-
ményt megtisztelte jelenlétével az Európai Montessori
Tagozat elnöknõje is. A Batthyány Lajos Általános
Iskola elnyerte a MME által adományozott „Minõsített
Montessori Iskola” megtisztelõ címet. Ezzel az oklevél-
lel elismerést nyert, hogy iskolánk 1998. óta eredmé-
nyesen, szakszerûen és színvonalasan alkalmazza a
Montessori-módszert. 

RRöövviiddeenn

A VÁRNEGYED
újság korábbi számai 

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

a Magazinok címszó alatt.

Augusztusban a Palotanegyedben szinte egy-
mást érték a több napos fesztiválok. A hajnalig
tartó hangos zene és a zaj miatt nagyon sok ke-
rületi lakó tett bejelentést az önkormányzatnál. 

Alig fejezõdött be a hajnalig tartó popzenei kon-
certekkel megtûzdelt fesztivál, máris kezdõdött
egy másik a Palotanegyedben. Sokan – joggal - ne-
hezményezték, hogy egy popzenei fesztivált vagy
éppen a Budai Várhoz semmilyen módon nem
köthetõ alkoholt népszerûsítõ fesztivált miért ép-
pen a Palotanegyedben, világörökségi területen
kell megtartani. A Palota teraszain egymást érõ
rendezvények és a hajnalig tartó hangos zene mi-
att sokan tettek panaszt a polgármesteri hivatal-
nál illetve a rendõrségen. 

Hogyan válhatott a Budai Vár fesztiválköz-
ponttá? A Palotanegyed állami terület, helyszínei
- Savoyai terasz, Hunyadi udvar, Oroszlános ud-
var, Halászó fiú terasz, Újvilág-kert – a Várgond-
nokság Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe tartoz-

nak. A területek hasznosításáról, kiadásról is ez a
szervezet dönt. Az I. kerületi önkormányzatnak
így nincs érdemi beleszólása, ki és milyen rendez-
vényeket tart a világörökségi területen. 

A zenés, táncos rendezvények megtartását kor-
mányrendelet szabályozza. Mint ismert, tavaly ja-
nuár 15-én két lány és egy fiatal nõ vesztette életét
a Nyugati téri West-Balkán nevû zárt szórakozó-
helyen, ahová egyszerre közel 3000 embert en-
gedtek be. A fiatalok a hirtelen kitört pánikban

vesztették életüket. A diszkó-tragédia után szüle-
tett meg az a jogszabály, amelynek elsõdleges cél-
ja, hogy biztonságosabbá tegye a zenés-táncos ren-
dezvényeket. E rendelet értelmében egy-egy ren-
dezvény megtartásához szükséges engedélyt ható-
sági eljárást követõen a területileg illetékes jegyzõ
adja ki. Csak azt vizsgálhatja azonban, hogy a jog-
szabályban elõírt dokumentumokat, így a bizton-
sági tervet, a tûzvédelmi szabályzatot, nem sza-
badtéri rendezvény esetén az építészeti-mûszaki
dokumentációt és a tervezõi nyilatkozatot a szer-
vezõk benyújtották-e, és azok megfelelnek-e a jog-
szabályban foglaltaknak. A kérelem benyújtását
követõen a szakhatóságok - katasztrófavédelem,
ÁNTSZ, rendõrség - helyszíni személt tartanak,
majd az ott tapasztaltak alapján adják ki a szakvé-

leményt. Ha valamennyi szakvélemény rendelke-
zésre áll, akkor a jogszabály szerint a jegyzõnek
nincs lehetõsége az engedély megtagadására.      

Zajkibocsátással, zajterheléssel kapcsolatban
azonban e jogszabály egyáltalán nem foglalkozik,
vagyis a szervezõknek elõzetesen nem kell nyilat-
kozniuk a zajértékekrõl és ezt a polgármesteri hi-
vatal sem vizsgálhatja, hiszen a már hivatkozott
jogszabály nem írja elõ. Sõt, arra sincsen lehetõsé-
ge sem a jegyzõnek, sem más hatóságnak, hogy az
erõs zajhatás miatt leállítson vagy bezárasson egy
rendezvényt. Erre ugyanis csak akkor van lehetõ-
ség, ha a rendezvényen jelentõsen nagyobb lét-
számban vannak jelen, mint az engedélyben
meghatározott létszám; ha hiányzik a biztonsági
tervben meghatározott számú biztonsági személy-

zet vagy ha a zenés, táncos rendezvény folytatása
az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár. 

A zajkibocsátást a környezeti zaj- és rezgésterhe-
lési határértékek megállapításáról szóló kor-
mányrendelet szabályozza. E jogszabály azonban
a június 1. és szeptember 15. közötti idõszakban
megrendezésre kerülõ fesztiválok esetében igen
magas határértéket enged meg. A nappali idõ-
szakban, 6.00 és 23.00 óra között 65 decibelt
(dB), éjszaka, azaz 23.00 és 6.00 között 55 dB-t.  

Összehasonlításként Ausztriában például a
városi lakóterületeken nappal 55 decibel (dB),
éjjel pedig 40 dB a megengedett érték. Nagy-Bri-
tanniában még szigorúbbak az elõírások: hango-
sító berendezés az utcán (ideértve az utakat, jár-
dákat, tereket, köz számára nyitva álló udvaro-
kat) nem üzemeltethetõ  este 9 óra és reggel 8 óra
között.

Hozzávetõlegesen a rádió 50 dB, a társalgási
beszéd 60-70 dB, a kiabálás 80-100 dB, a légkala-
pács 105 dB terheléssel jár. Bár szakértõk sze-
rint a zaj hatása függ a hang erõsségétõl, magas-
ságától és idõtartamától, az azonban szinte bizo-
nyos, hogy a fesztiválok éjszakai zajkibocsátása
erõsebb volt, mint a sima társalgási beszéd vagy
egy rádió hangja. 

Megkérdeztük a polgármestert… 
l Bizonyára Önhöz is eljutottak a vári fesztiválok

miatti lakossági panaszok.
Igen, én is számos e-mailt és személyes megkere-
sést kaptam. Egyetértek a lakókkal; az senkitõl
sem várható el, hogy heteken keresztül elviselje a
rendezvények építésekor az óriási teherautó-for-
galmat, majd a hajnalig tartó zenét, ricsajt, és
emiatt ne tudjon pihenni, aludni. 
l Mit tehet az önkormányzat, hogy csökkentse a

vári fesztiválok számát?
A rendezvények engedélyezése hatósági ügy,
amelyet a jogszabály a polgármesteri hivatal és a
jegyzõ hatáskörébe utal. A polgármesternek vagy
a Képviselõ-testületnek nincs semmi lehetõsége,
hogy döntsön egy-egy fesztivállal kapcsolatban.
Ráadásul a Palotanegyedben megtartott feszti-
válokhoz a helyszínt - amely állami terület – a
vagyonkezelést végzõ Várgondnokság Kft. adta
bérbe. A Kft. nemrég megválasztott új vezetõje
osztja azt a véleményt, miszerint a Budai Vár
nem fesztiválközpont. Bízom benne, hogy a jövõ
évben radikálisan csökkentik majd a több napos,
késõ éjszakába nyúló rendezvények számát. 
l Hogyan lehet kezelni a zajproblémát? 

A Mesterségek Ünnepe 26 éve, a Borfesztivál
idén 21. éve van jelen a Budai Várban. Mindkét
rendezvény esetében a koncertek 22.00 órakor
befejezõdnek és 23.00 órakor a teljes rendezvényt
bezárják. Úgy vélem, ennél több fesztivál nem
kell a Palotanegyedbe, hiszen a terület nem a sör-
rõl, a popzenérõl vagy a libamájról szól, hanem a
nemzet történelmének szerves része. Emellett pe-
dig szigorú szabályozást kell bevezetni, amely te-
kintettel van az itt élõk érdekeire és a Budai Vár
specifikumaira. Fontos lenne, hogy a rendezvé-
nyek megtartását szabályozó rendelet is foglal-
kozzon ezzel a kérdéssel, hogy a hatóságoknak le-
gyen lehetõségük az erõteljes fellépésre. Helyi ren-
deletben pedig szabályozzuk a fesztiválok zajvé-
delmi elõírásait. Ez a társas együttélés alapja. 

Lakossági panaszok 
(…) „Ön szerint muszáj az Unique fesztiválnak

a Budavári Palota Oroszlános Udvarán reggel 4-
ig tartani? (…) Valaki figyelembe veszi a lakók ér-
dekeit, vagy csak a bevétel fontos?”  

(…) „Maguk minõsíthetetlenül zajosak, ami a
hely jellegébõl adódóan más kerületek lakóinak
nyugalmát is tönkreteszi.”(…) 

(…) „Hegyvidéki lakásom ablakai a várra néz-
nek. A Dózsa György téren megrendezett fesztivál
basszushangjai és dobolása lehetetlenné tette az
éjszakai pihenést több napon át. Mindennek bete-
tõzése volt a várban a hét végén tartott túlerõsí-
tett éjszakai csendháborítás.” (…) 

Internetes hozzászólások
jazzcool1,2: Az önkormányzat jól tette, hogy

nem engedélyezi a jövõben a hotelhajók kikötését
az I. kerületi partszakaszon. Azt is jól tenné, ha a
jövõben nem engedélyezné a budavári fesztivál-
dömpinget, mert az is sok ember nyugalmát zavar-
ja. Egy kivétel lehetne, a már tényleg hagyományos
Borfesztivál. A sörösök, a pálinkások és az egyéb
bulik menjenek a ligetbe, vagy a Margitszigetre stb.

Nerdy: Én nem is értem, hogy ezeket a fesztivá-
lokat miért kell a várban megrendezni. Biztos len-
ne olyan hely, ahol nem zavarja az ott élõket, csak
egy kicsit gondolni kellene a helyben lakókra.

Zajos fesztiválok a Várban Élményvonatozás 
az Idõsek Napján
A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat az Idõsek Világnapja alkalmából szervezen-
dõ élményvonatozásra szeretettel várja az I. ke-
rületi idõs polgárok jelentkezését.

Az élményvonatozás idõpontja: 2012. ok-
tóber 1., hétfõ.
Program:
l 8.30 órakor gyülekezés a Déli-pályaudvaron
a Budavári Önkormányzat különvonatánál
l Indulás 9.00 órakor
l Útvonal: Budapest–Gyõr–Budapest
l Séta és városnézés Gyõrben, idegenvezetéssel
l Ebéd Gyõr belvárosában
l Érkezés Budapest Déli– pályaudvarra várha-
tóan 16.00 órakor

Jelentkezési határidõ: 2012. szeptember 24
- 27. között 9.00-12.00, és 13.00-15.00 óra kö-
zött, valamint 2012. szeptember 28-án 9.00-
12.00 óra között.

Jelentkezni csak személyesen lehet az aláb-
bi címeken: Budavári Önkormányzat I. szá-
mú Idõsek Klubja, 1015 Budapest, Hattyú u.
16., telefon: 201-9735. Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Gondozási Központ
1013 Budapest, Attila út 8. telefon: 225-3268.

A jelentkezéshez szükséges okmányok: sze-
mélyi igazolvány, lakcímkártya, nyugdíjszel-
vény.

A jelentkezés feltétele: az öregségi vagy rok-
kantsági nyugdíj havi összege ne haladja meg a
142.500 forintot. 

(A változás jogát a szervezõk fenntartják.)  

Ebtartók figyelmébe!
Augusztus 1-tõl változott a kedvtelésbõl tartott állatokkal
kapcsolatos szabályozás: 2012. december 31-ig el kell vé-
gezni az ebek mikrochippel történõ megjelölését. Az eljárás
az önkormányzati állatorvosi rendelõben (1015 Buda-
pest, Batthyány utca 48.) regisztrációs díjjal együtt, ked-
vezményesen bruttó 2200 Ft-ba kerül.

2012. augusztus 1. napjától változtak a kedvtelésbõl tar-
tott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet az állatok tartására és az állatokkal
való bánásmódra vonatkozó rendelkezései. 

Az ebek mikrochippel történõ megjelölését ez év de-
cember 31-ig el kell végezni. 2013. január 1. után négy hó-
naposnál idõsebb eb mikrochip nélkül nem tartható. 
További változás, hogy tilos

– kistestû ebet 10 m2-nél, közepes testû ebet 15 m2-nél,
nagytestû ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan, 

– kistestû ebet 4 m-nél, közepes testû ebet 6 m-nél, nagy-
testû ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve,

– gerinces állat kifejlett egyedét 30 liternél kisebb ûrtar-
talmú térben tartani.

Az új rendelkezés értelmében eb küllemének megvál-
toztatása érdekében farok kurtítás az eb hét napos koráig
végezhetõ.

Az állatban félelmet keltõ, erõs fény- vagy hanghatással
járó tevékenységek, idõjárási jelenségek teljes idõtartama
alatt az állat tartójának gondoskodnia kell az állat félelmé-
ben történõ elszökésének megakadályozásáról és töreked-
nie kell az állat megnyugtatására.

Az önkormányzati állatorvosi rendelõben (1015 Buda-
pest, Batthyány utca 48.) az ebek mikrochippel történõ el-
látása regisztrációs díjjal együtt, kedvezményesen bruttó
2.200 Ft-ba kerül. Kérjük, használja ki a lehetõséget!
Telefon: 213-68-74 és 0630-933-10-25.

dr. Hámori Zsolt, kerületi állatorvos 

Még lehet jelentkezni a közösségépítõ programra

Szomszédoló szomszédok
Szeptember 22-én, szombaton, immár harmadszor hirdeti meg a Szomszédünnepet a
Hungarofest Nonprofit Kft. A program célja, hogy alkalmat teremtsen a lakás, épület
vagy akár az utcaszomszédoknak egymás jobb megismerésére, s ezáltal a helyi kisközös-
ségek megerõsítésére. 

A rendezvény ötlete a kilencvenes évek elején született meg Párizsban, ahol a 17. kerü-
letben élõ, nehezebb sorban vagy egyedül élõ emberek támogatására segítõhálót hoz-
tak létre. Együtt karácsonyoztak azokkal, akiknek nincs családjuk, az idõseknek bevá-
sároltak, a szülõk reggel iskolába vitték az ugyanoda járó gyerekeket a szomszédságból.
1999-ben megtartották az elsõ Szomszédünnepet nyolcszáz lakóépület bevonásával, és
több mint tízezer résztvevõvel. A rákövetkezõ évben már országos méretûvé vált az ese-
mény, és közel félmillióan ünnepeltek egy idõben. 

A 2000-ben Párizsból induló akciónak napjainkban számos résztvevõje van szerte
Európában, Magyarországon a Hungarofest Nonprofit Kft. kezdeményezésére 2010-
ben május 28-án került elõször megrendezésre Pécsett, Európa Kulturális Fõváro-
sában. 

A rendezvényre városszerte közel harmincöt helyszínen, több mint ezer pécsi civil és
aktivista közremûködésével készültek, az egész várost felpezsdítõ és megmozgató ren-
dezvény keretében mintegy kétezerötszázan ünnepeltek együtt. 

2011 májusában a magyar uniós elnökséghez kapcsolódóan megrendezett Szom-
szédünnep alkalmából ötven településen már csaknem kétszáz helyszínt regisztráltak
honlapjukon a szervezõk, és összesen mintegy tizenhatezer embert mozgattak meg. 

Az idén õsszel megrendezésre kerülõ Szomszédünnephez csatlakozók egy közös fõ-
zés, játék vagy sportolás, esetleg kulturális program, kertészkedés keretében egy kicsit
jobban megismerhetik szomszédjaikat, a lényeg, hogy a kisközösségek magukénak érez-
zék az ünnepet, megtapasztalják a saját szervezés örömét, és az összekovácsolódás ere-
jét. Az eseményen bárki részt vehet, a rendezõk várják azokat a lelkes szervezõket, akik
saját lakóhelyükön vállalják, hogy összehozzák az ott élõket.

A rendezvényrõl és a csatlakozás módjáról bõvebb információkat olvashatnak a
www.facebook.com/szomszedunnep oldalon, de a 06-1-266-1357-es telefonszámon,
és az info@szomszedunnep.hu e-mail címen is készségesen álnak az érdeklõdõk rendel-
kezésére.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

(Folytatás az 1. oldalról) 
De mind között a legbátrabbnak a hajdúk bizo-
nyultak, akik elõször júniusban tûzték ki a ma-
gyar lobogót a vár falára - az õ hõsiességüket õrzi
az Ostrom utca, a vezetõjükrõl elnevezett Fiáth
János utca és az elsõ magyar lobogó helyét megje-
lölõ zászlótartó. 

Nem szabad elfeledkezni a hõsiesen küzdõ el-
lenfélrõl, az albán származású, de gyermekkorá-
tól janicsárnak nevelt Abdurrahman pasáról
sem: a vár védõje 70 évesen karddal a kezében
halt meg. Pedig módja lett volna a menekülésre,
híveinek azonban így válaszolt: “Ha nem tudtam
megvédeni a rám bízott várat, haljak meg én ma-
gam is itt”. Igazi katona volt, nem úgy mint 1849-
ben a körbefogott várból a pesti polgári negyedet
ágyúval lövetõ osztrák Hentzi – utalt a dicstelen
történelmi párhuzamra a polgármester. Szerinte
mindezek után talán nem meglepõ, hogy a testü-
let döntése értelmében idén is olyanok kapják a
díjat, akik a mában testesítik meg az egykori vár-
védõk elszántságát. 

,,Egytõl egyig olyan emberek, akik a helyesnek
felismert útról soha le nem tértek, a meggyõzõ-
désbõl vállalt elveiket soha fel nem adták, a korlá-
tok elõtt meg nem torpantak. Legyen szó az aka-
dályt nem ismerõ étteremtulajdonosról, a szolgá-
latát a kommunizmus legsötétebb idejében is
odaadással vállaló lelkészrõl, vagy a karmesterrõl,
akinek köszönhetõen Budavár a régió egyik legje-
lentõsebb barokk és bécsi klasszikus korszakra
specializálódott régizenei mûhelyévé vált” - sorol-
ta a kitüntetettek érdemeit kerületünk polgár-
mestere.

Zsidai Ilona, Madocsai Miklós és Vashegyi
György és munkáságának fontos üzenete van: azt
példázzák, hogy nem csak a fizikai újjáépítésre
van szükség, mint egykor az ostromok és az enyé-
szet után - ahogyan éppen most a Várbazárt épít-
jük újjá - hanem szükség van szellemi és lelki ener-
giákra is. Tõlük, a legkiválóbbaktól kapunk eh-
hez hitet, jó ízlést és tartást, mûvészi katarzist - le-
gyünk akár a koncertteremben, a környék étter-
meiben vagy Isten házában. 

,,Egy közösség gyarapodásához leginkább a lel-
ki folyamatok járulnak hozzá. Az alkotó tehetség,
a teremtõ erõ, a megértõ és megnyugvást adó sze-
retet ereje. Ez az õ példájuk. E nélkül a lelki épít-
kezés nélkül nincsen semmilyen maradandó vál-
tozás, nem létezik felemelkedés - és nincs jövõnk
sem” - osztotta meg meggyõzõdését a jelenlévõk-
kel dr. Nagy Gábor Tamás.

Az ünnepi köszöntõ után a kitüntetettek mél-
tatása következett. A budavári éttermek felújítá-
sáért, a magyar gasztronómai hagyományok ápo-
lásáért kitüntetett Zsidai Ilonát fia, Zsidai Zoltán
mutatta be. Elmondta, hogy édesanyja harminc
évvel ezelõtt, a Hungarhotels marketingeseként
nagyot mert álmodni, amikor a Fortuna utcában
egy már nem mûködõ pékségben létrehozta elsõ
éttermét. Ezt követte a második, majd a harma-
dik vendéglõ, így létrejött a város legszebb részén,
a Fortuna utcában az az étteremcsalád, amely
nemzetközi hírnévre tett szert. Zsidai Ilona azóta
is azon fáradozik, hogy méltó helyére emelje fel a
magyar gasztronómiát. Ehhez a munkához ad
újabb erõt a számos szakmai elismerés, és most a
Budavárért Emlékérem, amely újabb inspiráció
az elkövetkezõ feladatok teljesítéséhez. 

Egyetértett fiával Zsidai Ilona, aki annak a meg-

gyõzõdésének adott hangot, hogy a vendéglátás a
vendégek szeretetérõl szól és nem a vendéglátó-
ról. Az önkormányzat kitüntetése fontos számá-
ra, hiszen megerõsítése a családjával közösen vég-
zett munkának. 

Bencze Imre evangélikus esperes laudációjá-
ban leszögezte: Madocsai Miklós - Miklós bácsi -
méltó arra, hogy megkapja az emlékérmet, egysze-
rûen azért, mert jó ember. Jó ember, hiszen szere-
ti Jézust és tudja, hogy szereti õt az Isten. Budán
született, az ostrom után kapcsolódott be a buda-
vári evangélikus gyülekezet munkájába, 1953-
ban szentelték lelkésszé. Elõször a Deák téri gyü-
lekezetben tevékenykedett, 1955-ben belsõ ösz-
töndíjas volt, majd egy évvel késõbb budavári be-
osztott lelkész lett - hittant tanított, ifjúsági mun-

kát végzett, s bár mindenki megelégedésére dol-
gozott, 1961-ben, minden bizonnyal politikai
okokból a Vas megyei Kissomlyóra helyezték át.
Az Állami Egyházügyi Hivatal azt sem engedte,
hogy hazajöjjön gyermekeihez, ezért inkább se-
gédmunkásként elhelyezkedett a Kõbányai
Gyógyszergyárban, így családjával lehetett. Negy-
venöt évvel ezelõtt adatott meg számára, hogy is-
mét a Várban munkálkodjon. 1990-ig szolgált a
gyülekezetben, ez idõ alatt azonban mindvégig a
háttérben maradt: gyermek és ifjúsági konfirmá-
ció oktatásban vett részt, esküvõre készítette fel a
híveket és igyekezett megvigasztalni a temetés
után hozzá fordulókat. Nyugdíjba vonulása után
sem tétlenkedik, írói és szerkesztõi munkájával
szolgálja a közösséget. Ma is szívén viseli az embe-
rek sorsát: amit tett, alkotott azt mind elhivatás-
ból tette, tanítva, lelkesítve, reménnyel töltve el
az arra szorulókat. 

A méltató szavakhoz Madocsai Miklós annyit
tett hozzá, hogy közel 70 éve a kerület polgára, ez
idõ alatt számos jelentõs dátumot élt meg. ,,Negy-
ven éven át a Bécsi kapu téri gyülekezet lelkésze-
ként arra törekedtem, hogy segítsek begyógyítani
a lelki sebeket, hogy megbecsüljük egymást és jár-
juk a megértõ szeretet útját, nem megfeledkezve
a köz szolgálatáról” – köszönte meg az elismerést
a nyugalmazott evangélikus lelkész. 

Vashegyi György személyében a múltat hitele-
sen megjelenítõ karnagyról beszélt Várbíró Judit,
aki elmondta, hogy az Orfeo zenekar és a Purcell
kórus alapítója karmesterként már huszonegy
évesen képes volt életre kelteni a barokk kor kül-
sõségeit. Mint a Mûvészetek Palotájának zenei
szerkesztõje rámutatott, mindez korántsem vélet-
len, hiszen Vashegyi György éppen Bach Máté
passiója miatt választotta hivatásául a zenét. A
historikus játék érdekelte, ahogyan egyszer fogal-
mazott, a zene drámaiságának bemutatása az
egyik legfontosabb feladata. Neki köszönhetõ,
hogy számos, korábban kevésbé ismert barokk
operával köthetett barátságot a magyar közönség.
E mellett a ,,nagy neveket” is rendszeresen ve-
zényli, Mozartot vagy éppen Haydn-t. Tevé-

kenysége nem szorítkozik a kottaszerû vezénylés-
re, tudása komplex, jól ismeri a téma történetisé-
gét, az adott korszak ruházatát, építészeti össze-
függéseit. Tudását a Piarista Gimnáziumban ala-
pozta meg, képessége, hogy az újdonságok újabb
ismeretekre sarkallják, teszi zseniális mûvésszé. A
karnagy Vashegyi azonban nem csak álmodozó:
céltudatosan építette fel elõször a Purcell kórust,
majd az Orfeo zenekart, utóbbi tagjait maga ké-
szítette fel a historikus zene speciális kihívásaira,
hiszen 2010-ig nem volt régi zenei tanszék, ahon-
nan válogathatott volna. A programok összeállí-
tása a plakátok készítése, az Orfeo honlapja, a
mûvek magyar fordításának elkészítése mind az õ
munkáját dicsérik. Zeneakadémiai tanszékveze-
tõ tanárként mindez természetes számára: tehet-
ségével jól sáfárkodik, munkája hozzájárul a ma-
gyar zene fejlõdéséhez minõségi és tartalmi tekin-
tetben egyaránt. 

Vashegyi György az elhangzottakat azzal egészí-
tette ki, hogy az önkormányzatnak köszönhetõen
2003-ban lelt otthonra karmesterként az elsõ ke-
rületben, ami komoly felelõsség és megtisztelte-
tés. Ennek igyekszik megfelelni az Orfeo zenekar
és a Purcell kórus minden tagja, akik tehetségük
szerint erõsítik a világban Budavár jó hírnevét.  

Az emlékérmek átadása után az ünnepség foga-
dással zárult.                                                              - ám - 

Átadták a Budavárért Emlékérmeket Budai Krónika 1473
A Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe
programsorozat eseményeként ingyenesen le-
hetett megtekinteni a nemzeti könyvtárban
az elsõ Magyarországon nyomtatott könyv, a
Budai Krónika Magyarországon található
mindkét példányát. 

„Finita Bude anno Domini MCCCCLXXIII
in vigilia penthecostes: per Andream Hess” –
Befejezõdött Budán az Úr 1473. esztendejében
pünkösd elõestéjén Hess András által. A Budai
Krónikának ezzel az utolsó mondatával kezdõ-
dik a hazai nyomdászat története. Biztos, hogy
539 évvel ezelõtt a mai nemzeti könyvtár épüle-

tétõl körülbelül 1000 méterre ott hevert a bu-
dai nyomdász szekrényében ez a két magyar õs-
nyomtatvány – nagyjából kétszáz másik pél-
dánnyal együtt. S a bizonyára nagyon boldog
Hess András egyik elsõ gondolata talán az lehe-
tett, hogy melyik példányt sikerül majd eladnia
a budai vásáron, 1473 pünkösdjén… 

Az Országos Széchényi Könyvtár tulajdoná-
ban lévõ példány egy abból a tízbõl, amely
fennmaradt a világon a számunkra felbecsül-
hetetlen értékû mûbõl. A Magyar Nyelv és a
Magyar Könyv Ünnepére kölcsönkérték a má-
sik, hazánkban található példányt is, amely-
nek különlegessége, hogy egybe volt kötve
Julius Caesar A gall háború címû mûvével, ab-
ból választották le 1875-ben. 137 év után –
igaz csak két napra – újra, egy térbe került a há-
rom nyomtatvány: Hess András Budai Króni-
kájának két hazai példánya mellett Julius Ca-
esar nevezetes mûve igen korai kiadásának egy
fennmaradt kötete. 

Szûknek bizonyult a hangulatos terem egyik
legvarázsosabb kezû alkotónknak. Kiss Ilona
az utóbbi évtized munkáiból válogatott, fõleg
mûvészkönyveibõl. Pedig grafikái, izgalmas
kollázsai, tiszta-gondolatú festményei együtt
arról tanúskodnak, hogy egy folyton kísérletezõ
és megújuló ember él közöttünk.

Kiss Ilona vállalkozása gyönyörû és megrendítõ
mai gyûlölködõ életünkben. A világot két kezé-
vel formáló finom vonalú mûveivel, a törékeny
szépséget jeleníti meg. A merengés alakjai, õszi
falevelei, ablakos házai, szavai és versmondatai
ragyognak rajzain és szitanyomatain. Derengõ
emlékekbõl, a múlt-idõbõl néznek vissza író és
költõportréi: Balassi Bálint, Petrõczy Kata Szi-
dónia, Arany János, Juhász Gyula, Krúdy Gyula,
Kassák Lajos, Márai Sándor, József Attila… Ré-
giek és maiak, fõleg Erdély nagy poétája, Ká-
nyádi Sándor. Több mûvészkönyv is õrzi fájó-
szép sorait, megmaradást hirdetõ üzeneteit.

Ódon modernségû munkáin idézi meg a hí-
res, õsi könyvmûhelyt: a gyomai nyomdát, Misz-
tótfalusi Kis Miklós áldozatos életét. A Nemzeti
Könyvtár sejtelmes díszalbuma a 200 éves évfor-
dulóra készült. És itt vannak az útbaindító mes-
terre, Kass Jánosra emlékezõ lapok is: Juhász

Ferenc búcsúversének széttöredezett gondola-
tai. Gazdag, sokirányú mûvészete a folyamato-
san megújuló csoda, múlt és jelen, komolyság és
játék, áhitat a régi kultúrákról, növényekrõl, me-
se-apróságokról, gyökerekrõl és szárnyakról. Va-
lóság és képzelet egybefonódása, gyerekkorunk
föltámadt álmai. Törékeny mûvészetét életsze-
retet itatja át, és az a fölismerés, hogy a világ nem
kongó üresség, de hétköznapi kis csodák végte-
lensége. Külön fejezetet szentelhetnénk finom
papírlapjaira, a színek harmóniájára, a betûk

pontos elhelyezésére. A kiemelt szövegek láttató
funkciójára. Ritmusokkal telített sorozataira. A
felhasznált anyagokra: fa, fém, papírmassza, tex-
til, viasz, filc, szarvasbõr. Érzékeny ujja ezekbõl
teremt tömör képüzeneteket.

Akik vigyázó szemmel figyelik képzõmûvésze-
tünk zajos hétköznapjait, korán felfedezhették:
egy nagy tehetségû grafikusmûvész építi világát:
Kiss Ilona. Azóta megsokasodott mûveiben:
könyvterveiben, illusztrációiban, rajzaiban, fest-
ményeiben, szobraiban, mûvészkönyveiben ott
a veszendõ élet, és a sûrû világ. Valamelyik te-
nyérnyi képén egy csöpp madár suhan fölfelé,
ilyen boltozatos magaslatokra jutott õ is lázas, ál-
dozatos munkával. Néhány szárnycsapás még,
és a nagyok között kell köszöntenünk.          F. F. L. 

Kiss Ilona grafikusmûvész kiállítása a Várnegyed Galériában

Budavár

Indián nyár a
Várnegyed Galériában
Szeptember 20-án 18.00 órakor nyílik meg a
Várnegyed Galéria új kiállítása, Baracsy Ti-
bor: Indián nyár címmel. 

,,A színek jelentik a világot és az életet, az ál-
mokat és az érzéseket. A színek zenélnek , illa-
toznak, mesélnek, provokálnak: megmozdí-
tanak bennünk valamit. Akinek nem fonto-
sak a színek, azt is mondhatná; ne vegyek leve-
gõt!” 1994 óta nem születtek újabb színekkel
megfogalmazott mesék Baracsy Tibor ecsetjé-
bõl. A sokadik õsz jön és nem ül a Dunaka-
nyar vagy a Balaton felvidék hegyein A4-es
rajzlappal, hogy vázlatot készítsen. Az idei
nyár azonban felidézi õt ecsetvonásain keresz-
tül, hogy felvidítson, elgondolkoztasson vagy
egyszerûen csak kiszínezze képeivel ezt az in-
dián nyarat...

Szeptember 20-án 18.00 órakor nyílik meg
a Várnegyed Galéria új kiállítása, Baracsy Ti-
bor: Indián nyár címmel. A tárlatot megnyit-
ja: Janicsák István, közremûködik: Janicsák
Veca. 

A kiállítás október 13-ig tekinthetõ meg a
Várnegyed Galériában (I., Batthyány u. 37., te-
lefon: 214-4450), keddtõl-szombatig 11.00-
18.00 óra között.

Vashegyi György, Madocsai Miklós, Zsidai Ilona és dr. Nagy Gábor Tamás az ünnepségen
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– A népek fennmaradásának záloga a
kultúra átörökítése. Még a ma már nem
létezõ nemzetek közül is csak azokra
emlékezünk, amelyek képesek voltak
megörökíteni az utókor számára saját
mûvészetüket, hagyományaikat és szo-
kásaikat – mondta az idei ünnepségen
Szentmártoni János, a Magyar Írószö-
vetség elnöke.

,,A magyarság számára létkérdés
nemzeti örökségünk ápolása és tovább-
vitele, mert nincs biztonságosabb tá-
masz a kultúránál. Mindezt úgy kell
megtennünk, hogy szembenézve múl-
tunkkal a jelen részévé tesszük idõtlen
értékeinket, miközben nyitottak mara-
dunk a minket körülvevõ világra. Eb-
ben a munkában komoly szerep hárul
a kiadókra és mindazokra, akik men-
tik, tovább viszik gondolkodóink, alko-
tóink eredményeit” - utalt a Magyar
Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepének
üzenetére Szentmártoni János, aki sze-
rint óriási eredmény, hogy idén már ti-
zedik alkalommal gyûlünk össze a
Budai Várban, hogy kiállítók és érdek-
lõdõk, elõadók és nézõk közösen tom-
pítsák annak a vészharangnak a hang-
ját, amelyet a digitális jelen apostolai kongat-
nak hosszú idõ óta a Gutenberg galaxis felett.

,,A mûfordítók kultúránk eladói, létünk tol-
mácsai, õk értetnek meg minket más népekkel,
közvetítik mindazt, amik vagyunk. Mindez for-
dítva is igaz, hiszen munkájuk nélkül mi ma-
gunk is szegényebbek lennénk, mert rejtve ma-
radna elõttünk más országok irodalma. A
Tóth Árpád Mûfordítói Díj célja éppen az,
hogy elismerje azokat, akik ezen a módon gaz-
dagítják a magyar kultúrát” - tette hozzá.

Ilyen irodalmár Ove Berglund, aki évek óta
ülteti át svéd nyelvre József Attila, Babits
Mihály, Radnóti Miklós, Kosztolányi Dezsõ,
Kányádi Sándor és Lázár Ervin köteteit, ame-
lyeket saját költségén ad ki. Édesapja bányász,
édesanyja takarítónõ volt, Ove Berglund azon-
ban már egyetemre járt, summa cum laude vég-
zett az orvosi karon, majd molekuláris biológi-
ából írt nagydoktori értekezést. Dolgozott az
Egyesült Államokban és különbözõ kórházak-
ban, majd az egyik svéd AIDS kutatóintézet ve-
zetõje lett.

Nem beszél magyarul, mégis állítja: a magyar
az istenek nyelve, amit azért teremtettek, hogy

költeményeket írjanak belõle. A fordításokat
mindig nyersen kapja, ebbõl az alapanyagból
készíti el a szöveg svéd változatát. 

A díj átadását követõen Ove Berglund el-
mondta, hogy mûfordítói karrierje József Atti-
la négy sorával kezdõdött –

Elfognak és felkötnek,
áldott földdel elfödnek
s halált hozó fû terem
gyönyörûszép szívemen.

– amely teljesen elvarázsolta. ,,Fogalmam sem
volt arról, mit jelentenek ezek a szavak, de vala-
mi mégis arra indított, hogy megismerjem,
megértsem a költõt. Ekkor jöttem rá arra, hogy
a magyar az istenek nyelve, amit költészetre te-
remtettek. Úgy éreztem, József Attilát Isten
azért küldte a Földre, hogy Magyarországon él-
ve feláldozza magát az irodalom oltárán” - em-
lékezett mûfordítói pályájának kezdetére Ove
Berglund. 

Hozzátette: elsõ kötete hatvan József Attila
verset tartalmazott, ma már a legtöbb huszadik
századi magyar író mûveivel megismerkedett.
Mivel nem érti a nyelvet - ezen a jövõben sem
akar változtatni - a fordításra váró munkákat

többnyire nyugdíjas magyar származású bará-
tai javaslatára választja ki. Segítséget jelentenek
ugyanakkor az angolul megjelent antológiák,
amelyekbõl rengeteg magyar verset és prózai
szöveget megismert. Elsõsorban versmértékes
és rímes verseket fordít, melyeknek megvan a
maga szépsége és persze nehézsége. ,,A folya-
mat úgy kezdõdik, hogy kapok egy csomó értel-
metlen szót, aztán egy nyers fordítást, ami a tar-
talmat ugyan átadja, de nem irodalmi színvo-
nalon. Amikor a fordítói munka végén sikerül
összerakni a szöveget, valami olyasmit érzek,
amit Babits az Isteni Színjáték tíz sorának lefor-
dításakor megtapasztalhatott - ezt az élményt
akarom újra és újra átélni. Eleinte törekedtem
a rímekre, de rá kellett jönnöm, hogy ez nem
mindig megoldható. Ezért, ha fel kell áldoz-
nom valamit  a fordítás során, akkor mindig a
rím lesz az” - hangsúlyozta a Tóth Árpád Mû-
fordítói Díj idei kitüntetettje, aki könyvei meg-
jelenésére is figyelmet fordít. Olyan, valóban
szép kiállítású köteteket ad a svéd olvasók kezé-
be, amelyek hite szerint méltóak a bemutatott
magyar írókhoz. 

K. Á.  

Ove Berglund kapta a Tóth Árpád Mûfordítói Díjat

„A magyar az istenek nyelve”

„Ama hegy helyett, melyrõl a Grál legenda szól, képzeljetek kis
dombot, a dombon egyszerû kápolnában, régi ritka hangszer, a
magyar nyelv. Mikor nem volt senki az oltár elõtt, a költõ bement
és megszólaltatta. S akiknek fülük még nyitva volt, felneszeltek és
összenéztek - s akik ismerték a hangszert, ennyit mondtak csak el-
ragadtatva: ’Micsoda mûvész!’ S akik ismerték a mûvészt, ennyit
mondtak ámulva: ’Micsoda hangszer!’”

A 125 éve született Karinthy Frigyes Babitsról írt méltató sora-
it dr. Nagy Gábor Tamás polgármester idézte fel a tizedik alka-
lommal megrendezett Magyar Nyelv és Magyar Könyv Ünnepé-
nek megnyitóján. Mint kifejtette, ezen a rendezvényen egyszerre
ünnepeljük a mûvészt és a „hangszert”, azaz a nyelvünket. 

A kerület polgármestere hangsúlyozta: külön köszönet illeti
azokat a kiadókat, akik tíz éve minden alkalommal részt vesznek a
könyvünnepen. Ilyen az Anima, a Czakó Gábor könyveit gondo-
zó Cz. Simon, a Fríg, a Holnap, a Kortárs, a Magyar Napló, a Püski,

valamint a Pytheas kiadó. A kezdetek óta je-
len van a Litea könyvesbolt is, amelynek veze-
tõje, Bakó Annamária, Budavár díszpolgára
ötletadója volt egykor az elsõ rendezvénynek.

Nagy Gábor Tamás megemlékezett néhány
olyan jeles személyrõl, akik a könyvünnep ál-
landó vendégei voltak az elmúlt években, ez-
úttal azonban már nem lehettek velünk. Idén
júniusban, 97 éves korában hunyt el Szarka
Józsefné, Ili néni, A Budavári Palotában szü-
lettem címû könyv szerzõje, s szintén június-
ban távozott közülünk Varga Csaba Balázs
Béla-díjas animációs filmrendezõ, író, gon-
dolkodó, a Fríg Kiadó vezetõje.

Az egy évtizedes rendezvény töretlen sike-
rére a polgármester szerint a hagyomány ma-

radandóságán túl a változásra való
képesség lehet a magyarázat, hiszen
a Magyar Nyelv és Magyar Könyv
Ünnepe az egész magyar kultúra ün-
nepévé vált, a határon belüli és azon
túli vendégek részvételével széles pa-
lettáját mutatja a magyarság kultú-
rájának. S úgy tûnik, idén már a
Kárpát-medence is szûknek bizonyult: az önkormány-
zat által alapított mûfordítói díjat Ove Berglund vehet-
te át, aki bár nem beszél magyarul, az elmúlt években
számos magyar író, költõ mûveit fordította le svéd
nyelvre.

„A könyv csak akkor él, ha megtalálja az olvasóját. S ak-
kor különösen él, ha az olvasója megtalálja a könyvek
szerzõjét is” – mondta ünnepi köszöntõjében Halász Já-
nos, az Emberi Erõforrások Minisztériumának parla-
menti államtitkára annak kapcsán, hogy a Magyar Nyelv
és Könyv Ünnepén szerzõkkel is találkozhattunk.

Az államtitkár felidézte, hogy a könyvünnep egyben
Buda 1686-os visszavívásának évfordulója is. A budai
Vár a könyves program számára ideális történelmi kör-

nyezetet biztosít, hiszen itt, a Litea könyvesbolt helyén hozta létre
Hess András hazánk elsõ nyomdáját, és nyomtatta ki 1473-ban az
elsõ magyar könyvet, a Budai Krónikát – amit most két napra be-
mutatott a nagyközönségnek az Országos Széchényi Könyvtár.

Az idei rendezvény a szellemi hungarikumok jegyében zajlott.
A színpadon fellépett mások mellett Sebõ Ferenc Kossuth-díjas
énekes, gitáros, tekerõlantos, dalszerzõ, népzenekutató, a tánc-
házmozgalom egyik atyja, amely tavaly az UNESCO szellemi
örökség listájára is felkerült. A nyitónap estéjén az Operett-
színház mûvészeinek jóvoltából az egykor a kerületünkben élõ
Huszka Jenõ zeneszerzõ mûveibõl csendültek fel ismert dalla-
mok. Másnap az idén hatvan esztendõs Rajkó Zenekar lépett a
közönség elé, melynek tagjai az évszázados hírû cigányzenész-di-
nasztiák õsi zenei tehetségét és hagyományait õrzik.                     - d -

Szellemi hungarikumok a jubileumi könyvünnepen

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester adta át a Tóth Árpád Mûfordítói Díjat Ove Berglundnak

Programok a 
Mátyás-templomban
Szakrális Mûvészetek Hete
2012. szeptember 15-23.

A Mátyás-templom harangjai
Elõadás és bejárás Mátéffy Balázs vezetésével 
Idõpont: szeptember 15., 11.00 óra.
Elõzetes regisztráció kötelezõ:
incoronata@matyas-templom.hu.
A program ingyenes.

A Mátyás-templom orgonái
Hock Bertalan elõadása, bejárással
Idõpont: szeptember 15. 14.00 óra.
Elõzetes regisztráció kötelezõ:
incoronata@matyas-templom.hu
A program ingyenes.
Minimális létszám: 10 fõ.

Magyar nyelvû vezetés a Mátyás-
templomban és a kiállításban
Idõpont: szeptember 21. péntek 16.00 óra.
Elõzetes regisztráció kötelezõ:
incoronata@matyas-templom.hu. 
A program ingyenes.
Minimális létszám: 10 fõ.

Angol nyelvû vezetés a Mátyás-
templomban és a kiállításban
Idõpont: szeptember 23. 15.00 óra
Elõzetes regisztráció kötelezõ:
incoronata@matyas-templom.hu. 
Részvételi díj: 500 Ft.
Minimális létszám: 10 fõ.
(További alkalmak kérhetõk, bruttó 5.000 Ft/csoport áron)

A Mátyás-templom bemutatása 
a pincétõl a padlásig 
Idõpontok: szeptember 18. kedd 16.00, 

szeptember 22. szombat 9.30, 
szeptember 23. vasárnap 16.00.

Elõzetes regisztráció kötelezõ:
incoronata@matyas-templom.hu.
Belépõdíj: 1.000 Ft.
Minimális létszám: 10 fõ.

Csoportos toronylátogatás
Idõpontok: szeptember 18. kedd 17.30, 

szeptember 22. szombat 11.00, 
szeptember 23. vasárnap 17.30.

Elõzetes regisztráció kötelezõ: 
incoronata@matyas-templom.hu.
Belépõdíj: 1.000 Ft. 
Minimális létszám: 10 fõ.

A számos budavári hagyomány közül az egyik legfiatalabb, a Kányádi
Sándor  kezdeményezésére alapított Tóth Árpád Mûfordítói Díj, ame-
lyet minden évben a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepén adnak
át az arra érdemes irodalmárnak. Elsõként Tandori Dezsõ részesült a

kitüntetésben. Ezúttal a választás a civilben orvosként dolgozó Ove
Berglundra esett, aki bár nem beszéli a nyelvünket, mégis Radnótitól
József Attilán át Babits Mihályig a legnagyobb magyar költõk és írók
mûveit fordítja és adja ki hazájában, Svédországban.

Halász János , Kiss Ilona és Kányádi Sándor a könyvünnepen
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Várfok Galéria
(Budapest, I., Várfok u. 11.) 
A Várfok Galéria két kiállítással nyitja az õszi szezont.
Kékesi Donát fotográfus Holland Horizont címû tárlata a
Várfok Project Roomban, Herman Levente festõmûvész
autóportréi pedig a Várfok Galériában tekinthetõk meg ok-
tóber 13-ig. Nyitva tartás: keddtõl szombatig 11.00 és
18.00 óra között.

Kicsitánc
Aprók tánca a Bartók Táncegyüttessel. Játsszunk, táncol-
junk, énekeljünk együtt gyermekeinkkel vasárnap délután!
Várjuk szeretettel a gyermekkel együtt a szülõket, nagy-
szülõket, hogy közösen játsszunk, táncoljunk a Bartókos

táncosok és zenészek segítségével. Helyszín: Bem6 Mû-
velõdési Ház, I. emelet, Andrássy terem. Vasárnaponként
16.00-18.00 óráig. Idõpontok: szeptember 30., október
28., november 25., december 16. Belépõdíj: gyermek -
300,-Ft, felnõtt 500,- Ft.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 
(Mátyás- templom plébánia-épületének díszterme,
Országház utca 14.)
Szeptember 26.(szerda) 18.00-19.00 óráig. Egyesületi
Kutató Kör: Magyar építészeti alkotások itthon és a nagyvi-
lágban  (felvételekkel Orfûtõl  – Szamoskérig, Velencétõl –
Sevilláig). Meghívott vendégek: Csete György, Kossuth dí-
jas építész és a Makovecz Tervezõ Iroda munkatársai. 

PPrrooggrraammookk

Magyarországon 2012. szeptember 15. és októ-
ber 31. között kerül sor a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) és az Európai Unió Statiszti-
kai Hivatala (EUROSTAT) együttmûködési
megállapodásának megfelelõen az Európai
egészség és társadalmi részvétel (TÁRS-) fel-
mérésre. Az adatgyûjtést a KSH végzi, az
Eurostat elõírásai alapján.

A felmérés elsõsorban az európai uniós adatigé-
nyeket és a közösségi szociálpolitikai döntések
megalapozását szolgálja, ezért az országok nagy
többségében azonos idõpontban, egységes elõ-
írások szerint hajtják végre.

Az adatfelvétel az emberek többsége számára
bármikor elérhetõ társadalmi részvételi lehetõ-
ségeket, tevékenységeket vizsgálja. A TÁRS-fel-
mérés elsõsorban az egészségi problémákkal és
sérüléssel, fogyatékossággal élõk társadalmi aka-
dályozottságát kutatja, összehasonlítva egészsé-
ges társaik lehetõségeivel.

Magyarországon a TÁRS-felmérés 530 tele-
pülésen, a 15 éves és idõsebb, magánháztartá-
sokban élõ lakosság körében, 10.893 fõ meg-
kérdezésével zajlik 2012. szeptember 15. és ok-
tóber 31. között.

A sorszámozott igazolvánnyal rendelkezõ kér-
dezõbiztosok a fenti idõszakban keresik fel a vé-

letlen mintavétellel kiválasztott személyeket, és
kérdõívet töltenek ki az egészségi állapotukról, a
társadalmi részvételi lehetõségeikrõl, a munka-
vállalásról, tanulásról, közlekedésrõl, szórako-
zásról, társas kapcsolatokról és életkörülménye-
ikrõl. A kérdõív vizsgálja azokat az akadályokat,
amelyekkel az emberek a társadalmilag szoká-
sos tevékenységeik során szembesülhetnek. A
válaszadók többségét hordozható számítógép
(laptop) segítségével kérdezik ki, mások hagyo-
mányos, papír kérdõíven válaszolhatnak. A vá-
laszadás önkéntes.

A felmérés során gyûjtött adatokat a KSH az
információs önrendelkezési jogról és az infor-
mációszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-
vény (Infotv.) és a statisztikáról szóló 1993.
XLVI. törvény (Stt.) elõírásainak szigorú betar-
tásával kezeli, csak statisztikai célra használja fel,
név és cím nélkül, az egyéni azonosítást kizáró
módon. 

A felmérés megkezdése elõtt a mintába be-
került személyeknek tájékoztató levelet kül-
dünk. 

További információ: tars@ksh.hu. Központi
Statisztikai Hivatal 1024 Budapest, Keleti K. u.
5-7. Pf.: 51. Budapest 1525 Telefon: (36-1) 202-
1280, (36-1) 212-5699. Internet: www.ksh.hu.

Központi Statisztikai Hivatal

A korábbi években visszatérõen elõfordultak
pirosozók a kerület turisztikai szempontból ki-
emelt közterületein. Köszönhetõen a visszatérõ
ellenõrzéseknek, a Szentháromság téren és a
Gellérthegyen szolgálatot teljesítõ posztos rend-
õröknek, illetve a leginkább aktív banda felszá-
molásának, a tiltott szerencsejáték teljesen el-
tûnt a várból, egyedül a Citadellán, a vízesésnél
és a körkilátónál fordulnak elõ erõtlen próbál-
kozások. 

Szintén folyamatosan javul a hajléktalanhely-
zet, az elmúlt három hónapban különbözõ sza-
bálysértések és bûncselekmények miatt közel
száz fedél nélkülit állítottak elõ a kapitányságra.
A közterület életvitelszerû használatával kap-
csolatban harmincegy fõvel szemben, összesen
egymillió hatszázezer forint helyszíni bírság ki-
szabására került sor, amelyet a szabálysértõ nem
fizetése esetén közérdekû munkára váltanak át. 

Közlekedési és egyéb szabálysértés elkövetése
miatt háromszázhetven fõ kapott bírságot,
összesen négymillió forint értékben.  Nem árt
tudni, hogy lehetõség van a tulajdon elleni sza-
bálysértések - ilyen a bolti lopás - helyszíni szank-
cionálására, így könnyen elõfordulhat, hogy egy
ezer forintos lopást közérdekû munkára váltha-
tó húszezer forintos bírsággal honorálnak a
rendõrök. Közigazgatási bírságot közel ezer eset-
ben szabtak ki, a kiváltó ok többnyire az autózás
közben kézben tartott mobiltelefon, illetve a
biztonsági öv használatának elmulasztása volt. 

A nyár folyamán mintegy ötven lakás, pince-
és üzlethelyiség betörés volt, míg rablás két eset-
ben történt. Egyik alkalommal a Batthyány téri
hajléktalanok estek egymásnak - õket azóta elõ-
zetes letartóztatásba helyezték -, a másik esetben
a Romkertben egy mobilt vettek el erõszakkal a
tulajdonosától, az elkövetõket itt is sikerült el-
fogni. A sértetté válásban mindkét esetben ko-
moly szerepe volt a túlzott alkohol fogyasztás-
nak.

Szintén a sokáig nyitva tartó budai szabadtéri
szórakoztatóhelyek számlájára írható a közterü-
leti garázdaságok számának emelkedése, a leg-
gyakrabban verekedés, illetve italosüvegek
összetörése miatt kell intézkedni a rendõrök-
nek. A tendenciák alapján megállapítható,
hogy a gépkocsi feltörések szempontjából to-
vábbra is a rakpartok, a Dózsa György tér, a
Lovas út és a Logodi utca környéke a leginkább
veszélyeztetett. Dr. Kiss Szabolcs éppen ezért ar-
ra kéri a lakosságot, hogy autójuk biztonsága ér-
dekében értékeket ne hagyjanak a kocsi utaste-
rében és a csomagtartóban. 

Jó hír, hogy a Naphegyen elkövetett sorozat-
betörések elkövetõit az egyik szomszédos kerü-
let emberei elfogták, így ezen a területen szinte
teljesen megszûntek az ilyen típusú bûncselek-
mények. Az Attila úton ugyanakkor elszaporod-
tak az utóbbi idõben a pincefeltörések. Dr. Kiss
Szabolcs szerint ezért az intõ jelekre, például a
társasház ok nélkül kiékelt kapujára, hirtelen

megjelenõ idegenekre, szokatlan zajokra min-
denképpen érdemes odafigyelni. Ezekben az
esetekben a biztonság kedvéért inkább hívják a
rendõrséget - javasolja a kerület megbízott rend-
õrkapitánya.

Sajnos továbbra is elõfordulnak trükkös lo-
pások, a tolvajok elsõsorban a Fõ utca - Donáti
utca - Batthyány tér háromszögében garázdál-
kodnak. Az elkövetõk minden esetben a sértett
beleegyezésével jutnak be a lakásba, ahol külön-
bözõ értékeket tulajdonítanak el. A megelõzés-
ben komoly szerep hárul a lakosságra, dr. Kiss
Szabolcs azt kéri a polgároktól, hogy idegent so-
ha, semmilyen körülmények között ne engedje-
nek be lakásukba anélkül, hogy személyazonos-
ságát hitelt érdemlõen ellenõrizték: a legegysze-
rûbb, ha elkérik a bejutni szándékozó fényképes
igazolványát, illetve egy vonalas telefonszámot,
ahol igazolni tudják. 

Sikeres a Vérmezõn és a Tabánban elindított
közbiztonsági program, a két helyszínen a szoká-
sos ellenõrzések mellett kedden és csütörtökön
kutyás, illetve a Vérmezõn havonta kétszer lovas
járõr segíti a kerületi rendõrök munkáját.
Folyamatosak a közlekedésbiztonsági akciók, a
közlekedésrendészet havonta négyszer - a tech-
nikával nem a kerületi kapitányság rendelkezik
- méri a kerületben az autók sebességét, míg a
kapitányság munkatársai visszatérõen áteresztõ-
ellenõrzõ pontokat állítanak fel és ellenõrzik az
autósokat. Dr. Kiss Szabolcs nyomatékosan fel-
hívja a kerületiek figyelmét, hogy ittas állapot-
ban senki se üljön biciklire, egy korsó sör ugyan-
is 60 ezer forintba kerül – 0,3 ezrelék alatt 30
ezer forint a bírság -, ha a biciklis súlyos sérülést
okoz, akkor bûncselekményt követ el, aminek
jóval súlyosabb következményei lehetnek.   - pp -

KSH felmérés a kerületben Kevesebb bûncselekmény 
- nyugodtabb nyár

Rendõrségi szempontból sikeresen zárult a nyári fõszezon, az elmúlt három hónapban szinte min-
den bûncselekmény kategóriában kedvezõen alakultak a statisztikák. Mint dr. Kiss Szabolcs
megbízott kapitányságvezetõ a Várnegyednek elmondta, nem lepte meg a jó eredmény, az elsõ fél-
évi adatok ugyanis elõrevetítették az utóbbi idõszakban tapasztalt folyamatokat.

Ne hagyjunk értékes holmikat a kocsiban!

Ha nem kapja a lapot, hívja a terjesztõt! 
Telefon: 0620-467-9352

Internet: www.budavar.hu
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

IInnggaattllaann

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

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

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

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

BBuuddaaii Várban az Úri utcában 4 lakásos reprezentatív
házban 82 m2-es dongaboltozatos, I. emeleti, cirkófûtéses,
elvi tetõtér beépítési lehetõséggel rendelkezõ önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 20 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-
488-1933.

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

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Úri utcában egy házban lévõ önkor-
mányzati lakások örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 66 m2-es (20 M Ft), 80 m2-es (21 M Ft), 42 m2

(12,9 M Ft), 50 m2 (16,9 M Ft). Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

OOrrsszzáágghháázz utcában nagypolgári mûemléképület I. eme-
letén lévõ 200 m2-es 2 konyhával, 2 fürdõszobával és 3 be-
járattal kialakított, 2 generáció számára is kiválóan alkal-
mas önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó
vagy 2 kisebb lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 54,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

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

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

VVáárroossmmaajjoorr parkjával szemben - jó állapotú, hívóliftes
épületben, azonnal beköltözhetõ, igényesen felújított, új-
szerû állapotú, 85 m2-es, 3 szoba hallos, klasszikus polgári
stílusú, összkomfortos öröklakás eladó. Irányár: 25,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.

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

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

KKiiaaddóó igényes, felújított lakást, házat keresünk külföldi
üzletemberek, családjuk és diplomaták részére. BaKos-
Lak Ingatlan. Telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

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.
Telefon: 0630-304-3129.oo

LLééggóóppiinnccee helyiség raktárnak kiadó. 35 nm, 20.000
Ft/hó, hosszú távra. Telefon: 213-9845, propuskas-
@freemail.hu.

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

NNaapphheeggyy tetején 200 nm-es 5 szobás nagy teraszos la-
kás villaházban eladó 95 M Ft-ért. Telefon: 0620-974-
0571.

BBuuddaaii Várban reprezentatív adottságú azonnal beköl-
tözhetõ öröklakások eladók: Szentháromság utcában 80
m2-es (34,9 M Ft) és Úri utcában 60 m2-es (32,9 M Ft).
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

aaddááss--vvéétteell

VVÁÁSSÁÁRROOLLNNÉÉKK rrééggii  kkíínnaaii  ppaappíírrtteekkeerrccsseekkeett,,  ppoorrcceelláánnoo--
kkaatt,,  rréézzttáárrggyyaakkaatt  ééss  eeggyyéébb  kkíínnaaii  rrééggiissééggeekkeett,,  kkéésszz--
ppéénnzzzzeell..  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-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.

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

KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZÉÉRRTT  VVÁÁSSÁÁRROOLLUUNNKK!!
AArraannyyaatt,,  eezzüüssttöött,,  bbrriilliiáánnss  éékksszzeerreekkeett,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,
óórráákkaatt..  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, magánszemélyek-
nek 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

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojler vízkõtelenítése, cseréje, csa-
pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítá-
sa. Mosó- mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel
is. Telefon: 0630-447-3603.

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

LLééppccssõõhháázzttaakkaarrííttáásstt, ablaktisztítást 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..0000

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

JJóó  kköönnyyvveellõõtt  kkeerreess??  BBéérrsszzáámmffeejjttééss,,  kköönnyyvveellééss,,  aaddóóbbee--
vvaallllááss,,  iinnggaattllaannvváássáárrlláássii  ttaannááccssaaddááss,,  jjooggii  kkééppvviisseelleett..
MMeeggbbíízzhhaattóó  sszzaakkmmaaii  hhááttttéérr,,  rreeáálliiss  áárr..  NNeemm  ttöömmeeggeesseenn
kköönnyyvveellõõ  iirrooddaa,,  mmii  iissmmeerrjjüükk  vváállllaallkkoozzáássáátt!!  VVáárrnneeggyyeedd
oollvvaassóónnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy!!  TTeelleeffoonn::  ++3366--3300--444455--33880044,,
wwwwww..bbaannkknneeggyyeedd..hhuu..

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

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

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

VVíízzvveezzeettéékksszzeerreellééss nonstop! Mosdók, csapok, kádak
cseréje! Mosógépek, mosogatógépek bekötése! Vízóra-
szerelés ügyintézéssel! Tel.: 0630-954-9554, www.viz-
oraguru.hu.

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

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

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

AAzz  ÖÖnn  ttáárrssaasshháázzáánnaakk  vvaann  ggaazzddáájjaa??  KKoorrrreekktt,,  ttuullaajjddoonnoo--
ssii  sszzeemmlléélleettûû  kköözzööss  kkééppvviisseelleett..  PPáállyyáázzaaffiiggyyeellééss,,  kkaarr--
bbaannttaarrttááss,,  ffeellúújjííttááss,,  éévvttiizzeeddeess  sszzaakkmmaaii  hhááttttéérr..  AA  mmii  ttee--
vvéékkeennyyssééggüünnkk  nneemm  ccssaakk  aa  sszzáámmlláázzáássbbaann  mmeerrüüll  kkii!!
KKeerreesssseenn  bbeennnnüünnkkeett!!  TTeelleeffoonn::  ++3366--2200--995555--33332211,,
wwwwww..bbaannkknneeggyyeedd..hhuu..

KKöözzééppkkoorrúú megbízható asszony hosszútávra keres ta-
karítási munkát, gyakorlat van. Telefon: 06-70-354-
4875.

eeggéésszzsséégg

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

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!! Izomletapadások kimasszírozása,
nyaki- és hátfájdalmak kezelése, talpmasszírozás okle-
veles gyógymasszõrtõl. Kérésre házhoz megyek. Telefon:
0630-283-3314.

TTeessttii,,  lleellkkii  mmeeggúújjuulláássrraa  vváággyyiikk??  LLaassssaann,,  ttuuddaattoossaann  mmoo--
zzoogghhaatt..  KKeezzddjjeenn  bbeellee  aa  FFeellddeennkkrraaiiss  mmóóddsszzeerr®®  sseeggíítt--
ssééggéévveell..  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 nyu-
godt tudatos légzés és a stressz oldásában a lazítás, pihe-
nés. Próbálja ki Ön is! Hétfõn és szerdán 18.00-19.30-ig.
Budavári 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.

FFõõiisskkoolláássookk kedvezõ áron vállalják diákok korrepetálá-
sát angol nyelvbõl és matematikából illetve lépcsõházak
takarítását is vállalják, számlával. Telefon: 06-20-235-
5859. 

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

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
Szeptember 28.

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

Lapzárta
Szeptember 19.

Október 3.
Október 17.
Október 31.

November 14.
November 28.
December 12.

Lapszám
16
17
18
19
20
21
22

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

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

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

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

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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22001122..  0099..  1188..  1199..0000 - Kelemen Kvartett hangversenye. Hely-
szín: Budapest-Felsõvízivárosi Szent Anna templom (Batt-
hyány tér 7.) Mûsoron: Brahms, Haydn, Bartók, Ligeti vonósné-
gyesek.

22001122..  0099..  1155.. - Templomok éjszakája a vízivárosi Szent An-
na és Szent Ferenc Sebei templomokban; Helyszín: Szent Anna
és Szent Ferenc Sebei templomok (1011 Budapest, Batthyány
tér 7. és Fõ utca 43.). 

22001122..  0099..  1155.. - Templomok éjszakája az Alsóvízivárosi Ár-
pád-házi Szent Erzsébet templomban. Helyszín: Alsóvízivárosi
Árpád-házi Szent Erzsébet templom (1011 Budapest, Fõ utca
32.).

22001122..  0099..  1155.. - Templomok éjszakája a Budai Református
Templomban. Helyszín: Budai Református Templom (1011
Budapest, Szilágyi Dezsõ tér 3.).

22001122..  0099..  1155.. - Templomok éjszakája a Krisztinavárosi
Havas Boldogasszony Plébániatemplomban. Helyszín: Krisz-
tinavárosi Havas Boldogasszony Plébániatemplom (1016
Budapest I. kerület, Mészáros utca 1.).

22001122..  0099..  1155..  1188..0000 - Úton az Igazság felé - Császár Angela
Jászai Mari-díjas, Érdemes mûvész és Takács Bence irodalmi
mûsora. Helyszín: Budavári Önkormányzat aulája (1014
Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.) Közremûködik a Barna-
bás Fuvolakvintett - Fekete Csilla, Szikora Borbála, Kollár
Anna, Vas Michaela, Vásárhelyi Zsóka. 

Vallás és orvostörténet – Mítoszok, legendák és szentek a
gyógyításban. Helyszín: Semmelweis Orvostörténeti Múzeum,
Könyvtár és Levéltár (1013 Budapest, Apród u. 1-3., ) 
TTeemmaattiikkuuss  ttáárrllaattvveezzeettéésseekk::  

22001122..  0099..  1155..  1144..0000 - Kölnei Lívia: Vallásos hit és gyógyulás
-  Rendhagyó tárlatvezetés a múzeum állandó kiállításában

22001122..  0099..  2222..  1144..0000 - Horányi Ildikó elõadása A pestisjárvá-
nyok hatása a szakrális életre. 
AA  LLiitteeaa  KKöönnyyvvsszzaalloonn  pprrooggrraammjjaaii::

22001122..  0099..  1155..  1177..0000 - ,,Mennyezet virágai” - Kiállítás meg-
nyító és könyvbemutató - Régi magyar templomok kazettás
festményképei hímzéseken, Tomcsányiné Szemere Sarolta ki-
állítása. 

22001122..  0099..  1177..  1188..0000 - 80 NYÁR - Játék és muzsika nyolcvan
évben Czigány György köszöntése. 

22001122..  0099..  1188..  1177..0000 - Könyvbemutató: Budapest templo-
mai - I. kerület - A Budapesti Városvédõ Egyesület rendezvé-
nye. 

22001122..  0099..  1199..  1177..3300 - Könyvbemutató: Németh Zsolt: Fény-
templom a Kissomlyón - A csíksomlyói Salvator-kápolna titka.

22001122..  0099..    2200..  1177..3300 - Szarka Miklós: Házasságra felkészítõ
beszélgetések – könyvbemutató - Útmutató lelkipásztoroknak
és segítõknek. 

22001122..  0099..  2211..  1188..0000 - Iancu Laura: Kinek a semmi a minde-
ne – Könyvbemutató. A József Attila-díjas költõnõvel Bartusz-
Dobosi László író, irodalomtörténész, tanár beszélget idén
megjelent legújabb kötetérõl; 

22001122..  0099..  1155..  1177..0000 - ,,Úton” kiállításmegnyitó. Aknay János
Kossuth-díjas festõmûvész, a Magyar Mûvészeti Akadémia
tagja kiállítása. Helyszín: Magdolna torony (1014 Budapest,
Kapisztrán tér). A kiállítás szeptember 23-ig tekinthetõ meg. 

Igazság keresés - A Kiskép Galéria kiállítása. Helyszín:
Kiskép Galéria (1014 Budapest, Országház utca 15.)

22001122..  0099..  1166..  1177..0000 - Kötetlen beszélgetés a kiállítókkal. A
kiállításon résztvevõ mûvészek: Bátai Sándor, Decsi Ilona Iuca,
Haász Ágnes, Kéri Imre, László Dániel., Pató Károly, Rabóczky
Judit Rita, Vinczellér Imre, Szabó János, Mátyássy László,
Korényi János, Kacsoh Cecília. A kiállítás szeptember 22-ig lá-
togatható, naponta 10-17 óráig.
SSzzaakkrráálliiss  MMûûvvéésszzeetteekk  HHeettee  aa  NNeemmzzeettii  GGaalléérriiáábbaann

A Szakrális Mûvészetek Hete címû kulturális programsorozat
alkalmából a Magyar Nemzeti Galéria idén is speciális tematikus
tárlatvezetésekkel várja látogatóit. A vezetések a Magyar
Nemzeti Galéria fõbejárati információs pultjától indulnak.
AA  pprrooggrraammookkoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  iinnggyyeenneess..

22001122..  0099..  1188..  1166..0000 Magyar szentek képei a 17-18. szá-
zadban. 

22001122..  0099..  1199..  1166..0000 - A megszentelt történelem. Történel-
mi festészetünk a 19. században.

22001122..  0099..  2200..  1166..0000 - A megszentelt élet. Életképek, csend-
életek az 1900 körüli években 

22001122..  0099..  2211..  1166..0000 - Kondor Béla angyalai.
22001122..0099..2222..  1166..0000 - A szakralitás újjáértelmezése a 20.

századi mûvészetben: avantgard és modernizmus. 
22001122..  0099..  2233..  1166..0000 - Középkori szárnyasoltáraink.

Tudományos ismeretterjesztõ elõadások a Vármúzeumban.
Helyszín: Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma, Buda-
vári palota E épület (1014 Budapest, Szent György tér 2.).

22001122..  0099..  1199..  1177..0000 - A budaszentlõrinci pálos kolostor tör-
ténete - Bencze Zoltán, régész vetített képes elõadása.

22001122..  0099..  2211..  1166..3300 - Kerubok, angyalok és démonok -
Tárlatvezetés.

22001122..  0099..  2233..  1155..3300 - Kerubok, angyalok és démonok-
Tárlatvezetés.

,,A szívünk mélye ugyanaz” - Válogatás roma festõk képeibõl.
Helyszín: Örökség Galéria (1014 Budapest, Táncsics M. utca 1.)

22001122..  0099..  1155..  1166..0000 - A kiállítás megnyitója. A kiállítást
megnyitja Kathy-Horváth Lajos, a FROKK igazgatója.

22001122..  0099..  1155..  1177..0000  ééss  22001122..  0099..  2299..  1177..0000 - A kiállítás
megtekinthetõ, h-p: 9-17 óráig. Budaházi Tibor - Ómagyar
Mária-siralom - kiállítás. Helyszín: Pince Galéria (1014 Buda-
pest, Táncsics M. utca 1.) ,,Másfél évig festettem ezt a témát,
amely tulajdonképpen Jézus története Márián keresztül. Az
Ómagyar Mária-siralomnál a téma is egy töredék, és a feldol-
gozás is...Tulajdonképpen minden egy nagy egység része.”

22001122..  0099..  0077..  1188..0000 - A kiállítás megnyitója. A kiállítás ku-
rátora: Baksay Hédi. A kiállítást megnyitja Fekete György prof.
emeritus, a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke. Közremû-
ködik: Tardy Zsófia - ének, Könczei Anna - színmûvész, megte-
kinthetõ: 09.07-09.29-ig, h-sz: 9-17 óráig.

22001122..  0099..  1155 - Vár Rád az Élet - Völgyessy Szomor Fanni
filmvetítéssel egybekötött koncertje Helyszín: Budavári Evan-
gélikus Egyházközség (1014 Budapest, Táncsics M. utca 28.)
Utazás a különbözõ mûfajok között. Képek, filmek, gondolatok,
zenék, versek, hol magyar, hol angol nyelven. Meghívás egy
kalandra mi Önmagunk felé vezet.  

További információ: ars-sacra.hu

AArrss  SSaaccrraa  pprrooggrraammookk
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