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Örömteli fejlemény, hogy a budai Vár és környé-
két érintõ közlekedésfejlesztési pályázat tartalmá-
nak kibõvítését követõen, augusztusban a kor-
mány jóváhagyta az elsõ ütem támogatásának 3,3
milliárd forinttal, összesen 6,4 milliárd forintra
történõ növelését, ezzel együtt pedig a KÖZOP
2011-13-as akciótervében a vári beruházást ki-
emelt projektként nevesítették. 

Az elsõ, 2014-ig tartó beruházási ütemben így
megvalósulhatnak a vári gyalogosközlekedés fej-
lesztését célzó projektelemek: lift épülhet a vár-
fal mentén a Gránit lépcsõnél, a Korlát utcánál,
valamint a Lovas utcai parkolónál; akadálymen-
tesítik a fõ gyalogos útvonalakat, illetve ezek
mentén új információs és tájékoztató rendszert
hoznak létre; a járókelõk biztonsága érdekében
pedig térfigyelõ kamerákat fognak felszerelni. A
megújuló Ybl-bazár alá mélygarázst építenek,
míg a bazár és a Palotanegyed között liftekkel, il-
letve a Vízhordó lépcsõ mellett egy mozgólépcsõ-
vel fogják segíteni a gyalogosok közlekedését. A
felsõ várfalon a kortinafalak között gyalogos sé-
tány létesül. Új villamosmegállót terveznek a
Várbazár elé, s szintén új fel- és leszállóhelyet ala-
kítanak ki autóbuszoknak a Clark Ádám téren,
a Siklónál. 

Az elsõ ütem része még a budavári behajtási és
parkolás-irányítási rendszer fejlesztése, a védett
övezetben történõ parkolás szabályozása, illetve
az autóbusz-útvonalak megerõsítése, s szintén eb-
ben a fázisban kerül sor a további ütemekben
megvalósuló projektelemek tervezésére, elõkészí-
tésére. A továbbiakban, 2014 után indulhat el

többek között az elektromos midibuszok beszer-
zése és az üzemeltetésükhöz szükséges jármûtelep
kialakítása, a turistabusz-forgalom átszervezése, a
kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fej-
lesztése, a Lánchíd utca végleges forgalomcsillapí-
tása, újabb mélygarázsok építése a Vár körül, to-
vábbá a Szent György téri romterület, illetve a
Batthyány tér gyalogos felületeinek rendezése –
utóbbi a közösségi közlekedési hálózat tervezett
átalakításához kapcsolódóan. 

A képviselõ-testület legutóbbi ülésén dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester a projekt kapcsán ki-
emelte, hogy kiváló együttmûködés alakult ki az
önkormányzat, a kormány, valamint az állami tu-
lajdonú területek kezelését végzõ Várgondnok-
ság Nonprofit Kft. között, a döntéshozatal az
érintett szervek részérõl példás gyorsasággal zaj-
lik. Megemlítette azt is, hogy reményeik szerint
még az elsõ ütemben az eddig elfogadottakon kí-

vül újabb projektelemeket is megvalósíthatnak:
ilyen mindenekelõtt a Várbazár elõtti forgalmi
rendezés, valamint a Csikós-udvar alatti félkész
mélygarázs befejezése.

A képviselõk hozzájárulásukat adták ahhoz,
hogy az önkormányzat megállapodást köthessen
a Várgondnoksággal a KÖZOP-pályázat kapcsán
szükségessé váló közös közbeszerzések lebonyolí-
tására. A megállapodásra azért van szükség, hogy
a Várbazár újjáépítését irányító Várgondnokság
Kft., valamint a közlekedésfejlesztési célú támo-
gatások kedvezményezettje, a Budavári Önkor-
mányzat a projektek keretében a részben közös,
illetve a jellegükbõl adódóan csak együttesen ke-
zelhetõ beszerzési igényeik megvalósítását, az eb-
bõl adódó elõnyök kihasználását, továbbá az eu-
rópai uniós források és a közpénzek hatékony és
felelõs felhasználását minél hatékonyabban ko-
ordinálják. - d - 

Vári fejlesztés: aláírták 
az új támogatási szerzõdést 

A Várbazár és a Palotanegyed között liftekkel és mozgólépcsõvel segítik majd a gyalogos közlekedést (látványterv)

Lemezbemutató
nemzeti ünnepünk
elõestéjén
Balog József zongoramûvészt jól ismeri a buda-
vári közönség. Az elmúlt évben a Liszt emlék-
év fénypontjaként, a zeneszerzõ születésének
kétszázadik évfordulóján adott koncertet az
MTA Zenetudományi Intézetében. E hang-
verseny nyomán hívták meg a Beethoven-na-
pok hangversenyére, ahol emlékezetes szóló-
koncertet adott. Idén – nemzeti ünnepünk
elõestéjén – az MTA budavári dísztermében
(I., Országház u. 30.) újra azon a Liszt korabeli
Erard zongorán játszik, amelynek felújítását a
Budavári Önkormányzat támogatta.

s Új helyszínen találkozik a hangversenybarátok-
kal, ahol a hírek szerint különleges este várható…

Ismét Liszt születésnapját ünnepeljük, de ez az
este az 1956-os forradalomra is emlékezik. A
hangversenyen a Budavári Önkormányzat ál-
tal kiadott lemez anyagát fogom eljátszani.
Ezúton szeretném megköszönni az  önkor-
mányzat támogatását. A közönség már megis-
merhette az  Erard készítette zongora hangzá-
sát. A tavalyi hangszerbemutató adta az inspi-
rációt a lemezkészítésre, és ezzel készült a hang-
felvétel is. Ezúttal nyilvános lemezbemutató
koncertet tartunk, hiszen ettõl az idõponttól
lehet megvásárolni a Liszt on Erard címû CD-
t. Szeretném, ha sokan eljönnének, ezért tart-
juk a koncertet az MTA dísztermében.
s Milyen mûsorral készül a koncertre?

Próbáltam arra törekedni, hogy minél széle-
sebb skálán mutassam be a Liszt-i repertoárt
abból a korszakból, amelyben a zongora is szü-
letett. Többek között felvételre került a H-
moll szonáta is, amely a zongorista repertoár
egyik legmonumentálisabb alkotása. A CD-n
még elhangzik – és így természetesen a koncer-
ten is – Verdi Rigoletto parafrázisa, Schu-
mann Widmung címû dala és Schubert Bécsi
esték címû darabja Liszt átirataiban, valamint
két öregkori Liszt mû és a XIII. Magyar rapszó-
dia. A legelsõ mûsorszám, A Funerailles nincs
a lemezen, de úgy éreztem, ezzel kell kezdeni a
koncertet, hiszen Liszt az 1848-49-es szabad-
ságharc kapcsán írta. A koncertet hollandiai
lemezbemutatók elõzik meg, többek között az
amszterdami Erard szalonban hangzik el az
anyag. r. a. 

Történelmi változások elõtt áll a budai Vár:
olyan jelentõs fejlesztések indulnak el ezekben a
hónapokban, melyekrõl hosszú évek óta beszél-
nek, de támogatás híján eddig remény sem volt
a megvalósításukra. Az Ybl-bazár rekonstruk-
ciójával párhuzamosan a Vár és környékének
közlekedését is újjászervezik - ez utóbbi projekt
elsõ szakaszának munkálatai az önkormányzat
irányításával, a Közlekedés Operatív Program
(KÖZOP) keretében elnyert, megnövelt összegû
támogatásból már idén megkezdõdhetnek. 

Október 4-én délelõtt 11 órakor emléktáblát
avatnak a Fõ utca 15. számú épület falán. A
tábla Huszka Jenõ operettszerzõre emlékezik,
aki 1945 és 1960 között e ház lakója volt. Az
avatáson az Operettszínház mûvészei adják elõ
Huszka Jenõ örökzöld slágereit. 

Ha operettel nem is, de egy fordulatos könyvvel
mindenképpen sikert aratna, aki Huszka Jenõ
életét kívánná feldolgozni. Az 1875-ben induló
történet helyszíne Szeged, ahol a törvényszéki bí-
ró édesapa – aki bár maga is muzsikálgat – halla-
ni sem akar arról, hogy fiából zenemûvész le-
gyen. Pedig a fiú nemcsak a gimnáziumban, ha-
nem a városi zenedében is csillogtatja tehetségét.
Kamaszfejjel darabot ír, majd Budapestre költöz-
ve beiratkozik az egyetem jogi karára és ezzel egy
idõben a Zeneakadémiára. A világhírû hegedû-
mûvész, Hubay Jenõ egyedül õt vette fel a mester-
iskolájába. 

Huszka albérletében nemcsak a jogi és államtu-
dományi doktorátusra, hanem a zenei pályára is
készül. Versek megzenésítésével foglalkozik, mi-
közben a jogi diplomaosztója után a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztériumban kap állást.
Azonnal egy év fizetés nélküli szabadságot kér és
Párizsba utazik, ahol hegedûjátéka alapján Lamo-
reaux kinevezi zenekara helyettes koncertmeste-
rének. Egy év alatt megismeri a párizsi zenei vilá-
got, de hazatér, hogy elfoglalja állását a minisztéri-
umban. Továbbra is zenei vonalon képzi magát,
miközben jogászi faladatokat lát el. Szabadidejét

azonban a színház és az ope-
rett köti le. Megismerkedik
Fedák Sárival, akinek felajánl-
ja a Bob herceg címszerepét.
Az  1902. decemberi bemuta-
tójáról a Budapesti Hírlap így
írt: „A legnagyobb siker zúgá-
sa morajlott végig a Népszín-
házon, egy magyar operett, a
Bob herceg elsõ elõadásán...
két istenáldotta tehetség gyõ-
zelme volt ez az este, és a pri-
madonna nem fogja zokon
venni, ha minden udvariassá-
gunk ellenére elsõnek a zene-
szerzõvel foglalkozunk: Husz-
ka Jenõ a könnyûzene biro-
dalmában minálunk egy csapásra a legelsõ helyet
foglalta el. Csupa új dallam, nem köznapi ötlet, s
hozzá teljes technikai készség, eredeti és hatásos
hangszerelés: íme egy teljesen kész, nagy talen-
tum, akinek híját a mi dilettáns világunkban
igen éreztük, s akinek jöttét szívbõl üdvözöl-
jük...” A következõ évben Aranyvirág címû ope-
rettjével megnyílik a Király Színház.

Hivatalát továbbra sem hagyja ott, az 1920-as
évek derekán már a Kultuszminisztérium mûvé-
szeti osztályának vezetõje, miközben a Zene-
szerzõk Szövetkezetének alapító tagja, majd
1930-tól a Zeneszerzõk Világszövetségének alel-
nöke. Leghíresebb operettjei a Gül baba, az Er-
zsébet, a Lili bárónõ, és a Mária fõhadnagy mel-

lett még tucatnyi nagyoperet-
tet írt, amelyek egyes slágerei
örökzöld dallamokká váltak.
A Délibábos Hortobágyon, a
Daru madár fenn az égen, Az
ott túl a rácson mindannyi-
unk számára ismert dalbeté-
tek. Méltatói szerint kortársai
közül õ tudta legjobban és leg-
következetesebben a verbun-
kost, a magyar táncritmust, a
palotást, a csárdást, a népies
mûfajt beépíteni a sikeres bé-
csi klasszikus operett bevált
formakeretébe. 

Huszka Jenõ 53 évesen, má-
sodik feleségével, Arányi Má-

riával költözött a Vízivárosba. A Batthyány utca
6. szám alatti egyemeletes házban rendezkednek
be (ott született 1930-ban a kisfiúk is). 1943-tól
fonyódi nyaralójukban éltek, majd 1944 telén
visszatértek, de a bombázások miatt lehúzódtak a
pincébe. Egy bombatalálat után a Batthyány utca
13. számú ház óvóhelyére menekültek, miköz-
ben saját házuk folyamatosan pusztult. 1945-ben
már nem volt hová visszatérniük, az elhagyott ja-
vak biztossága a Fõ utca 15. második emeletén
utal ki számukra lakást. A háború után új ottho-
nukban Huszka Jenõ ismét alkotni kezdett és új-
ra elvállalta a zeneszerzõk érdekképviseletét. Éle-
te utolsó percéig aktívan dolgozott; 1960-ban, 84
évesen hunyt el. 

Huszka-emléktábla a Vízivárosban

Huszka Jenõ zeneszerzõ 

Földanya
szobrának avatása
Október 7-én, vasárnap 16.00 órakor a Várfok
utca és Lovas utca sarkán avatják fel Wagner
Nándor Földanya címû szobrát, amely az anyai
szeretet és a Földünk szeretetének szimbóluma.
Program: 

Megnyitó gondolatok: Õexcellenciája Ito
Tetsuo japán nagykövet.

Ünnepi beszéd: dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester.

Köszöntõ: Aki Koji, a Wagner Nándor Em-
lékalapítvány elnöke. 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 19/2012. (IX. 20.) ön-
kormányzati rendelete a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2012. évi költségvetés-
rõl szóló 3/2012. (III. 2.) önkormányzati rende-
let módosításáról

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKéépp--
vviisseellõõ--tteessttüülleettee  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó  11999900..
éévvii  LLXXVV..  ttöörrvvéénnyy  ((ttoovváábbbbiiaakkbbaann  ÖÖttvv..))  9911..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéé--
sséébbeenn  ééss  aazz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó  22001111..  éévvii  CCXXCCVV..  ttöörr--
vvéénnyy  3344..  §§--áábbaann  kkaappootttt  ffeellhhaattaallmmaazzááss  aallaappjjáánn,,  aazz  AAllaapp--
ttöörrvvéénnyy  3322..  cciikkkk  ((11))  bbeekkeezzddééss  ff))  ppoonnttjjáábbaann  ééss  aazz  ÖÖttvv..  1166..
§§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  ffeellaaddaattkköörréébbeenn  eell--
jjáárrvvaa  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt
22001122..  éévvii  kkööllttssééggvveettéésséérrõõll  sszzóóllóó  33//22001122..  ((IIIIII..  22..))  öönnkkoorr--
mmáánnyyzzaattii  rreennddeelleettéénneekk  ((ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossíí--
ttáássáárróóll  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

1.§
A Rend. 2. § - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat bevételei)

„2.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2012. évi módosított összes
bevételi elõirányzatát12.422.086 e Ft-ban állapítja
meg.

A bevételek részletezését az alábbi mellékletek sze-
rint fogadja el:

1. sz. melléklet: 2012. évi bevételek elõirányzat-cso-
portok szerinti bontásban összesen (Fõösszesítõ)

2. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2012. évi bevéte-
lei

3. sz. melléklet: A helyi önkormányzat által irányított
költségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkor-
mányzati hivatalt is) 2012. évi bevételei”.

2. §
A Rend. 3. § - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat kiadásai)

„3.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület Bu-
davári Önkormányzat 2012. évi módosított összes ki-

adási elõirányzatát 12.422.086 e Ft-ban állapítja meg.
A kiadások részletezését az alábbi mellékletek szerint

fogadja el:
4. sz. melléklet: 2012. évi kiadások kiemelt elõirány-

zatonkénti bontásban összesen (Fõösszesítõ)
5. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2012. évi mûkö-

dési kiadásai
6. sz. melléklet: A helyi önkormányzat által irányított

költségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkor-
mányzati hivatalt is) 2012. évi mûködési kiadásai

7. sz. melléklet: 2012. évi tartalékok általános és cél-
tartalék szerinti bontásban

8. sz. melléklet: A helyi önkormányzat és az általa irá-
nyított költségvetési szervek (intézmények) 2012. évi
beruházási kiadásai összesen, valamint a lakástámoga-
tás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege

8/a. sz. melléklet: Intézmények 2012. évi beruházása-
inak részletezõ kimutatása

9. sz. melléklet: A helyi önkormányzat és az általa irá-
nyított költségvetési szervek (intézmények) 2012. évi
felújítási kiadásai összesen

9/a. sz. melléklet: Intézmények 2012. évi felújításai-
nak részletezõ kimutatása”

3. §
A Rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10.
számú melléklete lép, a Rendelet 11. számú melléklete
helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép, és a Ren-
delet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú
melléklete lép.

4. §
A Rend. 5. § - az alábbi ponttal egészül ki:

„f) a KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0027 számú, a
Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt
bevételeit és kiadásait a 15/a. sz. melléklet szerint.”

5. §
Hatályba lépés

A Rendelet 2012. szeptember 20-án lép hatályba.

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

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleettKépviselõi fogadóórák

Dr. Nagy Gábor Tamás   
polgármester
Fidesz-KDNP

Elõzetes bejelentkezés alapján,
telefon: 061-458-3011 Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.

Dr. Jeney Jánosné   
alpolgármester
Fidesz-KDNP

Elõzetes bejelentkezés alapján,
telefon: 061-458-3011  Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.

Dr. Apagyi Barnabás   
1. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap utolsó keddjén 18-19 óráig Polgármesteri Hivatal, I., Kapisztrán tér 1.,
Képviselõi iroda (II. emelet 214. szoba)

Király Kornél  
2. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ szerdáján 
16.30-17.30 között

Idõsek Klubja, I., Fõ u. 31.
Elõzetes telefonos bejelentkezés: 
0620-557-3110

Dávid Klára
MSZP

Minden hónap utolsó péntekjén 
14-16 óra között

I., Krisztina tér 1., Irodaház, 104-es kaputelefon
Elõzetes bejelentkezés: 0620-991-3228

Iványi Tibor 
MSZP

Minden hónap utolsó péntekjén 
14-16 óra között 

I., Krisztina tér 1., Irodaház, 104-es kaputelefon
Elõzetes bejelentkezés: 0620-320-5104

Miseje Balázs
Jobbik Minden hónap elsõ keddjén 17-19 óra között Elõzetes bejelentkezés: 

0670-947-0418

Váradiné Naszályi Márta
LMP

Tímár Gyula   
3. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ szerdáján 17-18 között
Várnegyed Galéria, I., Batthyány u. 67.
Elõzetes telefonos bejelentkezés: 
0670-270-2622

Horváth Orsolya   
4. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ csütörtökjén 17 óra
Idõsek Klubja, I., Hattyú u. 16. 
Elõzetes telefonos bejelentkezés: 
0630-488-8256

Dr. Jeney Jánosné   
5. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Elõzetes telefonos bejelentkezés alapján:  
061-458-3011  Polgármesteri Hivatal, I., Kapisztrán tér 1.

Horváth Csilla
6. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ keddjén 16 óra Idõsek Napközi Otthona, I., Roham u. 7.

Patthy Szabolcs  
7. sz. választókerület
KDNP-Fidesz

Elõzetes telefonos bejelentkezés alapján:  
0630-456-7967 

Kovács György   
8. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ keddjén 16 óra Idõsek Napközi Otthona, I., Roham u. 7.

Vecsey András   
9. sz. választókerület
Fidesz-KDNP - Nemzeti Fórum
Orczy Antal   
10. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ hétfõjén 
18-19 óra között Uránia Csillagvizsgáló, I., Sánc utca 3/b.

Polgármester

Alpolgármester

Listás képviselõk

Egyéni képviselõk

2012. év végéig a Tabán Múzeum felújítása miatt elõzetes telefonegyeztetés alapján:
0620/914-82-89, 061/355-92-51, email: taban@vecsey.net

Ez év október tizedikén tesznek esküt azok a fõvárosi állampolgá-
rok, akik önkéntes és köteles szerepet vállalnak Magyarország, így
a budapesti természeti és civilizációs katasztrófák elleni védeke-
zésben. A 2012. január 1-jén újjászervezett hivatásos katasztró-
favédelmi szervezet alapfeladata a lakosság életének és vagyon-
biztonságának védelme. E feladat ellátásában azonban olyan ál-
lampolgárokra is szükség van, akik felkészültek arra, hogy részt
vegyenek a veszélyek elhárításában, emellett segíteni is akarják a
hivatásos szervezet munkáját. Sokakban felmerült, felmerül a
kérdés például arról, hogy mit is jelentenek az önkéntes és köteles
polgári védelem kifejezések, mire kötelezheti a helyi lakost a pol-
gármester, illetve mi a feladata békeidõben a polgári védelemhez
csatlakozott állampolgárnak? Az alábbi tájékoztatóban ezekre és
más kérdésekre kapunk választ.  

s Mi a különbség a polgári védelmi szolgálat és a sorkatonai szolgálat
között?

Magyarországon minden magyar állampolgárt jogok illetnek meg
(választójog, munkához való jog), illetve kötelezettségek terhelnek
(adófizetési kötelezettség, honvédelmi kötelezettség). A honvédel-
mi kötelezettség áll egyrészt hadkötelezettségbõl, másrészt polgári
védelmi kötelezettségbõl. A fõ különbség a két szolgálat között a
feladatokban jelentkezik. A hadkötelezettség alapján szolgálatot
teljesítõ állampolgár a fegyveres konfliktusokban vesz részt, míg a
polgári védelmi szolgálatot ellátó személy a hátországvédelemben,
valamint a katasztrófa elhárításban lát el nélkülözhetetlen, nem
fegyveres feladatokat. Fontos megemlíteni, hogy a polgári védelmi
szolgálatot ellátó személyt nem lehet fegyveres konfliktus esetén
besorozni, mivel õ a polgári védelmi szolgálat ellátásával teljesíti a
honvédelmi kötelezettségét. A másik alapvetõ különbség a két
szolgálat között a kiképzésben van. A polgári védelmi szervezetbe
beosztott személynek nem kell hosszú hónapokra laktanyába vo-
nulni és ott alapkiképzésen részt venni, a felkészítés legfeljebb csu-
pán évi 40 óra elméleti és 72 óra gyakorlati képzés lehet.
s Ki hogyan csatlakozhat a fõvárosi polgári védelemhez? Mit jelent a kö-
teles és mit jelent az önkéntes polgári védelmi szolgálat?

A polgári védelemhez való csatlakozásnak két módja van. Az elsõ,
ha a település polgármestere beosztja a helyi lakost a település vagy
a munkahely polgári védelmi szervezetébe. Ez az úgynevezett köte-
les szolgálat. A polgári védelmi szolgálat az egyik állampolgári köte-
lességünk, így ha mentességi ok nem áll fenn, akkor minden belföl-
di lakhellyel rendelkezõ 18. életévét betöltött magyar állampolgár
köteles a polgári védelmi szervezetben tisztséget betölteni. Az állam-
polgároknak az új katasztrófavédelmi törvény lehetõséget ad, hogy
önként, határozott vagy határozatlan idõre csatlakozhasson a polgá-
ri védelemhez. Ezt hívjuk önkéntes polgári védelmi szolgálatnak.
Tehát aki úgy érzi, hogy a bajban szívesen segítené embertársait, ön-
ként is csatlakozhat. Ha munkájából vagy hobbijából adódóan vala-
milyen speciális képzettséggel/felszereléssel rendelkezik a csatla-
kozni kívánó (például alpinista, búvár, kutyás mentõ), beléphet az
önkéntes mentõszervezeteket tömörítõ Fõvárosi Különleges
Rendeltetésû Mentõszervezetbe (FKRMSZ) is. 

Mik a feladatai a polgári védelemnek békeidõben?
A polgári védelemnek békeidõben a felkészülés a feladata. Ennek
irányításáért a katasztrófavédelem szerveinek hivatásos tiszti állo-
mánya a felelõs. Békeidõben elkészítik a helyi önkormányzatokkal
a különbözõ minõsített idõszakban alkalmazható terveket és létre-

hozzák a polgári védelmi szervezeteket. A polgári védelmi szerveze-
tek létrehozását, illetve a szervezetbe az állampolgárok beosztását
és felkészítését a katasztrófavédelem és az önkormányzatok közö-
sen végzik, a 2011. évi CXXVIII törvény alapján. A veszélyhelyze-
tekre készített dokumentumrendszerek és a polgári védelmi szer-
vezetek megalakításán kívül békeidõben fontos feladat még a la-
kossági riasztórendszerek üzemeltetése, karbantartása, vala-
mint az életvédelmi létesítmények (óvóhelyek) nyilvántartása
és ellenõrzése. Egy bekövetkezett katasztrófa vagy háború
során ezek az eszközök emberek ezreinek az életét ment-
hetik meg, így rendkívül fontos, hogy mindig használatra
kész állapotban legyenek.
s Mire számíthat az, akit beosztanak egy polgári védelmi szer-
vezetbe?

A legtöbb állampolgár megijed, amikor kézhez kapja a polgári vé-
delmi szervezetbe szóló köteles beosztó határozatát. Sokan azt a
gondolják, hogy plusz kötelezettséggel terheli õket az önkormány-
zat, ami jelentõs hatással lesz a mindennapi életükre. Ez azonban
tévedés. A beosztott kerületi lakos a felkészítés után csak akkor ke-
rül ismét kapcsolatba a polgári védelemmel, ha olyan káresemény
történik a lakhelyén, amit a hivatásos szervek (katasztrófavédelem,
rendõrség, honvédség) és a karitatív szervezetek nem tudnak felszá-
molni segítség nélkül. Ilyenkor a polgármester, mint a helyi védel-
mi bizottság elnöke elrendelheti a polgári védelmi szervezet moz-
gósítását, vagyis az állampolgárok segítségét veszi igénybe egy nagy
kiterjedésû káreset felszámolásában. Milyen feladatok lehetnek
ezek? Például homokzsákpakolás, sérültszállítás, törmelékhordás,
kitelepítésben-elhelyezésben való közremûködés. Így a hivatásos
szakemberek válláról a segítõk leveszik a terhet, a katasztrófa véde-
lem hívatásos tûzoltói foglalkozhatnak a veszélyesebb, speciális
szakértelmet igénylõ feladatokkal. 
s Milyen hatáskörei vannak a település polgármesterének a polgári vé-
delem szakterületén?

A település polgármestere a helyi védelmi bizottságának az elnöke.
Õ a helyi szintû védekezés irányításáért felelõs személy. Mivel õ a
település választott vezetõje, nem feltétlenül rendelkezik katasztró-
favédelmi ismeretekkel. Ezért szakmai segítséget nyújt neki a vé-
delmi bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettese, aki a gyakorlat
szerint az illetékes hivatásos tûzoltóparancsnokság tisztje. Az õ sze-
mélye garantálja, hogy a polgármester szakmailag mindig a megfe-
lelõ döntéseket hozza veszélyhelyzet esetén. A polgármester legfon-
tosabb hatásköre a polgári védelem szakterületén a polgári védel-
mi szervezet létrehozása és az település lakosainak abba történõ be-
osztása, felkészítése, a védelem irányítása.
s Szívesen vesznek-e ma részt a fiatalok a polgári védelmi szervezetek
tevékenységében?

Az 1992 óta évenként megrendezett katasztrófavédelmi ifjúsági
versenyeken egyre több fiatal ismerkedik meg a katasztrófavéde-
lemmel, azon belül is a polgári védelemmel. Azok a fiatalok, akik

ily módon kapcsolatba kerülnek a szervezettel, és a bajban szeret-
nének segíteni másokon, szívesen vállalnak önként polgári védel-
mi szolgálatot.
s Mikor és hogyan alakult át a polgári védelem a fõvárosban?

A 2012. január 1-tõl életbe lépõ új katasztrófavédelmi törvény át-
alakította a polgári védelem rendszerét az országban, azon belül pe-

dig a fõvárosban is. Az eddig külön szervezetként mûködõ
Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság összevonásra került a F-

õvárosi Tûzoltóparancsnoksággal és a Reptéri Katasztrófa-
védelmi Igazgatósággal, így jött létre a Fõvárosi Katasz-
trófavédelmi Igazgatóság. Az egyesítéssel jobban mûködõ,
komplexebb, több szakterületet magába foglaló szervezeti
egység jött létre. Az eddig hivatásosok által végzett polgári

védelmi feladatok egy része átkerült a helyi önkormányzat-
okhoz, ahol a közbiztonsági referens a hivatásos szakemberek segít-
ségével látja el ezen feladatokat.
s Jelenleg kik végzik  a polgári védelmi feladatokat a fõvárosban? 

A fõvárosban a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári
Védelmi Fõfelügyelõsége a katasztrófavédelmi kirendeltségeken a
polgári védelmi felügyelõk, a kerületekben a hivatásos katasztrófa-
védelmi tisztek az önkormányzatok közbiztonsági referensei együtt
végzik a polgári védelmi feladatokat. E körhöz tartoznak azok a la-
kosok is, akiket beosztottak a kerületi polgári védelmi szervezetbe.
Õk jelentik a helyi polgári védelem alapját. A fõvárosban mûködik
az úgynevezett Fõvárosi Különleges Rendeltetésû Mentõszervezet
(FKRMSZ), ami olyan önkéntes mentõszervezetekbõl áll, akik ön-
ként vállalták a polgári védelemhez való csatlakozásukat.
s Hogyan egyeztethetõ össze a napi 8 órás munkával a polgári védelem
szervezetben való tagság?

Nem a mindennapi életet meghatározó szolgálatról van szó. A fel-
készítésen kívül csak a nagy kiterjedésû káresemények felszámolá-
sában van szükség az állampolgárok segítségére, amelyek szeren-
csére ritkák. Felkészítésre és veszélyhelyzetben, mozgósítás esetén
a munkáltató köteles elengedni az alkalmazottat, hogy teljesíthes-
se állampolgári kötelezettségét. A polgári védelmi szervezetbe be-
osztott munkavállalót a polgári védelmi feladatok ellátására törté-
nõ kiképzés, gyakorlat és ideiglenes polgári védelmi szolgálat idejé-
re a munkavégzés alól fel kell menteni, erre az idõszakra munkajo-
gi védelemben részesül. A felmentés idõtartamára távolléti díj jár.
Ha a megjelenési vagy az ideiglenes szolgálatadási kötelezettségét
teljesítõ állampolgár nem áll munkaviszonyban, a kötelezettség
teljesítésének idejére a kötelezõ legkisebb munkabér egy órára járó
mértékének alapulvételével megállapított térítésre jogosult, ame-
lyet az elrendelõ köteles részére a munkabér folyósítására vonatko-
zó szabályoknak megfelelõen megfizetni. A távolléti díj és az ellátás
igazolt költségei az elrendelõt terhelik, aki azt a munkáltató részé-
re téríti meg. Tehát a munkáltató költségtérítésre jogosult, így a
munkavállalónak nem kell aggódnia, hogy mások segítése végett
kell otthagynia az önkéntesnek munkahelyét.

Mit kell tudni az önkéntes és köteles 
polgári védelmi szolgálatról?

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

Minden hónap negyedik keddjén 17-18 óra között, ZöldLáMPás Klub, II., Margit krt. 11. 
Elõzetes egyeztetés mellett külön idõpontban is: 0620-579-1373
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Lakossági veszélyes hulladékok
szelektív gyûjtése
A Budavári Önkormányzat szelektív veszélyes hulla-
dékgyûjtést szervez 22001122..  ookkttóóbbeerr  1122--éénn,,  ppéénntteekkeenn
1133--1188  óórraa  között a Budapest, I. kerület Lánchíd utcá-
ban, a Lánchíd budai hídfõ melletti parkolóban, a Dó-
zsa György téren, a szobor mögötti parkolóban, és a
Várfok utcában a buszmegálló alatti területen.     

A gyûjtõhelyek megközelíthetõek személygépko-
csival, autóbusszal és részben villamossal is. 

Kérjük a lakosságot, hogy a gyûjtés ideje alatt a kö-
vetkezõ veszélyes hulladékokat szállítsák be a gyûjtõ-
helyre: akkumulátor, szárazelem, fénycsõ és izzó, ház-
tartási fáradt olaj és használt sütõolaj, gumiabroncs,
oldószerek és hígítók, lejárt szavatosságú gyógysze-
rek, növényvédõ szerek, korrózióvédõ anyagok, festé-
kek, olajos flakonok és elektronikai – számítástechni-
kai hulladékok. A gyûjtõhelyeken a szakemberek térí-
tésmentesen veszik át a hulladékokat.

Kérjük a lakosságot, hogy a gyûjtésben aktívan ve-
gyenek részt.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Kirándulás Gödöllõre
OOkkttóóbbeerr  1133--áánn,,  sszzoommbbaattoonn a Budavári Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ kirándulást szer-
vez a Gödöllõi Királyi Kastélyba. Szeretettel várjuk az
I. kerületben élõ nyugdíjas polgárok jelentkezését.

Jelentkezni személyesen lehet a Budavári Szociális
és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ II. sz. Idõsek
Klubjában (1013 Budapest, Roham u. 7.). 2012. októ-
ber 2-tõl október 5-ig. (Információ: Bokodi Ferencné
klubvezetõ, telefonszám: 375-9486).
Program:     

- Találkozó október 13-án szombaton,  10 órakor a
Déli pályaudvar metró bejáratánál vagy  az Örs vezér
téren 10 óra 30 perckor.

- Utazás HÉV-vel Gödöllõre.
- Séta a Kastélyparkban.
- Tárlatvezetés a Királyi Kastélyban,a Pálmaház

megtekintése.
- A Horthy-bunker bejárása. 
- Hazaérkezés 16 órakor.
A program a Népjóléti Közalapítvány pályázati tá-

mogatásából valósul meg.
A részvétel ingyenes. A jelentkezés feltételekhez

nem kötött. A kiránduló csoport létszáma korlátozott.

Felhívás
A közeli jövõben kerül sor a fõváros városrész nevei-
nek és védett utcaneveinek felülvizsgálatára, illetve
pontosítására. A Fõvárosi Önkormányzat ennek kere-
tében lehetõséget biztosít arra, hogy a kerületek ja-
vaslatot tegyenek újabb utcanevek (közterület-ne-
vek) védelmére. Kérem, az érdekelt polgárokat, lakó-
kat, ha ezzel kapcsolatban javaslatuk van, úgy azt leg-
késõbb október 10-ig indoklással együtt juttassák el a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatala, Fõépítészi irodájához. 

Zöld pihenõpark a Clark Ádám térnél 
Idén is folytatódik a Svéd Nagykövetség, a Svéd Ke-
reskedelmi Kirendeltség és a svéd vállalatok által indí-
tott programsorozat, a Green Sweden. Ezúttal a Clark
Ádám téren alakítanak ki zöld pihenõparkot. A 2010-
ben indított Green Sweden programsorozatban részt-
vevõk célja, hogy széles körben hívják föl a figyelmet a
zöld gondolkodásmód és a zöld megoldások fontossá-
gára és megvalósítására. A program keretében 2011-
ben a Margitsziget északi szigetcsúcsán egy ökoját-
szótér került kialakításra. A 2011-es projekthez ha-
sonlóan idén is egy budapesti terület megújítását cé-
lozta meg a Green Sweden program: az I. kerületi
Clark Ádám tér ökológiai szemléleten alapuló átalaku-
lására kerül sor. 

Mozgássérültek klubja
Az I. kerületi mozgássérültek következõ klubnapja ookk--
ttóóbbeerr  22--áánn  1155  óórraakkoorr lesz a Budavári Mûvelõdési Ház-
ban (I., Bem rkp. 6.) A résztvevõk elõadást hallgathat-
nak meg az idõskor betegségeirõl. 

RRöövviiddeenn

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat

nyilvános pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévõ,

lakások és helyiségek
eladására, valamint helyiségek

bérbeadására.
A részletes pályázati kiírás átvehetõ

a Budapest I. kerület 
Budavári Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Irodáján.

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

vagy megtekinthetõ 
az Önkormányzat honlapján,

a www.budavar.hu internetcímen,
a PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda 

menüpont alatt. 

A képviselõ-testületi ülésen történt 
A budai Vár és környékének közlekedési fejlesz-
tésérõl, új szobrok állításáról, valamint a jövõ év
elején megalakuló I. kerületi járási hivatal szá-
mára átadásra kerülõ ingatlanokról egyaránt
szó esett a képviselõ-testület legutóbbi ülésén.
Mint elhangzott: a hatósági típusú ügyek több-
ségét a továbbiakban a Kormányablakoknál
fogják intézni, ezért indokolt, hogy az önkor-
mányzat Attila úti ügyfélszolgálata a kormány-
hivatal kerületi kirendeltségévé alakuljon.

A Képviselõ-testület  szeptemberi testületi ülésén
ismét napirendre került a budai Vár és környéke
közlekedési fejlesztésével kapcsolatos projekt: a
képviselõk ezúttal arról értesülhettek, hogy a kor-
mány támogatta a program tartalmának kibõvíté-
sét, s egyúttal döntött az elsõ ütem támogatási
összegének 3,3 milliárd forinttal történõ emelé-
sérõl. (A Közlekedés Operatív Program kereté-
ben támogatott, nagyszabású fejlesztési program
aktuális részleteirõl az 1. oldalon olvasható össze-
foglalónk.)

A közlekedésfejlesztési támogatás összegének je-
lentõs emelése az önkormányzat költségvetési
rendeletében is megjelent: a módosított rendelet
szerint a felhalmozási célú támogatásértékû bevé-
telek 2012-ben, a lehívható elõleg összegének nö-
vekedésével közel 1,3 milliárd forinttal bõvülnek.

A költségvetés elsõ félévi végrehajtásával kap-
csolatban dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi
igazgató arról számolt be, hogy a tervezett bevéte-
lek és kiadások idõarányosan teljesültek. A saját
kézbe vett parkolás-üzemeltetésbõl – az önkor-
mányzati tulajdonú Budavári Kapu Kft. haté-
kony és takarékos mûködésének köszönhetõen
– idén több mint 300 millió forint tiszta bevétele
származhat a kerületnek. Az önkormányzat jelen-
tõs tartalékainak, pénzkészletének köszönhetõ-
en biztosítani tudják a pályázatokon való részvé-
tel anyagi hátterét, az elõkészítési költségeket ne-
hézségek nélkül meg tudják hitelezni.

Három új szobor a kerületben

A képviselõk jóváhagyásával három új köztéri szo-
borral gyarapodhat kerületünk. Ezek egyike gróf
Bethlen István egykori magyar miniszterelnök
egész alakos szobra, amit kormányzati kezdemé-
nyezésre, a budavári Szent György tér északi ré-
szén állítanának fel. A lebonyolításra a Budapest
Galériát kérték fel, amely meghívásos pályázaton
Máté Istvánt, Paulikovics Ivánt, illetve Stremeny
Gézát kérte fel, hogy készítsen terveket a szobor és
környékének kialakítására. Az önkormányzatnak
lehetõsége nyílt arra, hogy a pályázók körét bõvít-
se, így a kerület további két meghívottat delegál.
Az egyik Rieger Tibor szobrászmûvész, akinek
Koronázási palást címû alkotását a közelmúltban
a Várnegyed Galériában állították ki, s amely mû
most a Kapisztrán téri helyõrségi templom re-
konstruált ablaka mellett tekinthetõ meg. A má-
sik delegált Veres Gábor. Az õ alkotása az az
Antall József-szobor, amely az elhunyt miniszter-
elnök hajdani munkahelye, a Semmelweis Or-
vostörténeti Múzeum mellett áll a Tabánban. A
tervek szerint a pályázat eredményhirdetésére de-
cember elején kerül sor, így Bethlen István szob-
rát a jövõ év folyamán avathatják fel.

Szobrot állítana a Litván Köztársaság magyar-
országi nagykövetsége is. Magyarország és Lit-
vánia barátságának és jó kapcsolatának szimbólu-
maként a litván származású lengyel uralkodó,
Jagelló László, és magyar felesége – Nagy Lajos ki-

rályunk lánya –, Szent Hedvig szobrát az Európa-
ligetben helyeznék el. A párnak Vilniusban már
van szobra; most azonban egy újabb kétalakos
emlékmû készül: a szoboregyüttes megalkotására
pályázatot írnak ki Litvániában.

Régi, sokak által megálmodott vízió, hogy a bu-
dai Vár fokán Magyarország nagyasszonya, Szûz
Mária alakja álljon. Az Immaculata Alapítvány
felkérésére Mátyássy László szobrászmûvész meg-
alkotta a Mária a gyermek Jézussal címû szobrot,
amelynek 4,5 méteres, bronzból készült példá-
nyát közadakozásból a Vár falazatának Dunára
nézõ oldalán, a déli kortinafal tetején tervezik el-
helyezni.

Kormányablak az Attila úton

A járási hivatalok kialakítása a kormányrendelet
elõírásai szerint a fõvárosi kerületekben is meg-
kezdõdött. A kormánymegbízott és a polgármes-

ter egyeztetését követõen, a testület hozzájárulá-
sával az Attila út 12. szám alatti, jelenlegi ok-
mányiroda és ügyfélszolgálat, illetve a szomszé-
dos, volt szabálysértési iroda helyiségeiben bizto-
síthatnak helyet a 2013. január 1-jén megalakuló
I. kerületi (járási) hivatalnak, ezért ezeket az ön-
kormányzati ingatlanokat az állam ingyenes hasz-
nálatába adják az államigazgatási feladatok ellátá-
sa céljából. Nagy Gábor Tamás polgármester a
döntés kapcsán hangsúlyozta: indokolatlanná
válik az önkormányzat kihelyezett ügyfélszolgála-
tának további fenntartása, a hatósági típusú
ügyek többségét ugyanis a kormányhivatalok in-
tegrált ügyfélszolgálati irodáiban, a Kormány-
ablakoknál fogják intézni.

Szintén 2013. január 1-jén startol el az önkor-
mányzat által mûködtetendõ, kerületi közterü-
let-felügyelet. A képviselõk támogatták, hogy a
szervezet megalakítására elkülönített 20 millió
forintos keretbõl megkezdhessék a szükséges gép-
kocsik, robogók, egyenruhák, informatikai és
egyéb irodai eszközök beszerzését.

Döntés született arról is, hogy a Mészáros utca
10. szám alatti, 288 négyzetméteres fogorvosi ren-
delõ helyiségeit a XII. kerületi önkormányzat
57,6 millió forintért megvásárolhassa. A rende-
lõt az I. és a XII. kerület korábban közösen tartot-
ta fenn, de 2010 óta az I. kerületi fogászati rende-
lés külön, a korábbinál jóval korszerûbb körül-
mények között mûködik a Roham utcában.

Kérdések az iskolákról és a vári útépítésrõl

Váradiné Naszályi Márta (LMP) arról kérdezte a
polgármestert, hogyan és mikor egyeztet a kerület
pedagógusaival, oktatási intézmények dolgozói-
val és a szülõi testületek képviselõivel az iskolák
államosításának részleteirõl, illetve az önkor-
mányzat által biztosított oktatási többletszolgálta-
tások megõrzésérõl? Nagy Gábor Tamás arról tá-
jékoztatta a képviselõt, hogy egyelõre kevés a
konkrétum; a részletek ismeretében természete-
sen egyeztetni fognak az intézményekkel. Mint
kifejtette, megvan a szándék arra, hogy az önkor-
mányzat a többletszolgáltatások fenntartását a jö-
võben is segítse az iskoláknál, ennek lehetséges
formája azonban még nem tisztázott.

Iványi Tibor (MSZP) amiatt kért szót, mert a
vári utak kockakõ-burkolatának újjáépítése so-
rán nem biztosítottak tisztességes munkakörül-
ményeket az ott dolgozóknak; Dávid Klára
(MSZP) pedig, ugyancsak a vári útépítések kap-
csán a munkák elhúzódását nehezményezte. A
polgármester jelezte, hogy az útburkolat-építést a
fõváros szervezte, a munkavédelmi elõírások be-
tartására a kerületnek nincs ráhatása – egy ízben
azonban, a technológiai elõírások be nem tartása
miatt leállíttatták a munkálatokat. A fõváros való-
ban képtelen tartani az útépítések határidejét,
emiatt azonban a kerület is késik a kapcsolódó
járdaépítésekkel. Nagy Gábor Tamás megjegyez-
te, hogy az útfelületen a bazaltkockák lerakásá-
nak minõsége több helyen is kifogásolható – van,
ahol máris megsüllyedt az útburkolat –; a gyalo-
gos felületeken elhelyezett vágott kövek azonban
beváltak, jó döntésnek bizonyult, hogy ezeket al-
kalmazzák a járdaépítések során.                          

- d - 

Szinte minden évben tragédiák származnak ab-
ból, hogy a fiatalok kimásznak a Clark Ádám té-
ri Alagút-kapuzat magas párkányára. Az önkor-
mányzat hiába helyezett ki a lezuhanás veszélyé-
re figyelmezetõ, illetve a kimászást tiltó táblákat,
hiába épített ki védõsövényt és szögesdrótot az
életveszélyes helyre való kilépés megakadályozá-
sára, egyesek felelõtlen módon így is rendszere-
sen kiülnek az építmény peremére.  

A kerület most egy új technikai megoldást
dolgozott ki annak érdekében, hogy elkerülhe-
tõek legyenek a további halálos balesetek. Kál-
nai Dániel, a Városüzemeltetési és Beruházási
Iroda vezetõje lapunknak elmondta: egy olyan
kerítést terveznek, amelynek alsó része lényegé-
ben lefedné a párkányokat, így azok-
ra nem lehetne kiülni. 

Az új kerítést a jelenlegi, akadály-
ként elhelyezett, betonvályúba ülte-
tett sövényhez képest kijjebb, az
Alagút-tetõ széléhez közelebb alakí-
tanák ki, hogy a látogatók jobban él-
vezhessék az innen feltáruló külön-
leges látványt – sokan ugyanis épp
emiatt másznak ki az életveszélyes
párkánysorra. 

A tervezett kerítés elé ülõfelülete-
ket is kialakítanának, ahonnan ké-
nyelmesen és biztonságosan lehetne
csodálni a páratlan Duna-parti pa-
norámát. 

A terveket még egyeztetni kell az Alagutat üze-
meltetõ Budapesti Közlekedési Központtal, il-
letve a világörökségi helyszínre való tekintettel a
kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi
Irodájával. A szükséges engedélyek megszerzését
követõen az önkormányzat azonnal megkezde-
né a látogatók biztonságát szolgáló kerítés kiépí-
tését. 

Új kapuk a Várban

A Budavári Önkormányzat az idei évben is foly-
tatta a vári mûemlékházak sortatarozását. A
szakemberek a tisztítás és felületi javítás után a
régi színnel megegyezõ színre mázolták le a kapu-
kat. Összesen 67 házon születtek újjá a kapuk, a
beruházás értéke kilenc millió forint volt. Az ere-
deti formájukban helyreállított homlokzatok, dí-
szítések segítenek megõrizni a Várnegyed törté-
nelmi hangulatát.

Biztonságosabbá válhat az Alagút-tetõ 

Látványterv a tervezett kerítésrõl
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Izgalmas kalandra, különleges „túrára” vállal-
koztak mindazok, akik szeptember 15-én a Má-
tyás-templom orgonáit kívánták megismerni.
Az érdeklõdõknek Hock Bertalan, a templom
orgonamûvésze, a felújítás egyik tervezõje mu-
tatta be a templom 2010-ben elkészült karorgo-
náját és újjáépülõ nagyorgonáját.

A Szakrális Mûvészetek Hete alkalmából meg-
hirdetett programra kizárólag elektronikus
úton lehetett jelentkezni, ennek ellenére na-
gyon rövid idõn belül betelt a létszám.  Hock
Bertalan bevezetõben a templomi hangszer fel-
építésérõl és történetérõl mesélt. Megtudhat-
tuk, hogy a Mátyás-templom korábbi hangszerei
után 1893-ban az orgonaépítõ Dangl család épí-
tett hárommanuálos, mechanikus, kúpládás
hangszert, ám hamarosan kiderült, hogy a temp-
lom zenei és mûvészi igényeinek ez az instru-
mentum nem tud megfelelni. Az orgona cseré-
jét, majd számos felújítását követõen – évtize-
dekkel a második világháború után – már elke-
rülhetetlenné vált egy olyan valóban korszerû,
„szimfonikus” orgona megépítése, amely fel-
használva a még megmenthetõ sípokat és szerke-
zeti elemeket, egyesíti a romantikus és barokk
stílusjegyeket. A rekonstrukciót az 1980-as évek-
ben a csehországi Rieger–Kloss orgonagyár vé-
gezte. 

A Nagyboldogasszony templom jelenlegi tel-
jes felújításához a hangszerek korszerûsítése is
hozzátartozik. Ezekben a hetekben még festõk,
restaurátorok dolgoznak a középsõ hajóban és
állványerdõ takarja a belsõ teret, de Hock Ber-

talan a torony lépcsõjén felfelé, a kórus próba-
termén keresztül a nagykarzatra vezetve a cso-
portot, a rózsaablak színes fényében látni enged-
te a szerkezetkész nagyorgona elemeit. Néhány
öt-hat mázsás síp immár lefóliázva várja társait.
A többiek a Pécsi Orgonaépítõ Manufaktúra
szakembereinek segítségével kerülnek majd a

helyükre. Az új orgona megszólalása a festõk áll-
ványainak lebontását követõen, jövõ tavaszra
várható. 

Az álkereszthajó északi karzatán elhelyezett, új
kisorgona építése két évvel ezelõtt készült el. Az
érdeklõdõk a hangszer közvetlen közelébõl fi-
gyelhették a sípok elrendezését és a szerkezet
mûködését. Hock Bertalan elárulta, hogy az itt
elhelyezett 1406 sípot a nagy orgona még 7000
darabbal toldja meg, és a játszóasztalról – ame-
lyet a templompadokból is láthat majd a közön-
ség – a jövõben mindkét orgona együtt és külön-
külön is megszólaltatható. Ez lesz Budapest leg-
nagyobb orgonája. Jó néhány érdeklõdõ kérdés
megválaszolását követõen – a dallamok, hang-
színek és az összhatás illusztrálásaként – a Má-
tyás- templom orgonistája rövid zenei bemutató-
val búcsúzott az alkalmi társaság tagjaitól.          a.

Nekrológ egy 
budai polgárért
Burger János író, költõ Szent István királyunk
napján, 77 évesen, súlyos betegség után elköl-
tözött az örök hazába.

Szerelmese volt Budának, a Várnak, a Ta-
bánnak, amit csodálatos novellái bizonyíta-
nak. Írásai zömmel az Új Ember és a Keresz-
tény Élet címû hetilapokban jelentek meg. 

Burger János a Toldy Ferenc Gimnázium-
ban érettségizett 1953-ban. Földi Béla tanít-
ványa volt. Felesége, Marika oldalán élt, 4
gyermek édesapja, 10 unoka nagyapja volt.
Péter fiát 1 éve temette el. Eredetileg nyom-
dásznak tanult. Assisi Szent Ferenc volt a pél-
daképe, a Ferences Világi Rend tagjaként egy
életre elkötelezte magát. 

Több száz novellát írt, melyeket fõleg az Új
Ember hasábjairól ismerhettek az olvasók.
Bizonyára sokan emlékeznek még a Tengõdi
novellákra, a gyermek mesékre,a megható ál-
lattörténetekre, a hitrõl, hazáról, ferencesek-
rõl és Pestrõl, Budáról szóló írásaira. 

Könyvei közül az Ódonságok boltját, a Volt
egyszer egy muzsikust, a Szent Ferenc madár-
káit, Ami a Fiorettibõl kimaradt, Assisi Szent
Klára, Ferenc kis palántája, Macskák, feren-
ces levelek, és a Jel Könyvkiadó gondozásában
megjelent Ferences Legendáriumot említe-
nénk meg. 

Burger János nyugdíjas éveiben a budai fe-
renceseknél, majd Pasaréten, a Páduai Szent
Antal Plébánián, mint sekrestyés szolgált.
Unokája, Fejes Csaba pappá szentelésén és el-
sõ miséjén betegsége miatt már nem tudott
megjelenni. Farkasréten, 2012. szeptember
12-én temették. Az engesztelõ szentmisét
szeptember 14-én Albertfalván Hollai Antal
plébános atya mutatta be.

Szerénységét ismerve helyette most mi
mondjuk ki Szent Pállal: „A jó harcot harcol-
tam, a pályát végigfutottam, hitemet megtar-
tottam.” Emlékét szívünkbe zárjuk.

Örök barátod:              Hidvégi (Handl) Iván

Együtt sportolt a család apraja és nagyja

Mozgalmas nap a Czakón

Az Európai Parlament és az Európai Tanács dön-
tése értelmében 2012 az aktív idõsödés, a generá-
ciók közötti szolidaritás európai éve, melynek cél-
ja, hogy minél több szépkorú polgárt vonjon be a
családi és közösségi programokba. Az európai év
egyben felhívás is a helyi döntéshozók számára,
hogy tegyenek meg mindent az aktív idõsödés
elõmozdítása érdekében. Ennek szellemében
hívta életre a ,,Mozogjunk együtt kortalanul” el-
nevezésû rendezvényt a Budavári Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ, amely a
Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont szoká-
sos szeptember végi családi napjához csatlakozva
ezúttal a kerület valamennyi idõsödõ polgárát a
naphegyi sportcentrumba hívta. A program célja
a generációk közötti együttmûködés további erõ-
sítése, alkalmat teremtve arra, hogy az idõsebb

nemzedékek - az I. kerületben a nyolcvan év felet-
tiek aránya közel tíz százalék - közvetlenül adhas-
sák át tudásukat, tapasztalataikat az utánuk követ-
kezõk számára. Richard Bach mottóul választott
gondolata is ezt a termékeny együttmûködést fe-
jezi ki: ,,A kötelék, mely az igaz családot összefûzi
nem a vér, hanem az egymás élete iránti tisztelet s
a benne lelt öröm” - hívta fel a figyelmet a rendez-
vényt megnyitó Judák Barnabásné dr. Varga-
Kovács Emese. A Népjóléti Iroda vezetõje el-
mondta, a generációk találkozásának egyik fon-
tos helyszíne a sport, ami lehetõséget ad minden-
ki számára, hogy aktívan részese legyen a közös te-
vékenységnek. Hozzátette: abban mindenki
egyetért, hogy a sportot sosem elég korai, és so-
sem elég késõ elkezdeni. Hiszen a mindennapos
mozgás öröm, ahogyan kerületünk díszpolgára,

Puskás Öcsi bácsi fogalmazott, ,,Futballista vol-
tam, de úgy beszélhetek az életemrõl, mint egy
szerelmi történetrõl. De ki mondhatná azt, hogy
ez nem egy love story”. Ezt a szemléletet valósítja
meg az idén elõször megrendezett mozgás napja,
mely a szándékok szerint egy újabb hagyományt
teremt - hangsúlyozta az irodavezetõ. 

Puskás Öcsi szellemét idézte meg a résztvevõ-
ket köszöntõ dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter is, aki arra emlékeztetett, hogy az Aranycsapat
legendás csatára egyben olimpiai bajnok is volt.
Ennek kapcsán beszámolt az önkormányzat új
kezdeményezésérõl: hamarosan elkészül a Czakó
utcai sporttelepen a bajnokok fala, melyen a ke-
rülettel lakhelye, születése vagy éppen iskolai ta-
nulmányai miatt kapcsolatba hozható, olimpiai
aranyérmet szerzett sportolóknak állítanak majd

emléket. A jövöbeli sikereket a tömeg és diák-
sport révén lehet és kell megalapozni. Dr. Nagy
Gábor Tamás szerint ezen a téren van még min
javítani, ezért fontos a kormányzat által elindított
mindennapos testnevelés program, amely egyfaj-
ta tömegbázisként hozzájárul a tehetségek ki-
munkálásához, illetve mielõbbi kiválasztásához.
De segít abban is, hogy a mai fiatalok, gyerekek
felnõttként is természetesnek vegyék a rendszeres
sportot és testmozgást - tette hozzá. A sportot
nem elég elkezdeni, az is lényeges, hogy legyen ki-
tartásunk és ne hagyjunk fel jó szokásunkkal, hi-
szen idõsödve egyre fontosabb a rendszeres moz-
gás. Szerencsére ma már léteznek kifejezetten
olyan sportágak, sporteszközök, amelyeket a
szépkorúak is bátran kipróbálhatnak. Erre ad le-
hetõséget a ,,Mozogjunk együtt kortalanul”,

amely minta szeretne lenni, olyan példa, ami
megmutatja, hogyan élhetünk egészségesebb, ak-
tívabb életet” - foglalta össze a kezdeményezés üze-
netét dr. Nagy Gábor Tamás. 

A köszöntõket követõen a Budavári Mûve-
lõdési Házban mûködõ Irka Kör tagjai versek se-
gítségével szóltak a nemzedékek közötti kapcsola-
tokról, majd elkezdõdtek a versenyek, amelyeken
kicsik és nagyok, fiatalok és idõsebbek mérhették
össze ügyességüket és lelkesedésüket. Volt kispá-
lyás foci, tenisz, pétanque és ping-pong, lehetett
kártyázni és sakkozni - ráadásképpen, Szalánczy
Emil nemzetközi sakkmester szimultán partira
hívta az érdeklõdõket - versenyen kívül nordic
walkingozni és jógázni is lehetett. Nagy sikert ara-
tott a családi vetélkedõ, ahol a legalább négytagú
csapatokhoz ,,fogadott” nagyszülõk is csatlakoz-
hattak. Bíztatásképpen ezúttal az eredmény is szá-
mított, a versenyek legjobbjai értékes ajándéko-
kat kaptak.

A bajnokságok szüneteiben a Civil utcában a
kerületben mûködõ segítõ szervezetekkel ismer-
kedhettek meg a jelenlévõk, a Budavári Szociális
és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ, a Budai
Református Egyházközség, a Budavári Reformá-
tus Egyházközség, a Katolikus Karitász RÉV, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó, a Ma-
gyar Vöröskereszt, a Mozgássérültek Szerveze-
tének Budapesti Csoportja, a kerületi Polgárõr-
ség Egyesület konkrét kérdésekben is hasznos ta-
nácsokkal látták el a hozzájuk fordulókat. 

Gondoltak a kevésbé mozgalmas elfoglaltság-
ra vágyókra is, a gyerekek a játékok mellett kreatív
foglalkozásokon vehettek részt, míg a vállalkozó
kedvû felnõtteket Vári Jutka néni varrni, hímez-
ni, kötni és stoppolni tanította. Természetesen
nem hiányozhatott a korábbi családi napokon
már bevált ugráló vár sem, ahogyan eljött a Zórád
Ernõ képregény iskola is, míg a nap végén a hely-
ben fõzött finom gulyásleves elfogyasztását köve-
tõen az elmaradhatatlan tombola tartogatott iz-
galmakat. A fõdíj kerékpáron kívül, a kerületi vál-
lalkozásoknak köszönhetõen számos értékes nye-
remény talált gazdára, a bevételt az egyesített böl-
csõdék javára ajánlották fel a szervezõk.

Orgonák az állványerdõben

Nem titkoltan, hagyományteremtõ szándékkal rendezett családoknak, idõskorúaknak és gyerekek-
nek szóló vidám sportnapot a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ és a Czakó
utcai Sport- és Szabadidõközpont. Az aktív idõsödés a generációk közötti szolidaritás európai évében
a Népjóléti Közalapítvány segítségével megvalósuló ,,Mozogjunk együtt kortalanul” címû rendezvé-
nyen az érdeklõdõk a ,,civil utcán” a kerületben mûködõ segítõ szervezetekkel is megismerkedhettek.

Befejezõdhet a Mátyás-
templom helyreállítása
Befejezõdhet 2013. május 31-re a budavári Má-
tyás-templom több éve húzódó felújítása, miután a
kormány 700 millió forint többletforrást ad a mû-
emlék rekonstrukciójára - jelentette be Balog Zol-
tán, az emberi erõforrások minisztere.

A templombelsõ helyreállítására az állam
2012-ben 1,27 milliárd forintot irányzott elõ, az
elvégzett munkák azonban már az év elsõ felében
kimerítették a keretet, a felújítás leállását elõzte
meg a kormány a többlettámogatással, amelyrõl
szeptember 19-i ülésén döntött. Jövõre 1 milliárd
forintot terveznek a munkálatokra.

Kerületi szomszédoló 
a Hunyadi utcában

Második alkalommal csatlakozott az országos
szomszédünnephez a Hunyadi János utca 3.
alatti társasház közössége. A lakók a tavalyi
évhez hasonlóan ezúttal is szép számban vet-
tek rész a közösségi programon, ami kiváló al-
kalmat nyújtott egymás jobb megismerésére.

Tavaly rendezték meg elsõ alkalommal Bu-
dapesten a Franciaországból elindult szom-
szédünnepet. A kezdeményezés célja, hogy egy
kicsit közelebb hozza egymáshoz azokat az em-
bereket, akik bár ugyanabban a házban élnek,
egy iskolába járnak a gyermekeik, rendszere-
sen találkoznak, amikor reggel beszállnak az
autójukba vagy éppen vásárlás közben min-
den nap összefutnak a sarki üzletben, – egyszó-
val szomszédok - de jószerivel soha nem beszél-
getnek, nem tudnak semmit a másikról. Ezen
változtat a szomszédünnep, ami lehetõséget ad
egymás jobb megismerésére, arra, hogy a szom-
szédok többé ne látásból ismert idegenek le-
gyenek, hanem valódi közösségé kovácsolód-
janak, akik - ha kell - segítenek is egymásnak. 

Ezt ismerték fel a Hunyadi János utca 3.
szám alatti társasház lakói, amikor jelentkez-
tek a felhívásra és az elmúlt évben megrendez-
ték elsõ saját szomszédünnepüket - tudtuk
meg a szervezést másodmagával magára válla-
ló Mécs Judittól, aki elmondta: saját rendezvé-
nyük annyira jól sikerült, hogy mindenki ma-
gától értetõdõnek tekintette az ismétlést. „Az
utóbbi idõben több fiatal család költözött a
házba, számukra különösen fontos megismer-
ni a régieket, hiszen ez is kell ahhoz, hogy ott-
hon érezhessék magukat új környezetükben.
Erre kiváló alkalom a szomszédünnep, hiszen
módot ad a baráti beszélgetésekre, amikor az
esetleges gondokat, bajokat is könnyebben le-
het megoldani” - foglalta össze az idén is több
tucat lakót megmozgató szomszédünnep ta-
pasztalatait Mécs Judit. Hogy valóban jó le-
gyen a hangulat, arról ezúttal is házi finomsá-
gok, sütemények és ropogtatnivalók gondos-
kodtak, a gyerekeknek finom szörp is járt, rá-
adásul - hogy aktív részesei lehessenek a prog-
ramnak - a dekorációként szolgáló lufikat is a
legkisebbek fújhatták fel. 

A VÁRNEGYED
újság korábbi számai is olvashatók az

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



5VárnegyedXVII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM, 2012. SZEPTEMBER 28., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Hagyományok Háza
(Budapest, I., Corvin tér 8.)
Magyar Állami Népi Együttes: Mezõség - Mikrokoz-
mosz. Idõpont: ookkttóóbbeerr  1122..,,  1199  óórraa (bemutató) és ookk--
ttóóbbeerr  1199..,,  1199  óórraa. A Magyar Állami Népi Együttes elõ-
adása Erdély központi tájegységének, a Mezõségnek
vokális, zenei és táncos hagyományaiból táplálkozik.

Almárium-Cuháré Néptáncegyüttes: „Szép Sárköz-
ben” decsi, sárpilisi és bátai hagyományõrzõkkel.
Idõpont: ookkttóóbbeerr  2200..,,  1177  óórraa. Az elõadások alkalmával
megismerhetjük a helyi idõs nótafákat, zenészeket,
táncos egyéniségeket, az õ meséikbõl választ kapha-
tunk arra is, miben rejlik a hagyomány éltetõ ereje.
Házigazda: Agócs Gergely néprajzkutató.

Mesterek és Tanítványok-Juhász Réka és gyimesi
mestereinek koncertje. Idõpont: ookkttóóbbeerr  2244..,,  1199  óórraa.

Aprók tánca- Gyermektáncház a Hagyományok
Házában: ookkttóóbbeerr  55..,,  1122..,,  1199..,,  2266..,,  1177  óórraa. A belépõdíj:
500,- Ft/fõ (2 éves kor felett, gyerekeknek és felnõt-
teknek egyaránt).

Elõadások és kézmûves foglalkozások a kiállítások-
hoz kapcsolódva. Helyszín: Magyar Népi Iparmû-
vészeti Múzeum (1011 Budapest, Fõ u 6.). Belépõ:
múzeumi belépõjegy. 

Kézmûves foglalkozás és játéknap. Gyermek- és
felnõtt program a Népi játékok ma címû kiállításhoz
kapcsolódóan: ookkttóóbbeerr  1100..  sszzeerrddaa,,  1100--1188  óórrááiigg.

Lõrincz Etel: A vászonszövés szerepe a lakáskultú-
rában. Felnõtt program a Megszövettem kenderké-
met címû kiállításhoz kapcsolódóan: ookkttóóbbeerr  2277..,,  1177
óórraa.

„Egy gyékényen árulunk” elõadássorozat: ookkttóóbbeerr
1133..,,  1100--1155  óórrááiigg. Részvételi díj: 2.500 Ft/fõ/nap.

Népi játékok ma – Kiállítás a Hagyományok Háza
népi játék és kismesterségek oktatója tanfolyam vizs-
gamunkáiból. Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum
idõszaki kiállítóterme (1011 Budapest, Szilágyi Dezsõ
tér 6.). Nyitva tartás: hhééttffõõttõõll  ccssüüttöörrttöökkiigg  99--1166,,  ppéénnttee--
kkeenn  99--1133  óórrááiigg.

Megszövettem kenderkémet. A hevesi Csillagvirág
Népmûvészeti Egyesület gyûjteményes kiállítása
(1011 Budapest, Fõ u 6.). Nyitva tartás: kkeedddd--sszzoommbbaatt
1100--1188  óórrááiigg.

Népi iparmûvészetünk elmúlt 50 éve: „Alkotók –
tárgyak – folyamatok”. Magyar Népi Iparmûvészeti
Múzeum (1011 Budapest, Fõ u 6.). A Magyar Népi
Iparmûvészeti Múzeum állandó kiállítása átfogó képet
nyújt arról, milyen alkotások születtek az elmúlt ötven
évben a textillel, fával, kerámiával, vesszõvel, gyé-
kénnyel, nemezzel, bõrrel vagy épp tojással dolgozó
népi iparmûvészek keze alatt.

A táncház világa írásokban, képekben. Kiállítás a
negyvenéves táncházmozgalom tiszteletére. Hagyo-
mányok Háza, emeleti aula (I., Corvin tér 8.).

PPrrooggrraammookk

A törzsközönség örömére a Budavári Zenei
Szalon új évada Chopin jegyében kezdõdött.
Szeptember 11-én Práczky István, a rendezvény
szervezõje köszöntötte az érdeklõdõket, egyben
beszámolt arról, hogy Szilasi Alexet nagyon so-
kan (köztük a Budavári Lakosok Szövetségének
tagjai) köszöntötték abból az alkalomból, hogy
augusztus 20-án a köztársasági elnök a Magyar
Arany Érdemkereszttel tüntette ki Chopin élet-
mûvének kutatásáért és bemutatásáért. A közel-
múltban jelent meg a lengyel Chopin Intézet
gondozásában Szilasi Alex CD-je, amelyen Cho-
pin noktürnjeit egy eredeti Pleyel pianínón
játssza. A lemez hazai forgalomba nem kerül, de
elõjegyezhetõ a zeneszalon honlapján keresztül.
A bevezetõ szavak után Szilasi Alex beavatta a kö-

zönséget, hogy a noktürn mûfaja a Chopin-kuta-
tás egyik kiemelt témája. A „nocturno” Napóle-
on hatalomra jutása után vált Európa kedvelt
mûformájává. Abban az idõben nem volt gond-
talan az mûvészek élete. A két neves zongoragyár-

tó cég közül Pleyel a csõd szélén állt, Érard csõd-
be került. A fiatal generáció a harciasság helyett
inkább az érzelmeket választotta. Egyszerûen
megnyújtották az éjszakát, hogy „sose szûnjön
meg”. Így jött létre a nocturno, azaz az éjszaka ze-
néje. 

A korszak sokat használt szimbóluma a Hold
volt; a fiatalok számára ez az égitest a vándorlást és
a bizonytalanságot jelképezte, de a versben és ze-
nében megörökített történetek mindig pozitívan
végzõdtek. A muzsika világában újdonságnak
számított az érzelmi töltés, hiszen a korábbi zene-
szerzõk megrendelésre komponáltak. 

Szilasi Alex bemutatta a mûfaj kiemelkedõ
képviselõit. Az elsõ generációs romantikusok kö-
zött jelent meg Ignaz Pleyel, aki a családi cég vál-
ságba kerülése után koncertkörutakon vett részt.
A maga korában híresebb volt Mozartnál és
Haydnnál, késõbb mégis zongoragyárat alapított.
Ugyancsak ehhez a nemzedékhez tartozott John
Field ír származású zeneszerzõ, zongorista, a világ-
hírû mester, Muzio Clementi tanítványa. 

A zenei szalon házigazdája korabeli verssorok-
kal (Lamartine: A tó címû versének soraival) és
Field B-dúr noktürnjével illusztrálta a különleges
hangulatot, majd a közönség felvételrõl meghall-
gatta Chopin Op. 9. Esz-dúr noktürnjét, amelyet
Szilasi Alex egy 1847-ben készült pianínón adott
elõ. Ezt követõen – immár élõben – Field Esz-dúr
noktürnje következett, amely erõs hasonlóságot
mutat Chopin 1. noktürnjével.

A romantikusok gyakran mûvészi módon fo-
galmazták meg lelki állapotukat, a „megállított
idõt”. Így tett Heine, Victor Hugo, illetve Schu-
mann és a fiatal Brahms is néhány keringõjében.
Érdekes módon az idõs Beethoven is érzékelte,
hogy merre tart az ifjú generáció, pedig nem ra-
jongott értük. Szilasi Alex azonban bebizonyítot-
ta, hogy Beethoven C-moll zongoraversenye
mennyire hasonlít Field egyes mûveire.

Az est zárásaként a házigazda ismét Chopintõl
játszott egy olyan noktürnt, amelyrõl szerzõje azt
állította barátainak: „úgy el foglak titeket ringat-
ni, mint anyátok”.                                             Rojkó A. 

In Memoriam Baracsy Tibor 

Indián nyár
A mostanság egyre gyakoribb esõs, szeles kora
õszi mindennapokba csempész egy kis fényt és
melegséget, amolyan igazi indián nyárt a Vár-
negyed Galéria legújabb tárlata. Baracsy Tibor
életmû kiállításán a mûvész kedvenc tájainak
egyéni megfogalmazásai, a nagyméretû képek-
bõl szinte kirobbanó élénk színek egy teljesen
új világgal ismertetik meg a nézõket.

A megjelenésükben és tartalmukban egyaránt
színes képekre hívta fel a figyelmet a kiállítást
megnyitó Janicsák István elõadómûvész. Kü-
lönlegesek a képek, ahogyan Baracsy Tibor is
kitûnt kísérletezõ kedvével, egyéni látásmód-
jával a nyolcvanas évek amúgy szabadnak szá-
mító mûvészvilágából: szívesen járta a koncert
termeket, jó barátságban volt a zenészekkel,
akik rendszeresen ellátogattak sokszor rend-
hagyó kiállításaira. Ezekbõl pedig bõven volt
választék, hiszen szervezett tárlatot autószerelõ
mûhelyben is, ahol többek között az esztergát
és a satupadot is a látvány részévé tette. Em-
lékezetes az agárdi Pop strandon bemutatott
szabadtéri tárlata, ahol a képeket minden este
el kellett rakni, reggel pedig újra elõvenni a
nyaralók legnagyobb örömére. 

,,Baracsy Tiborra csak jó szívvel lehet gon-
dolni, mert olyan ember volt, aki képes volt
megédesíteni az életet. Pontosan ezt teszi távol-
létében is, itt a Várnegyed Galériában, amikor
ablakot nyit egy másik, szebb világra, melynek
csak képzeletünk szabhat határt. Miközben a
szépséget, a tehetséget, az életet együtt fedez-
zük fel benne, a felkínált látvány mégis min-
denki számára mást jelent” - hívta fel a figyel-
met Janicsák István, aki szerint Baracsy Tibor
a legjobb példája annak, hogy a tehetségnek
ugyan hatalma van, mégsem birtokol, nem
kér lehetetlent, egyszerûen megmutatja a szép-
séghez vezetõ utat. ,,Képeit nézve mi magunk
is ugyanazt érezzük, megértjük, hogy a létezés-
nek értelme van. Ezért dolgozott Baracsy Ti-
bor, ha pedig itt lenne közöttünk, biztosan sze-
líden mosolyogna. Hiszen elérte célját: meg-
mozgatta a képzeletünket” -  foglalta össze a ki-
állítással kapcsolatos érzéseit Janicsák István,
hogy aztán átadja helyét lányának, Janicsák
Vecának, aki mindezt dalban is elmondta a
Várnegyed Galéria népes közönségének.        k.

Meghívó
A Budavári Önkormányzat és a Petõfi

Irodalmi Múzeum szeretettel meghívja Önt 
és családját a Magyar Népmese Napján 

2012. szeptember 30-án vasárnap, 11 órára 
a Magyar Mesemúzeum avató ünnepségére.

Program:
Koszorúzással egybekötött 

megemlékezés a Múzeummal szemközt 
található Elek apó kútjánál.
Megnyitó ünnepség a Magyar

Mesemúzeumban.
Megnyitó beszédet mond:

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, 
Budavári Önkormányzat

E. Csorba Csilla fõigazgató, 
Petõfi Irodalmi Múzeum

Díszvendég:
Kányádi Sándor Kossuth-díjas költõ, 

Budavár díszpolgára
Mesét mond: Rátkai Amanda, a budapesti 

Kölcsey Ferenc Gimnázium diákja
Zene: Thurnay Balázs és barátai

Helyszín: Magyar Mesemúzeum, 
1013 Budapest, Döbrentei utca 15.

A noktürnök romantikus világa

Mozart és Beethoven fiatalsága
A klasszika két óriása két egymással ellentétes
korszak kiemelkedõ képviselõje és formálója
volt. A polgári forradalom idealista optimizmu-
sában felnövõ Mozart, és a forradalom elárulá-
sát, Európa eszméinek kiégését megérõ Beet-
hoven ifjúkorát más-más láng táplálta.

Október 9-én a Budavári Zenei Szalonban
Szilasi Alex zongoramûvész a két zseni zongora-
mûvein keresztül nyújt betekintést e kulturális
korszakhatár történelemformáló hatásáról, két
nem mindennapi alkotó szonátáinak tükrében.

A programra a bejelentkezés továbbra is
ajánlott az info@zeneszalon.hu e-mailen ke-
resztül vagy a 0630-996-8816-os telefonszá-
mon.

A délutáni szalonon a megjelenés továbbra
is ingyenes, a látogatókat a program végén sü-
teménnyel és üdítõkkel várják a rendezõk, a
Budavári Önkormányzat, az MTA BTK Ze-
netudományi Intézete és a Zeneszalon mun-
katársai. 

A tavaly teremtett tradíciót folytatva, idén is nyílt
héttel indította az új évadot a Hagyományok
Háza. A Corvin téri épület, (valamint a Fõ utcai
Népi Iparmûvészeti Múzeum) kapuját szeptem-
ber 10-dikén nyitották meg az érdeklõdõk elõtt.

Szinte egyetlen olyan zegzuga sem maradt a
háznak, ahová ne engedték volna be a látogató-
kat. A kézmûves foglalkozások, a táncház mód-
szerrõl rendezett szakmai konferencia és számos
kiállítás mellett ezúttal a megunt néprajzi tárgyak
I. börzéjét is megrendezték. 

A legnagyobb érdeklõdés a Magyar Állami
Népi Együttes nyílt próbáját kísérte, erre a ren-
dezvényre iskolai csoportok is érkeztek. Több
mint másfélszázan voltak kíváncsiak arra, hogyan
készül a társulat az október 12-i premierre, amely-
nek címe: Mezõség – Mikrokozmosz. Az új pro-
dukció a Kolozsvártól északra húzódó falvak
együtt élõ nemzetiségeinek: a magyaroknak, ro-
mánoknak és cigányoknak sokszínû, mégis egy-
séges tánc- és zenekultúráját állítja elénk példa-
ként. Farkas Zoltán „Batyu”, az est rendezõ-kore-
ográfusa úgy fogalmazott: „A hagyománnyal csak
úgy érdemes foglalkozni, ha azt az ember állandó-
an újraalkotja. Újraalkotni pedig csak belülrõl le-
het”. 

A próbákon a táncosok mellett természetesen
a teljes zenekar is részt vett. A közönség szinte be-
avatottnak érezte magát, amikor a rendezõi inst-
rukciók nyomán tanúja lehetett annak, hogy ho-
gyan alakul, formálódik az elõadás egy-egy jelene-
te. Sokak számára ugyanezt az érzést erõsítette az

a program, amely a táncosok jelmeztárába és a
kulisszák világába is bepillantást engedett.

A Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeumban
tárlatvezetést és raktárbejárást rendeztek, és vala-
mennyi kiállítást ingyen lehetett megnézni. A
Hagyományok Házában került sor az Éld bele
magad! címû pályázat eredményhirdetésére. Az
amatõr fotósokat és videósokat megmozgató fel-
hívásban arra buzdították a résztvevõket, hogy
mutassák be, hogyan válhat a néphagyomány a
21. századi ember életének részévé. Egyetlen hó-
nap alatt 180 fotó és 9 kisfilm érkezett, a szakmai
zsûri mellett a közönség a világhálón szavazha-
tott.

Szeptember 15-én szinte valamennyi program
a csárdásra koncentrált.  „Táncvásárt” szerveztek
a tanárok és táncoktatók részére, de a Martin mé-
diatár is rendkívüli nyitva tartással, vezetéssel és
egy egyedileg illusztrált gyönyörû albummal, a
Magyar Állami Népi Együttes viseletek alapján
tervezett jelmezes könyvével várta az érdeklõdõ-
ket. A gyûjteményt bemutató Bakó Katalin el-
mondta, hogy Martin György néptánc-tudós ha-
gyatéka alkotja az állomány alapját, de õk õrzik az
Állami Népi Együttes dokumentumait, és letét-
ként náluk helyezték el Lajtha László zeneszerzõ,
népzenekutató könyveit, kottáit, kéziratait.
Jelentõs folklór hanganyaggal rendelkeznek és
gyûjtõkörükbe tartoznak a ház tevékenységével
kapcsolatos néprajzi, népmûvészeti kiadványok.

A nyílt hét után a Hagyományok Háza immár
a szokásos rend szerint várja az érdeklõdõket.  

Corvin téri évadnyitó

A nyílt héten a Magyar Állami Népi Együttes próbájára és a kulisszák mögé is bepillanthatott a közönség 
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„Gyorsabban, magasabbra, erõsebben” 

Tíz új tag az Olimpiai Bajnokok Klubjában

A Budavári Palota A épülete elõtt kerékpáros ver-
senyzõk szobra fogadja a látogatót, majd az elõ-
csarnokban ifjú atléták közel életnagyságú bronz-
ba öntött figurái (többek között Ferenczy Béni al-
kotásai) vezetnek tovább. Közöttük Majoros
Áron 2011-ben készült Testépítés címû alkotása
a modern és kissé groteszk látásmódot képviseli. 

Az emeleti termekben a kiállítás címének
(Pierre de Coubertin ismert jelmondatának:
„Gyorsabban, magasabbra, erõsebben”) megfele-
lõen tagolva láthatunk példákat a különbözõ
sportágak mûvészi ábrázolására. Egy 1920-as
években készült budapesti tornászokat ábrázoló
fotósorozaton már jól megfigyelhetõ a lassan ki-
bontakozó testkultusz, ami késõbb végigvonult a
’30-as, ’40-es éveken, sõt az 1950-es évtized ideali-
zált munkásalakjaihoz is sokszor sportolók álltak
modellt. A tárlaton bemutatnak néhány érdekes
ellenpéldát, ilyen Gábor Jenõ: Akrobaták címû
festménye is.

A kiállítás rendezõi nem ragaszkodtak szoro-
san az olimpiai sportokhoz, így számos egyéb nép-

szerû ág (pl. hegymászás, ejtõernyõs ugrás, moto-
rozás stb.) is szerepet kapott a tárlaton. Külön ér-
dekesség, hogy az 1970-es években a Magyar
Honvédelmi Szövetség miként kötötte össze a
sportpropagandát a honvédelemmel. Helyet kap-
tak a téli sportok is, így a mûkorcsolya, a szánkó,
sõt egy ismeretlen fotós 1910 körül készült felvé-
telén egy ötfõs bobcsapat látható Tátralomnicon.
(A csapat kizárólag hölgyekbõl áll.)

Az olimpia tiszteletére összeállított gyûjte-
ményben a 20. század neves képzõmûvészei: Va-
szary János, Csernus Tibor, Molnár C. Pál stb.
mellett kiváló fotográfusaink – köztük Gárdi
Balázs – képeirõl tükrözõdik vissza a küzdelem és
látvány harmóniája. A sportrajongó látogatók-
nak számos korabeli filmes tudósítást is tartogat-
nak, és az érdeklõdõk színesben nézhetik végig a
Népstadion avatóünnepségét. Kedves érdekes-
ség egy 1964-bõl megõrzött plakát, Soós László
munkája, amelynek felirata így szól: „Saját televí-
zióján nézze a tokiói olimpiát”. A kiállítás októ-
ber 21-ig látogatható.                                                R. A. 

Októberben indul a 27. Budapesti Futófesztivál

Maraton, Minimaraton és Maratonka
Október 7-én rendezik Magyarország legnagyobb
futóeseményét, mely kilenc kerületen halad át,
köztük az I. kerületen is. Az esemény fõ verseny-
száma, a maraton mellett számos más távon is in-
dulhatnak a nevezõk. A legerõsebb kihívást jelen-
tõ „király kategóriától” a családi futásig összesen
nyolc különbözõ versenyszámból lehet választa-
ni, kinek-kinek a felkészültsége szerinti legkedve-
zõbbet. A csúcsok csúcsát, a 42 kilométeres távot
az egyéni indulók mellett ötfõs ekiden váltók, il-
letve háromfõs staféták is teljesíthetik. 30 kilo-
méteren viszont csak egyéni indulók állhatnak
rajthoz. Aki rövidebb távú, de egyéni futásra vá-
gyik, annak a Minimaratonon (7 km) vagy a
Maratonkán (3,5 km) teremhet babér. A csalá-
dok, a kisebbek és az idõsebbek számára ideális
sportolási alkalmat jelent a gyaloglás vagy a csalá-
di futás.

Az elmúlt 25 év Budapest Maratonjain több
mint 40 ezren futották le a 42 kilométert. Tavaly
16.350-en neveztek a futófesztivál különbözõ táv-
jaira. A verseny kedvelt a külföldi futók körében
is: egy éve valamennyi kontinensrõl, 63 országból
érkeztek résztvevõk. A 27. SPAR Budapest Ma-
raton® magába foglalja a maratoni országos baj-
nokságot is. Ennek megfelelõen minden koráb-
binál több szurkolót várnak a szervezõk, részükre
külön versenyeket írnak ki, értékes díjakkal
(www.szurkoljvelunk.hu). Talán egyszer Buda-

pesten is olyan sokan buzdítják az útvonal mellõl
a futókat, ahogy külföldön szokás, s ahogy azt leg-
utóbb a londoni olimpia közvetítésekor is láthat-
tunk. Nem véletlen a szlogen: ,,Kell a hangod,
kell a tapsod.”

A nagy verseny a város több pontján idõszakos
közlekedési módosításokkal is jár. Errõl az összes

információ a www.forgalmivaltozasok.hu olda-
lon olvasható. Az eseményhez kapcsolódóan
több programot és akciót is szervez a versenyt ren-
dezõ Budapest Sportiroda: remélhetõleg idén is
sikere lesz a jótékonysági akcióknak és adomány-
gyûjtéseknek. 

Bõvebb információ: www.futanet.hu.

Hogy a tudomány nem unalmas elõadások sorozata, hanem sokkal in-
kább egy sokszínû, izgalmas és felfedezésre váró világ, mi sem bizonyítja
jobban, mint az elmúlt évhez hasonlóan idén is megrendezett Jövõ Hídja
programsorozat. 

Az egy napra interaktív kiállítótérré alakított Lánchídon, valamint a
Széchenyi téren felállított látványos installációk és bemutatók segítségé-
vel elevenedtek meg a tudományos élet legérdekesebb újdonságai. Volt

vulkánkitörés és tésztahíd törés, kiderült, hogyan dolgozik a sebészrobot
és miért nem esik a Hold a fejünkre. A világûr szerelmesei közelebbi isme-
retséget köthettek a Maszat-1 mûholddal, illetve hat keréken eredhettek a
marsi élet nyomába a Curiosity segítségével. Nagy sikert aratott a hybrid
hajtással vagy teljesen zöldenergiával hajtott jármûvek versenye, s az ener-
giafutam után az érdeklõdõk testközelbõl is megismerhették a jövõ közle-
kedési eszközeit a nyitott box utcában. 

A sikeres nyári londoni olimpiai játékok tíz
aranyérmes sportolójával bõvült az Olimpiai
Bajnokok Klubja.

A Hadtörténeti Múzeumban tartott ünnepsé-
gen a kardozó Szilágyi Áron, a kalapácsvetõ Pars
Krisztián és a Dombi Rudolf, Kökény Roland
kajakpáros vett részt. Mellettük az úszó Gyurta
Dániel, a tornász Berki Krisztián, a kajakosok
közül Kozák Danuta, Szabó Gabriella, Fazekas-
Zur Krisztina és az úszók tíz kilométeres verse-
nyén gyõztes Risztov Éva került be az elõkelõ tár-
saságba.  

A szép számmal megjelent, közel száz olimpiai
bajnok megtekintette a Dobogósok Mundérban
címû kiállítást, amely a Honvédséghez valami-
lyen formában kötõdõ 64 sportember olimpiai
szereplését mutatta be dokumentumokkal, relik-
viákkal, életrajzokkal kiegészítve.  

A múzeum márványtermében dr. Nébald
György az Olimpiai Bajnokok Klubjának elnöke
köszöntötte az olimpikonokat. London bajnoka-
it vastaps kíséretében ünnepelték. 

„Szenzációs szerepléssel 8 arany, 4 ezüst, 5
bronzéremmel a nemzetek rangsorában elfoglalt
elõkelõ kilencedik helyezéssel megörvendeztetté-
tek az ország népét, ámulatba ejtettétek a világot”-
hangsúlyozta dr. Nébald György.

Egy rövid filmösszeállítással felelevenítették a
londoni magyar gyõzelmeket, majd baráti beszél-
getés következett a korábbi és az újdonsült bajno-
kok között.

Az eseményen részt vett Lemhényiné Tass
Olga tornász az 1956-os Melbourne-i olimpia baj-
noka és Pézsa Tibor vívó az 1964-ben Tokióban
rendezett olimpia bajnoka is, mindketten kerüle-
tünk lakosai.

2012-t nem csupán olimpiai évként, hanem Magyarország sportvilága számára a siker éveként tart-
ják majd számon. A Nemzeti Galéria és a Magyar Sportmúzeum idõszaki kiállításának megnyitá-
sakor – amely szinte egybeesett a londoni játékok megnyitójával – mindezt még nem lehetett tudni.
A tárlat a jelen apropóján – elsõsorban a mûvészetek és a hazai sportok kapcsolatáról szól. Láthatunk
természetesen sporttörténeti relikviákat, mint Hajós Alfréd úszóbajnokunk serlegét vagy Novák Éva
úszónõ több mint ötven darab érmét, és idõrõl idõre az alkalmazott grafikai mûvek (pl. az 1948-ban
ugyancsak Londonban rendezett olimpia, vagy a hazai tornászbajnokság látványos plakátjai) is az
igazi sportra utalnak, de a bemutatott anyag gerincét a mûalkotások adják.

Legutóbb a Nike félmaratoni mezõnyének szurkolhattak a kerületiek

Író-olvasó találkozó a Márai Könyvtárban
A 2012. évi Országos Könyvtári Napok rendezvényso-
rozatában Marék Veronika lesz a könyvtár vendége.
Kippkopp, Boribon, a Kockásfülû nyúl és más kedvelt
mesefigurák megalkotójával találkozhatnak a gyere-
kek 22001122..  ookkttóóbbeerr  44--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn,,  1166  óórraakkoorra Má-
rai Sándor Könyvtárban. (1016 Krisztina krt. 87-91.)

Kõtárlat a Szent Mihály kápolnában
A Budavári Önkormányzat beruházásában elkészült a
Szent Mihály kápolna felújítása. Ennek keretében
megújították a lépcsõszerkezetet, az elektromos há-
lózatot. A rozsdával szennyezett kõpadlót és padokat
kõrestaurátor tisztította meg. AA  kkááppoollnnaa  ookkttóóbbeerr  1155--iigg
iinnggyyeenn  llááttooggaatthhaattóó  mmiinnddeenn  nnaapp  99--2200  óórrááiigg. A kápol-
nában a Mátyás-templom eredeti kõfaragványai te-
kinthetõk meg. Bejárata a Mátyás-templom mögött, a
Halászbástyába egyik bástyájából nyílik. A történelmi
feljegyzések már 1443-ban említik a kápolnát, amely
- állítólag - izgalmas történelmi események tanúja
volt: 1456-ban az oldalába vágott ,,kysaythón” ke-
resztül próbált elmenekülni a késõbb felségárulásért
lefejezett Hunyadi László. 1541-ben pedig ugyanezen
a kisajtón kísérelt meg a Várba jutni az ostromló bécsi
sereg, ám a védõk sikeresen kiverték õket.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 
(Mátyás-templom plébánia-épületének
díszterme, Országház u. 14.)
OOkkttóóbbeerr  33..((sszzeerrddaa))  1188..0000--1188..5500:: Szoborsorsok a
Kárpát-medencében (I.) A Partium szoborsorsai
Csallóközi Zoltán kisfilmjének bemutatása, a szerzõ
köszöntõjével. Emlékezés az aradi vértanúkra.

1199..0000--1199..4455:: Magyar kálváriák és jeles sírhelyek
(III.) A tagok rövid emlékeztetõje ez évben „évfordu-
lós”nagyjainkra (Bod Péter, Kelemen László, Beszédes
József, Teleki Blanka, Garay János, Tóth Ágoston, Ör-
kény István, Ottlik Géza, Várkonyi  Zoltán, Kovács
Ádám Pál, Szentágothai János és Zsivótzky Gyula) port-
réik és sírhelyeik egy-egy felvételével.

OOkkttóóbbeerr  1100..  ((sszzeerrddaa))  1188..0000--1199..0000:: Egyesületi Ku-
tató Kör - Híres magyar utazók nyomában (IV.) Em-
lékhelyek Bács vármegyétõl a „Buena Vista”-ig, Lon-
dontól- Kabulig (200 éve született Haraszthy Ágoston
és Szemere Bertalan, 150 éve Stein Aurél). Elõadó: dr.
Csoma Zsigmond fõmuzeológus. (Emlékhelyek bemu-
tatása a tagok felvételeivel.).

Szüreti mulatság 
a Bajor Gizi Színészmúzeumban
Az évkör nevezetes napjait, ünnepi pillanatait elevení-
tik föl sok zenével, játékkal, kézmûves programokkal.
SSzzeepptteemmbbeerr  3300--áánn  1155--ttõõll  1188  óórrááiigg szüreti mulatságra
várják a családokat. Program: szõlõfürt készítése, ho-
zott üvegbõl borosflaska varázsolás, szõlõ szemezge-
tés,  mustkóstolás, mókás vetélkedõ és szüreti totó.
Helyszín: XII. ker. Stromfeld Aurél u. 16.

További programok: november 11-én Márton-nap,
december 9-én Advent. Belépõ: 800 Ft/fõ(felnõtt),
600 Ft/fõ (gyermek), 6 év alatt ingyenes. Családi jegy
(legalább 2 felnõtt, két gyerek) 500 Ft/fõ. Szeretettel
várják a családokat, kicsiket és nagyokat, valamint
minden kedves érdeklõdõt! További információ: Sze-
bényi Ágnes, 061-375-1184/105 és Simándi Katalin
061-375 1184/128, www. szinhaziintezet.hu.

Budapesti Történeti Múzeum 
(Budavári Palota E épület, I., Szent György tér 2.)
Az ország tükre - a képes sajtó Magyarországon
1780-1880. Bõvebb információ: www.btm.hu.

Nemzeti Galéria 
(Budavári Palota, Szent György tér 2.)
Újrafestett valóság címmel rendhagyó kiállítás tekint-
hetõ meg a Magyar Nemzeti Galériában a sokszínûség
jegyében október 14-ig. Az idén 35. jubileumát ün-
neplõ Mozgássérültek Budapesti Egyesülete és a
Magyar Nemzeti Galéria együttmûködésében, illetve a
20 éves Poli-Farbe magyar festékgyár támogatásával
megvalósult kiállítás mozgássérült és más fogyatékos
- szájjal és lábbal festõ - valamint ép képzõmûvészek
alkotásait mutatja be.

Koller Galéria
(Budapest, I., Táncsics M. u. 5.) 
A Koller Galéria szeretettel vár minden érdeklõdõt
Szenteleki Gábor - „Mesék, amiket nem ismertek ” cí-
mû kiállítására 22001122..  ookkttóóbbeerr  44--éénn,,  1188  óórraakkoorr. A kiál-
lítást megnyitja: Nemes Z. Márió, költõ – kritikus. A ki-
állítás 2012. október 17-ig, a hét minden napján 10 és
18 óra között tekinthetõ meg. 

Magyar Földrajzi Társaság
(Budapest, II., Millenáris)
Az Expedíciós Szakosztály következõ rendezvénye
ookkttóóbbeerr  33--áánn  1188  óórraakkoorr lesz. Dr. Lerner János geográ-
fus képes elõadása a Borneó szigetén élõ szumátrai
orrszarvúkról igazi különlegességnek ígérkezik. Hely-
szín: Makadám Mérnök Klub, II. ker., Lövõház u. 37. A
rendezvény ingyenes. Minden érdeklõdõt szeretettel
várnak.

Hangversenyek a Szent Imre templomban 
(XI. Villányi út 25.)
OOkkttóóbbeerr  77..,,  vvaassáárrnnaapp  1199..0000  óórraa: Jótékony célú hang-
verseny a kárpátaljai Szent Márton Karitász ösztöndíj-
programja támogatására. Handel: Messiás oratórium a
Budapesti Stúdió Kórus és az Amati Kamarazenekar
elõadásában. Vezényel: Strausz Kálmán Liszt-díjas
karnagy.  

PPrrooggrraammookk

Autócsodák a tudományok hídján
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IInnggaattllaann

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

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

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

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

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.

XXIIII..  VVaassggeerreebbeenn u-ban 56 m2-es 1+2 szobás, felújítandó
lakás, felújított társasházban 22 MFt-ért eladó, 06-20-
943-8063.

II..  KKuunnyy Domokos utcában 47 m2-es 1,5 szobás, erkélyes
újszerû lakás 4 éve épült társasházban 22 MFt-ért eladó.
06-20-943-8063.

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

II..  kkeerrüülleettii társasház keres gondnokot, aki 2 szobás szol-
gálati lakás ellenében vállalja a társasház gondozását, ta-
karítását. Jelentkezéseket várjuk levélben önéletrajzzal.
Mészáros Aborné 1023 Budapest, Ürömi u. 30-32.

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

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

VV..  kkeerr.. a Belváros szívében a Fehér Hajó utcában 67 m2-
es udvari világos , 2 szoba + hallos, azonnal költözhetõ la-
kás tulajdonostól eladó Ár: 17. 800.000 Ft   06-70-242-
8053. Alkalmi vétel!

MMaaddáárrddoommbboonn, XVII. Kerületben panorámai 27 m2-es
garzon tehermentes öröklakás eladó, esetleg kiadó.
Irányár: 6,9 MFt. Tel.: 06-70-242-4013.

II..  NNaapphheeggyyeenn vár alatt felújított 44 nm-es és újszerû 80
nm erkélyes lakás liftes házba eladó. T.: 06-30-839-3841.

II..  ZZssoolltt udvar lakóparkban bérbeadó 62 nm-es és 130
nm-es újszerû, igényes lakás teremgarázzsal hosszú táv-
ra. Tel.: 06-20-994-3788.

ÚÚrrii utcában 4 lakásos házban 82 m2-es dongaboltoza-
tos, I. emeleti, cirkófûtéses, elvi tetõtér beépítési lehetõ-
séggel rendelkezõ önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti
joga átadó vagy kisebb lakásra cserélhetõ. Csereirányár:
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!!  Naphegy alján a Csap utcában pol-
gári belméretû ház I. és III. emeletén 2 db 57 m2-es felújí-
tott, erkélyes, egyedi gázfûtéses önkormányzati lakás bér-
leti joga átadó. Csereirányár: 10,9 M Ft és 13,2 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 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 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

VVáárrii panoráma kedvelõinek! Naphegyen a Tabán köze-
lében szuperpanorámás, egyedi kialakítású, legfelsõ eme-
leti, 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.

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.

22  ggeenneerráácciióóss lakás keresõk! Batthyány téren a Duna-
part közelében 2 lakásos házban 122 m2-es 2 szintes, 2
fürdõszobás, 2 konyhás, belsõ terasszal kialakított panorá-
más önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 25,3 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.

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.

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

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.

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

RRaaggyyooggóó  ttiisszzttaassáágg!!  Társasház-, iroda-, lakástakarítás,
számlaképzés, gyakorlott, leinformálható. (Lakástakarítás
1.200+ÁFA/óra) Ugyanott ásványtani elemzés. Dr. Né-
meth Tibor, telefon 06-70-245-4505, nemethtakaritas-
@gmail.com.

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

vveeggyyeess

MMuunnkkáájjáárraa  ééss  kköörrnnyyeezzeettéérree  iiggéénnyyeess  kköözzééppkkoorrúú  hhööllggyy,,
tteecchhnniikkuussii,,  sszzáámmííttáásstteecchhnniikkaaii  ééss  sszzaakkááccss  kkééppzzeettttsséégg--
ggeell,,  eeggéésszzssééggüüggyyii  kkiisskköönnyyvvvveell,,  hháázzvveezzeettõõnnõõii,,  ttáárrssaallkkoo--
ddóónnõõii,,  sszzeemmééllyyttiittkkáárrii,,  üüggyyiinnttéézzõõii,,  ggyyeerreekk  ééss  iiddõõssggoonn--
ddoozzóóii  ffeellaaddaattookkaatt  áállllaall..  IIggéénnyy  sszzeerriinntt  bbeennttllaakkáássssaall  iiss..
BBuuddáánn  ééss  BBuuddaa  kköörrnnyyéékkéénn..  ggyyeerrzzssookkaa@@ggmmaaiill..ccoomm..
TTeelleeffoonn..::  00663300--998822--66335555..

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.

LLoonnddoonnii Egyetemen diplomázott tanárnõ angoltanítást
vállal minden szinten és vizsgára felkészítést. Telefon.: 06-
70/562-6584.

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

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

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

Ingatlan

VÁRNEGYED

Várnegyed

Egészség

Vegyes

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu
1027 Budapest, Margit körút 2. 

Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708

MINDEN ESTE ÉLÕZENE A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕ)

Ajándék torta ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, ballagás, évforduló)..
Szombat-vasárnap frissen facsart grapefruit és narancslé.

Családi akció! Hétvégén és ünnepnap a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes.
Klimatizált étterem! További akciók a www.trofeagrill.eu/margit oldalon.

s

Adás-vétel

Szolgáltatás

Oktatás

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Ha nem kapja a lapot, 
hívja a terjesztõt! 

Telefon: 0620-467-9352

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

Lapzárta
Október 3.

Október 17.
Október 31.

November 14.
November 28.
December 12.

Lapszám
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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