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A Városházán ünnepélyes keretek között
aláírták a Várkert Bazár rekonstrukciójára
és a kapcsolódó közlekedési fejlesztésre vo-
natkozó kivitelezõi szerzõdést. A munkála-
tok elvégzésével a legelõnyösebb ajánlatot
adó Swietelsky–WHB konzorciumot bízta
meg a Várgondnokság és a Budavári Ön-
kormányzat.

„A Várkert Bazár a magyar értékek kapuja,
amely idõben, térben és kulturálisan összeköti a
várost, a budai és a pesti oldalt” – mondta Zum-
bok Ferenc, a budai Várnegyed megújításáért fe-
lelõs kormánybiztos, aki arra is emlékeztetett a
kivitelezõi szerzõdés aláírása alkalmából rende-
zett sajtótájékoztatón: az Ybl Miklós tervezte
épületegyüttes a szükséges felújítási munkák év-
tizedek óta történõ halogatása miatt mára a világ
száz legveszélyeztetettebb világörökségi mûemlé-
keinek listájára került.

A kormánybiztos arról számolt be, hogy a
most induló rekonstrukció jövõ tavasszal fejezõ-
dik be, így 2014. április 6-ára, Ybl Miklós születé-
sének 200. évfordulójára remélhetõen már ere-
deti pompájában lesz látható a mûemlék. Meg-
szépül az épületegyüttes középsõ eleme, a Glo-
riett, valamint a hosszan elnyúló, kétoldali rám-
parendszer, s élettel telik meg a bazársor: a déli
oldalon pihenõhelyet alakítanak ki kávézóval,
cukrászdával, míg az északi részen – utalva arra,
hogy sokáig itt dolgoztak a legkiválóbb magyar
szobrászmûvészek – nyitott képzõ- és iparmûvé-
szeti mûhelyeket hoznak létre, amelyekben pá-
lyázati úton kiválasztott fiatal mûvészek dolgoz-
hatnak majd.

A bazársort délrõl lezáró épületekben, melyek-
ben korábban szolgálati lakások voltak, a Tra-
díciók Házát alakítják ki. Zumbok Ferenc el-
mondása szerint ez nem múzeum, hanem egy
olyan hely lesz, ahol a magyar mûvészet, tudo-
mány értékeit mutatják be impulzusszerûen. Az
északi végen, a volt testõrház épületében a kor-
társ képzõmûvészeknek biztosítanak alkotó-,
képzõ- és kiállítóhelyet. Az északi bazársor mö-
gött található Öntõház udvarban az egykori Ifi-
parkra emlékeztetõ, retro stílusú vendéglátóhe-

lyet, illetve egy kis színpadot építenek, ahol film-
vetítéseket, valamint – a környékre való tekintet-
tel – szolid koncerteket lehet majd tartani.

A legnagyobb szabású építési munkálatok az
épületegyüttes déli része mögött kezdõdnek,
ahol felszín alatti, ezer fõ befogadására alkalmas,
többfunkciós rendezvénytermet, valamint mély-
garázst alakítanak ki. Miután ez elkészült, a felszí-
nen elegáns parkot hoznak létre, korhûen vissza-
idézve a régi királyi kert hangulatát.

A Várbazár környékén közlekedési fejleszté-
sek is történnek, melyekhez az önkormányzat
nyert uniós támogatást a Közlekedési Operatív
Program keretében. Dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester kifejtette: a közlekedésfejlesztési célú
beruházások közé tartozik a már említett mélyga-
rázs-építés mellett a Várkert Bazár elõtti közterü-
let, a Lánchíd utca rendezése, forgalomcsillapítá-
sa, valamint egy új hajókikötõ és villamosmegál-
ló kialakítása.

A polgármester megemlítette, hogy a közleke-
désfejlesztési projekt most megvalósuló elsõ üte-
me nem csak a Várbazár, hanem az egész Vár, il-

letve annak környezetét is érinti. A Palotanegyed
könnyebben megközelíthetõ lesz a bazársor észa-
ki pavilonjától induló Vízhordó lépcsõn, illetve
a mellette kialakítandó új mozgólépcsõn. A Vár
akadálymentes elérését új liftekkel is biztosítani
fogják a Várterasznál, továbbá a Gránit lépcsõ-
nél, a Korlát utcánál és a Lovas utcai parkolónál.
Az elsõ ütemben a budavári behajtási, parkolási
rendszer korszerûsítésére, illetve a térfigyelõ ka-
merarendszer fejlesztésére is sor kerül. „Példát-
lan együttmûködés eredményeképp jön létre ez
a projekt” – jelentette ki a polgármester, kiemel-
ve azt a körülményt, hogy a közremûködõ szerve-
zetek szoros együttmûködése, jól összehangolt
elõkészítõ munkája alapozta meg az induló kivi-
telezést.

A Várgondnokság Nonprofit Kft. és a Buda-
vári Önkormányzat 2012 októberében írta ki a
közbeszerzési eljárást, amelyre december 10-ig
három pályázó nyújtotta be ajánlatát. Mint a saj-
tótájékoztatón elhangzott, a Swietelsky-WHB
konzorcium nettó 9 milliárd forintos ajánlata
volt összességében a legelõnyösebb.                     -d- 

Kezdõdik aVárbazár felújítása

Kelemen Zsolt, a Swietelsky Magyarország Kft. területi igazgatója, dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, Bognár Árpád, a
Swietelsky Magyarország Kft. vezérigazgatója és Paár Attila, a West Hungária BAU Kft. ügyvezetõ igazgatója írták alá a
a Várkert Bazár rekonstrukciójára és a kapcsolódó közlekedési fejlesztésre vonatkozó kivitelezõi szerzõdést

Megemlékezés a Magdolna-toronynál

Meghívó
Az 1945-ben a budapesti harcokban hõsi halált
halt katonákra és polgári áldozatokra emlékez-
ve a Budavári Önkormányzat és a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
2013. február 12-én 12.00 órától közös meg-
emlékezést tart a Magdolna-toronynál (I. Ka-
pisztrán tér). Köszöntõt mond: dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester.

*
Február 13-án 10.00 órakor a Budavári Mû-
velõdési Ház és az Irka Kör szervez megemlé-
kezést a Magdolna-toronynál.

Rajzpályázat kerületi diákoknak

Mátyás király meséi
Hunyadi Mátyás születésének 570. és megko-
ronázásának 555. évfordulója alkalmából a Bu-
davári Önkormányzat rajzpályázatot hirdet ke-
rületi általános iskolásoknak „Mátyás király
meséi” címmel. 

Mutasd be a kedvenc Mátyás-mesédet! 
Pályázni saját készítésû rajzzal vagy szabadon

választott technikával készült alkotással lehet,
maximum A4 méretben.  

A pályamunkák hátoldalára kérjük ráírni a
mû címét, az alkotó nevét, korát, iskolája nevét,
osztályát. A pályázat leadási határideje: 2013.
február 15., 13.00 óra. A pályamûvek leadha-
tók a Városházán, az Ügyfélszolgálaton (I., Ka-
pisztrán tér 1.).

A pályázat I., II. és III. helyezettje jutalom-
ban részesül. A beérkezett munkákból rende-
zett kiállítás megnyitójára, és a pályázat ered-
ményhirdetésére Hunyadi Mátyás születésének
évfordulóján, 2013. február 23-án, szombaton
15.00 órától kerül sor a Városházán (I., Kapiszt-
rán tér 1.).

A megnyitó után a pályázóknak Kóka Ro-
zália, Magyar Örökség díjas elõadómûvész me-
sél Mátyás király rózsát nyitó ostornyele cím-
mel. További információ: Incze Ildikó rendez-
vényi referens, telefon: 458-3007; e-mail: in-
cze.ildiko@budavar.hu. 

Ahogy a mûfaji határok feloldódnak a világze-
nében, úgy nyílik átjárás Paczona Márta képzõ-
és iparmûvészeti alkotásai között. Az I. kerület-
ben élõ mûvésznek február 21-én 18.00 órakor
nyílik kiállítása Várnegyed Galériában.
s Pályája csupa változatosság, mintha élvezné a kí-
sérletezést…

Közel negyedszázada vagyok a pályán. Mindig is
érdekeltek a különbözõ technikák. Elsõ munká-
im saját festésû hernyóselyembõl készültek fut-
tatásos technikával. Ezekbõl születtek kollázs ké-
peim, papír és merített papír felhasználásával.
Festeni olajjal, papírra és vászonra festek. Ezek-
ben a képeket gyakran fellelhetõk pasztellkréta
nyomai és némelyikben helyenként metál lap.
Majd a számítógépes grafikát ötvöztem a hagyo-
mányos technikákkal. Az elmúlt nyáron részt
vettem a velencei LandArt Symposiumon, ahol
a mûvésztelep alkotói a természettel és a termé-
szetben dolgoztak. Részben az ott készült, számí-
tógépben átalakított fotóimból, fémhulladék-
ból és plexibõl készített munkáimat, szeptem-
berben a székesfehérvári Pelikán Galériában lát-
hatták Dialógus címmel az érdeklõdõk. Ugyan-
akkor a természetet leképezõ, szõnyegek és szõ-
nyeg minták is bemutatásra kerültek. Alkotása-
imban a színeken és formákon keresztül szeret-
ném megragadni a gondolati összefüggéseket.
s A Várnegyed Galériában kiállított munkái milyen
mûfajokat képviselnek?

Eddigi pályám egy teljes szeletét kívánom bemu-
tatni. Textileket, szõnyeg és falikárpit terveket,
kész szõnyegeket, festményeket, kollázsokat, fo-
tóimat, és fotógrafikai munkáimat állítom ki.
Láthatóak lesznek azok a munkáim is, melyek a

honfoglaláskori tarsolylemezek minta elemei-
nek felhasználásával, egyedi technikával, nagy-
méretû merített papírból készült falikárpitom
további feldolgozásai. Székesfehérvár, István ki-
rály halálának 900. évfordulója alkalmából, a
2013-as évet ünnepi emlékévnek nyilvánította.
Ebbõl az alkalomból egy reprezentatív mappa je-
lenik meg. Megtisztelõ, hogy a 10 kiválasztott
mûvész 1-1 alkotása között, ez a mûvem szere-
pel. Az elmúlt négy évben döntõen textilekkel
foglalkoztam, az utóbbi idõben azonban újra a
festés érdekel, mellette a fotózásaim során össze-
gyûlt képanyag feldolgozása, digitális nyomatok-
ként textileken és a grafika fotó ötvözeteként
megszületendõ elektrografikai alkotásként fog-
ják meglátni a napvilágot a közeljövõben.
s Úgy hírlik, hogy 21-én formabontó megnyitóra
számíthatnak az érdeklõdõk… 

Ahogy magam is a mûfaji átjárhatóság képvise-
lõje vagyok, a hazai zenei életben ugyanezt kép-
viseli Szirtes Edina Mókus, aki a világzene egyik
legismertebb elõadója. Lackfi János költõ így ír
róla: „Szirtes Edina Mókus a magyar world-ze-
nei színtér egyik legrendhagyóbb figurája. Na-
gyon ritka koktél az övé: virtuózan rutinos pro-
fi, s közben száz százalék természetes egyéni-
ség...” Nos, én Mókust kértem fel a kiállítás
megnyitására, és boldog vagyok, hogy igent
mondott. r. a.

Indul a Budavári
Zenei Szalon
A francia polgárosodás egy oázisnak tûnt a
XIX. század konzervatív uralkodóházai alatt
„sínylõdõ” szabadgondolkodó értelmiségiek-
nek. Párizs szabadsága, sõt szabadossága mág-
nesként vonzotta Európa minden non-kom-
formista alkotóját, írókat, zenészeket, filozófu-
sokat. 

Ebben a világban segít támpontokat találni
Szilasi Alex zongoramûvész a Budavári Zenei
Szalon 2013 téli-tavaszi évadjában. A zongora-
mûvész elsõ alkalommal február 12-én 17.00
órakor, az MTA Zenetudományi Intézetében
várja a közönséget. 

A testületi ülésen történt

A kerületé marad a
Maros utcai rendelõ
A január utolsó napján megtartott rendkívüli tes-
tületi-ülésen döntés született arról, hogy az ön-
kormányzat részt vesz a kormányzati adósságkon-
szolidációs programban, valamint pályázatokat
nyújt be közintézményei energiahatékonysági fej-
lesztése érdekében. A képviselõk egyhangúan
úgy határoztak, hogy a Maros utcai rendelõ to-
vábbra is önkormányzati fenntartásban marad.
Törvényi kötelezettségének eleget téve a képvise-
lõ-testület hatályon kívül helyezte a tiltott közös-
ségellenes magatartásokról szóló helyi rendelke-
zéseket. 

Öt évvel ezelõtt, 2008 áprilisában mintegy 10
millió svájci frank értékben bocsátott ki kötvényt
az önkormányzat. A kedvezõ feltételeknek kö-
szönhetõen a részletek kifizetése eddig sem jelen-
tett különösebb nehézséget, a fizetési kötelezett-
ség ráadásul hamarosan jelentõsen csökkeni fog.
A CCIV. törvény értelmében ugyanis lehetõség
nyílik arra, hogy az összeg negyven százalékát az ál-
lam átvállalja a kerülettõl. Mint dr. Lukácsné
Gulai Anna pénzügyi igazgató elmondta, a Mat-
hias Rex kötvény tizennyolc évre szól, az elsõ idõ-
szakban kizárólag a rendkívül alacsony kamatot –
ez a mindenkori svájci alapkamathoz képest csu-
pán 0,4 ezrelék többletköltséget jelent – kellett fi-
zetni, a tõke törlesztése tavaly kezdõdött meg. 

Mivel a pénzügyi partner Raiffeisen Bankkal
2009-ben kötött óvadéki szerzõdés értelmében
az önkormányzat rendelkezik a szükséges nagysá-
gú betéttel, nincs akadálya a kormányzati prog-
ramban való részvételnek.            (Folytatás a 2. oldalon)

,,JELENlét”



2 Várnegyed XVIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 2013. FEBRUÁR 8., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Tájékoztató a lakás helyreállítási
támogatás igénylésérõl
Február 28-ig adható be a lakás helyreállítási támogatás iránti kérelem a Bu-
davári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnál (Budapest, I.,
Attila út 89.).

A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete a szociális válságkezelési tá-
mogatásokról szóló 14/2009. (V. 29.) Kt. rendeletének módosításával átala-
kította a lakás helyreállítási támogatás feltételrendszerét. Az eljárási rend
megváltoztatásával illetve egyszerûsítésével az Önkormányzat hatékonyabb
segítséget tud nyújtani azon rászorulóknak, akik önerejükbõl képtelenek a
lakásukban elvégezni állagmegóvási munkákat, például tisztasági festést, el-
avult vezetékek javítását, szigetelési munkákat, mosdó helyiségek karbantar-
tását. Ezen munkák elvégzése a lakásban élõk egészségi állapota miatt is indo-
kolt.

A lakás helyreállítási támogatás iránti kérelem február 28-ig adható be a
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnál (1012 Buda-
pest, Attila út 89.).

A lakás helyreállítási támogatás megállapításának együttes feltételei: a ké-
relmezõ 65. életévét betöltötte, vagy rendszeres szociális segélyben részesül, il-
letve azon család részesülhet ebben a támogatásban, ahol kettõ vagy több
gyermeket nevelnek. A jogosultsági jövedelemhatárt a rendelet egyedülállók
esetén az öregségi nyugdíjminimum 250 %-ában (71.250,- Ft), család esetén
az öregségi nyugdíjminimum 200%-ában (57.000,- Ft) határozza meg. A tá-
mogatás mértéke egy lakásra egy alkalommal legfeljebb 200.000,- Ft lehet. 

További információkért keressék bizalommal a Budavári Önkormányzat
Népjóléti Irodájának munkatársait, akik készséggel állnak a rendelkezésük-
re. Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, Népjóléti irodavezetõ

(Folytatás az 1. oldalról)
A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy a kötvé-
nyekben fennálló fizetési kötelezettség 40 százalé-
kát veszi át az állam, ami a jelenlegi árfolyamon
számolva 800-820 millió forintot jelent a kerület
számára. Bár a törvény értelmében a forráshiá-
nyos önkormányzatok 40 százaléknál nagyobb tá-
mogatást is kaphatnak, az I. kerület azonban ki-
egyensúlyozott gazdálkodásának köszönhetõen
erre nem jogosult. Az adósságkonszolidációt a
képviselõk egyhangúan támogatták. 

Hatályukat vesztették a közösségellenes 
magatartásokat tiltó rendelkezések

Az Alkotmányíróság az elmúlt évben megsemmi-
sítette azokat a törvényi rendelkezéseket, ame-
lyek alapján a helyi önkormányzatok saját rende-
leteket alkottak a kirívóan közösségellenes maga-
tartások meghatározásáról, illetve ezek szankcio-
nálásáról. Ennek megfelelõen a tilalom megsze-
gõit közigazgatási bírsággal sújthatta az önkor-
mányzat. 

Jelenleg hét rendeletben szerepelnek olyan
rendelkezések, amelyek meghatározzák a tiltott
magatartás körébe vont cselekményeket, az Al-
kotmánybíróság döntése miatt ezeket a kihirde-
tésükkor egyébként valamennyi törvényi elõírás-
nak megfelelõ paragrafusokat kellett most hatá-
lyon kívül helyeznie a képviselõ-testületnek. 

Dávid Klára képviselõ (MSZP) arra hívta fel a
figyelmet, hogy nem véletlenül kerültek a tiltott
viselkedések körébe a nevesített magatartásfor-
mák. A képviselõ éppen ezért arra kérte a polgár-
mestert, hogy az országgyûlés tagjaként szorgal-
mazza olyan törvényi keretek megalkotását,
amely helyi szinten is lehetõvé teszi a deviáns, a
közösséget zavaró magatartást tanúsítókkal szem-
beni fellépést. Király Kornél képviselõ (Fidesz-
KDNP) a Batthyány téri csarnok környékén ki-
alakult helyzetre emlékeztetett: mint elmondta,
az ide telepedett hajléktalanok folyamatosan zak-
latják a polgárokat.  

Váradiné Naszály Márta képviselõ (LMP) véle-
ménye szerint a jelenlegi helyzet esélyt teremt ar-
ra, hogy figyelembe véve az Alkotmánybíróság
határozatában foglaltakat, az eddiginél hatéko-
nyabb szabályokat hozzon a kerület. Hozzátette: a
budai oldalon nincsen megfelelõ hajléktalan ellá-
tás, hiányoznak a fedél nélkülieket befogadó in-
tézmények. Úgy gondolja, hogy nem a hajléktala-
nokat kell üldözni, hanem megszüntetni a haj-
léktalanságot, amiben a kerületnek is lehetnek
feladatai.   

Válaszában dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter mindenkit megnyugtatott, hogy a parlament
dolgozik a megoldáson, az önkormányzat pedig
akár már tavasszal megalkothatja a kihágásokkal
szembeni új rendeletét. Erre már csak azért is
szükség van, mert a közösségellenes magatartá-
sok szabályozásának hiányában a polgárokat za-
varó jelenségek ellen nem lehet hatékonyan fel-
lépni. A rendõrség ugyanis csak azokkal szemben
járhat el, akik bûncselekményt vagy szabálysér-
tést követnek el – a közterületek életvitelszerû
használata pedig jelenleg nem tartozik egyik kate-
góriába sem.  

Ami a hajléktalanságot illeti, a polgármester
szerint az elmúlt években a fõváros vezetése sokat
tett az évtizedek alatt kialakult helyzet rendezése

érdekében. Ennek köszönhetõen van elég hely a
szállókon, az elsõ kerületben a Batthyány téren és
a Feszty Árpád utcában hajléktalan melegedõ és
lábadozó is mûködik, az más kérdés, hogy ezeket
az utcán élõk nem szívesen veszik igénybe. Dr.
Nagy Gábor Tamás hangsúlyozta: a védõháló lé-
tezik, most már nagyrészt a hajléktalanok felelõs-
sége, hogy együttmûködjenek a többségi társada-
lommal és ne az aluljárókban vagy éppen a köz-
parkokban húzzák meg magukat. 

A törvényi kötelezettségének eleget téve a kép-
viselõ-testület egyhangú döntéssel hatályon kívül
helyezte a tiltott közösségellenes magatartásokra
vonatkozó rendelkezéseket. (A rendeletet a 6. ol-
dalon közöljük.)

Meghatározták a köztisztviselõi
teljesítménykövetelményeket

A korábbi évekhez hasonlóan, az önkormányzat
pontokba sorolta azokat az elvárásokat, amelyek
alapján értékelhetõ a kerületi köztisztviselõk tel-
jesítménye. Mint dr. Varga Imre megbízott jegyzõ
elmondta, tulajdonképpen a már meglévõ szem-
pontok kiegészítése történt meg a szakmai színvo-
nal további emelése érdekében. A teljesítmény-
követelmények meghatározása mindemellett le-
hetõséget teremt a köztisztviselõk munkájának
pontosabb nyomon követésére és ezzel összefüg-
gésben a teljesítményfüggõ jutalmazásra. 

A polgármester szerint a dolgozók értékelésé-
ben fontos szempont lehet, hogy a köztisztviselõ
mennyire azonosul az önkormányzat hitvallásá-
val, célkitûzéseivel. Ennek része az is, hogy ha a ke-
rületben szabálytalanságot tapasztal, azt tudassa
az illetékesekkel. 

Továbbra is a kerület üzemelteti 
a Maros utcai rendelõt

Tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a
képviselõ-testület dr. Nagy Gábor Tamás elõter-
jesztését, amelyben a polgármester a járóbeteg-
szakellátási feladat ellátásának folytatására tett ja-
vaslatot. 

Erre azért volt szükség, mert május elsejétõl, a vo-
natkozó törvény értelmében állami kézbe kerül-
nek az önkormányzatokhoz tartozó egészségügyi
intézmények, kivéve, ha az önkormányzat úgy
dönt, hogy továbbra is vállalja ezek fenntartását. 

A népjóléti irodát vezetõ Judák Barnabásné dr.
Varga-Kovács Emese arra hívta fel a figyelmet,
hogy a Budavári Egészségügyi Szolgálat önkor-
mányzati fenntartásban tartása a kerület érdekeit
szolgálja. Az intézmény gazdálkodása stabil, a
költségek nagyobb részét az OEP finanszírozás fe-
dezi, az önkormányzat hozzájárulását így az alap-
ellátás biztosítása mellett elsõsorban felújítások-
ra, fejlesztésekre fordítják. 

Dávid Klára örömét fejezte ki, hogy az önkor-
mányzat megtartja a Maros utcai rendelõt, amely
nagy népszerûségnek örvend az itt lakók köré-
ben.

Az elõzményekrõl szólva dr. Nagy Gábor Ta-
más emlékeztetett: évekkel ezelõtt dr. Pósfai Gá-
bor javaslatára vette át a rendelõ üzemeltetését az
önkormányzat, így sikerült elkerülni az intéz-
mény bezárását. Ha ez megtörténik, az akkori el-
képzelések szerint a kerület lakóinak járóbeteg-el-
látását a János Kórház biztosította volna. Bár az

elsõ idõkben az intézmény átvétele jelen-
tõs összegeket emésztett fel, az új egész-
ségügyi finanszírozásnak köszönhetõen
az utóbbi években csökkentek a költsé-
gek. Ez is közrejátszott abban, hogy az
önkormányzat számos fejlesztést tudott
végrehajtani az intézményben. 

A tárgyi feltételek mellett, a szakmai
munka is kielégíti a legmagasabb igénye-
ket, ezért nincs ok arra, hogy az önkor-
mányzat lemondjon a rendelõrõl. Már
csak azért sem, mert a kerület demográfi-
ai helyzete, az idõskorúak egyre nagyobb
aránya mindenképpen megkívánja en-
nek mûködtetését – hangsúlyozta dr.
Nagy Gábor Tamás, aki egyúttal köszöne-
tet mondott a kormányzatnak, amely le-
hetõvé tette, hogy az erre vállalkozó ön-
kormányzatok tovább üzemeltethessék
saját egészségügyi intézményeiket. 

Energetikai korszerûsítések 
közintézményekben 

Pályázati támogatás felhasználásával,
mintegy 316 millió forint értékben haj-
tana végre energetikai korszerûsítést ke-
rületi óvodákban, bölcsõdékben, illetve közintéz-
ményekben az önkormányzat. A sikeres pályázat
egyik elõfeltétele a 47 millió forint önrész biztosí-
tása. Mint dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi
igazgató rámutatott, az utóbbi években uniós pá-
lyázati támogatással a Lisznyai utcai és a Budavári
iskolákban, valamint a Maros utcai rendelõben
hajtott végre energiahatékonysági beruházást az
önkormányzat. Mindhárom esetben közel a felé-
re csökkentek az üzemeltetési költségek, ráadásul
a korszerûsítés mellett az épületek homlokzata is
pályázati forrásból újulhatott meg. 

Ezt a vonalat folytatná az önkormányzat az idei
évben is, amikor elindul az „Épületenergetikai
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átala-
kítása, korszerûsítése” címû KEOP pályázaton. A
tervek szerint a felújítási programban az Egye-
sített Bölcsõdék Iskola utcai székhelye, a Brunsz-
vik Teréz Budavári Óvodák Lovas úti telephelye,
az Egyesített Bölcsõdék II. számú telephelye, a
GAMESZ épülete, az Iskola utca 10. alatti iroda-
épület, a Czakó utcai sportközpont, valamint a
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Mászáros ut-
cai és Nyárs utcai épületei vesznek részt. 

Korábban a megújuló energiákat hasznosító
pályázaton is részt vett az önkormányzat, ennek
keretében kaphat napelemeket az Iskola utcai
bölcsõde és a Toldi Ferenc Gimnázium. 

Vecsey András képviselõ (Fidesz-KDNP) sze-
rint örömteli, hogy él a kínálkozó lehetõségekkel
az önkormányzat, hiszen így viszonylag kis befek-
tetéssel komoly eredményeket lehet elérni. Fel-
hívta ugyanakkor a figyelmet, hogy miközben
egyre több társasház és középület szépül meg az
önkormányzat pályázatainak jóvoltából, elkezdõ-
dik a Várbazár felújítása, a Czakó utcai sportköz-
pont ma is egyfajta szocialista kövület, ami mél-
tatlan az I. kerülethez. Ezért azt kéri, hogy bont-
sák le és helyette az önkormányzat emeljen egy új
épületet. 

Váradiné Naszály Márta (LMP) kiemelte, hogy
a pályázatokon való indulás kiváló példája a taka-
rékos, ugyanakkor felelõsségteljes önkormányza-

ti gazdálkodásnak. Dávid Klára (MSZP) arra volt
kíváncsi, miért nincs a pályázati programban
egyetlen iskolaépület sem, hiszen ezek fenntartá-
sa továbbra is kerületi feladat. 

Válaszában dr. Nagy Gábor Tamás kifejtette:
az oktatási reform nem jelenti azt, hogy az önkor-
mányzat kilépne a kerületi iskolák életébõl. Ezért
javasolta, hogy a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium
tavaly megkezdett nyílászáró-cseréjét idén is foly-
tassák. 

A pénzügyi igazgató arra emlékeztetett, hogy a
mostani pályázaton csak 100 százalékos nyílászá-
ró cserével lehet elindulni, a Kosztolányiban pe-
dig az ablakok több mint fele már megújult.
Ennek ellenére az illetékes irodák dolgoznak
azon, hogy más pályázatokba bevonják az épüle-
tet. A polgármester ígéret tett arra, hogy akár már
ebben az évben, de legkésõbb jövõre befejezik a
még hátralévõ nyílászárók cseréjét a Kosztolányi
Dezsõ Gimnáziumban. A Czakó utcai sportköz-
pont pedig azért került a programba, mert nem
szabad elszalasztani egy olyan lehetõséget, amely-
nek keretében mindössze 15 százalékos önrésszel
végezhetõ el a felújítás. 

A pályázaton való induláshoz szükséges önrész
biztosítását a képviselõk egyhangúan támogat-
ták. 

A testületi-ülés zárásaként került sor a közérde-
kû hozzászólásokra. Ennek keretében Miseje Ba-
lázs képviselõ (Jobbik) felvetette, hogy a Budavári
Önkormányzat a XXII. kerülethez hasonlóan
vállaljon szolidaritást az erdélyi Kovásznával és
tûzze ki a polgármesteri hivatal falára a székely lo-
bogót. Már csak azért is, mert Székelyudvarhely
kerületünk testvérvárosa, ráadásul a Budavári
Önkormányzat rendszeresen otthont ad a ma-
gyar állampolgársági eskük lebonyolításához. Az
ötletet dr. Nagy Gábor Tamás támogathatónak
tartotta. 

Váradiné Naszályi Márta arról tájékoztatta a
kerületi képviselõket, hogy kilépett az LMP-bõl,
ez azonban nem érinti képviselõi munkáját, to-
vábbra is a kerületiek érdekében kíván dolgozni. 

A testületi ülésen történt

A kerületé marad a Maros utcai rendelõ

Sikeres a graffiti elleni harc
Lezárult a kerületi városrészek 2009-ben indult graffi-
mentesítésének elsõ üteme. A társasházak és közintéz-
mények falfirka-mentesítését követõen a lakóközössé-
gekkel kötött szerzõdések értelmében az Ifotech Kft.
szakemberei az ismételten megjelenõ graffitiket a beje-
lentést követõen - az idõjárás függvényében - huszonnégy
órán belül lemossák. 

A program sikeres, a rendezett környezet úgy tûnik
megtette hatását, a tapasztalatok szerint ugyanis egyre ke-
vesebb a graffiti.

Ebben minden bizonnyal a rendszeres ellenõrzések-
nek is szerepük van, az utóbbi években a kerületgond-
nok számos bejelentést tett graffiti-ügyben, ahogyan a
rendõrség is egyre hatékonyabban füleli le a firkálókat.
Legutóbb a sikló melletti támfalra került fel egy hatalmas
felirat, amit az Ifotech munkatársainak sikerült nyom
nélkül eltüntetni. A munkát egyébként megkönnyíti,
hogy a programban résztvevõ épületek alsó szintjét az ön-
kormányzat anti-graffiti réteggel vonatta be, így a firkák
tiszta vízzel is eltávolíthatók. 

Mint dr. Kiss Szabolcs megbízott rendõrkapitány a
Várnegyednek elmondta, az utóbbi idõben a kerületi ka-
pitányság munkatársai több esetben értek tetten rongá-
lókat. Tavaly egy sorozat-graffitizõt is sikerült elfogni, aki
az I. kerületben ugyan csak a Lánchidat firkálta össze, a
nyomozás során azonban kiderült, hogy Budapest-szerte
még több mint húsz épületet rongált meg.  

Továbbra is az önkormányzat üzemelteti a Maros utcai szakrendelõt
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Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet 

a tulajdonában lévõ
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. 

Köszönet az 1%-ért
A Tabánért Alapítvány 2012-ben a személyi jövede-
lemadó 1 százalékából 54 ezer forintot kapott. A
pénzt a Tabáni Spartacus SKE, a 19. egyházi focibaj-
nokság, a tabáni falinaptár és a tabáni karácsony ren-
dezvény költségeinek fedezésére fordította. Kérjük,
hogy idén, a 2013. évben is támogassák az 1%-kal az
Alapítvány munkáját. Adószám: 18085284-1-41.
Köszönjük.

Tisztelt Adományozók!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Toldy Óvoda Alapítvány
a személyi jövedelemadó 1%-ként a  2011 évi adó-
bevallásokból 567.965-, Ft-ot kapott. A kuratórium
döntése alapján ezt az összeget képességfejlesztõ já-
tékok, könyvek, foglalkozási eszközök, kirándulások
és gyermekprogramok támogatásához használtuk
fel. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik se-
gítettek bennünket céljaink megvalósításában.

Katinszki Ferencné, az Alapítvány képviselõje

Köszönet az egy százalékért
A Naphegyi Róbert Gida Alapítvány köszönetet mond
mindazoknak akik adójuk 1%-ával támogatták az
óvodát. A felajánlott 494.087 forintot játékok, eszkö-
zök beszerzésére, valamint óvodai gyermekrendez-
vények támogatására használjuk fel. Az idén is vár-
juk segítõ támogatásukat. Köszönettel: 

dr. Bellosevich Balázs, a Kuratórium Elnöke 
és Mártonné Ruzsák Tímea, a Kuratórium tagja

Felvételi elõkészítõ
A mûvészeti iskolába készülõk az utolsó pillanatot ra-
gadhatják meg, hogy felkészüljenek a számtalan fel-
adatra, amellyel meg kell birkózniuk a felvételik for-
dulóin. A portré, az aktmodell utáni rajz, a mintázás,
a festés, a kroki, valamint az anatómiai ismeretek el-
sajátítására kiváló lehetõséget kínál Budapest leg-
régibb és jelenleg legolcsóbb rajziskolája, a Ferenczy
István Vizuális Mûhely. Helyszín: Fõ utca 3. Hétfõtõl
csütörtökig 17.30-20.30 Információ: Tulok Péter,
212-9239, www.rajzkor.hu. Részvételi díj: napijegy
3.000 Ft, 1 hét 6.000 Ft, 4 hét 16.000 Ft.

Röviden

Lezárult a Széll Kálmán tér rehabilitációjára kiírt
tervpályázat, a zsûri döntése értelmében az Épí-
tész Stúdió Kft. és a Lépték-Terv Kft. közösen ál-
modhatja újra Buda legfontosabb közlekedési
csomópontját. A pályázat építészeti részét jegyzõ
Építész Stúdió tervezõi egy letisztult formavilágú,
alapfunkcióját a lehetõ leghatékonyabban ellátó,
ugyanakkor humanizált, az embert és a természe-
tet egyaránt megszólító városi térben gondolkod-
nak. Fialovszky Tamással és Hõnich Richárddal
beszélgettünk.
s Az utóbbi években számos nagyszabású terv látott
napvilágot a Széll Kálmán tér átépítésével kapcsolat-
ban, többségük a kályhától indulva akart valami telje-
sen újat létrehozni. Ezekhez képest mennyiben más
az Építész Stúdió terve?

Fialovszky Tamás: Ha röviden kellene válaszol-
nom, azt mondanám, hogy teljesen! A mi kezünk
ugyanis legalább három irányból meg volt kötve,
egyrészt a pályázati kiírás, másrészt az adott pénz-
ügyi keret, harmadsorban pedig a már elkészült
és elfogadott közlekedési terv miatt. Utóbbi tulaj-
donképpen megadta az építészeti terv kereteit,
amit igyekeztünk tartalommal megtölteni. 

Hõnich Richárd: Hozzá kell tenni, hogy a
Moszkva térre korábban kiírt pályázatok
szinte mindegyike nagyléptékû változás-
ban gondolkodott, ezek megvalósítása vi-
szont egy nagyságrenddel többe került vol-
na, így sajnos sorra elbuktak ezek az elkép-
zelések. Most egészen más a helyzet, a fõvá-
ros ugyanis addig nyújtózkodott, amíg a ta-
karója ér, azaz a meglévõ forrásokhoz igazí-
totta az elvárásokat. Ennek szellemében ké-
szült el FÕMTERV-féle közlekedési kon-
cepció, illetve ezért határozta meg a pályá-
zatot kiíró BKK 1,4 milliárd forintban a tér
átépítésének költségét, ami meglehetõsen
behatárolta a tervezõk lehetõségeit.
s Ha már szóba került a közlekedés, milyen
változásokra számíthat az utazóközönség?

Hõnich Richárd: A 4-6-os villamos budai
végállomása marad a helyén. A 18-as villa-
mos mostani végállomása átmenõvé válik, itt az
Óbudáról a Széll Kálmán téren és a Móricz
Zsigmond körtéren keresztül Dél-Buda felé to-
vábbhaladó új 61-es villamos fog megállni. Vala-
mennyi villamosmegálló egyedi tervezésû, a
mostaninál lényegesen hosszabb perontetõt
kap. Újdonság a fogaskerekû tervezett behozása
a térre. Az ehhez szükséges vágányok, illetve ma-
ga a végállomás már a tér rendezésének elsõ üte-
mében elkészül. A fogas azonban csak akkor in-
dulhat el rajta, ha az ehhez szükséges további fej-
lesztésre is sor kerül (mostani végállomás átépíté-
se, megfelelõ jármûvek beszerzése). Felszámol-
juk a tér nyugati sarkában lévõ buszparkolót, ide
részben a 4-6-os és a fogas vágányai kerülnek, a
terület többi részét pedig a gyalogosok vehetik
birtokba.

Fialovszky Tamás: Látni kell, hogy a Széll Kál-
mán tér alapvetõen tömegközlekedési csomó-
pont és átszállóhely, napi szinten 200 ezer ember
sétál át ezen a villamos háromszög által közrefo-
gott 8 ezer négyzetméteres téren. Ez a két tény
alapvetõen meghatározza a tér karakterét, ezért
úgy gondolkodtunk, hogy a téralakítás során a
már meglévõ gyalogosútvonalakat vesszük ala-
pul. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy új park ki-
alakítását, amikor érdemes megvárni, merre ta-
possák ki az emberek a füvet, mert így biztosan jó
helyre kerülnek a sétányok.  

s Melyek ezek a csapásirányok?
Fialovszky Tamás: A legfontosabbak a Fény utcát,
a Városmajort és a Mammutot a térrel összekötõ,
valamint a metrókijárat és a busz-, illetve villamos
megállók közötti útvonalak. Az új Széll Kálmán
téren ezeket az irányokat, a szabálytalan geomet-
rikus hálót formáló térburkolattal harmonizáló,
padlóba süllyesztett fénycsíkokkal is szeretnénk
láthatóvá tenni. 

A közlekedést a csúszásmentes és könnyen tisz-
tán tartható burkolat mellett a tér teljes akadály-
mentesítése is segíti. Ennek keretében minden
gyalogoskapcsolat szintbe kerül, míg a gyengén lá-
tókat taktilis (tapintható) sávok igazítják útba. 
s Ami a megjelenését illeti, hogyan születik újjá a
Széll Kálmán tér?

Hõnich Richárd: A koncepció része, hogy „kitaka-
rítjuk” a teret, megszabadítjuk a felesleges, ide
nem illõ építményektõl. Eltûnnek a gombák, el-
bontjuk a metró-legyezõépület oldalszárnyait és a
csatlakozó bódékat, így az üvegfalú kijáró min-
den irányból megközelíthetõvé válik. Ennek kö-
szönhetõen a metróból a felszínre érkezve már a

mozgólépcsõ tetején láthatóvá válik az egész tér.
Belül egy különleges formájú elemben kap elhe-
lyezést a jegypénztár, illetve eltûnik az álmennye-
zet, így belülrõl is teljes egészében érzékelni lehet
majd a tetõ legyezõformáját.

A tér észak-nyugati, Szilágyi Erzsébet fasori sar-
kára egy kiszolgáló épület kerül, itt kapnak helyet
az akadálymentesen is használható nyilvános il-
lemhelyek, a BKV irányító központ és néhány üz-
let. A másik új épület a Vérmezõ és a Várfok utca
sarkán, az alagút felett kialakított kávézó. Ezzel a
mostani lépcsõs, hidas felüljáró megszûnik, he-
lyette a kávézó mellett a rézsûn megy majd fel a
lépcsõ, illetve egy lift is létesül. A Csaba utca vé-
gén az átépítendõ lépcsõ mellett várhatóan moz-
gólépcsõ is segíti a gyalogosokat.

Fialovszky Tamás: A gyalogosútvonalak holt te-
reiben többféle funkciót képzeltünk el. Megje-
lenik például a víz, ami eddig csak esõ formájá-
ban kapott szerepet a téren, hiszen a régi szökõ-
kút emberemlékezet óta nem mûködik. Éppen
ezért ezt lebontjuk, helyette viszont lesz egy vízjá-
ték, ami a Szabadság térhez hasonló megoldással
viszonylag könnyen téliesíthetõ. Szeretnénk egy-
fajta szellemi pezsgést is hozni a térre. Erre szolgál-
nak a flash pontok, amelyek alkalmasak lesznek
az önkifejezésre, a különbözõ mûvészetek, per-
formanszok, szabadtéri kiállítások, installációk
befogadására. Mûvészek, civil szervezetek, akár is-

kolák is lehetõséget kapnának arra, hogy a téren
megmutassák magukat, egy-egy hétre, hónapra
birtokba vegyenek valamelyik flash pontot. Hogy
mindezt biztonságosan tehessék, arról a teret tel-
jes egészében belátó kamerák gondoskodnak. 
s Jelenleg alig van fa a téren, zöldfelület csak a szobor
körül található. Ebben a tekintetben lesz elõrelépés?

Hõnich Richárd: Figyelembe véve, hogy a Széll
Kálmán tér elsõsorban közlekedési terület és
nem közpark, az ésszerûség határain belül fontos,
hogy a jelenleginél lényegesen több fa legyen a té-
ren. Legalább négy-öt helyen lesznek facsoport-
ok, amelyek pihenõhelyként is szolgálnak, így
ezekre a helyekre padokat is telepítünk. A fásítás
a Margit körúti részen is megjelenik, ahol két fa-
sor létesül: egy a házsor elõtt, a jelentõsen kiszéle-
sített járdán, a másik pedig az útpályák közti zöld
elválasztó sávban. Szintén kizöldül az új okmány-
iroda elõtti terület, a füves rézsûk pedig nem csu-
pán megmaradnak, hanem intenzívebb növény-
zettel gyarapodnak. A Várfok és a Csaba utcában
is lesznek ültetések. A zöld gondolat része a
Vérmezõ utcával párhuzamos rézsû alján veze-

tett, a gyalogosoktól szegéllyel és burkolattal elvá-
lasztott kerékpárút, ami közvetlenül kapcsolódik
a Vérmezõhöz, illetve a Varsányi és Retek utcai,
már meglévõ bicikli utakhoz.
s Sokakat érdekel, hogy mi lesz az órával?

Fialovszky Tamás: Az óra megmarad, méghozzá a
jelenlegi helyén, így az évtizedes találkozási pont-
ról nem kell lemondaniuk a térre érkezõknek.
Nem szeretnénk a külsõ megjelenésén sem vál-
toztatni, bár ez még csak egy elképzelés, de egy hõ-
mérõvel azért lehet, hogy kiegészítjük. 
s A Széll Kálmán tér megújításába a Várfok utca, illet-
ve a Széna tér rendezése is beletartozik?

Fialovszky Tamás: Igen. A Csaba utca buszmentes
lesz, helyette a Várfok utca alján kanyarodnak a
buszok a Krisztina körútra. Megszûnik az 5-ös
busz Krisztina körúti szigetes megállója, illetve az
ezelõtti jobbra kanyarodási lehetõség, a buszmeg-
álló a Csaba utcai sarokhoz kerül, míg a Krisztina
körútról a lámpás keresztezõdésben lehet majd
jobbra kanyarodni. A Várfok utcában egyelõre
megmarad a BKV üzemépület, kikerül viszont a
139-es csuklós autóbusz, ami az új közlekedési
rend miatt nem tudna itt megfordulni. A vári bu-
szok a Várfok utca alján kiépített visszafordítót
használnák. A Széna téren kisebb változásokra
kell számítani, ide egy fedett biciklitároló kerül,
valamint megújulnak a zöldfelületek és jelenlegi-
nél használhatóbb gyalogos úthálózat létesül.     K. 

Mûködõ közlekedési csomópont és találkozóhely

Ilyen lesz a Széll Kálmán tér

Az egykori palackozó üzem helyén is megindul a fejlesztés

Új medencékkel bõvülhet a Rudas gyógyfürdõ
Az elmúlt évek során szinte teljesen megújult belül a Rudas gyógyfürdõ, tavaly pedig végre a külsõ
homlokzatot is rendbe tették, így az épület már nem meghökkentõ lepusztultsága, hanem békebeli
pompája miatt nyújthat fotótémát a Duna-parton korzózó turistáknak. Igaz, az összképet némileg ár-
nyalja, hogy az épületegyüttes déli szárnya még mindig romos állapotban van: meglehetõsen erõs a
kontraszt a frissen felújított, illetve a még felújításra váró részek között. A furcsa kettõség oka, hogy a
Szent Gellért tér felé esõ épületrész, az egykori palackozó üzem – ahol sokáig a Gellérthegyi Kristályvíz
készült – mindezidáig nem tartozott a Rudas fürdõhöz. A napokban azonban megállapodás született
arról, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ (MNV) Zrt. az évek óta üresen álló palackozóüzemet is a
Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei (BGYH) Zrt. kezelésébe adja, s ezzel elhárult a jogi akadály a Rudas
fürdõ régóta tervezett bõvítése elõtt. 

A megállapodás aláírása alkalmából tartott sajtótájékoztatón Szõke László, a BGYH Zrt. vezérigaz-
gatója arról számolt be, hogy míg egy átlagos fürdõ kihasználtsága 30-40%-os, addig a Rudasé a felújí-
tás elõtt, 2011-ben 68-69%-volt. A Rudas népszerûsége azóta csak növekedett, így Budapest legjobb
kihasználtsággal mûködõ gyógyfürdõje lett; ma már gyakori, hogy sorszámot kell osztani az érkezõ
vendégeknek. A bõvítés tehát életképes, megtérülõ beruházásnak ígérkezik. 

A BGYH tervei szerint 33 és 36 °C-os medencékkel, pancsolóval, jacuzzikkal, szaunákkal, masszázs-
helyiségekkel bõvítenék a fürdõt, illetve a tetõszinten egy különleges panorámájú vendéglátóegységet
és napozóteraszt is kialakítanának. Mindezek mellett az átvett épületrész lerobbant állapotú homlok-
zatát is rendbe tennék, valamint korszerûsítenék a kádosztályt, így válna teljessé a fürdõ megújítása.

A fejlesztés, melyhez az elvi építési engedélyt már megszerezték, mintegy 1 milliárd forintba kerül-
ne. A vezérigazgató elmondása szerint ennek felét társaságuk saját erõbõl elõ tudja teremteni, a másik
feléhez azonban állami támogatást várnak. Ha a beruházáshoz három hónapon belül megkapják a
szükséges támogatást, 2014 õszére elkészülnének a tervezett beruházások. ed- 

Az üvegfalú metrólejáró minden oldalról megközelíthetõvé válik (látványterv)

Az épületegyüttes déli részét is felújítják



4 Várnegyed XVIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 2013. FEBRUÁR 8., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Szórakoztató és elkeserítõ dokumentumok
Giacomo Casanovától Molnár Gál Péterig

Besúgásom története
Talán soha nem voltak még annyian a Márai Szalonban, mint
január 29-én. A zsúfolásig megtelt Úri utcai házasságkötõ terem
törzsvendégei között nem kevesen akadnak, akik immár nyolc
esztendeje, 2006 januárjától minden alkalommal részt vesznek
a Szigethy Gábor szerkesztette és vezette programon. 

Az alkalmi kiállítást ezúttal egy üveg mádi bor pótolta, a kö-
zönség a beszélgetés ideje alatt csak nézhette, az est végén azon-
ban meg is kóstolhatta a Hegyalja levét. Áts Károly „gömbölyû”
cuvée-je ihlette Szigethy Gábor bevezetõ írását is.  Áts Károly,
aki 2012-ben elnyerte az Év borásza címet, a maga részérõl cáfol-
ta, hogy „borvarázsló” lenne, bár a neve mellett a meghívóban
ez a „hivatás” szerepelt. Önmagát „egyszerû borászként” mutat-
ta be, „aki szeret enni-inni”. Szigethy Gábor azonban elmesélte
a közönségnek, hogy az amerikai Wine & Spirit Magazine szak-
értõkbõl álló zsûrije havonta kóstolót tart, majd 1-tõl 100-ig
pontozza a világ bortermését. A legjobb minõségû italok 94-95
pontot kapnak. 2006-ban azonban egy bor elérte a maximális
pontszámot; a gyõztes bor a Royal Tokaji 1999-es Tokaji Essen-
ciája volt. A borház fõborásza Áts Károly volt. 

A mádi borász a szalon vendégeként szerényen annyit mon-
dott, a sikerhez szerencse is kellett, és az elismerés nemcsak ne-
ki, hanem Tokaj-hegyaljának és Magyarországnak is szólt. Áts
Károly ezt követõen szülõföldjérõl Tarcalról, és családjáról me-
sélt, felelevenítve gyerekkorát, amikor édesapja szõlõjében szü-
retelt és 13 évesen megismerte a mádi borok világát.  A metszés-
tõl a szüretig a hóhullás, majd a virágzás illata és az õszi színek te-
szik számára felejthetetlenné a hegyaljai tájat. A mádi dûlõkön:
a Szent Tamáson, a Betseken, a Birsalmáson és a Nyúlászón
más és más talajon terem a szõlõ, és emiatt nincs két egyforma íz
sem. Kedvenc boraként a 2003-as nyúlászói hatputtonyos aszút
nevezte meg. Áts Károly a közelmúltban családi vállalkozást in-
dított, immár lányával és fiával öregbíti a mádi borok hírnevét.

Az est második részében Szigethy Gábor a besúgás kultúr- és
politikatörténetét járta körül. A közönség – Maszlay István
Jászay Mari-díjas színmûvész tolmácsolásában – szemelvénye-
ket hallgathatott a már életében legendává lett Giacomo
Casanova jelentéseibõl. A nõimádó kalandor nemcsak a velen-
cei tereken ücsörgõ polgárokat, a nemesi paloták és kávéházak
vendégeinek beszélgetéseit hallgatta ki, de a festõnövendékek-
rõl és a színházi páholyok látogatóiról is készített jelentéseket. 

A szalon vendége, a téma szakértõje, dr. Okváth Imre, az Ál-
lambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának fõosztályve-
zetõje, a felolvasott részletek alapján mosolyogva állapította
meg, hogy Casanova „tudósításai” akár egy öregedõ 20. századi
besúgó jelentései is lehettek volna. A szakember megerõsítette,
hogy a besúgás „õsi” foglalatosság. A biztonsági szolgálatok a 20.
század elején váltak nagyobb szervezetté. Fontos különbség,
hogy a diktatórikus berendezkedésû államokban mindenki gya-
nús, a demokráciákban azonban a valódi kémek ellen gyûjte-
nek adatokat.

Dr. Okváth Imre úgy vélte, hogy a szocializmus idõszakában
a beszervezett személyek anyagilag is profitálhattak tevékenysé-
gükbõl. Ha „jól” dolgoztak, lakást, külföldi utat és a gyerek egye-
temi felvételijét is könnyebben el tudták intézni. A kemény,
megtorló idõszak 1963-ig tartott. Meggyõzõdése ugyanakkor,
hogy az 1970-es évektõl a beszervezett személyek, ha akartak, egy
idõ után megszabadulhattak a jelentésírás kötelezettsége alól.
Az 1980-as évek derekán a III./III-as szolgálat a magyar ellenzék
lefedését végezte. 

A besúgók a színházi és a filmes szakmában is jelen voltak.
Szakács Miklóst a forradalom idején tett kijelentései miatt
1957 tavaszán internálták, majd ugyanazon év õszén már újra a
Vígszínházban kapott fõszerepeket. A beszervezett színész
Cyrano néven írta jelentéseit. Molnár Gál Péter Luzsnyánszky
Róbert álnév alatt jelentgetett. Írásainak némelyike nem több
hangulatjelentésnél, pletykáknál, de Latinovits Zoltán a színhá-
zi próbán(!) produkált viselkedésérõl szóló jelentése miatt a szí-
nészt vidékre küldték. Szigethy Gábor úgy vélte, MGP a
Népszabadság kritikusaként sokkal több színésznek és rendezõ-
nek ártott, mint besúgóként.

Az est egy a témához kapcsolódó személyes történettel zárult.
Gervai András filmrendezõ kötetbe gyûjtötte a rendezõkrõl
szóló jelentéseket. Ruttkai Éva lánya, Gábor Júlia a Fedõneve:
„szocializmus” címû könyv olvasásakor szembesült azzal, hogy
Máriássy Félix filmrendezõ – akivel a színészházaspár baráti
kapcsolatban állt – Jenei néven jelentéseket írt a szüleirõl…

A Márai Szalonban ezúttal Áts Károly 2011-es mádi furmint-
ját kóstolhatták a vendégek, amelyhez Hegedûs Péter és a
Fortuna Étterem csapata – szellemesen kapcsolódva az est té-
májához – barátfülét készített.                                                               a.

Január 30-án a szakadó esõ ellenére is nagy
érdeklõdés kísérte a száz esztendeje szüle-
tett, magyar származású indiai festõmûvész,
Amrita Sher-Gil emléktáblájának koszorú-
zási ünnepségét. A mûvész szülõházánál, a
Szilágyi Dezsõ tér 4. számú lakóépület elõtt
a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszerve-
zõ Nonprofit Kft. szervezésében tartottak
megemlékezést, amelyen Hammerstein Ju-
dit, az EMMI kultúráért felelõs helyettes ál-
lamtitkára és Gauri Shankar Gupta, India
magyarországi nagykövete mondott beszé-
det. Az emléktáblán a Budavári Önkor-
mányzat nevében Jeney Jánosné alpolgár-
mester asszony helyezett el koszorút.

– Mi, magyarok, büszkék vagyunk arra,
hogy Amrita Sher-Gil, az indiai mûvészet
egyik legfontosabb alakja ezer szállal kap-
csolódik hozzánk. Alkotásaiban a legmaga-
sabb fokon ötvözte a modern európai festé-
szetet a tradicionális indiai mûvészettel.
Csodálatos életmûve az indiaiakkal közös
büszkeségünk, közös hozzájárulásunk az
emberiség kulturális örökségéhez – hang-
súlyozta Hammerstein Judit, majd felidézte

a fiatalon elhunyt képzõmûvész kalandos
életpályáját. 

Gauri Shankar Gupta, India magyaror-
szági nagykövete elmondta, hogy a Szilágyi
Dezsõ tér 4. szám szemmel láthatóan kü-
lönleges épület, hiszen emléktábla jelzi,
hogy egy idõben Bartók Béla is itt lakott.
Ebben a házban kezdett ötévesen festeni
Amrita Sher-Gil, aki rövid élete ellenére ter-
mékeny festõ volt. Indiában a bengáli mû-
vészeti iskola volt rá komoly hatással, mûve-
inek többsége nemzeti kincs, képeit a delhi
Modern Mûvészetek Galériája õrzi. A festõ-
nõ tiszteletére az idei évet Indiában Sher-
Gil-emlékévvé nyilvánították.

– Amrita és nagybátyja – az éppen ötven
esztendeje elhunyt Baktay Ervin indológus
– komolyan hozzájárult India és Magyaror-
szág együttmûködéséhez, s e mostani meg-
emlékezés még jobban erõsíti a kötelékeket
– hangsúlyozta a nagykövet, majd elárulta:
a jövõben nem csupán kulturális téren fû-
zik szorosabbra a szálakat. A tervek szerint a
közeljövõben Orbán Viktor miniszterel-
nök Indiába látogat. 

2013-ban az indiai Unesco nagykövet
kezdeményezésére, hazánk Unesco nagykö-
vetének támogatásával Amrita Sher-Gil-rõl
hivatalosan is megemlékezik a világ. Ma-
gyarországon február 22-én konferenciát
szerveznek Baktay Ervin munkásságáról,
életérõl, júniustól egy hónapon keresztül
Amrita Sher-Gil – egy magyar-indiai festõ-
nõ nyomában címmel kültéri tablókiállítás
nyílik a Nemzeti Múzeum kerítésén. Ezen
kívül több rendezvény és a témához kapcso-
lódó kiadvány megjelenése várható a követ-
kezõ hónapokban. Az évforduló alkalmá-
ból nagyszabású életmû-kiállítás nyílik a
Delhi Nemzeti Galériában, amely a tervek
szerint bemutatásra kerül Párizsban, az
École des Beaux-Arts-ban, ahol Amrita ta-
nulmányokat folytatott. Az Unesco támo-
gatásával a kiállítást várhatóan Budapesten
is bemutatják. r. a. 

Hatalmas üvegcsarnokokban, modern építészeti terekben sietõ
jólöltözött nõk és férfiak. Korunk emberei. Más festményeken
ugyancsak õket látjuk felülnézetben. Zavarba ejtenek, mert ma-
gunkra ismerünk. Várady Róbert Tér(v)iszony címû kiállítása a
Várfok Galériában  látható. A tárlatról Kálmán Borbála mûvészet-
történésszel beszélgettünk.
s Várady Róbert nem ismeretlen a galéria látogatói körében, többször is
rendeztek kiállítást a mûveibõl….

A mûvész 1950-ben született, Budapesten. Hosszú évek óta kötõ-
dik a Várfok Galériához, az elsõ egyéni kiállítása itt 1996-ban volt,
és azóta állandó tagja a mûvészkörnek. Mesterének Kokas Ignác
festõmûvészt tartja. Képeit általában egyfajta filozófiai irányultsá-
gú gondolkodás vizuális ábrázolása jellemzi. Emellett azonban
nemcsak a filozófiáról szól a mûvészete (gyakran kizárólag ebbe a
„skatulyába” helyezik mûveit). Jelenlegi kiállításán a festõ nem
konkrét filozófiai tételekkel kacérkodik: egy „hétköznapibb” vo-
nalat választott, bár kérdésfelvetései maradtak ugyanolyan bonyo-
lultak. 

s A Tér(v)iszony címû kiállítás képeinek helyszíne nagyvárosi környezet;
modelljei napjaink emberei. A tárlat címe az elidegenedésre utal?

A cím egyfelõl magáért beszélõ szójáték, hiszen a tér iránt érzett
iszony és a térrel való viszony közötti furcsa kettõsség jellemzi a ké-
peket. Várady mostani festményein két fõ irány bontakozik ki. Az
egyik elég új, hiszen a mûvész 2010 végén a gyõri Városi Mûvészeti
Múzeumban mutatta be a 2000 után készült munkáit. A Várfok
Galéria tárlata ott veszi fel a fonalat, ahol az elõzõ kiállítás véget ért.
Az elmúlt két-három év vonulatában nagyon meghatározó az a faj-
ta – akár valós, akár képzeletbeli – tér, amely nagyon furcsa sze-
mélytelenséget sugall. A benne elhelyezett emberek is ezt a sze-
mélytelenséget tükrözik. A másik irány a perspektívához kapcsoló-
dik: kizökkentve a nézõt egy megszokott világlátásából, felülnézet-
ben nyújtja számára a „valóságot”. Exkluzív látószöget biztosít né-
zõjének, amely által szokatlan rálátást nyerhet embertársaira és
helyzetükre, de gondolhatunk ezeknél a képeknél a mostani vilá-
gunkat jellemzõ bizonytalanságra is, a felülrõl jövõ kontrollra is.
Várady Róbert mûvészetében ez a térábrázolás új irányvonal, mert
korábban inkább virtuális síkokba helyezte figuráit és nem igazán
festett konkrét tereket a ’80-as évek közepe óta. 
s A festmények néha egész különös motívumokat hordoznak. Elsõ látás-
ra keveseknek tûnik fel, hogy az Azonosíthatatlan enyhén sugárzó tárgy
címû kép Holbein egyik festményére utal.

Ifjabb Hans Holbein talán egyik leghíresebb, Követek címû képén
egy torzított koponya is látható. Várady több korábbi képén is
megjelenik e nevezetes koponya, ezúttal tapadni látszó, levakarha-
tatlan formában figyelmeztet az emberi elmúlásra.
s A látogatók milyen módon kapnak segítséget az egyes festmények
elemzéséhez?

Hagyományainkhoz híven február 16-án, délután 4 órakor ingye-
nes tárlatvezetést tartunk az érdeklõdõk számára. Elõbb Várady
Róbert kiállítását járjuk végig a Várfok Galériában, majd egy fia-
tal olasz szobrászmûvész, Caterina Silenzi munkáit nézzük meg a
Project Roomban. A Tér(v)iszony címû tárlat március 2-ig, kedd-
tõl szombatig, 11-tõl 18 óráig tekinthetõ meg a Várfok utca 11-
ben. roj 

2013-at Indiában Sher-Gil emlékévvé nyilvánították

A világ Amritára emlékezik

Várady Róbert Tér(v)iszonyok címû kiállítása 
a Várfok Galériában

Nagyvárosi életérzés

A megemlékezésen Hammerstein Judit, kultúráért felelõs helyettes államtitkár és Gauri Shankar Gupta,
India magyarországi nagykövete idézte fel a festõnõ életútját

Amrita Sher-Gil emléktáblája a Szilágy Dezsõ tér 4.
számú ház falán

Áts Károly, Szigethy Gábor és dr. Okváth Imre a Márai Szalonban
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A Várnegyed újság korábbi számai is olvashatók az Interneten 
a www.budavar.hu honlapon, a Magazinok címszó alatt.

Várbarátok Köre
A Várbarátok Köre legközelebbi elõadását Sepsey Zsófia és Büki
Barbara mûvészettörténészek tartják „Uralkodók és múzsák ottho-
na: a Királyi Palota” címmel február 12-én kedden 17.00 órakor a
Magyar Nemzeti Galéria elõadótermében (Királyi Palota B. épület).
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Tabulatúra régizene klub
A Tabulatúra régizene klub következõ összejövetele február 18-án
hétfõn, 19.00 órakor lesz a Budai Református Egyházközség nagy-
termében (Budapest, I., Szilágyi Dezsõ tér 3.). Vendég: E. Kecskés
András. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak.

Az író könyvtára
A felolvasóest sorozat 2013. február 21-én, csütörtökön, 18 órakor
folytatódik. Erdõs Virág és Szvoren Edina lesznek a könyvtár vendé-
gei. Helyszín: a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára, Krisztina krt. 87-91. Minden érdeklõdõt várnak.

Országos Mezõgazdasági Könyvtár 
(Budapest, I., Attila út 93.)
Szkotnyitczky Péter festõmûvész és Détári Gabriella, Hédervári
Mária, Kónyi Andrea, Laukó Pál, Lipcsey Judit, Miske Emõ, Vereczkey
Györgyi Mester és tanítványai címû kiállítása, valamint Laukó Pál
festményeinek, grafikáinak tárlata ingyenesen megtekinthetõ feb-
ruár 17-ig, hétköznap 9-18 óráig, hétvégén 10-16 óráig. Részletek a
www.omgk.hu honlapon olvashatók.

Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület
(Budapest, I., Országház u. 14.)
2013. február 13. (szerda) 18.00-18.50 óráig: 300 éves a Budai Vár
Szentháromság-szobra. A mai szoborcsoport és „olasz” elõdje.
Herczeg Renáta mûvészettörténész és Messik Miklós mûemlékvédõ,
egyesületi tagok elõadása.

19.00-19.30 óráig: A Budai Vár itáliai emlékei (az Egyesület kis-
filmjének bemutatása). Meghívott vendég: az Olasz Köztársaság bu-
dapesti nagykövete. Helyszín: a Mátyás-templom plébánia épületé-
nek díszterme.

Magyarság Háza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
Rejtõzködõ Kárpát-medence sorozat: a Vajdaság bemutatkozása
február 22-én, pénteken, 18 órakor. Az est keretében az Újvidéki
Színház színmûvészei tolmácsolják a kortárs vajdasági költõk, írók
mûveit, és bemutatkoznak a legjobb népzenészek, népdalénekesek.
Meglepetés sztárvendéggel és a vajdasági gasztronómia ínyencsé-
geivel várja a Magyarság Háza a programra ellátogató vendégeket. A
belépés díjtalan. Információ: www.bgazrt.hu.

Jótékony célú könyvbörze
Február 24-én vasárnap jótékony célú használt könyv börzét rendez-
nek a Szilágyi Dezsõ tér 2-ben a budai református gyülekezet önkén-
tesei. A kiválasztott könyvekért felajánlott adományt diakóniai cé-
lokra fordítják. A börze 11-13 óra között tart nyitva, várják a könyv-
barátokat, az olvasni szeretõket. Sok érdekes könyvre, akár már ré-
gen keresett könyvritkaságra is rábukkanhat! Érdeklõdni a diakóniai
gondnoknál lehet: csenkike@gmail.com vagy a 30-618-1069-es
telefonon.

Bajor Gizi Színészmúzeum
(Budapest, XII., Stromfeld Aurél u.16.)
Február 11-tõl március 14-ig: Bemutatkozik az Országos Színház-
történeti Múzeum és Intézet Jelmez- és Kelléktára. (K)Öltözz be!
Tárlatvezetés, jelmezpróba és kézmûves foglalkozások nemcsak
gyerekeknek. Tárlatvezetés: 400 Ft/fõ, tárlatvezetés + kísérõ fog-
lalkozás: 600 Ft/fõ. Elõzetes bejelentkezés szükséges: Simándi
Katalin, 061-375-11-84/128 m. 06-20-99-16-197 simandi.ka-
talin@szinhaziintezet.hu. 

Programok

Január 22-én lett volna hetven éves Cseh
Tamás. Ebbõl az alkalomból, ha csak egy
napra is, de megnyílt a nagyközönség elõtt az
Országos Széchényi Könyvtárban õrzött
Cseh Tamás archívum. Az alkalmi tárlaton
a családtól és a rajongóktól kapott hangzó-
anyagok, dalszövegek, és az elmaradhatat-
lan indián sátor mellett a korszakos jelentõ-
ségû zenész saját készítésû képzõmûvészeti
alkotásai is helyet kaptak.

Három évvel ezelõtt a Budavári Önkormányzat
kezdeményezésére megteltek élettel a Batthyány
tér körüli presszók és kiskocsmák, megannyi
„príma hely”, amelyeket egykor oly sokszor meg-
látogatott Cseh Tamás és dalszövegeinek írója:
Bereményi Géza. Erre a kerületi kötõdésre hívja
fel az utókor figyelmét a szerzõpáros egykori lakó-
helyén, az Iskola utca 35/b számú ház falán kiala-
kított emlékhely, a Cseh Tamás féle kultikus da-
lok szereplõinek „lakónévsora”. Szintén budavá-
ri kezdeményezés, hogy a Mozgóképkincs Alapít-
vánnyal együttmûködve az Országos Széchényi

Könyvtár 2010-ben felhívást tett közzé, amely-
ben arra kérték a Cseh Tamás relikviákkal, hang-
zó és képanyagokkal rendelkezõket, hogy féltett
kincseiket, vagy azok másolatát bocsássák az ar-
chívum rendelkezésére. 

A ma már sok száz darabos gyûjtemény a zenész
alakja mellett emléket állít a tordasi gyermeknek,
a rajztanárnak, a 60-as évek képzõmûvészének, az
éppen érettségizett diáknak, aki indiántábor
szervezésre adta a fejét – egyszóval a mindenkor
az élet jobbításáért dolgozó alkotónak. 

Ebbe a titkokkal teli életútba engedett bepil-
lantást a nagyközönség számára a január 22-én,
Cseh Tamás hetvenedik születésnapja alkalmá-

ból megnyitott „Cseh Tamás arcai - Keresztül az
életen” címû egynapos tárlat, amelyen az archí-
vum legértékesebb kincsei kaptak helyet: az indi-
án sátor és eszközök, Cseh Tamás közel száz szép-
séges metszete, fellépéseinek relikviái, vala-
mennyi lemezének eredetije, kéziratok, kották és
a számára kedves használati tárgyak. És persze a
számítógépen digitalizált audiovizuális emlékek,
a fényképek és filmfelvételek.

Ezekre a nagyszerû pillanatokra hívta fel a fi-
gyelmet a kiállítást megnyitó Szemerei Péter.
Mint az Országos Széchényi Könyvtár fõigazgató-
helyettese elmondta, az archívum alapötlete ma-
gától Cseh Tamástól származik, 2008-ban azon-
ban még csak arról beszéltek, hogy az életmû ze-
nei részét õrizzék meg az utókor számára. Ezt egé-
szítette ki az elõadóhoz köthetõ relikviák, tárgyi
emlékek felkutatása és rendszerezése, mely még
inkább élõvé teszi a ma már kordokumentum-
ként is értelmezhetõ gyûjteményt. A program ma
is mûködik, ami azt jelenti, hogy az archívum to-
vábbra is várja a magánemberek Cseh Tamásról
õrzött tárgyi emlékeit, felajánlásait. (Országos

Széchényi Könyvtár, Mozgóképkincs Alapítvány
1250 Budapest Pf. 38. Telefon: 1-224-3710)

Az archívum szemléletformáló erejét emelte ki
Zumbok Ferenc kormánybiztos, aki a jó hír hozó-
jaként mindenekelõtt bejelentette, hogy a Cseh
Tamás Alapítványt hivatalosan is bejegyezte a fõ-
városi törvényszék. Hozzátette: az ötvenes, hatva-
nas, hetvenes évek „szûk levegõjét” az akkori álla-
potokat a mai fiatalok már nehezen tudják elkép-
zelni, ahogyan az értékeket õrzõ akkori mûvésze-
ket is kevesen ismerik. Pedig ez az idõszak is törté-
nelmünk része, mai állapotaink alakítója. Ezért
van szükség az archívumra, erre a „príma helyre”,
hogy valamennyi korosztály részese lehessen en-

nek a tudásnak. A kiállított több száz metszet, rajz
és grafika arra utal, hogy Cseh Tamás eredetileg
képzõmûvésznek, rajztanárnak készült, munkái
azt bizonyítják, hogy a tehetséges ember az élet
több területén képes maradandót alkotni – emlé-
keztetett Jankovics Marcell hozzátéve, hogy má-
sok mellett Einstein, Beethoven, Darvas Iván és
Illyés Gyula is kiválóan bánt az ecsettel vagy ép-
pen a ceruzával. Cseh Tamáshoz hasonlóan
azonban nekik is választaniuk kellett, ezért nem
lehettek igazán elismert festõk, grafikusok. A
rajzfilmrendezõ, képzõmûvész szerint Cseh
Tamás életútja bizonyos mértékig elõre meg volt
írva, hiszen vízöntõként szüksége volt a közönség-
re, az állandó megnyilatkozásra. Nem véletlen,
hogy a Bereményi Gézával alkotott párosukból õ
volt az, aki a színpadra állt. 

„Sohasem elemeztük egymás munkáját, min-
dig a saját dolgunkkal foglalkoztunk és nem szól-
tunk bele, mit csinál a másik. Egyszer azonban
mégis megpróbáltuk összesíteni a feladatainkat,
akkor mondta nekem Tamás, hogy tulajdonkép-
pen gyáva vagyok mert olyan szövegeket írok,
amiket még egy kocsmában sem mernék fenn-
hangon felolvasni. Bezzeg neki ki kell mennie a

közönség elé és elénekelni a dalt. Bevallottam
neki, hogy igen, gyáva vagyok, õ viszont tudatlan,
hiszen saját elmondása szerint sokszor csak évek-
kel késõbb érti meg a szövegek valódi mondani-
valóját. Így aztán megállapodtunk abban, hogy
egy gyáva és egy tudatlan együttmûködésébõl
jönnek létre a dalaink” – mesélte Bereményi Gé-
za, majd felolvasta  „A túlélõ dala” címû dalszö-
veget, amelyet Cseh Tamás halála után fél évvel
vetett papírra: 

„Amióta elmentél, éppen január van,
Én itt vagyok betûzve az éppen-januárban.
Amióta elmentél, csupa kicsi most van,
Fel és alá loholok rácsokmenti mostban.

Loholok és lihegek, nem több vagyok ennél,
Sorrácsok közt iszkoló, mióta elmentél.
Amióta elmentél bágyadt kenyérharc van
Vadászcsoport vagyunk mind foltos barlangrajzban.

Míg mielõtt elmentél az igazság veszély volt,
Mára már észrevétlen kicsike szégyenfolt.
Nem és nem megyek én el, ezt még végignézem,
Amíg nincsen az a vész egész végig készen.

Ajánlás:
Jó Január Hercege, én ezt azért írtam
Értesülése legyen, annak,
Aki kint van.
Jó Január Hercege, ezt azért is írtam
Megnyugvása hogy legyen annak,
Ami bent van.”

A Cseh Tamást megidézõ visszaemlékezéseket
követõen a zene kapott fõszerepet: elõször Novák
János, Márta István és Kecskeméti Gábor adott
déli hangversenyt, majd este Másik János elevení-
tette fel a közös dalokat. A nap során az archívum
látogatói retusált és kiegészített koncertfilmek,
valamint tévémûsorok, játékfilmek és a Száza-
dunk sorozathoz készült eredeti felvételek segítsé-
gével találkozhattak ismét Cseh Tamással.           K.

Hetven éves lenne Cseh Tamás

Keresztül az életen

A kották mellett Cseh Tamás rajzait és festményeit is meg-
nézhették a látogatók a kiállításon

Az archívum egyik jellegzetes darabja az indián sátor

Bereményi Géza ,,A túlélõ dalával” emlékezett barátjára
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A DélUtán Lelkisegély Szolgálat 

INGYENES    
SEGÍTSÉGET  KÍNÁL
Telefonon: 45 év felettieknek országosan
minden nap 18-tól 21 óráig a 
06-80-200-866-os ingyenes számon
Chaten és e-mailben: 25 és 45 év 
közöttieknek országosan a wwwwww..ddeelluuttaann..hhuu
honlapon
Személyesen: pszichológiai tanácsadás 
budapestieknek elõzetes megbeszélés alapján
a honlapon lévõ telefonszámokon

Ismét megjelentek a trükkös tolvajok a kerületben, a
legtöbb bûncselekményt jellemzõen a Batthyány –
Donáti – Csalogány utca környékén követik el. Az ál-
dozattá válás megelõzése érdekében dr. Kiss Sza-
bolcs megbízott kapitányságvezetõ arra kéri a lakos-
ságot, hogy ismeretleneket soha ne engedjenek be
lakásukba. A szinte minden esetben megnyerõ külse-
jû, udvariasan viselkedõ elkövetõk általában az ön-
kormányzatra hivatkozva jutnak be a lakásba, ezen
kívül gyakori, hogy valamelyik közmûvállalat alkal-
mazottjának adják ki magukat. Éppen ezért fontos
tudnivaló, hogy a víz, villany és gázmû szolgáltatók
munkatársai kérésre kötelesek felmutatni fényképes
igazolványukat, és az önkormányzat soha nem küld
készpénzt a lakóknak, a támogatásokat postai úton
vagy banki átutalással juttatják el a rászorulóknak. 

Elõzzük meg a pincefeltöréseket
Az utóbbi hetekben elszaporodtak a pincefeltörések
az Attila út környékén, holott az esetek többsége kis
odafigyeléssel megelõzhetõ lenne. A legfontosabb,
hogy a társasház bejárati ajtaja mindig legyen bezár-
va, idegent pedig ne engedjünk be az épületbe. Na-
gyon fontos, hogy ha mégis megtörténik a bûncselek-
mény, haladéktalanul hívjuk a rendõrséget, hiszen a
forró nyomon elinduló nyomozás hozhatja a leggyor-
sabb eredményt. 

Folytatódnak a közúti ellenõrzések
Az idei évben is folytatódik a rokkant kártyák haszná-
latának ellenõrzése, a többek között az ingyenes par-
kolásra jogosító engedély jogszerûtlen használata
bûncselekménynek minõsül. Tavaly emiatt több mint
húsz esetben indított eljárást a kerületi kapitányság,
míg januárban eddig egy elõállítás történt. 

Ne számítsanak semmi jóra azok az autósok sem,
akik a parkoló díj elkerülése érdekében kocsijukról le-
veszik a rendszámot, ugyanis az egyedi azonosító jel
eltávolítása bûncselekmény. A gyorshajtók kiszûrése
érdekében az Attila úton továbbra is rendszeresek a
lézeres sebességmérések, ezen kívül szigorúan ellen-
õrzik a telefonhasználatot, illetve a biztonsági öv
használatát.

Kék hírek

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-tes-
tületének 1/2013 (I. 31.) önkormányzati rendelete egyes
önkormányzati rendeletekben szereplõ, tiltott magatartá-
sokra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl

BBuuddaappeesstt  II..  KKeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee  aazz
AAllaappttöörrvvéénnyy  3322..  cciikkkk  ((22))  bbeekkeezzddééssee  aallaappjjáánn,,  ééss  aa  3388//22001122..  ((XXII..  1144..))
AABB  hhaattáárroozzaatt  22..  ppoonnttjjáárraa  tteekkiinntteetttteell  aa  kköövveettkkeezzõõ  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreenn--
ddeelleetteett  aallkkoottjjaa..

1.§ 
Hatályát veszti 

a) az I. kerület címerérõl, zászlajáról, illetve lobogójáról és ezek
használatának rendjérõl szóló 21/1995. (XI. 14.) Kt. rendelet 7.§-a, 

b) az állatok tartásáról és védelmérõl szóló 25/2004. (IV. 30.) Kt.
rendelet 10.§-a, 

c) az épített környezet Kerületi Helyi Védelmérõl szóló 24/2007.
(X.31.) Kt. rendelet 21.§ (1)-(2) bekezdése, 

d) a kerület területén felállítható emléktáblákról szóló 21/2009.
(IX.25.) Kt. rendelet 7.§-a, 

e) az I. Kerület Kártyáról szóló 15/2011.(VI.24.) önkormányzati
rendelet 9.§-a, 

f) a Budapest I. kerület közigazgatási területéhez tartozó közterü-
leteken való viselkedés rendjérõl szóló 19/2011. (IX.30.) önkormány-
zati rendelet 4.§ (4) bekezdése, 5.§ (12) bekezdése, 6.§ (6) bekezdé-
se, 7.§ (3)bekezdése, 8.§ (2) bekezdése, 9.§ (2) bekezdése,

g) az I. kerület közterületein a jármûvel várakozás díjának és a vá-
rakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X.
28.) önkormányzati rendelet 7.§ (9) bekezdése.

2.§ 
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit

2012. november 15-tõl kell alkalmazni. 
(2) A hatályon kívül helyezett rendelkezések alapján folyamatban

lévõ eljárásokat – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31.§ (1) bekezdés g)
pontja szerint –meg kell szüntetni.

(3) A korábban lefolytatott eljárásokban hozott határozatokra a
2004. évi CXL. törvény 114.§ (1)-(2) bekezdését kell alkalmazni, ki-
véve, ha az eljárás 2012. november 15-e elõtt befejezõdött, és jogor-
voslati eljárás sem volt folyamatban.

ddrr..  VVaarrggaa  IImmrree                                                    ddrr..  NNaaggyy  GGáábboorr  TTaammááss
jegyzõ                                            polgármester

Indokolás:
az „Egyes önkormányzati rendeletekben szereplõ, tiltott magatartá-
sokra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl” szóló
rendelettervezethez

Az Önkormányzat korábban megalkotott rendeleteiben több ma-
gatartást szabálysértéssé minõsített, melyeket 2012-ben – a meg-
változott törvényi szabályozás miatt – átalakított tiltott magatartá-
sokká, és közigazgatási bírság alkalmazását írta elõ e magatartások
elkövetõivel szemben. Mivel az Alkotmánybíróság megsemmisítette
a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
51.§ (4) bekezdését – amely biztosította az önkormányzatok számá-
ra a tiltott magatartásokká nyilvánítás jogkörét – ezért a felhatalma-
zó rendelkezés megsemmisítése miatt az arra alapozott rendelkezé-
seket hatályon kívül kell helyezni.

A 2.§-ban szereplõ rendelkezések a rendelet hatályba lépése elõtt,
de az AB határozat kihirdetése után indult, illetve folyamatban lévõ el-
járásokban a jogalkalmazás egységességét biztosítják. A szabályok fi-
gyelembe veszik a megsemmisítés idõpontját, amely az AB határozat
kihirdetését követõ nap. 

Rendelet

A felnõttek gyõzelmével zárult a 33 óra és 33
percig tartó monstre tanár-diák labdarúgó
mérkõzés a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium-
ban. A tizenöt évvel ezelõtt életre hívott prog-
ram lényege, hogy minden évben az évszám-
nak megfelelõ ideig – idén 2013 percig – fociz-
nak megállás nélkül a végzõsök és tanáraik. 

Január 24-25. között immár hatodik alkalommal
rendeztek labdarúgó gálát a Kosztolányi Dezsõ
Gimnáziumban. A tavalyi 2012 perc után ezúttal
az évszámnak megfelelõen 2013 percig pattogott
a labda az iskola tornatermében, ahol a végzõsök
mérték össze erejüket a tanáraikból és a meghí-
vott vendégekbõl verbuválódott csapatokkal.

Mint a fõszervezõ Sebestyén Tamás a Várne-
gyednek elmondta, a tanár-diák focit a tanulók ja-
vasolták, igaz a gyerekek eredetileg 24 órás játék-
ban gondolkodtak. „Az ötletet az iskola vezetése
is támogatta, azonban az egy napig tartó meccs
már akkoriban sem volt újdonság, ezért úgy dön-
töttünk, hogy csavarunk egyet a dolgon és annyi
percig játszunk, amilyen évet írunk. Elsõ alka-
lommal 12 férfi tanár és 21 diák lépett pályára,
kezdetekben csak fiúk és férfiak fociztak egymás
ellen ma már a lányok és a tanárnõk is szerepet
kapnak. A diákok részérõl mindig a végzõs osz-
tály adta a háromfõs csapatokat, alsóbb évfolyam-
okból csak egy csapatot hívhattak segítségül” –
emlékezett a kezdetekre Sebestyén Tamás. 

A hagyományokat õrizve, azóta is végzõs diá-
kok játszanak a tanáraik ellen, míg az utóbbi
években határon túli magyar iskolák csapataival
– idén Eszék, Zenta és Pozsony képviseltette ma-
gát az eseményen – egészült ki a torna mezõnye.

Bár a tanároknak egyre nehezebb a dolga –
Sebestény Tamás tréfásan meg is jegyezte, hogy az
ellenfél mindig 16-17 évesekbõl áll, a pedagógu-
sok viszont mindig egy évvel idõsebbek lesznek –
egyelõre valamennyi meccset sikerült „hozniuk”.

Igaz, a korábbi több száz gólos különbségek után
tavaly már csak hetven góllal nyertek, míg ezúttal
a lefújáskor 865-635 állt a most debütáló ered-
ményjelzõ táblán, amelyet Avar György bocsátott
az iskola rendelkezésére. 

A tanárok gyõzelméhez a szokásokhoz híven
vendégjátékosok is hozzájárultak. A szíves meghí-
vást ezúttal az állandó szereplõnek számító Bu-
davári Önkormányzat munkatársai mellett, az I.
kerületi rendõrség csapata, Nemcsák Károly szí-
nészválogatottja, Várkonyi Attila és a DJ-alakulat,
valamint számos sztársportoló, köztük Martinek
János, Hanzély Ákos, Dombi Rudolf, Ambruzs
Szabolcs, Wukovics László, Mónos Tamás és Papp
Gábor okozott nehéz perceket a végig lelkesen és
sportszerûen játszó kosztolányis diákoknak. 

A hagyományok ápolásának fontosságára hív-
ta fel a figyelmet Stelzelné Szabó Erzsébet. Az igaz-
gató szerint ilyen alkalom a tanár-diák focitorna,
amely bizonyítja, hogy az oktatás rendszerében
történt változások semmiben sem befolyásolták
az intézmény munkáját és céljait. „Továbbra is ar-
ra törekszünk, hogy a lehetõ legjobb körülménye-
ket biztosítsuk a gyerekek számára, megõrizzük és
továbbadjuk értékeinket” – hangsúlyozta Stelzel-
né Szabó Erzsébet, aki úgy látja, hogy az iskola pe-
dagógusai példamutatásukkal is sokat tesznek an-
nak érdekében, hogy a rájuk bízott diákokból
egymást segítõ, kimûvelt emberfõket neveljenek.
Jó példa erre a mostani program is, amelyben ta-
nárok és tanítványok együtt dolgoztak a siker ér-
dekében.           -ám-

2013 perc-1500 gól a Kosztolányiban

Közönségsikert aratott a  focitorna

A polgárõrség 
elérhetõsége
A Budavári Polgárõr, Önkéntes Tûzoltó és
Egészségvédõ Egyesület székhelye: 1012 Bu-
dapest, Attila út 107. A székhelyen mûködik
a Polgár Gym testépítõk köre. Vezetõ: Merza
Ábel, elérhetõsége: +36-30-597-9512
Szolgálati helyek

1. Tabáni polgárõr szolgálati hely: I. ker.,
Attila út 2. (Bethlen udvar). Vezetõ: Belényi
István, elérhetõsége: +36-30-627-5195.

2. Vízivárosi polgárõr szolgálati hely: I.,
Csalogány u. 12. Vezetõ: dr. Horváth-Lugossy
Gábor, elérhetõsége: +36-20-403-2633.

3. Budavári iroda: I., Tárnok u. 9-11. Veze-
tõ: Szabó Gizella, elérhetõsége: +36-20-386-
1729.

4. I., Mészáros u. 18. szám alatti szolgála-
ti hely. Vezetõ: dr. Dobó György, elérhetõsé-
ge: +36-30-2025813.

Tavasszal újra Budapest 100
A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) áprilisban ismét megrendezi a százéves budapes-
ti házak nyitott hétvégéjét, a Budapest 100 programot, amely rendhagyó kulturális
fesztivál, az egész várost megmozgató esemény, igazi civil ünnep, önkéntesek, lokálpat-
rióták és a városlakók részvételével. Szeretnék felkérni a lakókat, tulajdonosokat, is-
merjék meg a Budapest 100 programot, és amennyiben tetszik, csatlakozzanak hozzá!

Újra itt a budapesti 100 éves házak ünnepe – a Budapest 100!
Lehet, hogy régi fényében ragyog, újra szépek a díszei, csillog a kovácsoltvas korlát,

olvashatók a régi feliratok, lehet, hogy benne van az útikönyvekben is.
Lehet, hogy kimagaslik, de lehet, hogy megbújik a kertben. Lehet, hogy titokzatos,

de lehet, hogy hétköznapi. Lehet, hogy hírességek lakták, esetleg maga az építész is ott
élt, dolgozott. Lehet, hogy kívülrõl nem is sejti az arra járó, hogy belül micsoda lám-
pák, pihenõk, liftek vannak.

Lehet, hogy nem büszkék rá a lakók, mert fel van állványozva, hullik a vakolat, om-
lik az erkély széle, ázik a tetõ, mégis kíváncsiak lennénk a történetére. 

A szervezõk azt kérik, ha a sok lehet közül valamelyik illik az Önök házára, csatla-
kozzanak hozzájuk – ünnepeljék együtt a 100 éveseket! 

Várnak minden érdeklõdõt, aki olyan házban él vagy dolgozik, amely 2013-ben
ünnepli tervezésének vagy átadásának (esetleg átépítésének) századik évfordulóját.
Jelentkezhetnek közös képviselõk, tulajdonosok, bérlõk, vagy lakók, akiknek kedve
van egy-egy ház nevében csatlakozni a programhoz. 

Ezen az internetes oldalon láthatóak kerületenként, címmel, többnyire fotókkal,
az építészek nevével a 2013-ban 100 éves épületek: budapest100.hu/terkep/2013.
Jelentkezni, kérdezni itt lehet: budapest100@kek.org.hu vagy a 20/341 66 88-as tele-
fonszámon.

A Budai Református Egyházközség önkéntesei és a Református Szeretetszolgálat január
23-án több száz adag meleg ételt osztott ki a rászorultaknak a Szilágyi Dezsõ téri templom
tövében. A nehéz helyzetben lévõk nem csak meleg ételt kaptak, volt édesség, házi készíté-
sû sütemény, vitamintabletták, gyümölcs, forró tea és néhány jó szó is jutott az arra rászo-
rulóknak. Elfogyott 300 adag gulyásleves, 100 liter tea, 25 kg kenyér, 10 kg édesség, vagy 10
zsáknyi meleg ruha, mert a gyülekezet által összegyûjtött ruha, lábbeli és fehérnemû nagy
része is gazdára talált. Megható volt, hogy a meleg ételt elfogadók közül többen ajánlkoz-
tak, hogy a program lezajlása után segítenek a rendrakásban, hogy ezzel fejezzék ki köszö-
netüket a kapott segítségért. 

Ételosztás a Szilágyi Dezsõ téren 

Pályázati hirdetmény
A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala 2013. március 1-
tõl 2014. március 31-ig, terjedõ idõszakban a
kerület több helyszínére pályázatot hirdet,
árusítás, portrérajzolás és egyéb turisztikai
célú közterület-használatra. 

A helyszínekrõl és a közterület-használat fel-
tételeirõl a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáján lehet érdeklõdni.

Cím: Budapest I. Kapisztrán tér 1. Telefon:
061-458-3025 vagy 061-458-3067 valamint a
www.budavar.hu  pályázatok címszó alatt.

Jelentkezési határidõ: 2013. február 11.
15.00 óra.        
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--
22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11--
@@cchheelllloo..hhuu..oooo

HHaattttyyúúhháázz melletti liftes házban legfelsõ emeleti 49 m2,
kétszobás, szépen felújított erkélyes lakás eladó. A háznak
a Hattyú és a Batthyány utca felõl is van bejárata, az 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

II..  kkeerr.. Gellérthegyen Berényi u. mfsz-i igényesen felújí-
tott, cirkós, biztonsági ajtós, riasztós 45 m2-es 2 szobás, er-
kélyes, közös és külön tárolós, kocsibeállós, teremgarázsos
lakás eladó. Telefon: 06-30-949-6400.

TToollddyy Ferenc utcában teremgarázs beálló hely kiadó.
Telefon: 06-20-824-3054.

EEllaaddóó öröklakást keresek a Várfalon belül, tulajdonostól.
Telefon: 201-9475, 06-70-237-9030.

MMûûsszzaakkii Egyetemnél eladó 68 m2-es lakás, közvetítõ ne
hívjon. Telefon: 06-20-564-4624.

II..,,  KKrriisszzttiinnaa térnél, Mészáros utcára nézõ, I. emeleti, 26
m2-es, remek elosztású, galériázott, felújított kis öröklaká-
som 7.300.000,- irányáron eladó. Telefon: 0620-77-59-
154.

II..  KKuunnyy Domokos utcában a Déli pu-nál, újépítésû, 1,5
szobás erkélyes 48 m2-es, modern lakás 21,9 MFt-ért el-
adó. Telefon: 06-20-943-8063.

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

II..  kkeerr.. Várkert rakparton, tabáni panorámás, 75 m2-es
2 szoba hallos, liftes öröklakás eladó: Telefon: 06-30-911-
2668.

BBuuddaaii várban a hangulatos Tóth Árpád sétány felé is
nyíló panorámás, napfényes, 100 m2-es, 2 fürdõszobás,
cirkófûtéses önkormányzati lakás  örökölhetõ bérleti joga
átadó vagy kisebb vári lakásra elcserélhetõ. Csereirányár:
26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933

BBeemm rakparton a Parlamenttel szemben, jó állapotú
társasház földszintjén lévõ panorámás, 105 m2-es, össz-
komfortos, egyedi gázcirkó fûtéses, 4 m belmagasságú, jó
állapotú, azonnal beköltözhetõ öröklakás eladó. Irányár:
24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

MMéésszzáárrooss utcában 7 lakásos társasház teljes I. emeletén
lévõ 191 m2-es, 2 lakásként kialakított (126 m2 + 65 m2)
reprezentatív 5,5 szobás, 2 fürdõszobás, klasszikus polgá-
ri öröklakás egyben vagy külön eladó. Vételár egyben: 40
M Ft vagy külön a 126 m2 irányára: 26,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

OOrrsszzáágghháázz  utcában nagypolgári mûemléképület I. eme-
letén 190 m2-es 2 konyhával, 2 fürdõszobával és 3 bejárat-
tal kialakított, 2 generáció számára is kiválóan alkalmas
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga egyben vagy
2 külön lakásként ( 80 m2 + 110 m2) átadó vagy kisebb la-
kásra cserélhetõ. Csereirányár: 54,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Várban a Tárnok utcában modern építésû 100
m2-es, 2 szintes, nagy teraszos, azonnal beköltözhetõ,
összkomfortos, 3 fürdõszobával kialakított jó állapotú
öröklakás tulajdonjoga eladó. Irányár: 60 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.

ÚÚrrii utcában reprezentatív, felújított mûemlékház legfel-
sõ II. emeletén lévõ 73 m2-es, 2 szoba hallos, felújítandó,
gázfûtéses, önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 12,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Várban a Táncsics utcában 50 m2-es, 2 szoba
összkomfortos, cirkófûtéses, igényesen felújított, gépesí-
tett, berendezett öröklakás tulajdonjoga azonnal beköl-
tözhetõen eladó. Irányár: 30 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Vár közelében a Hunyadi János úton reprezenta-
tív, felújított mûemlékházban 124 m2-es, 4 szobás, 2 für-
dõszobás, nagy étkezõkonyhás, 2 generáció számára is ki-
válóan alkalmas cirkófûtéses önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó vagy 2 kisebb lakásra elcserélhetõ.
Csereirányár: 21 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

BBuuddaavváárrii palota közelében az Attila úton, a vár felé nyí-
ló panorámás kilátással, hívóliftes, polgári ház legfelsõ
emeletén eladó egy teljes felújításra szoruló, napfényes,
73 m2-es, jelenleg mûteremlakásként használt, 2 bejárat-
tal kialakított öröklakás. Irányár: 17,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

áállllááss

IInnggaattllaannéérrttéékkeessííttõõkkeett  kkeerreessüünnkk  bbuuddaaii  iirrooddáánnkkbbaa..  AAzz
eellssõõ  22  hhóónnaappbbaann  ffiixx  jjöövveeddeelleemm,,  aaddmmiinniisszzttrráácciióótt  ééss  ccéé--
ggeess  tteelleeffoonntt  bbiizzttoossííttuunnkk..JJóó  hheellyyiissmmeerreett  ééss  sszzáámmííttóóggéé--
ppeess  aallaappiissmmeerreett  sszzüükkssééggeess,,  aa  ttööbbbbiitt  mmeeggttaannííttjjuukk!!
JJeelleennttkkeezzééss::  nnaaggyy..eeddiinnaa@@ccssiicc..hhuu,,  wwwwww..ccssiicc..hhuu..

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, magánszemé-
lyeknek és társaságoknak. Telefon: 202-2505, 0630-
251-3800.oo

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, 
VÍZSZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, 

KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁT, AJTÓ-, 
ABLAKCSERÉT VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505,
MOBIL: 0630-251-3800. OOOO

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

MMeeggbbíízzhhaattóó  iiddõõssggoonnddoozzóó,,  ttaakkaarrííttóónnõõ,,  bbéébbiisszziitttteerr  ssee--
ggííttssééggéérree  vvaann  sszzüükkssééggee??  FFoorrdduulljjoonn  CCssaallááddttáámmooggaattóó
IIrrooddáánnkkhhoozz!!  EEmmppááttiiaa  IIrrooddaa  wwwwww..eemmppaattiiaabbaallaattiinn..nneett
00662200--446655--88445588,,  00667700--338800--55665500..

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss házhoz megy kiszállási díj nélkül. Jera-
bek Éva, telefon: 06-20-439-1586.

TTáárrssaasshháázzaakk  kkeezzeellééssee,,  kköözzööss  kkééppvviisseelleettee,,  tteelljjeess  mmûû--
sszzaakkii--,,  jjooggii--  ééss  ggaazzddaassáággii  hhááttttéérrrreell..  DDííjjaazzááss  ééppüülleettttõõll
ffüüggggõõeenn,,  mmeeggeeggyyeezzééss  sszzeerriinntt..  VVáárrllaakkii  JJáánnooss,,  tteelleeffoonn::
221133--66661133,,  00662200--993311--11883322..

ÜVEGEZÉS
bbuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu,,  BBuuddaappeesstt,,  II..,,  AAttttiillaa  úútt  8877..    

TTeelleeffoonn::  00663300--335577--22779988..

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

WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU
FFaa  ééss  mmûûaannyyaagg  aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáá--
rraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ((ppll..  kkééttsszzáárrnnyyúú  aabbllaakknnááll))  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaa--
lloomm  ggaarraanncciiáávvaall!!  IIggéénnyyeesseenn  ééss  bbeeccssüülleetteesseenn  mmáárr  1188
éévvee!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  00667700--
555500--00226699..

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

RREEDDÕÕNNYY  JJAAVVÍÍTTÁÁSS--KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS
GGuurrttnnii  ccsseerree,,  sszzúúnnyyoogghháállóó,,  rreelluuxxaa,,  rroolleettttaa,,  

sszzaallaaggffüüggggöönnyy..
MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..

TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199

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

GGeerriinnccbbeetteeggssééggeekkrree,,  ggeerriinnccbbáánnttaallmmaakkrraa..
PPeerrssaallvvaa  GGyyóóggyysszzaalloonn..

BBuuddaappeesstt,,  AAttttiillaa  úútt  8877..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--337777--44664455
55  aallkkaallmmaass  iinnggyyeenneess  pprróóbbaakkeezzeellééss..

VVáárrii  sszzaakkeemmbbeerr  rreeddõõnnyyöökk,,  rreelluuxxáákk,,  rroolleettttáákk,,  sszzaallaagg--
ffüüggggöönnyyöökk  sszzeerreelléésséétt,,  jjaavvííttáássáátt,,  kkéésszzííttéésséétt  vváállllaalljjaa..
HHíívvjjoonn  bbiizzaalloommmmaall!!  TTeelleeffoonn::  0066--3300--99551100--555555..

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

aaddááss--vvéétteell

PPeeuuggeeoott 206 XR 1400cm3, 2000. évjáratú gépkocsi több
extrával I. kerületi tulajdonostól eladó. Az autót gyors mo-
torral, jó fogyasztással, kevés kilométerrel kínálom, apró ka-
rosszériajavítás szükséges. Téli-, és nyári gumikkal napi
használatból. Irányár: 440e Ft. Telefon: 0620-370-7221.

4400..  hháázzaassssáággii  éévvffoorrdduullóórraa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  LLáásszzllóó,,
SScchheeiibbeerr  HHuuggóó  ffeessttmméénnyytt  vváássáárroollnnéékk..  TTeelleeffoonn::  00663300--
330033--66994400..0000

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG  ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS  vváássáárrooll  rrééggii
kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ééss  mmûûttáárrggyyaakkaatt,,  sséérrüülltt  áállllaappoottbbaann
iiss..  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--445566--33993388..  0000

MMeegguunntt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom.
Nem vagyok kereskedõ! Telefon: 06-20-956-4084.

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

GGeerriinnccbbeetteeggssééggeekkrree,,  ggeerriinnccbbáánnttaallmmaakkrraa..
PPeerrssaallvvaa  GGyyóóggyysszzaalloonn..

BBuuddaappeesstt,,  AAttttiillaa  úútt  8877..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--337777--44664455
55  aallkkaallmmaass  iinnggyyeenneess  pprróóbbaakkeezzeellééss..

kköözzlleemméénnyy

KKii  ttuuddjjaa??  11994455  jjaannuuáárr  vvééggéénn  nneehhéézzbboommbbaa  sszzõõnnyyeegg  hhuull--
llootttt  aa  KKrriisszzttiinnaa  ttéérrrree,,  aa  hhaalloottttaakkaatt  aa  tteemmpplloommnnááll  kköözzssíírr--
bbaa  tteemmeettttéékk..  MMeellyyiikk  nnaappoonn  ttöörrttéénntt??  AAkkii  ttuuddjjaa,,  sszzíívveess--
kkeeddjjéékk  éérrtteessíítteennii::  DDrr..  MMiikkllaauuzziicc,,  220011--22446699,,  0066--7700--
337788--00661199,,  zziicc@@cchheelllloo..hhuu..

Szolgáltatás

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

Várnegyed

Ingatlan

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: F&F Print Line Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.VÁRNEGYED

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

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

Állás

Adás-vétel

Egészség

Közlemény

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001133..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés
Február 22.
Március 8.
Március 22.

Április 5.
Április 19.
Május 10.
Május 24.
Június 14.
Június 28.

JJúúlliiuuss
Augusztus 16.
Augusztus 30. 

Szeptember 13.
Szeptember 27.

Október 11.
Október 25.
November 8.
November 22.
December 6.
December 20.

Lapzárta
Február 13.
Február 27.
Március 13. 
Március 27.
Április 10.
Május 1.
Május 15.
Június 5.
Június 19.

SSzzüünneett
Augusztus 7.
Augusztus 21.
Szeptember 4.
Szeptember 18.

Október 2.
Október 16.
Október 30.

November 13.
November 27.
December 11.

Lapszám
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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