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

A BU DA P E S T I .  K E R Ü L E T BU D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT L A P J A l W W W. B U DAVA R . H U l XVIII .  É V F O L YA M ,  11 .  S Z Á M ,  2013 .  J Ú N I U S 14 . ,  P É N T E K

Önkéntesek ezrei segítették az árvíz elleni védekezést

Köszönet az áldozatos munkáért!

Történelmi árhullám vonult le a Dunán, a folyó a fõvárosban 891 centiméteres vízállással tetõzött június 9-én éjjel. Az árvíz elleni védekezésben a kerületi rendõrség, a polgárõrség, az önkormányzati képviselõk, a polgármester és a hivatali dol-
gozók mellett önkéntesek ezrei segítettek a Bem rakparton és a Corvin téren. Idõsek és fiatalok, férfiak és nõk, külföldi turisták, kerületiek és ide látogatók ragadtak lapátot vagy álltak csatárláncba, hogy segítsenek az árvíz elleni védekezés-
ben.   Több száz homokzsákot pakoltak meg és raktak le a Batthyány tér és a Lánchíd között, ezzel erõsítették meg a mellvédfalat. Az összefogásnak köszönhetõen mindenhol sikerült megállítani a víz szivárgását.                (Képriportunk a 4. oldalon) 

„A színjátszás mellett a kerámia és a ’föstészet’
az újabb nagy szerelem, de a horgolás és a szövés
is boldoggá tesz” – írja ars poeticájában
Esztergályos Cecília Jászai Mari-díjas színmû-
vész, érdemes és kiváló mûvész a Várnegyed
Galéria nyári tárlatának egyik kiállítója.

(Tudósításunk az 5. oldalon)

Esztergályos Cecília június 27-én 18 órától a
Várnegyed Galériában mesél mûvészetrõl, szín-
házról és szerelemrõl. A találkozóra a belépés in-
gyenes. (I. ker., Batthyány u. 67.)

Módosították a képviselõk az önkormányzat va-
gyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jo-
gok gyakorlásáról szóló rendeletet. A vagyoni iro-
da nevében a változásokat összefoglaló Vadász
Ildikó elmondta, hogy a kormányhivatal javasla-
tai alapján többek között átdolgozásra kerültek a
versenyeztetési szabályok, illetve aktualizálták az
eljárás folyamatát. A változtatások június elsejé-
vel lépnek hatályba. 

Sikeresnek bizonyult a 2013-as társasház fel-
újítási pályázat is, a lakóközösségek átgondolt,
jól megírt dokumentációt nyújtottak be – foglal-
ta össze a tapasztalatokat Horváth Orsolya. Az el-
bírálást végzõ önkormányzati munkacsoport ve-
zetõje örömének adott hangot, hogy több olyan
épület is indult az 50 millió forint összértékû pá-
lyázaton, amely eddig nem kért felújítási támoga-
tást. Dr. Nagy Gábor Tamás arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a helyi védettséget élvezõ épületek
külön elbírálásban részesültek. A polgármester
úgy látja, ezzel a védettség morális értéke nõ, hi-
szen az ilyen épületekben lakók anyagi szem-
pontból is megtapasztalhatják a kitüntetõ cím
hasznait. 

Az idei évben azon lakóközösségek pályázhat-
tak, akik az épület közös tulajdonú utcai homlok-
zatának, tetõ, kémény tetõsík feletti részének fel-
újítását, újraépítését kívánták elvégeztetni.
Határidõre összesen 63 lakóközösség nyújtott be
pályázatot, amelybõl 61 felelt meg a kiírás feltéte-
leinek. Az érvényes pályázatot benyújtó közössé-
gek mindegyike részesült az összesen 50 millió fo-
rintos támogatásból. 

Kiemelt feladatként tartja nyilván a társadal-
mi és közcélú feladatok támogatását az önkor-
mányzat. Ennek szellemében az idei esztendõ-
ben negyvennyolc pályázó civil szervezetbõl
negyvenketten juthatnak pénzügyi segítséghez.
Mint a részleteket ismertetõ dr. Patthy Szabolcs
(Fidesz-KDNP) munkacsoport vezetõ elmondta,
az eredetileg rendelkezésre álló öt millió forintos
támogatási keret 2,5 millió forinttal történõ
megemelését látja szükségesnek annak érdeké-
ben, hogy valamennyi arra érdemes pályázó meg-
felelõ összegû önkormányzati támogatáshoz jus-
son. A javaslatot, a társadalmi szervezetek tavalyi
beszámolóival együtt a képviselõ-testület egy-
hangúan elfogadta. 

Uniós támogatással valósul meg a budavári 
közlekedésfejlesztés

Sürgõsséggel vette fel a testület a napirendi pon-
tok közé annak az elvi együttmûködési megálla-
podásnak az elfogadását, amelyet a BKK és a
Budavári Önkormányzat köt a vári és a Vár kör-
nyéki közlekedésfejlesztéssel kapcsolatban. A be-
ruházás szakmai tartalma a nemrégiben elfoga-
dott új elemekkel már meghaladja az 50 millió
eurós értékhatárt, így a megvalósításhoz szükség
van az unió egyetértésére. Ennek feltétele pedig
az elvi megállapodás. (A közlekedés-fejlesztésrõl
részletek a 3. oldalon.)

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester elmond-
ta, hogy eredetileg a Várbazár felújításához csatla-
kozó közlekedésfejlesztésrõl volt szó, idõközben
azonban a koncepció kiszélesedett. Belekerült
mások mellett a mélygarázs építési program, a tu-
ristabuszok forgalmának területi korlátozása, a
vári parkolás fokozatos megszüntetése, valamint
a közösségi közlekedés javítása érdekében új, kor-
szerû buszok vásárlása. Uniós jóváhagyás esetén
elképzelhetõ, hogy a Batthyány tér is brüsszeli tá-
mogatásból épülhet át, egyúttal lehetõség nyílik a
kishajó forgalom fejlesztésére. Dr. Nagy Gábor
Tamás hangsúlyozta: olyan nagyságrendû beru-
házásról van szó, amelyet önerõbõl a kerület kép-
telen lenne megvalósítani.            (Folytatás a 4. oldalon)

A képviselõ-testületi ülésen történt
Döntött a Képviselõ-testüket a társasházak felújítási pályázatairól és a civil szervezetek támo-
gatásáról. Elfogadta a Képviselõ-testület a közösségi együttélés szabályait rögzítõ, korábban
„viselkedési kódex” néven már ismert rendelet átdolgozott változatát. A tiltott viselkedési for-
mákról a 2. oldalon közlünk részletes összeállítást.  

Színészek 
a Galériában
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Ne zavarjuk mások nyugalmát 
Este tíz és reggel hét óra között a szabadban, illetve nyitott ajtó, ablak mellett tiltott minden erõs
hanghatással járó tevékenység. Ide tartozik a zenélés, a zenehallgatás, illetve a hangos éneklés is,
amennyiben erre az önkormányzat nem adott ki külön engedélyt. Zenélés egyébként is csak ab-

ban az esetben folytatható, ha nem zavarja a közrendet, a
gyalogos- és jármûforgalmat.  A kiemelt turisztikai helyszí-
neken közterület-használati hozzájárulás vagy engedély hiá-
nyában a zajhatástól függetlenül is tilos az utcazenélés. 

A zajvédelem kiterjed a kerti munkákra: magánszemé-
lyek munkanapokon hét és este kilenc, míg szombaton ki-
zárólag nyolc és délután hat óra között nyírhatnak füvet
vagy használhatnak motoros fûrészt. Munkaszüneti napo-
kon, illetve vasárnap tilos zajos kerti munkákat végezni.
Ennél is szigorúbb szabályok vonatkoznak a parkfenntartó
cégekre, ezek munkanapokon csak hét és délután hat,
szombaton pedig nyolc és egy óra között mûködtethetnek
köz- vagy magánterületen gépi berendezést. 

Tilos a galambok etetése
Sokakat zavar a galambok etetése, különösen
a parkokban okoz bosszúságot a padok kör-
nyékén maradó ürülék. Éppen ezért közterü-
leten tiltott a galambok etetése, ugyanakkor
más fajtájú vadon élõ madarak esetében enge-
délyezett madáretetõ alkalmazása akkor, ha
nem zavarja a lakók nyugalmát. Amennyiben
a madáretetõ miatt szennyezõdés keletkezik,
ennek eltávolításáról a madáretetõ kihelyezõ-
je köteles gondoskodni.

Nem csak a plakátragasztó felel
Fellép az önkormányzat a kerületet elcsúfító, az embereket
bosszantó illegális falragaszok, illetve a kéretlen szórólapo-
zás ellen. Szabálysértést követ el, aki falragaszt, hirdetést,
hirdetõ táblát vagy szórólapot nem a kijelölt helyen, illetve
engedély nélkül helyez ki a közterületekre. A tiltás a házfa-
lak mellett többek között a villanyoszlopokra is vonatko-
zik. Ráadásul a cselekményért nem csupán a megbízott
„plakátragasztó”, hanem a reklámban szereplõ magánsze-
mély, illetve vállalkozás is felelõsség tartozik.

Szabályozott kutyatartás 
A vonatkozó kormányrendelet mellett további
szabályokat is megfogalmaz a helyi rendelet a
kutyatartásra vonatkozóan. E szerint, az önkor-
mányzat által fenntartott egészségügyi intézmé-
nyekbe a vakvezetõ és a mozgáskorlátozottakat
segítõ kutyák kivételével más állat nem vihetõ
be. Korábban számos panasz érkezett az önkor-
mányzathoz a játszóterekre befutó vagy ezekre
szándékosan bevitt kutyák miatt. A rendelet
ezekben az esetekben is egyértelmûen fogal-
maz: játszótérre, az élelmiszer üzletekhez és a
közfürdõkhöz hasonlóan tilos kutyát bevinni.
Az állatok védelmében kizárólag engedéllyel le-
het mérget a közterületekre kihelyezni, még-
hozzá oly módon, hogy az erre figyelmeztetõ
tábla egyértelmûen jelezze a veszélyt. 

A kutyások és nem kutyások közötti konflik-
tusok megszüntetésének jegyében az önkor-
mányzat a kerület több pontján kutyafuttató-
kat jelölt ki. Ezeket idõkorlát nélkül, illetve bi-
zonyos helyszíneken napnyugtától virradatig
használhatják az ebtartók. 

Rendeletben határozta meg az önkormányzat képviselõ-testülete a közösségi együttélés alapvetõ szabályait, valamint az ezek megsértése esetén
kiszabható bírságok mértékét. A szabályok betartását a kerületi közterület-felügyelet is ellenõrzi júniustól. A szabályok megsértése esetén 5000
forinttól 50000 forintig terjedõ helyszíni bírság vagy 5000 forinttól 150000 forintig terjedõ közigazgatási bírság szabható ki. Összeállításunk-
ban a legfontosabb elõírásokat ismertetjük.

A közösségi együttélés szabályai

A helyi közösségi érdekek érvényre juttatása ér-
dekében a Budavári Önkormányzat megalkotta
a közösségi együttélés szabályairól szóló rendele-
tet. A szabályozás alapvetõ célja az állampolgár-
ok nyugalmát, a közterület rendjét, rendeltetés-
szerû használatát elõsegítõ, biztosító szabályok
betartása és betartatása. Ugyanakkor az Ön-
kormányzat figyelemmel volt arra is, hogy élet-
szerû  szabályozás szülessen, amely tekintettel
van a speciális I. kerületi adottságokra. 

A rendelet számos olyan tiltott viselkedés-for-
mát rögzít, amelyek már ismertek, elfogadottak,
mondhatni, magától értetõdõek. Ilyen például
a szeszesital fogyasztás: élelmiszert árusító üzle-
tek bejáratának öt méteres körzetében, vala-
mint beépítetlen, bárki által elérhetõ ingatla-
nok területén, játszótereken és lakóépületek ka-
pualjában tilos az alkoholfogyasztás. Természe-
tesen a tilalom nem vonatkozik a vendéglátóhe-
lyek kitelepüléseire és az engedéllyel mûködõ
rendezvényekre. 

Továbbra is tilos az illegális árusítás, valamint
az engedéllyel történõ, de a járókelõket zavaró
közterületi árusítás. A zöldfelületek védelmé-
ben parkban jármûvel, biciklivel kizárólag a kije-
lölt úton lehet haladni, és nem szabad fûre vagy
más parkosított részre parkolni. 

Új elem ugyanakkor a parkour vagy éppen a
driftingelés tiltása. A parkour lényege, hogy ut-
cabútorokon keresztül, látványos elemekkel tar-
kítva jutnak el egyik helyrõl a másikra. Ez a tevé-
kenység nem pusztán veszélyes, hiszen megsérül-
hetnek a „sportolók” és a járókelõk is, de rongál-
ja az építményeket, utcabútorokat. Ezért tilos az
emlékmûveken, utcabútorokon, lépcsõkön,
szökõkúton, templomok elõtti lépcsõvel elhatá-
rolt területeken a parkour és a falmászás is.
Ugyancsak a biztonság érdekében és a rongálást
megelõzendõ tilos a felsorolt területeken a ke-
rékpározás, a rollerezés, a gördeszkázás és gör-
korcsolyázás. 

Tiltott magatartásforma a driftingelés is.
Sajnos, ez a „szórakozás” is egyre elterjedtebb, a
lényege, hogy az autó hátulját a túlkormányo-
zottságból fakadó kitörésekor a kanyarban csú-
szásban kell tartani anélkül, hogy az autó megta-
padjon. A balesetveszélyes mutatvány egyik hely-
színének tavaly a Clark Ádám teret választották:
a szervezõk internetes közösségi oldalon szervez-
ték a villámcsõdületet, vagy angol kifejezéssel:
flash mob-ot. A tavalyi „verseny” felvételei még
ma is megtalálhatók az interneten. Jól látható,
hogy az autók nagy sebességgel csúsznak körbe, a
bámészkodókat pedig semmi és senki sem védi.
Csak a szerencsének köszönhetõ, hogy nem tör-
tént baleset.      

Minden erõfeszítés, a figyelmeztetõ és tiltó
táblák kihelyezése ellenére, továbbra is elõfor-
dul, hogy a fiatalok testi épségüket kockáztatva
kiülnek az Alagút párkányára. Ezzel a felelõtlen
cselekedettel a közösségi együttélés szabályait is
megsértik, ugyanis a képviselõ-testület határoza-
ta értelmében a kerületi kilátók, épületek, ter-
mészeti képzõdmények – ilyen az Alagút mellett
a Gellérthegyi sziklafal és a Bécsi Kapu is – tete-
jére, vagy a védõkorlát mögé kimászni és ott tar-
tózkodni szigorúan tilos.

I. kerületi kutyafuttatók (idõkorlát nélkül
használhatóak)

1. A Pásztor és Kõmûves lépcsõ közötti zöldte-
rület, a Naphegy utcai járda lejtõ felõli szélétõl
a Gellérthegy utcai járda külsõ széléig.
2. Pásztor és Kõmûves lépcsõ közötti terület-
sáv a Gellérthegy utcai másik járda külsõ szélé-
tõl, a lejtõtõl a parkterületen a sport játszótér
fölötti mintegy 40 m-re futó kitaposott ösvény
aljáig, illetve ennek folytatásába esõ sétányút
alsó széléig.
3. Orom utca lejtõ felõli szélétõl a Hegyalja úti
járda park felõli széléig terjedõ területsáv, me-
lyet kelet felõl a Gellért szobor, nyugat felõl az
Orom u. 10. sz. ingatlan magasságába esõ, táb-
lákkal megjelölt vonal határol.
4. Hunyadi János út 1-3-5-7. sz. épületekkel

szemközti rézsûk, az Alagúttól jobbra esõ terü-
leten.
5. Az Anjou sétány.
6. A Lovas út és a várfal közötti zöldfelületek.
7. Vérmezõ északi fele, a Babits szobor vonalá-
tól számítva.
8. Mária tér
9. Szeder lépcsõ- Szabó Ilonka utca 3. – Toldy
F. u. 4. által határolt terület
10. Franklin játszótér melletti kis terület

I. kerületi éjjeli kutyafuttatók (sötétedéstõl - a
közvilágítás bekapcsolásától - reggel 9.00
óráig használhatóak)

1. Tóth Árpád sétány
2. Kagyló u. – Hunfalvy u. – Szabó I. u. – Szabó
I. u. 26. sz. által határolt üres telkek.

A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet teljes szövege megtekinthetõ az ügyfélszolgálati irodá-
kon és az önkormányzat honlapján: www.budavar.hu

Büntetik a „vonatozást”
Gyakorta elõfordul, hogy a Budai Vár védett te-
rületeire behajtó élelmes autósok „vonatozás-
sal” kerülik el a parkolási díj megfizetését. A
módszer egyszerû, nem kell mást tenni, mint
„rátapadni” a vári részt szabályosan elhagyó au-
tóra, így ugyanis át lehet csusszanni az éppen le-
záródó sorompó alatt. Az ilyen esetek megelõ-
zése érdekében a rendelet kimondja, hogy a
gépjármûvezetõ köteles a sorompó elõtt meg-
állni. Szintén a közösségi együttélés szabályaival
ellentétes magatartások közé tartozik, a saját
részre kapott behajtási vagy várakozási enge-
dély jogosulatlan használata, illetve mások szá-
mára történõ átengedése. 

Óvjuk meg a közterületek rendjét
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Évtizedes hiányt pótol a kormányzati és az uniós támogatás 

Tájékoztató a közlekedési fejlesztésekrõl
Új liftek, elektromos autóbuszok, mélygarázsok,
gyalogosbarát megoldások, forgalomcsillapítás –
csak néhány lényeges elem abból a szerteágazó
közlekedés-fejlesztési programból, amely túlnyo-
mórészt európai uniós forrásból, a kormány tá-
mogatásával valósulhat meg a Budai Várban és
környékén. Az uniós támogatás kedvezménye-
zettje a Budavári Önkormányzat.

Több évtizedes hiányt pótol az a támogatás és az a
kiemelt figyelem, amelyet a kerület most megkap a
kormánytól a Budai Vár megújításához. Jó ütem-
ben halad a Várkert Bazár felújítása  és hamarosan
megkezdõdik a Honvéd Fõparancsnokság Dísz té-
ri épületének a rendezése is. Mindezek mellett uni-
ós és kormányzati források bevonásával régóta ese-
dékes város- és közlekedés-fejlesztési beruházáso-
kat hajtanak végre az elkövetkezõ években, olyano-
kat, amelyeket a környezõ, közép-európai fõváro-
sokban már régen megvalósítottak. 

2011 novemberében született kormányhatáro-
zat a Várkert Bazár felújításáról és a Budai
Várnegyed közlekedésének fejlesztésérõl. A
Budavári Önkormányzat a Közlekedési Operatív
Program (KÖZOP) keretében megvalósuló fej-
lesztésekre 2012 februárjában kötött támogatási
szerzõdést 3,6 milliárd forint összegben, idõköz-
ben azonban, a projekt tartalmának kibõvítésével
a támogatási összeget is megemelték: tavaly szep-
temberben 6,4 milliárd, ez év februárjában pedig
9,2 milliárd forintra nõtt a közlekedési fejleszté-
sek során felhasználható európai uniós forrás.

A kibõvített tartalmú projekt részleteirõl a
KÖZOP-munkacsoport tagjaként Dobrocsi
Tamás beszélt a Városházán rendezett lakossági
tájékoztatón. A közlekedési szakértõ elmondta,
hogy az uniós forrásból megvalósuló fejlesztések
célja a Várnegyed közlekedési kapcsolatainak
környezetbarát fejlesztése, a Vár elérhetõségei-
nek javítása. Ennek jegyében két ütemben (elsõ
körben 2014 végéig, ezt követõen pedig 2020-ig)
valósulnának meg a tervezett beruházások.

A gyalogos közlekedés fejlesztésének kereté-
ben, az elsõ ütem részeként a Várkert Bazárból a
Palotába vezetõ Vízhordó lépcsõt felújítják, moz-
gólépcsõt és lifteket is építenek a Palotanegyed
könnyebb megközelíthetõsége érdekében.
Szintén lift épülhet a jövõ év végéig a várfal men-
tén három helyszínen: a Szentháromság utcánál,
a Korlát utcánál, valamint az Anjou-bástyánál. A
második ütemben a tervek szerint a Csikós udva-
ri mélygarázs bejáratánál, a leendõ turistabusz-
visszafordítónál és a Hilton alatt alakítanának ki
felvonókat. A nagy kapacitású lifteket a kerékpá-
rosok is használhatják majd.

A jelenlegi rossz mûszaki állapotú, környezet-
szennyezõ midibuszokat a 16 és 16A-vonalon a
legszigorúbb, EURO 6-os európai szabványok-

nak megfelelõ dízeljármûvekre cserélik, míg a
Fény utcai piactól induló 116-oson – amelynek
vári végállomása a Dísz térrõl a Palotához kerülne
át, a Palota felé pedig az Úri utcában közlekedne
– tisztán elektromos meghajtású buszok jelenné-
nek meg. A hosszú távú terv az, hogy az összes vá-
ri vonalon elektromos buszok szolgálják ki az uta-
sokat, s szintén a távlati tervek között szerepel egy
új vári buszjárat kialakítása, amely a Várkert
Bazárt is érintené.

Számûznék a turistabuszokat a Várból, a Vár kö-
rül pedig csak a le- és felszállásra teremtenének le-
hetõséget. Rövid idõre (maximum 1 órára) a
Palota úton lehetne megállni, ahol visszafordulási
lehetõséget is kialakítanak a Dózsa György tér felõl
érkezõ buszoknak. Legfeljebb három órán keresz-
tül a Dózsa György térnél, az Attila úton és a Rác
fürdõ környékén várakozhatnának a turistabu-
szok. Hosszabb idejû parkoláshoz a Mészáros utcai
MÁV-területen hoznának létre egy buszterminált.

Mélygarázs-építés a Vár körül

A közlekedési fejlesztések egyik kiemelt célja az,
hogy a Vár területén kevesebb gépjármûvet tárol-
janak, ennek érdekében mélygarázsok épülné-
nek. A Várkert Bazárnál már készül egy közel há-
romszáz férõhelyes garázs, késõbb a Hilton alatt a
Szabó Ilonka utcánál, az Európa ligetnél, vala-
mint a Lovas út alatt épülhetne egy 150, 156, il-
letve 300 férõhelyes mélyparkoló. A garázsok és a
Vár lakóterületei között igényvezérelt buszos ki-
szolgálás mûködne, illetve a garázsszintekrõl a vá-
ri sétányszintig liftekkel is fel lehetne jutni. 

A Csikós udvarnál állami beruházásban fejez-
nék be a magánerõbõl megkezdett, majd félbeha-
gyott mélygarázs-építést. A 240 férõhelyesre ter-
vezett Csikós-garázs kapacitását késõbb akár meg
is duplázhatnák: a létesítményt a tervezett turista-
busz-forduló mellett lehetne tovább bõvíteni. Az
elképzelések szerint az újabb garázsrész biztosíta-
na tároló- és töltõhelyet a Várban közlekedõ
elektromos buszoknak.

A közlekedésfejlesztési projekt eleme a
Lánchíd utca átalakítása. Az útpályát a járdaszin-
tig felemelik, illetve kerékpáros-sávokat is kijelöl-
nek az úton, amely forgalomcsillapított lesz a
Clark Ádám tértõl a Szarvas térig. A Várkert
Bazár elõtt villamos megálló, sõt, új dunai kikötõ
is épül az átkelõhajók számára. A forgalomcsilla-
pítás a Döbrentei utcában is megvalósul, ahol
fordított lesz a forgalom iránya. Ezzel megszûn-
nek a torlódások, hiszen kiiktatják az átmenõ
közlekedést.

A vári útfelújítás 
Természetesen a lakossági fórumon is szó volt a vári útfelújításról. Ismeretes, hosszú évek ígérgeté-
sei után a fõváros 2012-ben kezdte meg a vári utak felújítását. Igaz, már tavaly el kellett volna készül-
niük a teljes szakasszal, ezzel szemben még csak a Nándor utca felújítását sikerült befejezni – a kö-
vek többszöri felszedése és újrarakása után. 
Az Országház utca újrakövezése a felmerült minõségi problémák miatt jelenleg is zajlik. A kivitele-
zõ Penta Kft. munkatársa korábban elmondta, hogy valószínûleg a kockakõ-fektetéssel volt problé-
ma. Emiatt az ismételt burkolás során már más technológiát alkalmaznak, az Olaszországból hoza-
tott újabb köveket speciális cementbázisú ágyazással és fugázással illesztik a helyükre. Nagy Gábor
Tamás polgármester hangsúlyozta: a felmerült problémák, idõbeli csúszások egy része elkerülhetõ
lett volna, ha a kerületnek beleszólást engednek a korábbi közbeszerzés tartalmába – erre azonban
nem volt lehetõsége az önkormányzatnak. 

A buszpálya felújításával párhuzamosan az önkormányzat tervezésében és beruházásában végzik
a járdák felújítását. A kerület a korábbi aszfalt- illetve kiskockakõ-járdák helyett olyan felületet ala-
kított, illetve alakít ki amelyen kényelmesen lehet sétálni akár magas sarkú nõi cipõkben is, és a ba-
bakocsik sem akadnak el a kövek között. A fugák is korszerû anyagból készültek, amelyek nem ol-
vadnak meg a nyári melegben. A járdákat nem kellett újra kövezni, a gondos elõkészítés miatt ott
nem merültek fel minõségi problémák. 

A fõvárosi ígéretek szerint ebben az évben még a Dísz tér rekonstrukciója valósulhat meg. A ke-
rület beruházásában a Szentháromság tér, a Hess András tér, valamint a Szentháromság utca átépí-
tése történik meg: úgynevezett emelt útpályát alakítanak ki, azaz egy szintbe kerül a járda és az útpá-
lya, illetve a gyalogos felületeket jelentõsen bõvítik majd. 

Ígéretéhez híven május végén újra lakossági tájé-
koztatón számolt be a Várbazár építésének jelen-
legi állásáról a kivitelezõ Swietelsky Magyar-
ország Kft. A beszámolón többek között szó esett
a munkaterületen talált világháborús bombáról,
illetve arról a törökkori várostöredékrõl, amelyet
egy másik helyszínen újjáépítenek. Jó hír, hogy a
beruházás továbbra is a tervek szerint halad, jú-
nius végéig befejezõdik a környéken élõket legin-
kább zavaró mélyépítési munka elsõ üteme. 

A kivitelezõ Swietelsky Magyarország Kft. képvi-
selõje mindenekelõtt arra hívta fel a figyelmet,
hogy a környéken élõk kérésére ismételten
üzembe helyeztek egy kerékmosót, így várható-
an jelentõsen csökken a Várbazár környéki köz-
utakra kihordott föld és por. Ettõl függetlenül a
kivitelezõ továbbra is saját gépeivel takarítja az
érintett útszakaszokat, jelentõsebb szennyezõ-
dés esetén pedig segítségül hívják az FKF Zrt.
speciális tisztítóautóját. 

Többen felvetették, hogy hol érhetõek el a
nagyközönség számára az építkezés pontos építé-
szeti, illetve látványtervei. Ezzel kapcsolatban
Zábrádi Ernõ elmondta, hogy elindult
http://www.varkertbazarinfo.hu/internetes
honlap, amelyen szinte a teljes tervdokumentá-
ció, képek és metszetek is megtekinthetõk. A
portálon ezen kívül friss hírek és aktualitások ol-
vashatók, sõt, egy okos program segítségével az
érdeklõdõk virtuális sétát tehetnek a felújításra
váró épületekben, a kertben, a mélygarázsban,
valamint a kiszolgáló létesítményekben. 

A mélyépítési munkálatok vezetõje arra is emlé-
keztetett, hogy a lakossági kommunikáció javítása
érdekében a Swietelsky Magyarország Kft. június
második felétõl tájékoztató  telefonvonalat helyez
üzembe. A Várkert Bazár elõtt kihelyezett infor-
mációs táblára hamarosan felkerül az a telefon-
szám, amelyen üzenetet hagyhatnak a lakók, az
ígéretek szerint a kérdésekre, felvetésekre a betele-
fonáló által megadott elérhetõségeken – telefo-
non, levélben vagy emailen – adnak választ.

Jó hír, hogy a környéken élõk panaszait meg-
hallgatva, az Öntõház lépcsõnél újjáépítik a
rossz állapotú csatornát. Szintén lakossági kérés-
re feloldották a Váralja utcában hónapokkal ez-
elõtt elrendelt parkolási tilalmat, azonban el-
képzelhetõ, hogy a munkaterület megközelíthe-
tõségének biztosítása érdekében a tiltó táblát az
építkezés egy késõbbi szakaszában még visszahe-
lyezik.  

Többen kifogásolták a Vízhordó lépcsõhöz
kerülõ szellõzõket, Zábrádi Erõ ugyanakkor
mindenkit megnyugtatott, hogy ezek egyike
vészszellõzõ, míg a másik a levegõ beszívására
szolgál, azaz nem bocsátanak ki káros anyagokat.
Mint kiemelte, az Antall szobornál létesítendõ
lehajtó sem fogja zavarni a közelben élõket, a
rámpa az utcaszinten indul és teljesen fedett
lesz. 

Június végén lezárul a Várbazár
beruházás elsõ szakasza

Elkészült a Várkert Bazárhoz kapcsolódó
mélygarázs cölöpözése. A közel 190 db, egyen-
ként 80 centiméter átmérõjû cölöpöt válto-
zó,10-20 méter közötti mélységbe fúrták be, ezzel
a mélyépítés egyik legnehezebb fázisán jutottak
túl a szakemberek. A cölöpözés után megkezd-
ték a cölöpök horgonyzását és a cölöpsort össze-
kötõ fejgerendák megépítését. 

A  beruházás a Budai Vár és környéke közleke-
dés fejlesztés projekt (KÖZOP -5.5.0-09-11-2011-
0027) keretében valósul meg, amelynek kedvez-
ményezettje a Budavári Önkormányzat.  
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www.varnegyedonline.hu•Hírek, információk az I. kerületrõl 

Közlemény munkaszüneti napról
JJúúlliiuuss  11--jjee  - a 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B. § értel-
mében - SSeemmmmeellwweeiiss  nnaapp,, amely az egészségügyi
szolgáltatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló
egészségügyi dolgozókra és egészségügyben dolgo-
zókra kiterjedõen mmuunnkkaasszzüünneettii  nnaapp. E napon a szak-
rendelõ, a fogorvosi- és háziorvosi, illetve a gyermek
háziorvosi rendelõk zárva tartanak. Az ügyelet a mun-
kaszüneti napoknak megfelelõ szolgáltatást nyújtja.

dr. Bodroghelyi László, fõigazgató fõorvos
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Rövidesen kezdõdik a Honvéd  
Fõparancsnokság rehabilitációja
Kihirdették a Dísz téren álló Honvéd Fõparancsnokság
rehabilitációjának kivitelezõjét: a nyertes a Nemes és
Társai Építõipari és Szolgáltatási Kft. A munkálatokat
már június közepén megkezdhetik.  A kormány határo-
zatban rendelkezett a Budai Vár területén évtizedek
óta üresen, kihasználatlanul álló Honvéd Fõparancs-
nokság épületének részleges rehabilitációjáról. A 700
millió forintos állami beruházást, amely az épület állag-
megóvását, közönségforgalom elõtti megnyitását tûz-
te ki célul, Zumbok Ferenc kormánybiztos irányítja, a
tervezésben és lebonyolításban pedig a Várgond-
nokság Nonprofit Kft. mûködik közre. Az épület alkal-
mas lesz turisztikai és kulturális információk közvetíté-
sére, kiállítások, vetítések, színházi, zenei programok
befogadására és vendéglátóegységek kialakítására is.
A munkálatok várhatóan 2013 végén fejezõdnek be.
(lapunk következõ számában részletesen beszámo-
lunk a témáról).

Visszakerülhet a Táncsics-börtön
Visszakerülhet a Táncsics-börtön a magyar államhoz,
amint az Amerikai Egyesült Államok nagykövetsége jö-
võ tavasszal használatba veszi új épületét, amelynek
május 30-án tartották bokrétaavató ünnepségét.
Véget értek a Szabadság tér10-11. szám alatti épületek
szerkezetépítési munkálatai. A száz éve állami tulajdon-
ban lévõ épületek felújításáról Magyarország 2007-
ben állapodott meg az Amerikai Egyesült Államokkal. A
felújítással az ingatlancserérõl szóló megállapodásnak
megfelelõen a Táncsics-börtön épületkomplexuma
visszakerülhet a Magyar Állam tulajdonába. 

Játszótér felújítás és fakivágás a Naphegyen
Hozzálátott a Naphegy téri játszótér utcabútorainak
felújításához az önkormányzat. A rekonstrukció során
kicserélik és lefestik a padok teljes lécezését, valamint
felújítják a fémszerkezeteket. Szintén a Naphegyet, il-
letve közvetlen környékét érintõ hír, hogy megkezdõ-
dött a közterületi kiszáradt, illetve elhalt fák kivágása.
Az Aladár utcában már végeztek a kertészek, a követ-
kezõ idõszakban a Zsolt utca és a Mészáros utca felsõ
szakasza kerül sorra. A hiányzó növényzet pótlását az
õszi faültetési idõszakban végzik el.

Lebontották a betonfalat
Még május elsején történt, hogy egy ötven méteres
szakaszon kidõlt a Mészáros utcában a vasúti területet
határoló két méter magas betonfal. Szerencsére a bal-
esetben senki sem sérült meg, a helyszínre érkezõ tûz-
oltók a további omlás megelõzése érdekében a fal
meglazult részeit lebontották. A Gyõzõ utca és a
Hegyalja út közötti részen megmaradt betonelemeket
a napokban távolították el. 

Karbantartási munkák a közterületeken
A jó idõ beálltával a Budavári Önkormányzat parkolási
társasága megkezdte az önkormányzati kezelésû par-
kolóhelyek útburkolati jelzéseinek megerõsítését. A
karbantartás célja a megkopott, rosszul látható felfes-
tések megújítása. Dolgozik a Budapesti Közlekedési
Központ is, a közszolgáltató a kerületi zebrák átfesté-
sével kívánja tovább erõsíteni a gyalogosbiztonságot.
Ezzel egy idõben zajlik az út és járdahibák szokásos ta-
vaszi javítása, ennek keretében többek között a Bérc,
a Gellérthegy, a Naphegy, a Tigris, a Váralja, a Tábor, a
Pauler, a Szabó Ilonka, a Hunfalvy, a Toldy Ferenc, a
Logodi és a Donáti utcában lehet számítani kisebb-na-
gyobb útépítéssel járó munkálatokra. Újra mûködik a
szándékos rongálás miatt használhatatlanná vált
Szeder utcai ivókút, a kutyafuttatónál található víznye-
rõn a kútoszlopot és a kifolyót kellett megjavítani.  

Újabb korszerû buszok a kerületben
Június 1-jétõl újabb alacsony padlós Mercedes-Benz
Citaro típusú autóbuszok álltak forgalomba az I. kerü-
letben. Az új autóbuszok a Naphegy térségében közle-
kedõ 8-as, 112-es és a 178-as autóbusz vonalán köz-
lekednek majd. A 8-as, 112-es és 86-os vonalon bõ-
vül az alacsony padlós járatok száma is. Hétvégén a
Gellérthegy térségében közlekedõ 27-es autóbusz vo-
nalán alacsony padlós midibusz is forgalomba állt.

Elkészült a Mária –szobor honlapja
Az Immaculata Alapítvány elkészítette a Várnegyed
Galériában bemutatott, a Budai Vár fokára tervezett
Mária-szobor honlapját. Internet címe: www.
mariaszobor.hu . A honlapon egyebek mellett megta-
lálhatók a szobor felállításával kapcsolatos dokumen-
tumok, látványtervek,  Mátyássy László szobrászmû-
vész mûleírása, az  Alapítvány adatai és elérhetõségei,
és az adományozás lehetséges módjai. Mint arról már
többször beszámoltunk, a 4 méteres, bronzötvözetbõl
készülõ Mária-szobrot, Mátyássy László alkotását, az
Immaculata Alapítvány  a Budai Vár Dunára nézõ olda-
lán szeretné felállítani, közadakozásból.

(Folytatás az 1. oldalról)

Apagyi Barnabás (Fidesz-KDNP) örömét fejezte
ki a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban. A kép-
viselõ szerint néhány éve még nem volt olyan
helyzetben az ország, hogy ilyen mérvû beruházá-
sokban gondolkodjon. 

Önkormányzati tulajdonú cégek
gazdálkodásáról tárgyaltak

Mintegy 13 millió forintos hiánnyal zárta az elõ-
zõ évet az I. kerületi Házgondnoksági Kft., miu-
tán az elõzõ ügyvezetõ közel 15 millió forint ér-
tékben nem tudott elszámolni hitelt érdemlõen
a cég értékpapír állományával. Dr. Lukácsné
Gulai Anna pénzügyi igazgató ugyanakkor felhív-
ta a figyelmet, hogy az önkormányzati tulajdonú
cég ennek ellenére az elmúlt évben nem volt vesz-
teséges, azonban a hiányzó tõke veszteségként je-
lentkezik. Szerencsére a kiadások korlátozásával,
illetve a bevételek szinten tartásával sikerült meg-
elõzni a likviditási problémákat, a veszteséget a
meglévõ eredménytartalék képes ellensúlyozni.

Tomcsányi Erzsébet adótanácsadó arról be-
szélt, milyen adóügyi következményei lehetnek
annak, hogy a korábbi vezetõ nem adta át a bi-
zonylatok egy részét. A felügyelõ bizottság állás-
foglalása szerint az új igazgató kinevezése, azaz
2012. júniusa óta a cég rendkívül takarékosan és
a törvényeknek mindenben megfelelõen mûkö-
dik, ennek köszönhetõen a mûködési eredmény
pozitív, ráadásul újabb tizenegy ház kezelését kap-
ta meg a kft. Ezért a bizottság a mérleg elfogadását
javasolta.

Miseje Balázs (Jobbik)hozzászólásában nyoma-
tékosította: az elõzõ vezetõ hat éven keresztül ve-
zette a Házgondnoksági kft-t, ezért érdemes len-
ne ezt az idõszakot teljes egészében vizsgálni, hi-
szen elképzelhetõ, hogy nem csupán 2012-ben
történtek visszaélések. 

Elfogadták a képviselõk a Budavári Kapu Kft.
tavalyi évre vonatkozó mérlegbeszámolóját,
egyúttal hozzájárultak a cég mûködését ellenõr-
zõ könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítá-

sához. Dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igaz-
gató összegzésében rámutatott: a Kft. teljesítette
az önkormányzat elvárásait, az eredmények biz-
tatóak, a cég gazdálkodása kiegyensúlyozott, rá-
adásul jelentõs többletbevételek jelentkeztek,
amelyekbõl a parkolástól független közlekedési
fejlesztéseket – például útépítéseket –  is finan-
szírozhat a kerület. 

Továbbra is a C.C Audit Kft. látja el az önkor-
mányzat részére a független könyvvizsgálói fel-
adatokat. Mint a pénzügyi igazgató indoklásában
kiemelte, szükség van arra, hogy egy külsõ szak-
ember, illetve munkatársai segítsék az önkor-
mányzat munkáját. Mivel a C.C Audit Kft. évek
óta a kerület megelégedésére látja el a feladatot,
ráadásul kedvezõ munkadíjért dolgozik, nincs ok
másik vállalkozás megbízására. 

Megalakult a kerületi pedagógiai szakszolgálat

A képviselõk egyetértettek az I. kerületi Nevelési
Tanácsadó és Logopédiai Intézet átszervezésével.
Judák Barnabásné dr. Varga Kovács Emese, a
népjóléti iroda vezetõjének tájékoztatása szerint a
vonatkozó rendeletnek megfelelõen történik a
változtatás, amelynek lényege, hogy a már meglé-
võ feladatok mellett többek között a gyógytest-
nevelést, az iskolapszichológiai ellátást, a korai
fejlesztést, oktatást és gondozást, a tehetséggon-
dozást és az óvodapszichológiai ellátást is az inté-
zet fogja mûködtetni. Ezzel egy idõben a szervezet
megnevezése I. Kerületi Pedagógiai Szakszol-
gálatra változik. Bár az átszervezéssel a kerületi is-
kolák feladatai közül kikerül a gyógytestnevelés,
az órákat továbbra is az intézményekben tartják
majd meg.

Támogatták a képviselõk a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazat átfogó értékelését. Judák
Barnabásné dr. Varga Kovács Emese elmondta,
hogy saját költségvetése terhére 15 millió forint-
tal támogatta a rászoruló családokat az önkor-
mányzat. A népjóléti iroda vezetõje kiemelte,
hogy jól mûködik a gyermekvédelmi jelzõháló-
zat, az önkormányzat igyekszik minél korábban
reagálni a családokban elõforduló problémákra,

így már az alapellátás keretében mód nyílik a rá-
szorulók megsegítésére. 

2012-ben is az elvárásoknak megfelelõen mû-
ködtek a kerületi közalapítványok – derült ki a
kuratóriumok jelentéseibõl. A Budai Várol-
talmazó Közhasznú Közalapítvány, a Budapest I.
kerületi Népjóléti Közhasznú Közalapítvány, a
Márai Sándor Kulturális Közhasznú Közalapít-
vány és a Budapest I. kerületi Közbiztonsági
Közhasznú Közalapítvány éves beszámolóját ki-
vétel nélkül támogatta a képviselõ-testület. 

Erõsödõ társadalmi kontroll építési ügyekben

A partnerségi egyeztetés, a Településfejlesztési
Koncepció, az Integrált Településfejlesztési
Stratégia és a Településrendezési Eszközök
egyeztetésének, illetve elfogadásának kerületi
szabályairól is határozott a testület. Ennek lé-
nyege, hogy a lakosságot, a civil szervezeteket, il-
letve gazdasági társaságokat minél nagyobb
arányban lehessen bevonni a lakókörnyezete-
ket érintõ fejlesztések tervezésébe, a koncepciók
kidolgozásába.  Dr. Aczél Péter elmondta, hogy
valójában egy már mûködõ rendszer pontosítá-
sa történt meg annak érdekében, hogy még tel-
jesebb legyen az építési szabályzat társadalmi
kontrollja. Az elõterjesztést egyhangúan fogad-
ták el a képviselõk.

A képviselõ-testületi ülésen történt
KKöözzmmeegghhaallllggaattááss  
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2013. június 20-án, csütörtö-
kön 17 órai kezdettel a Magyar Telekom székház-
ban (Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.) tartja
éves közmeghallgatását. 

Az írásban feltett kérdéseket, javaslatokat sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
ti irodáján (Budapest, I., Kapisztrán tér 1.) 2013.
június 20-án 12 óráig lehet leadni illetve e-
mailen a kozmeghallgatas@ budavar.hu címre
elküldeni.

Önkéntesek ezrei segítették
az árvíz elleni védekezést

A kerület kritikus részein a polgármester koordinálásával
és részvételével folyt a védekezés. Vasárnap délután a Bem
rakpart mellett futó mellvédfalat erõsítették meg és ezzel
megakadályozták a víz átszivárgását. Este a Halász utcá-
nál, a Döbrentei téren és a Rudas fürdõ elõtt kellett meg-
erõsíteni a homokzsákokból épített védvonalat.   

Az önkormányzat elõzetesen telefonon értesítette a lakókat, hogy a pincé-
ket ürítsék ki és áramtalanítsák. A elõzetes védekezésben a GAMESZ mun-
katársai segítették a Víziváros lakóit.  A Batthyány térnél a buzgárok okoztak gondot, a vizet a homokzsákokkal a csatornába terelték. 

A Corvin téren több ezer homokzsákot töltöttek meg és szállítottak el a hétvégén. 

Röviden
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A gyerekek szeretete csodatévõ erõ
Bár januártól a köznevelési feladatokat az állam
vette át, a Budavári Önkormányzat pedagógus
nap alkalmából ünnepséggel és a Virág Benedek
díj átadásával köszöntötte a kerületi tanárokat,
nevelõket. A Képviselõ-testület döntése alapján
idén Mózessy Egon, a Lisznyai utcai Általános
Iskola igazgatója, valamint megosztva Mátyók
Sándorné és Gomola Lászlóné, a Brunszvik Teréz
Budavári Óvodák óvodapedagógusai vehették át
a Virág Benedek-díjat. 

A Budavári Önkormányzat pedagógusnap alkal-
mából, május 31-én bensõséges ünnepség kereté-
ben köszöntötte a kerületben mûködõ oktatási
intézmények vezetõit, óvónõit, tanítóit és tanára-
it, valamint az egykor itt dolgozó pedagógusokat.
A Városháza aulájában Incze Ildikó üdvözölte a
meghívottakat, majd Maros Éva Liszt-díjas hárfa-
mûvész és Papp Zoltán Jászai-díjas színmûvész
adott ünnepi mûsort.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester „mint
egykori iskolafenntartó és apuka” szólt a megje-
lentekhez, megosztva velük az oktatási rendszer
átalakításával kapcsolatos személyes érzéseit. Az
intézményvezetõk felelõsségének és hatásköré-
nek ellentmondásosságáról, a pénzhiányról, a bü-
rokráciáról és fásultságról, a társadalmi megbe-
csülés hiányáról allegóriaként Benedek Elek
Rózsa királyfi címû meséjét idézte fel, amelyben
az ártatlan fõhõst miszlikbe aprítják az óriások,
csontjait szanaszét hajítják. Egy leányfejû kígyó
végül összeszedegeti a királyfi csontjait, egymás-
hoz illeszti õket. Ráloccsant az élet vizébõl, amely-
tõl Rózsa királyfi szebb és erõsebb lesz, mint an-
nak elõtte. A királyfinak még kétszer szembe kell
szállnia az óriásokkal, valamint megmentenie a
bátyjait, de a mese végére a kígyó gyönyörû király-
lánnyá változik és megtartják a lakodalmat.

Dr. Nagy Gábor Tamás az oktatási rendszer év-
tizedek óta húzódó válságára utalva azt a kérdést
vetette fel, hogy vajon mibõl táplálkozik a pedagó-
gusok hite és mibõl merítenek erõt? –A válasz a
gyermeki lélek igényében keresendõ, és abban,
hogy dadusként, óvónõként, tanítókét, tanár-
ként egyaránt megtalálják a hivatásukat. A csoda-
tévõ erõ a gyerekek szeretete, ebbõl meríthetünk
mindannyian és ebbõl merítenek a Virág
Benedek-díj idei díjazottjai is – zárta beszédét a
polgármester.

Az ünnepi köszöntõ után a Budavári Önkor-
mányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás azokat
az idõs pedagógusokat üdvözölte, akik 70, 65, 60,

illetve 50 éve vették át diplomájukat, és akik részé-
re a felsõoktatási intézmény jogutódja ebbõl az al-
kalomból díszoklevelet állított ki.

Rubinoklevélben részesült: dr. Farkas Kornélné
és dr. Töröcskei Istvánné. Vasoklevelet kapott:
Vázsonyi Lászlóné és Várhelyi Rezsõné. Gyé-
mántoklevelet vehetett át Polgár Lajosné. Arany-
oklevelet vehetett át: Bánki Iván, Gábor András-
né Papp Marianne, Kisdi Gáborné Körmendi
Mária és Vida Jánosné. Géher Istvánné részére a
pedagógus díszoklevelet az ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Kara nyújtja át az intézmény által
rendezett ünnepség keretében.

A rendezvény a Budavári Virág Benedek-díjak
átadásával folytatódott. A képviselõ-testület dön-
tése alapján a kitüntetést az idei évben Mózessy
Egonnak, a Lisznyai utcai Általános Iskola igazga-
tójának, valamint megosztva Mátyók Sándorné-
nak és Gomola Lászlónénak, a Brunszvik Teréz
Budavári Óvodák óvodapedagógusainak ítélte a
képviselõ-testület.

A díjazottak méltatásakor elhangzott, hogy
Mózessy Egon húsz esztendeje dolgozik a Lisznyai
utcai Általános Iskolában, 2004 óta az intézmény
igazgatója. „Elsõ diplomájának megszerzése után
ötvösmûvészként dolgozott, a tudás átadásának
szenvedélyes vágya vitte a tanári pályára. A gyer-

mekek vizuális kultúrájának fejlesztésében múl-
hatatlan érdemeket szerzett. Megismerteti tanít-
ványait a világ mûvészeti alkotásaival, rányitja sze-
müket a szépre, a tökéletességre és vágyat ébreszt
bennük az alkotásra. Az iskolában õ vezette be a
mozgókép- és médiaismeret oktatását. Empátiá-
ra, közvetlenségre, humorra és humánumra épü-
lõ pedagógiai kultúrájának köszönhetõ, hogy a
diákok, kollégák és szülõk egyaránt megbecsülés-
sel említik nevét.”

Gomola Lászlóné, Julika és Mátyók Sándorné,
Marcsi „több évtizede magas színvonalú és hagyo-
mányõrzõ munkát végeznek az Iskola utcai Óvo-
dában. Mindketten elkötelezettek a magyar népi
hagyományok tapasztalás útján történõ, hiteles
átadása mellett. Munkájukra jellemzõ a gyermek-
centrikusság, a gyermekek szeretete és tisztelete,
az együttjátszás örömének megéreztetése és meg-
teremtése. Meghatározó, sugárzó, pozitív szemé-
lyiségük életre szóló ajándék mind a gyermekek,
mind szüleik számára.”

Mózessy Egon pályáját Gálné Vitális Katalin, a
Lisznyai utcai Általános Iskola igazgató-helyette-
se, Gomola Lászlóné és Mátyók Sándorné óvoda-
pedagógusok szakmai tevékenységét az Iskola ut-
cai Óvoda szülõi közösségének nevében Walton
Viktória méltatta.                                                                r.a. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte a Virág Benedek-díjas pedagógusokat:  Mátyók Sándornét, Gomola
Lászlónét és Mózessy Egont

„A színjátszás mellett a kerámia és a ’föstészet’ az
újabb nagy szerelem, de a horgolás és a szövés is
boldoggá tesz” – írja ars poeticájában Eszter-
gályos Cecília Jászai Mari-díjas színmûvész, érde-
mes és kiváló mûvész a Várnegyed Galéria nyári
tárlatának egyik kiállítója. A mûvésznõ karakte-
res portréin gyakran visszaköszön a színház. A
Lady N, A koreográfus vagy Othello smink köz-
ben címû festményei élettel teli színes arcok.
Ezekkel a képekkel szinte összekacsintanak a
fenti díjakkal ugyancsak kitüntetett Tahi Tóth
László festményei: a Bohóc civilben címû önarc-
kép, a Bohóc maszk és a Gyászoló bohóc, ame-
lyek mind-mind a mûvész érzelemmel teli emlé-
kei. Talán csak rajongói tudják, hogy az ismert
színész a Képzõmûvészeti Gimnáziumban érett-
ségizett, s hogy az édesapja festõmûvész volt.

Meglepõ, de a színpadi mûvészek tálentuma
gyakran párosul képzõmûvészeti tehetséggel.
Koltai János Jászai Mari-díjas színmûvész példá-
ul a Képzõmûvészeti Fõiskola növendékeként
indult, és pályája során díszleteket is tervezett.
Csavlek Etelka Liszt-díjas, érdemes mûvész, ope-
raénekes pedig kerámia szakon diplomázott az
Iparmûvészeti Fõiskolán. A galériában kiállított
Világszám címû vidám, mázas alkotásában egy
cirkuszmûvész életveszélyes produkciójáért ra-
jong az utcai közönség.

Sass Sylvia Liszt-díjas operaénekes, érdemes
mûvész, a Halhatatlanok Társulatának örökös
tagja, 1976 óta fest. Festményein emléket állított
példaképeinek, többek között Maria Callasnak,
Leonard Bernsteinnek és Yehudi Menuhinnak.
A színház világa és maszkjai számos festményé-
nek ihletõi.

Szabó Sipos Barnabás színmûvész – akinek
édesapja rajzfilmrendezõ és festõ volt – így vall
legfrissebb képeirõl: „a Fény érzékfeletti õsminõ-
ségének érzékelhetõ megtapasztalásán és ennek
átadásán munkálkodom, melynek eszköze a
szín, amely segít megtapasztalni a fény és a sötét-
ség erõit és ezek mozgását.”

Varga Zoltán, a Katona József Színház Jászai
Mari-díjas színésze immár kilenc kiállítással a há-
ta mögött érkezett a Várnegyed Galériába.

Hogy a kreativitás efféle megnyilvánulása nem
újdonság a színészek között, azt a tárlaton
Somogyvári Rudolf pályatársairól (Dayka
Margit, Peti Sándor, Nagy Attila stb.) készített ka-
rikatúrái, Latinovits Zoltán ceruzarajzai és Páger
Antal karakterrajzai igazolják.

Incze Ildikó, a galéria háziasszonyaként kö-
szöntõjében úgy fogalmazott, hogy a budavári
közönség elõtt ezúttal azok a mûvészek állítot-
ták ki alkotásaikat, akikkel valaha maga is egy
színpadon játszott. A tárlat különleges hangula-
tához Kárászy Szilvia zongoramûvész, zeneszer-
zõ (Tahi Tóth László felesége) három kiállított
festményén kívül, két saját zenei szerzemény
elõadásával is hozzájárult. A megnyitó meglepe-
tésvendége, Papp Zoltán Jászai Mari-díjas szín-
mûvész, festészettel ugyan nem foglalkozik, de
költészettel igen. Lányának Pipacsmezõ címû

képe versre ihlette, ezért ezzel köszöntötte kollé-
gáinak kiállítását.

A színmûvészek és énekesek tárlatát stílszerû-
en egy neves színházi szakember, Szirtes Tamás
Kossuth-díjas rendezõ, a Madách Színház igazga-
tója nyitotta meg. A tárlaton kiállító alkotókról
elmondta, hogy mindannyian kíváncsiak a világ-
ra, a természetre, az emberi kapcsolatokra és leg-
alább két mûvészeti ágban járatosak. Képzõmû-
vészeti tehetségük rendkívüli adottság. – A színé-
szet a pillanat mûvészete – mondta a rendezõ.
Egyik pillanatban tombol a közönség, majd el-
száll a pillanat és minden csak emlék marad.
Képzõmûvészeti munkáikkal õk nyolcan megál-
lították az idõt – zárta megnyitóbeszédét Szirtes
Tamás. A kiállítás július 13-ig, keddtõl szombatig
tekinthetõ meg a Várnegyed Galériában. (I. ker.,
Batthyány u. 67.) Rojkó A.

Sassné Várady Sarolta (Sass Sylvia édesanyja), Szirtes Tamás, Incze Ildikó, Tahi Tóth László, Csavlek Etelka,
Esztergályos Cecília, Szabó Sipos Barnabás és Kárászy Szilvia a kiállítás megnyitóján

Lengyel, magyar, 
két jó barát…
Magyar Varsó címmel szabadtéri kiállítás nyílt
a Kapisztrán téren, amely a lengyel fõváros ma-
gyar emlékeit mutatja be a járókelõknek. A
rendhagyó tárlat a Budavári Önkormányzat és
Varsó belvárosa, Sródmiescie közötti testvérvá-
rosi együttmûködés eredményeképp jött létre. A
kiállítás „díszvendégei” azok a lengyel diákok
voltak, akik megnyerték a Ki tud többet
Magyarországról? vetélkedõt. 

„Nem csak formai, hanem élõ testvérvárosi
kapcsolat van Budapest I. kerülete, valamint
Varsó belvárosa között” – jelentette ki Sród-
miescie kerület alpolgármestere a Magyar
Varsó címû kiállítás megnyitóján. Krzysztof
Czubaszek elmondta: a tárlat ötletét az adta,
hogy 2011-ben, a testvérvárosi szerzõdés aláírá-
sa kapcsán vendégül látták a Budavári Önkor-
mányzat delegációját, amelynek tagjai nagy ér-
deklõdéssel fedezték fel a városukban található
magyar emlékeket. A látogatást követõen eze-
ket tüzetesen felkutatták, így sikerült létrehozni
egy olyan kiállítási anyagot, amely részletesen
bemutatja Varsó magyar vonatkozású emlék-
mûveit, szobrait, emléktábláit, utcáit, iskoláit
és más intézményeit.

Az alpolgármester köszönetet mondott az
önkormányzatnak és dr. Nagy Gábor Tamás
polgármesternek, hogy gyönyörû környezet-
ben, „Buda õsi kövei között”, az egykori Mária
Magdolna-templom romjainál állíthatták fel a
tablókat. Krzysztof Czubaszek magyar szavak-
kal, egy széles körben ismert közmondással zár-
ta köszöntõjét, utalva a két nép történelmi ba-
rátságára: „Lengyel, magyar, két jó barát, együtt
harcol, s issza borát”.

„Ha visszanézünk a történelemben, azt lát-
hatjuk, hogy a magyar és a lengyel nemzet min-
dig szolidáris volt egymáshoz” – reagált lengyel
kollégájának szavaira a kerület polgármestere.
Nagy Gábor Tamás példaként hozta fel 1939-
et, amikor százezernél is több lengyel menekül-
tet fogadott be Magyarország, illetve 1956-ot,
amikor a magyar forradalmat lengyel értelmisé-
giek üdvözölték – ennek egyik legemlékezete-
sebb megnyilvánulása volt Zbigniew Herbert: A
magyarokhoz címmel írt verse, mely az elnyo-
más évtizedeiben is hozzájárult a két nép közti
kötelékek megerõsítéséhez. 

A kiállítás megnyitóján a Szent Gellért
Katolikus Gimnázium és a Budavári Általános
Iskola tanulói mellett azok a lengyel diákok is
részt vettek, akik megnyerték a Ki tud többet
Magyarországról? címû, Sródmiescie középis-
koláiban meghirdetett csapatversenyt. Jutal-
muk egy ötnapos magyarországi kirándulás
volt, amelynek során Budapest, illetve a budai
Vár nevezetességeit, múzeumait ismerhették
meg. A varsói középiskolások az Országgyûlés
elnökénél és a Köztársasági Elnöki Hivatalban
is látogatást tehettek.                                              -d-

Színészek a Várnegyed Galériában

AA  bbeellééppééss  iinnggyyeenneess!!AA  bbeellééppééss  iinnggyyeenneess!!
MMiinnddeennkkiitt  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk!!MMiinnddeennkkiitt  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk!!

Barokk Est
A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN
2013. június 22-én, szombaton 20 órától

(Szentháromság u. 7. Ruswurm udvar)
Közremûködnek: Hajnal Kata (ének)

Zorm Erzsébet (zongora)
Mûsorvezetõ: Perjés Zoltán
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Júniusi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt jjúúnniiuuss  2255--éénn  1177  óórraa--
kkoorr az I. kerületi Házasságkötõ teremben (Úri u. 58.).
Téma: Három a kislány – Álomszerepek, szerepálmok.
Vendégek: Banovits Vivianne, Trokán Anna, Trokán Nóra
színmûvészek és Polgár Zoltán borász. Házigazda:
Szigethy Gábor. 

Rajzverseny gyerekeknek
„A mi házunk, a mi várunk” címmel gyermek rajzver-
senyt szervez a Kiskép Galéria a Múzeumok éjszakája
program keretében. Bármilyen méretben és technikával
készült mûvel lehet nevezni. Akik történetet is költenek a
képhez, különdíjra  számíthatnak. Az elbírálás három
korosztályban történik: Picurka (5 évesig), Cseperedõ
(6-8) és Nagyfiuk- Nagylányok (8-10 évesig). AA  kkééppeekkeett
jjúúnniiuuss  2200--iigg  lleehheett  lleeaaddnnii  aa  KKiisskkéépp  GGaalléérriiáábbaann  (Országház
utca 15., nyitva 10-18 óráig) Nevezési díj: 500 forint, pi-
curkáknak 200 forint. A befolyt összeget a díjakra fordít-
ják. A zsûri tagjai: El-Chami Mária mûvészettörténész,
Szabó Franciska festõmûvész a Kisképzõ rajztanára,
Torda Kata a Santa Maria Alapítvány kuratóriumának el-
nöke, Koós Ágnes a Kiskép Galéria vezetõje, Kakas
Mihály a Mûtermek.com mûvészi honlap fotográfusa.

Eredmény hirdetés a Múzeumok éjszakája napján, jú-
nius 22-én 15 órától az Országház utca 15-ben. A gyere-
keket Csery Péter táncos-zenés mesejátékával várják. A
képekbõl a Kiskép Galéria elõtt kiállítást rendeznek.

Várfok Galéria
(Budapest, I., Várfok u. 11.)
Az EEaauu  ddee  CCoouulleeuurrss ccíímmûû  ccssooppoorrttooss  kkiiáállllííttááss augusztus
3-ig tekinthetõ meg. Kiállító mûvészek: Gyõrffy László,
Herman Levente, Hollós Ádám, Jahoda Réka, Keresztesi
Botond, Németh Marcell, Pelcz Benjámin, Podmaniczky
Ágnes, Szántó István, Tóth Márton Emil.
Várfok Project Room.. Békési Ervin szobrász Udvaron cí-
mû kiállítása június 29-ig látható a Várfok u. 14. szám
alatt. Nyitva tartás: keddtõl szombatig 11 és 18 óra között.

Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú
Egyesület
(Budapest, I., Országház u.14.)
2013. június 26., szerda, 18.00-19.30 óráig: EErrddééllyyoorr--
sszzáágg  nnaaggyy  aallaakkjjaaii  (II.) Bethlen Gábor emlékei Erdélyben
és külhonban. 19.00-19.45 óráig: EErrddééllyy  sszzoobboorrssoorrssaaii..
Szoborsorsok a Kárpát medencében (II.) Csallóközi
Zoltán kisfilmjének bemutatása, a szerzõ köszöntõjé-
vel.(Budai Parmenius terem)

Vízivárosi Galéria
Budapest, II., Kapás u.55.)
HHúússzz  éévv  BBuuddáánn – Molnár Beatrix, Eisenmann József fotói
és Varasdy Iván grafikái június 22-ig tekinthetõk meg.
Nyitva tartás: keddtõl péntekig 13-18 óráig, szombaton
10-14 óráig.

Országos Mezõgazdasági Könyvtár 
(Budapest, I., Attila út 93.)
Lieber Éva festõ- és textilmûvész munkáiból nyílt kiállítás
ÉÉvvaa  kkeerrttjjee címmel. A kiállítás ingyenesen megtekinthetõ
június 30-ig, hétköznap 9-18, hétvégén 10-16 óráig.
www.omgk.hu

Koller Galéria
(Budapest, I., Táncsics u.5.)
A magyar-olasz kulturális év alkalmából Luciano Longo
festõmûvész EEmmlléékk,,  kkéézzmmûûvveesssséégg  ééss  tteerrmméésszzeett címû ki-
állítása tekinthetõ meg. A tárlat június 30-ig látható min-
den nap 10-18 óráig.

Magyarság Háza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
Rejtõzködõ Kárpát-medence sorozat: MMuurraavviiddéékk..
Muravidéki kortárs képzõmûvészek kiállításának meg-
nyitója június 20-án 17.30 órakor, és „Halicanum lanto-
sai”: irodalmi, zenés, táncos kulturális est 18.15 órakor a
Magyarság Házában. A kiállítás megtekinthetõ: június
21-tõl július 21-ig, naponta 10.00-17.00 óra között. A
programokra és a kiállításra a belépés díjtalan. 

22001133..  jjúúnniiuuss  2222..,, 10.00-02.00 óráig: MMúúzzeeuummookk  ééjjsszzaakkáá--
jjaa.. Megtekinthetõ kiállítás: Muravidéki kortárs képzõmû-
vészek kiállítása.21.00 órakor: Dresch Dudás Mihály és az
Etnofon Zenei Társulás „hagyományérzõ” koncertje.
Belépés díjtalan, karszalag a helyszínen nem váltható.

Programok

Magas állami kitüntetést kapott Somlai Tibor

Az örök divatban hisz a budavári belsõépítész
Több évtizedes munkássága elismeréseként
nemrégiben Magyar Arany Érdemkeresztet
vehetett át Somlai Tibor. A tõsgyökeres I. ke-
rületi belsõépítész mérnöki diplomával a zse-
bében 1980-ban végezte el az Iparmûvészeti
Fõiskolát, azóta tervezi különbözõ épületek,
magánlakások és közintézmények belsõ tere-
it, amelyekben sikeresen ötvözi a hazai polgá-
ri tradíciókat a modern európai design ele-
meivel. Sokrétûségét bizonyítják sikeres bútor
és ruhatervei, valamint a XX. századi ma-
gyar belsõépítészet történetét és eredményeit
feldolgozó kötetei. Somlai Tiborral beszélget-
tünk.

s Diplomás mérnökbõl lett formatervezõ, majd
belsõépítész. Miért választott új hivatást?

Nagyapám volt Magyarországon az elsõ, az
Osztrák-Magyar Monarchia területén pedig
a második szabadalmi ügyvivõ. Ehhez a hiva-
táshoz akkoriban elõször mérnöki diplomát
kellett szerezni, és csak ezt követõen jogit.
Mivel három nõvérem volt, ezért apám, aki
továbbvitte a családi hagyományt, azt szerette
volna, hogy én legyek az örököse, folytassam
a munkát és szerezzem meg a mérnöki diplo-
mát. Ez fogcsikorgatva sikerült, így lettem gé-
pészmérnök, sõt néhány évig gyakornokként
dolgoztam is apám irodájában. Hamar rájöt-
tem azonban, hogy ez egyáltalán nem az én vi-
lágom, ezért huszonkilenc évesen felvételiz-
tem az Iparmûvészeti Fõiskolán a formater-
vezõi szakra. Azért ezt a szakirányt választot-
tam, mert gépészmérnökként ide könnyebben
felvettek, a belsõépítészek közé ugyanis elsõsor-
ban azokat válogatták be, akiknek már volt vala-
milyen építészi végzettsége.
s 1980-ban végzett a fõiskolán és szinte azonnal ko-
moly megbízást kapott, hiszen Amerigo Tot felkérte,
hogy tervezze meg a Táncsics Mihály utcában akkor
épülõ házának belsõ tereit. Honnan az ismeretség?

Még fõiskolásként kerültem kapcsolatba Koller
Györggyel, illetve a feleségével, a házaspárnak ak-
koriban egy népmûvészeti régiség üzlete volt a
Várban. Õk ajánlottak Amerigo Tot figyelmébe,
aki éppen belsõépítészt keresett. Azt a feladatot
kaptam, hogy az éppen elkészült és az egyébként
idén hatvan éves rézkarcoló mûvészek alkotókö-
zösségének bérbe adott Táncsics utcai házának
tervezzem meg a belsõ tereit. Ez a munka egy csa-
pásra meghozta számomra az ismertséget, ettõl
kezdve egyik megbízást kaptam a másik után. Ha
úgy nézem a pályámat a Várnak köszönhetem.
s Ezzel nem szakadt meg a kapcsolata Koller
Györggyel és az általa képviselt rézkarcoló mûvészek
közösségével.

Valóban így van! A Koller Galéria ugyanis egyre
bõvült, büszke vagyok arra, hogy ennek részese le-

hettem, hiszen a Nemzeti Galériában, a Petõfi
Sándor utcában és a Hilton kerengõjében lévõ
bemutatóterek kialakításával engem bíztak meg.
Sajnos, ezekbõl ma már csak az Amerigo Tot ház
van meg – ez a belsõépítész sorsa.
s Számos helyen tette le a névjegyét, melyek a ked-
venc munkái?

Sok kedvenc van! Ilyen a Madách tér sarkán lévõ
Broadway moziból kialakított Belvárosi Színház,
a Telki Kórház, de említhetném a villányi Sauska
Borászatot vagy a Lukács Cukrászdát az Andrássy
úton. Több kaszinót terveztem, ahogyan az összes
budapesti Hitelbank fiók belsõ kialakítása is az
én nevemhez fûzõdik. Ami az elsõ kerületet illeti,
a Pierrot kávéház, és a Pest-Buda étterem áll a leg-
közelebb a szívemhez. 
s Ha röviden össze kellene foglalni szakmai ars-
poeticáját, mit mondana?

Hiszek abban, hogy a belsõépítész feladata az út-
mutatás, a közízlés formálása, finomítása.
Megpróbáljuk meggyõzni a megrendelõt arról,
hogy amit ajánlunk az idõtálló, szép és használha-
tó. Számomra nagyon fontos, hogy amit tervezek
praktikus és kényelmes legyen. Nem szeretem
egyébként a pillanatnyi divatot követni, mert az
gyorsan változik, sokkal inkább az egyensúlyra tö-

rekszem. Talán ez utóbbi, a kiegyensúlyozott lát-
ványvilág áll a legközelebb hozzám.

Ha példaképet kellene állítanom, akkor a
modern Kozma Lajosra gondolok, aki úgy volt
funkcionális, hogy megõrizte a dekorativitásra
való hajlamát. De ugyanígy említhetném a
rendkívül sokoldalú Joseph Hoffmannt, szá-
mára ugyanolyan természetes volt a ridikül-, a
ház- és a bútortervezés. Ez a sokrétûség vonz iga-
zán, nem véletlen, hogy a diplomamunkám egy
mûködõ strandbútor volt, amit azóta is nagy
megelégedéssel használok.

s Az utóbbi években egyre többször olvasható a
neve különbözõ kiállítások anyagában. Mióta vesz
részt tárlatok rendezésében?

Szerencsésnek tartom magam, hiszen az
Iparmûvészeti Múzeum felkérésére több kiállí-
tás installációit tervezhettem. Különösen büsz-
ke vagyok az oszmán török szõnyegeket bemu-
tató összeállításra, mely elnyerte a legszebb tár-
lat díját. A múzeumi munkámnak nagy szerepe
van a mostani kitüntetésemben, amelyre az
Iparmûvészeti Múzeum terjesztett fel.

s Említette, hogy a belsõépítészek munkái sok-
szor múlandók. Ezért kezdett könyvírásba? 

Azért nem ennyire rossz a helyzet, az igaz,
hogy a belsõ tereket sûrûbben alakítják át
mint magukat az épületeket, ettõl függetlenül
számos évszázados enteriõrt ma is megcsodál-
hatunk.  Három hiánypótló kötetem jelent
meg, a „Tér és idõ” a két világháború közötti

modern enteriõrök bemutatására vállalkozik.
Ezt követte a „Távol és közel”, ami az 1945-tõl
1970-ig tartó idõszak magyar belsõépítészetét
öleli fel, amit talán a kagylófotellel azonosítha-
tunk. Különlegessége a könyvnek, hogy a képe-
ken bemutatott bútorok tervezõit is nevesítet-
tem. A most decemberben megjelent „Volt és
nincs”, az 1900-45-ig a nagypolgári szalonokat,
köztük számos elsõ kerületi épületbelsõt sorol
fel, ami azért izgalmas vállalkozás, mert ezek
nagy része sajnos ma már nincsen meg, sõt az
épületek is elpusztultak. 
s Elsõ, karrierformáló munkája a Budai Várhoz köt-
hetõ. Vannak más kapcsolatai is az I. kerülettel?

A nagyszüleimnek volt egy villája a Lovas utca 7-
ben, gyerekkoromban már csak ezért is sokat be-
szélgettünk a Várról. Születésemtõl fogva, hat-
vanhárom éve élek az elsõ kerületben, elõször a
Márvány utcában laktunk a szüleimmel és a test-
véreimmel. Édesapámhoz hasonlóan a Krisztina
téri iskolába és a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumba
jártam. Késõbb a Szabó Ilonka, majd a Donáti ut-
cába költöztünk, míg a családommal 28 évvel ez-
elõtt találtunk rá a Dísz téri otthonunkra. Engem
minden ide köt, a múltam, a jelenem, a szakmám
és a családom, mindez így együtt tesz engem I. ke-
rületivé.                                                                         -k-

Kalandozás 
a zongorák világában
Szilasi Alex zongoramûvész és Práczky István, a
Budavári Zenei Szalon szervezõje, legutóbbi alka-
lommal rendhagyó hangszertörténeti utazásra
invitálta a közönséget. Korábbi külföldi látogatá-
saik során magángyûjtemények és múzeumok
féltett tárgyait kapták lencsevégre, sõt a mûvész-
nek néhányszor az is megadatott, hogy maga is
kipróbálhatta a korabeli zongorákat. A vetített
képekkel és filmbejátszásokkal illusztrált elõadás
során több mint kétszáz év fa- és páncéltõkés
hangszereit ismerhették meg az érdeklõdõk.

Szilasi Alex elárulta, hogy Csenki Imre unoká-
jaként, a neves zongoramûvész Bösendorferén
kezdett gyakorolni, sõt szét is szedte annak ér-
dekében, hogy megértse a hang fizikai útját.
Nagypapája a leggyakrabban Lisztet, Chopint
és Mozartot játszott, és azon a véleményen volt,
hogy a három szerzõ mûveit más-más zongorán
kellene elõadni. Szilasi Alex késõbbi kutatási
során belátta, hogy a régi hangszerek eltérõ igé-
nyeket szolgáltak, késõbbi társaikkal nem lehet
õket összehasonlítani.

A virtuális kalandozás a csembaló és a spinét
bemutatásával indult, amelyek a saját koruk-
ban elsõsorban az oktatást és a kamarazenélést
segítették. Szóló hangszerként kevésbé érvénye-
sültek, mert hangjuk nem töltötte be a teret.
1810 után, Henry Pop újítása nyomán a hang-
szerek kalapácsai nyúlszõr bevonatot kaptak. A
feltaláló asztalosmesterként dolgozott, de nyúl-
szõr kalapokat is készített. 

A vetített diákon megelevenedett a szalonok
ábrázolása is. A lakásokon eleinte az irodalom
és festészet hívei találkoztak. Az 1700-as évek
végén, a Habsburg birodalom területén rende-
zett esteken már ott vannak a zenebarátok is. A
19. század végétõl szalonba járni immár életfor-
mává vált, havonta egyszer már a polgári csalá-
dok is rendeztek szalont. Ekkor jött divatba a
modern zongora, amely dekoratív, értékes (az
egyik képen egy Swarowski kristályokkal kira-
kott példány is látható volt), idõtálló, több ge-
nerációra szóló befektetés. 

Az 1800-as évek derekától számos különleges
darab készült, az elõadáson ezek közül többet is
bemutattak. Így például az orleans-i hercegnõ
Pleyel pianínóját, amely a világkiállításon nagy-
díjat kapott és Muzio Clementi intarziás szek-
rényzongoráját. Pleyel és Clementi egyszerre
volt zongoramûvész és zongoragyáros.

Az 1840-es években megjelentek a Broad-
wood koncertzongorák, ilyennel Chopin is
rendelkezett. Az egyik intarziás példányon a fe-
kete billentyûzetet érdekesen helyezték el: lejtõ-
sen bedöntötték a zongora felé. 

Végül szó esett Obershoff grófnõ 10112. szá-
mú Pleyel pianínójáról, amelynek vásárlásához
Chopin, a grófnõ zenetanára adott tanácsot, és a
10113. számú ugyanilyen hangszerrõl is, amely
magáé Chopiné volt. A vetítés után Szilasi Alex
felajánlotta a közönségnek, hogy a legutóbbi
improvizációs bemutató nyomán ezúttal is szíve-
sen játszik adott témára, a jelenlévõk pedig
örömmel szõtték tovább a mesét.                  Rojkó A.

Megemlékezés 
az Országcímernél
Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján a
Budavári Önkormányzat a Clark Ádám téren,
az Országcímernél tartott megemlékezést. Dr.
Jeney Jánosné alpolgármester arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy azokra kell emlékeznünk, akik
megõrizték anyanyelvünket, történelmünket,
megõrizték dalainkat, verseinket, hagyománya-
inkat. - Elõdeink megsegítettek minket, hogy
túléljük Trianon katasztrófáját. Most rajtunk a
sor. Higgyünk büszkén magyarságunkban,
építsük újjá közösségeinket, építsük újjá a nem-
zetet! Dolgozzunk együtt Magyarország és a ma-
gyar nemzet megújulásáért! – hangsúlyozta be-
szédében.

Somlai Tibor belsõépítész

Országos Széchényi Könyvtár
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20 éves az I. kerületi Egyházak Labdarúgó Bajnoksága 

Tabáni siker a jubileumi tornán
Kiváló hangulat, lelkes közönség, még lelkesebb
csapatok, parádés meccsek és az eredménytõl füg-
getlenül elégedett játékosok, akik évrõl-évre ba-
rátként üdvözlik egymást –talán így lehetne né-
hány szóban összefoglalni az I. kerületi Egyházak
Labdarúgó Bajnokságának két évtizedes történe-
tét. Mindez egyben azt jelenti, hogy hagyomány
született az eseménynek az önkormányzat jóvol-
tából otthont adó Czakó utcai sportközpontban,
ahol idén is több mint száz focirajongó: egyházi
ember, hívõ vagy legalábbis szimpatizáns adott
egymásnak randevút.

Húsz esztendõvel ezelõtt, talán az önkormányzat
képviselõ-testületében 1990-óta megszakítás nél-
kül a Tabánért dolgozó Vecsey András sem gon-
dolta volna, hogy egy ártatlannak indult párbe-
szédbõl budavári hagyomány születik. 

„Szabó Ágnes evangélikus vallású képviselõtár-
sam és Riskó János református lelkész egyszer ar-
ról beszélgettek, hogy szorosabbra kellene fûzni a
kerület felekezeteinek együttmûködését. Végül
abban egyeztek meg, hogy a labdába belerúgni
nem olyan nagy ördöngösség, úgyhogy legyen a
foci az a bizonyos összekötõ kapocs. Ekkor jöt-
tem én a képbe, felkértek ugyanis, hogy szervez-
zek egy egyházak közötti bajnokságot” – emléke-
zett a kezdetekre Vecsey András, aki elmondta,
hogy már az elsõ évben nagy volt az érdeklõdés, a
felhívásra ugyanis hat csapat jelentkezett. Aztán a
létszám egyre nõtt, volt olyan év, hogy tizenhárom
alakulat küzdött meg az Orbán Viktor által fel-
ajánlott kupáért – ezt egyébként a három bajnoki
címet szerzõ Szent Anna Sördögök, és a Szilágyi
Dezsõ téri Református templom csapata végérvé-
nyesen hazavihette, a miniszterelnök azonban
mindkétszer küldött egy újat, ezzel is biztosítva a
folytonosságot. 

Az idõ múlásával a kerületi egyházi foci egyálta-
lán nem veszített népszerûségébõl sõt, képes
újabb és újabb sportbarátokat megszólítani. Ezt
bizonyítja, hogy a katolikusok, illetve reformátu-
sok mellett az evangélikusok és a görög katoliku-
sok is állandó tagoknak számítanak, ráadásul a
plébániák többsége két csapatot indít a bajnok-
ságban. 

Ami a játékosokat illeti, bár eredendõen egyhá-
zi eseményrõl van szó, a hangsúly azért a közös-
ségépítésen van, így aztán bárki pályára léphet,

aki elfogadja az alapszabályokat, például azt, hogy
a káromkodásért rendhagyó módon két perces
kiállítás jár – gondoljunk csak bele, mi lenne a
„nagy meccseken”, ha átvennék ezt az újítást… 

Az ismerõsökön, barátokon kívül családok is
rendre szép számban képviseltetik magukat az
eseményen. Ilyen a Korbuly család, amelynek há-
rom generációja kapott szerepet az évek során a
tabáni Szent Katalin csapatában. Õket ezúttal kü-
lön is köszöntötték, ahogyan kijárt a személyes
megszólítás és az ajándék mindazoknak, akik leg-
alább tizennyolc, illetve mind a húsz eddigi baj-
nokságon ott voltak. 

A helyi közösségek értékteremtõ erejét és az
összetartozás fontosságát emelte ki a játékosokat
köszöntõ polgármester. „Így nemesül egy egysze-
rû ötlet hagyománnyá és válik a kerület életének
szerves részévé” – mondta. 

Szokás, hogy a kezdõ sípszó elõtt egy jeles fut-
ballista buzdítja a csapatokat, idén Rákosi Gyula,
a Ferencváros örökös bajnoka szólt az egybegyûl-
tekhez. A negyvenegyszeres válogatott, olimpiai
bronzérmes sportoló mindenekelõtt a körülmé-
nyeket dicsérte, külön is megemlítve a nemrégi-
ben felújított pálya kiváló talaját, egyúttal öröm-
telinek nevezte, hogy ilyen sokan eljöttek egy ke-
rületi labdarúgó bajnokságra. Mint rámutatott,

sok ilyen kezdeményezésre lenne szükség, ahol a
megfelelõ feltételek biztosításával kicsik és na-
gyok a játék öröméért játszhatják ezt a gyönyörû
játékot. 

A körülményekre tehát most sem lehetett pa-
nasz, a jó hangulatot pedig még tovább fokozta az
ebédre feltálalt vörösborral megbolondított tarho-
nyás marhapörkölt, valamint a jófajta misebor és
„misesör”, ami mellett beszélgetésre is jutott idõ.

Végeredmény: 
1. Tabáni Szent Sasok
2. Szent Anna Sördögök
3. Szent Anna plébánia II. csapata
4. Krisztinavárosi plébánia
5. Bécsi kapu téri evangélikus templom I. csapata
6. Bécsi kapu téri evangélikus templom II. csapata
7. Budavári Mátyás-templom
8. Tabáni Szent Katalin templom
9. Budai Kapucinus templom – Új Ember
10. Szilágyi Dezsõ téri református templom
11. Szent Flórián görög katolikus templom
Gólkirály: Molnár Megyer 15 góllal
Legjobb mezõnyjátékos: Kardos Ferenc
Legjobb kapus: Tóth Péter
Különdíjat kapott a Szent Flórián görög katolikus
templom csapata és hangos szurkolótábora.

Beszámoló 
a Várbarátok Köre
tevékenységérõl
Az 1966 óta mûködõ Várbarátok Körének,
amely 2007. január óta Közhasznú Egyesület,
célkitûzése a budai Várnegyed hagyományai-
nak ápolása, múltjának, jelenének és jövõjének
bemutatása, megismertetése a nagyközönség-
gel, kiemelten az I. kerület lakosságával. Fela-
datának tekinti az I. kerület kulturális örökségé-
nek – amely egyformán jelenti a tárgyi emlék-
anyagot és az ott élõ régi családok emlék- és em-
lékezet-anyagát - minél szélesebb körû megis-
mertetését, és a terület múltjára vonatkozó
visszaemlékezések, történeti adatok összegyûjté-
sét, valamint közkinccsé tételét rendszeres elõ-
adások, illetve kiadványok formájában. Hivatá-
sának tekinti az I. kerület kulturális és környeze-
ti értékeinek tudatosítását és védelmét. A havi
rendszerességgel - és az utóbbi években egy-egy
rendkívüli programmal - megrendezett összejö-
veteleknek a Litea Könyvesbolt és Teázó bizto-
sítja a kulturális légkört, a baráti helyszínt. 

Az év során összesen 9 elõadást és 2 rendkí-
vüli programot szerveztünk. A havi rendsze-
rességû elõadások a következõk voltak: február
13-án: Tormay Cécile és a többiek. Modern
konzervatív nõk a két háború között. Elõadó:
dr. Császtvay Tünde. Március 12-én: A „vérbe-
li várbeli” színésznõ, Lázár Mária (1895-1983)
pályafutása. Elõadó:dr. Földesdy Gabriella.
Április 16-án: A haza, lengyel-magyar szemmel.
Elõadó: Konrad Sutarski. Május 14-én: A test
és a szellem õrei. A magyar (királyi nemesi) test-
õrség története. Elõadó: dr. Ujváry Gábor.
Június 11-én: Egy polgárcsalád nemzedékei az
Úri utca 19-ben: a Lenkey-Peregriny-Ney csa-
lád. Elõadó: dr. Buzinkay Géza.  A nyári szüne-
tet követõen, szeptember 10-én: A Balta meg a
Fehér Galamb. A vári vendéglátás múltjából.
Elõadó: dr. Saly Noémi. Október 8-án: Beszélõ
utcák, pletykáló házak. Rexa Dezsõ várostörté-
neti írásai. Bemutatta: Hidvégi Violetta és Buza
Péter. November 12-én: A legnagyobb magyar
legnagyobb fia: gróf Széchenyi Ödön. Elõadó:
Kard Aladár. December 10-én: Antall József –
másként. Elõadó: dr. Kapronczay Károly.

Rendkívüli programként márciusban autó-
buszos kirándulást szerveztünk 26 résztvevõvel
az új életre keltett kultúrközpontba, a fehérvár-
csurgói Károlyi-kastélyba, decemberben 17-én
pedig A tangókirály címmel  Kalmár Pálról írt
könyvének bemutatóját tartotta  Saly Noémi,
amire a Café Pierrot tulajdonosának, Zsidai
Ilonának a vendéglátását élvezve és zenei beté-
tek kíséretében került sor. A regisztrált tagság
az év végére 75 fõt tett ki; a tagdíjat 59-en fizet-
ték be. A vonzó programok és az otthonos lég-
kör sikerét bizonyítja, hogy számos elõadásnál
elfogynak az ülõhelyek, és több érdeklõdõnek
állva kell végighallgatnia az elõadásokat és az
azokat követõ kérdéseket-válaszokat. 

A Várbarátok Körének nincs foglalkoztatott
munkatársa, a Kör képviselõi juttatásban nem
részesülnek; nem történt beruházás, és tárgyi
eszköz beszerzésére sem került sor. Költség-
vetési támogatásban nem részesült, a Budavári
Önkormányzat 240.000,- forinttal támogatta a
Kör 2012. június és 2013. január 31. közötti
mûködését. A tagdíjakból 88.500,- Ft, és öt al-
kalommal a nem-tag látogatóktól származó
adományokból 17.190,- Ft  bevétel származott. 

dr. Buzinkay   Géza elnök 
dr. Bakó Károlyné  alelnök

Idén is vidám programokkal kedveskedett gyer-
meknapon a kerületi családoknak a Budavári
Önkormányzat és az I. kerületi Népjóléti
Közalapítvány. A hagyományosan a Kapisztrán
téren megtartott „Miénk a Vár” elnevezésû ren-
dezvény mellett elsõ alkalommal a Döbrentei ut-
cai Magyar Mesemúzeum és Mesemûhely is
csatlakozott a kicsiket és nagyokat egyaránt meg-
mozgató sokszínû eseményhez.

Tizenkét évvel ezelõtt Koós-Hutás Piroska szü-
lész szakorvos gondolt egy merészet, és megkeres-
te az önkormányzatot, hogy támogatást kérjen
egy olyan gyermeknapi program elindításához,
amelynek célja a játék, az önfeledt szórakozás
mellett a családalapítás népszerûsítése. A kerület
vezetése támogatta az elképzelést, így született
meg a „Miénk a Vár” rendezvénysorozat, amely
minden évben változatos programmal várja a
családokat a Kapisztrán térre. Az esemény fõvéd-
nöke idén Soltész Miklós, az Emberi Erõforrá-
sok Minisztériumának szociális, család- és ifjú-
ságügyért felelõs államtitkára volt.

Nagy Gábor Tamás rövid köszöntõjében arról
beszélt, hogy a gyereknap az önfeledt szórakozás-

ról szól. No meg arról, hogy a boldog, kipirult ar-
cocskák látványa minél többeknek hozza meg a
kedvet a családalapításhoz és a gyermekvállalás-
hoz. Ezért támogatják a „Miénk a Vár” rendez-
vényt, illetve az idei évtõl kezdve a Magyar
Mesemúzeum és Mesemûhely gyermeknapi ese-
ményeit. „Hiszen a gyermekek jelentik a jövõn-
ket, csak akkor élhet tovább a nemzet, ha van,
aki megóvja nyelvünket és hagyományainkat” –
emlékeztetett kerületünk polgármestere. 

A szervezõknek köszönhetõen a családok ap-
raja és nagyja kivétel nélkül jól érezhette magát a
programokon. A Kapisztrán téri nagyszínpadon
egymás váltották a különbözõ mûsorszámok,
amelyeket úgy állítottak össze, hogy a legkiseb-
bektõl kezdve a nagyobb gyerekekig, a fiatal szü-
lõktõl a nagymamákig és nagypapákig mindenki
megtalálja a számára leginkább szórakoztató
programot.

Ismét közönségsikert aratott a visszatérõ ven-
dégnek számító Csillagszemû gyermek-tánc-

együttes elõadása, ahogyan a Kapisztrán téren
most elõször fellépõ Bartók Táncegyüttes is ala-
posan megmozgatta a táncos lábú gyerkõcöket.
Pihenésképpen mesés kérdések hangzottak el a
kvíz játékon, majd az Óperenciás bábszínház
Mekk mester menyegzõjébe invitálta az aprósá-
gokat. Volt arcfestés, kézmûves foglalkozás és
tombolasorsolás, az ING jóvoltából pedig rajz-
verseny, míg a bátrabbak felülhettek a környéket
bejáró pónifogatra. Ételre és italra se lehetett
gondja az ünneplõknek, hiszen a szponzorok-
nak, köztük a Benei, a CBA és a TESCO jóvoltá-
ból mindenkinek jutott a finomságokból.

A várbélihez hasonlóan a sokszínûség jelle-
mezte a Budavári Önkormányzat és a Petõfi
Irodalmi Múzeum gyermeknapi programjait a
Mesemúzeumban és környékén. A kiállítótér-
ben a Papírszínház, Környei Alice és a Kompá-
nia színház, míg a szabadtéri színpadon többek
között interaktív családi koncert és mesés-zenés
mûsor szórakoztatta a gyerekeket és a szülõket.

Mesés programok a budavári gyermeknapon

Mikrohitel kisvállalkozóknak
A Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kedvezõ
hitellehetõséget nyújt mikrovállalkozások számára. A
hitel maximális összege 10 millió forint, melyet mind
beruházás (max. 10 év) mind pedig forgóeszköz célra
most egyaránt évi fix 3,9 %-os kamattal, egyéb költ-
ségek nélkül folyósítanak. A konstrukció kezdõ vállal-
kozások számára is igénybe vehetõ! Elérhetõségek:
1085 Budapest, József krt. 29. és 1085 Budapest H13
Vállalkozásfejlesztési Központ, Horánszky út 13. E-
mail: mikrohitel@nmrva.hu Telefon: 20-3120-161
www.nmrva.hu

Ingyenes patkányirtás
A budapesti patkánymentesség fenntartási munkála-
tok végzésére a Fõvárosi  Önkormányzat öt évre ismét
szerzõdést kötött a Bábolna Bio Kártevõirtó Kft.-vel.
Nagyon fontos, hogy az esetleges patkányfertõzöttség
minél elõbb a vállalat tudomására jusson, hogy a szük-
séges intézkedéseket megtehessék. Ezért arra kérik a
lakókat, hogy amennyiben a kerületben patkányt lát-
nak, jelentsék be az alábbi elérhetõségeken:  Telefon:
432-0412, Telefax: 432-0401. E-mail: szolgaltatas@
babolna-bio.com. A patkánymentesítés díját a szerzõ-
dés szerint a Fõvárosi Önkormányzat fizeti.

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

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

EEllaaddóó Attila úti 3. emeleti egyszoba összkomfortos 45 nm-es
saját vízórás, liftes társasházi öröklakás beköltözhetõen. Telefon:
0670-237-2909.

NNaapphheeggyyeenn 7 lakásos kertes társasházban 30 m2-es, kis terasz
résszel kialakított, napfényes, földszinti, alacsony rezsiköltségû,
galériázott, felújított öröklakás eladó. Irányár: 9 M Ft.

EEggrrii belvárosi másfél szobás, 45 négyzetméteres, csendes, la-
kóparkszerû környezetben épült, gázfûtéses, vízórás, erkélyes, 4.
emeleti lakásom budapestire cserélem vagy eladom 7,2 M forin-
tért, www.egrilakas.freeweb.hu, 0620-527-9569.

7722  mm22-es pince helyiség kiadó az Attila úton, irodának, raktárnak
jól használható. Telefon: 06-1-225-1310, 06-30-243-0964.

EEllttaarrttáássii  vvaaggyy  éélleettjjáárraaddéékkii  sszzeerrzzõõddéésstt  kkööttnnéékk  iiddõõss  sszzee--
mmééllllyyeell  mmeeggeeggyyeezzééss  sszzeerriinntt..  KKéérreemm  hhíívvjjoonn  bbiizzaalloommmmaall..  TTee--
lleeffoonn::  0066--2200--444477--66220044..

FFeellúújjííttootttt, kétszobás, körpanorámás, nagyerkélyes lakás a
Rózsadomb alján, 24,2 MFt. Telefon: 06-30-8926-396.

EEllaaddóó öröklakást keresek a Várban és közvetlen közelében.
Telefon: +36-30-9316-176, +36-20-446-5575.

NNaapphheeggyyeenn  aa  FFeennyyõõ  uuttccáábbaann  zzáárrtt  kkeerrttbbeenn  ggaarráázzss  
kkiiaaddóó..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--33883311--337799..

IIII..  Vérhalom térnél Palánta utcában I. emeleti nappali + 3 háló-
szobás, 110 nm-es, nagy teraszos lakás, tárolóval 56 millióért eladó.
BaKosLak Ingatlan, telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

KKúúttvvööllggyyii úton nagy teraszos földszinti szép kertbeb fekvõ ga-
rázsos garzon 14,6 millióért eladó. BaKosLak Ingatlan , telefon:
326-0618, 06-20-9740-571.

NNaapphheeggyy tetején villaház félemeletén 200 nm-es nagyteraszos
5 szobás lakás garázzsal 95 millió forintért eladó. BaKosLak
Ingatlan , telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

BBaaKKoossLLaakk Ingatlan keres eladó-kiadó ingatlanokat (lakásokat,
házakat, üzlethelységet, garázst) folyamatosan bõvülõ ügyfélköre
részére. BaKosLak Ingatlan, Batthyány u. 32., telefon: 326-0618,
06-20-9740-571.

ÚÚrrii  u. felújított, sétányra panorámás, 60 nm-es, 1 + 2 félszobás,
cirkós lakás + felette 15,6 nm-es, lépcsõházból külön bejárattal
rendelkezõ helység eladó Irányár: 42,5 Mft. Telefon: 201-9475,
06-70-237-9030.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Naphegy alján a Csap utcában egy házban
lévõ 2 polgári belméretû 56 m2-es (II. és III. emeleti), 2 szobás, nagy
étkezõkonyhás, felújított, gázfûtéses önkormányzati lakás bérleti
joga átadó. Csereirányár: 9,5 M Ft és 9,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban a Tárnok utcában belsõ kertes ház II. emeletén lé-
võ 26 m2-es, 1 szoba összkomfortos, jó állapotú önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy nagyobbra cserélhetõ. Cse-
reirányár: 8,5 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

NNaapphheeggyy  alján 7 lakásos kertes társasházban 30 m2-es, kis te-
rasz résszel kialakított, napfényes, földszinti, alacsony rezsiköltsé-
gû, galériázott, felújított öröklakás eladó. Irányár: 8,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddáánn  a Tabánnál az Attila úton eladó egy 50 m2-es, napfényes,
3 külön bejáratú félszobával kialakított, felújított, galériázott, össz-
komfortos öröklakás a budai vár felé nyíló kilátással. Irányár: 17,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaavváárrii  palota közelében az Attila úton, a vár felé nyíló pano-
rámás kilátással, hívóliftes, polgári ház legfelsõ emeletén eladó egy
teljes felújításra szoruló, napfényes, 73 m2-es, jelenleg mûterem-
lakásként használt, 2 bejárattal kialakított öröklakás. Irányár: 15
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii  Várban a Mátyás templom közelében, felújított mûem-
léképület I. emeletén - közvetlenül a tetõszint alatt lévõ - 76 m2-
es, jelenleg 2 szobás, nagy étkezõkonyhás, felújítandó önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 19,8
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

TTóótthh Árpád sétány kedvelõinek különleges ajánlat! 90 m2-es 3
szoba hallos, nagy étkezõkonyhás, panorámás önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb vári lakásra elcse-
rélhetõ. Csereirányár: 22,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

VVéérrmmeezzõõ közelében a Mikó utcában felújított társasházban,
polgári belméretû, 74 m2-es, 2,5 szobás, erkélyes, gázfûtéses,
azonnal beköltözhetõ öröklakás eladó. Irányár: 18,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban a Babits sétány felé nyíló, panorámás, reprezen-
tatív módon felújított, 81 m2-es, 2 szoba hallos összkomfortos ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. A lakás felett 60
m2-es elvi tetõtér beépítési lehetõség. Csereirányár: 31,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

VVáárrbbaann, Úri utcában II. emeleti 80 nm-es 2,5 szobás sétányra
panorámás igényes, luxus öröklakás 58 Mft irányáron eladó.
Telefon: 201-9475, 06-70-237-9030.

BBuuddaaii Várban a Tárnok utcában modern, belsõ kertes házban,
nagy teraszos, 100 m2-es, 2 szintes, 2 generációs, azonnal beköl-
tözhetõ, összkomfortos, 3 fürdõszobával kialakított jó állapotú
öröklakás tulajdonjoga eladó. Irányár: 54,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.

OOrroomm utcában, Gellérthegyen, kertes házban Lánchídra és a
Budai Várra full panorámás 2 szobás 82 nm-es I. emeleti luxusla-
kás 2 terasszal 79 M Ft-ért eladó. Ingatlanosok kíméljenek. Tele-
fon: 06-20-972-9072.

II..,,  Krisztina körúton, Horváth kertnél, szép (liftes) téglaházban,
32 m2-es, VI. emeleti, gázkonvektoros, csendes öröklakásom
8.500.000 Ft-os irányáron üresen eladó. Telefon: 06-20-77-59-
154.

sszzoollggáállttaattááss

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..  

MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  
TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..  oo

FFiiaattaall,, diplomás, leinformálható, megbízható magyar nõ kilenc
éves fiúgyermekkel idõsgondozást vállal ottlakásért cserébe az I.
kerületben. Telefon: 06-70-292-8952. Hívását köszönöm.

AAllppiinntteecchhnniikkaaii  munkák, homlokzat veszélytelenítés, vakolás,
festés, üvegfal szigetelés, festõ és bádogos munkák, erkélyek, füg-
gõfolyosók felújítása. AGTS Kft., telefon: 06-20-935-7089.

FFüürrddõõsszzoobbáákk,, konyhák felújítása, átalakítása! Csempeburkolás,
kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával! Te-
lefon: 06-20-961-6153.

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csapok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-, mo-
sogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06-30-
447-3603.

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemélyeknek
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

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

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem dohányzó
hölgy, rendezett családi háttérrel háztartásvezetést, idõs- vagy
gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 0630-655-6552.

RREEDDÕÕNNYY  JJAAVVÍÍTTÁÁSS  ––  KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS
GGuurrttnnii  ccsseerree,,  sszzúúnnyyoogghháállóó,,  rreelluuxxaa,,  rroolleettttaa,,  sszzaallaaggffüüggggöönnyy..

MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..
TTeelleeffoonn::  00663300--221122--99991199..

VVíízzsszzeerreellééss,, villanybojlerek vízkõtelenítése, cseréje, csapok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-, mo-
sogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06-30-
447-3603.

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

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

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

LLaakkaattooss, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Telefon:
06-20-945-0316, 1-375-4194.

IINNGGAATTLLAANN  FELÚJÍTÁS! Ingatlanok külsõ-belsõ feújítása.
Festés-, burkolás, kõmûves, ács, bádogos munkák. Kerítés építése,
javítása. teljeskörû kertészeti munkák. Telefon: 06-1781-402,
06-70-547-2584.

RREEDDÕÕNNYY,,  RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ, stb. szerelése, javítása ga-
ranciával legolcsóbban. Tel.: 06-0-341-9489, 06-20-341-0043.

WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU
FFaa  ééss  mmûûaannyyaagg  aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerréé--
jjéétt,,  ((ppll..  kkééttsszzáárrnnyyúú  aabbllaakknnááll))  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  ggaarraanncciiáávvaall!!
IIggéénnyyeesseenn  ééss  bbeeccssüülleetteesseenn  mmáárr  1188  éévvee!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!
HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  00667700--555500--00226699..oo

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

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS
ÉÉppüülleettüüvveeggeezzééss,,  ttüükköörrggyyáárrttááss,,  rrééggii  aabbllaakkookk  ááttaallaakkííttáássaa

tthheerrmmooüüvveegghheezz..BBuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu,,  BBuuddaappeesstt,,  II..,,  AAttttiillaa  úútt  8877..
TTeelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988

RRIIAASSZZTTÓÓ  ÉÉSS  TTÛÛZZJJEELLZZÕÕ rreennddsszzeerreekk  tteelleeppííttééssee,,  
kkaarrbbaannttaarrttáássaa,,  jjaavvííttáássaa..  MMaaggáánnsszzeemmééllyyeekk  ééss  kköözzüülleetteekk  

rréésszzéérree..  ÉÉrrddeekkllõõddnnii::  99--2211  óórraa  kköözzöötttt,,  tteelleeffoonn::  0066--3300--66886688--
334433,,  ee--mmaaiill::  iinnffoo@@eell--eexx..hhuu..

aaddááss--vvéétteell

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

ÖÖttvveenneess, hatvanas évek bútorait, dísztárgyait, valamint régisé-
get készpénzért vásárolok. Rédai Ádám magángyûjtõ. Telefon:
06-20-616-9290.

KKéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroolluunnkk!!
AArraannyyaatt,,  eezzüüssttöött,,  bbrriilliiáánnss  éékksszzeerreekkeett,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  hhaaggyyaattéé--
kkoott..  AArraannyy::  77..220000--1122..000000  FFtt..  EEzzüüsstt::  118800--336600  FFtt..  TTeekkiinnttssee
mmeegg  aazz  iinntteerrnneetteenn::  wwwwww..lluuiissggaalleerriiaa..hhuu..  IIII..  kkeerr..  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--
5533..  TTeelleeffoonn::  331166--33665511..

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

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

SSzzíínnhháázz részére vásárol bútorokat, dísztárgyakat, könyveket,
ezüstöket, órákat, hangszereket, szõrme bundát, ruhanemût, tel-
jes hagyatékot. Készpénzért, szakbecsléssel, telefon: 06-70-242-
1693.

XXIIII..  kkeerrüülleett  KKiirráállyyhháággóó  ttéérrii  aannttiikk  ggaalléérriiáábbaann  kkéésszzppéénnzzéérrtt
vváássáárroollookk  aa  mmaaii  lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn  aarraannyy  ééss  eezzüüsstt  ttáárrggyyaa--
kkaatt  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  HHeerreennddii,,  ZZssoollnnaayy  ppoorr--
cceelláánnookkaatt,,  aasszzttaallii,,  ffaallii,,  áállllóó  ééss  kkaarróórráákkaatt..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss..
TTeelleeffoonn::  0066--2200--444477--66220044..

eeggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabályozó,
fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii
üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin fog-
technikus mester, 1013 Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Tele-
fon: 0630-222-3016.oo

FFÁÁJJDDAALLMMAA  VVAANN?? JJööjjjjöönn  eell  vvaakk  ééss  llááttáásssséérrüülltt  ggyyóóggyymmaasszz--
sszzõõrrjjeeiinnkkhheezz..  ÕÕkk  aa  kkeezzüükkkkeell  llááttnnaakk!!  SSzzaabbiinnáánnááll::  ppeeddiikkûûrr  ééss
ggyyóóggyyppeeddiikkûûrr,,  mmaanniikkûûrr,,  mmûûkköörröömm..  MMiinnddeenn  II..  kkeerrüülleettii  llaakkooss--
nnaakk  1155%%  kkeeddvveezzmméénnyy!!  VVIITTAALLIITTYY,,  11001155  BBuuddaappeesstt,,
BBaatttthhyyaannyy  uu..  6677,,  tteelleeffoonn::  ++33667700--335500--11115533..

GGyyóóggyymmaasssszzíírroozzáásstt vállalok, hívásra házhoz megyek. Telefon:
31/327-53-93, (a körzetszám szándékosan 31-es, tesco mobil!)
Valamint bébiszitterkedést is vállalok.

ookkttaattááss

AAnnggooll  nyelvórák tapasztalt nyelvtanárnál a Déli pu. közelében.
Nyelvvizsgára/pótvizsgára felkészítés. Ingyenes próbaóra! Tandíj
90 perces dupla óra 5000 Ft. Telefon: 06-20-412-3663.

4455  éévvees tanárnõ (szociálpszichológus; látássérültek reha-
bilitáció tanára) idõs emberek, gyermekek felügyeletét, gondozá-
sát, fejlesztését vállalja július közepétõl augusztus közepéig. Tele-
fon: 06-20-536-7648.

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítás, pótvizsgára, ismétlõ vizsgára, osz-
tályvizsgára, pótérettségire felkészítés. Több mint húsz éves gya-
korlat. Telefon: 213-7767, 06-20-518-2808.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Szolgáltatás

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

Ingatlan

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

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!!

Oktatás

Adás-vétel

Egészség

Köszönet 
a Budaváriaknak!

A Budavári Német Önkormányzat
köszönetet mond a több száz buda-
vári polgárnak, aki a népszámlálás
alkalmával vállalta német nyelvi-kul-
turális kötõdését és hozzájárult, hogy
a nemzetiségi hovatartozás vonatko-
zásában a magyarországi németek
minden budai kerületben kiemelkedõ
statisztikai eredményt értek el.
Forrás: www.ksh.hu/nepszamlalas/
tablak_teruleti_01
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó:: Schweighoffer
Krisztina, tel.: +36 20 5173230
e-mail: chsch@t-online.hu
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AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001133..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Június 28.
JJúúlliiuuss

Augusztus 16.
Augusztus 30. 

Szeptember 13.
Szeptember 27.

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

Lapzárta
Június 19.

SSzzüünneett
Augusztus 7.

Augusztus 21.
Szeptember 4.

Szeptember 18.
Október 2.

Október 16.
Október 30.

November 13.
November 27.
December 11.

Lapszám
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22


