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A közbiztonság kérdése kapott kiemelt figyelmet
az áprilisi képviselõ-testületi ülésen. Dr. Kiss Sza-
bolcs megbízott kerületi rendõrkapitány a kapi-
tányság tavalyi eredményeirõl tájékoztatta a kép-
viselõket, s a testületi ülés elõtt került sor az idén
alapított Budavári Szent György díj átadására.
Az önkormányzat elismerését elsõ alkalommal a
kerületben közel harminc éve szolgálatot teljesítõ
Pintye György rendõr fõtörzszászlós vehette át.
Elfogadta a testület a tavalyi évi zárszámadást,
amelybõl kiderült, hogy a várakozásokon felül to-
vábbi 1,6 milliárd forinttal nõttek a kerület pénz-
ügyi tartalékai. 

A Budavári Szent György díjat a képviselõ-testü-
let nemrég alapította, hogy elismerje a kiemelke-
dõ munkát végzõ I. kerületi rendõröket. A kitün-
tetés annak ítélhetõ oda, aki hivatásos vagy közal-
kalmazotti állományban legalább öt éve teljesít
szolgálatot a kerületben, és a bûnmegelõzés, a
bûnüldözés, a közbiztonság területén végzett ki-
váló munkájával hozzájárul a kerület közbizton-
ságának javításához.

A testületi ülést megelõzõ ünnepségen dr.
Nagy Gábor Tamás mindenekelõtt arra hívta fel
a figyelmet, hogy a díj nem csupán a rendõrség
belsõ ügye, hanem az egész kerület számára fon-
tos, pontosan úgy, mint a többi budavári elisme-
rés, kezdve a Budavár Díszpolgára címtõl a Tóth
Árpád díjon át a Budavárért Emlékéremig. Nem
véletlen az idõzítés sem. Szent György volt az a ke-
resztény mártír, római katona, aki a legenda sze-
rint egy líbiai várost mentett meg a sárkánytól. A
középkorban a sárkány lefejezése a gonosz felett
aratott gyõzelem szimbóluma lett. Sárkányölõ
Szent György a küzdelem, az elesettek segítésé-
nek, támogatásának jelképévé vált. Ezt a legendát
tette élõvé 1992-ben a magyar állam, amikor áp-
rilis 24-ét, Szent György napját a rendõrség ünne-
pévé nyilvánította. Szent György élete, vértanú
halála és legendája példázata annak az elvnek,
hogy küzdeni sohasem valaki ellen, hanem vala-

mi ellen hivatott az ember –hangsúlyozta dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester a díj átadásán. 
Ezt teszi immár közel három évtizede a Budavári
Szent György díjat elsõként megkapó Pintye
György is, akinek munkáját kollégái elismerik és
követendõnek tekintik.

Pintye György rendõr fõtörzszászlós 1986 ok-
tóbere óta a rendõrség hivatásos állományú tagja.
A BRFK I. Kerületi Rendõrkapitányság állomá-
nyába 1987-ben került, járõr beosztásba. Késõbb
a kerület egyik körzeti megbízottja volt, majd a
mai napig a Bûnügyi Osztály Bûnüldözési Alosz-
tály állományában nyomozóként teljesít szolgála-
tot. Pintye György a kerületben eltöltött 26 éves
hivatásos szolgálati viszonya alatt komoly hely-és
személyismeretét, megszerzett elméleti és gyakor-

lati tapasztalatait megfelelõen kamatoztatja és ad-
ja át fiatalabb kollégáinak. Munkaköréhez kötõ-
dõ nyomozói tevékenysége az elmúlt évek alatt –
részben magas szintû ismeretei és példás munka-
fegyelme, munkabírása miatt- folyamatosan kie-
gészült egyéb feladatokkal, mint például rablási,
majd körözési elõadó.  

Dr. Nagy Gábor Tamás hangsúlyozta: „Ami-
kor a közösség, az elsõ kerület nevében átadjuk a
díjat, egyúttal példaképet is állítunk, arra hívjuk
fel a figyelmet, hogy nem csupán a felsõ vezetõkre,
hanem az összes rendõrünkre büszkék lehe-
tünk”. A díjátadás záróakkordjaként Pintye
György beírta nevét Budavár Aranykönyvébe, a
díszalbumba, melyben valamennyi kerületi ki-
tüntetett kézjegye szerepel. (Folytatás a 3. oldalon)

1,6 milliárd forinttal nõtt a kerület elmúlt évi tartaléka

Átadták a Budavári Szent György díjat

Pintye György fõtörzszászlós vehette át elsõ alkalommal a Szent György díjat dr. Nagy Gábor Tamás polgármestertõl

Nemzeti emlékhelyet 
avatnak a Várban

A Honvédelmi Minisztérium, 
a Budavári Önkormányzat, a Nemzeti

Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 
tisztelettel hív mindenkit 
2013. május 21-én, 

a Honvédelem Napja alkalmából 
tartandó

rendezvénysorozatra a Budai Várba.

Program
9.00 óra: Szentháromság tér

A nemzeti emlékhely felavatása
Avatóbeszédet mond 

és az emlékoszlopot leleplezi:
Hende Csaba honvédelmi miniszter

és Nagy Gábor Tamás 
az I. kerület polgármestere

10.00 óra: Dísz tér, Honvéd emlékmû
Himnusz, Kegyeleti imák, Koszorúzás
Díszmenet, Szózat, Magyar Takarodó

10.30 óra: Fehérvári rondella, 
Görgey Artúr lovasszobra

Görgey induló, Koszorúzás
Magyar Takarodó

11.00 óra: Esztergomi rondella
Ünnepélyes zászlófelvonás

(hagyományõrzõ tüzérek ágyúlövései mellett)

11.20 óra: HM Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum 

„Jelszavaink valának: haza és haladás” –
Magyarország hadtörténete 1815-1866

Az állandó kiállítás 2. részét megnyitja: 
Hende Csaba, honvédelmi miniszter

Gyermeknapi forgatag 
a Mesemúzeumban

Kreatív mûhellyel, koncertekkel, zenés-mesés elõadásokkal várja a családokat má-
jus 26-án, gyermeknapon a Mesemúzeum és Mesemûhely. Valamennyi program in-
gyenesen látogatható, a regisztrálásért mesekeksz jár ajándékba. A Döbrentei utca
15. szám alatt mûködõ intézményben Kányádi Sándor Kossuth-díjas költõvel, a
Mesemúzeum kulcsának õrzõjével is találkozhatnak az érdeklõdõk. 

Tavaly, a Magyar Népmese Napján nyitotta meg kapuit
a Döbrentei utca 15. szám alatt az országban egyedülál-
ló Mesemúzeum és Mesemûhely. A Kányádi Sándor
Kossuth-díjas költõ kezdeményezésére, a Budavári Ön-
kormányzat és az Emberi Erõforrások Minisztériuma tá-
mogatásával létrejött intézmény egyebek mellett színhá-
zi- és bábelõadásoknak, árnyjátékoknak, vetítéseknek
ad otthont. 

Meséket feldolgozó drámapedagógiai és kreatív mû-
helyfoglalkozásokat is tartanak, ezek során rajzolhatnak,
festhetnek, bábokat és jelmezeket készíthetnek, térjáté-
kokat játszhatnak a gyerekek. 

Gyereknap alkalmából mindezt az egyébként is ked-
vezményes belépõjegy megváltása nélkül is megtapasz-
talhatják az érdeklõdõk, hiszen a múzeum ingyenes
programokra várja a családokat. Az eseményt Kányádi
Sándor, Kossuth-díjas költõ, a Mesemúzeum patrónusa
és kulcsának õrzõje is megtiszteli jelenlétével.

Május 26-án délelõtt tíz órától Kontha Nelli papír-
színháza, 11 és 13 óra között a Kompánia színházi társu-
lat szórakoztatja a nagyérdemût, majd fél háromkor
Környei Alice mesél Pagony-könyvekbõl a gyerekeknek.
Az elõadások közben kézmûves foglalkozások, „Mikor
olvassunk, mit olvassunk” címmel szülõknek szóló ta-
nácsadás, az United Way „Épen elevenen” rendezvénye,
valamint kedvezményes könyvvásár színesíti a mûsorfo-
lyamot. 

Eközben a szomszédos Virág Benedek ház udvarán
felállított szabadtéri színpadon 11.00 órától Kovácso-

vics Fruzsina, majd az Évkerék Társulat mesél a gyere-
keknek, míg fél kettõtõl Korzenszky Klára a nézõket is
megénekelteti. 

Nyáron sem áll meg a mesemaraton, a szünidõben rá-
adásul a szokásos programok mellett táborokat is szer-
veznek a múzeumban. Játékosan tanulhatják meg a tá-
borozók a filmezés fortélyait, a szereplõválogatástól, a
forgatáson keresztül, egészen a premierig a Kompánia
Színházi Társulat drámatáborában. Júniusban és július-
ban két hétre a könyvekbõl jól ismert Rumini is elláto-
gat a Mesemúzeumba, a táborban izgalmas kalandokra
számíthatnak a Szélkirálynõn szolgáló matrózjelöltek.
Lesz pólófestés, kincskeresés, dunai hajózás, naplóírás,
matróztánc, kártya-parti és vízi-dili, az úti célok közül pe-
dig nem hiányozhat Datolyapart, Zúzmaragyarmat és a
híres Pelevár sem.

Szintén egy hétig tart a könyves tábor, ahol a szerkesz-
tõségi ülések és nyomdalátogatás közben játszva leshetik
el a könyvkiadás mûhelyfogásait a gyerekek. Az elméleti
tudást a résztvevõk ráadásul azonnal a gyakorlatban is al-
kalmazhatják, hiszen a tábor végére Paulovkin Bogi il-
lusztrátor és Mijatovics Zorka restaurátor segítségével
mindenki elkészíti saját kötetét.  

Az iskolai évzárót követõen induló táborokról, illetve a
mesemúzeum kínálatáról az alábbi elérhetõségeken lehet
bõvebb felvilágosítás kapni: Budapest, 1013, Döbrentei ut-
ca 15. Telefon: +361-202-40-20. Web: www.mesemuze-
um.hu. E-mail: muzeumped@pim.hu.



2 Várnegyed XVIII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM, 2013. MÁJUS 10., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

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. 

Lakossági tájékoztatón számolt be a Várbazár fel-
újítását végzõ Swietelsky Magyarország Kft. az
építkezés állásáról. Mint kiderült, a munka a ter-
veknek megfelelõen halad, a mélyépítés és alapo-
zás hamarosan befejezõdik, így megszûnnek a la-
kókat zavaró zajhatások. A kivitelezõ arra is ígére-
tet tett, hogy jobban fognak figyelni a környezõ ut-
cák tisztántartására, jelenleg ugyanis az építõ-
anyagot és a kitermelt földet szállító teherautók a
sarat kihordják az aszfaltra.

A lakossági fórumon a Swietelsky Magyarország
Kft. képviselõje elmondta, hogy a munkálatok
február 1-én indultak, a megújult Várbazárt és a
kapcsolódó létesítményeket 2014. március 31-
én adják át a nagyközönségnek. Zábrádi Ernõ sze-
rint a meglehetõsen feszes határidõt csak úgy le-
het biztonságosan tartani, ha szinte folyamatosan
dolgoznak, ráadásul egyes munkafolyamatokat
éjjel sem szakíthatnak meg. Mindez a környéken
élõktõl is áldozatokat kíván, a fõépítésvezetõ ép-
pen ezért ígéretet tett arra, hogy igyekeznek a le-
hetõ legkevesebb bosszúságot okozni a lakosság-
nak, valamint az eddiginél több figyelmet fordíta-
nak a tájékoztatásra. 

Ami a kivitelezés pillanatnyi készültségét illeti,
jelenleg is zajlik a munkagödör kialakítása, ez azt
jelenti, hogy mintegy 130 ezer köbméternyi talajt
kell megmozgatni – ebbõl eddig 30 ezer köbmé-
tert termeltek ki. A teherautók a hét hat napján,
reggel hét és este kilenc óra között szállítják el a ki-
termelt földet. Bár a kivitelezõ saját takarítógépe
folyamatosan járja a környezõ utcákat, ennek elle-
nére elõfordulhat, hogy nagyobb mennyiségû sár
kerül az aszfaltra. Ilyenkor az FKF Zrt. segítségét
kérik, a közterület-fenntartó speciális úttisztító
jármûve a tapasztalatok szerint az aszfaltra ragadt
makacsabb szennyezõdésekkel is képes megbir-
kózni. A nagy teljesítményû gép ugyanakkor ne-
hezen mozgatható, ezért csak a megrendelést kö-
vetõen hat óra múlva tudja elkezdeni a takarítást. 

A földmunkák részeként nemrégiben kezdõ-
dött a cölöpfal hátrahorgonyzása, ennek során a
több mint háromszáz, huszonöt méteres cölöpöt
vízszintesen rögzítik a talajba. Ez már nem jár je-
lentõs porszennyezéssel, ami korábban azért je-
lentkezett, mert a cölöpök furataiból nagynyo-
mású levegõvel távolították el a fõképpen márgá-
ból álló aprószemcsés anyagot. A por olyan erõ-
vel távozik, hogy lehetetlen felfogni, ráadásul a lo-
csolás sem jelentett megoldást, ugyanis ha a már-
ga vizet kap, elszappanosodik, ezért a cölöpök
megmozdulnak. 

Jó hír, hogy a felsõ horgonyok már a helyükre

kerültek, a hátralévõ cölöpök pedig mélyebben
vannak, így a por egyre kevésbé jut ki a munkate-
rületrõl. A por felfogásához járul hozzá a horgo-
nyok felett kialakított öt méter magas meredek
rézsû is, melyet geotextíliával fedtek le. Szintén a
kiáramló szennyezõanyag megkötését szolgálja,
hogy kétszáznyolcvan méter hosszan hálós kerítés
helyett zárt paravánnal vették körül az építkezést,
ezzel a megoldással ugyanis „bent tartható” a leve-
gõben szálló por, ráadásul a környezõ lakóterüle-
tek zajterhelése is csökkenthetõ.  Maga a hor-
gonyzás június végén, a mélyépítés és az alapozás
a tervek szerint augusztus 19-ig fejezõdik be.

A munkafázisok átfedésébõl adódóan hama-
rosan elindul a szerkezetépítés, ami elõrelátható-
an december végéig tart, ezt követõen kerülhet
sor az angolkert földjének visszatöltésére. Átlago-
san 3-4 méter vastag talajrétegeket képeznek,
amibe nagyméretû fákat ültetnek. Közben a bel-
sõ terek kialakítása is megkezdõdik, ez azonban
már sokkal kevesebb zajjal és piszokkal jár mint az
építkezés jelenlegi szakasza. Elsõ lépésben a már
nem használható épületelemeket kibontják és el-
szállítják, a tetõ fa részeit pedig gombátlanítják. 

A lakók kérdéseire válaszolva Zábrádi Ernõ ki-
jelentette, hogy a Váralja utca felõli kaput jelen-

leg nem használják, így elvileg nincs akadálya az
itt elrendelt parkolási tilalom átmeneti feloldá-
sának. Arra viszont számítani kell, hogy a késõb-
bi munkafázisokban újra életbe kell léptetni a
korlátozást. A fõépítésvezetõ ígéretet tett arra is,
hogy megvizsgálják az építkezésen dolgozók szá-
mára az Öntõház utcában kijelölt, és az itt élõk
nyugalmát zavaró parkolók áthelyezésének lehe-
tõségét. Szóba került a háromszáz férõhelyes
mélygarázs szellõzése, ezzel kapcsolatban elhang-
zott, hogy a levegõcserét a Vízhordó lépcsõnél
meglévõ aknáknál oldják meg, ami a lehetõ leg-
kisebb környezeti terhelést jelenti. A környezet-
tudatos megoldások az erõforrások felhasználá-
sában is megmutatkoznak, a kertet ugyanis alap-
esetben az újonnan kialakításra kerülõ 170 köb-
méteres csapadéktározó segítségével locsolják.
Amennyiben ebben nem lenne megfelelõ meny-
nyiségû víz, akkor az egyébként összegyûjtött és a
fõcsatornába kerülõ talajvizet is hasznosítják. 

A fórumon megjelent kerületünk fõépítésze
is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a Várbazár
felújítását felügyelõ hatóságok és a kivitelezõ cég
képviselõi minden héten megbeszélést tartanak,
az egyeztetéseken az önkormányzat igyekszik ér-
vényesíteni a környéken élõk érdekeit. Dr. Aczél
Péter éppen ezért azt kérte a lakóktól, hogy kér-
déseiket, észrevételeiket juttassák el az önkor-
mányzathoz. A szakember a kivitelezõnek azt ja-
vasolta, hogy a sár kihordását megelõzendõ léte-
sítsenek rázófelületet a munkaterületen, illetve
nagynyomású géppel mossák le a kihajtó teher-
autók kerekeit. -pp-

Figyelnek a lakossági panaszokra

Jól halad a Várbazár felújítása

A Swietelsky Kft. a jövõben havi rendsze-
rességgel, minden hónap hétfõjén 18.00
órától a Szarvas tér 1. szám alatt tart lakos-
sági tájékoztatókat. 

Májusi Zenei Szalon
Legközelebb 22001133..  mmáájjuuss  1144--éénn,,  kkeeddddeenn  1177..0000  óórraa--
kkoorr várja a vendégeket a Budavári Zenei Szalonba
Szilasi Alex zongoramûvész. Helyszín: MTA BTK Ze-
netudományi Intézet Bartók Terem (Budapest I. Tán-
csics M. u. 7.). A belépés ingyenes!

Májusi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 22001133..  mmáájjuuss  2288--áánn
1177..0000  óórraakkoorr az I. kerületi Házasságkötõ Teremben
(I., Úri u. 58.) Téma: Színház az egész világ? - Hevesi
Sándor Színház, Zalaegerszeg. Vendégeink: Ecsedi Er-
zsébet színmûvész, Kovács Olga színmûvész, Besenczi
Árpád színész, rendezõ, igazgató, dr. Bussay László
borász. Házigazda: Szigethy Gábor.

Felhívás zenészek, énekesek számára 
Az I. kerületben lakó vagy ide szorosan kötõdõ mûvé-
szek részvételével jótékonysági koncertet rendezünk
jjúúnniiuuss  77--éénn,,  ppéénntteekkeenn,,  1188..0000  óórraakkoorr a Szilágyi Dezsõ
téri református templomban. Kedvezményezettünk a
Mészáros utcában mûködõ Szivárványország napközi
otthon, ahol súlyos fogyatékossággal élõ gyermekek
napközbeni ellátásáról gondoskodnak. Szeretnénk az
otthon udvarát rendbe tenni, a gyermekek számára
használható játékokat, ülõ alkalmatosságokat készíte-
ni, hogy nyáron minél többet tudjanak a szabad leve-
gõn lenni. Kérjük részvételi szándékukat május 20-ig a
csenkike@gmail.com e-mail címre jelezzék mind-
azok, akik egy zeneszám vagy ének erejéig szeretné-
nek ebben a segítõ akcióban részt venni. A programot
kb. 1 órásra tervezzük, elfogadás a jelentkezések sor-
rendjében történik.           Budavári Református Gyülekezet

Röviden

Államtitkári látogatás 
a katolikus gimnáziumban
Dr. Hoffmann Rózsa tartott rendhagyó osztályfõnöki órát április 25-én az Egyetemi Katolikus
Gimnázium diákjainak, a programon az önkormányzat képviseletében dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester is részt vett. A köznevelésért felelõs államtitkár mindenekelõtt arról beszélt a fiata-
loknak, hogyan készülnek a törvények, s milyen elõzmények mellett született meg a 2011. decem-
berében elfogadott köznevelési törvény. A politikus ezt követõen a mindennapos testnevelés elõ-
nyeirõl, illetve a klasszikus zene hallgatásának pozitív élettani hatásairól beszélgetett a gyerekekkel,
majd rátért arra, hogy 2009 óta április 29-én ünnepelik Európában a generációk közötti szolidari-
tás napját. Ehhez az alkalomhoz kapcsolódva az Emberi Erõforrások Minisztériuma idén is meg-
rendezte a Nemzedékek hete címû rendezvénysorozatot, melynek keretében az idõsebb korosz-
tályt képviselõ közéleti személyiségek látogatnak el a diákokhoz a generációk közötti párbeszéd,
egymás jobb megismerése és megértése érdekében.

Az államtitkár asszony úgy vélte, korunkban különösen fontos, hogy a fiatalok törõdjenek az
idõsekkel, felbomlottak ugyanis azok a nagycsaládok, ahol generációk élnek együtt. Az új közne-
velési törvény emiatt is támogatja a diákok által végzett közösségi munkát, amely hozzájárul a nem-
zedékek közti kapcsolatok erõsítéséhez. Hoffmann Rózsa szerint mindenkinek keresni kell az al-
kalmat, hogy adhasson másoknak, mert mint fogalmazott: „jót tenni jó”. -d-

Születésnap a Lánchíd Körben
Kerek születésnapot ünnepeltek a Lánchid Kör tagjai. Áprilisi összejövetelük alkalmával köszön-
tötték Mészáros Ilonát 90. születésnapján. Ilona néni több mint húsz éve tagja a Körnek, a 90-es
években számos felejthetetlen országjáró kirándulás idegenvezetõje, dr. Zeõke Pál alapító elnök
halála óta a kör elõadásainak fõ szervezõje. Szellemi frissessége, tudása, akaratereje tiszteletre mél-
tó, példaképül állítható a felnövekvõ nemzedék elé. Nem csak a kör havi rendszerességgel megtar-
tott programjainak elõadóival és látogatóival tart folyamatosan kapcsolatot, hanem az egyesület ál-
tal tizenöt nyáron át a határon túli fiataloknak megrendezett szerek sikerében is tevékeny részt vál-
lalt. Örülünk, hogy együtt ünnepelhettük ezt a születésnapot. Kívánunk jó egészséget és még sok
tevékeny hétköznapot, hónapot, évet! 

A Kör programja ezen a napon a Kolozsvári testvéreknek a Halászbástya lábánál található Szent
György szobránál kezdõdött, ahol Zachar Ottó, a Bohémia Baráti Kör elnöke ismertette a szobor
keletkezésének és viszontagságos sorsának történetét, majd a tagok virágot helyeztek el a szobor ta-
lapzatánál.

Ezt követõen dr. Barna Gábor néprajzkutató, a Szegedi Egyetem professzora tartott elõadást a
Litea Könyvszalonban a Szent György alakjához fûzõdõ legendákról és néphagyományokról, azok
nemzetközi vonatkozásairól. 

Bazaltkõre cserélik a gyöngykavicsokat a Szentháromság téren. Ezzel a nyárra tovább szépül a közkedvelt idegen-
forgalmi csomópont, s a zenepavilont és az üzleteket is könnyebben lehet megközelíteni.
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Átadták a Budavári Szent György díjat
(Folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepséget követõen a polgármester néhány
közérdeklõdésre számot tartó bejelentést tett.
Elmondta, hogy áprilisban bejárást tartott a BKK
és a Budavári Önkormányzat, amelyen többek
között szó esett arról, hogyan lehetne javítani a
vári útépítés minõségét. A szakértõk arra jutot-
tak, hogy a jelenlegi hasított követ alul és felül
megvágnák, így lényegesen simább felület jönne
létre, egyúttal a fuga anyagát és az alapozás mód-
ját is újra kell gondolni. Ehhez azonban a fõváros
beleegyezésére is szükség van, hiszen a beruházást
nem a Budavári Önkormányzat koordinálja. A
polgármester véleménye szerint a vágott felület
végleges megoldást jelenthet, ráadásul a többlet-
költség nagy biztonsággal kigazdálkodható. Hoz-
zátette: olyan megoldásra van szükség, amely
hosszú távon szolgálja a vári lakók érdekeit.  

Lezajlott az egyeztetés a Csikós udvari mélyga-
rázs befejezésérõl is, a legújabb tervek szerint az ál-
lam megvásárolja a Wipark Budavár Kft-t és kor-
mányzati forrásokból az év második felében befe-
jezi a munkát. A fejlesztés része lesz a 2014-2016.
között megvalósuló budavári mélygarázs prog-
ramnak, amelynek keretében a kerület több
pontján épülnek mélygarázsok. 

Korlát kerül az Alagútra

A veszéllyel, a tiltó- és az eddigi áldozatok nevét
tartalmazó táblákkal nem törõdve, továbbra is
rendszeresen kiülnek a fiatalok az Alagút párká-
nyára. Ezt szüntetné meg immár végérvényesen a
Budavári Önkormányzat azzal, hogy Ybl korlátot
építtet közvetlenül a párkány mögött, valamint
megváltoztatja a párkányzat dõlésszögét. A részle-
tekrõl nemrégiben sikerült megegyezni a mûem-
lékvédelmi hatósággal, így egy újabb akadály há-
rult el az építkezés megkezdése elõl.

Beszámolt a rendõrkapitányság

A képviselõ-testületi ülésen dr. Kiss Szabolcs
megbízott kapitányságvezetõ mindenekelõtt kö-
szönetet mondott a budavári Szent György-díj
megalapításáért, amely fontos lépés a rendõrség
és az önkormányzat együttmûködésében.
A bûnügyi mutatók alapján az I. kerület közbiz-
tonsága más belvárosi kerületekhez viszonyítva
jónak mondható. Kedvezõ a kerületi rendõrség
megítélése szempontjából az is, hogy a tavaly ki-
robbant korrupciós ügyek nem érintették kapi-
tányságot. Az állomány összetétele megfelel a ma-
gas elvárásoknak, a kiváló munkamorálnak is kö-
szönhetõ, hogy tizenkét próbaidõs õrmester ma
is a kerületben dolgozik. Ez komoly elõrelépés,
hiszen korábban jelentõs volt az elvándorlás. 

Javult a reagálási képesség is, tavaly egyetlen
olyan panasz sem érkezett a kapitánysághoz,
amely azt kifogásolta, hogy késve érkezett a járõr a
helyszínre.  

Ami a rendészeti mutatókat illeti, 2012-ben
összesen 436 személyt fogtak el a kerület terüle-
tén, az elõállítások száma 1196 volt. 1075 eset-
ben közigazgatási bírságot alkalmaztak, elsõsor-
ban a biztonsági öv és szabálytalan parkolás mi-
att. 1053 szabálysértési feljelentésbõl 478 sze-
mélyt marasztaltak el, tíz személyt gyorsított eljá-
rásban bíróság elé állították. 

Csökkent a rablások száma, idén az elsõ ne-
gyedévben mindössze három esetet jelentettek.
Több volt ugyanakkor a betörés, a kapitány sze-
rint ezen a területen mindenképpen javulásra
van szükség. Nehézséget okoz ugyanakkor, hogy
az elkövetõk néhány perc alatt elhagyják a kerüle-
tet, ennyi ideje van a rendõrségnek, hogy elfogják
a bûnözõket. Ezért nagyon fontos, hogy már a leg-
kisebb gyanú esetén a polgárok azonnal hívják a
kapitányságot, hiszen a forró nyomon megkez-
dett nyomozás a leghatékonyabb. Mintegy 39 szá-
zalékkal sikerült visszaszorítani az autófeltörése-
ket, ugyanakkor 88-ról 101-re nõtt az autólopá-
sok száma. 

A belvárosi kerületek között a Várnegyedben a
legkevesebb a betöréses lopás, ahogyan a gépko-
csik kárára elkövetett bûncselekmények tekinte-
tében is a kertvárosi részekkel megegyezõ adatok-
kal büszkélkedhet a kerület. 

Sikerült felszámolni a tiltott szerencsejátékot,
az „itt a piros hol a piros” teljesen eltûnt a közte-
rületekrõl. Kedvezõ a lakossági fogadtatása a
Batthyány térre, a Budai Várba és a Citadellára
vezényelt posztos rendõröknek, valamint a  lovas
és kutyás járõröknek. 

Megvalósult a napi bûnügyes jelenlét a közte-
rületeken, az önkormányzatnak köszönhetõen
elindult a szabadidõs rendõri szolgálat, ennek kö-
szönhetõen váltott munkarendben naponta
plusz két rendõr járja a kerületi utakat, míg har-
madik társuk a térfigyelõ kamerákat felügyeli. 

Várható a kerékpáros rendõri szolgálat elindu-
lása, a tervek szerint több mûszakban, hat egyen-
ruhás rendõr dolgozik majd biciklis járõrként. A

közbiztonság javítását szolgálja a Déli pályaudva-
ri rendõrõrs megnyitása is. Az idei évtõl kezdve
újra vannak körzeti megbízottak, õk azok, akik
egy-egy területen felelõsek a lakossággal való kap-
csolattartásáért.

A beszámolót követõen Berki Antal ezredes, az
állomány stabilizálására hívta fel a figyelmet, hi-
szen ez kellett ahhoz, hogy érdemi munkát végez-
hessen a kapitányság. Ma már több mint 90 száza-
lékos a kerületi rendõrség feltöltöttsége, a mun-
katársak hosszú távra terveznek, ami a BRFK Bû-
nügyi Szervek Felderítõ Fõosztályának vezetõje
szerint a kapitányság vezetõjének érdeme. 

Mindezt dr. Kiss Szabolcs azzal egészítette ki,
hogy hetven munkatárs kapott jutalmat az önkor-
mányzat jóvoltából, míg három fiatal pályakezdõ
rendõr lakhatási lehetõséghez jutott. Ez is azt bi-
zonyítja, hogy jól dolgoznak a kerületi rendõrök
– tette hozzá a megbízott kapitányságvezetõ. 

Vecsey András (Fidesz-KDNP) örömét fejezte
ki a kerületi kapitányság folyamatosan javuló mu-
tatói kapcsán, véleménye szerint ennél is fonto-
sabb, hogy a kedvezõ folyamatokat a lakosság is ér-
zékeli. Köszönetet mondott a kapitánynak a
Batthyány tér, illetve a csarnok mellett „táboro-
zó” hajléktalanok rendszeres ellenõrzéséért Ki-
rály Kornél (Fidesz-KDNP), míg Miseje Balázs
(Jobbik) a kapitányságvezetõ nyitottságát, illetve a
látható rendõrség megteremtését tartja elisme-
résre méltónak. 

Dr. Nagy Gábor Tamás arra kérte a rendõrsé-
get, hogy támogassák a május végén induló ön-
kormányzati közterület-felügyeletet. A jövõ hó-
napban megszületik az új önkormányzati rende-
let, ebben szerepelni fognak azok a tiltott cselek-

mények, amelyekkel szemben a – törvényben
meghatározott jogkörök mellett – a közterület-
felügyelet felléphet.  

A polgármester arra is felhívta a figyelmet,
hogy a térfigyelõ kamerákat a kisebb súlyú sza-
bálysértések szankcionálására és megelõzésére az
eddiginél nyomatékosabban kell felhasználni.
Örömtelinek nevezte, hogy sikerült számûzni a
tiltott szerencsejátékot a kerületbõl, ami éveken
át komoly presztízsveszteséget okozott nem csu-
pán a Várnak, hanem az egész országnak. A
Batthyány tér közbiztonságának javulása is példa-
értékû, a lakossági jelzések alapján elmondható,
hogy a polgárok elégedettek a rendõrség munká-
jával. 

Vannak még gondok a szórakozóhelyekkel
kapcsolatban, mert bár az elsõ kerület ellenállt az
„éjszakai élet csábításainak” és szigorúan szabá-

lyozta az ilyen jellegû üzletek mûködését, a Rudas
fürdõ melletti romkert mégis visszatérõen prob-
lémákat okoz. Az országgyûlés számos rendelke-
zést hozott a hajnalig tartó alkoholmérés korláto-
zására és a mûemléki területek védelmére, ezeket
viszont csak kellõ indokkal lehet alkalmazni. Az
önkormányzat akkor tud lépni, ha rendelkezésé-
re állnak az elmarasztaló rendõri intézkedések,
lakossági bejelentések, illetve az ezeket alátámasz-
tó szakértõi iratok.  

A kérdésekre válaszolva dr. Kiss Szabolcs el-
mondta, hogy a Rudas melletti romkerthez beve-
tési csoportot kért a kapitányság, az ellenõrzése-
ket a legkülönbözõbb idõpontokban fogják foga-
natosítani. Éves szinten 15-21 között van a szóra-
kozóhelyhez köthetõ, ismertté vált bûncselekmé-
nyek száma, míg a rendõrség ugyanitt 120-130
feljelentést tesz garázda magatartás, tilosban par-
koló autók miatt.

A Batthyány téren sikerült jelentõsen visszaszo-
rítani az erõszakos kéregetést, az állandó rendõri
jelenlét tehát hatékonynak bizonyult. A lakossá-
gi tájékoztatásról szólva a kapitány kiemelte a
Várnegyed újság szerepét, amelynek Kék hírek
rovatában rendszeresen megjelennek a bûnmeg-
elõzést szolgáló felhívások. Szintén ezt a célt szol-
gálják a lakossági fórumok, amelyeket akár cél-
zott ügyek kapcsán is megtart a kapitányság. Dr.
Kiss Szabolcs egyetértett a polgármesterrel ab-
ban, hogy az engedély nélküli árusítás rengeteg
bosszúságot okoz. A fellépés azonban nem egy-
szerû, a cselekmény ugyanis nem szerepel a sza-
bálysértési törvényben, a számlaadás elmulasztá-
sa miatt azonban a NAV bármikor felléphet. Más
a helyzet a szintén neuralgikus pontnak számító

Kereszt utca esetében, az Oxygén Wellness elõtt
szabálytalanul parkoló autósok közigazgatási bír-
ságra számíthatnak. 

A rendõrségi beszámolót a képviselõ-testület
12 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Zárszámadás 2012: 
eredményes évet zárt a kerület

Ellenszavazat nélkül fogadták el a képviselõk az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének végre-
hajtásáról és vagyonának alakulásáról szóló be-
számolót. A könyvvizsgálói jelentés szerint a költ-
ségvetés a nehezebb gazdasági helyzet ellenére az
elõzõ évekhez hasonlóan kiegyensúlyozottnak bi-
zonyult, az általános tartalék majdnem a három-
szorosára emelkedett, ami nagymértékben hozzá-
járult a biztonságos mûködéshez. 

Felhívás a Budavári Semmelweis Ignác díj
2013. évi díjazottainak jelölésére
Felhívjuk a kerületi választópolgárok, I. kerületi székhelyû, illetve tevékenységét részben vagy egész-
ben az I. kerületben kifejtõ civil szervezet, kamara, továbbá egészségügyi intézményvezetõk, intéz-
ményi érdekképviseletek figyelmét, hogy a Budavári Semmelweis Ignác díj 2013. évi díjazottaira
2013. május 15-ig tehetnek javaslatot.

A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete a díj adományozásával ismeri el az I. kerületben az
egészségügyi, szociális ellátás területén legalább öt éve kiemelkedõ munkát végzõ személyeket, akik
hozzájárultak  az ellátás színvonalának emeléséhez.

Várjuk az indoklást is tartalmazó írásos javaslatokat, melyeket legkésõbb 2013. május 15-ig lehet
benyújtani az I. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodáján (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).

Információ: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, telefon: 458-3028.

Dr. Lukácsné Gulai Anna szerint a számok
tükrében elmondható, hogy eredményes évet
zárt az önkormányzat. A bevételek 1,4 milliárd
forinttal haladták meg a kiadásokat, miközben
további 1,6 milliárd forinttal sikerült növelni a
tartalékot. Kiválóan vizsgázott az önkormányzat
által üzemeltetett parkolási rendszer, amely 278
millió forint hasznot hozott a kerület számára. A
pénzügyi igazgató külön szólt az önkormányzati
intézmények felelõs gazdálkodásáról, valamint
arról, hogy városüzemeltetési és szociális célokra,
illetve a civil szervezetek támogatására a korábbi-
aknál több pénzt fordított a kerület. Mindemel-
lett örvendetes, hogy jutott pénz a fejlesztésekre
is, szinte valamennyi intézményben történt vala-
milyen felújítás, karbantartás. 

Váradiné Naszályi Márta (Párbeszéd Magyar-
országért) szerint a zárszámadás elsõsorban nem
pénzügyi kérdés, hanem közügy, mivel az önkor-
mányzat a kerület lakóinak pénzével gazdálko-
dik. A képviselõ szomorúnak tartja, hogy a közölt
adatok nehezen követhetõek, ezért sérül a lakos-
ság tájékoztatása. Szerinte a kerület gazdálkodásá-
nak számait oly módon kell nyilvánossá tenni,
hogy azt mindenki megértse.

Tímár Gyula (Fidesz-KDNP) örvendetesnek ne-
vezte, hogy a tényleges bevételek jóval meghalad-
ták a tervezettet, ami egyrészt a pályázati források
igénybevételének, másrészt a felelõs gazdálkodás-
nak köszönhetõ. Emellett közel tizenöt százalékkal
csökkentek a kiadások, amit ráadásul úgy sikerült
elérni, hogy az önkormányzat valamennyi kötelezõ
és önként vállalt feladatát teljesíteni tudta. A tarta-
lékok jelentõsen nõttek, a vagyonmérleg adatai azt
mutatják, hogy minden téren komoly gyarapodást
sikerült elérni. 

Változtak az idei költségvetés számai

Módosította a képviselõ-testület az idei költség-
vetést, ami többek között a bevételi oldal fõössze-
gének emelkedése, a pénzügyi tartalék növeke-
dése, illetve a KÖZOP pályázati programok
újabb változása, a feladatok pontosítása miatt
vált szükségessé. A 2012-es pénzmaradványt
alultervezték, a 643 millió forintos növekményt
átvezették az idei költségvetésbe. A módosítást
10 igen 3 tartózkodás mellett fogadta el a képvi-
selõ-testület.

Módosult a polgármesteri hivatal 
alapító okirata

Dr. Bács György jegyzõ elmondta, hogy a módo-
sításokra fõképpen a kerületi közterület-felügye-
let elindulása miatt van szükség, így elsõsorban
adminisztratív változásokról van szó. Dr. Nagy
Gábor polgármester ehhez annyit tett hozzá,
hogy a közterület-felügyelõk 8-22 óra között, illet-
ve szükség esetén meghosszabbított munkarend-
ben fognak dolgozni a hét valamennyi napján. A
szombati és vasárnapi közterületi jelenlét a hétvé-
gén jelentõsen felerõsödõ idegenforgalom miatt
indokolt. A változtatásokat egyhangúan támogat-
ták a képviselõk.       -k-

Díszpolgáravató
Zárt ülésen döntöttek a képviselõk a Budavár
Díszpolgára kitüntetõ cím adományozásáról.
Ebben az évben Dévény Anna gyógytornász
részesül e megtisztelõ kitüntetésben. A dísz-
polgáravató ünnepség 2013. május 20-án
16.00  órakor lesz a Városházán (Budapest, I.,
Kapisztrán tér 1.).

Lakossági fórum 
a vári közlekedés fejlesztésérõl
22001133..  mmáájjuuss  2233--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1188..0000  óórrááttóóll a Budavári
Önkormányzat lakossági fórumot tart a Városházán
(Budapest, I. Kapisztrán tér 1.) Téma: a Várhoz kapcsoló-
dó közlekedési fejlesztések. 

Elkezdõdött a barlangfödém
megerõsítése a Mátyás-templom elõtt
Még 2010 augusztusában, a Mátyás-templom elõtt
megkezdett gázvezeték építés közben omlott be a
Nagyboldogasszony-barlang teteje. A balesetveszély mi-
att a Tárnok utca érintett szakaszát le kellett zárni, így a
busz és az autós forgalom kénytelenek megkerülni a
Szentháromság-szobrot.

A kényelmetlenségnek azonban hamarosan vége, a
kormányzat döntése értelmében ugyanis a vári barlan-
gokat kezelõ Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága áp-
rilis végén megkezdte a helyreállítást. 

A már elfogadott kiviteli tervek szerint, közvetlenül a
barlang fölé egy nagy teherbírású vasbeton elemet épí-
tenek be, ezzel lehetõvé válik az útpálya ismételt haszná-
latbavétele. 

Jelenleg a régészeti feltárás zajlik, a beruházással vár-
hatóan a nyár elsõ felében végeznek, ezt követõen
visszaáll az eredeti közlekedési rend a Szentháromság
téren. 

Röviden
Megújult a Kilus-kút 
Felújíttatta az önkormányzat a Mészáros és a
Pálya utca sarkán kialakított kis téren álló
Kilus-kutat. A munkálatok során kijavították a
kõtalapzat hibáit és repedéseit, letisztították a
felépítményt, valamint az ivókút tetején álló
140 cm magas mészkõ szobrot. Melocco Miklós
szobrászmûvész alkotása és a kút teljes felüle-
te konzerváló és anti-graffiti bevonatot kapott,
ami hosszú távon garantálja a jelenlegi, újszerû
állapot fenntartását. Ezen kívül a használható-
ság növelése érdekében a törött fém kifolyókat
idõállóbb darabokra cserélték, és a környezõ
térkõ burkolatot és a kút melletti padokat is fel-
újították. 

Megszépült a teret övezõ növénysáv is, a
visszavágott cserjéknek köszönhetõen levegõ-
sebb, barátságosabb lett a közkedvelt pihenõ-
hely. 

Ahogyan az építmény oldalán elhelyezett
táblán olvasható, a Kilus-kutat 1987-ben
emelte az elsõ kerület lakóinak városszépítõ
szándéka. Az alkotás eredeti neve Léda a
hattyúval, azonban a szobor készítõje, Meloc-
co Miklós kívánságára végül a Kilus-kút nevet
kapta.
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Özvegy Horthy Istvánné emlékére

Özvegy Horthy Istvánné, gróf Edelsheim
Gyulai Ilona, Budavár díszpolgára április
18-án, 95 esztendõs korában angliai ottho-
nában hunyt el. A gyászolók Budapesten és
Kenderesen is leróhatták kegyeletüket. 

Az I. kerületben tisztelõi május 1-jén, a
Városházán gyertyagyújtással és az Ilona
aszszonyról készült portréfilm megtekintésé-
vel emlékeztek Budavár díszpolgárára.

Kései hazatérés
Két éve találkoztam vele utoljára: a Litea
Könyvesboltban teáztunk, egy riport remé-
nyében. „Nagyon fiatal voltam, mikor meg-
halt a férjem, repülõszerencsétlenségben életét
vesztette. És gondolja meg, 1948 óta élek
emigrációban!” – halkan beszélt, el-elcsuklot-
tak a szavai. Kikapcsoltam a magnetofont, és
hallgattam szívszorító történeteit…

A kormányzó fiának felesége 1918-ban szü-
letett Budapesten. 1940-ben kötött házassá-
got vitáz nagybányai Horthy István kormány-
zó-helyettessel, aki 1942 augusztusában tragi-
kus balesetben meghalt. Itt véget is érhetne
megpróbáltatásainak ideje, de nem így történt.
1944 októberében õ is tagja volt annak a kis
„csapatnak”, amely a kiugrási kísérletet szer-
vezte. Sikertelenül. A Waffen-SS tisztjeinek ej-
tõernyõsei Németországba hurcolták. A né-
met, késõbb amerikai õrizet után a müncheni
vöröskeresztnél vállalt munkát.

Errõl is mesélt azon az estén. „Senkinek nem
kívánom a kórházi éjszakákat” – mondta bú-
csúzásul. Ma is õrzöm emlékeimben azt a ké-
pet, amikor egy fiatalember mindkét lábát am-
putálni kellett, és Ilona asszony végig fogta a
beteg kezét. Portugáliai számûzetésük idején
Horthy Ilona néven dolgozott, fáradozott az
ottani magyarok közösségéért. Ismét férjhez
ment, ezúttal John Bowden angol ezredeshez.
Néhány éve Dél-Angliába költözött fiához, if-
jú Horthy Istvánhoz.

Egy áldozatos élet bontakozott ki elõttünk.
A szüntelenül közösségekért, magyarokért fá-
radozó törékeny nõ mindennapjai. A második
világháborúban önkéntes ápolóként a Vár
alatti Sziklakórházban mentette a sebesülte-
ket. Fiatalasszonyként végzett munkájáról így
emlékezett: „Bennünket nem bombáztak,
csak itt gyülekeztek a gépek a fejünk fölött, in-
nen fordultak Bécs, majd a beljebb lévõ német
területek felé. Feltûnõen sok volt a zsidó beteg,
õket nem engedték le az óvóhelyekre. A kór-
házban nem volt érdekes, hogy ki kicsoda, nem
is nézte senki. Így nagyon sok zsidó férfit, nõt
és családot tudtam megmenteni…”

Horthy Istvánnét 1993-ban a Magyar
Köztársasági Érdemrend középkeresztjével
tüntették ki. 2011-ben Budapesten az I. kerü-
let díszpolgárává választották. Emlékiratainak
címe, Becsület és kötelesség találóan fejezi ki
életútját. Hûségesen tette a dolgát. Szerényen,
egyszerûen, ahogyan mindig is élt. Végezetül a
díszpolgári cím átadásán, a Budavár Arany-
könyvébe bejegyzett gondolatait idézem:
„Hosszú életemben rájöttem arra, hogy milyen
fontos az elfogadás és a türelem, egymás elfo-
gadása és megértése. Ne tartsuk meg magunk-
nak, amit kaptunk akár anyagiakban, akár sze-
retetben: ez nem csak ránk, magyarokra nézve
fontos, hanem a világbéke érdekében.”

Fenyvesi 

Mária szobor a Budai Vár fokára 
Várhatóan ez év õszén avatják fel Mátyássy László
szobrászmûvész Mária-anya címû alkotását a
Budai Vár déli kortina falának Dunára nézõ ol-
dalán. A közadakozásból megvalósuló kompozí-
ció 1,6 méteres gipsz változatát április 18-án a
Várnegyed Galériában mutatták be a közönség-
nek. A beszélgetésen az alkotó mellett részt vett
Erdélyi Zsuzsanna Kossuth-díjas néprajzkutató,
Dávid Katalin Széchenyi-díjas mûvészettörté-
nész, Kacsoh Cecília textilmûvész, valamint
Klukon Edit zongoramûvész, az Immaculata
Alapítvány a Köztéri Szobrok Emeléséért kurató-
riumának elnöke. 

A kezdeményezésrõl a szobor ötletgazdáját,
Klukon Editet kérdeztük.
s Honnan jött az ötlet, hogy Budapesten felállítsa-
nak egy Mária-szobrot? 

2007-ben a spanyolországi Bilbaóban koncertez-
tünk férjemmel, Ránki Dezsõvel. Az elõadásokra
menet többször is áthaladtunk egy nagy téren,
ahol a körforgalom közepén feltûnt egy magas
posztamensen álló Krisztus-szobor. A nagyvárosi
forgatagban megmagyarázhatatlan jó érzés kerí-
tett hatalmába. Ekkor született meg a budapesti
Mária-szobor gondolata. Amint hazajöttünk, föl-
hívtam telefonon Mátyássy Lászlót szobrászmû-
vészt – akinek mûvei korábban nagy hatással vol-
tak rám –, és megkérdeztem, elvállalná-e a felada-
tot. Örömömre igent mondott, majd megszüle-
tett ez a gyönyörû, idõtlenséget sugárzó Madon-
na-szobor. A jelkép – anya gyermekével – egyete-
mes, mindannyian magunkénak érezhetjük.

s A Mária-szobor megvalósítása érdekében hozta
létre az Immaculata Alapítványt?

Igen, miután elhatároztuk, hogy a finanszírozást
civil adakozásból oldanánk meg. Elkészült ezer
mappa, mely tartalmazza a szükséges dokumen-
táció mellett Erdélyi Zsuzsanna és Dávid Katalin
esszéit, Nagy Gábor Tamás polgármester úr írá-
sát is, és elkezdtük a gyûjtést. Barátaink és támo-
gatóink segítségével eddig több mint 22 millió fo-
rint gyûlt össze, ebbõl fedezni tudtuk az eddigi
költségeket – ezúton is köszönet érte. Még mint-
egy 50 millió hiányzik a szobor felállításához
szükséges összegbõl, ezért kérünk mindenkit, aki
kezdeményezésünkkel egyetért, hogy lehetõségei-
hez mérten anyagi hozzájárulásával is segítse
munkánkat. 
s Miért választotta a szobor helyszínének a Budai
Vár déli kortina falát?

Éreztem, hogy a Madonna-szobor központi, az
egész városra tekintõ helyre kívánkozik. Hosszas
gondolkodás után, többekkel konzultálva jutot-
tunk el a Budavári Önkormányzat által is engedé-
lyezett helyszínhez. 2013. április közepén meg-
kezdtük az állvány és a szobor alapzatának építé-
sét, reményeink szerint idén õsszel, de legkésõbb
a tél kezdete elõtt fölállíthatjuk a szobrot. A bi-
zánci stílust is magába ölelõ Mária-anya alakja a
Duna felé fordulva szelíden sugároz majd oltal-
mat és szeretetet. 

Az alapítvány adószáma: 18264757-2-43.
Bankszámlaszám: 12011265-00175632-00100009.   

r. a.

Beszélgetés Koller Györgyné Edittel és Köster Dániel galériavezetõvel

A szépség hatvan éve
Délelõtti csend az udvaron, szobrok köszönte-
nek a lépcsõ elõtt, a falon Amerigo Tot bronz-
márvány domborítása. Azután a csengõ, halk
berregés, és már jön is a házigazda, kedvesen befe-
lé invitál. A tavaszi nyárból jó belépni a szentély-
be, a lassabban pergõ idõbe. Nézni a szépség meg-
annyi bizonyságát: olajképeket, vízjeles grafiká-
kat; holt és mai mesterek nem múló üzeneteit.

Hatvan éves lett a galéria, névadója, a legendás
hírû Koller György kilencven lenne. A második
világháború utáni magyar mûkereskedelem meg-
határozó személyisége volt, aki a nehéz idõkben,
az 50-es évektõl szolgálta és óvta a szépséget.
Legjelesebb mûvészeinket állította maga mellé,
kedves szigorával és tékozló szeretetével. Most
minden róla szól, az ünnepi kiállítás, az emlékezõ
könyv, és ez a beszélgetés is: feleségével, Edit
asszonnyal, és unokájával, aki hat éve vette át a ga-
léria irányítását.

Koller Györgyné 
Annyi mindent kellene mondanom, egy regény
is kevés hozzá – kezdi az emlékezést. – Doktori,
majd jogi tanulmányaiból is kimaradt a férjem,
egyszerû ok miatt, nem volt pénz. Koller György
erõs akaratú ember volt, de kellett is, hogy a galé-
riát vezetni tudja. Akkor a tanács adott ideiglenes

engedélyt, miután jó emberek támogatták: Csók
István, Pátzay Pál, Pór Bertalan, Szõnyi István…
Pár mûvésszel el is indult, de csak grafikát és réz-
karcot lehetett forgalmazni.
s Milyen volt a kezdet?

A férjemnél kiváló szervezõ gárda volt, ennek el-
lenére rövid idõ alatt „kivégezték”. Mentek a fel-
jelentések, ahogy akkoriban szokás volt. A legtöb-
ben ilyenkor megijednek, más munka után néz-
nek, de Gyurka soha életében nem engedett. Éle-
te kockáztatásával mentette a zsidókat, berúgta az
ajtót a Mûvészeti Alapnál, a minisztériumban
asztalt verve mondta az igazát. Százalékot kapott,
pontos könyvelést vezettünk. A Rézkarcoló
Mûvészek Alkotóközössége nevében járták az or-

szágot a szervezõk, mappájuk tele volt gyönyörû
grafikákkal. Száz-kétszáz forintért lehetett értékes
munkákat kapni.
s Hogyan találtak rá a Várnegyedbeli házra?

Elindult a galéria a Munkácsy Mihály utcából,
egy szobával, három emberrel. Sok félelemmel,
hogy mikor szüntetik meg, de ez is elmúlt egy va-
rázsütésre, és Koller lett a példakép. Nagyon sokat
dolgoztunk, minden hozzá tartozó mûvésznek ju-
tott pénz, hogy valamennyire szabadon tudjon al-
kotni. Hosszú római évek után hazalátogatott
Amerigo Tot; a harmadik vasárnap meghirdette
Gyurka az újságokban, hogy dedikál, és tódultak
az emberek. Mikor a gödöllõi Agráregyetemnek
1972-ben elkészítette a Mag apoteózisa címû ha-
talmas domborítását, akkor kapta ezt a telket, s
arra építettek neki lent egy mûtermet. Már beteg
volt, inkább a közeli szállodában lakott, így kibé-
reltük tõle; halála után pedig megvettük.
s A Koller Galéria így kezdte mûködését?

Grafikát és rézkarcot árulhattunk, késõbb enge-
délyezték a kisplasztikát. Ezt a keskeny épületet
Somlai Tibor zseniális belsõépítész álmodta meg
gyönyörû csillárral, korabeli berendezésekkel.
Már ott volt Pátzay Pál, jött Melocco Miklós, Bor-
sos Miklós, aki nem volt „alkalmas” az ifjúság ne-
velésére, és 1956 után kirúgták az egyetemrõl.
Hozzátartozott a galéria életéhez, hogy egész dél-

elõtt ott voltak a mûvészek, fönt Gyurka szobájá-
ban. Életre szóló barátságok szövõdtek, fõleg a fi-
atalok merítettek sokat ezekbõl a tartalmas órák-
ból. Varga Imre egyszer megjegyezte: „Koller iro-
dája úri kaszinó és gyóntatószék egybevéve”.
Jöttek hozzá a mûvészek, kellett a pénz. Almásy
Aladárnak négy gyereke volt, sokszor kapott elõ-
leget, de nem csak õt segítette ki. Mecénás is volt,
nem csupán jó barát.

s Hatvan éves a Koller Galéria!
Sokan mondták nekem, hogy áldozatos életet él-
tünk. Nem volt az, a férjem annyira szerette, hogy
nem tudott nélküle létezni. A mûvészek, a bará-
tok, a remek képek, a kiállítások, a külföldi múze-
umok együtt adták a kifogyhatatlan munkaked-

vet. Halála után egy ideig Menyhárt László mûvé-
szettörténész vezette a galériát, majd mikor az
unoka, Dániel befejezte tanulmányait, õ vette át
a stafétabotot. Ennek örülök legjobban, a családi
folytatásnak, a folytonosságnak, hogy van, ma is
mûködik, és tartja a magas színvonalat! 

Köster Dániel
Németországban tanultam, és 2006 óta irányí-
tom a galériát – folytatja a beszélgetést Koller
György unokája. – Próbálom a régi szálakat össze-
kötni, továbbvinni és fejleszteni. Képviselni azo-
kat a mûvészeket, akik régóta hozzánk tartoznak,
és nyitni a mai fiatal alkotók felé. Külföldön is
tettünk lépéseket, fõleg Olaszországban mutat-
koztunk be néhány sikeres közös kiállításon. A
mostani olasz kulturális év is jó alkalom, hogy le-
hetõséget adjunk tehetségeinknek.
s Róma összefügg Amerigo Tot ottani munkálkodá-
sával?

Természetesen a háttérben ez van, ezért rendez-
tünk be 2010-ben az emeleten egy emlékszobát.
Utalva ezzel is a folyamatosságra, a gazdag múlt
megõrzésére. Örömteli hír, hogy tervezünk Bari-
ban május végén egy életmû kiállítást, s ebben mi
is közremûködünk.
s Hogyan készült életének új feladatára?

Nagy szeretettel és sok biztatással léptem nagy-
apám helyére. Kulturális menedzsmentet tanul-
tam, és az olasz mûvészettörténetrõl is hallgattam
elõadásokat. Ezek után, úgy éreztem, eljött az ide-
je, hogy továbbvigyem ezt a szellemi örökséget.
Elõször fel kellett mérnem a helyzetet, mi volt, mi
van a galériában; a profilját át kellett alakítani, az
új irányvonalat kijelölni. Úgy érzem, ezeket elég
jól ítéltem meg, és minden jól folytatódik.
s Találkozott még nagyapjával, a legendás Koller
Györggyel?

Találkoztam vele, tizenhat éves voltam, amikor
meghalt. Elég sokat voltunk együtt nyaraláskor, és
egyéb alkalmakkor. Gyerekfejjel is éreztem, hogy
egy különleges ember. Néztem a galériában, hogy
bánik a mûvészekkel, milyen kedvességgel és hoz-
záértéssel. A legfontosabb dolgok élesen megma-
radtak bennem, s bizonyára, rejtetten, ott mun-
kál a hétköznapjaimban. Persze meg kell jegyez-
nem, más idõk voltak akkor, más körülmények…
s Hogyan készülnek az évfordulóra?

Az elõkészületek már az elmúlt év elején elkez-
dõdtek, a tervezett könyv még régebben, hiszen a
fontos részekhez kutatni is kellett. A kettõs évfor-
dulóra koncentráltunk mindent: nagypapánk,
az alapító 90 éves, a galéria pedig hatvan. Május 9-
én 17 órakor nyílik a „60 év 60 mûvész” címû ki-
állítás: ezen a régi jeles alkotók vesznek részt, és a
Koller-díjasok. Ismét együtt lesz a baráti kör, a ké-
pek külön is emlékeznek. Bemutatjuk Feledy
Balázs nagyon szép és értékes könyvét: Koller –
Egy legenda nyomában, a MTA Zenetudományi
Intézet Haydn termében. Remélem, méltó emlé-
kezés lesz, a kivételes tiszta ember, Koller György
néhány napig itt él közöttünk.      Fenyvesi Félix Lajos 

A jubileumi kiállítás június 2-ig tekinthetõ meg a
Koller Galériában (I., Táncsics utca 5.)

Szalay Lajos, Kass János, Reich Károly, Amerigo Tot és Koller György a galériában
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Ember – Gép – Kép
Incze Mózes, a szürreális, idilli világ festõje ra-
dikális módon új korszakot nyitott, alaposan
meglepve a Várnegyed Galéria közönségét.
Legújabb festményei az emberiség jelenét(?),
jövõjét abszurd keserûséggel vizionáló mûvész
látomásai.  

A május 2-dikai kiállításmegnyitón a képi
világgal harmonizáló 21. századi dzsesszmuzsi-
ka – Bolcsó Bálint és Horváth Balázs duója – is
ráirányította a figyelmet a társadalmi elidege-
nedést és a technika uralkodását hangsúlyozó
képekre. 

Szabó Emma Zsófia mûvészettörténész meg-
nyitóbeszédében jelezte, hogy Incze Mózes fest-
ményein már korábban is megjelentek az egy-
egy tárgyat, testrészt ábrázoló, csendéletnek tû-
nõ képek, amelyek azonban, sorozatban szem-
lélve õket, inkább leltározás, vagy bezacskó-
zott, bûnügyi bizonyítékok benyomását keltet-
ték. Ebbe a körbe tartozik többek között a
most kiállított Steril címû festmény is.  

A képeken feltûnõ számítógép tartozékok
(kábel, monitor, pendrive, hangszóró) az em-
beri környezet tartozékaivá váltak. A természe-
ti vagy mûvészi hátteret informatikai eszközök
váltották föl. Az életben lehetséges függõségek
különbözõ képzetei ébrednek a nézõben, fõ-
leg mivel a képek körülményei is valamilyen
tisztátalan, kétes közegre utalnak. Különösen
igaz ez a Testvérek és a Hacker címû képekre. 
A sokszor tragikus témájú festmények címei
majdnem mindig tartalmaznak valamilyen já-
tékosságot, nyelvi humort, noha az ábrázolá-
sokon humornak nem sokszor találni nyo-
mát. A csonka és sérült embereket ábrázoló
könyörtelen képek a mûvészettörténész sze-
rint sajátos figyelemfelhívás a közös sors ob-
jektív kegyetlenségére.

Incze Mózes festményei között a kiállítás lá-
togatói érzékenységüktõl függõen gyönyör-
ködhetnek a festõi bravúrban, a festészet klasz-
szikus témáinak és mûfajainak újraértelmezé-
seiben, a különbözõ mûvészeti korok eszköze-
inek használatában és abban az összetéveszthe-
tetlen egységben, ahogy a mûvész mindezeket
egybeolvasztja.    r. a.

Május 3-án a teltház ellenére is a dzsessz mûfajához illõ intim hangulat-
ban vette kezdetét a Beethoven Budán rendezvénysorozat. A koncertte-
remmé átrendezett képviselõ-testületi tanácsterem pulpitusán ezúttal
egy fekete hangversenyzongora uralta a teret.

Az est közönségét és fellépõ vendégét, Szakcsi Lakatos Béla Kossuth-
díjas zongoramûvész–zeneszerzõt, a fesztivál házigazdája, dr. Nagy Gá-
bor Tamás polgármester köszöntötte. Bevezetõben felidézte az ünnepi
emlékkoncertek tizenhárom éves történetét, hozzátéve, ma már az is ha-
gyománynak számít, hogy Beethoven mûvei között különbözõ zenei stí-
lusokat, mûfajokat képviselõ muzsikusok kalandoznak. Az idei rendez-
vényre Szakcsi Lakatos Bélát kérték fel, mutassa be, hogyan inspirálta õt
Beethoven muzsikája. A polgármester megosztotta a közönséggel szemé-
lyes élményét is, hogy néhány hónappal ezelõtt maga hívta fel telefonon
a neves dzsessz-zongoristát. A mûvész már az elsõ kérésre örömmel igent
mondott. A komolyzenei improvizáció nem része a zenei divatirányza-
toknak, a klasszikus muzsika azonban mélyebb gyökerekkel kötõdik a
neves zenész életmûvéhez – emlékeztetett dr. Nagy Gábor Tamás, majd
közösen felidézték azt az anekdotát, amely szerint, amikor Mozart meg-
hallotta, hogyan improvizál a 16 éves Beethoven, nagy jövõt jósolt neki.

Szakcsi Lakatos Béla közel kétórás koncertjén a legnépszerûbb Beet-
hoven mûveket idézte fel. Szinte elmaradhatatlan baseball sapkáját ezúttal
ünnepi fejfedõre cserélte. Saját improvizációit az eredeti darabok, illetve
részletek lejátszása után, az ismert dallamsorokhoz kötötte. Egy könnyed
dallal indított, majd az V. (Sors) szimfónia zongoraátirata következett,
amelyben tételrõl tételre variálta a klasszikus zeneszerzõ muzsikáját. Az ere-
deti kotta mellett mindig készenlétben volt az elõre lejegyzett improvizáci-
ós vázlat is. 

A Holdfényszonáta után a muzsikus Beethovennek ajánlott saját mûvét
mutatta be, amely a szabad dzsessz világából érkezett. A IX. szimfónia zon-
goraátiratát játszva Szakcsi óriási ívet járt be, mert a variációkon és dzsessz
elemeken túl, más Beethoven mûvek dallamsorait is beillesztette a kompo-
zícióba. A mûvészben láthatóan hatalmas energiát szabadított fel az impro-
vizációs játék. Ráadásként a Für Elise-t játszotta a közönségnek, a jól ismert
dallamokkal zárva a megismételhetetlen estet. R. A.

Május 5-e délutánján a Városháza aulája adott
otthont ifj. Balázs János Junior Príma-díjas zongo-
ramûvész Beethoven hangversenyének. A Buda-
vári Önkormányzat által szervezett rendezvényso-
rozat második koncertjére belépõdíj nélkül vár-
ták az érdeklõdõket. 

A közönséget köszöntõ dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester elmondta, hogy a megemlékezés
ma már nem csupán arra a napra és helyszínre
összpontosít, amikor és ahol Beethoven 1800-
ban hangversenyt adott. A többnapos ünnepség
célja a zeneszerzõ életmûvének sokszínû bemuta-
tása.

A fennmaradt források szerint Beethoven több-
ször is tervezte, hogy visszatér Budára és koncertet
is ad, az élet azonban úgy hozta, hogy látogatása
mindannyiszor elmaradt. A rendezvénysorozat
szervezõi azt szeretnék – hangsúlyozta dr. Nagy
Gábor Tamás – hogy Beethoven minden évben
visszatérjen hozzánk. A polgármester ezt követõ-
en Joseph Haydn szavait idézte, aki 1793-ban így
köszöntötte tanítványát, Beethovent: „…Az ön
inspirációja kimeríthetetlen, olyan gondolatai
fognak születni, amilyenek eddig senkinek, és

ezen gondolatait soha nem fogja feláldozni sem-
mifajta zsarnokságnak, sokkal inkább a szabályo-
kat fogja feláldozni az inspirációja érdekében;
mert ön nekem olyan embernek tûnik, akinek
egyszerre több feje, több szíve és több lelke is
van…” Az ünnepség házigazdája e gondolatokhoz

hozzáfûzte reményét, hogy a koncerten ifj. Balázs
János is „új szívet és lelket ad” Beethoven muzsiká-
jának. Az est házigazdája a fiatal mûvészt a Cziffra
György-i hagyomány egyik leghitelesebb képvise-
lõjeként mutatta be, aki a mûveken túl az alkotó
lelki világát is megszólaltatja. Koncertjein elmosó-
dik az alkotó és az elõadó közötti határvonal.

A mûvész, aki mûsorát partitúra nélkül játszot-
ta végig, valóban elvarázsolta a közönséget. Elá-
rulta, hogy maga Beethoven a C-mollban írt da-
rabjait kedvelte a legjobban, ezért az ebben a
hangnemben írt „Pathetique” szonátával kezdte
emlékmûsorát. A Liszt Ferenc átiratában játszott
V. szimfónia elsõ tételével magával ragadta a hall-
gatóságot és érzékeltette, hogy a jól ismert harmó-
niák érzelemmel telten milyen különlegesen szól-
nak. A ritkán hallható kéttételes G-dúr szonáta
következett, majd a Hét variáció „God save the
King”, azaz az Egyesült Királyság himnuszának
dallamára. A hivatalos mûsort a „Holdfény” szo-
náta zárta, de a közönség nem engedte távozni a
mûvészt. Balázs János a ráadásban egy virtuóz
Chopin keringõt, majd Kodály Háry János címû
daljátékának Intermezzóját játszotta.

A Beethoven Budán sorozat záró rendezvénye, az ünnepi hangverseny elõtt
a budavári közönség minden esztendõben szertartásszerû megemlékezésen
idézi fel a klasszikus zeneszerzõ egykori látogatását. Május 7-én este dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester arra kérte a Nemzeti Táncszínház épülete elõtt
gyülekezõket, képzeljék el a 213 esztendõvel ezelõtti helyszínt és az esti han-
gulatot: - A Sándor palotával szemben ott állt a Teleki palota, a látványt
nem csúfították el háborús nyomok. Az egykori karmelita kolostorból át-
alakított színház épületének látványa azóta sem változott. 

Az akkor harminc esztendõs Beethovent megelõzte a híre. Sokan miatta
érkeztek a hangversenyre. Akadt, aki nem jutott be, sõt sokaknak késõbb
sem sikerült a mester játékát meghallgatni. 1802-ben kezdett romlani a hal-

lása, de még tíz esztendõn keresztül játszott. Az utolsó mûveinek írásakor
már teljesen megsüketült. A rövid ünnepség szónoka egy anekdotával il-
lusztrálta a zeneszerzõ népszerûségét. A történet szerint Ludwig van Beet-
hoven és Johann Wolfgang Goethe 1807-1808 táján együtt üdültek Karls-
badban. A zseniális zeneköltõ és a költõzseni összebarátkoztak, s gyakran in-
dultak együtt kocsikirándulásra. Kocsizás közben sokan felismerték a két hí-
rességet, és a járókelõk sûrûn lengették feléjük kalapjukat: Kínos dolog ez a
nagy népszerûség – panaszkodott Goethe –, mindenki köszön nekem...

Kár ezen bosszankodni – nyugtatta meg Beethoven. – Lehet, hogy ne-
kem köszönnek. 

A koncerten fellépõ muzsikusokról, Baráti Kristóf hegedûmûvészrõl és
Würtz Klára zongoramûvészrõl a rendezvény házigazdája elmondta, hogy
különleges találkozásuk óta (amelyrõl baráti Kristóf elõzõ lapszámunkban
mesélt) megjelent közös lemezük is. A CD elsõként az ünnepi koncert nap-
ján került forgalomba. Baráti Kristóf nemzetközi hírû hegedûs, „hozzá fog-
ható tehetség évtizedenként, sõt generációnként egy, ha akad” – írta róla az
amerikai Fanfare zenei szakfolyóirat. 

Dr. Nagy Gábor Tamás rövid köszöntõje után megkoszorúzta a Nemzeti
Táncszínház homlokzatán lévõ, Beethoven budai koncertjére emlékezõ
márványtáblát.

A különleges hangulatú szonátaesten két átszellemült mûvész precíz,
ugyanakkor érzelmekkel teli játékát élvezhette a közönség. A versenymû
hangzású szonátákban gyakran a zongora dominál – eredetileg Beethoven
maga játszotta ezt a szólamot – ugyanakkor Baráti Kristóf Stradivarijával
harmóniát teremtett a két hangszer között. A Steinway & Sons hangver-
senyzongorán játszó Würtz Klára láthatóan nagy élvezettel merült el a mu-
zsikálásban. Az Esz-dúr és G-dúr szonáták után a duó az A-dúr, azaz a
Tolsztojt novellára ihletõ „Kreutzer” szonátát játszotta. Az ünnepi hangver-
seny közönségétõl a ráadásban a „Tavaszi” szonáta 2. tételével búcsúztak a
mûvészek.

BBeeeetthhoovveenn  BBuuddáánn 22001133
A bécsi klasszikától a modern dzsesszig 

Varázslat az aulában

Szonátáival emlékeztek a mesterre 

Szakcsi Lakatos Béla zongoramûvészt dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte

Incze Mózes festõmûvész

Ifj. Balázs János zongoramûvész 

Baráti Kristóf hegedûmûvész és Würtz Klára zongoramûvész

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

Tóth István fotómûvész 2002-ben az elsõk kö-
zött ajándékozta alkotásait az Országos Széchényi
Könyvtár Jelenkori Fotómûvészeti Gyûjteményének.
Több mint 240 felvétele a magyar fotográfia történeté-
nek fontos fejezetét képviseli. Az idén 90 esztendõs
mûvészt alkotásaiból válogatott jubileumi kiállítással
köszöntik. A tárlat az Ereklyetérben tekinthetõ meg jú-
nius 14-ig, keddtõl szombatig 10.00-18.00 óra között.
(Budavári Palota F épület).
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Nyár végén bõvül 
tovább a szelektív 
hulladékgyûjtés
Áprilisban közel háromszáz I. kerületi címre
szállították ki a Fõvárosi Közterület-fenntartó
(FKF) Zrt. munkatársai a kék és sárgafedelû
kukákat, melyekben mûanyagot és fémet, il-
letve papírt gyûjthetünk elkülönítetten. Az
FKF tájékoztatása szerint az elsõ ütemben az
ingatlanok több mint 90%-ánál sikerült a sze-
lektíves tartályokat kihelyezni, tizenhárom in-
gatlan esetében azonban jelezték a kezelõk, tu-
lajdonosok, hogy meglátásuk szerint az új ku-
kák elhelyezésére nincs mód. Ahol viszont el
tudták helyezni a gyûjtõedényeket, ott a lakók
általában aktív gyûjtésbe kezdtek – igaz, egyes
helyeken még nem használják ki a tartályok
teljes térfogatát két begyûjtés között. Mind-
ezidáig a várt intenzitással gyûlnek a papírhul-
ladékok, valamint a fémek és mûanyagok, né-
hány helyen azonban már kérték, hogy helyez-
zenek ki a jelenleginél nagyobb edényeket. 

Bár a házhoz menõ hulladékgyûjtés fõ célja
az, hogy csökkenjen az ingatlanoknál összegyû-
lõ kommunális szemét mennyisége, illetve a
szelektív hulladékgyûjtõ szigetek helyett is egy-
re inkább a lakóházak legyenek a gyûjtés szín-
terei, az elmúlt néhány hét során a hulladék-
kezelõ társaság e téren még nem tapasztalt szá-
mottevõ változást. 

Kérdésünkre az FKF Zrt. közölte: várhatóan
a nyár második felében fognak újabb I. kerüle-
ti ingatlanokat bevonni a házhoz menõ szelek-
tív hulladékgyûjtési rendszerbe, 2014 végéig
pedig az összes lakóingatlannál megjelennek
ezzel a szolgáltatással. A közterületi gyûjtõszi-
geteken, a házaknál is gyûjtött anyagféleségek
esetében a tartályok bevonása az év második
felében kezdõdhet meg.                   -d- 

Szilágyisok a 
szemét nyomában
Április 22-én a Föld Napja alkalmából egy kis
csapat a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumból elin-
dult, hogy feltérképezze, hová kerül Budapest
szemetének mintegy a harmada. A Pusztazá-
mori Regionális Hulladékkezelõ Központba
látogattunk el, ahol Mile Gábor fõmérnök vé-
gigvezetett minket a 13 éves és 91 hektáros te-
lepen. Betekinthettünk a laborba, ahol rend-
szeresen ellenõrzik a szemét minõségét és szá-
zalékos tartalmát (papír, mûanyag és legna-
gyobb mennyiségben egészségügyi hulladék).
A telepre érkezõ, szeméttel megpakolt jármû-
veknek fel kell hajtaniuk az óriás „mérlegre”,
majd kifelé menet újra megmérik õket a telep
túloldalán. A mérési értékek különbözetébõl
megállapítható az ide hozott szemét súlya, leg-
feljebb 20 kg tévesztéssel. A mért súly után kell
a díjat megfizetni. Ez a központ azért is külön-
leges, mert a budapesti lakosok egyénenként is
elhozhatják a hulladékaikat. Ezt követõen
megmásztuk a szeméthegyet, valamint bete-
kintést nyertünk a 2005-ben épült komposztá-
ló üzembe, amely 5 ütemben komposztálja a
zöld hulladékot. A telepen található ezen kí-
vül még egy csurdalékvízgyûjtõ-medence is,
amely elvezeti a szemétben felgyülemlõ vizet.
A szemétlerakó aljában egy többrétegû ásvá-
nyi- és lemezszigetelés akadályozza meg, hogy a
környezetre káros anyagok a talajvízbe kerülje-
nek. A szemétben felgyülemlõ úgynevezett
depónia gázokat csöveken elvezetik, és az euró-
pai uniós törvények szerint 2014-re zöld ener-
giaként kerülnek felhasználásra. Erre azért
van szükség, mert a depónia gáz több mint
50%-a metán, amelynek az üvegházhatása a
szénmonoxid huszonötszöröse.

A nap folyamán sok fontos ismerettel gazda-
godtunk. Megtudtuk többek között, hogy Bu-
dapest szemetének a 35%-át szállítják ide. Ez
jelenleg évente 300.000 tonna, amelybõl
20.000 tonna zöldhulladék. Ez a hatalmas
szám 2005-ben még csupán 60.000 tonna
volt. A hegymászást követõen még megnéz-
tünk egy kisfilmet a budapesti szemét történe-
térõl, majd élményekkel és ismeretekkel gya-
rapodva szálltunk fel az iskolába visszamenõ
kis buszra. Az egész csapat nevében kijelenthe-
tem, hogy felejthetetlen „kalandban” volt ré-
szünk. Gröndahl Gabriella

Az elmúlt években igazi közösségi programmá vált
az önkormányzat szervezésében megtartott tava-
szi kerülettakarítás. Idén sem volt ez másképp, a
lelkes önkéntesek hat elõre kiválasztott kerületi
közterületet szabadítottak meg a télrõl visszama-
radt zöldhulladéktól, az eldobált szeméttõl, illetve
a graffitiktõl.

Kerülettakarítási akcióval csatlakozott a Föld
Napja programjaihoz a Budavári Önkormányzat.
A hagyományos közösségi rendezvényt alaposan
kibõvítették, ezúttal már hat helyszínen várták az
önkénteseket. A munkából a kerületi iskolások
is kivették a részüket, a Vérmezõ megtisztítását a
Kosztolányi Dezsõ Gimnázium diákjai vállalták
magukra, a Halászbástya melletti játszóteret a
Budavári Általános Iskola tanulói, a naphegyit a
Lisznyaisok takarították ki. A Toldy Ferenc Gim-
názium tanulói a Donáti utcai játszóteret vették
gondozásukba, míg a Halászbástya körüli zöld te-
rületen a Hilton Budapest munkatársai dolgoz-
tak, a takarításhoz szükséges eszközöket az önkor-
mányzat bocsátotta a résztvevõk rendelkezésére.

Idén a Cserkész Szövetség is csatlakozott a prog-
ramhoz, az önkéntesek a Batthyány tér, a Szilágyi
Dezsõ tér és a Corvin tér megtisztítását vállalták
magukra. Bár dolgos kézbõl nem volt hiány, sze-
rencsére szemétbõl annál inkább: az egész napos
munka végén alig négy köbméter hulladék gyûlt
össze, ami azt bizonyítja, hogy a kerület lakói a
mindennapokban is gondot fordítanak lakókör-
nyezetük ápolására, tisztán tartására.

Mossák a kerületet

A hosszúra nyúló tél miatt a megszokottnál némi-
leg késõbb, áprilisban kezdte meg a kerületi vá-
rosrészek gépi átmosását az önkormányzat. A kö-
zel két héten át tartó munka végeztével egészen
õszig, elõre meghatározott ütemterv szerint taka-
rítják a járdákat az önjáró tisztítógépek és a nagy-
nyomású szivattyúval felszerelt mosóautó, ame-
lyek hetente legalább egyszer a kerület vala-
mennyi pontjára eljutnak. 

Bár a fõváros köztisztaságáról szóló rendelet
értelmében az ingatlan tulajdonosa (kezelõje,
használója) köteles gondoskodni többek között
az ingatlan elõtti járda, továbbá a járda és a kocsi-
út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gon-
dozásáról, tisztán tartásáról, a feladat egy részét a
Budavári Önkormányzat mégis magára vállalta.
A gépi takarítást végzõ GAMESZ idén is a nagy-
felületû mosással kezdte a tavasztól késõ õszig
tartó munkát. 

Ennek keretében elõször három napon keresz-
tül a Víziváros, majd két-két napig a Vár, a Krisz-
tinaváros, a Naphegy, majd a Gellérthegy járdáit
és közlépcsõit szabadították meg a kisteherautók-

ra szerelt nagynyomású mosókkal a tél folyamán
lerakódott portól, illetve a jégmentesítést követõ-
en visszamaradt zeolittól. 

A takarítás során a jármûvekkel megközelíthe-
tõ valamennyi önkormányzati tulajdonú járdát,
illetve közlépcsõt megtisztítják. Elõfordulhat
ugyanakkor, hogy egyes helyszínekre a parkoló
autók, illetve más útakadály miatt nem jutnak el,
ezeket a területeket azonban lehetõség szerint egy
késõbbi idõpontban ismét felkeresik, vagy kézi
erõvel végzik el a tisztítást.   

A tavaszi lemosó takarítást követõen immár
napi munkarendben folytatódik a munka, amit
úgy szerveznek, hogy hetente legalább egyszer az
összes járdaszakasz sorra kerüljön. Kiemelt figyel-
met kap a Budai Vár, amelyet heti két alkalom-
mal járnak végig az önkormányzat seprõgépei,
míg a Halászbástya környezetében a tavaly vásá-
rolt elektromos hulladékgyûjtõ gép gondosko-
dik az idegenforgalmi szempontból rendívül fon-
tos terület tisztán tartásáról.

A GAMESZ munkatársai a kutyagumi eltünte-
tésérõl is gondoskodnak, a Várban napi rendsze-
rességgel, a kerület fennmaradó részén pedig két-
naponta ürítik a több mint száz gyûjtõedényt, va-
lamint pótolják a hiányzó mûanyagzsákokat. A
tapasztalatok szerint a kutyatulajdonosok döntõ
többsége feltakarítja kedvence után a járdát, így –
legalábbis ezen a téren – egyre kevesebb dolga
akad a munkásoknak.   

Tavaszi kerülettakarítás

Bemutatták az elsõ 
napelemes autóbeállókat
A Márvány és a Gyõzõ utca sarkán található, parkolóként használt foghíjtelken különleges
napelemes autóbeállókat alakított ki az SWR Bauconsulting Kft. A környezetkímélõ áram-
termelõ rendszert dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, dr. Aczél Péter fõépítész, továbbá
dr. Magyar Zoltán kétszeres olimpiai bajnok tornász, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke,
valamint Kozmann György világbajnok kenus jelenlétében adta át a beruházó.

„A 21. század földi létének nagy kihívása, hogyan lehet energiát nyerni a környezetünk el-
pusztítása nélkül” – hívta fel a figyelmet a kerület polgármestere, aki szerint az is fontos kér-
dés, hogyan válhatnak elérhetõvé a megújuló energiákat alkalmazó technológiák a családok
számára. 

Johann Oskar Gangl, az SWR alapítója elmondta: hazánknak kiváló lehetõségei vannak
a napenergia-hasznosítás terén, ám egyelõre alig használjuk ki természeti adottságainkat.
Pedig érdemes lenne – mint elhangzott, télen a paksi atomerõmû termelésének kétszerese,
nyáron pedig annak hatszorosa lenne elõállítható a nap energiájával. 

Az SWR által kifejlesztett napelemes gépkocsi-beállók elsõ prototípusait a cég irodája mel-
lett, a Márvány utca 18. szám alatti parkolóban mutatták be az érdeklõdõknek. A helyszínen
1 darab, egy autó tárolósára alkalmas beállót, valamint 2 darab kettõs gépkocsi-beállót alakí-
tottak ki szolár CarPort néven, amelyek a társaság irodájának elektromos áram ellátását biz-
tosítják. 

A napelemes rendszer tulajdonosaként bárki egy energiatermelõ „kiserõmû” birtokosává
válhat. Az áramtermelés elérheti akár a 4000 KWh/évet, ami közel 200 ezer forint megtaka-
rítást jelenthet egy négytagú családnak. Ha a napelemes rendszer több áramot termel, mint
amennyit a család felhasznál, a hálózatra való visszatáplálással pénzt is lehet keresni.

A szolár CarPort nem csak a háztartási áramszükségletek kielégítésére lehet alkalmas: a
napelemes gépkocsi-beállók kiegészíthetõek egyen- és váltakozó áramú töltõegységgel, így a
rendszer alkalmassá tehetõ elektromos autók „megtankolására” is. Egy 20 négyzetméteres
CarPort által töltött elektromos autóval a számítások szerint évente 10 ezer kilométert lehet
megtenni ingyen, zöld energia felhasználásával. -d- 

Tilos a kerti égetés
Megkezdte a kukák mellé kihelyezett „Kerti zöldhul-
ladék” feliratú mûanyagzsákok begyûjtését a Fõvá-
rosi Közterület-fenntartó Zrt. Az elszállításra heten-
te egy alkalommal, a reggeli órákban kerül sor, a pon-
tos idõpontról elõre értesítik a lakókat. 

A tavasz a természetben is a nagytakarítás ideje, ez a
legjobb alkalom arra, hogy megszabaduljunk a ker-
tekben felgyülemlett zöldhulladéktól. Ebben segít
az FKF Zrt., amely meghatározott rendben, idén is
ingyenesen elszállítja a cég logójával és a „Kerti zöld-
hulladék” felirattal ellátott zsákokat. Amennyiben a
házi komposztálásra nem nyílik lehetõség, minden-
képpen érdemes ezt a megoldást választani, hiszen
Budapest területén továbbra is tilos az avarégetés, a
szabály megszegõi több tízezer forintos büntetésre
számíthatnak. 

Tudni kell, hogy a hatvan, illetve száz literes gyûj-
tõzsákokba kizárólag lomb, fa- és bokornyesedék,
nyírt fû, valamint gyom kerülhet, kommunális hul-
ladékot nem tartalmazhat. A vastagabb faágakat leg-
feljebb egy méteresre darabolva, összekötve kell ki-
tenni, ezeket csak akkor viszik el, ha a kötegekre rá-
erõsítenek egy logóval ellátott kerti zöldhulladék
zsákot.

Az FKF Zrt. arra kéri a lakosságot, hogy a kerti hul-
ladék közé ne keverjenek fenyõ és diófa leveleket, il-
letve gallyakat, mivel elõbbiek magas gyantatartal-
muk, utóbbiak pedig olaj-és mérgezõanyag tartal-
muk miatt nem komposztálhatók.

A mûanyag zsákok megvásárolhatók az FKF Zrt.
ügyfélszolgálati irodáiban, a lakossági hulladékgyûj-
tõ udvarokban – az I. kerülethez legközelebb a Test-
vérhegyi út 10/a, illetve a Bánk bán utca 8-10 alatt
található hulladékudvar –, valamint Díjbeszedõ
Holding Zrt. ügyfélszolgálatain, a MOL kutaknál, az
OBI és a SPAR csoport üzleteiben. Mivel a gyûjtõ-
zsákok ára tartalmazza az elszállítás és a komposztá-
lás árát, így más költség a késõbbiekben sem terheli
a vásárlókat. A zsákokat reggel öt óráig kell a kom-
munális kukák mellé kihelyezni, a begyûjtés heten-
te egyszer történik, a pontos idõpontról a postalá-
dákba eljuttatott kiadványból tájékozódhatnak a
lakók. 

További információ: 06-40-353-353. Honlap:
www.fkf.hu. 

A takarításon kívül a hinták alatti gumitéglákat is újrarakták a játszótéren a diákok

A VÁRNEGYED
újság korábbi számai is olvashatók 

az Interneten a www.budavar.hu honlapon, 
a Magazinok címszó alatt.
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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))  ffoollyyaammaattoossaann
kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LAKÁSO-
KAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,
wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

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

II..  kkeerr.. Gellérthegyen Berényi u., I. emeleti igényesen felújí-
tott, cirkós, biztonsági ajtós, riasztós 45 m2-es 2 szobás, erké-
lyes, közös és külön tárolós, kocsibeállós, teremgarázsos la-
kás eladó. Telefon: 06-30-949-6400.

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

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

KKöözzttiisszzttvviisseellõõii állományban dolgozó fiatalember ottlakás
nélkül, olyan idõs néni, bácsi vagy házaspár gondozását vállal-
ná akik eltartási vagy életjáradéki szerzõdést kötnének. Tel.:
06-70-232-6998.

GGaarráázzss kiadó Alkotás úton a Déli pályaudvarnál. Telefon:
06-30-461-4092. MR.mzsa@freemail.hu

Budai várfalon belül, Dísz téren 58 nm-es öröklakás eladó.
2 szoba + hall, világos, 3. emeleti, 70-es években épült ház,
irányár 24,5 M Ft. Telefon: 06-20-325-1398.

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

BBuuddaaii  Várban, a Tárnok utcában 45nm-es öröklakás, na-
pos, 1. emeleti azonnal költözhetõ. Magánszemélyek érdek-
lõdését várom. Ár: 21 M Ft. Telefon: 06-20-983-9966.

EEggrrii belvárosi másfél szobás, 45 négyzetméteres, csendes,
lakóparkszerû környezetben épült, gázfûtéses, vízórás, erké-
lyes, 4. emeleti lakásom budapestire cserélem vagy eladom
7,2 M forintért, www.egrilakas.freewb.hu, 0620-527-9569.

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

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

KKiiaaddóó igényes, felújított lakást, házat keresünk külföldi üz-
letemberek és diplomaták részére. BaKosLak Ingatlan.
Telefon: 326-0618, 06-20-974-0571.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Naphegy alján a Csap utcában egy ház-
ban lévõ 2 polgári belméretû 56 m2-es (II. és III. emeleti), 2
szobás, nagy étkezõkonyhás, felújított, gázfûtéses önkor-
mányzati lakás bérleti joga átadó. Csereirányár: 9,5 M Ft és
9,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-1933.

BBuuddaaii Vár közelében a Szalag utcában reprezentatív mû-
emlékházban 2 generáció számára is kiváló 92 m2-es, 3 szo-
bás, 2 fürdõszobás, nagy étkezõkonyhás, cirkófûtéses, kert-
kapcsolatos önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga áta-
dó. Csereirányár: 24 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-1933. 

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

NNaapphheeggyy alján 7 lakásos kertes társasházban 30 m2-es, kis
terasz résszel kialakított, napfényes, földszinti, alacsony re-
zsiköltségû, galériázott, felújított öröklakás eladó. Irányár:
8,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-1933.  

AAttttiillaa úton a Horváth-kerttel szemben 71 m2-es, napfé-
nyes, felújított, cirkófûtéses 2,5 szobás polgári belméretû ön-
kormányzati lakás bérleti joga átadó vagy hasonló csereérté-
kû öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 10,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-1933.

BBuuddaavváárrii palota közelében az Attila úton, a vár felé nyíló
panorámás kilátással, hívóliftes, polgári ház legfelsõ emele-
tén eladó egy teljes felújításra szoruló, napfényes, 73 m2-es,
jelenleg mûteremlakásként használt, 2 bejárattal kialakított
öröklakás. Irányár: 15,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
06-30/488-1933.

FFõõ utcában a Francia intézet közelében felújított mûemlék-
ház földszintjén 60 m2-es, 2 szobás, vízórás, felújítandó, gáz-
konvektor fûtésû önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó vagy hasonló csereértékû öröklakásra cserélhetõ.
Csereirányár: 7,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-1933.

TTóótthh Árpád sétány kedvelõinek! 100 m2-es 3 szobás, 2 für-
dõszobás lakás és 90 m2-es 3 szoba hallos, nagy étkezõkony-
hás panorámás önkormányzati lakások örökölhetõ bérleti jo-
ga átadó. Csereirányárak: 26,9 M Ft és 24,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

LLooggooddii utcában eladnánk 106 nm-es, 4 szobás, 3. emeleti,
világos, erkélyes, részben panorámás, cirkófûtéses lakásun-
kat 22 éves házban. Irányár: 37 M Ft. Telefon: 06-20-946-
0678.

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

BBuuddaaii várban a Fortuna utcában 2 lakásos mûemlékház
földszintjén 60 m2-es, teraszos, dongaboltozatos, gázfûtéses
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 15,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933. 

ÚÚrrii utcában, reprezentatív mûemlékház földszintjén 100
m2-es, reprezentatív dongaboltozatos, 3 szobás, nagy étkezõ-
konyhás, cirkófûtéses, teljes felújításra szoruló önkormányza-
ti lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 15,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

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

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszerzéssel,
határidõre, garanciával! Telefon: 06-20-961-6153.

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

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem do-
hányzó 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..

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

TTáárrssaasshháázzkkeezzeelléésstt, közös képviseletet vállalunk korrekt
megbízható módon a budai kerületekben. E-mail: flotthome-
team@gmail.com, telefon: 06-1-274-6135, 06-70-561-
1174.

VVíízzsszzeerreellééss,, villanybojlerek vízkõtelenítése, cseréje, csa-
pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is.
Telefon: 06-30-447-3603.

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

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

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

RREEDDÕÕNNYY,,  RREELLUUXXAA,,  SSZZÚÚNNYYOOGGHHÁÁLLÓÓ,,  ssttbb..
sszzeerreellééssee,,  jjaavvííttáássaa  ggaarraanncciiáávvaall  LLEEGGOOLLCCSSÓÓBBBBAANN!!

TTeelleeffoonn::  00667700--334411--99448899,,  00662200--334411--00004433..

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

ffeellhhíívvááss

11994444-ben történt budavári ostrom és a 1945. februári
kitörés emlékére helytörténeti kiállítást szervezünk az I.
ker. Attila úton. Keresünk az ostrommal, illetve kitöréssel
kapcsolatos német és magyar nyelvû röplapokat, doku-
mentumokat, használati tárgyakat, fegyver maradványo-
kat, roncsokat, amelyek a kiállításhoz köthetõek! Telefon:
06-1-214-2983, 06-20-338-8367.

áállllááss

IInnggaattllaannéérrttéékkeessííttõõkkeett  kkeerreessüünnkk  bbuuddaaii  iirrooddáánnkkbbaa..  AAzz  eellssõõ
22  hhóónnaappbbaann  ffiixx  jjöövveeddeelleemm,,  aaddmmiinniisszzttrráácciióótt  ééss  ccééggeess  tteellee--
ffoonntt  bbiizzttoossííttuunnkk..JJóó  hheellyyiissmmeerreett  ééss  sszzáámmííttóóggééppeess  aallaappiiss--
mmeerreett  sszzüükkssééggeess,,  aa  ttööbbbbiitt  mmeeggttaannííttjjuukk!!  JJeelleennttkkeezzééss::
nnaaggyy..eeddiinnaa@@ccssiicc..hhuu,,  wwwwww..ccssiicc..hhuu..

aaddááss--vvéétteell

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

KKéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroolluunnkk!!
AArraannyyaatt,,  eezzüüssttöött,,  bbrriilliiáánnss  éékksszzeerreekkeett,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  hhaa--
ggyyaattéékkoott..  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..

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

XXIIII..  kkeerrüülleett  KKiirráállyyhháággóó  ttéérrii  aannttiikk  ggaalléérriiáábbaann  kkéésszzppéénnzz--
éérrtt  vváássáárroollookk  aa  mmaaii  lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn  aarraannyy  ééss  eezzüüsstt
ttáárrggyyaakkaatt  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  HHeerreennddii,,
ZZssoollnnaayy  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  aasszzttaallii,,  ffaallii,,  áállllóó  ééss  kkaarróórráákkaatt..
DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--444477--66220044..

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

eeggéésszzsséégg

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

FFÁÁJJDDAALLMMAA  VVAANN?? JJööjjjjöönn  eell  vvaakk  ééss  llááttáásssséérrüülltt  ggyyóóggyymmaass--
sszzõõrrjjeeiinnkkhheezz..  ÕÕkk  aa  kkeezzüükkkkeell  llááttnnaakk!!  SSzzaabbiinnáánnááll::  ppeeddiikkûûrr
ééss  ggyyóóggyyppeeddiikkûûrr,,  mmaanniikkûûrr,,  mmûûkköörröömm..  MMiinnddeenn  II..  kkeerrüü--
lleettii  llaakkoossnnaakk  1155%%  kkeeddvveezzmméénnyy!!  VVIITTAALLIITTYY,,  11001155  BBuu--
ddaappeesstt,,  BBaatttthhyyaannyy  uu..  6677,,  tteelleeffoonn::  ++33667700--335500--11115533..

TTaallppmmaasssszzáázzsstt és testmasszázst vállalok, hétvégén is.
Szükség esetén házhoz megyek. Munkájára igényes, kedves
középkorú hölgy vagyok. Elsõ alkalommal 50% kedvez-
ményt adok. Bejelentkezést: 06-20-496-2597, Ildikó.

vegyes

IIddõõssggoonnddoozzááss, gyermekfelügyelet! Betegápolásban
jártas, gyermekfelügyeletben tapasztalt, tanítói diplomá-
val is rendelkezõ, angolul beszélõ fiatal nyugdíjas, kerületi
lakos idõs hozzátartozójával, kisiskolás gyermekével nap-
közbeni teendõibe besegítene. Telefon: 06-1-3755-633.

Szolgáltatás

E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

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

Állás

Vegyes

Adás-vétel

Egészség

Közlemény

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001133..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

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
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
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Telefon: 0620-467-9352
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Várbarátok Köre
(Litea Könyvszalon)
A Várbarátok Köre legközelebbi elõadását dr. Szent-
györgyvölgyi Péter tartja „Híres budai fürdõk és egyéb
mulatságok” címmel mmáájjuuss  1133--áánn,,  hhééttffõõnn  1177..0000  óórraakkoorr a
Litea Könyvszalonban (Budapest I., Hess András tér 4.).
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Tavaszi kapuvásár
Miféle kincsek kerülnek elõ az ódon falak közül? Tavaszi
kapuvásár lesz mmáájjuuss  1188--áánn  sszzoommbbaattoonn  1100..0000--1144..0000
óórraa  között az Úri utca 54-56. számú ház udvarán. Vári la-
kók kínálják a még jó állapotban lévõ, de feleslegessé vált
holmijaikat. Várnak minden kedves érdeklõdõt!

Régizene klub
MMáájjuuss  1133--áánn  hhééttffõõnn  1199..0000  óórraakkoorr Tabulatúra régizene
klub lesz a Szilágyi Dezsõ téri református templomban. A
belépés ingyenes. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.
Internet: www.tabulatura.hu.

Országos Széchényi Könyvtár
(Budavári Palota F épület)
A Magyar kézmûvesség 2013. – Szent István és kora
kézmûves szemmel címû pályázat válogatott anyagát
bemutató kiállítást az Országos Széchényi Könyvtárban
rendezik meg. A 241 pályázó 411 alkotását felvonultató
tárlat a népi kézmûvesség és a kézmûves iparmûvészet
területét reprezentálja a mívesen kidolgozott használati
és dísztárgyakon, étkészleteken, játékokon és hangsze-
reken keresztül. A kiállítás jjúúnniiuuss  11--iigg,,  kkeeddddttõõll  sszzoommbbaattiigg
nnaappoonnttaa  1100..0000--1188..0000  óórrááiigg  tekinthetõ meg 600 forintos
belépõdíj ellenében. Helyszín: OSZK, Budavári Palota F
épület, VI. emelet, Corvina termek.

Márai Sándor Könyvtár
(Budapest, I., Krisztina krt. 87-91.)
Folytatódik a kerület érdekességeirõl szóló helytörténeti
sorozat, legközelebb a Budai Színkör lesz a téma. 22001133..
mmáájjuuss  2211--éénn,,  kkeeddddeenn  1177..0000 órakor várja az érdeklõdõ-
ket Saly Noémi a Márai Sándor Könyvtárban.

Magyarság Háza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
Somogyi Gyõzõ Kossuth-díjas festõ- és grafikusmûvész
Magyar történelmi zászlók címû kiállítása megtekinthe-
tõ mmáájjuuss  2211--iigg,,  nnaappoonnttaa  1100..0000--ttõõll  1177..0000  óórrááiigg. A belé-
pés díjtalan. www.bgazrt.hu/magyarsaghaza.

Gyalogoljunk együtt! 
Folytatódnak a gyalogtúrák a Tabáni Gyaloglók Köre
szervezésében. A tavaszi túrák április 5-tõl június 15-ig

tartanak. Találkozó pénteken háromnegyed kilenc óra-
kor, a Széll Kálmán tér 61-es villamos megállójában. A
túra útvonala igény szerint a helyszínen kerül kiválasz-
tásra, a gyaloglásra szánt idõ kb. 3 óra. Az esetleges bal-
esetért a túravezetõ felelõsséget nem vállal. A progra-
mon a részvétel ingyenes. Túravezetõ: dr. Szentiday
Klára, telefon: 375-8467.

Budapesti Történeti Múzeum
(Budavári Palota, E épület)
Budavári lantestek 22001133..  mmáájjuuss  2266--áánn,,  vvaassáárrnnaapp  1166..0000
óórraakkoorr a gótikus teremben: „Rutafának sok szép ága”.
Magyar reneszánsz lantdalok, történeti-, egyházi- és vi-
rágénekek, népdalok korabeli lantmuzsikával. Közre-
mûködik: Bognár Szilvia - ének, Kónya István - rene-
szánsz lant. 

Jegyárak felnõtt: 1800 Ft, diák és nyugdíjas: 1200 Ft.
Jegyváltás a helyszínen. Információ és jegyfoglalás tele-
fonon 061-487-8800/887.

Magyar Emlékekért 
a Világban Közhasznú Egyesület
(Budapest, I., Országház u. 14.)
22001133..  mmáájjuuss  1155--éénn,,  sszzeerrddáánn  1188..0000--1188..5500  óórrááiigg: Az „Ér-
mellék 100 híressége” Sóki Béla könyvének, s az Egye-
sület felvételeinek bemutatása.

1188..5500--1199..4455  óórrááiigg:: „Emlékmûvek, emléktáblák Bi-
har-megyében”. Meghívott vendégek: az író, kutató
Dukrét Géza és Csorba Sándor levéltáros Nagyváradról.
(Plébániai díszterem).

Sambhala Tibet Központ
(Budapest, I., Attila út 123. 11-es csengõ)
Az illúzió világa – Tibet Mozi: mmiinnddeenn  ppéénntteekk,,  sszzoommbbaatt,,
vvaassáárrnnaapp  2200..0000  óórraakkoorr.

MMáájjuuss  3311--éénn  1188..0000--2200..0000  óórrááiigg::  Láma Cültrim Sze-
réna - Az emberi létezés lehetõségei, mint a meditáció ki-
apadhatatlan kincsestára. 

A Meditáció ösvényei avagy elmélyülés a tudat tiszta
természetébe. Nyílt nap: mmáájjuuss  1177..,,  1188..0000  óórraa. 

Vaszistha-jóga tanítás a Védikus tudásról, hétvégi elõ-
adás sorozat mmáájjuuss  2255--éénn  1188..0000--2200..0000  óórrááiigg. Infor-
máció: www.tibet.hu/epocha, www.tibetperess.info.

Tavaszi hangversenyek 
a Ciszterci Szent Imre templomban
(Budapest, XI. ker., Himfy u. 9.)
22001133..  mmáájjuuss  1122--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1199..0000  óórraakkoorr:: A felekeze-
tek zenéje 3. A Magyar Örökség díjas Lutheránia Ének és
Zenekar koncertje. Bach: Két kantáta (BWV 116 és BWV
117). Vezényel: Kamp Salamon. Bevezeti: Blázy Árpád
evangélikus lelkész. A belépés ingyenes.

Programok

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275
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