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450 milliót fordít az önkormányzat az épületek felújítására 

Tovább szépülnek a mûemlékházak
A nagyszabású vári lakóház rekonstrukciós program keretében már
elkészült a Móra Ferenc utca 2/a tetõszerkezetének felújítása, a beru-
házás részeként az épület a Várban megszokott antikolt hódfarkú
cseréphéjazatot kapott. A nyár folyamán elkezdõdött az Úri utca 58.
átfogó renoválása, amelynek keretében a házasságkötõ teremnek is
otthont adó évszázados épület utcai és udvari homlokzata, illetve bel-
sõ udvara és tetõzete két részletben újul meg. Ennek során a díszítõ
kõelemek, a kapu feletti címer és a fali szobrok restaurálása is meg-
történik.   

Szintén folyamatban van az Úri utca 38. és
13., azaz az „oroszlános ház” homlokzat és tetõ-
felújítása. Utóbbi beruházás a homlokzati nyí-
lászárók cseréjét, illetve szükség esetén az épü-
letrészek, díszítések restaurálását is magában
foglalja. Az idei esztendõ egyik legnagyobb sza-
bású vállalkozása a Donáti utca 2. alatti lakóház
rekonstrukciója. A mintegy 100 millió forintba
kerülõ fejlesztés keretében megújul a teljes utcai
és udvari homlokzat, kijavítják a zárófödém és a
tetõszerkezet hibáit, valamint megtörténik az
ablakok és a héjazat cseréje.  

A következõ hónapokban több mint harminc
vári épületben – ebbe a körbe tartoznak a Fortu-
na utca 14., a Táncsics utca 3., a Szentháromság
utca 7., az Úri utca 16. és 20, valamint az
Országház utca 8. alatti lakóépületek – indul
meg a munka, a részleges helyreállítások és fel-
újítások elsõsorban a homlokzatokat, a belsõ
udvarokat, a kapualjakat és a függõfolyosókat
érintik. Mindezek mellett tervezés alatt áll több
épület tetejének és homlokzatának felújítása, il-
letve a nyílászárók cseréje. Az önkormányzat a
rossz állapotú vári bérlakásokra is figyelmet for-
dít, az idei esztendõben a kéménybéleléseken
kívül várhatóan fél tucat lakást újítanak fel.

Szobrot avatnak
Bethlen István emlékére

Gróf Bethlen István születésének évfordulóján, októ-
ber 7-én 14.30 órakor a Szent György téren avatják fel
az egykori miniszterelnök egészalakos szobrát.
Stremeny Géza szobrászmûvész és Kápolnás Gergely
építész a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
rium, valamint a Budavári Önkormányzat pályáza-
tán készítette el a két világháború közti idõszak egyik
legjelentõsebb magyar politikusának emlékmûvét.

A mûleírás szerint Bethlen István bronzszobra asszim-
metrikus pozícióban áll egy megtört alakzatú bronzáthida-
láson, amely a Trianon utáni, szétszakított ország szimbó-
lumaként értelmezhetõ. A miniszterelnök öltözete díszte-
len, kifinomult és elegáns, polgári jellegû. Nem heroikus,
nem is kifejezetten dicsõséges a kompozíció – ahogyan a
korszak sem volt az. A mû azt a Bethlen Istvánt ábrázolja,
aki kiemelkedõ méltósággal és okossággal a nagyon nehéz
helyzetben lévõ ország érdekeit, felemelkedésének lehetõ-
ségeit kereste.

A zsûri – a Budapesti
Történeti Múzeum
Budapest Galériájának
bíráló bizottsága – öt pá-
lyamû közül ajánlotta
megvalósításra Stre-
meny Géza tervét. Érté-
kelésük szerint „a kiér-
lelt, nagyon igényesen
elõadott, elegáns terven
a kompozíció minden
eleme a szükséges mér-
tékben van jelen. A kü-
lönösen finom, érzéke-
nyen felépített figura
gesztusa meghatározó,
figyelemfelhívó, mind a
jelentését, mind az ará-
nyokat illetõen teljes

összhangban van az imponálóan puritán, szinte eszközte-
len architektúra minden elemével. Nagy ötlet a teljesen át-
látszó, mégis határozott és nagyon kifejezõ kapu/keret mo-
tívum, neutralitása ebben a környezetben telitalálat. Úgy
emeli fel a figurát, hogy elhagyja a konvencionális
posztamenst, az autentikus épített környezetet pedig kép-
elemként vonja be a látványba.”

Bethlen István 1874. október 8-án született a Marosvásár-
helytõl északra található Gernyeszegen, Maros-Torda vár-
megyében. A bécsi Theresianumban tanult, majd a budapes-
ti egyetem állam- és jogtudományi karára járt. 1901-ben kép-
viselõvé választották. 1939-ig – az 1919–21-es idõszakot kivé-
ve – folyamatosan parlamenti képviselõ, majd ezt követõen
felsõházi tag. 

1920-ban a trianoni békeszerzõdést elõkészítõ párizsi béke-
kongresszus magyar delegációjának tagja volt. A Horthy-kor-
szakban tíz éven keresztül (1921-31) Magyarország miniszter-
elnöke. Saját kormányában rövid idõszakokra pénzügymi-
niszter, igazságügy-miniszter, külügyminiszter és földmûvelés-
ügyi miniszter is volt. Keresztény-nemzetinek nevezett kor-
mányzata politikai, gazdasági értelemben egyaránt támogat-
ta és stabilizálta a Horthy-rendszert.

1931 augusztusában lemondott kormányfõi tisztségérõl, de
a politikában jelentõs szerepe maradt a kormánypárt vezetõ-
jeként, késõbb Horthy tanácsadójaként. 1935-ben Gömbös
Gyulával a németpolitika kérdésében támadt ellentétei miatt
kilépett az Egységes Pártból. A részleges revíziót hozó bécsi
döntések után tovább ellenezte az egyoldalú német orientáci-
ót, illetve a kapcsolatok megszakítását az angolszász orszá-
gokkal. Hibának tartotta a belépést a második világháború-
ba, elítélte a zsidótörvényeket. 1943–44-ben a háborúból va-
ló kiugrást támogatta, s angolszász irányú különbéke-kísérle-
teket szervezett.

Az 1944-es német megszállás idején illegalitásba vonult.
Decemberben az oroszok elfogták., majd 1945. áprilisában a
Szovjetunióba vitték, nehogy megkísérelje a kommunistaelle-
nes erõk összefogását. Moszkvában, a Butirszkaja-börtön
kórházában halt meg szívbénulásban, 1946. október 5-én.

Csatlakozva a fõváros útfejlesztési prog-
ramjához a Budavári Önkormányzat ki-
cseréli a vári járdák burkolatát, valamint
saját beruházásában elkészíti a Szent-
háromság tér és környékének közterületi
fejlesztését. A Tárnok utca teljes szélessé-
gû átépítésének elsõ üteme szeptember
második felében befejezõdött, jelenleg az
útpálya bal oldalán, illetve az ehhez csat-
lakozó járdán zajlanak a munkálatok. 

A tervek szerint halad a Tárnok utca és a Dísz
tér átépítése, az útpálya jobb oldali felén, illet-
ve a mellette futó járdaszakaszon már befeje-
zõdött a folyóka kialakítása és a vágott kocka-
kõ lerakása. Jelenleg a bal oldali részen foly-
nak a munkálatok, az útszakasz és a járda újra-
burkolása még az idén befejezõdik. A munka-
terület hosszanti szétválasztása a lakosság ér-
dekeit szolgálja, hiszen így a gyalogosközleke-
dés a beruházás teljes ideje alatt biztosított.
Szintén a fejlesztés részeként áthelyezték a
Dísz téri sorompót, míg a járda alá az
Országház utcához hasonlóan két plusz ká-
belvédõ csõ került. Ennek köszönhetõen egy
késõbbi elektromos-, kábeltelevízió- vagy
internet vezeték fektetése esetén csupán mi-
nimális burkolatbontásra lesz szükség. 

A Tárnok utca érdekessége, hogy egy szint-
be kerül a járda és az útpálya, valamint új víz-
elvezetõ rendszer épül, amelynek rácsozata a
süllyesztett, világos színû gránit szegélyekhez
hasonlóan a gyalogos és az autós felület vizu-
ális elválasztására is szolgál. További újdon-
ság, hogy a gépkocsi parkolóhelyeket nem a
szokásos felfestéssel, hanem a mûemléki kör-
nyezethez illõ igényes gránitkõvel választják
el egymástól. A többi, már elkészült vári út-
hoz hasonlóan itt is mûgyantás fugázást al-
kalmaztak, amelynek lényege, hogy nem en-
gedi a csapadékot a vári barlangrendszerbe
szivárogni. 

Bár a határidõket végül sikerült tartani, a
munkálatokat menet közben nem várt ne-
hézségek hátráltatták. A Tárnok utcában
ugyanis két helyen beszakadt a járda, illetve
részben az útfelület is megsérült. A 3-as
szám alatti épület elõtti üreget, feltehetõen
egy régi kutat, szakszerûen feltöltötték, ezzel
szemben a Szentháromság téren napvilágra
került középkori kutat egyedülálló módon
láthatóvá teszik. A szellõzés biztosítása érde-
kében az egykori káva maradványa fölé ízlé-
ses rács kerül, a kõbe faragott részeket pedig
belülrõl megvilágítják. Megoldott az üreg
tisztítása is, hiszen a kút a takarítást végzõk

számára elérhetõ lesz a régi barlangrend-
szerbõl. 

A járda és az útépítés második üteme, azaz
a Szentháromság tér, Szentháromság utca és
Hess Andás tér átépítése tavasszal indul –
ezen a szakaszon az útpálya felújítását nem a
BKK hanem az önkormányzat finanszírozza
–, a kiviteli szerzõdéseket még ebben az év-
ben aláírják. Jó hír, hogy a Tárnok utcai fej-
lesztéshez kapcsolódva még õsszel megkezdõ-
dik a Balta és az Anna köz burkolatcseréje. A
meglévõ régi kockakövet kettévágják és a si-
ma lapjukkal felfelé, a régi idõk hangulatát
idézõ mintázattal rakják a helyükre.  

Gróf Bethlen István szobrának 
ünnepélyes avatása
2013. október 7., 14.30 

Szent György tér

Láthatóvá teszik a középkori kutat a Szentháromság téren

Újabb vári útszakasz készült el

A Tárnok utcákon az útpálya és a járda is új burkolatot kapott

Gróf Bethlen István miniszterelnök

Kiemelt hangsúlyt helyez a kezelésében lévõ vári mûemlék la-
kóházak állagmegóvására, illetve renoválására az önkor-
mányzat. Idén õsszel több mint harminc épületben végeznek
kisebb-nagyobb javításokat, tetõ, illetve homlokzat felújítá-
sokat. Már elkészült a Móra Ferenc utca 2/a számú ház tetõ-
rekonstrukciója, míg az Úri utca 58. felújítása hamarosan
befejezõdik. Az épületek rendbetételének összköltsége megha-
ladja a 450 millió forintot, amelyet saját forrásaiból biztosít
a kerület. 

Az Úri utcában több mûemlék épületet is felújítanak
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Házavató a Két töröknél
A Kapucinus és Pala utca sarkán álló középkori lakóház hosszú idõ után
felébredt Csipkerózsika-álmából. Az üresen álló barokk homlokzatú épü-
letben éveken keresztül hajléktalanok éltek és kóbor macskák vertek ta-
nyát. A mûemlékmegújítási program részeként felújított önkormányzati
tulajdonú ház most teljesen megújult. Ezzel lezárult az a közel másfél év-
tizedes program, amelynek keretében 18 vizivárosi mûemlékházat újított
fel a Budavári Önkormányzat.

BBuuddaappeesstt  eelliissmmeerrééssee  
A Fõvárosi Önkormányzat nevében
dr. Szeneczey Balázs fõpolgármester-
helyettes felidézte a jelenlévõknek a
Víziváros korabeli hangulatát, egyben
elismerését fejezte ki a Budavári Ön-
kormányzatnak, hogy a másfél évtized
alatt felújított 18 mûemléklakóház új-
ra méltó módon õrzi a környék építé-
szeti örökségét. A fõpolgármester-he-
lyettes elmondta, hogy a munkálato-
kat a Városrehabilitációs Alapból
Budapest 1,4 milliárd forinttal támo-
gatta és a két önkormányzat közösen
felelõs azért, hogy a megõrzendõ érté-
keket a jövõ generáció is birtokba ve-
hesse.

MMeesseesszzeerrûû  mmúúlltt
Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
Márai Sándor híres mondatát – amely
szerint „Budán lakni világnézet” – így
fûzte tovább: a Vízivárosban lakni
büszkeség. Majd a Nyugat hasábjaiból
Tolnai Gábor 1937-ben megjelent írá-
sát idézte, amelyben a szerzõ a
Víziváros lebontott, „széthordott há-
zait” látva a városrész múltját mutatta
be. - Vajon most mit írna Tolnai Gábor? – kérdezte a szónok – hiszen a közelmúlt régészeti feltárásai so-
rán kiderült, hogy a Víziváros Budapest legrégebbi lakott városrésze. A közeli Corvin téren került elõ
ugyanis a paleolit korból egy anya és egy gyermek lábnyoma. Sok minden történt azóta az   egykori iparo-
sok és gazdag szõlõbirtokosok városrészében, ahol a 2,7 milliárd forintba kerülõ felújítások nyomán az
itt élõk visszakapták a múltjuk egy darabját.

A köszöntõ után dr. Nagy Gábor Tamás dr. Szeneczey Balázs fõpolgármester-helyettessel közösen vág-
ta el a ház bejáratán elhelyezett nemzeti színû szalagot. 

AA  ppiinnccee  ttiittkkaaii
A 18. század végétõl az épület pincéjében a Két törökhöz címzett kocsma mûködött. A felújí-
tott, téglaburkolatú helyiséget – amely ezúttal a kötetlen beszélgetéseknek adott teret – Lovász
Irén énekes, Török Ádám és Sebõ Ferenc muzsikusok alkalmi koncerttel avatták fel. Mind-
három mûvész a városrész lakója. A Dobredan nevû fiatal formáció pedig az egykor szintén a
Vízivárosban élõ Cseh Tamást idézte meg dalaival. 

Az egykori ivó cégérének másolata a felújítás után visszakerült a házba, a kõbe vésett felirat
szerint: „All(es) hier Schencke Man Ein Das Rothe Türcken Blut, Auch Bier Und Weis u(nd)
Ro(th) So Uns Ergo ferSchu(ld)? – Itt mindenki(nek) töltsék a vörös török vért, sört is és fe-
hér és vörös (bort is), így (maradt) nekünk tehát a vétkezés.

SSzzoommsszzééddookk  aa  PPaallaa  uuttccáábbaann
Az ünnepséggel egy idõben a szomszédos Pala utca 8. szám alatt álló felújított egyemeletes ház is megnyílt az
érdeklõdõk elõtt. A XV. századi alapokon álló, barokk épület mûemléki védettség alatt áll. A Budavári Ön-
kormányzat két év alatt mintegy 210 millió forintból újíttatta fel az épületet. Ebbõl az összegbõl rekonstru-
álták a lakóház megsemmisült keleti szárnyát, helyreállították az utcai és az udvari homlokzatát, restaurálták
a kõszerkezetet, felújították a tetõt, korszerûsítették a földszinti lakásokat. Nyáron a kertépítés munkálatai
során a föld alól egy ötven kilogrammos, második világháborús bomba került elõ, amelyet a tûzszerészek a
helyszínen hatástalanítottak. A társasház lakói ma már szívesen mesélnek arról, hogy miféle nyomokat ha-
gyott a falakban a történelem.

GGóóttiikkaa  aa  kkoonnyyhháábbaann
Az épület tágas, világos konyhával
várja jövendõ lakóit. A belsõépíté-
szek a helyiség közepén alakították ki
a kerámialapos „családi tûzhelyet”. A
konyha különlegessége az a gótikus
hármas ülõfülke-sor, amelyet a régé-
szek a falkutatás során tártak föl, s
amelyet egyszerûen a „berendezés”
részévé tettek. Érdemes megemlíte-
ni, hogy hasonló gótikus ülõfülke-
sort eddig csak a Budai Várban lévõ
házakban találtak a szakemberek.
Régi-új díszítésû a szomszédos étkezõ
is, amelynek famennyezetén dekora-
tív biedermeier minták láthatók. Az
eredeti festést és mintázatot restaurá-
tor szakemberek varázsolták elõ. 

HHaarrmmóónniiaa  aa  kkeerrttbbeenn
Az avatóünnepség alkalmából kitárták a Kapucinus utcáról nyíló, hatalmas kõboltíves faka-
put, így hamarosan érdeklõdõkkel telt meg a gyeppel és fákkal tagolt, kikövezett udvar. Sokan
azonnal elismeréssel néztek körül, hiszen a falakkal övezett szabad terület a jövendõ bérlõ –
vélhetõen egy többgenerációs nagycsalád – számára a város közepén idilli világot kínál.
Ezúttal száznál is több vendég járta be az udvar zugait.

AAbbllaakk  aa  vviilláággrraa
A háromosztatú pince és négyosztatú földszint fölött, a tetõtér-
ben a legifjabb generáció szobái sorakoznak. Az alsó szinten ma
is a középkori építészeti stílus uralkodik, de a házbelsõ fölfelé
futó lépcsõsora a 21. századba vezet. Odalenn a mûemléki fel-
tárás során néhány török sírkõre bukkantak, ezeket üveg mö-
gött õrzi tovább a ház fala. Odafönn duplamosdós, akrilkádas
fürdõszoba várja az emeleti lakókat. A homlokzat és a fõfalak az
eredeti faragott kövekbõl állnak, a több száz éves ablakszemek
ma is a lejtõs Pala utca gyalogos forgalmát figyelik. 
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Idén is a lakossági igényeket figyelembe véve végzi
a kerületi közterületek felújítását az önkormány-
zat. Megújul mind a hét kerületi fenntartású ját-
szótér, folytatódik a vári útfejlesztés, míg a Hattyú
és a Batthyány utcában új közösségi és pihenõfe-
lületeket alakítanak ki. 

Már dolgozik a kivitelezõ a Mária téren: építik az
új, kibõvített játszóteret, amely a közkedvelt
Rumini gyermekkönyv alapján készül. A játszó-
elemek mind-mind a történetbõl ismerõs helyszí-
neket és szereplõket idézik majd. Így a játszótér
egyik központi eleme lesz a Szélkirálynõ nevû
tengerjáró vitorlás. 

Az új játszótér kialakításával párhuzamosan
zajlik a környezet rendezése: a Donáti utcát a
Batthyány utcával összekötõ szervizút megszû-
nik, a helyén sétálórészt hoznak létre. Kicserélik a
Mária-szobor környezetében a burkolatokat, ké-
nyelmes és esztétikus utcabútorokat telepítenek.
A gyermekek és a gyalogosok biztonsága érdeké-
ben a Donáti utcai csomópontban szélesebb ka-
nyarívet és megemelt gyalogos átkelõhelyet építe-
nek ki. Megkezdõdtek a munkálatok a Hattyú és
a Batthyány utcai csomópontban is, ahol a szer-
vizút lezárásával egy díszburkolattal és padokkal
ellátott, hangulatos közösségi felületet alakít ki az
önkormányzat. A beruházáshoz kapcsolódva az
Erõd és a Hattyú utca sarkán sebességcsillapító
szigeteket is kialakítanak. 

Szeptember végére elkészül a kerületi fenntar-
tásban lévõ játszótereken a játszóelemek felújítá-
sa, egyes játékok köré pedig öntött gumiburkolat
kerül.

Találkozópontok épülnek a Vízivárosban

Újabb mesés játszótér a kerületben  

Október 1-jén az idõsekre emlékezik a világ. Szép gesztus, bárkié is az ér-
dem: a kis háborúk, a gyûlölségek idején megállunk egy pillanatra, és fejet
hajtunk áldozatos életük elõtt. Egy nem régi élmény villant belém, a júni-
usi árvíz kora alkonyi képe. Félénk nénike szorongatta sovány macskáját.
„Csak õ maradt meg. Mindenem odaveszett!” – motyogta elcsukló han-
gon. Elõzõ este dõlt össze rozoga vályogháza, alig tudták kivonszolni a repe-
dezõ falak közül.

Az idõs embereket köszönti a világ. Ki mással is folytathatnám, mint a
most 100 éves költõóriás, Weöres Sándor versével. „Oly árvák õk mind, az
öregek. / Az ablakból néha elnézem õket, / hogy vacogó szélben, gallyal hátu-
kon / mint cipekednek hazafelé - / vagy tikkadt nyárban, a tornácon / hogy ül-
dögélnek a napsugárban, / vagy téli esten, kályha mellett hogyan alusznak jó-
ízûen, / nyujtott tenyérrel a templom elõtt / úgy állnak búsan, csüggeteg, / mint
hervadt õszi levelek a sárga porban.”

Tizenöt éves volt a költõ, mikor írta. Jeles zeneszerzõnknek, Kodály
Zoltánnak annyira tetszett, hogy szép kórusmûvet komponált belõle.
Késõbb meglátogatta a dunántúli kis faluban, Csöngén, ahol ifjúkorát töl-
tötte. Ragaszkodó, meleg barátság szövõdött közöttük.

Hány panasz a versekben, vallomás a zenében és a festményeken, a gye-
rekkor párás-fény vidékérõl és az öregség drámai ellenpontjáról. Isten hiá-
nyáról, ahogy egy életen át keressük, s néhányan megtaláljuk. 

Az idõsek tele vannak kételkedéssel, félelemmel. És égetõ fájdalommal
is, hogy fölhalmozott tudásuk, tapasztalatuk batyuját letehetik-e? Kell-e va-
lakinek? Vagy kidobják a felesleges szemét mellé. Régi, erdélyi utam kedves
emléke volt a 88 éves kádár, aki nagyapjától tanulta a forgács-illatú mester-
ségét, s most nézi, ahogy szorgos unokája kerekíti a boroshordókat.

Ez a szerencsés élet, a szétosztott kincsek boldogsága. Életünk gyors mú-
lásának törvénye, hogy mind beljebb jutunk napjaink erdejébe. Az örege-
dõ szív azonban észreveszi, hogy utunk ösvénnyé szûkül, és mind közelebb
kerülünk a létezés titkához. Egyre távolabb az ifjúságtól, karnyújtásnyira az
atyai házhoz, ahogy a hívõ ember mondja: „az egyszeri haza után az Isten
örök házába.”

Az idõsekre emlékezünk október 1-jén. A barázdált arcú férfiakra, a le-
vél-könnyû nénikre, akik most is egész nap csinosítják környezetüket.
Régóta nem ismerik ki magukat ebben a rohanó világban, hunyorgó
szemmel, botladozva járják a zsúfolt utcákat, kopott falakba ütközve. Áll-
junk meg egy pillanatra, segítsünk nekik eligazodni. Nem feledve ezt a
végtelen körforgást, örök változást, s az egyszerû igazságot, hogy nem em-
lékezünk ifjú szüleinkre, nem hisszük el, voltak fiatalok, szerelmesek és
gyönyörûek. 

Még itt vannak, még hívnak, még várnak – tündöklõ arcuk Isten homlo-
kára néz. Fenyvesi Félix Lajos

Készülhetnek a 
választásokra határon
túli honfitársaink

Az I. kerületben közel ezren tettek eddig állam-
polgársági esküt a Városházán. Ennek kap-
csán utánajártunk, hogy az erkölcsi elégtételen
túl milyen jogokat is jelent a magyar állampol-
gárság. 

Az Országgyûlés 2010. májusában fogadta el a
magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV.
törvény módosítását, amely 2011. január 1-je
óta lehetõvé teszi a határon túli magyarok egy-
szerûsített, kedvezményes honosítását. Már az
elsõ évben több mint ötszázan vettek részt az ön-
kormányzat által szervezett állampolgársági ce-
remóniákon: 2011. március 15-én például egy-
szerre 91 csángó volt jelen az eseményen, no-
vember 22-én pedig Budavár két testvérvárosa,
Székelyudvarhely és Zenta ötvenfõs delegációja
jelentkezett eskütételre – köztük volt az udvar-
helyi polgármester, Bunta Levente és családja is.
A Gyergyószentmiklóson született Baricz Gergõ
zenész, aki az X-Faktor televíziós tehetségkutató
verseny második szériájában vált Magyar-
országon széles körben ismertté, tavaly tette le
kerületünkben az állampolgársági esküt.

A 2014. évi országgyûlési választásoktól kezd-
ve a Magyarország határain kívül élõ magyar ál-
lampolgárok is választójogot kapnak, de csak
akkor szavazhatnak, ha kérik a választási név-
jegyzékbe való felvételüket. A névjegyzékbe vé-
teli kérelemnek legkésõbb a szavazás napját
megelõzõ 15. napig kell beérkeznie a Nemzeti
Választási Irodához. 

Már ez év augusztus 1-je óta lehetõség van ar-
ra, hogy az érintettek postai úton eljuttassák ké-
relmüket a Nemzeti Választási Iroda címére.
Szeptember 20-ig több mint 17 ezer határon tú-
li magyar regisztrált a választási irodánál. A leg-
frissebb, közzétett adatok alapján 9420-an ro-
mániai, 1760-an szerbiai, 358-an németországi,
míg 169-en magyarországi értesítési címet ad-
tak meg. A külföldi címek között volt még
ausztráliai, horvát, francia, izraeli, kanadai,
nagy-britanniai, olasz, svájci és svéd is. A kettõs
állampolgárságot tiltó országokból –
Ausztriából, Szlovákiából vagy Ukrajnából –
összesen százan regisztráltak. A kérelmeket no-
vember 1-jétõl nem csak postán, hanem elekt-
ronikus úton – ügyfélkapun vagy a választási
iroda hivatalos honlapján, a www.nvi.hu-n – is
be lehet majd nyújtani.

Az idõsek világnapján
Szenior Akadémia 50+éveseknek 
A Testnevelési Egyetem Szenior Akadémiája nyilvános és ingyenes
elõadás-sorozatán sport, életmód, egészség testben és lélekben
témakörben kiváló, elismert szakemberek és egyetemi tanárok
speciálisan az 50+ generációnak tartanak elõadást kéthetente.
Elsõ elõadás: 22001133..  sszzeepptteemmbbeerr  3300..  1177  óórraa.. Elõadó: dr. Radák Zsolt,
az egyetem dékánja. Az elõadás címe: Az öregedési folyamatok las-
sítása sporttal és életmódváltással. Az elõadáson részt vesznek volt
olimpiai bajnokaink, akikkel személyesen lehet találkozni. 
Helyszín: Testnevelési Egyetem, Aula 1125 Budapest, Alkotás u.
44. Helyfoglalás 16.30-tól. 

Az ember tragédiája - elõadás a Szilágyi Dezsõ 
téri templomban
A Magyar Örökség-díjas Evangélium Színház Madách Imre: Az em-
ber tragédiája címû mûvének kamaraváltozatát adja elõ ookkttóóbbeerr
44--éénn  1199  óórraakkoorr  a Szilágyi Dezsõ téri református templomban. A
drámai költeményt Madách 1860-ban fejezte be, és elsõ színpadi
elõadására Paulay Ede rendezésében 1883. szeptemberében ke-
rült sor a Nemzeti Színházban - 130 évvel ezelõtt. Az Evangélium
Színház 2009-2011 között huszonhatszor játszotta az elõadást
nagy sikerrel, ezúttal a további érdeklõdésre tekintettel kama-
raelõadásban adják elõ: díszlet, jelmez, hang- és fényhatás nélkül.
Az elõadás ingyenes, mindenkit szeretettel várnak!

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(Magyarság Háza, Szentháromság tér 6.) 
OOkkttóóbbeerr  88..,,  kkeedddd,,1188  óórraa::  A 150 éve született Körösfõi-Kriesch
Aladár pályája és mûvészete. Herczeg Renáta egyesületi tag, mû-
vészettörténész elõadása. A Kalota-vidék szépségei nyomában a
tagok vetített képeivel. Vendég: Kiss-Cserey Zoltán presbiter és a
Bánffyhunyadi Református Közösség elõadói. (Deák terem)

Mesemúzeum
(Budapest, I., Döbrentei u. 15.)
Egy éve a magyar népmese napján nyílt meg a Mesemúzeum.
SSzzeepptteemmbbeerr  2299--éénn  1111  óórrááttóóll színes programmal várják a gyereke-
ket. Program: 11 órától mesés-zenés világjárás székely mesével és
meglepetésekkel, 12 órától Kovácsovics Fruzsi koncertje. Felvesszük
a hétmérföldes csizmánkat és képzeletben Székelyföldre indulunk.
Az utazás alatt egy székely népmesével szórakoztatjuk magunkat,
elõkerülnek a népi dallamok, sõt, Székelyföldre érkezvén még tánc-
ra is perdülünk! Ajánlott korosztály: 3-12 éves korig. (120 perc)

Várfok Galéria
(Budapest, I., Várfok u.11.)
Rozsda Endre születésének 100. évfordulójára emlékezve nagy-
szabású kiállítás nyitja a Várfok Galéria õszi évadját „Rozsda 100-A
párka fonala” címmel. A tárlat november 23-ig tekinthetõ meg. 
A Várfok Projekt Roomban Gyõrffy László egyéni kiállítása látható
október 12-ig.  

Márai Sándor Könyvtár
(I. ker., Krisztina krt. 87-91.)
OOkkttóóbbeerr  88--áánn,,  kkeeddddeenn,,  1177  óórraakkoorr  folytatódik a Csodabogár szomszé-
daink címû sorozat a könyvtárban.  A régi Tabán és a Krisztinaváros
különös lakóiról tart elõadást Saly Noémi helytörténész. Minden ér-
deklõdõt szeretettel várnak!

Ciszterci Szent Imre templom
(XI., Villányi út 25.)
A kárpátaljai anyanyelvû nevelés javára szerveznek jótékony célú
hangversenyt  ookkttóóbbeerr  66--áánn,,  vvaassáárrnnaapp  1199  óórraakkoorr..  Mûsor: Puccini-
Messa di Gloria. Bevezeti: Kalász Márton Kossuth-díjas író.
Közremûködik az ELTE Bartók Béla Énekkar és Egyetemi
Koncertzenekar, vezényel: Kovács László Liszt-díjas, érdemes mû-
vész, szerkesztõ: Csányi Tamás karnagy.

Magyar Nemzeti Galéria
(I., Szent György tér 2., A épület)
SSzzeepptteemmbbeerr  1133--ttóóll Marc Chagall és Ámos Imre mûveit bemutató
tárlat látható a Magyar Nemzeti Galériában. A Chagall – Háború és
béke között címû kiállítást a Magyar Nemzeti Galéria és a Réunion
des musées nationaux – Grand Palais és a Musée du Luxembourg
szervezte. Nyitva tartás: keddtõl vasárnapig 10-18 óráig. 
EEllõõaaddáássookk  aazz  iimmpprreesssszziioonniizzmmuussrróóll::  SSzzeepptteemmbbeerr  2299--ttõõll  vasárnap
délutánonként tematikus elõadásokkal várja az érdeklõdõket a
Magyar Nemzeti Galéria. Az elõadássorozat a Monet, Gaugin,
Szinyei Merse, Rippl-Rónai - Impresszionista és posztimpresszio-
nista remekmûvek a jeruzsálemi Izrael Múzeum, a Magyar Nemzeti
Galéria és a Szépmûvészeti Múzeum gyûjteményeibõl címû kiállí-
táshoz kapcsolódik. SSzzeepptteemmbbeerr  2299..,,  1166  óórraa:: Létezik-e magyar
impresszionizmus? – Bellák Gábor mûvészettörténész elõadása.
OOkkttóóbbeerr  66..,, 1166  óórraa: Mi is az az impresszionizmus? – Gimesy
Péter mûvészettörténész elõadása.
OOkkttóóbbeerr  1133..  ,,1166  óórraa::    Az impresszionisták gasztronómiája – Sepsey
Zsófia, mûvészettörténész elõadása.

Programok

Mayflower rugós hajó

Látványtervek a Rumini játszótérre készülõ játékokról

A Rumini játszótér építésével párhuzamosan pihenõ és sétáló részt alakítanak ki a Mária szobor környékén

Szélkirálynõ (Hévizi hajó)
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Százmillió forinttal támogatta a kormányzat a Hagyományok Házának is
otthont adó Budai Vigadó belsõ rekonstrukciójának megkezdését. A mun-
kálatok során hetvenhét helyiséget újítottak fel, valamint elkészült a régen
várt teljesen akadálymentes lift. 

Egy évvel ezelõtt, szeptember 16-án jelent meg az a kormányhatározat,
amelynek értelmében a Budai Vigadó belsõ felújításának megkezdéséhez
az állam százmillió forinttal járul hozzá. Ennek eredménye a most elké-
szült fejlesztés, amely magában foglalja az akadálymentesen elérhetõ lift
kialakítását, valamint a kiszolgáló helyiségek jelentõs részének felújítását
– hívta fel a figyelmet a fejlesztés hivatalos átadásán Halász János. Az ál-
lamtitkár szerint egy közösségi beruházásról van szó, amely a ház vendé-
gei és az itt dolgozók érdekeit szolgálja. 

Mindehhez Kelemen László, a Budai Vigadóban mûködõ Hagyomá-
nyok Háza igazgatója annyit tett hozzá, hogy szeretnék folytatni a megkez-
dett munkát, a legfontosabb feladat az épület 37 éves fûtési rendszerének
modernizációja, a raktárként szolgáló pince beázásának megszüntetése,
illetve egy megfelelõ próbaterem felépítése a Magyar Állami Népi
Együttes számára. 

Ami a már megvalósult akadálymentesítést illeti, a második emeletig
közlekedõ liftet a földszint és az elsõ emelet között egy kifejezetten a moz-
gásukban korlátozottak számára beépített emelõszerkezettel egészítették
ki. Ennek köszönhetõen a lift, a földszinten kialakított mosdóhoz hason-
lóan kerekesszékkel is akadálymentesen használható. Mindez 68 millió fo-
rintba került, a támogatás fennmaradó részét és a Hagyományok Háza sa-
ját forrásaiból származó 9 millió forintot az épület belsõ termeinek korsze-
rûsítésére fordították. Megújult a ház elektromos rendszere, ezen kívül iro-
dákat, vizesblokkokat újítottak fel, biztonságvédelmi eszközöket telepítet-
tek, továbbá kialakítottak egy új pénztárhelyiséget is. A munkálatok ered-
ményeképpen az egy szervezeti egységhez tartozó munkatársak immár

nem szétszórtan, hanem egy szinten, a munkavédelmi elõírásoknak meg-
felelõ irodákban dolgozhatnak. 

A sajtóbejáráson Kelemen László az õszi évad programját is ismertette.
Többek között folytatódik a Mesterek és tanítványok, illetve a Fölszállott a
páva döntõseit bemutató sorozat, ahogyan az õsz folyamán számos hatá-
ron túli és hazai együttest, zenekart is vendégül látnak. Novemberben új
családi sorozat indul a Hagyományok Házában, amelyben a Nagyvárad és
a Háromszék Táncegyüttes gyermekelõadásai kapnak fõszerepet. 

Méreteit és jelentõségét tekintve a mostanihoz
hasonló átfogó felújítás százhúsz éve nem történt
a Mátyás-templomban - hívta fel a figyelmet
Mátéffy Balázs. Csak a Schulek Frigyes-féle re-
konstrukció, illetve újjáépítés vetekszik a szep-
tember végén befejezõdõ fejlesztéssel. Az elõzmé-
nyekrõl szólva a Mátyás-templom gyûjteményve-
zetõje elmondta, hogy az egyház 1998-ban az ak-
kori kormányváltás után kapta tulajdonba az
épületet, amely akkor már meglehetõsen rossz ál-
lapotban volt. Az 1950-70 között elvégzett mun-
kák ugyanis csupán a háborús károk kijavítására
korlátozódtak. Fábián János kanonok számára
nyilvánvaló volt, hogy az egyház olyan érték birto-
kába jutott, amelyet egyedül nem lesz képes fenn-
tartani. Ezért elindította a templom épületdiag-
nosztikai vizsgálatát, amely 2001-ig meglehetõ-
sen lassan haladt. Ebben az évben az új plébános,
Blankenstein Miklós bevezette a templomi be-
lépti díjat a turisták számára, amibõl végre ki le-
hetett fizetni a felmérés költségeit. Kiderült, hogy
rendkívül rossz állapotban van az épület, ennek
ellenére 2002 és 2004 között a kormány ígérete
ellenére nem tett semmit a rekonstrukció meg-
kezdése érdekében. Végül 2004-ben mégis elin-
dult a tervezés. Két évig tartottak az elõkészüle-
tek, a kivitelezésre kiírt pályázatot a Reneszánsz
Zrt. és a Magyar Építõ Zrt. nyerte meg. 

A Schulek Frigyes-féle átalakítást 
tekintették az eredeti állapotnak
A felújítás tervezésekor az volt a legfontosabb kér-
dés, hogy mit lehet eredeti állapotnak tekinteni,
hiszen egy olyan XIII. századi építményrõl van
szó, amelyet az évszázadok során számtalanszor
átalakítottak. Elõször a XIV. században történtek
kisebb-nagyobb változtatások, majd Mátyás király
harangtoronnyal bõvítette az épületet. A török
idõkben majd 145 évig mecset volt, aztán a jezsu-
iták barokk stílusjegyekkel ruházták fel. Ebben az
állapotában érte meg a kiegyezést és Ferenc József
megkoronázását. Utóbbi fontos esemény volt a
templom történetében, hiszen a király hat évvel
késõbb úgy döntött, hogy vissza kell adni az épü-
let középkori fényét. A munka elvégzésére 1874-
ben Schulek Frigyes kapott megbízást, neki kö-
szönhetõ a templom neogótikus újraértelmezé-
se. A szakmai vita végül úgy végzõdött, hogy az
eredeti állapotnak ezt a változatot kell tekinteni. 

Változások a XX. században 

Hiába végzett gondos munkát Schulek Frigyes, a
templomot már az 1920-as években felújították.
Erre azért volt szükség, mert a XIX. században
használt durva mészkõ nem bírta az idõjárás vi-

szontagságait, míg a belsõ tereket az állandó be-
ázások tették tönkre. Az épület a második világ-
háborúban ismét komoly károkat szenvedett, így
történhetett meg, hogy az ostrom elõtti és utáni
felújítás között alig tizenöt év telt el. Érdekesség,
hogy az 50-es években döntés született a vári
templomok elbontásáról, azonban a Mátyás-
templom mégis megmaradt, az állam pedig 1950
és 1970 között helyreállította a háborús károkat.
Azt viszont ma sem tudni, hogy kinek köszönhe-
tõ az épület megtartása. 

Aprólékos belsõ felújítás

Bár a külsõ felújítás megfelelõen haladt, a plébá-
nia ragaszkodott ahhoz, hogy a belsõ munkálatok
csak akkor indulhatnak meg, ha a szükséges
pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Az óvintézke-
désre azért volt szükség, mert nem akarták, hogy
a Mátyás-templom a Bazilika sorsára jusson,
amelynek rekonstrukciója az 1994-es kormány-
váltást követõen egy ideig elakadt. Szerencsére er-
re nem került sor, így megkezdõdhetett a belsõ te-
rekben is a kivitelezés, ennek során tizenkét resta-
urátor szakág dolgozott együtt. Közben az egyhá-
zi élet sem állhatott meg, a templom a felújítás
alatt is fogadta a híveket.

Rendkívül fontos feladatnak számított az épület-
gépészet modernizálása. Elég csak arra gondolni,
hogy a napi több ezer látogatóval a természetes szel-
lõzés már képtelen volt megbirkózni. Ezért a felújí-
tás keretében megteremtették a temperálás lehetõ-
ségét, ami elengedhetetlen a tömegturizmus mi-
nõségi kiszolgálásához. Mivel a falakhoz a festések
és díszítések miatt nem akartak hozzányúlni, a ve-
zetékek, hûtõ és fûtõ csatornák az aljzatba kerül-
tek. Ezért az eredeti, de sok helyütt egyébként is hi-
ányos és szakszerûtlenül javított Zsolnay burkola-
tot fel kellett szedni. A lapok egy részét nem lehe-
tett megmenteni, ezeket újragyártatták.

Hasonló volt a helyzet a Lorettói kápolnában,
itt a mintáját veszített festett pirogránit részek
pótlását kellett megoldani. A megmenthetõ, jó
állapotú eredeti burkolóanyag az oldalkápolnák-
ba, valamint a mellék- és fõszentélybe, míg az új-

ragyártott elemek a templomhajóba kerültek.
Némileg nehezítette a munkát, hogy a háború
utáni renoválások miatt alig volt felismerhetõ a
padlómintázat, ezt az eredeti tervek és fényképek
segítségével azonban sikerült helyreállítani. Igazi
kihívást jelentett az ólomüveg ablakok újjávará-
zsolása is, a városi levegõ ugyanis kikezdte az
ólom betéteket, ezeket pedig csak úgy lehetett ki-
cserélni, ha darabjaira szedik a mozaikokat. 

Hasonlóképpen aprólékos munkát adott a fa-
lazat restaurálása. Számos Székely Bertalan és
Lotz Károly festmény, köztük secco sorozatok, va-
lamint 11 ezer négyzetméternyi díszítõfestés ta-
lálható a templombelsõben. Utóbbi jelentõségét
a magyar mûvészettörténet sokáig lebecsülte, ho-
lott például a bécsi egyetemen már az ’50-es évek-
ben tanították a Mátyás-templomot, mint a sze-
cesszió kiemelkedõ alkotását.

Érintetlen középkori temetõt találtak

2010. december közepén érkeztek meg a Budai
Várba a Mátyás-templom újonnan kiöntött, illet-
ve felújított harangjai, melyek hangját elõször
2011 húsvétján hallhatták a budapestiek. A
templom felújításának tervezésekor a harangok
kimaradtak a támogatott fejlesztések körébõl,
ezért a plébánia a munkálatok finanszírozására
pályázatot nyújtott be a Norvég Alaphoz, az ön-
részt a Budavári Önkormányzat biztosította. A
háború után megmaradt Szent Károly és
Szentháromság harangot Passauban, Rudolf
Perner mûhelyében felújították, míg három
nagyméretû harangot és a német cég ajándéka-
ként egy lélekharangot újraöntöttek.

Ami a templom körüli fejlesztéseket illeti, a víz-
vezeték kiépítése során egy szinte érintetlen kö-
zépkori temetõt is feltártak. A szentély és a
Halászbástya közötti részen nyolc rétegben kerül-
tek elõ a tatárjárástól a török hódoltságig terjedõ
idõszakból származó csontvázak. Az ásatási terü-
letrõl körülbelül hatszáz tetemet emeltek ki, ezek
a Magyar Természettudományi Múzeumba ke-
rültek.                                                                             K.Á.

Középkori sírokat találtak az épület mellett

Hamarosan befejezõdik 
a Mátyás-templom felújítása 

Szeptember 30-án  elhagyják a Mátyás-templomot a meteremberek, több mint hét év után ugyanis be-
fejezõdik az épület átfogó rekonstrukciója.  A Fõ utcai Budai Polgári Szalonban Mátéffy Balázs, a temp-
lom gyûjteményvezetõje a felújítás legérdekesebb mozzanatairól tartott elõadást.

Folytatódik a Budai Vigadó rekonstrukciója

Új, akadálymentes lifttel gazdagodott az épület

Magyar rapszódia
Amerikában
Több mint három hónapos észak-amerikai tur-
néra indul szeptemberben a Magyar Állami
Népi Együttes Magyar rapszódia – Amerika cí-
mû mûsorával, amelyet több mint hetvenszer
mutatnak be az Egyesült Államokban New
Yorktól San Franciscóig, illetve Kanada 7 váro-
sában. Az együttes rövid idõn belül másodszor
járja végig Észak-Amerikát, 2007-ben a Magyar
Concerto címû elõadást kilencvenezren látták
és az amerikai koncertszervezõ cég már akkor
jelezte, szívesen látná újra az együttest. A 30 tán-
cos, 6 zenész és 1 énekes szólista munkáját 6 fõs
mûszaki stáb segíti a turnén. 



XVIII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM, 2013. SZEPTEMBER 27., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu 5Várnegyed

Átadták a Budavárért Emlékérmeket
Igyártó Gabriella kulturális menedzser, a Népmûvészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezetõ igazgatója, Hergár Jenõné
Stróbl Krisztina, a Stróbl Alajos Emlékhely Alapítvány egyik alapítója és dr. Aczél Péter okleveles építészmérnök, Budavár fõ-
építésze kapta meg idén a Budavárért Emlékérmet, a Budavári Önkormányzat képviselõ-testületének kitüntetését. Az em-
lékérmek  átadására a Városházán, Buda 1686-os visszavívásának 327. évfordulóján került sor. 

„Hivatásom az életem része lett”
A Budai Vár udvarainak, bástyáinak és kertjének minden zegzugát isme-
ri, pedig munkanapjainak nagy részét a Vízivárosban tölti. Igyártó
Gabriella kulturális menedzserként, a Népmûvészeti Egyesületek
Szövetségének ügyvezetõ igazgatójaként több mint húsz éve szervezi a
Mesterségek Ünnepét. Emellett számos szakmai szervezet vezetõségi tagja,
a Mesterség és mûvészet címû folyóirat szerkesztõje és a Nemzeti
Kulturális Alap egyik kurátora. Nagy megtiszteltetésnek érzi a Budavárért
Emlékérmet. 

s Mikor került kapcsolatba az I. kerülettel?
1986-ban telepedtem át Erdélybõl és megérkezésem után egy hónappal,
az elsõ munkahelyem a Magyar Mûvelõdési Intézetben mûködõ
Néptáncosok Szakmai Háza volt. Sok olyan magyarországi barátom
volt, akik népzenét gyûjtöttek Erdélyben, segítettem õket, tehát sajátos
kötõdésem alakult ki a szakmával. A Néptáncosok Szakmai Házában
nagyon jó közösségbe kerültem, az volt a feladat, hogy az MTA Néprajz-
tudományi Intézettõl kapott népzenei és néptáncos filmeket átírjuk vi-
deokazettára, katalogizáljuk és a népzenészek, néptáncosok részére hoz-
záférhetõvé tegyük ezeket a gyûjtéseket. Öt évvel késõbb, amikor 1991-
ben a Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége meghirdette a titkári állást,
megpályáztam. 
s Ma már ön irányítja a szövetség munkáját. Hogyan lehet kapcsolatot tartani
a különbözõ tájegységek és mesterségek képviselõivel? 

Ez igazi csapatmunka. Szövetségünk 54 hazai tagszervezetbõl áll, de ha-
táron túli egyesületek is kapcsolódnak hozzánk. Szövetségünk és tagszer-
vezeteink évente több száz eseményt valósítanak meg, amelyek között
megtalálhatók konferenciák, kiállítások, közösségi alkotások létrehozá-
sa, képzések, táborok, játszóházak. Az én feladatom az, hogy informáci-
ókkal lássam el az egyesületeket, segítsem a szakmai munkájukat, pályá-
zati, értékesítési lehetõségeket biztosítsak a számukra. Majdnem min-
den mesterség rendelkezik szakmai bizottsággal, ezek tagjai néprajzosok,
a népmûvészet mesterei,és a szakma legnevesebb képviselõi. Egy-egy év-
re közösen állítjuk össze a különbözõ szakmák programját, kétévente
majdnem minden mesterségnek van egy országos bemutatkozó fóruma,
kiállítással és konferenciával. Idén szervezõje voltam a washingtoni
Smithsonian Folklife Festival kézmûves programjainak, óriási sikerünk
volt, másfél millió amerikai volt kíváncsi a magyar népmûvészetre.
s Ön ott volt a kezdeteknél, késõbb tanúja és fõ szervezõje lett a Mesterségek
Ünnepének. Hogyan lehet évrõl évre megújulni?

A táncház mozgalommal párhuzamosan a népi hagyományõrzõ kézmû-
vesség is megújult. Negyven éve alakult a Fiatalok Népmûvészeti
Stúdiója, a népi kézmûvesség iránt érdeklõdõ fiatalok kiváló szellemi
mûhelye. Ebbõl jött létre késõbb a szövetség, amelynek elnöksége
Péterfy László vezetésével úgy döntött, hogy keresnek Budapesten egy al-
kalmas helyszínt, ahol évente a vidéken mûködõ kézmûves alkotóházak
és egyesületek bemutatkozhatnak. Szerették volna, hogy augusztus 20-
án újra legyen a fõvárosnak Szent István búcsúja kenyérszenteléssel és a
mesterek felvonulásával, mindehhez kitalálták a frappáns Mesterségek
Ünnepe elnevezést is. Helyszínként a Tóth Árpád sétányt választották. 

Tíz év alatt kinõttük a polgárvárost és a lakókat is zavarta már a forga-
tag. 1996-ban találtam rá az új helyszínre, ahol centire ki van mérve, hogy
800 népmûvésznek tudunk helyet biztosítani. Minden tagszervezet ma-
ga dönti el, hogy kiket delegál a Mesterségek Ünnepére, az elnökség eb-
be nem szól bele. Évente középpontba állítunk egy-egy mesterséget, kiál-
lítást és mûhelybemutatót szervezünk és meghívunk egy vendég orszá-
got. Az idén kitaláltuk a „Vásárfia otthonodban” fotópályázatot, és min-
denkit arra kértünk, hogy az elõzõ években vásárolt tárgyat fotózzák le  és
a képet tegyék fel a Mesterségek Ünnepe facebook- oldalára és a legjobb
képeket díjazzuk.
s Ennyi év után hogyan tudja megõrizni a kreativitását?

Talán családi örökség. Apai ágon iparos családból származom, Zágon-
ból, Mikes Kelemen szülõfalujából. Nagyapám a dalárdában énekelt és
a helyi vonósnégyesben hegedült. Anyai nagyapám igazi székely ezer-
mester, a falu bírója, aki emellett színjátszó csoportot vezetett a faluban.
Családjában nagy hagyománya volt a mûvészetek szeretetének. 

Saját pályámról azt gondolom, hogy ennél jobb helyre nem is kerül-
hettem volna; úgy érzem, megtaláltam a helyem. Hivatásom immár az
életem része lett.

Ha valaki portrét festene a vári polgárokról, talán Krisztina len-
ne az ideális modell. Hergár Jenõné Stróbl Krisztina a helyi civil
közösség egyik alapembere, a budavári hagyományok ápolója és
új kezdeményezések megteremtõje. Mindezt derûvel és olyan ter-
mészetességgel teszi, mintha egész életében erre készült volna.
Úgy fogalmaz: számára nagy meglepetést jelentett, amikor arról
értesítették, hogy szeptember 1-jén átveheti a Budavárért
Emlékérmet.

- Miután a nagyapám, Stróbl Alajos szobrászmûvész az 1880-as
évek elején Budapestre költözött, édesanyjával a Fõ utcában la-
kott és a Várbazárban kapott mûtermet. Egészen addig ott dol-
gozott, míg a Mintarajz tanoda szobrászati mesteriskolájának ta-
nára nem lett, akkor a mûtermét átköltöztette az Epreskertbe.
Vele kerültünk tehát ide a Várba, majd jóval a halála után, 1947-
ben az özvegye és a lánya megvett egy patinás házat a Balta köz-
ben. Az államosítás után a család az épület felsõ szintjén lakott.
A nagypapának két gyereke volt, az én édesapám és a nagyné-
ném. Öten vagyunk testvérek és szobrok között nõttünk föl.
Mind az öten örököltük a mûvészet szeretetét. Nagyon sokat jár-
tunk a nagymamához. Szaladgáltunk a lakásban és el sem tud-
tuk képzelni, hogy létezik olyan otthon, ahol nincsenek szobrok.
Ma is ezek között a szobrok között élek. 
s Miért hozták létre a Stróbl Alajos Emlékhely Alapítványt?

Amikor az 1990-es évek elején apuval megnéztük a
balatonlellei Ligeti Miklós Emlékszobát – Ligeti a nagypapa ta-
nítványa volt – megígértem: apukám, Stróbl Alajosnak is lesz
emlékhelye, elõbb-utóbb lesz. Az alapítvány létrehozására 2001-
ben nyílt lehetõségünk. A Stróbl Alajos Emlékhely Alapítvány
a nagypapa hagyatékának gondozására, feldolgozására, kiad-
ványok készítésére és  ismeretterjesztésre vállalkozott. Az öt
unoka közösen alapította és a szakmai kurátorok  vállalták,
hogy az ügy mellé állnak. Ami nagy dolog számunkra, hogy a
Várban – ahol három Stróbl alkotás is található – civil szervezet-
ként fogadták az alapítványt. Nemcsak lehetõséget, hanem tá-
mogatást is kapunk. Hálásak vagyunk, hogy otthonra leltünk.
Nem titok, hogy számomra külön öröm, amikor a váriaknak
vagy a vendégeknek bemutathatom a Szent István szobrot,
amelynek reliefjein ott vannak a családtagjaim. 
s A Vári Lakosok Szövetségének alapító tagja, sõt, annak idején az
önök lakásán alakult meg a szervezet…

Igen, itt ültünk tizenhatan a szobában – ez volt az “alakuló ülés”
és a mai napig nagyon örülünk egymásnak, ha találkozunk a
Márai Szalonban, a Zenei Szalonban, egy kiállításon vagy hang-
versenyen. A Várnak misztikuma van, akik itt laknak, érzik,
hogy különleges helyen élnek. 

s Elárulná, mi az eredeti hivatása?
Negyven évig tanítottam a Farkasréti Általános iskolában, de
Dabas-Sáriban kezdtem a pályát. Alsó tagozatos tanítónõ vol-
tam.  Az 1. osztályban mindig zenés-verses összeállítást rendez-
tem mozgásokkal, jelmezekkel, amik feldobták a mindennapo-
kat és egyben a gyerekek beszédét, kézügyességét is fejlesztették.
Színdarabokat írtunk, könyveket dolgoztam fel. 
s A lakóházuk kertjében egy legendás kút áll, amelybõl néha vörös-
bor folyik...

A nagyapa epreskerti mûtermébõl került elõ a márványkút,
ami sokáig törött volt és nem mûködött, de 2001-ben sikerült
rekonstruálni. Úgy gondoltuk, hogy a nagyobb ünnepségek al-
kalmával idehívjuk a vári lakosokat. Ilyenkor valóban vörösbor
folyik a kútból. Hagyományosan így szokott ez lenni március
15-én, mert ez az egyetlen ünnep, amikor van egy kis idõnk,
hogy tudjunk itt ünnepelni. 

A kút a jelképe az összefogásnak. Az, hogy én ezt a csodálatos
szép érmet megkaptam, annak köszönhetõ, hogy itt a Várban a
civil szervezetek által megismertük egymást. Baráti közösségé
alakultunk.

A Budavárért Emlékéremmel kitüntetett dr. Aczél Péter több
mint negyedszázada dolgozik fõépítészként a kerületben. A har-
mónia és a humánum megtalálása a cél – foglalta össze munká-
jának lényegét a szakember és hozzáfûzte, fõépítésznek lenni az
egyik legszebb hivatás a világon, hiszen a jó fõépítész egyaránt
alakítja a jelent és jövõt, a környezetet és az emberek életét.

s Fõépítészként hogyan tud hatni a tervezõkre annak érdekében,
hogy szép épületek valósuljanak meg környezetünkben? 

A fõépítész sajátságos pozícióban van, mert szinte semmiben
nem dönthet, ugyanakkor sok mindenbe beleszólhat. Egyfajta
múzsa-szerep ez, mert inspirálni kell a tervezõket arra, hogy
olyan megoldásokat találjanak, amelyek szebbé, használhatób-
bá, értékesebbé teszik környezetünket. Ehhez természetesen jó
partnerek is kellenek. A munkám során nem csak az épületek
megjelenésével foglalkozom, hanem azokkal is, akik benne fog-
nak lakni, vagy a környezetében élnek. A szép környezet mellett
az is fontos, hogyan fogják magukat érezni. A munkánkat az õ
„jóérzésük” igazolja vissza. Ez nagy felelõsség, de sok öröm for-
rása is egyúttal. Jó érzés, amikor egy-egy régi arc visszaköszön,
egy-egy mosolygós ügyféllel ismét összehoz a sors. 

Fontos, hogy egy fõépítész az emberekben is pozitív nyomot
hagyjon. A mostani kitüntetésem után, ismerõsöktõl és idege-
nektõl érkezõ gratulációk kapcsán éreztem: ez többé-kevésbé si-
került is.
s A szakmai viták idõnként konfliktusokat is elõidézhetnek. Ezeket
miképpen tudja kezelni?

Elõfordul, hogy valakinek nemet kell
mondani egy jó cél érdekében. Ezt azon-
ban úgy kell megtenni, hogy a partner
megértse az ügy minden oldalát és azt is,
hogy a döntés nem ellene, hanem talán
valahol – egy másik dimenzióban – érte
történik. 
s Mely kerületi eredményekre a legbüszkébb?
Sok mindenre szívesen emlékszem vissza.
Például, hogy az országban elsõk között
alkottuk meg a helyi építési szabályzatot,
ami folyamatos „csiszolással” ma is kiváló-
an mûködik. Ilyen hosszú idõ alatt óha-
tatlan, hogy szinte bárhol járok a kerület-
ben, valahol visszaköszönnek a korábbi
munka emlékei. Ha Pestrõl átnézek a cso-
dás világörökségi védettségû budai lát-
ványra vagy a Krisztinavárosban sétálok,
igazi boldogság, öröm fog el, ilyenkor
csak a szépre emlékezem.
s Örök dilemma, hogy a történelmi környe-
zetben épülhetnek-e formabontó, modern
épületek. Önnek mi a véleménye errõl?

Nagyon szeretem azt a mondást, amely szerint az építészet meg-
fagyott muzsika. A muzsika harmónia, és ezt a harmóniát pró-
bálják az építészek egy pillanatra megragadni. Én a klasszikus és
a modern dallamokat egyaránt szívesen hallgatom, ha abban
megtalálom a harmóniát.  
s Hogyan változott a kerület összképe fõépítészi munkásságának
ideje alatt?

Nincsenek nagy, látványos építkezések a kerületben, nem bon-
tanak le és építenek újra egész városrészeket. A mi fejlõdésünk
csendben, de következetesen megy elõre. Ha valaki harminc év
után visszatér ide, bizonyos, hogy ráismer a régi helyszínekre, de
ugyanakkor valószínûleg örömteli csodálkozással látja azt a sok-
sok szépítõ változást, ami azóta mindnyájunk örömére bekövet-
kezett. Ez mindannyiunk érdeme.                                               Rojkó 

„A Várnak misztikuma van”

„A harmónia és a humánum megtalálása a cél”

Dr. Aczél Péter átveszi a kitüntetést dr. Nagy Gábor Tamás polgármestertõl

Hergár Jenõné Stróbl Krisztina

Igyártó Gabriella
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Hazai siker a tabáni regattán
A Kézfogás Egyesület és a Tabán Társaság szervezé-
sében idén is megrendezték a Tabáni Regattát. A ne-
mes versengésen az állandó résztvevõnek számító
Tabáni Hajós Egylet és a kerület angliai testvérváro-
sából, Marlow-ból érkezett csapat mérte össze tudá-
sát a csepeli Duna-szakaszon kijelölt pályán. Ezúttal
két futamot rendeztek a Tabáni Regattán, az elsõt a
hazaiak nyerték, míg a másodikban vegyes hajók in-
dultak, így a barátságos verseny végén együtt örül-
hettek a magyar és az angol evezõsök. A program zá-
rásaként a testvérvárosi küldöttség tiszteletére a
polgármesteri hivatal aulájában ünnepséget szervez-
tek, amelyen a Szilágyi Erzsébet Gimnázium énekka-
ra és a 2011-ben a Marlow-i közönségnek is bemu-
tatkozó Farkas Ferenc Zeneiskola kórusa szórakoz-
tatta a vendégeket. 

Köszönet az egy százalékért
Örömmel tájékoztatjuk a Kedves Szülõket, hogy
számlánkra az elmúlt évben a személyi jövedelemadó
1 %-ából 1 656 283 Ft folyt be. Ezúton szeretnénk
megköszönni minden kedves támogatónk segítsé-
gét, mellyel nagyban hozzájárult alapítványunk sike-
res mûködéséhez! Ennek köszönhetõen alapítvá-
nyunk az elmúlt tanévben is sok rászoruló gyereknek
tudott támogatást adni és az iskola fejlesztéséhez
hozzájárulni. Az összeget az alapítvány kuratóriuma a
kérvények és javaslatok alapján a következõkre for-
dította: iskolai programok: 227 778 Ft, versenyek tá-
mogatása: 46 255 Ft, munkaközösségek támogatá-
sa: 317 070 Ft, ösztöndíj: 342 000 Ft, diákcsere: 50
000 Ft, tanulmányutak: 50 000 Ft, iskolai felszere-
lés: 52 535 Ft, táborok: 278 365 Ft, sporttáborok:70
000 Ft, osztálykirándulás: 180 000 Ft, adminisztrá-
ció: 1 640 Ft, jelvény 5. osztályosoknak: 40 600 Ft.
Összesen: 1 656 283 Ft.
Ismét idõszerû, hogy arra kérjük Önöket, hogy sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-át továbbra is iskolánk
alapítványának ajánlják fel. „Szilágyi Erzsébet
Gimnázium Alapítványa Budapest” adószám:
19671437-1-41 bankszámlaszám: 10200940-
21518760-00000000

Vasváry Kinga, az Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Mozgássérültek klubnapja
Az I. kerületi mozgássérültek következõ klubnapját
október 1-jén 14 órakor tartják a Budavári Mûve-
lõdési Házban (I., Bem rkp. 6).

Német klub a Bem6-ban
Bárkával Ulmtól végig a Dunán címmel Dietrich
Diebel tart német nyelvû elõadást 2013. október 14-
én hétfõn este 6 órakor a Budavári Mûvelõdési Ház
Andrássy termében. Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk! A Német klub október közepén induló nyelvi
képzésére jelentkezés: 2013. október 7-én és 14-én
16 órától 18 óráig a fenti helyszínen. További infor-
máció: Budavári Német Önkormányzat telefon:
+36-30/733-5403; e-mail: chsch@t-online.hu

Röviden
Beszélgetés az új rendõrkapitánnyal

„Fõ feladatom a gyerekek és az idõsek védelme”
Augusztus óta Krammer György
ezredes irányítja az I. kerületi
rendõrkapitányság munkáját. A
Várnegyed újonnan kinevezett
rendõrségi vezetõje 2007 és 2011
között Zuglóban, majd egészen
mostanáig a XVII. kerületben is
kapitányságvezetõként teljesített
szolgálatot. 

s Milyen helyismerettel érkezett a
kerületbe?

Budapestiként és több mint húsz
éves rendõri múltamnak köszön-
hetõen tisztában vagyok a kerület
közbiztonsági helyzetével. A
Várnegyedben eltöltött közel két
hónap megerõsített abban, hogy
egy jól mûködõ rendõrkapitány-
ságra kerültem. Olyan munkatár-
sakkal dolgozhatok együtt, akik el-
hivatottak a kerület közbiztonsá-
gának javítása érdekében. Ráadásul a korábban
elõforduló létszámhiány is megoldódott, így a ka-
pitányság valamennyi erõforrása a rendelkezé-
semre áll.  
s Melyek a legfontosabb tervei? 

Hiszem, hogy a jót is jobbá lehet tenni! Ez a mi ol-
vasatunkban azt jelenti, hogy tovább kell javíta-
nunk a közbiztonságot, amihez többek között
szükség van a meglévõ hiányosságok, hibák fel-
térképezésére. Szintén kulcskérdés a társadalmi,
közösségi és civil kapcsolatok erõsítése. Ebbe a
körbe tartozik az egyházakkal való együttmûkö-
dés szorosabbra fûzése, hiszen a parókiák, plébá-
niák rengeteg családot ismernek, így lehetõségük
van arra, hogy megismertessék a hívekkel a rend-
õrségi felhívásokat, tanácsokat. Fontos szerepet
kap a polgárõrség és a nemrégiben megalakult
kerületi közterület-felügyelet, amelyek már most
is értékes közbiztonsági munkát végeznek.
Annak érdekében, hogy ez hatékonyabb legyen, a
jövõben még inkább összehangoljuk a tevékeny-
ségeinket. 
s Egy hónapja vezeti a kapitányságot, milyenek az el-
sõ benyomásai? 

A Várnegyed közbiztonsági szempontból
Budapest egyik legjobban kezelhetõ kerülete.
Ugyanakkor el kell fogadni, hogy nálunk találha-
tó az ország legfontosabb turisztikai célpontjai-
nak java része. Ennek ellenére a folyamatos rend-
õri jelenlét biztosításával sikerült elérni, hogy a
bûnözõk számára rendkívül vonzó idegenforga-
lom dacára alacsony szinten mozog a vagyon elle-
ni bûncselekmények száma. A sikerekbõl az ön-

kormányzat is kiveszi a részét, hiszen óriási segít-
séget jelent a rendõri munkában a jól mûködõ és
nagy területet lefedõ térfigyelõ rendszer. Az állan-
dó kamerás megfigyelés hozzájárul ugyanis ah-
hoz, hogy a közterületen elkövetett bûncselekmé-
nyek tekintetében magasabb a felderítési muta-
tónk.
s Mégis, mely területeken érzi úgy, hogy szükség van
az elõrelépésre?

A legnagyobb kihívást az idõsek sérelmére elkö-
vetett, úgynevezett trükkös lopások visszaszorítá-
sa jelenti, ezért érkezésemtõl kezdve kiemelten
kezelem ennek a bûncselekménytípusnak a fel-
számolását. A cél egyértelmû: azon dolgozunk,
hogy minél gyorsabban megszabadítsuk a kerüle-
tet a trükkös tolvajoktól. Rendkívül lényeges a
megelõzés, amiben az ismeretterjesztés, a figye-
lemfelkeltés kap fõszerepet. Ebben mindenkép-
pen számítok az idõsekkel foglalkozó civil szerve-
zetek és önkormányzati intézmények, valamint a
korábban már említett egyházak segítségére.
Rendszeresen fogunk bûnmegelõzési elõadáso-
kat szervezni, a leginkább veszélyeztetett társadal-
mi csoportoknak pedig házhoz visszük a szóró-
anyagainkat. Mindezt kiegészíti a felderítés haté-
konyságának növelése, a kerületben garázdálko-
dó bûnelkövetõk mielõbbi kézre kerítése. 
s Mi a véleménye a Batthyány tér állapotáról? A ke-
rületben élõket ugyanis régóta zavarja az itt rendsze-
resen megjelenõ hajléktalanok viselkedése.

Feltett szándékom, hogy rövid idõn belül meg-
szûnjenek a Batthyány téren a lakosságot zavaró
jogsértõ jelenségek, függetlenül attól, hogy azokat

kik követik el. Egyébként úgy lá-
tom, hogy a terület központi sze-
repéhez képest a helyzet nem
rossz, de természetesen nem is
ideális, így mindenképpen javíta-
ni kell rajta. Tudomásul kell
ugyanakkor venni, hogy a hajlék-
talanság nem büntetõjogi kategó-
ria, azért senkit sem lehet és nem
is szabad büntetni, mert nincs fe-
dél a feje fölött. Ugyanakkor jo-
gos elvárás a társadalom részérõl,
hogy mindenki azonosuljon az
együttélés alapvetõ szabályaival,
például ne randalírozzon ittasan
a közterületeken, vagy ne hagyjon
szemetet maga után.

s Hogyan tud a rendõrség érvényt 
szerezni a társadalmi normáknak?

A feladat korántsem egyszerû,
annyi biztos, hogy a folyamatos
közterületi rendõri jelenlét sokat

segít a jogkövetõ magatartás fenntartásában. Ép-
pen ezért arra fogok törekedni, hogy az önkor-
mányzat segítségével minél több rendõr teljesít-
sen szolgálatot a kerületi utcákon és tereken.
Jelentõs feladat hárul a körzeti megbízottakra,
akik azt a parancsot kapták, hogy munkakörük
részeként állandó kapcsolatot tartsanak a lakos-
sággal, a kerületi üzletekkel és az intézményekkel.
Tevékenységük elengedhetetlen ahhoz, hogy az
adott körzetek közbiztonsági helyzetérõl és külö-
nösen az ott élõk szubjektív biztonságérzetérõl
napi szinten tájékozódjunk. Mindezt kiegészíti a
szeptember 1-jén rendszerbe állt iskolai bûnmeg-
elõzési tanácsadói szolgálat, amelynek köszönhe-
tõen a rendõrség szolgáltató jelleggel jelenhet
meg az iskolákban.
s Említette a tájékoztatás fontosságát. Ezen a terüle-
ten várhatóak újdonságok? 

A lakosság a Várnegyed újság „Kék hírek” rovatá-
ban továbbra is rendszeresen olvashat a rendõrsé-
gi eseményekrõl, az elkövetett bûncselekmények-
rõl, sikeres nyomozásokról és a közérdeklõdésre
számot tartó rendõri intézkedésekrõl. E mellett
elindítunk egy hírlevelet is, amelyet az azt igénylõ
intézmények, illetve a képviselõ-testület tagjai ok-
tóbertõl heti rendszerességgel megkapnak. 
s Bár alig két hónapja vezeti a kerületi kapitányságot,
talán mégsem korai a kérdés: mikor lehet elégedett?

Ha egy év múlva a közbiztonság dinamikus javu-
lásáról tudok majd beszámolni, egy olyan kerü-
letrõl, ahol minden tisztességes, jogkövetõ állam-
polgár biztonságban érezheti magát, akkor úgy
érzem, elégedett lehetek.                                           -pp-

Szavazzunk az õsöreg tabáni eperfára!
Negyedik alkalommal hirdette meg az Év
Fája választást az Ökotárs Alapítvány. A
versenyre magánszemélyek, civil csoportok, il-
letve önkormányzatok idén hatvan fát nevez-
tek, ezek közül a szakmai zsûri választotta ki
azokat, amelyekre szeptember 10. és novem-
ber 5. között az interneten lehet szavazni. A
döntõbe egy kerületi különlegesség, a három-
száz éves tabáni eperfa is bekerült.

Az Ökotárs Alapítvány 2010-ben azzal a cél-
lal indította el az Év Fája versenyt, hogy fel-
hívja a figyelmet a többség számára általában
rejtve maradó, valamilyen szempontból
azonban értékes, különleges fákra, valamint
az ezeket védõ, gondozó kisközösségekre. A
kezdeményezés sikerét jelzi, hogy négy év
alatt több mint háromszáz fa történetét mu-
tatták be az interneten, ezzel is erõsítve az em-
ber és a természet kapcsolatát. Mindez azt is
jelenti, hogy korántsem a legöregebb vagy
legnagyobb fát keresik, hanem azokat a pél-
dányokat, amelyek fontosak a közösségnek:
vagy egy helyi legendát, történetet õriznek,
vagy éppen találkozási pontként szolgálnak a
környezetükben élõk számára. 

A gyõztes amellett, hogy elnyeri az Év Fája
címet, egy állapotfelmérésre és gondozásra
feljogosító utalványt kap. Az elnyert összeget
a fa egészségét szolgáló kezelésre, esetleg köz-
vetlen környezetének rendbetételére lehet
fordítani. 

Minden évben két kategóriában hirdet-
nek eredményt, az Év Fája mellett ugyanis
a Hõs Fát is megválasztják. A kitüntetõ cí-
met az Országos Erdészeti Egyesület annak
a veszélyeztetett növénynek ítéli oda,
amelynek túléléséért a fát benevezõ közös-
ség sikeresen küzdött, vagy küzd még ma is.
Idén több mint hatvan fát neveztek a ver-
senybe lelkes magánszemélyek és civil cso-
portok, ezekbõl szakértõ választotta ki azt a

tizenkettõt, amelyek közül a nagyközönség
választhatja ki a nyertest. 

A Naphegyen élõ Õze Lajosné jelölésének
köszönhetõen köztük van a ma már nem lé-
tezõ Holdvilág és Kõmûves utca helyén kiala-
kított lépcsõsor mellett található, több mint
háromszáz éves tabáni eperfa, melynek védel-
mét a Budai Hírlap – igaz szederfaként említ-
ve – már 1914-ben, a Tabán bontásakor fel-
vetette. Mint írták, a történészek szerint
1686-ban, a török Budáról való kiûzésének
emlékére ültetett fa a Kõmûves lépcsõ 11.
számú ház keskeny udvarát díszítette.
Alacsony törzsébõl két ág sarjadt, az egyik ke-
let, a másik dél felé kapaszkodik. Bár az épü-
let rossz állapotban volt, sokáig megvédte az
idõjárás viszontagságaitól. A házat azonban
lebontották, így a lap attól tartott, hogy az ak-
kor 228 éves fa rövid idõn belül elpusztul a
viharokban. Szerencsére a jóslat nem vált va-

lóra, az öreg eperfa ma is áll, a tabáni kutyá-
sok pedig mindent elkövetnek azért, hogy
megóvják a rongálásoktól. Ennek ellenére a
növénynek szüksége lenne némi többlet tö-
rõdésre, melyet minden bizonnyal megkap-
na a területet kezelõ Fõkert Zrt-tõl, amennyi-
ben sikerrel szerepelne az Év Fája versenyen. 
Éppen ezért szavazzunk minél többen a kerü-
let talán legöregebb fájára, mely a történelem
tanújaként túlélte a Tabán lebontását, több
világégést és forradalmat, ma pedig a tabáni
park díszeként áll büszkén a hegyoldalban. 

Pozsonyi vendégek 
a Kosztolányiban
A Kosztolányi Dezsõ Gimnázium a Nemzeti Összetartozás
programjának keretében nemrég vendégül látta a pozsonyi
Magyar Tannyelvû Alapiskola és Gimnázium igazgatóját
Morvay Katalint és tantestületét, akik tavalyi pozsonyi kirán-
dulásunkat követõen viszontlátogatásra, szakmai eszmecse-
rére érkeztek hozzánk az Attila útra. Mire a pozsonyi busz át-
küzdötte magát a budapesti csúcsforgalom minden torla-
szán, mi fehér asztallal, frissítõkkel és a kollégák által sütött
házi finomságokkal készültünk a vendégek fogadására.
Stelzelné Szabó Erzsébet igazgató asszony ismerõsként üdvö-
zölte, és szívélyesen köszöntötte a látogatókat, majd röviden
elmesélte az 1894-as Attila úti elemi iskolából az idõk során
nyolc évfolyamos gimnáziummá alakult Kosztolányi Dezsõ
Gimnázium történetét, azaz közel 120 évnyi történelmet –
dióhéjban. Ezt követõen bemutatta a gimnázium jelenlegi
helyzetét, beszélt az iskolai élet színességérõl, programjaink-
ról, hagyományainkról, és büszkeségeink, örömeink mellett
megoldandó problémáinkról, kitûzött céljainkról is.  

Ezután körbevezettük vendégeinket az iskolaépületben,
ahol bekukkanthattak a még gyerekzsivaj nélküli osztály- és
szaktantermekbe, majd az étkezõben felszolgált finom ebéd
mellett tovább folytathatták az eszmecserét oktatásról és ne-
velésrõl. A vendéglátást és városnézést a Budavári Önkor-
mányzat támogatásával sikerült megvalósítanunk.

A Nemzeti Összetartozás Napja a Kosztolányiban nem
korlátozódik pusztán az emléknapra, hanem egész éven át-
ívelõ programok kapcsolódnak hozzá. Így vett részt iskolánk
csapata Hatvany Eörs tanár úr vezetésével a Horvátországi
Magyar Oktatási és Mûvelõdési Központ szervezésében
megrendezett labdarúgótornán, illetve az Emberi Erõ-
források Minisztériuma közremûködésével iskolánkban
rendezett júniusi mérkõzésen. Hagyományos maratoni foci
rangadóinkon is évek óta részt vesznek a pozsonyi, zentai,
eszéki magyar gimnáziumok csapatai. Ezek az események,
rendezvények a június 4-i megemlékezésen, a verseken és vi-
rágcsokrokon túl az élõ, mûködõ nemzeti összetartozást
mutatják legifjabb diákjainknak is.

Bereczky Judit tanár 

Szavazni  a http://evfaja.okotars.hu/dontos-
fak oldalon lehet november 5-ig. A gyõztes
részt vesz az Európai Év Fája versenyben, ame-
lyet 2011-ben egy felsõmocsoládi hársfa, míg
tavaly az egri termálfürdõ platánja nyert meg. 
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HHaattttyyúúhháázz melletti liftes házban legfelsõ emeleti 49 m2,
kétszobás, szépen felújított erkélyes lakás eladó. A háznak
a Hattyú és a Batthyány utca felõl is van bejárata, az abla-
kok a Batthyány utca felé néznek. Közös költség fûtéssel
együtt 24.000 forint. Saját tároló van. Irányár: 17,9 millió
Ft. Telefon: 0630-5637-350.oo

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

NNaapphheeggyy utcában (Tabánnál) eladó várpanorámás,
csendes, hangulatos 80 nm-es (padlástérbeépítéssel 170
nm-re bõvíthetõ) duplakomfortos (kétgenerációsként is
használható) lakás, vadonatúj tetõs, liftes házban. Be-
fektetõknek is! Irányár 28.5 MFt. Telefon: 0670-560-1817.

BBpp.. I. ker. Logodi u.-ban gk. beálló terem garageban ki-
adó. Érdeklõdni lehet a 06/30/9416-631 telefonszámon.
Budai várban az Úri utcában 80 m2-es, I. emeleti, klasszi-
kus dongaboltozatos belterû, elegáns galériával kialakí-
tott, igényesen felújított, cirkófûtéses önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 19,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

II.. Pauler utcában modern építésû, hívóliftes házban lé-
võ 100 m2-es, 2 szoba + 2 félszoba elosztású, összkomfor-
tos, erkélyes, jó állapotú öröklakás eladó. Irányár: 26,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.  

BBuuddaaii vár közelében a hangulatos Logodi utcában eladó
82 m2-es, napfényes, cirkófûtéses, polgári belméretû
öröklakás, mely irodaként, rendelõként is kiválóan hasz-
nálható. Irányár: 24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-2203.  

AAttttiillaa úton a Budai vár feljáratánál 190 m2-es, nagy bel-
magasságú, különleges egyedi adottságú, reprezentatív
belterû, földszinti, utcai portálos üzlethelyiség tulajdonjoga
eladó.  Irányár: 59,6 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

BBuuddaaii várban az Úri utca csendes részén, felújított épü-
letben, újszerû állapotú, cirkófûtéses, vízórás, dongabolto-
zatos belterû, 41 m2-es, utcai felé nyíló földszinti önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 10 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.

NNaapphheeggyyeenn a Derék utcában, kertes Bauhaus-társas-
házban lévõ 64 m2-es, napfényes, cirkófûtéses, azonnal
beköltözhetõ, alacsony fenntartási költségû öröklakás el-
adó. Irányár: 23,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-2203.

TTóótthh Árpád sétány kedvelõinek! 90 m2-es 3 szoba hal-
los, nagy étkezõkonyhás és 100 m2-es 2 fürdõszobás, pa-
norámás önkormányzati lakások örökölhetõ bérleti joga
átadó vagy kisebb lakásra elcserélhetõ. Csereirányár:
22,9M Ft és 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

BBuuddaaii  várban a Szentháromság utcában 78 m2-es, bel-
sõ 2 szintes, 2 fürdõszobás, modern eleganciával kialakí-
tott cirkófûtéses magántulajdonú öröklakás  alkalmi áron
eladó. Irányár: 34,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban az Úri utcában egyedi adottságú, a
Magdolna toronyra panorámás II. emeleti, 42 m2-es, erké-
lyes, verõvényes, jelenleg 1 szobás, de 1,5 szobássá is
visszaalakítható, felújított, gázfûtéses önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 14,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBaatttthhyyáánnyy téren reprezentatív mûemlékházban lévõ
90 m2-es, erkélyes, nagypolgári belmagasságú, cirkó-
fûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó
vagy kisebb lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 16,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBaatttthhyyáánnyy téri 2 szobás csodás kilátású mûemléklaká-
somat (önkormányzati) szoba-hallosra cserélném -
Vízivárosban - Tabánban - Kossuth téren. Telefon: 06-30-
2077141. 

aaddááss--vvéétteell

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

KKéésszzppéénnzzéérrtt vásárolunk saját részre festményeket, bú-
torokat, szõnyegeket, vitrin tárgyakat, régi kar- és faliórá-
kat. Telefon: 06-20-628-5325.

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG  ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS  
vváássáárrooll  rrééggii  kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ééss  mmûûttáárrggyyaakkaatt,,  

sséérrüülltt  áállllaappoottbbaann  iiss..  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--445566--33993388..  0000

ÖÖttvveenneess-hatvanas évek bútorait, dísztárgyait valamint
régiséget készpénzért vásárolok. Rédai Ádám magán-
gyûjtõ. Telefon: 06-20-616-9290.

MMeegguunntt könyvespolcát ingyen elszállítom. Telefon: 06-
30-716-2679.

GGáábboorr Eszmeralda becsüs- mûgyûjtõnõ (elsõként leg-
magasabb áron) készpénzért vásárol judaikát, továbbá
antik és modern festményeket, bronztárgyakat, bútorokat
(figurális elõnyben), ezüsttárgyakat, aranyékszereket,
porcelánokat, herendit, meissenit, zsolnait, Kovács Mar-
git, Gorka Géza alkotásait. Egyebeket, álló-, asztali-, falió-
rákat, tejes hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan vi-
dékre is. Üzletünk: Fõ utca 67. Telefon: 06-1-364-7534,
06-30-382-7020.oo

sszzoollggáállttaattááss

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

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

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, ja-
vítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszer-
zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

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

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

LLaakkáássffeellúújjííttááss anyagbeszerzéssel, garanciával! Csem-
peburkolás, kõmûvesmunkák, festés, mázolás, tapétázás,
gipszkartonozás, villanyszerelés, vízszerelés! A legkisebb
munkát is elvállaljuk! Telefon: 06-30-960-4525.

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

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemé-
lyeknek és társaságoknak. Telefon: 202-2505, 0630-
251-3800.oo

AApprróó--ccsseepprrõõ  sszzeerreelléésseekk,,  jjaavvííttáássookk  aazz  ÖÖnn  ootttthhoonnáábbaann!!
ÁÁrrjjeeggyyzzéékk,,  mmeeggrreennddeellééss::  aapprroo--ccsseepprroo..mmyy..wwwwww..hhuu

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem
dohányzó hölgy, rendezett családi háttérrel háztartásveze-
tést, idõs- vagy gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 06-
30-892-6355.

LLaakkaattooss, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelé-
se. Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 1 3754-194.oo

KKéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroolluunnkk!!
AArraannyyaatt,,  eezzüüssttöött,,  bbrriilliiáánnss  éékksszzeerreekkeett,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  

hhaaggyyaattéékkoott..  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..

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

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS..  TTeelljjeesskköörrûû  ééppüülleettüüvveeggeezzééss..  
RRééggii  ggeerréébbffookkooss  aabbllaakkookk  ááttaallaakkííttáássaa  tthheerrmmaa  üüvveegghheezz..  

CCíímm::  AAvvaarr  uu..  2255..,,  tteelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..
bbuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu  0000

eeggéésszzsséégg

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

HHaatthhaa JÓGA az Alagútnál, mindenkinek a mindennap-
okban, testi-lelki harmónia és egészség. Képzett, gyakor-
lott oktatóval. Zerge lépcsõ és a Logodi u. sarkán lévõ Judo
teremben. Október 3., 19.30 órai kezdéssel, telefon:
0670-454-7945.

TTaallppmmaasssszzáázzsstt, testmasszázst vállalok. 10 év tapaszta-
latával, szolíd árakkal várom kedves vendégeimet.
Középkorú hölgy vagyok. Bejelentkezés: 06-20-496-25-
97. Ildikó.

JJóóggaa  aa  mmiinnddeennnnaappii  éélleettbbeenn..  AAzz  eeggéésszzsséégg  mmeeggõõrrzzéésséééérrtt
nnééllkküüllöözzhheetteettlleenn  aa  rreennddsszzeerreess  mmoozzggááss,,  aa  sszzaabbáállyyooss
llééggzzééss  ééss  aa  ssttrreesssszz  oollddáássáábbaann  aa  llaazzííttááss,,  ppiihheennééss..
PPrróóbbáálljjaa  kkii  öönn  iiss!!  HHééttffõõnn  ééss  sszzeerrddáánn  1188..0000--1199..3300--iigg
BBuuddaavváárrii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa..  TTáárrnnookk  uu..  99--1111..  TTeelleeffoonn::  0066--
3300--440022--44665577..0000

GGEERRIINNCCBBEETTEEGGSSÉÉGGRREE  PPeerrssaallvvaa  GGyyóóggyysszzaalloonn..  GGeerriinncc--
eerrõõssííttééss,,  nnyyúújjttááss,,  ffáájjddaalloommccssiillllaappííttááss,,  mmaasssszzáázzss..  CCíímm::
KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  SSzzééllll  KKáállmmáánn  ttéérrnnééll..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--335577--
22779988..  IInnggyyeenneess  pprróóbbaakkeezzeellééss!!

ookkttaattááss
GGyyaakkoorrllootttt gimnáziumi tanár felvételi elõkészítést, kor-

repetálást vállal. Telefon: 06-20-429-7853.

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa  ttaannííttááss,,  kköözzééppsszziinnttûû  ééss  eemmeellttsszziinnttûû
éérreettttssééggiirree,,  ffõõiisskkoolláárraa,,  eeggyyeetteemmrree  ffeellkkéésszzííttééss..  TTööbbbb
mmiinntt  hhúússzzéévveess  ggyyaakkoorrllaatt..  TTeelleeffoonn::  0066--11--221133--77774477,,
mmoobbiill::  0066--2200--551188--22880088..

AAnnggooll nyelvtanár Déli Pu. – Mészáros utca környékén.
Felnõtteknek és gyerekeknek. Kezdõtõl nyelvvizsga szin-
tig. Telefon: 06-20-412-3663.

Szolgáltatás

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

Oktatás

Adás-vétel

Egészség

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

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

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

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!!

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

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001133..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Szeptember 27.
Október 11.
Október 25.
November 8.
November 22.
December 6.
December 20.

Lapzárta
Szeptember 18.

Október 2.
Október 16.
Október 30.

November 13.
November 27.
December 11.

Lapszám
16
17
18
19
20
21
22

RREEDDÕÕNNYY
RREE LLUUXXAA

SSZZÚÚNNYYOOGGHHÁÁLLÓÓ
LLEEGGOOLLCCSSÓÓBBBBAANN!!
0066--7700--334411--99448899

RRÉÉGGIISSÉÉGGEETT
AANNTTIIKK  

TTÁÁRRGGYYAAKKAATT,,
JJÁÁTTÉÉKKOOTT  VVEESSZZEEKK!!
0066--2200--334411--00004433
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet 

a tulajdonában lévõ,
1011 Budapest, 

Kapucinus u. 9. szám 
alatti lakóingatlan

5 éves határozott idejû
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.

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.250 forint,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.400 forint.

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

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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