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Restaurálják a szobrokat, a korlátokat és a burkolatokat

Különleges építészeti kincsek 
a Várbazárban

Mária Anya 
a Vár fokán

November 9-én – mintha mindig is ott állt
volna – a Budai Vár fokán megjelent
Mária Anya szobra. Karjában a kis Jézus,
szelíd tekintete a Dunát és a várost figyeli.
A szobrot állító Immaculata Alapítvány
nem rendezett avatóünnepséget, helyette
közleményben adta hírül a fõként közada-
kozásból készült bronzszobor felállításának
hírét.  A jelképes üzenetet hordozó bronz-
alakról Klukon Edit zongoramûvésszel, a
kuratórium elnökével beszélgettünk.

s Tavasszal a közönség a Várnegyed Galériában
már megismerhette Mátyássy László bronzszobrá-
nak tervét. Kevesen gondolták, hogy még az idén
felállítják a négyméteres, eredeti változatot is...
- Július végére elkészült  az a 403 cm-es gipsz-

alkotás, melynek bronzváltozatát a zsûri egy-
hangúlag felállításra javasolta, novemberben
pedig – Gábor József öntõmester és munkatár-
sai jóvoltából – Mária Anya megjelenhetett a
pilléren.

A legkisebb összegû civil adomány 1000, a
legnagyobb 1.600 000 forint volt.  Emellett
kaptunk támogatást többek között a Magyar
Mûvészeti Akadémiától, Schmitt Pál  köztár-
sasági elnök úr elnöki keretébõl, és a
Budapest Fõvárosi Önkormányzatától is.  Az
adakozás az építési engedély kiadása után in-
dult meg igazán.
sHogyan tudták a szobrot a helyére emelni?

- November 9-én reggel indult el a teherautó az
öntõmûhelybõl a másfél tonnás szoborral a
Budai Vár cortina-falának déli oldalához. A ko-
csiról a mûalkotást daru emelte a talapzatra, itt
rövid betonozás után déli 1 órára kerülhetett
helyére a Madonna. Ekkor az Immaculata
Alapítvány kiadott egy sajtóközleményt:

„Örömmel adjuk hírül, hogy alapítványunk
hat éves munkájának, valamint több száz szelle-
mi és anyagi támogató együttmûködésének
eredményeként felállítottuk Mátyássy László
Mária Anya címû bronzszobrát a Budai
Várban. Az alapítvány nevében köszönetet
mondunk valamennyi támogatónknak és ado-
mányozónknak.

A mûalkotást szeretettel ajánljuk mindenki-
nek, tudván azt, hogy ez a szobor a feltétel nélküli
szeretet, a szelídség és a békesség örök jelképeként
áll majd a Budai Vár fokán.”
sA szobor felállítása alkalmából miért nem tartot-
tak avatóünnepséget?

- Mária Anya ott áll a Várban, és sugározza fe-
lénk mindazt a jóságot, ami miatt oly sokan
fontosnak éreztük a megjelenését. Ennél na-
gyobb ünnepre nem vágyhatunk.                           r.a.

December 5-én Szyksznian Wanda grafi-
kusmûvész kiállításával köszönti a kará-
csonyi ünnepkört a Várnegyed Galéria. A
Ferenczy Noémi-díjas grafikussal, címzetes
egyetemi docenssel készülõ tárlatáról be-
szélgettünk.

s Mit takar a „Karácsonyi tár-
lat” gyûjtõcím? 

- A Várnegyed Galéria vezetõje
éppen egy évvel ezelõtt kért fel
az idei karácsonyi tárlatra.
Korábbi és új anyagokat is sze-
retnék bemutatni, ezekben a
napokban fejezem be az utolsó
munkákat. Vegyes technikával
készült képeim hagyományo-
san készülõ kézi grafikák, majd
digitális beavatkozás után, a
végleges változat printek formájában jön létre. E
munkáimról többet nem szeretnék elárulni, a
többi legyen meglepetés.  

Helyet kap a kiállításon néhány korábbi grafi-
kám is. A Madonna-motívum régóta foglalkoz-
tatott, ezért a kiállításomon bemutatok néhá-
nyat. Ugyancsak szerepelnek a tárlaton a Duna
Televízión jelenleg is futó, a magyar irodalom
klasszikusainak meséibõl válogató Hol volt, hol
nem volt címû animációs sorozat számára készí-
tett illusztrációim. 

Emellett látható lesz egy nõket ábrázoló grafi-
kai sorozat. Kepets András, az Ulpius-Ház kiadó
tulajdonosa ez utóbbiakból válogatott, amikor el-
határozta, hogy könyv alakban jelenteti meg a

mûveket. A képeknek korábban nem volt irodal-
mi háttere, így felkérte Romhányi Ágnes költõ-
nõt, hogy a grafikák mellé írjon verseket. Igazán
ritka, hogy egy kötethez elõbb készülnek el a ké-
pek és csak utána az irodalmi anyag. Szerzõ-
társammal elsõ könyvünk Teri és Feri címmel a

karácsonyi könyvvásáron már
szerepel, de elsõ bemutatója a ki-
állítás megnyitóján várható.  

sMilyen személyes élmények fû-
zik a Budai Várhoz?

- Amikor általános iskolások
voltunk, a Várnegyed még rom-
jaiban hevert. Tanítási idõben
felvezényeltek minket és a tég-
lákról kalapáccsal kellett lever-
nünk a  maltert. Leültem egy kõ-
re és elém tárult az egész város.
Az V. kerületben laktunk, ezért

élmény volt Budapest panorámája. Késõbb a
Várklubban az Illés együttes számára egy hatal-
mas hátteret terveztem és festettem.

Végül hadd említsem meg, hogy több kiállítá-
som is volt a Halászbástya melletti Szent Mihály
kápolnában, Vincze László papírmerítõ mester
galériájában. A mester fölajánlotta, hogy a
Várnegyed Galéria karácsonyi tárlatára készülõ
grafikáimból  egyedi merített papíron printeket
készít.

A Várnegyed Galéria új kiállítását december
5-én 18 órakor dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester nyitja meg, közremûködik Szörényi
Levente Kossuth- és Erkel-díjas zeneszerzõ, éne-
kes. A belépés díjtalan.

Gõzerõvel folyik a Várbazár rekonstrukciója, az új mélygarázs és a szintén föld alatti multifunkcionális központ már szerkezetkész, az egykori
Testõrpalota és a déli épülettömb külsõ renoválása is hamarosan befejezõdik. Jól haladnak a restaurálási munkálatok, a díszítõ elemek többsége már a he-
lyére került, ahogyan az északi és déli épületek homlokzati kerámiái, valamint a korlátok és a mellvédek többsége is visszanyerte eredeti pompáját. (A res-
taurálási munkákról bõvebben a 3. oldalon olvashatnak)
A mellékletben a Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztése címû európai uniós projektrõl kaphatnak tájékoztatást olvasóink.

Fotó: Felvégi Andrea

Karácsonyi tárlat 
a Várnegyed Galériában

A Budavári 
Önkormányzat idén is

szeretettel vár mindenkit 
hagyományos adventi 

koncertsorozatán 
a Városházán.

DECEMBER 1., 
16.00 óra

Karácsony környéki kánta –
Farkas Annamária 

népdalénekes és a Dunazug
együttes koncertje

A belépés a koncertre ingyenes.
Helyfoglalás érkezési sorrendben.

Fotó: Hajdú György

Szyksznian Wanda grafikusmûvész



2 Várnegyed XVIII. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM, 2013. NOVEMBER 22., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

November 15-én Hende Csaba magyar és
Roman Jakic szlovén honvédelmi miniszter
együtt avatta fel Rostás Pál magyar huszár
szobrát a szlovéniai Budanjéban. A 200 éve
elhunyt hõs huszár szobrát a szlovéniai tele-
pülés kezdeményezésére közadakozásból újí-
tották fel, amelyhez a Budavári Önkor-
mányzat is hozzájárult.

Rostás Pál 1813. október 3-án a franciák elleni
küzdelemben Trieszthez közel, a Vippach-
Gorizia országút mellett 60 francia gyalogos és
hét lovas ellen küzdött az 5. Radetzky-huszárez-
red közhuszáraként. Egymaga negyedórán át ki-
tartott, pedig harminc lövés érte, s ennek az ak-
kori Wippach - szlovénül Vipava lakói - szemta-
núi voltak. A franciák távoztával a halott vitézt
díszes temetésben részesítették, sírja fölé pedig
emléket emeltek. Rostás Pál és négy társa hõsies
tettének emlékezetét a helyi lakosok, az egykori
bajtársaik és az 5. Radetzky-huszárezred tagjai

úgy õrizték meg, hogy gyûjtésbõl 1845-ben élet-
nagyságú szobrot állítottak Vipava közelében,
Budanjeban.

A szobor – ami egyben a hõs huszár sírhelye is
volt- idõközben súlyosan megrongálódott. Talap-
zata a Mária templom mellett sokáig elhagyatot-
tan állt. Szlovéniai polgároktól indult a kezdemé-
nyezés, hogy a megsérült szobrot a jövõ számára
megmentsék. Máté László a ljubljanai magyar
nagykövetség diplomája úgy fogalmazott, miután
a település megkereste a magyar nagykövetséget,
úgy érezték, kötelességük a magyaroknak is részt
venniük a helyreállításban. A példa azért is egyedi,
mert ritkán fordul elõ, hogy egy Magyarországgal
szomszédos ország polgárai kezdeményezzék egy
magyar emlék helyreállítását.  

A kõszobor súlyosan megrongálódott marad-
ványait a Nova Gorica-i múzeum kõtárában õriz-
ték, egyes részei hiányoztak, de a megõrzött doku-
mentáció alapján lehetséges volt a restaurálás. A
budanjei önkormányzat a helyi múzeum szakér-
tõinek bevonásával és a ljubljanai magyar nagy-
követséggel egyeztetve kezdte meg a munkákat,
elõször a szobor talapzatát és környékét újították
fel. A torzó alapján rekonstruált szobor 2013. ok-
tóber 3.-ra, a Rostás Pál és társai halálával végzõ-
dõ ütközet 200. évfordulójára készült el.

A helyreállítás 17 625 eurós költségébõl 10 375
eurót a szlovének álltak, a többit magyar intézmé-
nyek és magánszemélyek adták össze. A magyaror-
szági gyûjtést a Budakeszi Alapítvány fogta össze, a
szlovéniai nagykövetség segítségével.

Újra áll Rostás Pál huszár szobraNagycsaládosok
karácsonya
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
szeretettel meghívja az I. kerületi nagycsaládo-
sokat (három, vagy több gyermekesek), rászoru-
lókat és a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülõ családokat december 23-án
11.00 órai kezdettel a Városháza aulájában (I.
Kapisztrán tér 1.) megrendezendõ karácsonyi
mûsoros estjére.
Jelentkezésüket december 4. és december 11.
között (hétfõ-csütörtök: 9.00-17.00-ig; péntek:
9.00-12.00-ig) várjuk személyesen a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központban.
(I., Attila út 89.).
Érdeklõdni a 356-8363, 356-9599 telefon-
számokon lehet. Kérjük, hogy a jelentkezéskor
hozzák magukkal a megjelenõk TAJ- kártyáját!
Szeretettel várunk minden szülõt és gyermeket
a karácsonyi rendezvényünkre!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Népjóléti Iroda

Zenés karácsonyi est
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
szeretettel meghívja az I. kerület idõs és egye-
dülálló polgárait karácsonyi zenés mûsoros est-
jére december 23-án 16.00 órai kezdettel a
TeleKom Rt. székházba (I., Krisztina krt. 55.).
Jelentkezésüket december 16. és december 20.
között (hétfõ-csütörtök: 9.00-16.00-ig, péntek:
9.00-12.00) várjuk személyesen a Gondozási
Központban (I., Attila út 8.).
Érdeklõdni a 356-6584-es telefonszámon
(Gondozási Központ) is lehet. Szeretettel vár-
juk jelentkezésüket!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Népjóléti Iroda

A terveknek megfelelõen befejezõdött a Naphegy utcai jár-
da építés. Ennek keretében a Czakó utcai Sport és
Szabadidõközpont délkeleti sarkától a Naphegy utca és a
Czakó utca keresztezõdéséig az eddigi földdel fedett gya-
logjáró mintegy nyolcvan méter hosszan ízléses és a gyalo-
gos közlekedést megkönnyítõ térburkolatot kapott.
Ugyanitt a Kereszt és a Czakó utca közötti szakaszon újra-
aszfaltozták az útpályát, a megsüllyedt és több helyen sé-
rült szegélyköveket helyreállították, valamint a közleke-
désbiztonság további javítása érdekében átépítették az itt
található sebességcsillapító küszöböt.

Régi idõk hangulatát idézik a megújuló vári utak

Szépülõ közterületek

Novembertõl tovább csökkent a rezsi

Újabb segítség 
a háztartásoknak

A polgári kormány döntésének köszönhetõ-
en november elsejétõl ismét jelentõsen csök-
kent az áram, a távhõ és a gáz ára, amivel
ezreket takaríthatnak meg a háztartások.
Kíváncsiak voltunk arra, hogy mit szólnak
ehhez a kerületben élõk. 

Ebben az évben már két alkalommal csökkentet-
te a családok rezsiköltségét a kormányzat: január-
tól 10 százalékkal lett olcsóbb a földgáz, az áram
és a távhõ, júliustól pedig a vízdíj, a csatorna, a
szemétszállítás, a szennyvízszippantás, a PB-gáz és
a kéményseprés díja mérséklõdött. Az olcsóbb
szolgáltatások miatt egy átlag keresetû családnak
nagyjából így 100 ezer forint plusz marad a pénz-
tárcájában, a gáz, az áram, valamint a távhõ árá-
nak novemberi újabb, átlagosan 11,1 százalékos
csökkentésével pedig további havi 3-4 ezer forin-
tot takaríthatnak meg a háztartások. 

Németh Tiborék Attila úti otthonában
távhõvel fûtenek, ami eddig súlyos tízezres ki-
adásokat rótt a családra. „A feleségemmel és a
két fiammal együtt a minimálbér körüli összeg-
bõl élünk. Az évi több tízezer forintos megtaka-
rításnak hála végre kicserélhetjük a régi hûtõn-
ket, sõt talán lesz alkalmunk egy közös családi
nyaralásra is, amire már nagyon régen nem volt
példa” - magyarázta a családfõ.

Borsch Erzsébet nyugdíjas Batthyány utcai ott-
honában eddig hõsugárzóval fûtötte be telente a
fürdõszobát, emiatt az áramszámlája a téli hóna-
pokban jelentõsen megnövekedett. „Szerencsé-
re vége az eddigi fagyoskodásnak, ezentúl nyu-
godtan kapcsolom majd be a készüléket, mert tu-
dom, hogy a használata nem terheli meg nagyon
a pénztárcámat” - mondta Erzsébet hozzátéve,
hogy a gázár csökkenésével a szobák fûtését is bát-
rabban tekeri magasabb fokozatra. 

A Mészáros utcai Csanádi Árpádéknál gáz-
konvektorok mûködnek, ám az esti órákban, a
kinti helységekben eddig kikapcsolták azokat,
csak abban a szobában üzemeltek a berendezé-
sek, amelyikben aludtak.
„Reggelente sokszor dideregve mentünk ki a
konyhába, vagy a fürdõszobába, most legalább
azt is megengedhetjük magunknak, hogy ha
csak egyes fokozaton is, de mindenhol üzemel-
jenek a készülékek. Így nem hûl ki a lakás, ezért
a felfûtése is kevesebbe kerül” – árulta el la-
punknak Árpád, aki külön is kiemelte a vízdíj
csökkenését, ami az öt fõs család esetében szin-
tén komoly megtakarítást eredményez.

Jól haladnak a kerületi útépítések, a legutóbbi idõszakban a Várban és a Naphegyen három
megszépült gyalogos útszakaszt adott át az önkormányzat a forgalomnak.

Befejezõdött a Várban az Anna utca és a Balta köz burkolatának teljes átépítése. A munkálatok során mindkét helyszí-
nen a Tárnok és az Országház utcából már jól ismert, akár magas sarkú cipõben is kényelmesen járható vágott bazalt-
köveket raktak le. A környezõ házak vizesedésének megelõzése érdekében az útfelület befelé lejt, közepén pedig két
sor kõbõl a régi idõkben elõszeretettel alkalmazott vályút alakítottak ki. Ennek köszönhetõen a csapadék akadálytala-
nul eljuthat a víznyelõkhöz. A munkálatok végeztével az útszakaszokat lezáró, behajtást gátló kõbabák is visszakerül-
tek a helyükre. 

Ingyenes õszi gallyaprítás a kerületben
Õszi gallyaprítási programot szerve-
zett az önkormányzat, amelyet no-
vember 14-én és 15-én vehettek
igénybe a kerület lakói. Az elõzete-
sen egyeztetett idõpontban a házak
elé kirakott faanyagból a helyszínen
mulcs készült, a kiváló talajtakarót
kérésre megkapták az igénylõk. A
mulcs legnagyobb elõnye, hogy szét-
terítve, a befedett terület nem gyo-
mosodik, valamint lényegesen las-
sabban szárad ki, a faapríték ugyanis
nedvességtartó, locsolás után meg-
akadályozza a víz gyors elpárolgását.
A nagyméretû, azonnali feldolgozás-
ra alkalmatlan ágakat elszállították,
a megmaradt aprítékot a kerületi
közparkok díszítésére fogják felhasz-
nálni. 
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Gõzerõvel folyik a Várbazár rekonstrukciója, az új
mélygarázs, és a szintén föld alatti multifunkcio-
nális központ már szerkezetkész, az egykori
Testõrpalota és a déli épülettömb külsõ renoválá-
sa is hamarosan befejezõdik. Jól haladnak a res-
taurálási munkálatok, a díszítõ elemek többsége
már a helyére került, ahogyan az északi és déli
épületek homlokzati kerámiái, valamint a korlá-
tok és a mellvédek többsége is visszanyerte eredeti
pompáját.

A Várbazár restaurálási munkáit irányító
Gerényi Viktor lapunknak elmondta, hogy a mû-
emléki helyreállítás az északi Testõrpalotát, az
északi lépcsõ pavilont – itt egy félköríves részt, va-
lamint az Öntõház udvarba vezetõ kõlépcsõt
visszaépítik –, az egykor az Ifjúsági Park bejárata-
ként funkcionáló rámparendszert, az épület-
együttes súlypontjában elhelyezkedõ gloriette-t, a
déli fülkepavilont, valamint a déli épületegyüt-
test érinti. Mint a WHB Kft. mûemlékvédelmi
felelõs mûszaki vezetõje emlékeztetett, várhatóan
november végéig befejezõdik a mélygarázs és a
multifunkcionális központ kivitelezése, ezt köve-
tõen visszakerül a föld az építményekre és meg-
kezdõdhet az eredetivel megegyezõ neorene-
szánsz kert kialakítása. 

Szintén az eredetiség kap fõszerepet a restaurá-
láskor, az egyes épületrészeket, valamint a több
száz gipsz, fa, kõ és kerámia díszítõelemet, szobro-
kat, festett falfelületeket, terazzo burkolatokat az
1882-es Ybl-féle terveknek megfelelõen állítják
helyre. Ettõl csak akkor térnek el, ha az eredeti ki-
alakításról nem maradtak fenn hiteles dokumen-
tumok. Ennek megfelelõen mindenrõl kutatási
terv készült, ezt követõen lehetett csak kidolgozni
a restaurálás menetét. A felújítás jól halad, kará-
csonyra a Várbazár homlokzata 80-90 százalék-
ban elkészül.

Különleges kariatida díszek a bazársoron

Restaurálják a bazársor mellvédjén található, ko-
rábban betonnal kiöntött kerámiadíszeket is.
Nehézséget okozott, hogy a munkát csak a nagy
mennyiségû kötõanyag eltávolítása után lehetett
megkezdeni. Jó állapotban maradt meg ugyanak-
kor a mellvéd és a balusztrád korlát. Újragyártják
a bazársori portálokat, valamint azok felsõ része-
in található közel negyven kariatida fából készült
díszeinek restaurálása is folyamatban van. Ezek
érdekessége, hogy az összes nõi arc, illetve a mell-
szobrok alsó részei is különböznek egymástól. 

Értékes sgraffitók a pavilonokban

Várhatóan külön felújítási program része lesz a
lépcsõ- és a fülke pavilon belsejében található
Than Mór és Scholtz Róbert-féle sgraffitók, illet-
ve faliképek restaurálása, melynek elõkészületei
jelenleg is zajlanak. Bár meglehetõsen hiányo-
sak, a fellelhetõ dokumentumok, illetve a meg-
maradt jellemzõ figurák alapján ezek is nagy biz-
tonsággal helyreállíthatók. Már majdnem befeje-
zõdött a pavilonok külsõ mûemléki rekonstruk-
ciója, ennek keretében a két méter magas, há-
romféle kõbõl kialakított lábazat, a kõ mellvéd, a
kapuzatok, a nagyméretû gipsz konzolok és er-
kélytartók, illetve a mázas és mázatlan kerámia,
valamint kõ homlokzati díszek is visszanyerik ere-
deti megjelenésüket. A lépcsõpavilon íves orsóte-
rében visszaállítják a rendkívül látványos lebegõ
lépcsõt, amelybõl egyébként alig néhány részlet
maradt fenn.

Felújították a pikkelyfedésû kupolákat

A Várbazár legdíszesebb épületrésze a homlokzat
közepén elhelyezkedõ gloriette. A belveder-szerû
épület tetején már felújították a négy évszakot
megszemélyesítõ nõalakokat. Huszár Adolf szob-
rai kiváló állapotban voltak, ezért a mögöttük ta-
lálható pikkelyfedésû kupolákhoz hasonlóan
csupán a rájuk rakódott szennyezõdéseket kellett
eltávolítani és kisebb javítások történtek. A réz
héjazatot hamarosan viaszos anyaggal teszik el-
lenállóbbá, ez azonban az oxidáció miatt kiala-
kult természetes zöld elszínezõdést nem befolyá-
solja. További kutatást igényel a gloriette belsõ
tengelyében álló kút végleges kialakítása. Menet
közben ugyanis kiderült, hogy a 3x3 méteres, víz-
köpõvel ellátott falfülkében kerámiának hitt vá-
zák valójában fémbõl készültek. 

Megszépültek az oroszlánszobrok is

A kétoldali szimmetrikus rámpát teljesen szét-
bontották, majd a felújítást és a sérült, illetve el-
tûnt elemek újrafaragását követõen visszaépítet-
ték. Elhordták a rámpa alatti és mögötti földet,
ennek helyén látványos, a téglafalat láttató közös-
ségi tér jött létre. Megszépült a két nagyméretû
oroszlánszobor, Fessler Leo egymással szembe ál-
ló alkotásai a kariatidákhoz hasonlóan különbö-
zõek: egyikük szája ugyanis nyitva van, míg a má-
siknak zárva. 

Jelenleg is zajlik a fémrácsozatok restaurálása, a
Jungfer Gyula munkáját dicsérõ alkotások töb-
bek között a gloriette elõtti reneszánsz kaput és a
pavilonok bejáratát díszítik.                                               K.Á.

Restaurálják a szobrokat, a korlátokat és a burkolatokat

Különleges építészeti kincsek 
a Várbazárban

Senior jóga
Szeretettel várják a 60 éven felüli érdeklõdõket a
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ II. számú Idõsek Klubjában tartott jógafoglalko-
zásokon. A jóga nincs korhoz kötve, bármikor el lehet
kezdeni. Az órákon finoman erõsítik, lazítják, nyújtják az
izmokat, fejlesztik az egyensúlyérzéket, a koncentrációs
képességet. Légzõ gyakorlatokkal, relaxációval oldják a
stresszt, erõsítik az immunrendszert. Rendszeres gya-
korlás során javul a vérkeringés, az emésztés, felerõsöd-
nek a méregtelenítõ folyamatok, növekszik a fizikai és
pszichikai teherbírás, javul az általános közérzet. 

A foglalkozások helye: Budavári Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgáltatási Központ  II. sz. Idõsek Klubja. (I.
kerület, Roham u. 7.) Ideje: minden kedden 11 órától   12
óráig. Térítési díj: 800 forint/óra. Érdeklõdés személye-
sen vagy telefonon a 375-9486 számon Horváth Beáta
jógaoktatónál.

Közbiztonsági fórum 
az idõskorúak problémáiról
Konzultációra és tanácsadásra hívjuk a kerület idõsko-
rú polgárait nnoovveemmbbeerr  2277--éénn,,  sszzeerrddáánn  1144  óórraakkoorr a
Budavári Mûvelõdési Házba.(I. kerület, Bem rakpart 6.)
A közbiztonsági fórum elsõsorban az elmúlt idõszakban
megszaporodott - idõseket érintõ - trükkös lopások és
csalások megelõzését helyezi elõtérbe, mely problémák
„orvoslásához” szakemberek adnak tanácsokat. 

Krammer György Zsolt, I. kerületi rendõrkapitány
Vecsey András, közbiztonsági tanácsnok

Közmeghallgatást tart a német 
önkormányzat
A Budavári Német Önkormányzat 22001133..  nnoovveemmbbeerr  2255--
éénn,,  hhééttffõõnn  1177  óórrááttóóll  a Budavári  Mûvelõdési Házban (I.
ker. Bem rakpart 6., jobbra az I. emeleten) tartja éves
közmeghallgatását. Utána a Német Klub keretében
Altöttingi zarándoklat címmel filmvetítés következik.

Közgyûlés a Testvérvárosi Egyesületben
A Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesület 2013. de-
cember 12-én, csütörtökön 4 órától tartja közgyûlését a
Várnegyed Galériában. (I., Batthyány u. 67.) Szeretettel
várak minden jelenlegi és leendõ tagot, érdeklõdõt.

Cipõsdoboz akció 2013
A Baptista Szeretetszolgálat idén tizedik alkalommal
rendezi meg Cipõsdoboz akcióját, hogy minél több ne-
hézsorsú, mélyszegénységben élõ gyermek otthonába
varázsolhassanak karácsonyi hangulatot.

NNoovveemmbbeerr  2266--ttóóll  ddeecceemmbbeerr  1188--iigg az Oxygen
Wellness Központok cipõsdoboz gyûjtõpontokként csat-
lakoznak a kezdeményezéshez. A naphegyi, a Fáy utcai
és az újpesti központban is le lehet adni a gyerekeknek
szánt karácsonyi meglepetéseket. Ha valakinek nincs
ideje egy-egy ajándékdoboz összeállítására, a közpon-
tokban elhelyezett perselyekbe bedobott készpénz ado-
mánnyal is támogathatja a szervezet munkáját.

Az Oxygen Wellness Központokban található gyûjtõ-
helyek nyitva tartása: hétfõtõl péntekig: 6.00-22.30
óráig, szombaton és vasárnap: 8.00-20.00 óráig.
További részletek az akcióról: www.ciposdoboz.hu

Röviden

Jótékonysági koncert 
a Hagyományok Házában

Összefogás 
hagyományõrzõ 
mestereinkért
Jótékonysági eseménysorozat indul az idõs, ne-
héz helyzetben lévõ népzenészek megsegítésére
a Csík Zenekar, a Hagyományok Háza és a Fonó
Budai Zeneház kezdeményezésével. 2013. de-
cember 5-én 19 órától a Hagyományok Háza
színháztermében neves népdalénekesek, nép-
zenészek, világzenei elõadók összefogásával in-
dul az eseménysorozat. Egyre több idõs népze-
nész kerül nehéz anyagi körülmények közé, so-
kan olyan betegséggel küzdenek, amely lehetet-
lenné teszi, hogy továbbra is zenéljenek.  Ezért
összefogásra kérik a népzenészeket, a népzené-
vel, néphagyománnyal foglalkozó szervezeteket
és minden népzenét szeretõ embert, hogy támo-
gatásukkal  segítsék a rászoruló zenészeket.

December 5-én este 19 órakor a Hagyo-
mányok Házában fellép: a Szászcsávási zenekar,
Sebestyén Márta, Andrejszki Judit és Havasréti
Pál társaságában, Herczku Ági és a Banda, Lajkó
Félix, a Muzsikás együttes, Szalonna és bandája,
Pál Lajos és családja, a Dûvõ zenekar, a Jászság
Népi Együttes, az Üsztürü zenekar, Kovács
Norbert (Cimbi) és Lõrincz Hortenzia  valamint
a Csík zenekar. Konferál: Herczku Ágnes. 
Ugyanezen a napon este 8 órától jótékonysági

táncházat tartanak a Fonó Budai Zeneházban
a Fanfara Complexa, a Pósfa zenekar, a Buda
Folk Band, a Szászcsávási zenekar, valamint a
Tükrös zenekar részvételével. Az esemény fõ-
védnöke: Áder János köztársasági elnök.
Jegy információ: www.hagyomanyokhaza.hu
www.jegy.hu
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Nemrégiben tért vissza kéthetes kínai turnéjáról a
Bartók Táncegyüttes. A Budavári Mûvelõdési
Házban mûködõ csapat idén ünnepli alapításá-
nak 55. évfordulóját: a jelenlegi és a régi táncosok
egy nagyszabású mûsorral készülnek a jubileum
alkalmából.

Sanghajba kaptak meghívást a Bartók Tánc-
együttes mûvészei, akik két héten keresztül, na-
ponta két alkalommal is felléptek a város külön-
bözõ helyszínein a Baoshan Nemzetközi
Folklórfesztivál, valamint a Putongi Mûvészeti
Fesztivál keretében. Összesen huszonöten utaz-
tak ki az együttes tagjai közül – a táncosok mellett
három zenész is a fellépõkkel együtt tartott.

„A kínai közönség nagyon élvezte az élõzenével
kísért fellépéseinket” – osztotta meg tapasztalata-
it az együttes vezetõje. Teszáry Miklós lapunknak
elmondta: mûsoraikban igyekeztek a kárpát-me-
dencei folklórhagyomány minél szélesebb ke-
resztmetszetét bemutatni, így a kis-magyarországi
és erdélyi magyar táncok mellett például galga-
menti és méhkeréki román táncokkal is találkoz-
hatott a kulturális különlegességek iránt fogé-
kony távol-keleti publikum.

Az IOV, az International Organization of Folk
Art elnevezésû világszervezet – melynek a Bartók
Táncegyüttes is tagja – által szervezett Baoshan
Nemzetközi Folklórfesztiválra összesen tizenhá-
rom ország együttese kapott meghívást, melyen a
magyarok mellett többek között brazilok, indo-
nézek, kongóiak, koreaiak, sri lankaiak, ujgurok
és új-zélandi bennszülöttek, maorik is részt vet-
tek. A Bartók Táncegyüttes szereplésének jelen-
tõségét erõsítette, hogy épp idén, augusztus vé-
gén írt alá testvérvárosi megállapodást Budapest
és Sanghaj városa.

„Közel egy évig készültünk a kínai utunkra” –
mesélte Teszáry Miklós, akitõl megtudhattuk:
szállásukat, étkezésüket és helyi utazásaikat a
meghívó finanszírozta, a repülõjegyek, biztosítá-
sok, vagy épp az ajándékba vitt népviseletek
összesen mintegy 9 millió forintos költségeihez
viszont nekik kellett forrásokat találni. A költsé-
gek nagyjából feléhez cégek, magánszemélyek, il-
letve a Fõvárosi Önkormányzat nyújtott támoga-
tást, míg a hiányzó összeget a fellépõ táncosok
maguk teremtették elõ.

A Bartók Táncegyüttes életében jelentõs ese-
mény volt a kínai szereplés, de ehhez hasonlóan
fontos állomás lesz a csapat alapításának 55. év-
fordulója alkalmából december 1-jén megrende-
zésre kerülõ ünnepi délután mûsorokkal, kiállí-
tás megnyitóval is. Az ünnepi program helyszíne
a Fonó Budai Zeneház, ahol 15 órától késõ estig
tart majd a mulatság: a jubileumi rendezvényre a
jelenlegi tagok mellett a régi Bartókosok is ké-
szülnek, hiszen õk is fel fognak lépni a táncpro-
dukciókban.                                                                   -d-

Sanghajban turnézott a Bartók
Táncegyüttes

Október 30-án a száz esztendeje született Jékely
Zoltán költõre emlékeztek az Országos Széchényi
Könyvtárban. A metszettárban kiállítással, a
díszteremben irodalmi pódiumbeszélgetéssel és
könyvbemutatóval idézték fel a költõ alakját és
pályáját.

A tárlat bejáratánál a költõ rézkolomp-gyûjtemé-
nye fogadja a látogatót, s mellette egy gyönyörû
metafora: egy ácsszeggel átszúrt jegyzetoldal.
Jékely maga jegyezte fel, hogy 1969. július 3-án
Olaszországban, az Utolsó vacsora címû kép
megtekintése után, e szeget a Santa Maria Della
Grazie kolostor udvarán találta. Felvette a föld-
rõl, zsebre tette és késõbb saját noteszát szúrta át
vele. A jelkép önmagáért beszél, hiszen a már 26
évesen Baumgarten-díjas, majd kétszeres József
Attila- és posztumusz Kossuth-díjas költõt két-
szer vették fel az Írószövetségbe és kétszer zárták
ki onnan.

Írás muzsika mellett

A kiállítás személyes tárgyakkal, fotókkal, doku-
mentumokkal állít emléket a költõnek, a próza-
írónak, a fordítónak, a lapszerkesztõnek, a publi-
cistának és – nem utolsó sorban a nemzeti
könyvtár egykori munkatársának. Berendezett

eredeti dolgozószobájának íróasztalán írógépe és
szemüvege mellett Arany János arcképe látható.
Az asztalon Széchényi István német nyelvû nap-
lója, amely mellett a költõ feljegyzése olvasható:
„Mindent egybe véve ezt a naplófordítást tartom
fordítói pályám betetõzésének. És sikerült lé-
gyen akárhogyan, elmondhatom: ez jó mulatság,
férfimunka volt.” Zeneszekrényén egy odakészí-
tett hanglemez (vélhetõen valamelyik Schubert
vonósnégyes) várja, hogy megszólalhasson. A ro-
mantikus zeneszerzõ mûveibõl a látogató fülhall-
gatón hallgathat meg néhányat.

Nagyenyedtõl Budapestig

A kiállításon fotókon jelenik meg a történelmi
múltú szülõváros, Nagyenyed és a család tagjai.
Édesapja, Áprily Lajos révén a szülõi házban na-
ponta találkozhat az erdélyi irodalom nagyjaival,
Kuncz Aladárral, Kós Károllyal, Reményik
Sándorral, Tamási Áronnal, Dsida Jenõvel,
Hunyady Sándorral. A család  1929 nyarán átte-
lepül Budapestre. Jékely Zoltán 1931-ben érett-
ségizik a Lónyai utcai iskolában. Felveszik az
Eötvös Collegiumba, magyar–francia–mûvé-
szettörténész szakos. 1935-ben végez, majd dok-
torál. 1938-tól a Széchényi Könyvtár kinevezett
könyvtárosa. Egyre otthonosabb a hazai szelle-

mi, irodalmi életben, de erdélyi kötõdése is meg-
marad. 22 évesen már verse jelenik meg a Nyu-
gatban, 26 évesen megkapja a Baumgarten-díjat. 

A kiállítás bemutatja az életmû tárgyi emléke-
it, de interaktív módon, számítógépes kép- és
hanganyaggal is segíti a látogatókat. A költõ és
színésznõ felesége, Jancsó Adrienn elõadásában
számos vers hallható. 

Versei újrafelfedezésre várnak

Jékely 1940-ben hivatalosan utazott Kolozsvárra,
de végül ott maradt és csak 1946-ban döntött a
visszatelepedés mellett. Az 1950-es években má-
sokkal együtt kizárták az Írószövetségbõl és szi-
lenciumra ítélték. Ekkor került újra a Széchényi
Könyvtárba. Ugyanebbõl az idõbõl valók a ter-
mészetjárót és a szenvedélyes horgászt ábrázoló
fotók, sõt a horgászbotja is megtekinthetõ.
Jékely 1982-ben bekövetkezett haláláig naplót
vezetett, kivéve az 1947 és 57 közötti évtizedet.
Az érdeklõdõk láthatják Az álom címû, bezúzott
kötetének egyetlen megmentett példányát is. 
A kiállítást – amelynek kurátorai Boka László, az
OSZK tudományos igazgatója és Péterfy Sarolt
irodalomtörténész, Jékely Zoltán unokája –
Kovács András Ferenc Kossuth-díjas erdélyi köl-
tõ nyitotta meg. Zongorán közremûködött
Szokolay Ádám Zsolt, a Zeneakadémia elõkészí-
tõs zongora szakos hallgatója.

A megnyitó után a Jékely 100 címû kötet be-
mutatójára került sor. A Holnap kiadó által ki-
adott kötetben tíz kortárs költõ által választott tíz
Jékely vers és egy-egy miniesszé olvasható.

A kiállítás 2014. január 24-ig tekinthetõ meg
a Széchényi Könyvtár kézirattárában. A belé-
pés díjtalan.                                                                    -r-

„Én már rég a harangoké vagyok”

Jékely Zoltán 100

Csukás István meseíró is 
„kulcsmester” lett

Már ketten õrzik a
Mesemúzeum kulcsát

Elsõként Kányádi Sándor vállalta el a nemes
feladatot, hogy egy éven át õrizze a Mese-
múzeum és Mesemûhely kulcsát. Mostantól
megoszlik ez a kellemes kötelezettség, hiszen ke-
rületünk díszpolgára mellett immár Csukás
István is „kulcsmesternek” mondhatja magát.
A kulcsátadó ceremónia november 9-én volt a
Mesemúzeumban, ahol a két író mesélt és be-
szélgetett a gyerekekkel.

Tavaly szeptember 30-án, a Népmese Napján
vehették birtokba a gyerekek az ország elsõ
Mesemúzeum és Mesemûhelyét a Döbrentei
utcában. Az ötlet Kányádi Sándortól szárma-
zik, aki ettõl kezdve a múzeum kulcsának is õr-
zõje lett. Ezt a tisztségét mostantól már Csukás
Istvánnal közösen látja el, az íratlan szabályok
szerint ugyanis minden évben egy újabb mese-
mondóval bõvül a kulcs õrzõinek és a hely nép-
szerûsítõinek köre.
- Isten áldja meg Kányádi Sándort a Mesemú-
zeumért – mondta a kulcs átadásakor bensõsé-
ges ünnepségen Csukás István, aki szerint  a ma-

gyar föld tele van kin-
csekkel, ha a mélybe
lefúrunk nem csupán
gyógyvíz, hanem a me-
se is mindenhol a fel-
színre tör. Ráadásul a
múzeummal a mese
végre hivatali rangra
emelkedett, most már
kikerülhetetlen része
a jelenünknek. Pom-
Pom, Süsü a sárkány
és Mirr-Murr szülõaty-

ja megígérte: mindent megtesz azért, hogy a me-
sekincset ide a múzeumba, a gyerekekhez irá-
nyítsa, hiszen nincs jobb befektetés a világon a
gyerekekkel való foglalkozásnál. 

Programok a
Mesemúzeumban
DDeecceemmbbeerr  77..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll: Mesék a Mikulás
zsákjából – diafilmvetítés.
A Mesemúzeum Mikulása meséket hoz a látogatók-
nak. Ajánlott korosztály: 3-10 éves korig. (45 perc)

DDeecceemmbbeerr  88..,,  vvaassáárrnnaapp  1111  óórrááttóóll: Hol a me-
sénk? – könyvbemutató. A népszerû Pötty könyv
szerzõje, Hervé Tullet újra meghökkentõ, magával
ragadó képeskönyvet alkotott. A könyvben korunk
egyik legelismertebb és kísérletezõ stílusú mese-
könyv alkotója éppen azt mutatja be, hogyan alakul
ki egy történet. 
Ajánlott korosztály: 4-12 éves korig. (90 perc)
DDeecceemmbbeerr  1144..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  Hófehér kará-
csony – könyvbemutató.

Egy finom tea és mézeskalács mellett beszélge-
tünk a könyv szerzõjével, Mészöly Ágnessel, és a
könyv szerkesztõjével, Lovász Andreával. Lesz me-
sélés is, és a gyerekekre meglepetés vár! Ajánlott
korosztály: 4-11 éves korig. (60 perc)

DDeecceemmbbeerr  1155..,,  vvaassáárrnnaapp  1111  óórrááttóóll::  Fedezd fel a
világot! Ismerd meg a Mi Micsoda két új mini köte-
tét! - Könyvbemutató és interaktív koncert.

Karácsonyi hangulatban várnak minden családot
a Mesemúzeumban december 15-én egy kelle-
mes hangulatú koncertre. Az esemény középpont-
jában, a hangszerek mellett, a Tessloff Babilon Kiadó
népszerû könyvsorozatának kötetei állnak majd.
Közremûködik: Kárász Eszter és Molnár György.
Ajánlott korosztály: 2-8 éves korig. (I. kerület,
Döbrentei u. 9.)
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Weber, a bûvös
zeneszerzõ
Aki eljött a novemberi Zenei Szalonba, megint
megismerhetett néhány titkot a romantika év-
századaiból. Önök, kedves olvasóink tudták
például, hogy négy-öt évtizede miért nem tûzik
mûsorra Weber operáit? A pesti ember úgy
mondaná: „azért, mert túl macerásak”. Szilasi
Alextõl, a szalon házigazdájától megtudhattuk,
hogy valóban, A bûvös vadász legutóbbi bemu-
tatója elõtt több mint száz próbára volt szükség.
Ez ma már szinte kivitelezhetetlen. 

Az 1786-ban született Weber nem csupán ze-
neszerzõ, kiváló karmester is volt, aki megrefor-
málta a hangversenyek hagyományos szokásvi-
lágát. Korábban a dirigensek valamilyen hang-
szer mellõl vezényeltek, és az elsõ hegedûs szóla-
mából követték a zenemûvet. Az énekesek a
próbán látták elõször a kottát. Weber „találta
fel” a karmesteri dobogót és õ vezette be a  szó-
lampróbákat. Az összpróbára csak akkor került
sor, ha már mindenki tudta a szólamát, illetve a
szerepét. 

Kevesen tudják, hogy Carl Maria von Weber,
Mozart feleségének unokatestvére volt.
Gyermekkorától neves mesterek tanították.
Újszerû zenéjétõl – amelyben felelevenítette a
német népi hagyományokat és elõször alkalma-
zott vezérmotívumokat – Schubert eleinte ódz-
kodott, késõbb azonban elismerte. Az utókor
Webert tartja E. T. A. Hoffmann mellett
Richard Wagner elõfutárának, a német ro-
mantikus opera atyjának. (Az ifjú Wagner
Eislebenben hallotta elõször  A bûvös vadász
nyitányát és néhány részletét. Saját visszaemlé-
kezése szerint ez volt elsõ maradandó zenei él-
ménye, amely után kedvet kapott, hogy zongo-
rázzék.) Weber már egész fiatalon udvari kom-
ponistaként tevékenykedett Carlsruhéban,
majd Stuttgartban, Prágában és végül
Drezdában. A drezdai operaház vezetõ karmes-
tereként a szász fõvárost az új német zene virág-
zó fellegvárává tette. Nyughatatlan természeté-
rõl, összeférhetetlenségérõl volt ismert, de sok
társához hasonlóan forradalmi változásokat ve-
zetett be. Mûveiben megvalósította a költészet,
a zene és a színpad egységét.

Weber tuberkolózisban szenvedett és egész
életében anyagi gondokkal küzdött. Apja az õ
nevére vett fel hiteleket, amelyeket képtelen
volt folyamatosan törleszteni. 32 éves korában,
1826-ban, az Oberon címû operájának bemu-
tatója után hunyt el.

Szilasi Alex zongoramûvész az elemzésekkel
kísért, rövidebb részletek után a közönségnek
teljes egészében is bemutatta Weber 1816-ban
írt Asz-dúr, op. 39-es szonátáját.                  Rojkó A.

November 5-én a budavári irodalombarátok
törzshelyén, a Litea Könyvszalonban barátai, pá-
lyatársai és olvasói az öt évvel ezelõtt elhunyt
Gyurkovics Tiborra, Budavár díszpolgárára em-
lékeztek. Az irodalmi esten bemutatták az évfor-
dulóra megjelent Arcomat ne feledd el címû kö-
tetet, amelyet az író-költõ özvegye, Gyurkovics
Györgyi állított össze. A különleges, intim hang-
vételû válogatásban az eddig meg nem jelent ver-
sek és írások mellett hivatalos és személyes hangú
magánleveleket, naplórészleteket talál az olvasó.
Mûfajoktól függetlenül, az 1950 és a rendszervál-
tás között keletkezett dokumentumokból és írá-
sokból egy meg nem értett, elutasított és csak alig
néhány barátja által ismert alkotóval találko-
zunk. A késõbbi vallomások a betegséggel való
küzdelemrõl, a szerelemrõl, az élni akarásról tu-
dósítanak. Különös, hogy a Gyurkovics Tiborra
oly jellemzõ szarkazmus, irónia és önirónia szinte
minden írásában jelen van.

Az est közönségét és közremûködõit dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester köszöntötte, hangsú-

lyozva: megtiszteltetésnek érzi, hogy Gyurkovics
Tibor a kerület lakója volt, itt alkotott. A képvise-
lõ-testület a legjelesebbek közé választotta õt, így
kapott díszpolgári címet. 

Gyurkovics Györgyi a kötet megjelenéséhez
nyújtott támogatásért köszönetet mondott a
Budavári Önkormányzatnak, valamint Moson-
magyaróvár Önkormányzatának, és bejelentette,
hogy régi vágya teljesült azzal, hogy az író szülõvá-
rosában Gyurkovics emlékszobát nyitottak. 

Az est szerkesztõje és moderátora, Nyakas
Szilárd elsõként a kötet illusztrátorához, Kárpáti
Tamás festõmûvészhez fordult, aki a kötethez
úgynevezett „lelki illusztrációkat” készített. A mû-
vész elmondta, hogy a szénrajzok nem a konkrét
tartalmat, hanem azt örökítik meg, ahogy az írá-
sok hatottak rá. 

Gyurkovics Györgyi felidézte, hogy az 1950-
es évek elején, majd 1956-os szerepvállalása mi-
att milyen politikai döntéssorozat következmé-
nyeként helyezték át Gyurkovics Tibort külön-
bözõ munkahelyekre, és utalt a könyvben köz-
zé tett sorozatos elutasítások hátterére.
Ugyanakkor néhány pályatárs: Csukás István,
Örkény István és Weöres Sándor örömmel fo-
gadták és bíztatták az irodalmi életben bemu-
tatkozó költõt. 

Az est során Csurka Gergely újságíró az író
telefonos üzenetrögzítõjével folytatott vidám
„párbeszédét” idézte fel, Linka Ágnes szerkesz-
tõ pedig a Rátkay klubban két évtizeden ke-
resztül mûködõ Gyurkovics Szalon néhány
emlékezetes epizódjáról mesélt a közönség-
nek.      R. A.

Gyurkovics Tiborra emlékeztek

Akárcsak minden év május 21-én a Kerület nap-
ján, ezúttal november 14-én is megfordították a
széksorokat a Budavári Önkormányzat aulájá-
ban. A jelenlévõk Vágó Pál „Budavár bevétele
1849. május 21.” címû festményét szemlélhették,
miközben a magyar történelmi festészet kiváló
mestere születésének 160-dik évfordulója alkal-
mából emlékkonferencián idézték fel pályáját.

A rendezvényt megnyitó dr. Jeney Jánosné alpol-
gármester asszony beszédében az emlékezõkhöz
fordult: „Hol lehetne jobb helyen ez a monumen-
tális festmény, mint a Budavári Önkormányzat
aulájában? Hol érezhetnénk jobban a festmény je-
lentõségét és üzenetét?” Majd kitért arra, hogy a
kép minden évben a díszpolgári címek átadásá-
nak hátteréül szolgál. Hangsúlyozta, hogy Vágó

Pál nem volt „tárgyilagos, szenvtelen festõ, aki szá-
mára a képalkotás csupán ‘leltározási folyamat’,
amelyben az emberek és eszközök naturális bemu-
tatása a fontos, hanem az alkotásba beleadta erõ-
teljes és szenvedélyes érzéseit... A mûvekbõl, ame-
lyek a közös történelmünket mutatják be, a mû-
vész szemével ösztönzést és lelket meríthetünk.”

A továbbiakban Borbás Zsolt, a Jász–Nagy-
kun–Szolnok megyei közgyûlés alelnöke idézte
fel Jászapáti szülöttének, díszpolgárának máig ha-
tó tevékenységét és mûvészi munkáit. Felhívta a
figyelmet a Vágó Pál szülõházában kialakított
múzeumra, valamint a helyi katolikus templom-
ra, amelynek kupoláját Vágó Pál freskói díszítik.
A rendezvény fõvédnöke közvetlen, segítõkész lo-
kálpatriótának nevezte a festõmûvészt, aki sosem
feledte otthonát, Jászapátit.

Benedek Katalin mûvészettörténész a hazai
historizmus jelentõs mestereként mutatta be az
1853 és 1928 között élt festõt, aki Münchenben
végezte tanulmányait. Kortársai „az ecset
Petõfijének” nevezték. Végigtekintve munkássá-
gán, a szakember a mûvész ló- és lovas ábrázolá-
sát emelte ki. Vágó nevéhez fûzõdnek a Magya-
rok bejövetelének (Feszty-körkép) lovas alakjai
is. Benedek Katalin kiemelten méltatta A hu-
szárság története címû hatalmas táblaképet,
amellyel a mûvész 1900-ban elnyerte a párizsi vi-
lágkiállítás nagydíját és a francia becsületrendet.
A Magyar Történelmi Társulat felkérésére fes-
tett alkotás fél év alatt készült el és 400 év törté-
netén vezet végig. A festményt eredetileg a
Ludovika Akadémán állították ki, ma a Had-
történeti Múzeumban látható.

Az elõadásokat követõen a konferencia résztve-
või dokumentumfilmet tekinthettek meg a festõ

pályájáról és újrafel-
fedezésérõl.  Ez
utóbbi érdekében
jött létre a Vágó Pál
Emlékbizottság is,
amelynek elnöke, az
alapítvány életre hí-
vója – egyben a bu-
davári konferencia
szervezõje – dr.
Vágó Pálné, Judith
asszony. a.

Vágó Pál, „az ecset Petõfije”

A mûvész budapesti mûtermében

Szilasi Alex a német romantikus zene titkairól mesélt a
szalon közönségének

Vágó Pál: Budavár bevétele 1849. május 21. A festmény a Városháza aulájában látható

A DélUtán Lelkisegély Szolgálat 

IINNGGYYEENNEESS  SSZZÁÁMMÍÍTTÓÓGGÉÉPPEESS    
OOKKTTAATTÁÁSSTT    

tart 4-4 fõs csoportoknak
Jelentkezés: 06-30-377-9030

A DélUtán lelkisegély szolgálat
továbbra is várja minden nap 18-tól
21 óráig a 06-80-200 866 számon
a 40 éven felüliek telefonhívásait.A huszárság története címû táblaképével Vágó Pál elnyerte a párizsi világkiállítás nagydíját

A beszélgetések között Szersén Gyula Jászai-díjas színmûvész a frissen megjelent könyvbõl olvasott fel részleteket

Gyurkovics Györgyi szerkesztette az Arcomat ne feledd el
címû kötetet
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Decemberi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt december 3-án, 17
órakor az I. kerületi Házasságkötõ teremben (Úri. U.58.)
Aromalabirintus:ízek, borok gálaestje – könyvbemutató.
Vendégek: Csizmadia András gasztrofilozófus és Vida
Péter bormûvész. Közremûködik: Szõcs Artur színmû-
vész. Házigazda: Szigethy Gábor.

Budavári Polgári Szalon
(I., Fõ u. 28.)
NNoovveemmbbeerr  2266..,,  kkeedddd,,  1188..0000  óórraa::  Dr. Szentgyörgyvölgyi
Péter: Pesti Belváros, 5. elõadás.
NNoovveemmbbeerr  2288..,,  ccssüüttöörrttöökk,,  1177..0000  óórraa:: Adventi koszorú ké-
szítés  Koszta Ildikó virágkötõ  segítségével. A koszorúhoz
az alapanyagokat a Szalon biztosítja, de az egyedi dekorá-
cióhoz lehet hozni terméseket, szalagokat, gyertyákat.
DDeecceemmbbeerr  33..,,  kkeedddd,,  1188..0000  óórraa::  15 év az I. kerület szolgála-
tában. Beszélgetés dr. Nagy Gábor Tamás polgármesterrel. 
DDeecceemmbbeerr  66..,,  ppéénntteekk,,  1166..0000  óórraa::  Szent Miklós napi ünnep
a Budavári Polgári Szalonban. A rendezvény regisztráció-
hoz kötött, kérjük az 1-212-2399 telefonszámon, vagy
abudavaripolgariszalon@gmail.com címen jelezze rész-
vételi szándékát.

Operagála a rákos betegekért
Rost Andrea a már nem gyógyítható rákbetegek méltó-
ságának megõrzéséért énekel a Mûvészetek Palotájában
ddeecceemmbbeerr  2299--éénn..  A Magyar Hospice Alapítvány javára
rendezett jótékonysági operagálán fellép még
Wiedemann Bernadett, Rálik Szilvia és Rácz Rita, közre-
mûködik a Danubia Zenekar Héja Domokos vezetésével.
A gálaest külföldi vendége, Alexandru Badea - a
saarbrückeni, az innsbrucki és a bécsi operaházak ismert
tenoristája. Jegyek kaphatók a Müpa pénztáraiban és az
inteneten: www.mupa.hu és www.jegy.hu

Szenior akadémia 
Szeretettel várják az 50+ éveseket a Testnevelési
Egyetem szenior akadémiája nyilvános és ingyenes elõ-
adás-sorozatának következõ elõadásán. Sport, életmód,
egészség testben és lélekben témakörben elismert szak-
emberek és egyetemi tanárok tartanak elõadást kéthe-
tente. Az elõadás idõpontja: 2013. november 25., 17 óra.
Elõadó: Balczó András olimpiai bajnok. Az elõadás címe:
Küldetés. Helyszín: Testnevelési Egyetem, Aula, XII.
Alkotás u. 44. Helyfoglalás 16.30-tól. 

Budavári Lantestek 
(Történeti Múzeum, gótikus terem)
22001133..  nnoovveemmbbeerr  2244..  vvaassáárrnnaapp  1177  óórraa:: „Flow my tears“ -
Emlékkoncert John Dowland születésének 450. évfordu-
lója alkalmából. Dowland és kortársainak mûveit hallgat-
hatják meg Tóth Emese–szoprán és Kónya István-rene-
szánsz lant elõadásában.

Rozsda Endre kiállítás a Nemzeti
Galériában
Az idõ ölelésében
Rozsda Endre (Mohács, 1913 – Párizs, 1999) születésé-
nek századik évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti
Galéria, a Párizsban mûködõ Rozsda Endre Baráti Kör és
a Budapesti Francia Intézet együttmûködésével retros-
pektív kiállításon mutatja be a mûvész munkásságát. 
A mintegy száz festményt, grafikát és fényképet felvonul-
tató kiállítás címét Erik Orsenna egyik, Rozsda festmé-
nyeinek szentelt írásából kölcsönözték. Az idõ továbbá
Marcel Proust mûvére is utal, ami Rozsda számára egy
kardinális és meghatározó irodalmi élményt, valamint
inspirációs forrást jelentett. A tárlaton a mûvész legkü-
lönfélébb mûfajú munkáit mutatják be, az életmû krono-
lógiájának megfelelõen. A válogatáson keresztül kirajzo-
lódik a festõnek a naturalizmustól egészen az absztraktig
terjedõ pályája, valamint a sajátos szimbólumokat hasz-
náló képi nyelvezete is. 
A kiállítás március 2-ig látogatható a Magyar Nemzeti
Galériában.(Budavári Palota, B épület)

Rozsda Endre: Cím nélkül, 1958

Koller Galéria
(I., Táncsics M. u. 5.)
A Koller Galéria 60 éves évfordulója alkalmából rende-
zett kiállítás-sorozat kamara kiállításán  ebben a hónap-
ban Kass János (1927-2010) Kossuth-díjas, kiváló mû-
vész alkotásai láthatók november 29-ig. Nyitva tartás:
minden nap 10-tõl 18 óráig.

Kass János: Lovag
Tárlatvezetés a Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumban
(III., Korona tér 1.)
„Gyönyörû kocsmai csend”- a 80 éve lebontott Tabán
emlékezete címmel nyílt idõszaki kiállítás március 2-ig
lesz látogatható. A Márai Könyvtárban tartott elõadás-
sorozat a Tabánról szóló kiállítás megtekintésével és
tárlatvezetéssel folytatódik nnoovveemmbbeerr  2288--áánn,,  ccssüüttöörrttöö--
kköönn,,  1166  óórraakkoorr  a Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeumban. A tárlatlátogatásra elõzetesen a Márai
Sándor Könyvtárban lehet jelentkezni. (I. ker., Krisztina
krt. 87-91.)

Irodalmi estek a Szent Imre Házban
(XI., Himfy u. 9.)
NNoovveemmbbeerr  2266..,,  kkeedddd,,  1199..3300  óórraakkoorr:: Mesék gyertyafény-
nél-Boldizsár Ildikó estje.
Sorozatszerkesztõ: Csányi Tamás karnagy.
Helyfoglalás az érkezés sorrendjében 19.00 órától.

Országos Mezõgazdasági Könyvtár
(I., Attila út 93.)
Géczy Olga és Aurell David Festményeibõl nyílt kiállítás
Szín-harmónia címmel. A kiállítás ingyenesen megte-
kinthetõ november 30-ig, hétköznap 9-18 óráig, hétvé-
gén 10-16 óráig. www.omgk.hu
A Tessedik teremben a Székely László, Temesvár építé-
sze címû fotókiállítás látható. A kiállítás november 24-ig
ingyenesen megtekinthetõ hétköznap 9-18, hétvégén
10-16 óráig.

Magyarság Háza
(I., Szentháromság tér 6.)
„Idõutazás Szlavóniában és Baranyában”. NNoovveemmbbeerr  2233--
áánn  1188  óórraakkoorr horvátországi fiatalok mutatják be, mit je-
lent számukra magyarságuk megõrzése szülõföldjükön -
vidám tánccal, muzsikával, színházi részletekkel. Az est
során fellép a szentlászlói és a csúzai színjátszó csoport, a
Kankalin népi táncegyüttes Laskóról, a szentlászlói
Ifjúsági Népi Táncegyüttes, valamint a Kopácsi Alkalmi
Zenekar. Az esten köszöntõt mondanak: Répás Zsuzsan-
na, nemzetpolitikáért felelõs helyettes államtitkár és
Jakab Sándor, a Horvátországi Magyarok Demokratikus
Közösségének elnöke. A programra a belépés díjtalan.
www.magyarsaghaza.net

Kiállítás a Márai könyvtárban
Magurszky Norbert „Magi” Maszkok a Gyula utcából címû
kiállítása látható a Márai Sándor Könyvtár kisgalériájá-
ban december 20-ig. (Márai Sándor Könyvtár, I. ker.
Krisztina körút 87-91.)

Szárd est a Széchényi Könyvtárban 
NNoovveemmbbeerr  2233--áánn  1177  óórraakkoorr  kezdõdik  a La Casa Rosa
Kulturális  Egyesület szervezésében és Szardínia Tar-
tomány elnökségének valamint  Szardínia Tartomány
Promóciós Irodájának támogatásával a  Szárd identitá-
sú írók és költõk, a Nobel díjas Grazia Deledda  elneve-
zésû  kulturális rendezvény.  Az este folyamán zenei in-
termezzók, valamint Grazia Deledda írónõ regényeibõl
és leveleibõl hangzanak el részletek. Közremûködik:
Déri György gordonkamûvész, Mirko Atzori zongora-
mûvész és Tarján Péter színmûvész. A rendezvény után
szardíniai élelmiszer bemutatóra és kóstolóra is várják
az érdeklõdõket. 

Programok

Kiemelt figyelmet fordít a kerületi rendõrség
arra, hogy még tovább javuljon a lakosság,  a
kerületben dolgozók, és a Várnegyeden át-
utazók szubjektív biztonságérzete. Ennek ér-
dekében a rövidebb nappalok miatt a téli idõ-
szakban a kerületi kapitányság emberei
gyakrabban tartanak visszatérõen ellenõrzé-
seket a forgalmasabb, frekventált közterüle-
teken. A fokozott jelenlét célja nem csupán a
bûncselekmények elkövetõinek felkutatása,
hanem a megelõzés is, amelynek részeként
igyekeznek kiszûrni azokat a személyeket,
akik környezetükben idegenül mozognak,
nem köthetõk az adott helyhez és elfogadha-
tó magyarázatot sem tudnak adni ottlétük
okáról.   

Figyeljünk a hajléktalanokra
Magatehetetlenül fekvõ hajléktalanhoz hív-
tak segítséget a rendõrök az egyik kerületi
közlekedési csomóponthoz. A mentõsök
megállapították, hogy a középkorú férfi erõ-
sen ittas, azonban állapota nem tette szük-
ségessé kórházba szállítását. Az esettel kap-
csolatban a kerületi kapitányság felhívja a fi-
gyelmet, hogy télen a mértéktelen italozás
könnyen kihûléshez vezethet. Ezért arra ké-
rik a lakosságot, hogy amennyiben a közte-
rületeken  magatehetetlen személlyel talál-
koznak, azonnal értesítsék a mentõket, illet-
ve a rendõrséget.

Vaklárma a siklónál
Szerencsére vaklármának bizonyult az a beje-
lentés, hogy kigyulladt a budavári sikló. A
helyszínre kiérkezõ tûzoltók és rendõrök
ugyanis megállapították, hogy nem füst, ha-
nem szokatlan formájú pára gomolyog a vas-
út felett. Bár ezúttal feleslegesen érkeztek a
helyszínre a hatóság emberei, az mindeneset-
re megnyugtató, hogy a polgárok baj esetén
azonnal riasztják az illetékes szerveket. 

Ne dõljünk be a trükkös csalóknak
Úgy tûnik, kimeríthetetlen a trükkös csalók
repertoárja. Ezúttal egyikük magát rovarirtó-
nak kiadva próbált meg bejutni egy idõs hölgy
lakásába, aki azonban nagyon helyesen el-
kérte az igazolványát, illetve a szolgáltatásra
vonatkozó iratokat. Mivel ezekkel nem tudott
szolgálni, ráadásul a hölgy a szolgáltatást sem
rendelte meg, nem engedte be otthonába az
ismeretlen személyt. 

Sajnos nem volt ennyire óvatos az a hölgy,
akit telefonon hívott fel egy ismeretlen sze-
mély azzal, hogy a bankjától keresi. Elmond-
ta, hogy nem tudják a nyugdíját bankkártyá-
jára utalni, mert ehhez szükség lenne a PIN
kódjára. Nem kell azonban aggódnia, egy
munkatársuk ugyanis hamarosan felkeresi,
neki nyugodtan adja át a bankkártyáját, vala-
mint mondja meg a PIN kódot is. A gyanútlan
hölgy eleget tett a kérésnek, óvatlanságát
100 ezer forintja bánja, amit leemeltek a
bankszámlájáról.

Szintén telefonon hívtak fel egy másik ke-
rületi polgárt, vele azt akarták elhitetni, hogy
unokájával beszél, akinek egy nagyobb
összegre van szüksége. Szerencsére az idõs
urat nem tudták becsapni közölte, hogy nincs
pénze, majd lette a kagylót. 

A rendõröktõl kért segítséget egy idõsebb
hölgy, mivel nyílászárók cseréjére hivatkozva
egy általa nem kért felmérést akartak elvé-
gezni a lakásában. A helyszínre kiérkezõ járõr
megállapította, hogy a cég, amelynek nevé-
ben az ismeretlenek eljártak valóban létezik,
a felmérés pedig jogszerûen történik.    

MMiinndd  aa  nnééggyy  eesseett  ttaannuullssáággaa,,  hhooggyy  éérrddeemmeess
mmeeggffooggaaddnnii  aa  rreennddõõrrsséégg  ttaannááccssaaiitt,,  ééss  aa  lleehhee--
ttõõ  lleeggnnaaggyyoobbbb  kköörrüülltteekkiinnttéésssseell  eelljjáárrnnii  aa  llaakkáá--
ssuunnkkbbaa  bbeejjuuttnnii  aakkaarróó,,  vvaaggyy  tteelleeffoonnoonn  jjeelleenntt--
kkeezzõõ  iissmmeerreettlleenneekkkkeell  sszzeemmbbeenn..  AA  lleeggffoonnttoo--
ssaabbbb  hhooggyy,,  ssoohhaa  nnee  eennggeeddjjüünnkk  bbee  iiddeeggeenneekkeett
aa  llaakkáássuunnkkbbaa,,  iillyyeenn  eesseettbbeenn  kkéérrjjüünnkk  fféénnyykkéé--
ppeess  hhiivvaattaallooss  iiggaazzoollvváánnyytt,,  iilllleettvvee  eeggyy  vvoonnaallaass
tteelleeffoonnsszzáámmoott,,  aahhooll  sszzeemmééllyyaazzoonnoossssáágguukkaatt
hhiitteelltt  éérrddeemmllõõeenn  eelllleennõõrriizzhheettjjüükk..  JJóó  ttuuddnnii,,
hhooggyy  aa  kköözzmmûûccééggeekk  mmuunnkkaattáárrssaaii  kkéérrééssrree  ffeell--
mmuuttaattjjáákk  iiggaazzoollvváánnyyuukkaatt,,  rrááaaddáássuull  aa  vváárrhhaattóó
eelllleennõõrrzzéésseekkrrõõll  iiddõõbbeenn,,  aa  ppoossttaallááddáábbaann  eellhhee--
llyyeezzeetttt,,  tteelleeffoonnsszzáámmmmaall  eellllááttootttt  ttáájjéékkoozzttaattóótt
iiss  hhaaggyynnaakk..  

FFoonnttooss,,  hhooggyy  aa  bbaannkkookk  aallkkaallmmaazzoottttjjaaii  ssoohhaa
nneemm  jjöönnnneekk  hháázzhhoozz  ééss  nneemm  kkéérriikk  eelllleennõõrrzzééss
ccéélljjáábbóóll  bbaannkkkkáárrttyyáánnkkaatt,,  aa  PPIINN  kkóóddoott  ppeeddiigg
nnee  aaddjjuukk  kkii  sseennkkiinneekk..    

Tolvaj az élelmiszerboltban
A rendõrség és a biztonsági õrök közösen fog-
ták el azt a hajléktalant, aki egy kerületi üzlet-
bõl élelmiszereket próbált meg eltulajdoníta-
ni. Lényeges, hogy a rendõrség ilyen esetben
sem mérlegelhet, hivatalból köteles eljárni a
tolvajjal szemben akkor is, ha tettét nehéz
anyagi helyzete indokolja. 

Kék hírek
November 25-én a Széchényi Emléknapon számos ingye-
nes programmal várja az érdeklõdõket az Országos
Széchenyi Könyvtár. 12 óra, 12 történet, 12 könyv: egy
könyvtáros címmel Farkas Gábor Farkas, a Régi
Nyomtatványok Tára vezetõjének történet-maratonját
hallgathatják meg a VIII. szint társalgójában 12.00 –tõl
24.00 óráig.

„A tekintet érintése” címmel  Mészáros Géza festõmû-
vész retrospektív kiállításának megnyitója lesz 17 órakor.
A mûvész munkásságát méltatja zenei aláfestéssel: Vásáry
Tamás Kossuth-díjas zongoramûvész. Helyszín: VI. szint . 

„Acél-Mû. Ózd 1987–2012.” – Benkõ Imre fotómû-
vész kiállításának megnyitója lesz 18.30 órakor.
Megnyitja: Dr. Beke László mûvészettörténész az V. szin-
ten, az Ereklyetérben. A kiállítások ezen a napon éjfélig
tartanak nyitva!

Tárlatvezetések:„Áthallások” - Weöres Sándor megze-

nésített versei – Zenemûtár, VI. szint, 12.00 óra. „Én már
rég a harangoké vagyok” – Jékely 100 – Kézirattár, VI.
szint, 14.30 óra.„Egy kozmográfiai atlasz különlegességei
3. Hungarika-térképek gróf Széchényi Ferenc könyvtár-
alapító térképgyûjteményébõl” – Térképtár, VI. szint, 11.
óra. „A Gõzhangya hazatér…” – Id. Szinnyei József 100 –
Katalógustér, VII. szint, 11.00 óra. Magyar utazók
Indiában” – Katalógustér, VII. szint, 13.00 óra. „Kép és
Gondolat”. Dante Isteni színjátéka nyomán Gy. Szabó
Béla, Fáy Dezsõ, Markó Lajos és mások grafikái, részletek
magyar írók mûfordításaiból, V. szint, 11.00  óra.

A Törzsgyûjtemény olvasótermei november 25-én 9 és
20 óra között nyitva lesznek, szolgáltatásai a hétköznapi
nyitva tartás szerint mûködnek. Ezen a napon a progra-
mok és a kiállítások díjmentesen, az olvasótermek ingye-
nes napijeggyel látogathatók. Bõvebb információ:
www.oszk.hu

Széchényi Emléknap 

Akár szerelni vagy kereket pumpálni is lehet a Vérmezõ
északi sarkán kialakított önkiszolgáló kerékpáros szerviz-
és információs ponton. A Budapesten egyedülálló, a Svéd
Fenntarthatósági Program keretében a fõvárosi önkor-
mányzat támogatásával elkészült találkozóhely a remények
szerint újabb lökést ad városi biciklizés még szélesebb körû
elterjedéséhez. 

A kezdeményezés célja a fenntartható életmód és a ke-
rékpárhasználat népszerûsítése mellett, a forgalomnak
erõsen kitett, korábban elhanyagolt állapotú és ezért kevés-
bé használt parkrész visszakapcsolása a városi életbe.
Ennek szellemében helyeztek el a megújult parkrészen ön-
kiszolgáló kerékpárszerelõ állomást, kerékpárpumpát, ivó
kutat, térképet és információs táblát. 

A környezetvédelem az anyaghasználat
és az energiafelhasználás terén is tetten ér-
hetõ, erre hívja fel a figyelmet az újrahasz-
nosított kerékpáralkatrészekbõl épített lát-
ványos installáció is, amelynek alapanyagai
a partnervállalatok dolgozóinak gyûjtésé-
bõl, valamint felajánlásokból származnak.
A svédországi hasonló létesítmények min-
tájára épült kerékpáros pont tervezésében
és kivitelezésében az S-TÉR Kft., a Fõkert
Nonprofit Zrt.,a Zöldebb Városokért
Nonprofit Kft., valamint a Budapesti
Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának
ötödéves mesterszakos tájépítészmérnök-
hallgatói vettek részt.

A környezettudatos élet- és gondolko-
dásmódot hangsúlyozó Svéd Fenntart-
hatósági Programsorozatnak nem ez az elsõ
kerületi beruházása: 2012-ben a Lánchíd
budai hídfõjénél található park újult meg a
programnak köszönhetõen. 

Kerékpáros szerviz- és információs
pontot adtak át a Vérmezõn
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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: 16,9 millió Ft. Tele-
fon: 0630-5637-350.oo

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

II..  kkeerr..  szuperpanorámás 30 m2-es tabáni, 5. emeleti,
csendes, duplaliftes, elegáns garzon a budai vár alatt, fan-
tasztikus gellérthegyi panorámával frissen felújítva, gyö-
nyörû fürdõ és amerikai konyha, az elegáns Bethlen
Udvarban, díjmentes parkoló övezetben tulajdonostól el-
adó. 12.9 millió forintért. Ingatlanosok kíméljenek. Telefon:
06-30-556-5595.

BBuuddaaii  Várban a Dísz téren egy házban lévõ 2 db 127 m2-
es klasszikus nagypolgári belterû önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb lakásra cserél-
hetõ. Csereirányárak: 24,9 M Ft és 26,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..  Pauler utcában 100 m2-es, remek elosztású, 2 szoba +
2 félszobás, összkomfortos, erkélyes, télikertes, jó állapotú
öröklakás eladó. Irányár: 24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203.  

BBuuddáánn a Krisztinavárosban hívóliftes modern ház teljes
legfelsõ emeletén lévõ  110 m2-es, 4 szobás, panorámás,
francia erkélyes, igényesen felújított, cirkófûtéses örökla-
kás parkolási lehetõséggel eladó. Irányár: 34,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

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.

NNaapphheeggyy  alján a Mészáros utcában, kertes 6 lakásos
társasházban nagypolgári jellegû, reprezentatív módon
felújított, 100 m2-es, 3,5 szobás öröklakás azonnal beköl-
tözhetõen eladó. Irányár: 29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203.

XXII..  Budán a Daróczi utcában jó közlekedés mellett, de
csendes kertvárosi részen eladó egy 30 m2-es 1 szobás,
magasföldszinti, kertre nyíló, azonnal beköltözhetõ, kivá-
lóan bérbe adható, alacsony rezsiköltségû, gázfûtéses
öröklakás. Irányár: 8 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: 13,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Várban a Fortuna utcában, 3 lakásos felújított
mûemlékházban lévõ 42 m2-es, 1,5 szobás, napfényes,
egyedi gáz-héra fûtésû önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga 2 önálló tárolóval átadó. Csereirányár: 13,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

XXIIII.. zöldövezeti részén a Bartha utcában 140 m2-es te-
tõtéri öröklakás + 20 m2 nagy terasszal, káprázatos kilá-
tással, garázzsal, kertes társasházban eladó. Irányár: 69,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.  

BBaatttthhyyáánnyy  téren felújított mûemlékházban lévõ 90 m2-
es, erkélyes, panorámás, cirkófûtés önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 14,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

GGaarráázzss  Naphegyen Fém utcában, bekerített társasház-
ban épületen belül garázshely kiadó személygépkocsi vagy
motorkerékpár részére. Telefon: 375-0205, 06-30-511-
8481. Napközben is hívható

BBuuddaavváárrii Dísz térre nézõ 74 m2, nagy keresztboltozatos
szobával rendelkezõ garzonlakásom magántulajdonra
cserélném.  Telefon: +36-30-2318-309.

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

LLoovvaass úton tulajdonostól eladó 116 nm-es erkélyes, körbe-
napozott, duplakomfortos, cirkófûtéses mûszakilag, esztéti-
kailag felújított lakás szép villaházban. Érdeklõdni: 06-30-
900-4888.

BBaatttthhyyáánnyy  téren 122 m2-es, 2 lakásként kialakított, 2 für-
dõszobás, 2 konyhás, erkélyes, cirkófûtéses önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 22,7 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBpp.. I. ker. Logodi u.-ban gk. beálló terem garageban ki-
adó. Érdeklõdni lehet a 06/30/9416-631 telefon számon

TToollddyy ferenc utcában lévõ teremgarázsban gépkocsibeálló
hosszabb távra kiadó. Érdeklõdni: 06-30-928-1551.

aaddááss--vvéétteell

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

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG  ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS  
vváássáárrooll  rrééggii  kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ééss  mmûûttáárrggyyaakkaatt,,  

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

GGáábboorr Eszmeralda becsüs- mûgyûjtõnõ (elsõként legma-
gasabb áron) készpénzért vásárol judaikát, továbbá antik és
modern festményeket, bronztárgyakat, bútorokat (figurális
elõnyben), ezüsttárgyakat, aranyékszereket, porcelánokat,
herendit, meissenit, zsolnait, Kovács Margit, Gorka Géza al-
kotásait. Egyebeket, álló-, asztali-, faliórákat, tejes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan vidékre is. Üzletünk: Fõ ut-
ca 67. Telefon: 06-1-364-7534, 06-30-382-7020.oo

HHaasszznnáállaattllaann,,  gyönyörû, svéd hosszú nercbunda, 38-
40 méret sötétbarna – eladó. Telefon: 06-30-240-2744.

MMeegguunntt  könyvespolcát ingyen elszállítom. Telefon: 06-
30-716-2979.

AAnnttiikk csillár 12 karos, aranyozott, felújítandó eladó.
Irányár: 180 E Ft. Telefon: 06-30-716-2679.

sszzoollggáállttaattááss

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

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

IInnggaattllaannffeellúújjííttááss!!  Ingatlanok külsõ-belsõ felújítása. Festés,
burkolás, közmûves, ács, bádogos munkák. Kerítés építése,
javítása. Teljeskörû kertészeti munkák. Telefon: 06-1-781-
402, 06-70-547-2584. 00

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

FFüürrddõõsszzoobbáákk,,  konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszerzés-
el, garanciával! Vízóraszerelés ügyintézéssel! 06-20-961-
6153. www.mesterur.hu.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjíí--
ttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::
00662200--99334444--666644,,  224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt
vváállllaallkkoozzááss..oooo

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

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS..  TTeelljjeesskköörrûû  ééppüülleettüüvveeggeezzééss..  
RRééggii  ggeerréébbttookkooss  aabbllaakkookk  ááttaallaakkííttáássaa  tthheerrmmoo  üüvveegghheezz..  

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

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

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

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

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem do-
hányzó hölgy, rendezett családi háttérrel háztartásvezetést,
idõs- vagy gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 0630-892-
6355.

LLaakkaattooss, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
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, gyékénye-
zés munkával, szállítással. Kiss Gábor kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-8384,
06-20-345-9963.

áállllááss

MMuunnkkaannééllkküüllii óvónõ takarítást, házimunkát, felolvasást,
társalkodást, óvodások játékos fejlesztését, nevelési ta-
nácsadást vállal. Telefon: 06-20-596-3394.

II..  kkeerrüülleettbbeenn  mmûûkkööddõõ  üüzzlleetteemmbbee  ffooddrráásszzookkaatt,,  kkoozz--
mmeettiikkuusstt,,  kköörrmmöösstt  ééss  ppeeddiikkûûrröösstt  kkeerreesseekk..  ÉÉrrddeekkllõõddnnii::
0066--2200--559955--22229999..

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

HHaatthhaa JÓGA az Alagútnál, mindenkinek a mindennapok-
ban, testi-lelki harmónia és egészség. Képzett, gyakorlott ok-
tatóval. Zerge lépcsõ és a Logodi u. sarkán lévõ Judo terem-
ben. Október 3., 19.30 órai kezdéssel, tel.: 0670-454-7945.

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

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa  ttaannííttááss,,  kköözzééppsszziinnttûû  ééss  eemmeellttsszziinn--
ttûû  éérreettttssééggiirree,,  ffõõiisskkoolláárraa,,  eeggyyeetteemmrree  ffeellkkéésszzííttééss..  TTööbbbb
mmiinntt  hhúússzzéévveess  ggyyaakkoorrllaatt..  TTeelleeffoonn::  0066--11--221133--77774477,,
mmoobbiill::  0066--2200--551188--22880088..0000

nnaappkköözzii

GGyyöönnggyyööccsskkéékk családi napközi várja szeretettel a kicsi-
nyeket óvodás korig fél napos ellátásra. Cím: I. Bp., Logodi
u. 74-76. Kontakt: Muraközy Zsuzsa, 06-20-9128-718.

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

www.varnegyedonline.hu • Hírek, információk az I. kerületrõl 
Ismét megnyílt a BÜFÉ a Városháza aulájában! 

Friss szendvicsek, üdítõk, sütemények, 
saláták, finom pékáru, kávé. 

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket! 

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!!

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001133..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés
November 22.
December 6.
December 20.

Lapzárta
November 13.
November 27.
December 11.

Lapszám
20
21
22

Gerincbetegségre
Persolvo

Gyógyszalon 

GGeerriinncceerrõõssííttééss,,  nnyyúújjttááss,,  
ffáájjddaalloommccssiillllaappííttááss,,

mmaasssszzáázzss..  

CCíímm::  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  22..,,  SSzzééllll  KKáállmmáánn  ttéérrnnééll..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..  

IInnggyyeenneess  
pprróóbbaakkeezzeellééss!!

Szolgáltatás

Állás

Napközi

Internet: 
www.budavar.hu
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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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Kedves Olvasó!

Örömmel mutatjuk be Önöknek a
Várfejlesztés címû kiadványt, amely 
a jövõben a Várnegyed Újság „mellék-
leteként”, rendszeresen hírt ad majd
a Budai Vár és környéke közlekedés-
fejlesztésérõl. 

Hogyan változik a Várnegyedben a
parkolás rendje? Kik hajthatnak majd
be a mélygarázsba? Hogyan változik
meg a kerület közlekedési szerkeze-
te? Megmarad-e a „piaci buszjárat”?
Hol lesznek a villamos- és buszmeg-
állók?  Hogyan juthatunk fel kerék-
párral a Várba? Hol lesznek pihenõ-
parkok, közösségi terek a Várbazár
környékén? – szinte lehetetlen lenne
felsorolni mindazokat a kérdéseket,
amelyek az itt élõk, azaz Önök részé-
rõl megfogalmazódtak az elmúlt idõ-
szakban a fejlesztések kapcsán. 

Szándékaink szerint e kiadvány
hasábjain ezekre a kérdésekre is
választ kaphatnak majd. Nyomon
követhetik, hogyan ébred fel évtizedes
Csipkerózsika-álmából a Budai Vár 
és környéke, hogyan lesz a Palota és
a király kert, a Várkert Bazár és a
Lánchíd utca a kerület, a fõváros, sõt
az egész nemzet büszkesége.      

Bízunk benne, hogy a ma még kelle-
metlenséggel, zajjal, porral járó mun-
kálatok eredményeként újjászületõ
Várnegyed az Önök kényelmét szol-
gálja majd. 

VÁRFEJLESZTÉS
– ÚJJÁSZÜLETIK A VÁRNEGYED –

A terveknek megfelelõen
halad a Várbazár rekonst-
rukciója, az épületegyüttes
két végét lezáró Testõr-
palota, illetve a déli bérhá-
zak állványzatát már
elbontották, így a nagykö-
zönség is megcsodálhatja
az eredeti pompájukban
tündöklõ utcai homlokzato-
kat. A felújított Várbazár
épületeit, beleértve a
vadonatúj mélygarázst és
rendezvényközpontot, jövõ
tavasszal adják át a nagy-
közönségnek.  

Dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester részvételével megtar-
tott sajtótájékoztatón számolt be
a Várbazár építési munkálatai-
nak jelenlegi állásáról L. Simon
László. A kormánybiztos tájé-
koztatása szerint a Várbazár
felújítása február 1-jén indult, a
8,9 milliárd forintba kerülõ re-
konstrukciót teljes egészében
az Európai Unió finanszírozza. A
rendelkezésre álló összegbõl
4,9 milliárd jut a Várbazárra, az
építési programhoz kapcsolódó
Budai Vár és környékének köz-
lekedési fejlesztése négymilli-
árd forintba kerül. Utóbbi beru-
házás során az I. kerület jár el
programgazdaként. 

L. Simon László külön is
kiemelte, hogy a társszervek-
kel, köztük a Budavári Önkor-
mányzattal kialakított kiváló
kapcsolatnak köszönhetõen

valamennyi határidõt sikerül
tartani. Mindez azt jelenti, hogy
a munkálatok elsõ üteme
március végéig lezárul, az el-
készült épületegyüttest a ter-
vek szerint április elején Orbán
Viktor miniszterelnök adja
majd át. Az idõpontválasztás
nem véletlen, hiszen kétszáz
évvel ezelõtt április 6-án szü-
letett a Várbazárt megálmodó
Ybl Miklós. 

A nagyszabású mûemléki
fejlesztés tehát alig több mint
egy évig tart majd, ami szinte
példátlan teljesítmény a
magyar mûemlékvédelem és
építészet történetében. Olyan

eredmény, amire a fejlesztést
elindító polgári kormány is
büszke lehet, hiszen az Ifipark
megszûnését követen a nyolc-
vanas években bezárt és 1996-
tól a világ száz leginkább ve-
szélyeztetett mûemléke között
nyilván tartott Várbazár re-
kordgyorsasággal készül el –
hangsúlyozta a kormánybiztos.
Az épületegyüttesben a kör-
nyezethez méltó kulturális és
idegenforgalmi központ jön
létre. Tovább bõvíti a lehetõsé-
geket a beruházás részeként
megépülõ, föld alatti multifunk-
cionális épületszárny, valamint
a háromszáz férõhelyes mély-

garázs, míg az új mozgólépcsõ-
nek és lifteknek köszönhetõen
a palota megközelíthetõsége is
lényegesen egyszerûbbé és
kényelmesebbé válik. 

Ami az építkezés pillanatnyi
állapotát illeti: kiderült, hogy az
utca felõli épületek gépészeti
munkái  már befejezõdtek, a
homlokzatok felújítása  elké-
szült, a külsõ munkák közül
jelenleg a tetõfedés és a bádo-
gozás zajlik. A rámpamûvekre
már visszakerültek a kõorosz-
lánok, valamint a megtisztított
kõelemek, a majolika mázas
kerámiák gyártása is megin-
dult, ahogyan a kertet és az
Öntõház udvart összekötõ Ybl-
átjáró feltárásával is végeztek
a szakemberek.

Folyamatban van az épület-
belsõk kialakítása, jól halad a
belsõ vakolás, ezt követõen rög-
tön megkezdõdik a festés, majd
a szerkezeti kõmûves munkák
és a burkolás kerül sorra.
Szintén az ütemtervnek megfe-
lelõen halad a felszín alatti épü-
letrészek, a mozgólépcsõ és a
liftszerkezetek építése. Ta-
vasszal, az épületek átadását
követõen megindul a termõföld
visszatöltése is, azonban a
reneszánsz kert a növények
idõjárásfüggõ telepítése miatt
teljes egészében csak az év
közepén készül el. 2014 õszén
várható a második ütem zárása,
ennek keretében teljes hosszá-
ban megújul a Lánchíd utca.

Tájékoztató kiadvány a Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztése címû európai uniós projektrõl          1. szám, 2013. november 22.

Várfejlesztés:
elindult a honlap

Tovább szépül a Várbazár 
és környéke

A polgármester és a kormánybiztos a sajtónak szervezett bejáráson

Fotó: MTI/ Máthé Zoltán

Gyors, aktuális és pontos – a készítõinek tervei szerint ilyen lesz a
Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztése címû európai uniós
projekt honlapja, amely folyamatosan bõvülõ tartalommal már
elérhetõ a www.varfejlesztes.hu internetes címen. 

A honlapon az érdeklõdõk aktuális híreket, információkat találhat-
nak a beruházással kapcsolatban, megtekinthetik a fejlesztés lát-
ványterveit, és egy egyre gyarapodó, kérdezz-felelek menüpontban
remélhetõleg minden, a programmal kapcsolatos kérdésükre
meglelik majd a válaszokat.
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A város fölött élünk és egy
kicsit a múltban. Egy olyan
helyen, amely konzervativiz-
must követel, tehát állandó-
ságot és nyugalmat. Nem
igazán szeretjük, ha hozzá-
nyúlnak, ha alakítani akar-
nak a századok alatt 
összeállt képen, mert úgy
érezzük, széttörhetik. A vál-
tozás mindig elvesz valamit
a hely hangulatából, a finom
és patinás szépségbõl. 

Van olyan változás azonban,
amely nem a jelen zaját és zava-
rait erõszakolja ránk, hanem
éppen ellenkezõleg, ezektõl tisz-
tít meg. Van olyan változás,
amely nem a múlttal akar vitáz-
ni, inkább szolgálni szeretné. A
Várnegyed szépsége és nyugal-
ma ugyanis – ezt bevallhatjuk –
pillanatnyilag illúzió. 

Nehéz ódon hangulatról beszélni
ott, ahol naponta háromszáz
turistabusz vágtat át, ahol a
csúcsidõszakokban átmenõ for-
galom zúdul át rajtunk a Hunyadi
út – Palota út irányában, ahol a
levegõszennyezés és a zaj a
pesti körutakat idézi, ahol a midi-
buszok lepusztult, zörgõ bádog-
dobozok. Néha az az ember
benyomása, hogy egy rengés-
hullám közepén van, amely
megingatja a házakat és meg-
csörrenti az ablakokat, pedig
csak a Dísz tér felé tartanak a
buszok. Az sem emeli a hely
hangulatát, hogy a parkolóban
mossák a jármûveket, lehetõleg
járó motor mellett. Egy buszpá-
lyaudvar lehangoló látványán és
szagán kell átverekednie magát
annak, aki abból az irányból jön.
Ami a parkolást illeti, az is meg-
oldatlan sajnos. A történelmi

tereket szinte láthatatlanná fedik
el az álló autók a Szenthárom-
ság téren, a Mátyás templom
körül, a Hess András, a Dísz és a
Bécsi kapu téren. 

Kicsit sok a problémákból? 
Hát persze, azért beszélünk ró-
luk, mert némiképp elszaporod-
tak, és mert van rájuk megoldás.
De a közösségi és a turistaközle-
kedés mellett még meg kell
említenünk a gyalogosok és a
kerékpárosok sanyarú helyzetét
is! A Várnegyed több helyen
tényleg egy vár, amely mintha
ostromtól tartana, elzárkózik a

jövevényektõl. Akik persze mi
magunk is lehetünk, útban haza-
felé. A déli várlejtõ és a Déli pá-
lyaudvar felõl nincs kapcsolat, a
Babits sétány egy zárvány. Ám
ha valahogy mégis feljut a láto-
gató, botladozhat a sokszor bal-
esetveszélyes utakon és vesze-
kedhet a biciklisekkel, akiknek
nem szabályozott az útvonala, és
mert nincs kerékpártároló, õk is
ott parkolnak, ahol éppen az
eszükbe jut. 

Mindezektõl a bajoktól és kelle-
metlenségektõl meg kellene és
meg is lehet szabadulni.

Állandóság és változás – 
a Várnegyed régi-új élete
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Létezik egy három- és egy öt-
éves projekt, amely a „Budavár
és környéke közlekedés fejlesz-
tése” címet viseli. Az elsõ sza-
kasz építkezései jórészt idén
megkezdõdtek, a második ütem
pedig 2015-tõl 2020-ig tart majd.
A változásoknak felszabadító
hatása lesz a mai közlekedési
mizériához képest. Jár persze
némi kényelmetlenséggel, de
megéri. Megéri a mindennapi
életünk minõsége miatt, és
megéri egy fontos nemzeti
érték, a Várnegyed megõrzése
szempontjából is. 

Lássuk, mi történik majd!
Az egyik cél az, hogy a Várba
minden oldalról akadálymente-
sen lehessen feljutni. Ez eddig a
siklóval volt lehetséges, illetve az
Országos Széchenyi Könyvtárba
vezetõ lifttel. A közeljövõben több
pontról indulnak liftek, de a
Várbazártól mozgólépcsõ is
szolgálja a gyalogosokat. Ez is
segít majd csillapítani a forgal-
mat, és megoldást jelent majd a
mélygarázsok építése is. Abban
az ütemben, ahogyan elkészül-
nek, lehet csökkenteni a várfalon
belüli parkolást, amelynek per-
sze új rendje is lesz. 

Természetesen meg kell újítani
a közösségi közlekedést is. Dízel
és elektromos midibuszok áll-
nak majd szolgálatba, a Hilton
alatt buszforduló és lift épül.
Nem kérdés, hogy a védett öve-
zetbõl ki kell tiltani a turistabu-
szokat, a fogadópont ezentúl a
Palota úton lesz, a csikósudvari
II. garázs melletti részen. Itt
egyébként két nagyteljesítmé-

nyû lift is mûködik majd, sõt, azt
kell mondanunk, a palota terüle-
tének egyik legfontosabb érke-
zési pontja lesz. Ehhez azonban
fent, a Szent György tér jelenlegi
romos állapotán is változtatni
kell, amely most megakadályoz-
za, hogy a palotát a várfal tetején
körbe lehessen járni. És persze
mindeközben a régészeti emlé-
kek sem sérülhetnek. 

A látogatók eddig az utcafelirato-
kat böngészték, és tõlünk, „hely-
beliektõl” kérdezgették, hogy mi
hol van, ám forgalomirányító

szerepünk is lassan megszûnik
majd. A feliratok persze marad-
nak, de egy okostelefonon elér-
hetõ navigációs rendszer min-
denkit elkalauzol majd oda,
ahová csak menni szeretne.
Lehet persze, hogy eleinte mi is
rászorulunk majd erre, hiszen
valamelyest változik a forgalmi
rend, és új buszjáratok is lesznek. 

Nagyon sok tehát a változás –
sõt, még az eddig felsoroltaknál
is több, hiszen a Lánchíd utca
átépítésével új kikötõ is épül a
Dunán, de ami a várlakókat illeti,

a lényeget elmondtuk. Mindez
nem omlik egyszerre a nya-
kunkba, ráadásul egy-egy fej-
lesztés, átalakítás nyomán azon-
nal érezhetõ lesz az életminõség
javulása. A tervek szerint már az
elsõ ütemben jönnek az új midi-
buszok, jobb lesz a gyalogos köz-
lekedés és a parkolási rend, és
az elõbb említett információs
rendszer is életbe lép. 

Mindez ígéret arra nézvést, hogy
az átalakulások valóban a kö-
zösségi életet segítik, és a Vár-
negyed valóban újjászületés elé

néz, miközben megmarad
annak, aminek szeretjük. Csak
kevesebb zajjal, kosszal, forga-
lommal és a kerékpárosok meg
a gyalogosok vitája nélkül.
Voltaképpen azt is mondhat-
nánk, hogy végre rend lesz,
amelyet egy olyan infrastruktúra
kiépítése segít, amely XXI. szá-
zadi, de nem tolakszik be utcáink
hangulataiba, a Várban kicsit
megállított idõt nem indítja be
fölöslegesen. 

A múlt biztosabban ül majd a
jelen tenyerén.



Mi a „Budai Vár és környéke köz-
lekedésfejlesztése” projekt célja?

Az önkormányzat által megvalósí-
tandó projekt célja a jó közlekedési
kapcsolatokkal rendelkezõ, könnyen
elérhetõ, de a gépjármûforgalomtól
megkímélt Budai Vár megvalósítá-
sa a hagyományõrzés és folyama-
tos beruházás jegyében. A Budai
Vár gyalogos felületeinek hálózattá
fejlesztésével, a társadalmi életet
befogadó, élénkítõ, a városi és helyi
identitást erõsítõ tradicionális, de
ugyanakkor a XXI. századi igényeket
kiszolgáló, vonzó élettér jöjjön létre.

Mi valósul meg a projekt elsõ
ütemében?

A beruházás elsõ üteme többek közt
a Várkert Bazárhoz kapcsolódó gya-
logos közlekedés fejlesztését tartal-
mazza. A Déli Cortinafalnál, a
Vízhordó lépcsõ mellett mozgólép-
csõt építenek ki, mely a Várba szál-
lítja a látogatókat. A Várkert Bazár
alatt egy 298 férõhellyel rendelkezõ
mélygarázs épül, amihez kapcsoló-
dóan lifteket is üzembe helyeznek. A
beruházás elsõ ütemében újul meg
a Cortinafal, és kiépül egy gyalogos
sétány. Korszerûsítik az Északi Pa-
vilont is, ahol fogadóteret, lifteket
alakítanak ki. A projekt elsõ ütemé-
ben valósul meg a Lánchíd utca, a
Döbrentei utca, valamint az Ybl
Miklós tér közterület rendezése.
Várhatóan a projekt elsõ ütemében
helyeznek forgalomba új, környezet-
kímélõ dízelbuszokat és káros
anyag-kibocsátástól mentes, elekt-
romos buszokat is, melyek a Várban
fognak közlekedni. Új villamosmeg-
álló és dunai kikötõ is épül a Várkert
Bazár környezetében. A „Budai Vár
és környéke közlekedés fejlesztése”
projekt részeként a Budai Várba tör-
ténõ gyalogos közlekedés javítása
érdekében liftek épülnek majd a
Gránit utcában, a Korlát utcánál,
valamint a Lovas utcai parkolónál. A
projektnek köszönhetõen akadály-
mentesítik a fõ gyalogos útvonala-
kat, szabályozzák a parkolást, térfi-
gyelõ kamerákat telepítenek, vala-
mint kiépítik az úgy nevezett Gya-
logos Információs Rendszert is.

A fejlesztéssel kapcsolatos kérdé-
seiket a varinfo@budavar.hu e-
mail címre várjuk.

Az elmúlt idõszakban
többször okoztak kelle-
metlenséget az itt lakók-
nak a Várkert Bazárban
és a környékén folyó
munkálatok – de egy
ekkora volumenû beruhá-
zás óhatatlanul zajjal és
porral is jár. Ez is szüksé-
ges ahhoz, hogy igazán
széppé tudják varázsolni
a környéket. A kivitele-
zõknél arra kerestük a
választ, hogy hol tartanak
a munkálatok és mire
számíthatnak az elkövet-
kezõ hónapokban a kör-
nyék lakói.

Hol tartanak most a Várkert
Bazárhoz kapcsolódó építé-
si munkálatok?
Jelenleg minden épületrészen
folynak a munkák, a beruhá-
zás készültsége hozzávetõle-
gesen 60 százalékos.

Összesen hányan dolgoz-
nak a Várkert Bazár és a
budavári közlekedési pro-
jekt építkezésein? 
Jelenleg mintegy 400 fõ dolgo-
zik a munkaterületen, de ha a
mûhelyekben dolgozó restau-
rátorokat is hozzáadjuk, akkor

azt mondhatjuk, hogy összesen
nagyjából 480-an dolgoznak a
kivitelezésen. A létszám ráadá-
sul még jelentõsen nõ majd,
ahogyan az újabb munkafolya-
matok – például a belsõ szak-
ipari munkák – megindulnak.

Hogyan tudták vagy próbál-
ták kezelni az építkezés
miatt érkezett lakossági
panaszokat? 
Havonta lakossági fórumot
tartottunk, ahol részletesen
tájékoztattuk a környék lakóit a

munkafolyamatokról. Jelenleg
is van egy központi telefonszá-
munk, amin az észrevételeket,
panaszokat fogadjuk. A teher-
gépkocsik által használt utakat
folyamatosan takarítottuk. Min-
dent elkövetünk, hogy a pana-
szok száma a lehetõ legkeve-
sebb legyen.

Kell-e még számítani je-
lentõs porral és zajjal járó
munkálatokra? 
A nagy porral és zajjal járó
munkák mostanra szinte be-

fejezõdtek. Ezek a mélyépítési
munkálatok miatt voltak szük-
ségesek. Az elmúlt idõszak-
ban összesen nem kevesebb,
mint 150 ezer köbméternyi
talajt szállítottunk el a mun-
katerületrõl. Ugyanakkor a
projekt befejezéséig még biz-
tos lesz zajjal járó tevékeny-
ség. 

Várható-e most már az
építkezéshez kapcsolódó
teherautó-forgalom mér-
séklõdése? 
A teherautó-forgalom már
most is mérséklõdött, mivel
az igazán nagy tömegû föld
mozgatásával járó munka a
végére ért. A beruházás nagy-
ságrendje miatt ugyanakkor
még mindig jelentõs az anyag-
beszállítás – itt például a be-
tonacél-szállítmányokra vagy
a beépítendõ anyagokra kell
gondolni –, amit sajnos csak
teherautókkal tudunk megol-
dani.

Mikorra várható a nagy
volumenû munkálatok vég-
sõ befejezése? 
A nagy volumenû munkálatok
2014 elejére befejezõdnek a
Várkert Bazárban.

A nagy porral és zajjal járó munkák
mostanra szinte befejezõdtek
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VÁRFEJLESZTÉS – tájékoztató kiadvány a Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztése
címû európai uniós projektrõl (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027).
Felelõs kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. 
Telefon: +36 (1) 458 3000; fax: +36 (1) 458 3082; e-mail: varinfo@budavar.hu 
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A kiadvány és a projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Unió Kohéziós
Alapjának társfinanszírozásával valósul meg.

Kérdezz – felelek!

A 2007–2013-as idõszakban
összesen mintegy 1840 mil-
liárd forintot fordíthatott,
illetve fordíthat a közlekedés
fejlesztésére a Közlekedés
Operatív Program – vagy
rövidített nevén a KÖZOP –
keretén belül Magyarország.
Ebbõl a legnagyobb részt az
ország és a régióközpontok
nemzetközi közúti és vasúti
elérhetõségének javítását
célzó projektek teszik ki, de
legalább ennyire fontosak a
térségi elérhetõség javítását
célzó beruházások is. A
2007–2013-as idõszakban
kiemelt szerepet kaptak a
különbözõ közlekedési mó-

dozatok összekapcsolását,
összehangolását célzó, sok
esetben a logisztikai ágazat
fejlesztését segítõ, úgyneve-
zett intermodális közleke-
dési fejlesztések is. Az élet-
minõség javítása szempont-
jából kiemelt jelentõségük
van a kerékpárutak fejlesz-
tését célzó programoknak,
valamint a városi és elõvá-
rosi közösségi közlekedés
fejlesztését célzó európai
uniós beruházásoknak. A
KÖZOP közlekedésfejleszté-
si prioritásának célja az
egyéni közlekedéssel szem-
ben valódi alternatívát nyúj-
tó, gazdasági és környezeti

szempontból fenntartható
közösségi közlekedés meg-
teremtése. 

A városi és elõvárosi köz-
lekedés legnagyobb KÖZOP-
os projektje a budapesti 4-
es metró fejlesztése. A fõvá-
ros mellett három vidéki
nagyvárosban, Debrecen-

ben, Miskolcon és Szegeden
is ebbõl a keretbõl fejlesztik
a villamoshálózatot, ebbõl a
forrásból újul meg a többek
között a Budapest–Eszter-
gom vasútvonal – és ebbõl a
forrásból valósul meg a
Budai Vár és környékének
közlekedésfejlesztése is.

Közlekedésfejlesztés – európai uniós támogatással
Jelentõs közlekedési fejlesztések indulhattak el az
elmúlt években szerte az országban európai uniós
támogatással. E nagy, milliárdos beruházások
lényegesen jobb és biztonságosabb közlekedési fel-
tételeket teremtenek Magyarországon.


