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

A BU DA P E S T I .  K E R Ü L E T BU D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT L A P J A l W W W. B U DAVA R . H U l XIX.  É V F O L YA M ,  7 .  S Z Á M ,  2014 .  Á P R I L I S 11 . ,  P É N T E K

Átadta a miniszterelnök 
a felújított Várkert Bazárt

A Várkert Bazár újra a nemzet fõvárosának
egyik büszkesége lesz – mondta a felújított
Ybl-remekmû avatóünnepségén Orbán
Viktor miniszterelnök. Az eredeti szépségében
pompázó mûemlék-együttest több mint ötve-
nezren látogatták meg az elsõ napokban.

„Öröm és megtiszteltetés most itt állni a páratlan
szépségû épületegyüttes elõtt, amely végre méltó
lett régi híréhez és fényéhez” – kezdte avatóbeszé-
dét a miniszterelnök a megújult Várkert Bazár
átadóünnepségén. Orbán Viktor kiemelte, hogy
a rekonstrukcióval egy majdnem száz éves felad-
ványt oldottak meg, és a magyar mûemlékvéde-
lem történetébõl egy harminc éve éktelenkedõ
szégyenfoltot sikerült eltüntetni. Szólt arról is,
hogy most a beruházás elsõ ütemét fejezték be, a
másodiknak augusztus 28-áig kell elkészülnie, az-
tán pedig „irány a palota teljes felújítása”.

A kormányfõ szerint a Várkert Bazár történe-
te azt mutatja, hogy ha van egységes cél és egysé-
ges akarat, akkor a magyarok lenyûgözõ dolgo-
kat tudnak létrehozni. Az épület története kap-
csán felidézte, hogy amikor a XIX. század máso-
dik felében a bazár megépült, a kor legnagyobb-

jai dolgoztak itt. A bazár késõbb híres mûvészek
alkotó és lakóhelyévé vált, majd festõiskolaként
mûködött, aztán a „vidám gulyáskommiz-
musban” ifjúsági zenés szórakozóhellyé válto-
zott. Az utolsó koncertet 1984-ben tartották, ez-
zel mintegy „élõzenés temetést rendezve” Ybl
Miklós alkotásának. Ezt követõen évtizedekig
senki sem törõdött Várkert Bazárral, sõt, a rend-
szerváltás után „a privatizáció sötét felhõje is be-
úszott a bazár fölé”.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a páratlan építé-
szeti kincs elkótyavetyélésének megakadályozása
jelentõs részben Nagy Gábor Tamás polgármes-
ternek köszönhetõ, aki mindig teljes mellszéles-
séggel kiállt amellett, hogy ne üzleti, hanem mû-
emléki felújítás valósuljon meg. Köszönetét fejez-
te ki más közéleti személyiségeknek is, akik szív-
ügyüknek tekintették a Várkert Bazár helyreállí-
tását. Mint mondta, az õ segítségükkel sikerült
megakadályozni, hogy külföldi befektetõk 90 év-
re ingyen megkapják az épületet és bevásárlóköz-
pontot hozzanak itt létre.

„Mindössze három éve döntöttünk arról, hogy
belefogunk ebbe a nagy a munkába, és ezer nap
elég volt arra, ami évtizedekig hiábavalónak és le-

hetetlennek tûnt. Ami harminc éven át pusztult
és romosodott, az most három év alatt újjáépült,
és ismét régi fényében tündököl” – összegezte
kormányának eredményeit a miniszterelnök, aki
a felújításban résztvevõ több száz szakembernek
és munkásnak, tervezõnek és restaurátornak is
köszönetet mondott. Orbán Viktor megemléke-
zett a tavaly elhunyt Zumbok Ferenc kormány-
biztosról, akinek elévülhetetlen érdemei vannak
a beruházás létrejöttében, s további lankadatlan
munkára bíztatta utódját, L. Simon Lászlót a má-
sodik ütem befejezéséhez.

„Immár nem kell sem magunk elõtt, sem az
idelátogató külföldiek elõtt szégyenkeznünk. A
Várkert Bazár ismét a nemzet fõvárosának egyik
büszkesége lesz. Olyan büszkesége, amely nem-
csak egy helyreállított szép, de élettelen épületsor,
hanem reményeink szerint modern közösségi tér
is, kiállítótermekkel, konferenciateremmel, cuk-
rászdával és étteremmel” – jelentette ki a kor-
mányfõ. Hozzáfûzte, hogy „ma már van erõnk
megvalósítani olyan nagy célokat, amelyeket ko-
rábban évtizedeken át nem sikerült, ma már van
erõnk kiállni nemzeti érdekeinkért, és visszasze-
rezni, ami a miénk”.                       (Folytatás az 5. oldalon)

Választási eredmények

A 2014. április 6-án tartott országgyûlési  válasz-
táson Budapest 01-es számú választókerület-
ében  a Fidesz-KDNP jelöltje Rogán Antal kap-
ta a legtöbb szavazatot, 45,31 százalékot, így az
új parlamentben õ képviseli az I. kerületben la-
kók érdekeit.

Kerék-Bárczy Szabolcs az MSZP-Együtt-DK-
PM-MLP jelöltje  a szavazatok 32,72 százalékát,
Schiffer András az LMP jelöltje a szavazatok
13,51 százalékát szerezte meg. Hegedûs Loránt-
né a jobbik jelöltje 7,78 százalék, Szöllõsi
Istvánné a Szociáldemokraták jelöltje pedig
0,68 százaléknyi szavazatot kapott a választóktól
a 2014-es országgyûlési választáson a 01. számú
egyéni választókerületben a Nemzeti Választási
Iroda adatai alapján, 98,97 %-os feldolgozott-
ságnál. (Választási összeállításunk a 2. oldalon
olvasható)

Bognár Árpád a kivitelezõ Swietelsky Magyarország Kft. igazgatója, L. Simon László kormánybiztos,  Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Gábor Tamás polgármester együtt vágták
el a nemzeti színû szalagot az átadási ünnepségen

Országgyûlési választás
2014

Rogán Antal lesz az I. kerület országgyûlési képviselõje

Április 12-én, szomba-
ton változatos családi
programokkal várja a
Sport-és Szabadidõköz-
pont a kerület lakóit.
Az elõzõ évekhez hasonlóan most is lesz légvár,
kézmûves foglalkozás, rajzverseny és természe-
tesen nem marad el a sportolás sem. Bemu-
tatót tartanak íjászatból – amit kipróbálhatnak
a gyerekek – ahogy a nordic walkingot  és a taiji-
t is, ezen kívül lesz asztalitenisz, kispályás foci és
tenisz. Újdonságként 11 órakor az SOS Men-
tõkutyás Egyesület bemutatóját tekinthetik
meg a Sportközpontba látogatók.

Nem marad el az egészséges életmóddal kap-
csolatos tanácsadás és a vérnyomásmérés sem.
A családi napot tombola zárja értékes nyere-
ményekkel, a fõdíj egy kerékpár.

A rendezvény fõ támogatói:a Budavári Ön-
kormányzat, a Magyar Olimpiai Bizottság és
Tóth Attila.

Mindenkit szeretettel várnak a Czakón!

MMoozzaarrtt::

D-dúr rondó

SScchhuubbeerrtt::  

Két impromptu op 90
Esz-dúr, Asz-dúr

CChhooppiinn::  

f-moll ballada

SScchhuummaannnn::  

Fantasiestücke
Az este

Álmos zûrzavar

DDoohhnnáánnyyii: 

Ruralia hungarica - 
részletek

DDeebbuussssyy: 
A boldog sziget

A Budavári Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt és családját

2014. április 13-án, vasárnap 16.00 órára 

BARANYAY LÁSZLÓ 
zongoramûvész virágvasárnapi koncertjére 

a Városháza Aulájába (Kapisztrán tér 1.).
A belépés ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben. 

MMûûssoorr::

A Budavári Önkormányzat idén is megrendezi
a nagysikerû Beethoven Budán koncertsoroza-
tot.  Neves mûvészek fogadták el a felkérést,
hogy fellépjenek Ludwig van Beethoven 1800.
május 7-i  várszínházbeli hangversenyének
214. évfordulóján. Az idei rendezvénysorozat
öt napon keresztül kínál rangos programokat a
zenekedvelõknek, olyan kiváló mûvészekkel,
mint Bart van Oort és Somlai Petra, az Orfeo
Zenekar és a Purcell Kórus, Balog József, Lajkó
Félix, Balázs János és Medgyesi Zsolt. Május 7-
én az ünnepi díszhangversenyen  a Van Swieten
Society Kamarazenekar ad koncertet. 
(A részletes programot és a fellépõ mûvészekkel
készült interjúkat  következõ számunkban olvas-
hatják.)
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Országgyûlési választás 2014

A Fidesz-KDNP a 2014-es parlamenti választás egyértelmû gyõztese,
de az újabb kétharmados többség sorsa néhány egyéni választókerület
eredményeinek végsõ alakulásától függ. Az ellenzék súlyos vereséget
szenvedett. Az I. kerületiek országgyûlési képviselõje Rogán Antal, a
Fidesz-KDNP jelöltje lett.

Budapest 01. számú egyéni választókerületében a 2014. április 6-án megtar-
tott országgyûlési választáson a választópolgárok 70,71 százaléka vett részt,
amely meghaladja a  61,2  százalékos  országos átlagot. 

A Fidesz-KDNP a listás szavazatok 44,54 százalékával nyerte meg a 2014-
es országgyûlési választást. A baloldali összefogás pártjai 25,99, a Jobbik
20,54, az LMP 5,26 százalékot szerzett az eddigi eredmények alapján.(98,97
%-os feldolgozottságnál.) A Nemzeti Választási Iroda adatai  szerint a válasz-
tópolgárok 61,2 százaléka jelent meg este 7 óráig a választáson.

A kormánypártok a 106 egyéni körzetbõl 96 körzetben nyertek, 10 kör-
zetben az MSZP-Együtt-DK-PM-MLP szerzett mandátumot. A többi in-
duló párt – köztük a Jobbik és az LMP – nem jutott egyéni körzetben
mandátumhoz. 

Az országos listán Fidesz-KDNP 37 mandátumhoz jutott, az MSZP-
Együtt-DK-PM-MLP 28, a Jobbik 23, az LMP 5 képviselõt küldhet az or-
szágos listára adott szavazatok alapján a Parlamentbe. 
Összesítve – az eddigi adatok alapján – a Fidesz-KDNP 133 mandátum-
hoz jutott az új összetételû országgyûlésben (4 233 712 szavazat). A
baloldali pártok összefogása 38 képviselõt (2 519 717 szavazat), a
Jobbik 23 képviselõt (1 952 117 szavazat), az LMP pedig 5 képviselõt
(482 086 szavazat) küldhet a Parlamentbe.
(Bõvebb információ a www.valasztas.hu oldalon)

Országos lista FIDESZ-KDNP       44,54% MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 25,99% JOBBIK  20,54% LMP  
5,26%

Elsöprõ gyõzelmet aratott a Fidesz-KDNP

AA  jjeellöölltt  nneevvee JJeellööllõõ  sszzeerrvveezzeett((eekk)) KKaappootttt  éérrvvéénnyyeess  sszzaavvaazzaatt  %%

Rogán Antal FIDESZ-KDNP 20 091 45.31 %
Kerék-Bárczy Szabolcs MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 14 511 32.72 %
Schiffer András LMP 5 991 13.51 %
Hegedûs Lóránt Gézáné JOBBIK 3 449 7.78 %
Szöllõsi Istvánné SZOCIÁLDEMOKRATÁK 303 0.68 %

A 01. számú egyéni választókerület eredményei

Óvodai 
tájékoztató
Nyílt napok a Brunszvik Teréz Budavári
Óvodákban
Lovas utca 3.:  április 15., 9.30-10.30
Tigris utca 58-60.:  április 23., 10.30-12.00
Mészáros utca 56/b.: április 23.,10.00-12.00
Nyárs utca 2-4.: április 24., 10.00-12.00
Iskola utca 44.: április 24., 15.30-16.30
Toldy F. u. 66.: április 28., 15.00-17.00

1. Beiratkozás a Nyárs, Tigris és Mészáros
utcai épületekbe jelentkezõk számára:
Május 5-én (hétfõn) 8.00-12.00 óra között és
14.00-17.00 óra között
Május 8-án (csütörtökön) 14.00-17.00 óra
között. A beiratkozás helye: a Nyárs utcai épü-
let (Nyárs u. 2-4.)
2. Beiratkozás a Lovas utcai és a Dísz téri
épületekbe jelentkezõk számára:
Május 6-án (kedden) 8.00-12.00 óra között és
14.00-17.00 óra között
Május 8-án (csütörtökön) 8.00-12.00 óra kö-
zött. A beiratkozás helye: a Lovas utcai épület
(Lovas utca 3.)
3. Beiratkozás a Toldy és Iskola utcai épüle-
tekbe jelentkezõk számára:
Május 7-én (szerdán)  8.00-12.00 óra között
és 14.00-17.00 óra között
Május 9-én (pénteken) 8.00-12.00 óra között
A beiratkozás helye: az Iskola utcai épület
(Iskola u. 44.)
A beiratkozáshoz szükséges okmányok: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, ér-
vényes lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
valamint TAJ kártyája; (szeretnénk kérni
ezen okmányok fénymásolatát is)
- a szülõ érvényes lakcímet igazoló hatósági
igazolványa.

Kérjük, hogy a beiratkozáskor hozzák maguk-
kal gyermeküket is.
Azoknak a szülõknek, akiknek a fenti idõ-
pontok valamilyen okból nem felelnek meg,
lehetõségük van arra, hogy május 9-én (pénte-
ken) 8.00-12.00 óra között az Iskola utcai
épületben (Iskola u. 44.) beiratkozzanak.

Postázzák a húsvéti támogatást 
A Budavári Önkormányzat márciustól új támogatási
formát vezetett be a kerületben élõk támogatására:
húsvét és karácsony elõtt az idõsek és a gyermeket
nevelõ családok 8000-8000 forintos támogatásban
részesülnek. A húsvéti támogatást március 26-tól
postázza az Önkormányzat. 

Évente két alkalommal, húsvét és karácsony elõtt a
80 év felettiek valamint azon 65 év felettiek, akik
szociálisan nehéz helyzetben vannak, 8000 forint ér-
tékben Erzsébet-utalványt kapnak. Ugyancsak jár ez
a támogatási forma a kerületben élõ, szociálisan rá-
szoruló családoknak is. Azon családok részesülhetnek
ebben a támogatásban, akik rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosultak, illetve rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesültek. Mind az
idõseknek, mind pedig a családoknak az Önkormány-
zat kérelem nélkül folyósítja az idõszaki támogatást. 

Ismeretes, az Erzsébet-utalványból befolyt össze-
get a kormány rászoruló gyermekek nyári étkezteté-
sére és táboroztatására fordítja. 

Megkezdõdött a Szentháromság
tér felújítása
Április 2-tól megkezdõdött a Szentháromság téren
az útpálya és járda burkolatának átépítése, ezért a
teret lezárták. A gyalogosforgalom a Magyarság
Háza elõtt biztosított. A felújítási munka várható be-
fejezési idõpontja 2014. június vége. A Budavári Ön-
kormányzat beruházásában a Hess András téren és a
Szentháromság téren az utat és az útpályát a Tárnok
utcához hasonlóan egy szintbe hozzák a járdával, az
így kapott sétálórészt pedig vágott felületû bazalt
nagykockakõvel burkolják. A Szentháromság-szo-
bor körüli és a Magyarság Háza elõtti téren díszbur-
kolatot építenek. 

Faültetés az I. kerületben
Tavasszal folytatódik a faültetési program, amelynek
keretében a FÕKERT Nonprofit Zrt. újabb 450 darab
fa kiültetésével járul hozzá Budapest levegõjének
tisztaságához. 25 fát az Attila úton, 32 fát a Bem rak-
parton ültetnek ki. Arra kérik a lakosságot, hogy óv-
ják a frissen kiültetett fákat. Ne törjék ki a facseme-
téket autóikkal, illetve ne engedjék, hogy a kutyák
kikaparják õket és illemhelyként használják az újon-
nan beültetett fahelyeket.  

Röviden

Ünnepélyes keretek között adták át a Budai
Várban a Tárnok utca 9-11. alatt újonnan
megnyitott körzeti megbízotti irodát. Az ese-
ményen dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
mellett Papp Károly altábornagy, országos
rendõrfõkapitány, dr. Tóth Tamás dandártá-
bornok, budapesti rendõrfõkapitány és
Krammer György ezredes, kerületi rendõrka-
pitány is részt vett. Az önkormányzat támo-
gatásával kialakított irodától a vári közbiz-
tonság további javulását várják. 

Fontos lépésnek nevezte a vári körzeti megbízotti
iroda megnyitását a helyiséget hivatalosan átadó
dr. Nagy Gábor Tamás. -Mindnyájunk számára lé-
nyeges, hogy biztonságban érezzük magunkat, en-
nek pedig alapfeltétele a rend megteremtése. Ezt a
folyamatot erõsíti a körzeti megbízotti iroda, mely
egyúttal lehetõvé teszi, hogy a területet és az itt élõ-
ket jól ismerõ „saját” rendõre legyen a Várnak.
Egy olyan szakember, akihez nyugodtan fordul-

hatnak az itt élõk – mondta a polgármester. Nem
véletlen a helyszínválasztás sem, az iroda azért ke-
rült a Budavári Általános Iskola épületébe, mert
puszta létezésével képes távol tartani a gyerekektõl
a bûnözõket – tette hozzá. Emellett  a körzeti meg-
bízotti iroda a turistákkal szemben elkövetett
bûncselekmények, szabálysértések megelõzése te-
kintetében is jó szolgálatot tehet, így hozzájárul
ahhoz, hogy a hozzánk látogató külföldiek kelle-
mes emlékekkel térjenek haza. 

Dr. Nagy Gábor Tamás arról is beszámolt, hogy
az önkormányzat lehetõségeihez mérten igyekszik
segíteni a rendõrség munkáját: a kerület több
pontján térfigyelõ-kamerákat szereltetett fel, se-
bességmérõket helyezett ki.  Az önkormányzat  a
vári körzeti megbízotti iroda kialakításában, illet-
ve üzemeltetésében is részt vállal. 

A polgármester külön is köszönetet mondott a
kerületi polgárõrségnek a közrend fenntartása ér-
dekében végzett tevékenységéért, valamint felhív-
ta a figyelmet a tavaly alapított Budavári Szent
György éremre, mellyel a képviselõ-testület a kö-
zösség megbecsülését tolmácsolja a kiválóan telje-
sítõ rendõrök felé. Ahogyan dr. Nagy Gábor
Tamás fogalmazott, a díj a rendõrség mindennapi
munkáját ismeri el, amelyet mostantól a körzeti
megbízott iroda is segíteni fog. 

A körzeti megbízotti szolgálat legnagyobb eré-
nye, hogy közvetlen kapcsolatot teremt a rendõr-
ség és a lakosság között, hozzájárul az informáci-
ók átadásához és ezáltal a bûncselekmények meg-

elõzéséhez – emlékeztetett Papp Károly. Az orszá-
gos rendõrfõkapitány elmondta, hogy országo-
san 3534 körzeti megbízotti státuszt hoztak létre,
ezek 99,2 százalékát már betöltötték. Jó hír, hogy
ezzel párhuzamosan az I. kerületi kapitányság lét-
száma a négy évvel ezelõttihez képest tizennyolc
fõvel nõtt. Papp Károly szerint a Várba Szilágyi
András személyében egy olyan szakember került,
akinek személye és húsz éves rendõri tapasztalata
garanciát jelent a hatékony munkavégzésre, mely-
nek fontos része a párbeszéd kialakítása az itt
élõkkel. Az országos fõkapitány végezetül elisme-
rõen szólt a kerületi polgárõrséggel, az önkor-
mányzattal, valamint a közterület-felügyelettel ki-
alakított együttmûködésrõl, egyúttal arra kérte a
kapitányság állományát, hogy a továbbiakban is
hittel és meggyõzõdéssel, a polgárok érdekében
tejesítsék feladataikat.

A köszöntõket követõen Fejes Csaba, a Mátyás-
templom káplánja felszentelte az új vári körzeti
megbízotti irodát.                                                       K.Á.

Körzeti megbízotti iroda nyílt a Tárnok utcában

Tovább erõsödik a vári közbiztonság

Új terjesztõ 
a Várnegyed újságnál

2014. március 25-tõl új vállalkozó terjeszti a Várnegyed
újságot. Kérjük, ha a terjesztéssel kapcsolatban észre-
vétele van, akkor azt jelezze az alábbi elérhetõségeken:
Telefonszám: 0066--11--333366--0044--3355
E-mail: uuggyyffeellsszzoollggaallaatt@@pprreesssslloogg..hhuu

A Budai Várban a körzeti megbízotti teendõket
Szilágyi András törzszászlós látja el. Telefon-
száma: 06/20-229-1019. Bármilyen rendõrségi
ügyben hívható!

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester adta át a vári körzeti megbízotti irodát, amelyet a Budavári Általános Iskola épületé-
ben alakítottak ki
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A Munkáccsal kötendõ testvérvárosi szerzõ-
dés, a Környezetvédelmi Alap felhasználásá-
nak terve, valamint a közösségi együttélés
szabályairól szóló rendelet módosítása is té-
mája volt a Képviselõ-testület legutóbbi ülé-
sének. A rendeletmódosítás egyik célja, hogy
nagyobb védelmet lehessen biztosítani a ke-
rület felújított játszótereinek.

A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete
március 27-i ülésén úgy határozott: támogatja,
hogy a kerületünk testvérvárosi kapcsolatot léte-
sítsen a kárpátaljai Munkács városával. Az elõz-
mények kapcsán dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester elmondta: az önkormányzat törekvése,
hogy a környezõ országokból legyen egy-egy olyan
magyarlakta, történelmi szempontból is jelentõs
testvérvárosunk, amellyel aktív kulturális együtt-
mûködést lehet kialakítani – Lendva, Pozsony,
Székelyudvarhely és Zenta után immáron
Munkács is ebbe a körbe tartozik.

Az önkormányzat delegációja – amelynek a
polgármester mellett dr. Nagy Teodóra jegyzõ,
Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese szer-
vezési és hatósági igazgató, valamint Miseje Balázs
képviselõ (Jobbik) volt a tagja – a város vezetõje,
Lengyel Zoltán meghívásárára március elején lá-
togatott el Munkácsra. A polgármester, illetve a
kárpátaljai település vezetõje megállapodott ab-
ban, hogy a testvérvárosi szerzõdés egy-egy példá-
nyát Munkács város ünnepén, majd néhány nap-
pal késõbb a Kerület Napján írják alá – ez utóbbi
idõpontja május 21-e.

Jóváhagyta a testület a Környezetvédelmi
Alap felhasználásának tervét. Furák Tamás, a
gazdasági iroda vezetõje elmondta, hogy az alap-
ból – amelynek tavaly év végi egyenlege közel 79
millió forint volt – egy nulla emissziós önkor-
mányzati gépjármû beszerzését, illetve a Lovas
úton egy elektromos töltõállomás kialakítását
kívánják finanszírozni. A Clark Ádám tér zöld-
felületeinek rendezését és az új utcabútorok be-
szerzését, továbbá a Tabáni tanösvény többletki-
adásait szintén ebbõl a keretbõl fedeznék.
Mindezek mellett egy német környezetvédelmi
alapítvány által kiírt pályázaton való részvétel-
hez is elkülönítenek forrást. Ez utóbbi kapcsán,
Váradiné Naszályi Márta (Párbeszéd Magyar-
országért) érdeklõdésére Nagy Gábor Tamástól
megtudhattuk: a pályázat a lakossági környezet-
tudatosság erõsítésére, a környezetbarát techno-
lógiák népszerûsítésére szolgál.

Módosították a közösségi együttélés alapvetõ
szabályairól szóló rendelet néhány passzusát, új
elemként bekerültek a felújított játszóterek foko-
zottabb védelme érdekében meghatározott szabá-
lyok – ilyen a játszótéri eszközök rendeltetéselle-
nes használatának és az állatok bevitelének tilal-
ma, illetve a nyitva tartási idõn túl, bezárt játszóté-
ren történõ tartózkodás korlátozása. Az utcazené-
léséhez, valamint a közterület-használathoz kötött
rendezvényekhez és a reklámok elhelyezéséhez
kapcsolódó rendelkezéseket hatályon kívül he-
lyezték a párhuzamos szabályozás tilalma miatt
(ezekkel a kérdésekkel mostantól kizárólag az ön-
kormányzat közterületeinek használatáról szóló

rendelet foglalkozik), az éjszakai zenéléssel, zene-
szolgáltatással kapcsolatos tilalmakat pedig ponto-
sították az egyértelmû jogalkalmazás elõsegítése
érdekében, nevesítve, hogy csak jegyzõi engedély
birtokában folytatható 22 óra után zenélés.

A Budavári Mûvelõdési Ház alapító okiratát ki-
egészítették, mert a Vízivárosi Klub megnyitásá-

val az intézmény újabb telephellyel bõvült.
Vecsey András (Fidesz-KDNP) arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy változatlanul a telephelyek között
szerepel a Döbrentei utca 9. szám alatti Virág
Benedek-ház, ami jelzi: a felújítási munkákat kö-
vetõen is a Tabán helytörténeti múzeumaként
mûködhet tovább az épület.                                     -d-

A képviselõ-testületi ülésen történt

Testvérvárosi kapcsolat épül Munkáccsal

Módosult a közösségi együttélés alapvetõ
szabályairól valamint ezek megsértésének
és elmulasztásának jogkövetkezményeirõl
szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati ren-
delet, amely március 28-án hatályba is lé-
pett.

„15.§ (1) Tilos este 22.00 órától másnap reggel 07.00
óráig tartó idõszakban a településrendezési terv szerinti
lakó- és vegyes területen a vendéglátó egységek közte-
rületen lévõ kerthelyiségeiben, kitelepülésein, teraszain
- jegyzõi engedély nélkül vagy attól eltérõen - hangosan
énekelni, hangerõsítõ, hangkeltõ berendezéssel, zenele-
játszással vagy más módon zenélni (a továbbiakban: ze-
nélés).
(2) Az (1) bekezdésben rögzített zenélés jegyzõi engedé-
lyezési eljárása során a jegyzõ figyelembe veszi különö-
sen a vendéglátó egység
a) kereskedelmi nyilvántartásban szereplõ adatait,
b) környezeti zajkibocsátási határérték megállapító hatá-
rozatában foglaltakat,

c) hatásterületén lakók egészséges életkörülményekhez
és pihenéshez való jogát,
d) mûködésével kapcsolatos esetleges korábbi lakossági
bejelentéseket, panaszokat és ezzel kapcsolatban indult
hatósági eljárásokat.”

A módosító rendelet egy átmeneti rendelkezést is tartal-
maz a már mûködõ teraszokra a 6.§(3) bekezdésben
„6.§ (3) Jelen rendelet hatálybalépésekor már érvényes
közterület használati engedéllyel rendelkezõ vendéglátó
egységek a jelen rendelet 2.§-ában foglalt új rendelkezé-
sek alapján 30 napon belül kötelesek - ezirányú szándék
esetén - a zenélés jegyzõi engedélyezési eljárását megin-
dítani. Ezen átmeneti idõszak elteltét követõen indulhat
velük szemben - a Rendelet 15.§-ban rögzített tilalom
megsértése esetén - közösségi együttélés alapvetõ sza-
bályának megszegésével kapcsolatos eljárás.”
Az átmeneti idõszak elteltét követõen (április 28-tól),
amennyiben 22 óra után jegyzõi engedély nélkül zenél-
nek a teraszokon, szabályszegés miatt eljárás indítható a
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájánál.

Rendelet

Szebb és rendezettebb lett a
Batthyány tér a Budavári Önkor-
mányzat beruházásának köszönhetõ-
en. A tér szervizutakkal határolt ré-
szén a töredezett, balesetveszélyessé
vált aszfaltburkolatot téglahatású be-
ton térburkolatra cserélték. Felújí-
tották továbbá a zöldfelületeket, új
ivókutat, padokat, szemeteseket he-
lyeztek ki, valamint kiépítették a tér
közvilágítását is Budavár-típusú kan-
deláberekkel. 

„Nem csak egy forgalmas közleke-
dési csomópont, hanem találkozási
pont, kultikus hely a Batthyány tér,
amirõl Cseh Tamás bluest is írt” –
kezdte avatóbeszédét a kerület pol-
gármestere. Nagy Gábor Tamás el-
mondta: régóta szorgalmazzák a tér teljes átépíté-
sét, melynek keretében jelentõsen csökkenteni le-
hetne az itt várakozó buszok számát, ehhez azon-
ban elõször meg kellene épülnie a bel-budai fonó-
dó villamoshálózatnak. A tér egészének rendezésé-
hez pályázati támogatásra is szükség lenne, a becslé-
sek szerint több mint 1 milliárd forintba kerülõ
munkákat ugyanis a kerület nem tudná saját erõ-
bõl megvalósítani. Ezért döntöttek úgy, hogy elvég-
zik a halaszthatatlanná vált karbantartási munká-

kat: a mintegy 100 millió forintos felújítás költségé-
hez teljes egészében az önkormányzat biztosított
forrást. „Ezzel természetesen nem pipáltuk ki az át-
építés feladatát, de ennek érdekében megtettük az
elsõ lépést” – jelezte a polgármester.

Nagy Gábor Tamás hangsúlyozta, hogy a
Batthyány tér rendbe tétele egy az elmúlt években
történt számtalan vízivárosi beruházás közül, ame-
lyek a környezet állapotának, s ezáltal az itt élõk köz-
érzetének javítását szolgálják. Példaként hozta fel az

Iskola, a Kapucinus és a Szalag utcai
mûemlékházak rekonstrukcióját, a
Corvin tér helyreállítását, a Szilágyi
Dezsõ tér parkosítását, a Bem rak-
part graffiti-mentesítését, az út-és jár-
dafelújításokat. Megjegyezte, hogy a
Batthyány tér megújulása sem most
kezdõdött: a korábbi években meg-
újult a Négy évszak-ház és a
Casanova-ház, illetve a templom
mellett felavatták gróf Batthyány
Lajos szobrát.

A polgármester a felújított tér
átadásán arra hívta fel a figyelmet,
hogy a „Batyi” a kerületben élõké és
az átutazóké, ugyanakkor nem la-
kóhely; immár jogszabály is tiltja,
hogy az emberek életvitelszerûen

tartózkodjanak a közterületeken. „A tér a miénk,
vigyázzunk rá!” – zárta beszédét Nagy Gábor
Tamás. 

Az avatóünnepség tánccal és zenével ért véget: fel-
lépett a téren a Budavári Mûvelõdési Házban mû-
ködõ Bartók Táncegyüttes és zenekara, majd Antal
Tímea, az X-Faktor felfedezettje énekelt a közön-
ségnek. Meglepetésként a járókelõk lufikat, illetve a
hölgyek egy-egy szál tulipánt kaptak a szervezõktõl a
Batthyány tér átadása alkalmából. K.D.

Megújult a Batthyány tér
Tánc és koncert a téravatón

Muzeális kandeláber 
a tér közepén
Az új kandeláberek mellett egy régi,
restaurált példányt is felállítottak a
rendbe szedett Batthyány tér közpon-
ti részén. A lánchídi lámpákhoz ha-
sonló világítótest korábban a Bécsi ka-
pu elõtt állt, a szabadtéri lámpamúze-
um részeként. A meglehetõsen le-
pusztult állapotú kandelábert a
Budavári Önkormányzat felújította,
ezt követõen szállították át a forgal-
mas térre, hogy még többen találkoz-
hassanak a míves alkotással.

Az elmúlt években több színfolttal is gazdagodott a
Batthyány tér és környéke a Budavári Önkormányzat be-
ruházásainak köszönhetõen. Mûemlékházak újultak meg,
megszépült a Kölcsey-szobor környezete, a vásárcsarnok
mellett pedig út- és járdarekonstrukció történt.

Megújult az egykori fogadóépület
2004-ben készült el a Batthyány tér 4. szám alatti, úgynevezett Casanova-ház felújí-
tása a kerület és a fõváros 115 millió forintos beruházásával: a munkálatok részeként
tatarozták a külsõ-belsõ homlokzatot, kicserélték a tetõcserepeket és a korrodáló-
dott gázvezetékeket. Az 1690-es években emelt épületben 1766 és 1818 között a Fehér
Kereszt fogadó mûködött, amelyben a legendák szerint Casanova is megszállt, de II.
József, a „kalapos király” egészen biztosan. A mûemlékházat 1817-ben rokokó stílus-
ban átépítették, ebben a formájában látható ma is.

Színesebb lett a Négy évszak-ház
A Casanova-ház szomszédságában a Batthyányi tér 3. számú ház
homlokzatának, tetõszerkezetének, valamint lépcsõházának
felújítására 2008-ban került sor. Az utcafronton ekkor változott
át a szürke színû vakolatfestés fehérre és rózsaszínre. A beruhá-
záshoz – melynek összértéke meghaladta a 60 millió forintot – a
kerület a fõvárosi városrehabilitációs pályázaton nyert támoga-
tást. A copf stílusú épület, mely a négy évszakot ábrázoló puttó-
jelenetes dombormûvekrõl kapta a nevét, Hickisch Kristóf tulaj-
donos révén nyerte el mai, kétemeletes formáját. Õ és felesége
1793-ban vette meg az ingatlant a Jakocsevics családtól. 

Területrendezés 
a Kölcsey-szobornál
2009-ben rendezte az önkormányzat a
Kölcsey szobor mögötti területet. A Máltai
Szeretetszolgálat épületének falai mellett
megújították a zöldsávot és a virágágyásokat,
amelyek védelmében díszkorlátot építettek. 

Saját források felhasználásával építette újjá
a kerület 2010-ben a vásárcsarnok épülete
mellett a Markovits Iván utcát. Az átépítés so-
rán módosították a forgalom, valamint a par-
kolás irányát, a vendéglátóhelyek elõtti része-
ken pedig esztétikus burkolatot alakítottak ki,
ezáltal a korábbinál sokkal rendezettebb lett a
közterület. A Markovits Iván, az Iskola és a
Gyorskocsi utca találkozásánál a járdasziget
megnövelésével teremtettek a gyalogosok
számára komfortosabb környezetet.
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Szabadtéri koncerttel és kiállítással nyitotta meg
kapuit a kerület legújabb találkozóhelye Vízivárosi
Klub néven. A Batthyány utca 26. szám alatt ki-
alakított közösségi teret dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester adta át a környékbelieknek, akik
közül sokan eljöttek a megnyitó ünnepségre.

„Az itt élõk azok, akik életet vihetnek erre a hely-
re, tartalommal tölthetik meg a teret” – hangsú-
lyozta megnyitóbeszédében a kerület polgármes-
tere. A Vízivárosi Klub kialakításának elõzmé-
nyei kapcsán Nagy Gábor Tamás felidézte: sokat

gondolkodtak azon az önkormányzatnál, kiknek
a közremûködésével, milyen módon hasznosít-
hatnák a régóta üresen álló helyiségcsoportot, vé-
gül úgy döntöttek, maguk alakítanak ki egy kö-
zösségi találkozóhelyet. 

Az új klub a Budavári Mûvelõdési Ház felügye-
lete alatt fog mûködni, amely igény szerint ide
tudja hozni programjai egy részét, ám a jövõbeli
funkcióját alapvetõen azok a civil közösségek
fogják meghatározni, amelyek örömmel tarta-
nák ezen a helyen összejöveteleiket. „Ez egy kí-
sérlet, nincs kialakított koncepció” – magyarázta

a polgármester. Mint kifejtette: mindenkit vár-
nak, aki szívesen jönne beszélgetni, kártyázni,
vagy bármilyen más közösségi programot szer-
vezne. Minden generáció számára nyitott a hely,
de az idõsek jelenlétének különösen örülnek, hi-
szen az önkormányzat alapvetõ feladatának te-
kinti az idõskorúak elmagányosodásának meg-
elõzését.

Nagy Gábor Tamás kitért arra is, hogy a klub
elõtti terület, a Batthyány és a Hattyú utca talál-
kozása korábban egy autóparkolóként használt
zárvány volt, amit teljesen átépítettek: bõvítették
a zöldfelületet, emellett egy kiülõs terasz kialakí-
tására is lehetõséget biztosítottak. Az újonnan lét-
rejött kis tér arra is alkalmassá vált, hogy a klubbe-
li programokhoz szabadtéri események is kapcso-
lódhassanak.

Hogy milyen jól használható közösségi ren-
dezvényekre az átépített terület, arra a megnyi-
tóünnepség szolgált példaként: a helyszínen
mobil színpadot emeltek, melyen fellépett fuvo-
listaként Török Ádám, valamint a szájharmoni-
kás Pribojszki Mátyás és kiváló csapata. A
Vízivárosi Klubban eközben, premierprogram-
ként megnyílt Kõ Boldizsár kiállítása, melyen
Márai Sándor: A négy évszak címû mûvéhez ké-
szített varázslatos illusztrációit tekintheti meg a
közönség. -d-

A Vízivárosi Klub címe: I., Batthyány utca 26.
Nyitva tartás: hétfõn, szerdán, pénteken 9-16 óráig,
kedden és csütörtökön 12-19 óráig. Azok a civil kö-
zösségek, akik szívesen tartanák a klubban összejö-
veteleiket, jelentkezzenek a 06-1-201-0324-es tele-
fonszámon.

Bûnök és 
szenvedélyek 
az irodalomban

Az Országos Széchényi Könyvtár KönyvTÁRlat
sorozatának harmadik részében dr. Szentmár-
toni Szabó Géza irodalomtörténész az erotikus
irodalom történetérõl tartott elõadást. 

„Szerencsés ember lehet az a szakember, akinek
kutatási területe a szerelmi költészet” – hallat-
szott egy nõi hang a közönség soraiból. Úgy
tûnt, hogy a neves professzor a téma vala-
mennyi dimenzióját ismeri. Elõadásával egé-
szen az ókorig vezette vissza hallgatóságát. 

Abban az idõszakban még nem különböztették
meg az erotikát a pornográfiától, a prüdéria fo-
galmát nem ismerték az emberek. Catullus egy-
aránt írt pornográf, erotikus és rejtjelezetten
erotikus verseket. 

Az erotikus költészet a lovagkorban, majd az
olasz, a francia és angol reneszánszban éledt új-
já. A 14. században Petrarca volt az egyik legne-
vesebb itáliai humanista költõ. Életmûve évszá-
zadok óta befolyást gyakorol az olasz és az euró-
pai költészetre. Ugyanígy száz évvel késõbb a
francia Villon is egyéni hangon szólalt meg.
Részben ezekbõl a hagyományokból, részben a
virágénekek metaforáiból táplálkozott Balassi
Bálint költészete. 

Balassi szerelmes versei1879-ben kerültek
elõ, korábban csak katonaénekeit és istenes ver-
seit ismerték. A költõ a petrarcai vonulatot kö-
vette, udvarló költeményei metaforákban tar-
talmazták az erotikus mondanivalót. Virág-
énekeinek múzsái partiképes hajadonok vagy
férjük mellett unatkozó, kikapós szépasszony-
ok: a fõúri és nemesi udvarokban pompázó
kerti virágok voltak. A róluk szóló, illetve nekik
címzett versek udvarlás céljára készült bókoló
énekek vagy táncnóták, melyeknek stílusa vá-
lasztékos, „virágos”. Balassi verseinek létezõ
címzettjei voltak, köztük Júlia (Losonczy
Anna), aki még férjes asszonyként kapta a hoz-
zá írt „Most adá virágom nékem bokrétáját” cí-
mû verset. Szentmártoni Szabó Géza számos
példával illusztrálta, hogy a 16. századi magyar
nyelvû közköltészetben, a virágénekeknek ne-
vezett szövegek, az erotikus mondandó érdeké-
ben, a szerelem titkos nyelvét használták.

Az elõadás alkalmából az Országos Széchényi
Könyvtár kamara kiállítást rendezett Babits
Mihály Eratoja és a „romlás” egyéb virágai cím-
mel. A tárlókban a könnyû erotikát tartalmazó
irodalomtól a korhatáros mûvekig számos kü-
lönleges kiadványt tártak az érdeklõdõk elé. A
Franyó Zoltán szerkesztette, 1924-ben kiadott
Erotica mundi mellett a Vátszjájana: Káma-
szútrája épp úgy helyet kapott, mint az Ámor,
álom és mámor címû antológia. Önálló vitrin-
be kerültek Babits Mihály azon kéziratai, ame-
lyeket az Erato és az Amor Sanctus (Szent szere-
lem) címû antológiákhoz készített. Az Erato el-
sõ kiadása 1921-ben csupán a szabadelvûbb
Bécsben jelenhetett meg, a pesti hatóságok ké-
sõbb erkölcstelenség vádjával a kötetet is elko-
bozták. A könyvbarátok számára készült ki-
adást az akkoriban nagyon népszerû Franz von
Bayros metszeteivel díszítették. Magyar-
országon a gyûjtemény elõször 1947-ben jelen-
hetett meg a budapesti Officina kiadó gondo-
zásában, kétnyelvû kiadásban.                           R.A.

Megnyílt a Vízivárosi Klub

Megérkezett a Városházára a kerü-
letiekrõl készülõ „fényképalbum”
elsõ sorozata. Arcok a Várnegyed-
bõl címmel Kaiser Ottó fotómû-
vész a Várban élõkrõl készített
portréiból, valamint vári utcarész-
leteibõl mutatott be egy rendha-
gyó kiállítást.

A Nagy János zeneszerzõ-zongo-
rista improvizációival nyíló tárla-
ton a kerület polgármestere arról
beszélt: érdekes lenne tudni, kik
éltek a budai Várban évszázadok-
kal ezelõtt, hogyan néztek ki, mi-
lyen volt az arcuk? Nagy Gábor
Tamás úgy vélte, a fotográfus mû-
vészi portréi ezt a tudást kínálják fel utódaink-
nak, a budaváriaknak, akiknek ezek után nem
kell találgatásokba bocsátkozniuk. Szerinte
Kaiser Ottó valódi értéket teremt és közösséget
gazdagít munkájával, amit a tervek alapján a Vár
után a kerület többi városrészében is folytatna az
elkövetkezõ években.  

A polgármester köszönetet mondott a szerep-
lõknek, akik arcukat adták a kiállításhoz. „Köszö-
nöm, hogy bizalmukba fogadták a fotográfust, és
bizalmukba fogadtak bennünket is, akik most
megcsodáljuk a Vár arcait” - zárta gondolatait
Nagy Gábor Tamás. 
A mûvész folyamatosan bõvülõ sorozatából most

22 portrét láthat a közönség. A képek között is-
mert arcok is felbukkannak: a néhány hete
Kossuth-díjat kapott Takács Klára operaénekes
mellett Gór Nagy Mária színésznõ, Herczku Ág-
nes népdalénekes és Peskó Zoltán zeneszerzõ és
Ponori Thewrewk Aurél csillagász is látható feke-
te-fehér fotókon a Városháza aulájában.

Arcok a Várnegyedbõl 

Ponori Thewrewk Aurél csillagász Herczku Ágnes népdalénekes

A hazai közönség körében hónapok óta nagy ér-
deklõdés kísérte az Uffizi Képtárból érkezõ port-
rékról szóló híreket. Március 21-én, a Tavaszi
Fesztivál ünnepélyes megnyitóját követõen, a
Budapesti Történeti Múzeumban tárult a láto-
gatók elé a Festõk a tükörben címû kiállítás. 
A tárlat 24 magyar mûvész önarcképét mutatja
be, külön érdekesség, hogy a festmények többsé-
ge itthon teljesen ismeretlen.

A Leopoldo de’ Medici alapította firenzei mû-
vész-önarckép gyûjtemény több mint 1650 darab-
ból áll, magyar festõk munkái 1872-tõl vannak je-
len a világhírû képtárban. Elsõként a Firenzében
letelepedett Markó Károly kapott felkérést a mú-
zeumtól – a festõ egyetlen önarcképe tért most ha-
za –, legutóbb pedig 2013-ban Lakner László port-
réjával gyarapodott a gyûjtemény. A magyar kol-
lekcióban jelenleg 21 mûvész 24 alkotását õrzik.

Szinte minden festmény más-más úton jutott az
Uffizibe, mindegyiknek saját története van, közös
bennük azonban az önarckép mûfaja. A budapes-
ti tárlat valamennyi alkotás sorsát bemutatja, do-
kumentumokkal kísérve, õszintén fedve fel, hogy
felkérésre, felajánlásra, vásárlással vagy egyéb kü-
lönös úton kerültek a tekintélyes múzeumba. 

Az Uffizi mindenkori igazgatója általában a
kortársak közül választott kvalitásos mûvészeket,
akiket már meglévõ önarcképük odaajándéko-
zására bíztatott. A magyarok közül így került töb-
bek között Benczúr Gyula, Szinyei Merse Pál,
Csók István, Perlmutter Izsák, Rippl-Rónai
József, Gábor Marianne, Lakner László és
Urbán János önarcképe a gyûjteménybe. A
Benczúr-tanítvány Nemes Eliza pedig végrende-
letében hagyta arcképét a múzeumra.

A önarcképeket 2013 õszén, a magyar-olasz
kulturális évad jelentõs eseményeként az Uffizi
Képtár önálló kiállítás keretében mutatta be az
olasz közönségnek. A Budapesti Történeti
Múzeumban a Firenzébõl érkezett képek mellett
ugyanannak a mûvésznek egy-egy reprezentatív,
hazai gyûjteményben lévõ alkotásával is találkoz-
hat a látogató.

Az Uffizi Képtár vezetõi felajánlották annak a
lehetõségét, hogy a gyûjtemény két új modern
festménnyel gyarapodjon, olyan alkotók mun-
káival, akik reprezentatív módon képviselik a ha-
zai kortárs festészetet. A mûvészek kiválasztásá-
val a képtár fõigazgatója, Antonio Natali a
Magyar Nemzeti Galéria mûvészettörténész
szakembereit bízta meg. Az õ döntésük alapján
Keserû Ilona és Fehér László egy-egy önarcképé-
vel gazdagodik az Uffizi gyûjteménye, melyeket –
Firenzébe szállításuk elõtt – szintén megtekint-
hetnek a látogatók a Budapesti Történeti Mú-
zeum július 20-ig nyitva tartó kiállításán.        R.A.

Magyar festõk portréi az Uffizi Képtár gyûjteményébõl

Festõk a tükörben

Csók István önarcképe a Budapesti Történeti Múzeumban rendezett kiállításon

Török Ádám is fellépett a Vízivárosi Klub megnyitó ünnepségén
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(Folytatás az 1. oldalról)
Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a Várkert Bazár a világ-
örökség része, mégis 1996-tól mostanáig a világ száz legveszélyez-
tetettebb mûemléke között szerepelt. Reményét fejezte ki, hogy a
felújítást követõen az épületegyüttes egy pezsgõ kulturális hely
lesz, a turisták új célpontja, teli élettel, így méltó módon tiszteleg-
hetnek nagy építészünk, az alkotó Ybl Miklós emléke elõtt is szü-
letésének 200. évfordulóján.            

Kivitelezés példátlan gyorsasággal és szakszerûséggel

„Lezárult a diktatúra összeomlása óta eltelt idõszak egyik legna-
gyobb mûemléki felújítása” – mondta a Várkert Bazár ünnepé-
lyes átadásán a helyreállítást irányító L. Simon László, aki arról
számolt be, hogy a rekonstrukció nyomán több mint 2500 négy-
zetméter kiállítási térrel gazdagodott a fõváros. A kormánybiztos
megköszönte a magyar kormánynak, hogy nem hagyta veszni a
mûemléket, az uniónak a megújításhoz szükséges anyagi támo-
gatást, valamint a restaurátoroknak, tervezõknek, építészeknek a
kitartó munkát, külön kiemelve Potzner Ferenc, Pottyondy
Péter és Dévényi Tamás vezetõ tervezõk tevékenységét. 

L. Simon László elismerõen szólt a kivitelezést „példátlan gyor-
sasággal és szakszerûséggel” elvégzõ cégekrõl, megjegyezve, hogy a
helyszínen 27 mérnök irányítása mellett naponta 800 ember
dolgozott és több mint negyven hazai cég kapott alvállalkozó-
ként szerepet a kivitelezésben. Kitért arra is, hogy a kormány tá-
mogatásával rendkívül gyorsan, három hónap alatt a Várkert
Bazárral szomszédos Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
homlokzatát is felújították.

A kormánybiztos közölte, hogy az idén lezáruló második
ütemben befejezik a mélygarázs és az új rendezvényterem kiala-
kítását, fantasztikus reneszánsz kertet varázsolnak a hegyoldal-
ba, továbbá rendbe teszik a Lánchíd utcát, új villamosmegálló-
kat és dunai hajókikötõt is építve. „Mindez csak a nyitánya an-
nak a nagyívû programnak, amit a következõ évtizedben kell
megvalósítanunk, amelynek keretében a diktatúra idõszakában
lerombolt, átépített, meghamisított és meggyalázott Budavári
Palotát is régi formájában kell helyreállítanunk” – utalt a távlati
teendõkre L. Simon László.

Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetõje az ünnepségen úgy fogal-
mazott: ahol valaha Budapest egyik ékköveként a Várkert Bazár
tündökölt, három évtizeden át csak romokat láthatott a közön-
ség, azonban ezután tízezrek vehetik majd birtokba a megújult
helyszínt. „A felújított Várbazár, ahogy a napokban átadott 4-es

metró, a felújított Kossuth tér, a fõváros megújított utcái és terei,
az újra régi pompájában ragyogó Mátyás-templom, a
Zeneakadémia, az Erkel Színház, a budai Vár megújuló terei és
utcái mind azt üzenik, hogy a gyenge vezetõk csak vitatkoznak és
nem tesznek semmit, az erõs vezetõk együttmûködnek és cselek-
szenek” – jelentette ki a politikus, hozzátéve, hogy 2010 óta a kö-
zös célok érdekében összefogott a kormány, összefogtak a buda-
pestiek, így a nemzet fõvárosa újra erõsödik és újra éled.

Több mint ötvenezer látogató néhány 
nap alatt
A megnyitó alkalmából látványos ünnepi mûsort láthatott-hall-
hatott a közönség a Várkert Bazárban. Fellépett a Kodály Zoltán
általános iskola és kórusiskola énekkara, a Magyar Állami Népi
Együttes zenekara, a Magyar Nemzeti Rézfúvós Kvintett, a
Kiskunlacházi Ifjúsági Fúvószenekar, az Experidance és a Bihari
János Táncegyüttes csapata, továbbá Danis Lídia színmûvész,
Kokas Katalin hegedûmûvész, Miklósa Erika operaénekes és
Sebestyén Márta népdalénekes. 

Az ünnepséget követõen azonnal birtokba vehette a nagykö-
zönség a harminc évig zárva tartó épületegyüttest: már az április 3-
ai megnyitó délutánján közel négyezren voltak kíváncsiak a meg-
újult terekre, de a következõ napokban is nagyon sok volt az ér-
deklõdõ. Április 6-áig több mint ötvenezer látogatót regisztráltak.

Április 4-étõl három napig három különálló programot kínál-
tak a szervezõk a látogatóknak. Az Erzsébet-lépcsõtõl indulva kor-
hû jelmezekbe öltözött idegenvezetõk kalauzolták az érdeklõdõ-
ket, míg a Gloriette-tõl indulva bárki önállóan is bejárhatta az
épületegyüttest. A déli palotákban három kiállítás nyílt meg az ér-
deklõdõk elõtt, melyek Ybl munkásságát és a Várkert Bazár építé-
sének történetét, a rekonstrukció során talált régészeti kincseket,
illetve a felújítás érdekes részleteit mutatják be a közönségnek. A
tárlatokat három nap alatt több mint 12 ezren nézték meg. 

„Azt hiszem, az elmúlt harminc évben összesen nem jártak
ennyien gyalog a Lánchíd utcában, mint ebben a három és fél
napban – nyilatkozta L. Simon László kormánybiztos. – A több
mint ötvenezer látogató a hiteles visszaigazolása az elmúlt hóna-
pok megfeszített munkájának. Saját tapasztalataim és a helyszí-
nen dolgozó munkatársaim visszajelzései alapján is úgy érzem, a
látogatók többségének tetszett a megújult Várkert Bazár, öröm-
mel járták be az elkészült részeket.”

A Várkert Bazárban április 7-én ismét megindult az építke-
zés, tehát zajlik a második ütem részeként a multifunkcionális
rendezvényközpont, a háromszáz férõhelyes mélygarázs és a re-
neszánsz kert kialakítása. A déli palotákban lévõ, ingyenes ki-
állítások azonban változatlanul látogathatók, hétfõ kivételével
minden nap 10 és 18 óra között várják az érdeklõdõket.

Átadta a miniszterelnök 
a felújított Várkert Bazárt

Lekerült a listáról
a Várkert Bazár

Felújításának megkezdésekor lekerült a világ száz legveszélyeztetet-
tebb mûemlékének listájáról a budapesti Várkert Bazár. Bertrand
du Vignaud, a World Monuments Fund elnöke a Budavári Önkor-
mányzat meghívására érkezett a fõvárosba. A New York-i székhelyû
mûemlékvédõ civil szervezet vezetõje április 4-én a Várkert Bazár
„megmentõinek” tiszteletére adott fogadás díszvendége volt, la-
punknak a helyszínen adott interjút.

sMikor hallott elõször a Várkert Bazárról?
Az épületet dr. Nagy Gábor Tamás polgármester úr 1998-ban ter-
jesztette fel a világ száz legveszélyeztetettebb mûemléképületének
listájára. Személyesen csak évekkel késõbb láttam az épületegyüt-
test, bevallom, amikor elsétáltam elõtte, gyalázatos állapotban volt.
A listára egyébként azok a mûemlékek kerülhetnek, amelyeket ci-
vil, vagy helyi szervezetek terjesztenek föl, méltóak a kulturális
örökségvédelemre és állapotuk folyamatosan romlik. 
sMit tehet a WMF ezekkel a védelemre szoruló mûemlékekkel?

A fõ cél minden esetben a nyilvánosság figyelmének felkeltése.
Sokan összetévesztenek minket az UNESCO örökségvédelmi mun-
kacsoportjával, de két külön szervezetrõl van szó. Alapítványunk fi-
gyelemfelkeltõ akciókon és a médianyilvánosságon kívül nem sokat
tehet, de néha éppen ezek a leghatékonyabb eszközök. Pénzt nem tu-
dunk adni a helyreállításhoz, hiszen civil szervezetként mûködünk.
Munkánk igazi célja, hogy a világörökség részét képezõ mûemlékek
visszakerüljenek az õket megilletõ pozíciójukba, mûvészeti, gazdasá-
gi és turisztikai szempontból egyaránt. Listánkat kétévenként frissít-
jük, a Várkert Bazár a felújítás megkezdésekor lekerült róla. 
s Mennyire elégedett a Várkert Bazár felújításával?

A Várkert Bazár megújítása sikertörténetnek tekinthetõ, hiszen a
veszélyeztetett mûemlékek listájára való kerülés mobilizálta a dön-
téshozó, a gazdasági és a mûemlékes szakembereket. Boldog és elé-
gedett vagyok az eredménnyel. Budapest gyönyörû város, a mûem-
lékek és az épületek varázslatosak, és a Várkert Bazár a magyar fõvá-
ros számára újabb vonzerõ lehet.                                                               R.A. 

A mûemlék-épület története

A neoreneszánsz stílusú Várkert Bazár 1875 és 1883 között Ybl
Miklós tervei alapján épült és a kertek reprezentatív építészeti lezá-
rását szolgálta a Duna felé. A Várbazár közepén hat méter magas ár-
kádos üzletsor húzódott, két szélén három lakóépületben a királyi
testõrséget és a szolgaszemélyzetet helyezték el, emellett jeles mûvé-
szek mûtermei voltak itt. Szobrait Fessler Leó és Huszár Adolf, fal-
festményeit Than Mór és Scholz Róbert készítette ezen a helyen.
A Várbazár állaga már a múlt század elején romlásnak indult, a má-
sodik világháborúban súlyosan megrongálódott. 1960-ban helyre-
állították, 1961-tõl a legendás Budai Ifjúsági Park mûködött itt. A
parkot 1980-ban idõlegesen bezárták, mert egy koncerten többen
megsérültek, amikor leomlott a bejárathoz vezetõ lépcsõ kõfala. Az
egyre romosabb, életveszélyesebbé vált parkban az utolsó koncertet
1984 szeptemberében rendezték, ezután még az állagmegóvásra
sem jutott pénz. Az 1996-ban már a világ 100 legveszélyeztetettebb
mûemléke közé sorolt Várbazár felújítására, hasznosítására több
terv született.

A kormány 2011. november 8-án hozott határozatot a Várbazár
rekonstrukciójáról és a budai Várnegyed hosszú távú fejlesztésérõl,
valamint a budavári királyi kertek revitalizációjáról, a környék köz-
lekedési problémáinak rendezésérõl. A Várbazár és a budavári kirá-
lyi kertek rekonstrukciója 2011 decemberében lett kiemelt projekt.
Az addig rendelkezésre álló 6,5 milliárd forint uniós pályázati for-
rást a kormány 2 milliárd forintos (szintén uniós, korábban meghi-
úsult fejlesztésekbõl megmaradt pénzekkel) egészítette ki.

Ybl Miklós-díjat kaptak az újjáépítés tervezõi

Április 6-án, Ybl Miklós születésének 200. évfordulóján adta át
Pintér Sándor belügyminiszter az építészmesterrõl elnevezett
díjakat. A díjátadót - a díj 1953-as alapítása óta elõször - Ybl
egyik legjelentõsebb épületében, az Operaházban tartották. A
kitüntetettek között van Várkert Bazár rekonstrukciójának két
tervezõje, Pottyondy Péter és Potzner Ferenc. Az ünnepségen
miniszteri elismerést adományoztak Szmodits Júliának, az Ybl
Egyesület elnökének egyebek mellett az Ybl-bicentenárium ese-
ményeinek és ünnepségeinek szervezéséért.

A Várkert rakpart a Várbazárral, 1890 körül

Már az átadás napján birtokba vették a látogatók az elkészült épületrészeket, az érdeklõdõket korhû ruhákba öltözött idegenvezetõk kalauzolták

Kerületünk díszpolgára Sebestyén Márta népdalénekes is fellépett a Várkert
Bazár átadó ünnepségén

Bertrand du Vignaud fotókat is készített a megszépült épületrõl

Várjuk olvasóink leveleit arról, hogyan tetszett nekik a
Várkert Bazár. Címünk: Várnegyed szerkesztõsége, 
1014 Budapest, Országház u. 15. 
E-mail: varnegyed@budavar.hu, varnegyed@gmail.com
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Márai est a Márai Könyvtárban
22001144..  áápprriilliiss  2244--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1177  óórraakkoorr Egy polgár
mosolygásai címmel Márai Enikõ elõadómûvész estjét
hallgathatják meg Márai Sándor mûveibõl. Helyszín:
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyvtára
(I., Krisztina krt. 87-91.). A részvétel ingyenes, de elõze-
tes regisztrációhoz kötött! Regisztrálni e-mailben:
fszek0101@ fszek.hu telefonon: 356-4694, vagy sze-
mélyesen a könyvtárban lehet.

Koller Galéria
(I., Táncsics u.5.)
Artner Margit 60. születés-
napja alkalmából kamara kiál-
lításon mutatják be a mûvész
12 legszebb alkotását április
27-ig. Nyitva tartás: minden
nap 10.00-18.00 óráig.

Nemzeti Táncszínház
(I. ker. Színház u. 1-3.)
22001144..  áápprriilliiss  1177--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  a Nemzeti Táncszínház
Refektóriumában mutatják be M. Kecskés András
Töviskorona címû expresszív táncpantomim-elõadását.
Az elõadást J. S. Bach János passiója és Munkácsy híres
Trilógiája - Ecce Homo, Krisztus Pilátus elõtt, Krisztus a
keresztfán – ihlette. 
Zene: J. S. Bach: János passió  Elõadja: M. Kecskés András 
Díszlet, jelmez: M.K.A.- Tomka Zsóka. Videóinstalláció -
fotók: Katona Gábor. Rendezõ: M. Kecskés András

Weöres Sándor est a Korona cukrászdában
ÁÁpprriilliiss  1122--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1188  óórraakkoorr  Hullámverés avagy
Weöres Sándor és a Nyugat címmel Siposhegyi Zoltán
önálló estjét hallgathatják meg a Korona Pódiumon a köl-
tõ születésének 100. évfordulója alkalmából. (I. ker., Dísz
tér 16.) Belépõjegyek 500 Ft/db áron vásárolhatóak a
helyszínen, az elõadás elõtt.

Meridiántorna idõseknek
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ II. sz. Idõsek Klubjában 3-1-2 meridiántorna in-
dul a hosszú, egészséges életért mottó jegyében.  Az elsõ
foglalkozás áápprriilliiss  1177--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  99..3300--kkoorr lesz a
Roham u.7. szám alatt. Érdeklõdni lehet: Bokodi Ferencné
klubvezetõnél. Telefonon:375-9486. A foglalkozásokon
való részvétel ingyenes. Szeretettel várnak minden ér-
deklõdõt.

Népmûvészeti 
kiállítás
Az Éneklõ madárka cí-
mû kiállításon a Hajdú-
Bihar Megyei Népmû-
vészeti Egyesület össze-
gyûjtött madárábrázo-

lásos tárgyai szerepelnek. A sokszor stilizált, általános
madárábrázolás mellett egyes madarakat – például a
pávát – jellemzõ jegyeik alapján ismerhetjük fel ezeken
az alkotásokon, kerámiákon, hímzéseken, szõtteseken,
fafaragásokon, csipkéken, mézeskalácson, nemeztár-
gyakon, de még tamburán is. A Hajdú-Bihar Megyei
Népmûvészeti Egyesület 2012-ben kapott felkérést egy
népmûvészeti tárlat megszervezésére. A tavaly útjára
bocsátott vándorkiállításon bemutatásra kerülõ gyûjte-
ményben több mint száz alkotás mutatja be a megyében
mûködõ alkotók míves tárgyait. Helyszín: I., Szilágyi
Dezsõ tér 6. A kiállítás megtekinthetõ hétfõtõl csütörtö-
kig 9 és 16 óra között, pénteken 9 és 13 óra között.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 
(I., Szentháromság tér 6.)
ÁÁpprriilliiss  1155..((kkeedddd))1188..0000  óórraa:: A Kossuth-emigráció emlé-
keinél Európában (VI.) – 200 éve született Pulszky
Ferenc. Meghívott vendég-elõadó: dr. Frank Tibor törté-
nészprofesszor, az ELTE Angol - Amerikai Intézetének
igazgatója.(Deák terem)

Magyar Nemzeti Galéria
(Budavári Palota)
A Magyar Nemzeti Galéria a kiemelkedõ életmûveket be-
mutató sorozatában a két világháború közötti korszak
egyik legjelentõsebb alakjának, Derkovits Gyulának
(1894–1934) a mûvészetét mutatja be. A festõ születé-
sének 120. évfordulója jó alkalmat nyújt az életmû újraér-
tékelésére. A mintegy kétszáz Derkovits-mûvet (festmé-
nyeket és grafikákat egyaránt) bemutató kiállítás korabe-
li magyar festõk, grafikusok és fotómûvészek, továbbá
német, osztrák, lengyel, cseh és szlovák alkotók munkái-
val egészül ki, világosan rajzolva meg Derkovits Gyula
korszakalkotó mûvészetének hazai és nemzetközi kon-
textusát. A kiállítás július 27-ig tekinthetõ meg.

Elõadás a Lánchíd Körben
ÁÁpprriilliiss  2244..,,  ccssüüttöörrttöökk  1177  óórraa:: Védõszentjük Szent György
- a cserkészmozgalom ismertetése. Elõadó: Böröczky
Csongor, a Magyar Cserkészszövetség Külügyi Bizott-
ságának tagja.  Helyszín: Litea Könyvesbolt (I., Hess
András tér 4.) Az elõadást megelõzõen 16.3o-kor virá-
got helyeznek el a Szent György szobornál, a Schulek-
lépcsõnél.

Mesemúzeum
(I., Döbrentei u. 15.)
ÁÁpprriilliiss  1199..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::
Mesetánc. Táncos-mesés foglalkozás.
Vezeti:Götz Andrea táncpedagógus. 
ÁÁpprriilliiss  2266..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  Tavasz-

köszöntõ a Sebesvíz zenekarral. Táncház, bábbal, mesé-
vel, énektanítással. Közremûködnek: Gyurka Fábián:
magyarfalusi „táncmester”, mesemondó, Németh
Márta: furulyák, ének, báb, Gõgh Zsolt: dobok, furulyák,
koboz, ének, mese, György Péter: koboz, ének, mese. 

ÁÁpprriilliiss  2277..,,  vvaassáárrnnaapp  1111  óórrááttóóll:: Mesés-zenés világjárás
Kovácsovics Fruzsival: Magyarország. Ezen a napon a ha-
zai mesekincs többféle módon is megelevenedik: Fruzsi
elmondja kedvenc magyar népmeséjét, énekelünk közö-
sen magyar népi dalokat és népies Fruzsi-dalokat. A vé-
gén pedig híres magyar népi motívumokat hímezünk -
vagyis ezúttal inkább csak színezünk! 

Jeles napok a Bajor Gizi Színészmúzeumban
(XII.ker. Stromfeld Aurél u. 16.)
Az évkör nevezetes napjait, ünnepi pillanatait elevenítjük
föl sok zenével, játékkal, kézmûves programokkal. Ez al-
kalommal a Föld Napja tiszteletére szervezzük a nap ese-
ményeit  22001144..  áápprriilliiss  2277--éénn  vvaassáárrnnaapp,,  1155--1188  óórrááiigg..
PROGRAM: Kézmûves foglalkozások, újrahasznosított
anyagból bábok, játékok készítése. Játék: kerti akadály-
verseny és játékos totó a Föld élõvilágát és bolygónk ter-
mészeti kincseit fölidézõ játékokkal, kérdésekkel, felada-
tokkal. Belépõ:  800 Ft/fõ (felnõtt), 600 Ft/fõ (gyermek),
6 év alatt ingyenes. Családi jegy (legalább 2 felnõtt, két
gyerek) 500 Ft/fõ. www.szinhaziintezet.hu

Ciszterci Szent Imre templom
(XI., Villányi út 25.)
22001144..  áápprriilliiss  1133--áánn,, virágvasárnap, délután 3 órakor
Bach: János Passió címû mûvét hallgathatják meg a zene-
kedvelõk. Közremûködik az Ars Longa Kamarakórus, a
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Exsultate Fiúkórusa
és a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola
Kamarazenekara. A belépés ingyenes, mozgássérültek
számára akadálymentes. A hangverseny után 18.00 óra-
kor szentmise.

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

Programok

Március 29-én a kerület több pontján terepren-
dezéssel, kertészeti munkákkal igyekeztünk szeb-
bé tenni környezetünket. Lakók, képviselõk, ön-
kormányzati dolgozók közremûködésével több
száz növényt ültettünk ki a meghirdetett helyszí-
nekre. Ahol eddig szeméttel borított kopár terü-
let volt, most virágágyak és cserjék díszelegnek.
Fél kilenckor kezdtünk gyülekezni az elsõ helyszí-
nen, a Linzi lépcsõnél. Itt a lépcsõ menti gondo-
zatlan részeket árnyéktûrõ növények ültetésével
szépítettük meg. Az emelkedõ miatt nehéz terep
volt, de az elõkészítõ munkálatoknak köszönhe-
tõen kezelhetõ, beültethetõ területet kaptunk.
Lejjebb a Hattyú és Batthyány utca sarkán a ki-
emelt virágágyakat gyomláltuk ki és lágyszárú nö-
vényekkel tettük gazdagabbá. 

A Körmöci lépcsõnél a mini sziklakertet ültet-
tük be sziklakerti növényekkel. A  Mátray-Logodi
utca sarkán található elhanyagolt szegletbe Vinca
minort azaz kis meténget telepítettünk, melynek
apró liláskék virágai április-májusban fognak
nyílni. 

A Naphegy téren a hiányos sövényt pótoltuk ki,
az Aladár utcában a meglévõk mellé további 10
db kõrisfát és rózsaloncot telepítettünk. Majd a
Szentháromság téri játszótér virágágyát gyarapí-
tottuk lila akáccal és trombitavirágokkal, még
vonzóbbá téve a nemrégiben megújult játszóteret.

Köszönet az önkormányzat dolgozóinak a szer-
vezésért, segítségért és az eszközökért. Farkas Noémi
További képek a Budavári Önkormányzat
facebook oldalán találhatók.  

Tavaszi nagytakarítás a kerületbenMár elviszik 
a zöldhulladékot
A Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. megkezd-
te a zöldhulladék begyûjtését. A szolgáltatást
egészen õsz végéig igénybe lehet venni. Kizáró-
lag azokat a gyûjtõzsákokat viszik el, amelyeken
az FKF Zrt. logója látható.  

Budapest teljes területén egész évben tilos a
kertekben keletkezõ avar, valamint a levágott
ágak, lekaszált fû, levelek és gyökérmaradvá-
nyok szabadtéri elégetése. Mivel a szabályok
megszegõi akár félmillió forintos büntetésre is
számíthatnak, érdemes más megoldásokat al-
kalmazni. Ilyen a házi komposztálás, illetve a
zöldhulladék elszállíttatása. A „kerti zöldhulla-
dék” feliratú mûanyagzsákokat ingyenesen elvi-
szik a kukák mellõl.

A zsákokba kizárólag zöldhulladék, azaz fa- és
bokornyesedék, lomb, nyírt fû és gyom kerülhet.
A legfeljebb egy méter hosszúságúra aprított és
összekötegelt ágakra csomagonként egy zöldhul-
ladék gyûjtõt kell erõsíteni. Arra kérik a lakossá-
got, hogy fenyõ- és dióféléket ne rakjanak a zsá-
kokba, ezek ugyanis magas gyanta-, illetve olaj-és
mérgezõanyag tartalmuk miatt nem komposz-
tálhatók. A begyûjtésre hetente egyszer, elõre jel-
zett idõpontban kerül sor. A zsákokat javasolt
már elõzõ nap este, vagy legkésõbb az elszállítás
napján reggel 5 óráig kirakni a kukák mellé.
Amennyiben a zöldhulladékos zsákban háztar-
tási hulladékot vagy egyéb nem odavaló anyagot
találnak, a zsákot nem szállítják el.

A zsákok megvásárolhatók az FKF Zrt. ügyfél-
szolgálati irodáiban és a lakossági hulladékgyûj-
tõ udvarokban.

Derkovits Gyula: Halas csendélet, 1928.
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IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa
IInnggaattllaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoo--
llyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-
KIADÓ LAKÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::
221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--
mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

BBuuddaaii  Várban az Országház utcában 80 m2-es 3 szo-
ba hallos, nagy étkezõkonyhás, 2 bejáratos, 2 generáci-
ós, reprezentatív dongaboltozatos, felújított,
cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti jo-
ga átadó. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 

PPaauulleerr  utcában polgári belméretû társasház III. (leg-
felsõ) emeletén 60 m2-es 2 szobás, nagy étkezõkony-
hás, gázfûtéses, napfényes, felújított öröklakás azonnal
beköltözhetõen eladó. Irányár: 17.5 M Ft Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddáánn  a Krisztinavárosban hívóliftes modern ház tel-
jes legfelsõ emeletén lévõ  110 m2-es, 4 szobás, panorá-
más, francia erkélyes, igényesen felújított, cirkófûtéses
öröklakás parkolási lehetõséggel eladó. Irányár: 34,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.  

II..  BBuuddaaii Vár közvetlen közelében a Donáti utcában
panorámás, polgári belméretû, azonnal beköltözhetõ,
alacsony rezsiköltségû, egyedi gázfûtéses 41 m2-es
öröklakás eladó. Irányár: 14,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203.  

AAttttiillaa  úton a Vérmezõ közelében bauhaus-társas-
házban lévõ remek alaprajzi elosztású 90 m2-es, 3,5
szoba hallos, összkomfortos, felújítandó öröklakás al-
kalmi áron eladó. Irányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.

DDuunnaa--ppaarrtt közelében a Batthyány téren felújított
mûemlékházban lévõ 41 m2-es, panorámás, belsõ 2
szintes hangulatos önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó vagy hasonló csereértékû budai örök-
lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 10,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

XXIIII..  SSvváábbhheeggyyeenn természetvédelmi terület mellett az
Evetke utcában 45 m2-es, 1,5 szobás, erkélyes, azonnal
beköltözhetõ összkomfortos  öröklakás eladó. Irányár:
15,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933. 

NNaapphheeggyyeenn  az Aladár utcában Bauhaus-házban lévõ
42 m2-es erkélyes, panorámás, alacsony rezsiköltségû,
III. emeleti öröklakás eladó. Irányár: 16,8 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

IIII..  kkeerrüülleettOrsó utcában modern építésû, reprezentatív,
igényes 80 m2-es, 3 szobás zöldövezeti öröklakás + 70
m2-es kertkapcsolatos terasszal, garázzsal eladó. Irányár:
58 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.  

BBuuddaaii várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló panorá-
más, 43 m2-es, 2 szobás, összkomfortos öröklakás tulaj-
donjoga eladó. Irányár: 32 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.

AA  VVáárrffookk utcában két egymásba melletti, 1. emeleti,
utcára, ill körfolyosóra nézõ, 73 nm-es, ill. 56 nm-es,
egybenyitható lakás eladó. Irányár: 21,5 MFt, 17 MFt,
együtt 37,75 MFt. telefon: 06-20-6632-127.

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii vagy eltartási szerzõdést kötne megbíz-
ható családos, kertészkedõ fiatalember lakásért, házért
vagy telekért. telefon: 06-20-629-0916

TTiihhaannyyii  háromszintes, Balatonra örökpanorámás, 5
és fél szobás, két fürdõszobás, 160 m2-es nyaralómat
teljes felújításra szoruló, magas emeleti, 4 szobás nagy-
polgárira cserélném a kerületben. Legfelsõ emelet, ví-
zivárosi elõny. Csereirányár: 32 MFt. Telefon: 06-30-
9515-003.

BBuuddaaii    Várban, saját részre önkormányzati lakást ke-
resek. Telefon: 202-2505, 06-30-251-380000

II..  kkeerr..  Gellérthegyen Berényi u. I. em. igényesen fel-
újított, cirkós, biztonsági ajtós, riasztós 45 m2-es 2 szo-
bás, erkélyes, közös és külön tárolós, kocsibeállós, te-
remgarázsos lakás eladó. Telefon: 06-30-949-6400.

KKéésszzppéénnzzzzeell vásárolnék tulajdonostól I., II. emeleti,
1,5-2 szobás, csendes, , panorámás, parkra nézõ, temp-
lom melletti lakást. E-mail: privilegv@gmail.com, tele-
fon: 06-70-280-3991.

KKiiaaddóó  aa  DDööbbrreenntteeii  ttéérreenn,,  aazz  ÉÉVVOOSSZZ  iirrooddaahháázz  fföölldd--
sszziinnttjjéénn  ééss  ggaalléérriiáájjáánn  eeggyy  2255++2255  nnmm--eess  DDuunnaa  ppaarr--
ttii  hheellyyiisséégg  ttáárrggyyaallóóvvaall,,  kkiisskkoonnyyhháávvaall  ééss  mmeelllléékk--
hheellyyssééggggeell..  AA  bbéérrlleettii  ddííjj  kköözzüüzzeemmii  kkööllttssééggeekkkkeell
114400..000000  FFtt//hhóó..  ÉÉrrddeekkllõõddnnii::  220011--00333333  vvaaggyy
eevvoosszz@@eevvoosszz..  hhuu..

EEllttaarrttáássii  vvaaggyy  éélleettjjáárraaddéékkii  sszzeerrzzõõddéésstt  kkööttnnéékk  iiddõõss
sszzeemmééllllyyeell  mmeeggeeggyyeezzééss  sszzeerriinntt..  KKéérreemm  hhíívvjjoonn  bbiizzaa--
lloommmmaall..  TTeelleeffoonn::  0066--7700--332288--11441144..

aaddááss--vvéétteell

AAllmmáássii  Katalin vásárol készpénzért bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat,
csillárt, könyveket, csipkét, bizsut, szõrmét, boros-
tyánt, kitüntetést, hagyatékot, díjtalan kiszállással!
Telefon: 06-30-308-9148.

GGÁÁBBOORR  EESSZZMMEERRAALLDDAA  
BBEECCSSÜÜSS--  MMÛÛGGYYÛÛJJTTÕÕNNÕÕ  

(elsõként legmagasabb áron) készpénzért
vásárol judaikát, továbbá antik és modern
festményeket, bronztárgyakat, bútorokat

(figurális elõnyben), ezüsttárgyakat, arany-
ékszereket, porcelánokat, herendit, meisse-
nit, zsolnait, Kovács Margit, Gorka Géza al-
kotásait. Egyebeket, álló-, asztali-, faliórá-
kat, tejes hagyatékot.  Kiszállás, értékbecs-
lés díjtalan vidékre is. Üzletünk: Fõ utca 67.
Telefon: 06-1-364-7534, 06-30-382-7020.

TTookkaajjiitt,, régit, palackosat méltányos áron venne gyûj-
tõ. Tel.: 06-20-370-7221.

XXIIII..  kkeerrüülleett  KKiirráállyyhháággóó  ttéérrii  aannttiikk  ggaalléérriiáábbaann  kkéésszz--
ppéénnzzéérrtt  vváássáárroollookk  aa  mmaaii  lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn  aarraannyy  ééss
eezzüüsstt  ttáárrggyyaakkaatt,,  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyyeekkeett,,
HHeerreennddii,,  ZZssoollnnaayy  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  aasszzttaallii,,  ffaallii,,  áállllóó  ééss
kkaarróórráákkaatt..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss..  TTeelleeffoonn::  0066--7700--332288--
11441144..

AARRAANNYY--EEZZÜÜSSTT  vvéétteellee  aa  lleeggjjoobbbb  nnaappii  áárroonn!!
HHeerreennddii  ppoorrcceelláánntt,,  hhaaggyyaattéékkoott  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroo--

llookk.. MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--33665511..
KKéérreemm  tteekkiinnttssee  mmeegg  hhoonnllaappuunnkkaatt,,  

lluuiissggaalleerriiaa..hhuu  ––  vvaaggyy  jjööjjjjöönn  eell  hhoozzzzáánnkk..

sszzoollggáállttaattááss

MMûûbbúúttoorraasszzttaallooss,,  kkáárrppiittooss - nádazás, gyékényezés
munkával, szállítással. Kiss Gábor, I. ker.Budapest,
Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-8384, 06-
20-345-9963.

LLééppccssõõhháázz  ttaakkaarrííttáásstt,,  ggoonnddnnookkii  tteevvéékkeennyyssééggeett  vvááll--
llaall  eeggyy  II..  kkeerrüülleettii  ccéégg  ttáárrssaasshháázzaakk,,  iirrooddáákk,,  kköözzüülleetteekk
rréésszzéérree..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--66770000--225588

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2200  éévvee  vváállllaalloomm  iiggéénnyyeesseenn,,  bbeeccssüülleetteesseenn  ffaa  ééss  mmûû--
aannyyaagg  aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccssee--
rrééjjéétt,,  ffeessttéésséétt,,  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!
FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--
555500--00226699..oo

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

GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT
DDuugguulláásseellhháárrííttááss,,  vvíízz,,  vviillllaannyy,,  ffûûttéésssszzeerreellééss  ééss
tteelljjeesskköörrûû  mmáárrkkaaffüüggggeettlleenn  ggáázzkkéésszzüüllééssjjaavvííttááss..

AAnnyyaaggbbeesszzeerrzzéésssseell,,  ggaarraanncciiáávvaall  00--2244--iigg..  TTeelleeffoonn::
0066--3300--99332244--004433..

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalá-
sa is. Gipszkartonozás, kõmûves javítások. Gyors kez-
dés, rövid határidõ. Kovács Gergely 06-30-5686-
255.

CCssaallááddii  ééss  ttáárrssaasshháázzaakk,,  ppaannzziióókk,,  eenneerrggiiaattaakkaarréékkooss
kkiivviitteelleezzééssee  kkuullccssrraa  kkéésszzeenn  iiss..  VVáállllaalloomm  llaakkáássookk
kkoommpplleetttt  ffeellúújjííttáássáátt  ééss  mmiinnddeennnneemmûû  ééppííttõõiippaarrii
mmuunnkkáákkaatt..,,  ggaarraanncciiáávvaall..  TTeelleeffoonn:: ++33663300--995500--

99556622,,  wwwwww..uujjsszziibbaauu..hhuu

TTáárrssaasshháázzkkeezzeellééss,,  kköözzööss  kkééppvviisseelleett,,  aa  llaakkóókköözzöösssséégg
ggoonnddttaallaann  mmiinnddeennnnaappjjaaiiéérrtt!!  SSzzeemmééllyyeess  jjeelleennlléétt,,
mmeeggbbíízzhhaattóó,,  eeggyyeeddii,,  mmeeggoollddáásskköözzppoonnttúú  üüggyyffééllkkee--
zzeellééss,,  kköözzvveettlleenn  kkaappccssoollaatt  ++  iinntteerrnneetteess  üüggyyeelleett..  TTeell::
0066--3300--999900--55554477,,  ggrroooo..ppeerrffeecctthhoommee@@ggmmaaiill..ccoomm..
AA  DDiinnaammiikkuuss  kköözzööss  kkééppvviisseelleett!!

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN  
ggaarraanncciiáávvaall!!  

((OOrriioonn,,  VViiddeeoottoonn,,  IITTTT--NNookkiiaa,,  NNoorrddmmeennddee,,  GGrruunnddiigg,,
SSaammssuunngg,,  LLGG,,  PPaannaassoonniicc,,  SScchhnneeiiddeerr;;  DDuuaall))  

DDiiggiittáálliiss  ááttáállllááss!!  MMiinnddiigg--TTVV  ddeekkóóddeerr  bbeeüüzzeemmeellééss!!  
TTeelleeffoonn::  0066--2200--441100--66339933..

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

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

LLaakkaattooss,, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szere-
lése. Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garan-
ciával. Telefon: 06-20-945-0316, 1 3754-194oo

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS.. TTeelljjeesskköörrûû  ééppüülleettüüvveeggeezzééss..  
RRééggii  ggeerréébbttookkooss  aabbllaakkookk  ááttaallaakkííttáássaa  tthheerrmmoo  üüvveegg--
hheezz..    CCíímm::  AAvvaarr  uu..  2255..,,  tteelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..

bbuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu  00

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

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 

PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,  
VÍZSZERELÉS, CSEMPÉZÉS, 

VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE,
ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁK,

TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505,

MOBIL: 0630-251-3800.

eeggéésszzsséégg

GERINCBETEGSÉGRE Persolvo Gyógyszalon 
Gerincerõsítés, nyújtás, fájdalomcsillapítás,

masszázs.  Cím: Krisztina krt. 2., Széll Kálmán
térnél. Telefon: 06-30-357-2798. 

www.gerinc.net. Ingyenes próbakezelés!

ÁÁLLLLAATTOORRVVOOSSII  SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS  (oltás, csip, fültisztítás,
karomvágás, stb.) akciós árakon, ingyenes kiszállással.
Hívjon minden nap 8 és 20 óra között! Dr. Kun Katalin.
Telefon: 06-70-606-1257

Ingatlan

Adás-vétel
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AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

EENNEERRGGIIAA--SSTTOOPP  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--665555--22

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Szolgáltatás

Egészség

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK

FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK

CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK

ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-9528-028
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Ingyenes hallásvizsgálat I. kerületi
lakosok számára

Egészség megõrzési céllal ingyenes hallásvizsgálatot szerveznek az Amplifon Hallásközpontokban I.
kerületi lakosok számára. Az Amplifon hallásspecialistáinak segítségével lapunk összeválogatta azo-
kat a legfontosabb szempontokat, ami miatt érdemes és fontos hallásvizsgálatra elmenni. Nem mind-
egy ugyanis, hogy hova jelentkezünk be szûrésre!

1. A hallásproblémák mindannyiunkat érintenek
A megnövekedett környezeti zajok, a módosult zenehallgatási szokások (iPod-ok, mp3 lejátszók), a
zajos munkahelyeken a hallásvédelem gyakorta elõforduló teljes hiánya mellett a hallószervek ter-
mészetes úton történõ elöregedése sem kímél bennünket. Elõbb-utóbb valamilyen mértékben
mindannyian érintettek leszünk, vagy már érintettek is vagyunk. A kérdés inkább az, hogy kinél mi-
kor jön el az a pillanat, amikor bejelentkezik hallásvizsgálatra egy Amplifon Hallásközpontba.

2. Hallásvizsgálatot hallásközpontban érdemes elvégeztetni
Sokszor elõfordul, hogy háziorvosi rendelõkben mobil mûszerekkel hallásszûrést végeznek kü-
lönbözõ hallókészülék forgalmazók. Ez hasonlóan elfogadhatatlan és szakmai képtelenség,
mintha félhomályban vagy sötétben akarnánk látásvizsgálatot csinálni. A hallásvizsgálathoz
ugyanis csend kell, ami a hallásközpontokban a speciálisan, kifejezetten erre a célra kialakított
hangszigetelt vizsgálókabin biztosít. Az utcazaj, a padló kopogása vagy más zavaró tényezõk telje-
sen elferdíthetik a mérések eredményét. Így pedig nem lehet pontos képet kapni, legjobb eset-
ben is csak tájékoztató jellegûek a kapott adatok, ami akár téves terápiához is vezethet. Ne hagy-
ja magát becsapni!

3. A hallásvizsgálat teljes mértékben ingyenes
Ez azt jelenti, hogy a hallásvizsgálat Önnek valóban nem kerül egyetlen forintjába sem, azaz Önnek
nem kell a helyszínen fizetnie érte, valamint a vizsgálatot végzõ Amplifon Hallásközpontok sem szá-
molnak el pontokat a Társadalombiztosítási Pénztár felé. 

4. A hallásvizsgálat fájdalommentes
A vizsgálatok teljesen fájdalommentesek. Az anamnézis felvétele után a hallójárat ellenõrzése,
majd maga a hallásvizsgálat következik, aminek célja, hogy a hallásspecialisták segítségével megta-
lálják azt a legkisebb intenzitású hangot, amelyet Ön már éppen meghall. A következõ lépésekben
pedig jelezni kell, hogy melyek azok a legerõsebb hangok, amiket Ön még tolerál, mennyire hallja
meg a beszédet, és mennyire sikerül megértenie azt. A hallásvizsgálat tehát teljes körû, és csupán
25-30 percet vesz igénybe.

5. A hallásvizsgálatra nem kell órákat várni
Az úgynevezett elõjegyzési rendszernek köszönhetõen minden hallásvizsgálat elõre megbeszélt idõ-
pontban történik. Önnek csupán fel kell hívnia az Ön által kiválasztott Amplifon Hallásközpont
telefonszámát (II. kerület Margit krt. 31-33. – tel: 06-1/336-0298; vagy XI. kerület, Bartók Béla út
11-13. - tel: 06-1/209-3094), és az Amplifon Hallásközpont munkatársai egyeztetnek Önnel egy
megfelelõ idõpontot.  A más egészségügyi intézményekben általános, sokszor órákig tartó, bosszan-
tó várakozás így teljesen kiküszöbölhetõ.


