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Újjászületett a Clark Ádám térEmelt összegû 
iskolakezdési 
támogatás 
A Képviselõ-testület döntése értelmében július-
tól több gyermek részesülhet iskolakezdési tá-
mogatásban. A kormányzati támogatások mel-
lett a Budavári Önkormányzat kibõvített támo-
gatási formával járul hozzá a gyermekek iskola-
kezdésének költségeihez. Ezért gyermekenként
tízezer forintra emelte a beiskolázási támogatás
összegét a Képviselõ-testület. A támogatásra az
az I. kerületben lakcímmel rendelkezõ általá-
nos, vagy – a 19. életévét még be nem töltött –
nappali tagozatos középiskolás gyermeket neve-
lõ család vagy egyedülálló szülõ jogosult, akinek
családjában az egy fõre esõ jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 300 %-át, azaz a 85.500 forin-
tot, egyedülálló szülõ esetében a 350 %-át, azaz
a 99.750 forintot. 

A beiskolázási támogatást július 1-jétõl szep-
tember 15-ig igényelhetik a családok, a támoga-
tást Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formá-
jában kapják meg. 

Az Önkormányzat kiemelten segíti a gyerme-
keket nevelõ családokat, ezért a Képviselõ –tes-
tület rendszeresen felülvizsgálja a támogatási
formákat. Ennek eredményeként tavasszal be-
vezették az idõszaki támogatást: Húsvét és
Karácsony elõtt 8000 forint értékû Erzsébet-
utalvánnyal segíti az idõseket és a rászoruló csa-
ládokat az Önkormányzat. 

Amennyiben további kérdésük merülne fel
a támogatással kapcsolatosan, keressék a Nép-
jóléti Csoport munkatársait a 06-1-458-3028-
as telefonszámon! 

Megszépült a Clark Ádám téri park a „0”
kilométerkõ környezetében, illetve a hazai
egyszámjegyû fõútvonalak kiindulópont-
ját jelképezõ mûalkotás is megújult a
Budavári Önkormányzat beruházása
nyomán. Az újjászületett teret dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester adta át a láto-
gatóknak.

Látványos változások történtek az elmúlt hó-
napok során a Clark Ádám téren, a március-
ban kezdõdött munkálatok eredményekép-
pen teljesen megújultak a térburkolatok és a
zöldfelületek. Mintegy 550 négyzetméteren
vágott bazalt nagykockakõ burkolat épült, fel-
újították a lépcsõket, valamint a nagy szám-
ban ide látogatókra gondolva új ivókutat és
dupla szemetes edényeket helyeztek ki.

Újjászületett a korábban elhanyagolt képet
mutató park is, a kertészek mintegy 1200
négyzetméter gyepszõnyeget cseréltek le, 400
négyzetméteren új cserjéket, 30 négyzetméte-
ren pedig egynyári virágokat ültettek ki. A nö-
vények locsolásáról automata öntözõhálózat
gondoskodik. Megtisztították Borsos Miklós
alkotását, a magyarországi egyszámjegyû fõút-
vonalak kiindulópontját jelzõ „0” kilométer-
követ, a szobor köré pedig új padok kerültek.

A szobor talapzatánál hamarosan egy fara-
gott díszkövet is el fognak helyezni, amely mu-
tatja a távolságot és az irányt Magyarország vi-
lágörökségi helyszínei és megyeszékhelyei felé.
Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a felújított
tér avatásán elmondta, hogy a helyszín sorsa a ‘80-
as évek elejétõl folyamatosan foglalkoztatta a

szakembereket, városvédõket. Ennek eredmé-
nye volt többek között a második világháború
után elbontott Sikló rekonstrukciója, a gázlám-
pák megmentése és a befalazott országcímer hely-
reállítása. Az önkormányzat beruházásában ta-
valy az Alagút-tetõ átépítése is megtörtént: most
már masszív vaskorlát akadályozza meg a fiatalo-
kat abban, hogy életveszélyes módon az építmény
párkányára kiüljenek.

A polgármester felidézte, hogy néhány évvel
ezelõtt a Clark Ádám téri saroktelek tulajdo-
nosa 30 millió forintot ajánlott fel a terület re-
habilitációjához, ezt követõen kezdõdött el a
tervek kidolgozása. A mostani átalakítás terve-
zõje a Create Value Kft., a kivitelezést pedig a

D and D Builder Kft. végezte. A „0” kilomé-
terkõ restaurálása és tisztítása Módy Péter kõ-
szobrász-restaurátor munkája. Mintegy 200
millió forint volt a felújítás, illetve a támfal ol-
dalában kialakított új kávézópavilon építésé-
nek költsége, melynek legnagyobb részét a ke-
rület finanszírozta saját forrásból.

A Clark Ádám tér megújítása az egyik fon-
tos eleme a környéket érintõ, nagyszabású fej-
lesztéseknek. A Várkert Bazár rekonstrukció-
jához kapcsolódóan a nyár végére befejezõdik
a Lánchíd utca, az Ybl Miklós tér, a Döbrentei
utca és az Apród utca átépítése, illetve várha-
tóan még idén az Öntõház utca rendezésére is
sor kerül.

Évtizedeket váratott magára a Dísz téri, egykori Honvéd Fõparancsnokság torzójának rendbe téte-
le. Az épület felújítására az elmúlt években számtalan ötlet született: a Medgyessy- és a Gyurcsány-
kormány a Budai Vár hangulatától idegen, modern épületet képzelt el a területre. A Budavári Ön-
kormányzat változtatási tilalommal védte meg a Dísz tér és a Szent György tér látványát, hangu-
latát. Az Orbán-kormány 2012-ben döntött a felújításról. (Az épület történetérõl és a Zsolnay-kiállítás-
ról  az 5. oldalon olvashatnak.)

Ismerje meg velünk a Budai Vár eddig ismeretlen
ikonikus épületét! A Budavári Önkormányzat jó-
voltából 2014. augusztus 16-án, szombaton az I.
kerületi lakosok számára ingyenes látogatásokat
szervezünk.  Az ingyenes látogatás regisztrációhoz
kötött, jelentkezéseket korlátozott számban tu-
dunk fogadni. 

Jelentkezni 2014. augusztus 12-15 között sze-
mélyesen a Városházán (I. kerület, Kapisztrán
tér 1.) Demeter Katalinnál, telefonon a 458-
3201-es telefonszámon vagy a demeter.katalin@
budavar.hu e-mail címen lehet. A regisztráció-
nál kérjük adja meg nevét, címét és születési idõ-
pontját.  

Megnyílt a Dísz tér 17.!

Ingyenes látogatás a kerületieknek
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A Budavári Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete június 19-én, a Budapesti Kereskedel-
mi és Iparkamara Krisztina körúti székházá-
ban közmeghallgatást tartott az I. kerület
polgárai számára. Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester beszámolt az önkormányzat el-
múlt évben, illetve a négyéves ciklusban vég-
zett tevékenységérõl, ezt követõen került sor
az írásban, illetve szóban feltett kérdések
megválaszolására.  

A kerület pénzügyi helyzetérõl szólva dr. Nagy
Gábor Tamás hangsúlyozta, hogy az önkormány-
zat költségvetése stabil alapokon nyugszik, a ki-
adások és a bevételek egyensúlyban vannak, és a
kerület továbbra is jelentõs tartalékokkal rendel-
kezik. A pályázati forrásoknak is köszönhetõen a
felhalmozási kiadások meghaladják a mûködési
kiadásokat, amelynek eredményeképpen jelen-
tõsen nõ a kerület vagyona. A helyi adók 2010
óta változatlanok és a képviselõ-testület ezen nem
is kíván változtatni. Ez egyben azt is jelenti, hogy
az önkormányzat az építmény- és telekadón, a
gépjármûadón és az idegenforgalmi adón kívül
más adónemet nem vezet be. 

A lakbérek mértékét az elmúlt években csak az
infláció mértékével növelték, 2014-ben pedig
egyáltalán nem került sor lakbéremelésre. A kép-
viselõ-testület úgy döntött, hogy a bérlakásban
élõ, mellékvízmérõvel nem rendelkezõ lakók ese-
tében idén március 1-tõl 15%-al csökkenti a víz-
és csatornadíj átalányát, õk ugyanis eddig nem
tudták érvényesíteni a vízdíj-csökkentést. A helyi-
ségbérleti díjak esetében sem került sor bérleti
díjemelésre.

A polgármesteri beszámolóban kiemelt hang-
súlyt kapott, hogy lehetõség nyílt a fejlesztési és
felújítási feladatok folytatására. A négy év alatt va-
lamennyi önkormányzati intézményben végez-
tek felújítási munkálatokat. Az energetikai kor-
szerûsítések következtében jelentõsen csökken-
tek az energiaköltségek.

Az elnyert pályázatokból kiemelkedik a „Budai
Vár és környéke közlekedésfejlesztési projekt”,
valamint a Lisznyai utcai és a Budavári Általános
Iskola energetikai korszerûsítésére nyert támoga-
tás. Az idén újabb támogatás segíti az Iskola utcai
bölcsõde, a Nyárs utcai óvoda, a Mészáros utcai
óvoda és a Lovas úti óvoda, bölcsõde energetikai
korszerûsítését. Az önkormányzat a Czakó Utcai
Sport- és Szabadidõközpont energetikai korsze-
rûsítésére is benyújtotta a pályázatát, amely jelen-
leg elbírálás alatt áll. 

Dr. Nagy Gábor Tamás elmondta, hogy az ön-
kormányzat egyik kiemelt célja a kerület vagyoná-
nak további gyarapítása, a vagyonfelélés megaka-
dályozása, ezért az ingatlanok értékesítése mini-
mális mértékben került sor. Jelentõsen javította a
vagyon forrását, hogy az állam átvállalta a köt-
vény-törlesztést 2013. december 31-i állapot sze-
rint. A kötvény terhére újították fel a Nándor ut-
ca 9. szám alatti mûemléképületet, amelyben

szálloda és étterem mûködik. Ugyancsak a köt-
vény terhére készült el a Horváth kerti pavilon és
a Tóth Árpád sétányon lévõ pavilon, amelyeket
az önkormányzat bérbe ad. 

Változatlanul nagy az érdeklõdés az épület fel-
újítási pályázat iránt. A kerületi társasházak közel
208 millió forint értékû felújítást valósítottak
meg a saját forrás, valamint a kerülettõl kapott
vissza nem térítendõ felújítási támogatás felhasz-
nálásával. Az idén kiírt épület felújítási pályázatra
összesen 100 pályázat érkezett.

Gondoskodó önkormányzat

A  kerület szociális és egészségügyi ellátórendszer-
ének fõ irányvonalát az idõsgondozás, az idõsek
ellátása jelenti. Az idõsek érdekében végzett segít-
ségnyújtás magas színvonalát értékelte az Emberi
Erõforrások Minisztériuma azzal, hogy 2013-ban
Idõsbarát Önkormányzati díjjal ismerte el a
Budavári Önkormányzatot. Tavaly a betegségek-
kel küzdõ rászorulók segítése körében megemel-
te e képviselõ-testület a méltányossági közgyógy-
ellátás és a gyógyszer-támogatási segély jövedelem-
határát. Új támogatási formaként vezették be a
80 év felettiek, illetve a 65 év feletti önkormány-
zati segélyre jogosultak és a rászoruló gyermekes
családok idõszaki támogatását.

Az önkormányzat komoly anyagi ráfordítással
mûködteti egészségügyi ellátórendszerét. A
járóbeteg szakellátás fenntartása nem helyi ön-
kormányzati feladat, a képviselõ-testület azonban
egyértelmûen kinyilvánította a szándékot, hogy
folytatni kívánja a járóbeteg-szakellátási felada-
tot, azt nem adja át az államnak. Jó hír, hogy vár-
hatóan szeptember 31-ig elkészül a Maros utcai
Szakrendelõ külsõ homlokzatának tatarozása. 

A szociális ellátások területen több pozitív vál-
tozás történt, melynek célja a kerületben élõ rá-
szorulók és idõsek nagyobb mértékû támogatása.
Az újszülött érkezésével járó kiadásokhoz nyújt
segítséget a megemelt összegû születési támoga-
tás. Tavaly vezette be a képviselõ-testület a szociá-
lis kölcsönt: azon rászorulók számára, akik iga-
zolt havi jövedelemmel rendelkeznek és rendkí-
vüli élethelyzetbe kerültek. Az adósságkezelési
szolgáltatás célja a szociálisan hátrányos helyzet-
be került személyek, lakhatással kapcsolatos
adósságterheinek enyhítése. A lakás-helyreállítá-
si támogatás  segítségével idén is több rászoruló
idõs, illetve családos lakásában sikerült karban-
tartási, állagmegóvási munkálatokat elvégezni.
Továbbra is lehetõség van a rendkívüli élethely-
zetbe került személyek támogatására is. 

Beruházások, fejlesztések a kerületben

30 év után uniós forrásból megkezdõdhetett a
Várkert Bazár felújítása. A beruházásI. ütemé-
nek átadására 2014. április 3-án került sor, a II.
ütemben a királyi kertek rendezése és az új létesít-
mények kialakítása kerül sorra. 

Tavaly õsszel befejezõdött a Mátyás-templom fel-
újítása. A beruházás összesen 9 és fél milliárd fo-
rintba került. Ugyancsak évtizedes adósságot tör-
lesztve valósult meg az egykori Honvéd Fõparancs-
nokság felújítása. Szeptemberben készült el a
Hagyományok Házának is otthont adó Budai
Vigadó belsõ felújításának elsõ üteme és a Magyar-
ság Háza homlokzat-felújítása. Az idén tavasszal
megkezdõdött a Szilágyi Dezsõ téri református
templom tornyának külsõ mûemléki felújítása, ez-
zel befejezõdhet a templom 15 éve tartó renoválása. 

Folyamatosan zajlik a vári útfelújítás a Fõvárosi
Önkormányzat tervezésében és finanszírozásá-
ban. Az útpálya felújításával párhuzamosan az
önkormányzat tervezésében és beruházásában
végezték, illetve végzik el a járdák felújítását. 

Befejezõdött az a másfél évtizedes felújítási
munka, amelynek során – pályázati támogatással
– az önkormányzat felújította a tulajdonában lé-
võ vízivárosi mûemlékházakat. A mûemlék lakó-
házak felújítását az önkormányzat saját források
bevonásával is folytatja. Egyebek mellett az Úri, a
Móra Ferenc, a Táncsics utcában, a Bécsi kapu té-
ren és a Hess András téren folynak épület-
felújítási munkálatok. 

Saját forrásból valósult meg a Clark Ádám tér
rendezése és a Batthyány tér rendezése. 

A Föld Napján adta át a Budavári Önkor-
mányzat az új Tabáni Tanösvényt, amely  mint-
egy egy kilométeres sétaúton mutatja be a láto-
gatóknak a Kárpát-medencében õshonos és a te-
rület klímájához alkalmazkodott különleges nö-
vényeket. 

A közterületi rendjének védelme érdekében az
önkormányzat együttmûködik a kerületi rendõr-
kapitánysággal, közösen mûködteti a kerületben
elhelyezett térfigyelõ kamerákat. Jelenleg 16 ka-
mera mûködik a kerület kiemelt pontjain, a
Belügyminisztérium pályázatán a közelmúltban
újabb 3 kamera telepítésére nyertek közel 10 mil-
lió Ft támogatást.

Lakossági kérdések írásban és szóban

A közmeghallgatás további részében az írásban
beérkezett kérdésekre válaszoltak az illetékesek,
majd a személyesen megjelent polgárok tehették
fel kérdéseiket. 

Egy I. kerületi hozzászóló elégedetten nyugtázta
és a lakók nevében köszönetét fejezte ki, hogy a há-
zuk, a „Casanova Ház” elõtt egy takarító brigád az
összes gazt kiszedte a járdaszélekrõl és a fal mellõl.

Vass Attila a felújítási munkák miatt a Lánchíd
utcából elszállított szelektív hulladékgyûjtõ tartá-
lyok jövõbeli sorsa iránt érdeklõdött. Az FKF Zrt.
tájékoztatása szerint a Várbazár rekonstrukcióját
követõen, a tartályok  visszakerülnek a helyszín-
re. A válaszban elhangzott, hogy az önkormány-
zat inkább a házhoz menõ szelektív hulladékgyûj-
tés elterjedését szorgalmazza.

Verõ Krisztina több kérdést fogalmazott meg
levelében. Egyebek mellett a Halász utcában lévõ
vendéglátó ipari egységek éjszakai nyitva tartásá-
ra vonatkozóan élt panasszal. Dr. Nagy Teodóra
jegyzõ a kérésre válaszolva elmondta, hogy a
Halász utcában mindhárom kereskedelmi egy-
ség rendelkezik a jogszabályban elõírt éjszakai
nyitva tartásra vonatkozó jegyzõi engedéllyel. A
panasz kapcsán az engedélyben foglalt feltétele-
ket ellenõrizték, azoknak mindhárom egység
megfelelt. A lakóközösségtõl más panasz nem ér-
kezett. Megértve a panaszt, ígérte, hogy a jövõ-
ben is ellenõrizni fogják az említett vendéglátó
ipari egységeket.

A levélíró a fonódó villamosközlekedéssel kap-
csolatban megkérdezte, hogy a villamosmegálló
visszakerül-e a Lánchíd utca északi oldalára, mert
a jelenleg fennálló állapot megnehezíti a közleke-
dést. A polgármester arról tájékoztatott, hogy õ
maga is nagyon sokszor emelt szót a visszahelye-
zés érdekében, kiterjedt levelezést folytatott a
Fõvárossal. A BKK minden érvet, lakossági kez-
deményezést elutasított. A döntési jog a Fõvárosi
Önkormányzatnál, illetve a BKK-nál van, ezért a
kérdéseket továbbítják az illetékesekhez.

Nagypál Gáborné felvetette, hogy tavasszal több-
ször lehetett hallani azt a rémhírt, amely szerint a
kormány a Várkert Bazár miatt kilakoltathatja azo-
kat, akiknek a bérleménye nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt jelentõségû beruházással érintett
területen helyezkedik el. 

Dr. Nagy Gábor Tamás hangsúlyozta, hogy a
törvénymódosítás célja – mint ahogyan azt a kez-

deményezõ L. Simon László államtitkár úr el-
mondta – az volt, hogy egy olyan megoldási javas-
latot szerettek volna tenni, amely szerint ha vala-
ki szándékosan nem akar megegyezni az állam-
mal, a jogszabály nyújtotta lehetõséget kihasznál-
va az államot akarja megzsarolni, az ne akadá-
lyozhasson nagy beruházásokat. Közlemény is
született arról, hogy a Polgárnegyed nemzetgaz-
dasági szempontból nem kiemelt jelentõségû te-
rület. Ha lesz is a Vár területén ilyen minõsítésû
övezet, akkor az csak a Királyi Palota térségét,
épületeit érintheti.

Kiss Gabriella a Róka utca – Mészáros utca, va-
lamint a Berényi utca – Mihály utca keresztezõdé-
sében lévõ parkolási szabályozással kapcsolato-
san tett fel kérdést. Míg a Berényi utcában fel van
festve a parkolás határa, addig a Róka utcában
nincs. A parkolást tábla itt nem tiltja, ám a lepar-
koló autókat megbünteti a közterület-felügyelet.
Kérte, hogy helyezzenek ki egyértelmû táblát.

A polgármester válaszában elhangzott, hogy a
Budavári Önkormányzat nyomatékosan felhívta a
közterület-felügyelõk, és vezetõjük figyelmét arra,
hogy ahol lehet legalizálni a megállást, ott tegyék
meg, ahol nem lehet, egyértelmûsítsék a tiltást. A
polgármester ígéretet tett arra, hogy a beadvány-
ban szereplõ konkrét kérdést meg fogják vizsgálni.

Auguszt Anna Mária kerületi lakos köszönetet
mondott a Tabáni tanösvényért, gratulált a kez-
deményezéshez és a kivitelezéshez. Álláspontja
szerint ez a beruházás méltóbb a kerülethez és
jobban szolgálja a gyermekek érdekeit, mint a
vendéglátóipari egységek.

Nyilasi Attila a Bérc utca bejáratánál lévõ
„zsákutca” kresztáblával kapcsolatban vetette fel,
hogy nem elég jól látható a tábla. A Bérc u. 8. szá-
mú háznál (Külügyi Intézet) is szükség lenne zsák-
utca táblára, illetve fekvõrendõrre, mert veszélyes
az Antal lépcsõ – Bérc utca keresztezõdése. Ezen
túl több turista-eligazító tábla is szükséges lenne
álláspontja szerint a területen.

A polgármester szerint a zsákutca táblával kap-
csolatos javaslat, illetve a sebességcsökkentõ kü-
szöb kihelyezésének nincs akadálya. A tájékozta-
tó táblákra vonatkozó felvetését továbbítani fog-
ják az illetékesek felé.

Pálffy László írásban jelezte, örömmel fogadta
a kerületszépítés, virágültetés lehetõségét. Java-
solta, ha a kerületszépítési akció sikerül, akkor
szervezzenek „Nyitott kertek napot”. Elhangzott:
egy ilyen kezdeményezésnek az önkormányzat is
szívesen adna lehetõséget. 

Turner Miklósné a graffitikkel kapcsolatosan
javasolta, a kisebb falfirkákat is takaríttassa le az
önkormányzat a padokról, buszmegállókból. 

A polgármester elmondta, hogy a buszmegál-
lók nem a kerület fenntartásában vannak, a fel-
adat a BKK hatáskörébe tartozik. Az önkor-
mányzat sajnos semmilyen beavatkozást nem vé-
gezhet a buszmegállók területén, ezt szigorúan
szabályozzák. A padokat próbálják felújítani,
tisztán tartani, a Batthyány téren is megtörtént a
felújításuk. 

Dr. Saly Noémi egyebek mellett arról érdeklõ-
dött, hogy mi a terv a használaton kívüli hajósté-
gekkel. Állapotuk nagyon elhanyagolt és nyikor-
gásukkal zavarják a környék lakóit. A polgármes-
ter elmondta, hogy a raszterhasználatra vonatko-
zó engedélyek az idei évben lejárnak. Törvényi
szabályozás után a Fõváros immár megkapta a tel-
jes Duna-partot és a dunai hajózással kapcsolatos
összes kompetenciát. A stégek magántulajdon-
ban vannak, ezért a tulajdonost kell kötelezni ar-
ra, hogy szállíttassa el azokat. Bízik benne, hogy a
terület rendezése során ez megtörténik és a felve-
tés alapján külön figyelni is fognak rá.               R. A.

Felújításokról, fejlesztésrõl, közlekedésrõl 
a közmeghallgatáson

Áder János köztársasági elnök kitûzte a 2014.
évi helyi önkormányzati képviselõk és polgár-
mesterek általános választásának idõpontját.
A szavazás napja: 2014. október 12. 

Hazánkban négyévente, az országgyûlési vá-
lasztásokat követõen, októberben tartják az ön-
kormányzati választásokat. Az önkormányzati
választások idõpontját a köztársasági elnök tûzi
ki legalább 60 nappal a szavazás elõtt úgy, hogy
az nem eshet sem ünnep-, sem szabadnapra. 

Az önkormányzati választásokon szavazhat
minden magyar és nem magyar állampolgár,
aki legalább 18 éves és bejelentett lakóhelye
vagy tartózkodási helye van Magyarországon.
A választás egyfordulós.  

Október 12-én a választópolgárok polgár-
mestert, helyi képviselõket, megyei képviselõ-
ket, illetve a Budapesten élõk fõpolgármestert
is választanak.

A választással kapcsolatos tudnivalókról fo-
lyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.

Önkormányzati 
választás: október 12.

Fejlesztések a közlekedésben
2015-ig tart a  Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP)
elsõ üteme, amelyben az önkormányzat a Várkert
Bazárnál gondoskodik a közlekedésfejlesztési elemek
és technikák megvalósításáról, valamint az ezekhez
kapcsolódó Lánchíd utcai közterület rendezésérõl is. A
program része a vári sorompórendszer és a liftek meg-
építése és Friedrich Born rakparti új hajókikötõ létesíté-
se. A tervek között szerepel az Öntõház utca felújítása és
egy új villamos megálló kialakítása a Rudas fürdõ elõtt. 

Dr. Nagy Gábor Tamás a közlekedési eszközök meg-
újításáról elmondta, hogy  javasolták egy olyan pályázat
kiírását, amely a ma már szinte forgalomképtelen, biz-
tonságos közlekedésre alkalmatlan vári buszok cseréjét
jelentené. A BKK elgondolása szerint elsõ ütemben egy
korszerû Euro 6-os motorral felszerelt, dízel buszflottá-
val javítanának a helyzeten, de a célt a zéró emissziós,
elektromos meghajtású és zaj-, por-, illetve korom ki-
bocsátással egyáltalán nem járó elektromos buszok je-
lentenék. Elsõ körben 7 darab ilyen busz kerülne be-
szerzésre, melyek az Oroszlános udvartól a Széll
Kálmán térig körjáratként közlekednének. A tervek kö-
zött új relációk is szerepelnek: a Batthyány tér és a Vár
között ugyancsak megindulna az elektromos buszköz-
lekedés, de megmaradnának a már meglévõ járatok is.

A különbözõ helyekre tervezett turistabusz-parko-
lókkal kapcsolatban a megvalósíthatósági tanulmány
jóváhagyására várnak. Tényként hangzott el, hogy a
Csikós udvari mélygarázst az állam visszavásárolta a
magánbefektetõktõl, a helyszínen már folynak a mun-
kálatok. A második ütemben liftet építenének a hely-
színre, egy újabb buszfordulót alakítanának ki és továb-
bi lakossági és vendéggarázsok épülnének a Lovas út,
illetve a Szabó Ilonka utca alá. 



XIX. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM, 2014. AUGUSZTUS 8., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu 3Várnegyed

MMoobbiillppaarrkkoolláássssaall  kkaappccssoollaattooss
vváállttoozzáássookk
JJúúlliiuuss  11--ttõõll  jjeelleennttõõss  vváállttoozzáássookk  lléépptteekk  éérrvvéénnyybbee  aa
mmoobbiillppaarrkkoolláássssaall  kkaappccssoollaattbbaann..    AA  jjeelleennlleeggii  881100--
eess  SSMMSS--,,  iilllleettvvee  hhíívvóósszzáámm  776633--rraa  vváállttoozzootttt..

Július 1-tõl elindult az országos egységes mobil-
parkolási rendszer  új SMS- és hívószámmal:  a je-
lenlegi  810-es SMS-, illetve hívószám 763-ra vál-
tozott. Errõl a parkolóórákon elhelyezendõ infor-
mációs matricák is tájékoztatják az autósokat.    

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 70 közterületi
parkolási társaság területén indította el az egysé-
ges mobilparkolást július elsején, jelenleg 42 par-
kolási társaságnál lehet mobillal fizetni, így kiszéle-
sedik ez a lehetõség, a szolgáltatók száma pedig
hatról hétre növekszik, de õsztõl várhatóan újab-
bak csatlakoznak a rendszerhez.

A szolgáltatók körébe tartozik a három mobil-
cég, továbbá az Mpark, az Evopay és a Barion
rendszert létrehozó Sense/Net Zrt. is. A rend-
szerhez csatlakozott  szolgáltatók más-más szol-
gáltatásokat kínálnak, eltérõ költségen. Az alap az,
hogy a mobiltelefon számlájában jelenik meg a
parkolási díj, de lehet bankkártyás feltöltést, sõt
utólagos fizetést is választani. Kinek-kinek magá-
nak kell eldöntenie, hogy parkolási szokásaihoz
melyik megoldás a megfelelõbb, a legolcsóbb.
BBõõvveebbbb  ttáájjéékkoozzttaattááss  aa
wwwwww..nneemmzzeettiimmoobbiillffiizzeetteess..hhuu  oollddaalloonn  ttaalláállhhaattóó..  

Folytatódik a vári útfelújítás

Átadták a Szentháromság utcát
Végéhez közeledik a vári útfelújítási program.
Augusztus elejére – az ütemezésnek megfele-
lõen – elkészült a Hess András tér - Szent-
háromság utca - Szentháromság tér soron kö-
vetkezõ üteme, azaz a Hadik szobor körüli te-
rület felújítása valamint az Úri utca - Szent-
háromság utca keresztezõdésének burkolat-
felújítása, amelyet a Budavári Önkormány-
zat saját beruházásban valósított meg.  

Ismét teljes szakaszon járható az Úri utca, miután
a kivitelezõ Penta Kft. elkészült a Hess András tér
– Szentháromság utca – Szentháromság tér so-
ron következõ ütemével, az Úri utca – Szent-
háromság utca keresztezõdésének felújításával. 

Ismeretes, a Hess András téren a munkálatok
már július közepére befejezõdtek, itt a kis parkot
is felújította az Önkormányzat, és új utcabútoro-
kat is kihelyeztek. A Szentháromság tér díszbur-
kolatának kialakítása folyamatban van, hamaro-
san itt is végeznek a munkálatokkal. A felújított
Szentháromság téren tilos lesz a parkolás.  

A Hess András tér – Szentháromság utca –
Szentháromság tér felújítására 1,2 milliárd forin-
tot biztosított az Önkormányzat a költségvetés-
ében. 

Szeptember elsõ hetére elkészül a Mátyás-
templom elõtti és a templom északi oldalán lévõ
területek felújítása is. Ezt követõen a templom
mögötti területen, a déli oldalon és a Szent István
szobor körüli területen kezdõdik meg a felújítás.
A munkálatok várható befejezése november kö-
zepe. Ezen munkálatokra az állam közel 700 mil-
lió forintot biztosított a kerületnek.

Ismeretes, hogy a Budai Várban a buszútvo-
nal felújítása a BKK beruházásában zajlik, az út-
felújításhoz kapcsolódva az Önkormányzat a
járdafelújításokat végzi el. A 2012-ben megkez-
dõdött munkálatok során felújították Bécsi ka-
pu tér egy részét és a Nándor utcát, az Országház
utcát, ahol a járda is megújult. A Dísz téren és a

Tárnok utcában tavaly kezdõdtek el a munkála-
tok, itt úgynevezett emelt útpályát alakítottak ki
a kivitelezõk. A járdafelújítást az Önkormány-
zat végezte: a Budai Vár hangulatához illeszke-
dõ, vágott bazaltkövekbõl alakították ki a sima
járófelületet.  Nyárra elkészült a Fortuna utca
felújítása is, a járda itt is az Önkormányzat beru-
házásában született újjá. 

Megkezdõdött a Hajadon utca felújítása is. A munkálatok során vágott nagykockakõvel burkolják le a Tárnok utca és az
Úri között lévõ Hajadon utcát. Az 5,5 millió forint értékû felújítási munkálatok augusztus közepéig tartanak. 

A Kard utca felújítása is folyamatosan halad, a járdabon-
tással már elkészültek, jelenleg a szegélyépítés folyik. Erre
a beruházásra 31 millió forintot fordít a Budavári Önkor-
mányzat.

Megnyitották a felújított Szentháromság utcát, ahol vágott bazaltkövekbõl emelt útpályát alakítottak ki. Fontos változás,
hogy a Szentháromság utca egyirányúvá vált a Szentháromság térrõl az Úri utca felé, de a kerékpárosok számára mind-
két irányból engedélyezett a behajtás. 

Augusztus 11-én a Budavári Önkormány-
zat beruházásában megkezdõdik a Czakó
utca Naphegy utca – Dezsõ utca szakaszá-
nak felújítása. A munkálatok augusztus
25-ig befejezõdnek. A Mikó utcában az út-
felújítási munkák augusztus 18-tól szep-
tember 15-ig tartanak.

Folytatódik a Budavári Önkormányzat útfelújí-
tási programja, augusztus 11-tõl megkezdõdik a
Czakó utca Naphegy utca – Dezsõ utca szaka-
szának felújítása. A munkálatok során a törede-
zetett aszfaltot lemarják és újraaszfaltozzák, kija-
vítják a szegélyköveket és a vízelnyelõket. A fel-
újítás költsége mintegy 15 millió forint, ame-
lyet az Önkormányzat saját forrásból finanszí-
roz. A Czakó utcán történõ áthaladást a kivite-
lezõ folyamatosan biztosítja. 

A felújítás ideje alatt a Czakó utcai sportpálya
továbbra is látogatható, a munkálatok nem za-
varják a sportpálya mûködését. A kivitelezõ cég
augusztus 25-re készül el a felújítással, így az au-
gusztus 30-i Nyárbúcsúztató Bálon már egy
megszépült utca várja a látogatókat. 

Tavaly októberben – szintén az Önkormány-
zat beruházásában – már elkészült a Naphegy
utcai járdaépítés. Ennek keretében a Sport- és
Szabadidõközpont délkeleti sarkától a Nap-
hegy utca és a Czakó utca keresztezõdéséig az
addigi földdel fedett gyalogjáró térburkolatot
kapott és a Kereszt és a Czakó utca közötti sza-
kaszon újraaszfaltozták az útpályát. 

A Czakó utca után a Mikó utcában is meg-
kezdõdik az útfelújítás, a munkálatok augusz-
tus 18-tól szeptember 15-ig tartanak. 

Ismeretes, az utca felsõ szakaszát, a Tábor ut-
ca és az Attila út között már korábban felújítot-
ta a kerület. Az aszfaltburkolatot kicserélték,
ugyanis az egyébként is rendkívül rossz állapo-
tú, töredezett útpálya a lejtõs kialakítás miatt a
forgalom hatására a nyári nagy melegben rend-
szeresen felgyûrõdött. 

A jelenlegi felújítás során az Attila út – Krisz-
tina körút közötti szakaszt újraaszfaltozzák, a
megsüllyedt szegélyeket kicserélik. A BKK ke-
rékpárútvonal tervéhez igazodva építik át a jár-
daszigeteket, így biztonságosabbá válik a kerék-
páros-közlekedés is az utcában.  A felújítás költ-
sége mintegy 37 millió forint, amelyet a Buda-
vári Önkormányzat saját költségvetésbõl finan-
szíroz. 

Kérjük a lakókat, a gépjármûvezetõket és a
szolgáltatókat, hogy augusztus 11-25. között
gépjármûveik elhelyezésével segítsék elõ az aka-
dálymentes munkavégzést hétköznap 07:00 –
18:00 óra között. A munkavégzés miatt ideigle-
nesen egyes utca szakaszok lezárásra kerülnek,
amit a kivitelezõ elõzetesen táblákkal és/vagy
szalagozással jelez majd. 

Kezdõdik a
Czakó és a Mikó
utca felújítása

Tavaly nyáron vonult le a Dunán
az eddig mért legnagyobb árvíz. A
történelmi árhullámra, valamint az
összefogással megvalósult sikeres
védekezésre emlékeztet a Batthyány
térnél az árvízi emlékjel. 

2013 júniusában Budapesten 891 cen-
timéterrel tetõzött a Duna, 31 centimé-
terrel magasabban, mint az addigi,
2006-ban mért legmagasabb vízszint. A
környezõ országokban halálos áldoza-
tai is voltak a természeti katasztrófának,
Magyarországon azonban az összefogás-
nak köszönhetõen nem követelt em-
beréletet az évszázad árvize. A történel-
mi árvíznek és az összefogásnak állított
emléket a Budavári Önkormányzat az-
zal az árvízi emlékjellel, amelyet június-
ban a Batthyány téren avattak fel. Az al-
só rakpartra vezetõ lépcsõnél elhelye-
zett, vízmércét szimbolizáló alkotáson
egy zöld hullám mutatja, meddig ért ta-
valy a víz.

Az avatási ünnepségen Bakondi
György országos katasztrófavédelmi
fõigazgató arról beszélt, hogy az árhul-
lám elleni védekezés sikere a pontos
vízügyi elõrejelzéseknek, a szakértelemnek, a
szervezettségnek és a széles körû társadalmi
összefogásnak volt köszönhetõ. „Szeretnünk
kell ezt a folyót, de fel kell készülnünk arra,
hogy néha a rosszabbik arcát mutatja” – mond-
ta Szeneczey Balázs fõpolgármester-helyettes,
aki köszönetét fejezte ki a katasztrófavédelem-

ben, a vízügyi ágazatban és csatornázási mûvek-
nél dolgozóknak, valamint minden önkéntes-
nek, hogy részt vett az összehangolt védekezési
munkákban.

Az emlékjel-avatáson jelen volt Budavár test-
vérvárosának, Regensburgnak a fõpolgármes-
tere is. „Minket, regensburgiakat és a budapes-

tieket összeköt néhány dolog. Buda-
pest ugyan tízszer akkora, mint Re-
gensburg, de mind a két város a Duna
mellett és a Dunából él. Ugyanazokat
a hibákat követték el elõdeink a folyó-
val, amikor nem hagytunk neki elég
teret, körbeépítettük és mára csator-
naként szeli ketté városainkat” – ma-
gyarázta Joachim Wolbergs. A fõpol-
gármester úgy vélte, országaink há-
rom dolgot tanulhattak a tavalyi árvíz-
bõl: több pénzt kell áldozni az árvízi
védekezésre, a városon kívül elegendõ
teret kell biztosítani a folyó számára,
ugyanakkor számítani lehet a városla-
kókra, ha bajban van a település.

Nagy Gábor Tamás egy kérdéssel
kezdte beszédét: miért kell a digitális
korban egy kõbõl készült „ódivatú je-
let” állítani? A kerület polgármestere
az 1838-as nagy pesti árvíz városban
fellelhetõ vízszintjelöléseivel párhuza-
mot vonva adta meg a választ. Úgy fo-
galmazott: „az emberi emlékezet túl-
teszi magát a nehéz napokon, ezért
kell egy olyan üzenetet hordozó jel,
ami a valóság egy darabjával visszare-
pít minket néhány gondolat erejéig

2013 legnehezebb napjaiba. 2013-ban 1838-
hoz hasonlóan a védekezõk önzetlenül, hõsie-
sen, fáradtságot, idõt és pénzt nem kímélve
mentették a menthetõt. A Duna mellett élni
nemcsak szép kilátást és annak minden örö-
mét jelenti, hanem egy sors vállalását is magá-
ban foglalja”.

Árvízi emlékjel a Batthyány téren 

Az önkormányzat ingyen 
hívható zöld száma 

közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275
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A testvérvárosi kapcsolatok kialakításakor a
Budavári Önkormányzat nagy hangsúlyt fekte-
tett arra, hogy valamennyi magyarok lakta terü-
lettel kapcsolatot létesítsen,  Lendva városával
2006-ben kötöttek megállapodást. Az elmúlt
nyolc évben Budavár és Lendva számos közös
programban vett részt, amelyek hozzájárultak
egymás történelmének és kultúrájának megis-
meréséhez. Muravidék helyi turisztikai vállalko-
zásait idegenforgalmi napokon ismerhették meg
a budaváriak,  Lendva és a Muravidék turisztikai
kiállításon mutatkozott be az I. kerületben,  a ha-
gyományos muravidéki ízeket gasztronómiai na-
pokon mutatta  be Lendva,  nemrég Gálics
István festõ- és grafikus mûvész képeibõl nyílt ki-
állítás a Várnegyed Galériában. A Budai Várban
a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepén  a
muravidéki irodalom képviselõi is lehetõséget
kaptak  a bemutatkozásra.

A képviselõk fontosnak tartották, hogy a két
település közti kapcsolat tovább erõsödjék, ezért
is döntöttek úgy, hogy az I. világháború kitörésé-
nek centenáriumán a Budavári Önkormányzat
történelmi vetélkedõt hirdet az I. kerületi közép-
iskolák diákjai számára. A három legjobb csapat
lendvai és doberdói tanulmányi kiránduláson
vehet részt.

Segítség Munkácsnak

Munkács polgármestere segítségért fordult
testvérvárosához, Budavárhoz. Arra kérte az
önkormányzatot, hogy a hadseregben szolgáló
kárpátaljai katonáknak 60 darab golyóálló

mellény vásárlásával segítsék megakadályozni
a további tragédiákat. 

Sajnálatos módon már magyar áldozata is van
az ukrán harcoknak. Június 14-én lõtték le a 19
eves Popovics Rolandat Luhanszk közelében. A
beregszászi katona egy civil jármûvet próbált
megállítani az egyik ellenõrzõposztnál, de a jár-
mûben ülõ civil ruhások rálõttek és halálosan
megsebesítették.

Az európai uniós jogszabályok az önkormány-
zatnak nem teszik lehetõvé, hogy fegyvernek mi-
nõsülõ eszközöket vásároljon és azt Munkácsnak
adományozza. 

A képviselõk ugyanakkor erkölcsi és humani-
tárius kötelességünknek tartották, hogy segítse-
nek Munkácsnak és a kárpátaljai magyaroknak.
Ezért úgy határoztak, hogy a Budavári Önkor-
mányzat felkéri Magyarország Kormányát, vizs-
gálja meg, diplomáciai eszközökkel és a nemzet-
közi jog nyújtotta lehetõségekkel, hogyan telje-
síthetõ Munkács városának kérése.  

A Képviselõ-testület 2.500.000 forintot aján-
lott fel erre a célra azzal a kikötéssel, hogy az
összeg csak Munkács és Kárpátalja megsegítésére
fordítható.  

Csökkennek a bérleti díjak

A Képviselõ-testület júliustól az alapterület függ-
vényében csökkentette nem lakás célú helyisé-
gek bérleti díját. Az Önkormányzat ezzel is segíti
a helyi vállalkozókat.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy különösen
nagy gondot jelent a nagy alapterületû, sok eset-

ben csak korlátozottan hasznosítható területré-
szekkel (például pince, galéria, emeleti szintek)
rendelkezõ helyiségek bérleti díjának megfizeté-
se, ezért is döntött úgy az Önkormányzat, hogy az
alapterület függvényében, sávosan csökkenti a
díjakat. 

Július 1-tõl a 200-300 m2 alapterület közötti
helyiség esetében a csökkentés 5 százalék, a 301-
400 m2 alapterület közötti helyiség esetében 7, a
401-500 m2 alapterületnél 10, 501-600 m2 alap-
területnél 15, míg a 601 m2 feletti helyiségeknél
20 százalék. (Azon helyiségbérlõk esetében, ahol
a közös költség mértéke alapján kiszámított, vagy
nem valorizált, illetve pályázaton megajánlott
bérleti díjat fizetnek, a csökkentés nem alkal-
mazható.) Az érintett bérlõk esetében az Önkor-
mányzat automatikusan végrehajtja a díjcsök-
kentést.  

A Budavári Önkormányzat már korábban
is segítette a helyi vállalkozókat, 2009-ben és
2010-ben, valamint 2013-ban nem emelte a
bérleti díjakat és lehetõséget biztosított, illet-
ve biztosít a bérleti díj fizetésének átütemezé-
sére is. Ugyancsak a vállalkozókat segíti az az
önkormányzati döntés is, hogy a Lánchíd ut-
ca és a Döbrentei utca felújítása miatt az itt
mûködõ vállalkozások részére 30 millió fo-
rintos vis major alapot hozott létre. Ebbõl egy-
szeri, visszatérítendõ támogatást nyújtott a
felújítással érintett területen lévõ, átmeneti
pénzügyi gondokkal küzdõ vállalkozások ré-
szére. A kamatmentes támogatást 2015-ben,
12 részletben kell majd visszafizetniük a vál-
lalkozásoknak. 

Testvérvárosi segítség a munkácsi magyaroknak

Kihelyezett testületi ülés Lendván
Június 26-án a Budavári Önkormányzat Lendván tartott kihelyezett Képviselõ-testületi ülést. A Városháza tanácstermében mag. Anton Balazek,
Budavár szlovéniai testvérvárosának   polgármestere köszöntötte  dr.  Nagy Gábor Tamás polgármestert és az I. kerületi képviselõket. A testvérvárosok kép-
viselõ-testületei közös nyilatkozatot adtak ki a két település közötti kapcsolat további erõsítésérõl. Annak érdekében, hogy a fiatalok is megismerjék a ma-
gyar és a szlovén nemzet közös történelmét, a Budavári Önkormányzat 2014-ben az I. világháború kitörésének centenáriumán történelmi vetélkedõt hir-
det az I. kerületi középiskolák részére.  Munkács testvérváros polgármesterének kérésére a képviselõ-testület 2,5 millió forintot ajánlott fel a háború sújtot-
ta kárpátaljai magyarok segítésére. A kihelyezett ülésen a képviselõk arról is döntöttek, hogy júliustól az alapterület függvényében csökkentik a nem lakás
célú helyiségek bérleti díját és emelt összegû iskolakezdési támogatással segítik a kerületi gyerekeket.

Polgármesteri 
Aranygyûrû Budavár 
polgármesterének 

Június utolsó hétvégéjén Gödöllõn tartották meg
a Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozóját,
ahol Polgármesteri Aranygyûrûvel ismerték el
dr. Nagy Gábor Tamásnak, Budavár, Berencsi
Bélának, Ibrány és Zagyi Istvánnak, Détér
(Felvidék) polgármesterének több cikluson át-
ívelõ munkáját.

A Magyar Polgármesterek Világtalálkozóját
Gödöllõn, a királyi kastély lovardájában ren-
dezték meg június utolsó hétvégéjén. A rendez-
vényen plenáris és szekcióüléseken az önkor-
mányzatiság legfontosabb, legaktuálisabb kér-
dései kerültek napirendre, a Világtalálkozó fõ-
védnöke dr. Paczolay Péter, a Magyar Alkot-
mánybíróság elnöke volt.

A találkozó zárónapján adták át a Polgár-
mesteri Ezüstlánc és Polgármesteri  Aranygyû-
rû elismeréseket, amelyet – más települések ve-
zetõinek ajánlása alapján - azon polgármesterek
kaphatnak meg, akik legalább két ciklus óta áll-
nak a település élén. 

Idén Polgármesteri Aranygyûrût vehetett át
dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármeste-
re, aki immár negyedik ciklus óta vezeti a
Budavári Önkormányzatot. 

Elkészült a Budai Várban a Babits sétánynál a
várfal javítása, amelyre mintegy 28 millió forin-
tot fordított a Budavári Önkormányzat. 

Kiemelt feladatot ró az Önkormányzatra a
Polgárvárosi részen a várfalak karbantartása,
gondozása. A Babits sétánynál lévõ várfalszaka-
szon a korábbi helyreállítások során a víztelení-
tõ rendszert már kiépítették és a várfal fagykárt
szenvedett burkolatát helyreállították. Július-
ban két gyámpillért, azaz a várfalat kívülrõl
megtámasztó oszlopot építettek ki az érintett
falszakaszon. Emellett egy megrepedt falsarok
helyreállításán is dolgoztak a szakemberek. 

Az önkormányzat megbízásából folytatódik a
graffiti-mentesítés az I. kerületben. A szakem-
berek a kapcsolószekrényeket és a kandelábere-
ket tisztítják meg a falfirkától. 

A Budavári Önkormányzat következetes fel-
lépésének eredményeként az I. kerületben el-
tûntek a nagyobb falfirkák a házfalakról, üzle-
tek kirakatairól, kerítésekrõl. Az elmúlt évek-
ben az Önkormányzat saját költségén város-
részrõl-városrészre haladva szorította ki a falfir-
kát. Majd szerzõdést kötött a graffiti-mentesí-
tést végzõ céggel, amely vállalta, hogy a Polgár-
mesteri Hivatalhoz érkezõ lakossági bejelenté-
sek alapján a lehetõ legrövidebb idõn belül el-
végzi a tisztítást. Graffiti-mentesítésre mintegy
60 millió forintot költött az Önkormányzat
2008 óta. 

A program most újabb állomásához érkezett:
a kerület – szintén saját költségvetési forrásból
– a kapcsolószekrényeket, a kandelábereket
tisztíttatja meg. Az Önkormányzat továbbra is
arra kéri a lakókat: ha a letisztított felületen
újabb falfirka jelenik meg, haladéktalanul jelez-
zék az Önkormányzat felé, illetve ismeretlen
tettes ellen tegyenek feljelentést a kerületi rend-
õrkapitányságon. 

A nagy sikerû Vuk és Rumini játszóterek után
szeptembertõl újabb mesés játszótér várja majd a
gyerekeket a kerületben: a Naphegyen Pom Pom
meséi elevenednek meg. Ugyancsak szeptemberre
bõvíti ki a Budavári Önkormányzat a gellérthegyi
Vuk játszóteret. 

Hogy kicsoda Pom Pom? Hogy nem ismertek?
Hohó! Igazán senki sem ismer, mert hol ilyen va-
gyok, hol olyan. Bámulatosan tudom változtatni
az alakomat: ha akarom, olyan vagyok, mint egy
szõrpamacs, vagy paróka, vagy egyujjas kifordí-
tott bundakesztyû, vagy szobafestõpemzli, vagy
papucs orrán pamutbojt. Most leginkább szõr-
sapkához hasonlítok, ahogy ülök az ágon, egy
szép hosszú ágon, föl-he-he-he, le-he-he-he, mivel
egy szellõ hintáztatja az ágat...

Minden bizonnyal minden gyermek és felnõtt
jól ismeri a Pom Pom mesék szövegét.  Szeptem-
bertõl a Csukás István és Sajdik Ferenc által meg-
álmodott jellegzetes mesefigurák a Naphegy té-
ren lévõ játszótéren elevenednek meg. A meglévõ
játszótér felújítása után a gyermekek többek kö-
zött Festéktüsszentõ Hapci Benõ házában, a
Madárvédõ Golyókapkodó és persze Gombóc
Artúr házában élhetik újra a kalandokat. De he-
lyet kap a Radírpók, a Szomorú Szamovár és a
mesebeli hirdetõoszlop is. Természetesen egy pa-
don maga Picúr és Pom Pom várja majd a gyere-
keket. 

Az építési munkálatok július végén kezdõd-
tek meg a Naphegy téren, a kivitelezõ vállalta,
hogy az ütemezést úgy alakítja, hogy lehetõség
szerint csak részlegesen kelljen lezárni a játszóte-
ret. A kivitelezés utolsó szakaszában, várhatóan
augusztus második felében teljesen lezárják a te-
rületet. 

Szeptembertõl megújult játszótér várja majd a
gellérthegyi gyerekeket is. Itt a közkedvelt Vuk
játszóteret bõvítik ki: többek között Karak odú-
ját és rókalyukakat is álmodtak a tervezõk a Bérc
utcába. 

A Budavári Önkormányzat 2010-ben alakí-
totta ki a Gellérthegyen a Vuk játszóteret, ame-
lyet Dargay Attila emlékére ajánlott. Az egyedi
tervezésû játszótér a Vuk mesefigurákkal ha-
mar a családok kedvence lett. A Rumini játszó-
tér elsõ üteme, a Szélkirálynõ hajó tavaly de-
cemberre készült el a Vízivárosban, majd idén
májusra az Egérvárost is birtokba vehették a
gyermekek. 

Újabb mesés játszóterek az I. kerületben

Pom Pom a Naphegyen

Várfalfelújítás 
a Babits sétánynál

Folytatódik a
graffiti-mentesítés 

Elindult az önkormányzat által meghir-
detett kertszépítési program megvalósí-
tása. Hamarosan végeznek a felmérések-
kel és a nyár végén elkezdõdnek a munká-
latok.

A pályázatra a vártnál sokkal nagyobb szám-
mal jelentkeztek kerületi társasházak és lakó-
közösségek. Az óriási érdeklõdés nemcsak a
szervezõket lepte meg, hanem a szakembe-
reknek is nagy kihívást jelentett. A kertek fel-
mérése hónapokat vett igénybe. Azokat a je-
lentkezõket, akikhez eddig még nem jutottak
el, augusztusban keresik fel a kertészek. A fel-
mérésekkor a legtöbb esetben a közös képvi-
selõ vagy a megbízott kapcsolattartó szemé-
lyen kívül a lakók is jelen voltak. A közös ál-
láspontot, igényeket és a lehetõségeket
együtt, a lakóközösség elképzelése szerint,

szakmai szempontok alapján alakítják ki. Ál-
talánosságban elmondható, hogy problémát
a málló, repedezõ támfalak, illetve a veszélye-
sen megdõlt vagy rossz statikai- és egészségi ál-
lapotban lévõ fák jelentik. Fákat csak vég-
szükség esetén vágnak ki, ha azok az épületek-
re vagy emberi életre közvetlen balesetve-
szélyt jelentenek, helyükre õsszel új facseme-
téket telepítenek. A szaktanácsadáson túlme-
nõen minden esetben lényeges, hogy kis
fenntartási igényû, ugyanakkor szép, a kert
klímájához leginkább megfelelõ fajokat vá-
lasszanak ki. Konténeres növények kihelyezé-
se augusztus közepén várható, a szabadföldi
telepítések õsszel, a vegetáció leállásakor kez-
dõdhetnek meg. Az önkormányzat tulajdo-
nában lévõ házak számára a növényekrõl, esz-
közökrõl, valamint az apróbb karbantartási
munkálatokról a GAMESZ gondoskodik.

Kertszépítõ társasházak

Sajdik Ferenc tervrajzai a naphegyi Pom Pom játszótérre
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Deák Zoltán, a rekonstrukció vezetõ tervezõje la-
punknak elmondta, hogy az egykori elõcsarno-
kot és a lépcsõházat hiteles módon (a szoborfül-
kék, szobrok és stukkók újraalkotásával) állítot-
ták helyre, az emeleti kiállítóterekben azonban

nyers téglafal és betonaljzat jelzi a funkcióváltást.
Az épület nyitókiállítása remekül ellensúlyozza
a rusztikus hátteret, ugyanakkor – Gulyás
Gábor kurátor véleménye szerint – harmonizál
is azzal. Az Egy zseniális család: Zsolnay címû

tárlat ugyanis egy olyan sikeres dinasztia életmû-
vét mutatja be, amelynek pályaíve az 1948-as ál-
lamosítások miatt torzóban maradt. A Zsolnay
Vilmos és családjának munkásságát mintegy há-
romszáz mûvészi kerámia és porcelán környeze-
tében felvonultató kiállítás tárgyi anyagát há-
rom gyûjtemény kölcsönözte. Az emeleti kiállí-
tóterekben a pécsi Zsolnay Múzeum gyûjtemé-
nyének egy része látható. A földszinten egy, a
Párisi Galéria kezelésében lévõ magánkollekció
darabjaival ismerkedhet meg a közönség, a bel-
sõ udvar felé nyíló földszinti kiállítótérben pe-
dig jellegzetes épületkerámiák kaptak helyet. A
tárlathoz Mispál Attila készített rövidfilmeket,
amelyekben „életre kel” a család néhány nagy
hatású tagja.

A különleges használati és dísztárgyak mellett a
látogatók megismerkedhetnek a magas mûvészi
minõséghez kapcsolódó technikai újításokkal is.
Közülük korszakos jelentõségû volt a pirogránit
felfedezése, valamint az olasz eredetû eozinmáz
újrafelfedezése.

Zsolnay Vilmos halálát követõen gyermekei
vitték tovább a kerámiagyártás misszióját, majd a
harmadik, sõt negyedik generáció tagjai is hûek
maradtak a mûvészi pályához. 2014 tavaszán a
Hungarikum Bizottság hungarikummá nyilvání-
totta a Zsolnay-porcelánt és kerámiát, amelynek
elegáns, sorozatban gyártott példányai a múzeum
shopjában is megtalálhatóak. 

A belépõdíjas kiállítás december 31-ig, hétfõ ki-
vételével naponta 10 és 18 óra között látogatható.

Zsolnay kiállítás a Dísz téren

Látogatható a Honvéd Fõparancsnokság

A nyitó kiállítás a Zsolnay család életmûvét mutatja be

Évtizedeket váratott magára a Dísz téri, egykori
Honvéd Fõparancsnokság torzójának rendbe té-
tele.  Az épület felújítására az elmúlt években
számtalan ötlet született: a Medgyessy- és a
Gyurcsány-kormány a Budai Vár hangulatától
idegen, modern épületet képzelt el a területre. A
Budavári Önkormányzat változtatási tilalom-
mal védte meg a Dísz tér és a Szent György tér lát-
ványát, hangulatát.   

A Dísz téren Kallina Mór tervei alapján
1895–1897 között épült fel a Honvéd Fõpa-
rancsnokság tömbje, összeépítve a minisztérium
épületével. A neoreneszánsz stílusú, négyemele-
tes, nagyméretû kupolával koronázott épület-
tömb a második világháború idején súlyos káro-
kat szenvedett. A háború után a sérült kupolát és

felsõ emeleteket lebontották. Az 1950-es évek-
ben megindult bontások a ’90-es évek végéig
folytatódtak, így mára csak az épület úgynevezett
lábazati zónája maradt meg. 2004-ben a mûemlé-
ki jelentõségû területen álló épülettorzót védetté
nyilvánították.

Ötletek, elképzelések a felújításra

Az elmúlt évtizedekben sokféle elképzelés szüle-
tett a helyreállításra. 1994-ben a terület kor-
mányzati célú rendezésére írtak ki pályázatot,
1996-ban idegenforgalmi létesítményeket ter-
veztek erre a helyre. 2000-ben a kulturális tárca
Gyerekvárat álmodott a parancsnokságból,
2001-ben viszont egy kulturális és turisztikai köz-
pont építése vetõdött fel.  

2004-ben a Várgondnokság Kht. pályázatot írt
ki a Dísz téri épületmaradvány rekonstrukciójá-
ra. A pályázaton végül a Kis Péter építész nevével
fémjelzett alkotógárda futurisztikus, a közvéle-
mény által csak „rózsaszín lebegõtetõs épület-
ként aposztrofált”  megoldása gyõzött. A közvéle-
ményt azonban erõsen megosztotta a mûemléki
környezetbe rózsaszín, lebegõ kerámiatetõt ál-
modó terv, ami a kerületi építési szabályzatnak
sem felelt meg. Mivel a tervet az építési hatóság-
ként fellépõ Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
is élesen bírálta, ezért a kezdeti lendület alábbha-
gyott. 2007-ben azután a szaktárca a korábbi
nyertes tervezõ, Kis Péter csapatát kérte fel erede-
ti tervük átdolgozására. Bár az új tervek lényege-
sen finomodtak a korábbiakhoz képest, ezek
sem feleltek meg a kerület építési szabályzatának,
illetve az önkormányzat és a lakosság által is meg-
fogalmazott elvárásnak, hogy a beépítés mind
nagyságában és megjelenésében is illeszkedjen a
környezetéhez. 

A kerület nem támogatta 
az átgondolatlan terveket

A Budavári Önkormányzat 2008-ban változatási
tilalmat rendelt el az egykori Honvéd Fõparancs-
nokság területére. A törvényben biztosított lehe-

tõséggel azért élt az Önkormányzat, mert csak így
tudta elõsegíteni, hogy a beruházás mind látvá-
nyában, mind megjelenésében méltó módon il-
leszkedjen a történelmi környezethez. 

2008 õszén ugyanis már világossá vált, hogy a
Dísz téri romépület rekonstrukciójának elõké-
születe a szélesebb szakmai fórumokat és a nagy-
közönséget kizárva, ötletszerûen, folyamatos rög-
tönzések mentén zajlott. Jól példázza ezt, hogy a
Kis Péter és Zobóki Gábor tervezõcsapata három
hét alatt öt, egymástól teljesen eltérõ tervvázlatot
mutatott be a fõparancsnokság épületének fel-
újítására. 

Az önkormányzat többször is kinyilvánította:
amennyiben a kerület által világosan meghatáro-
zott szempontoknak megfelelõ, közmegelége-
désre szolgáló tervváltozat születik, nyomban
megszûntetik a változtatási tilalmat, illetve szük-
ség szerint a kerületi szabályozási tervet is módo-
sítják. A szocialista kormány azonban inkább a
kiemelt projekt lefújása mellett foglalt állást, és a
rendelkezésre álló uniós forrást más, gazdaság-
élénkítési célokra használta fel.

2010 után a polgári kormány racionálisan úgy
döntött, hogy végezzék el az épületmaradvány
részleges felújítását. A rekonstrukciós munkála-
tok célja az volt, hogy a meglévõ épület olyan mû-
szaki állapotba kerüljön, hogy megnyitható le-
gyen a látogatók számára, és alkalmassá váljon a
Vár turisztikai értékeit bemutató információs és
kulturális funkciók ellátására. A budai várne-
gyed központjában éktelenkedõ romos épület
felújításának 860 millió forintos költségét teljes
egészében nemzeti forrásokból finanszírozták. A
mûemléki épület ezzel újra bekapcsolódhat a
Várnegyed vérkeringésébe. (Érdemes megjegyez-
ni, hogy a Gyurcsány-kabinet mintegy 5 milliárd
forintos uniós forrásból akarta felépíteni az ide
álmodott modern épületet 2008-ban.)

Szemelvények az épület történetébõl

Emlékszik még...?

A háborús sérüléseket követõ hét évtizedes várakozás után, augusztus 1-tõl immár a nagyközönség is bir-
tokba veheti az egykori Honvéd Fõparancsnokság épületét. A kívül-belül felújított épület a Várgond-
nokság Nonprofit Kft. fenntartásában, kiállító teremként kapott új funkciót.  

A lakók és az önkormányzat közös fellépése akadályozta meg ezen tervek megvalósítását

Az elõcsarnokot és a lépcsõházat régi pompájában állították helyre
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Tolvajok rendõrkézen
Hosszabb ideig tartó, összehangolt nyomozás eredmé-
nyeként sikerült lefülelni egy gépkocsik lopására szako-
sodott banda három tagját. A történet még június 1-én
kezdõdött, amikor a kerület egyik forgalmas utcájából
ismeretlenek elloptak egy osztrák rendszámú Audit. A
rendõrök elõször a gépkocsinak „otthont adó” garázst
találták meg, majd letartóztatták annak bérlõjét. Miután
elõkerült az ellopott autó, a rendelkezésre álló adatok
alapján a banda további két tagját is elfogták, míg a sza-
badlábon lévõ negyedik társuk ellen elfogatóparancsot
adtak ki. A társaság ellen lopás bûntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folyik az eljárás.

Táskát loptak a villamoson
Éppen leszállt a villamosról egy középkorú nõ, amikor
letépték a válláról a táskáját. Az elkövetõ a zsákmányt
azonnal a tõle pár méterre álló társához dobta, majd
ketten, két irányba elmenekültek. Az eset kapcsán a
rendõrség azt javasolja az utasoknak, hogy lehetõség
szerint válltáskájukat szorosan tartsák a testük mellett.

A vaklárma sem hiábavaló
Lakossági bejelentés érkezett a kapitányságra, hogy a
késõ esti órákban betörõ ólálkodik a szomszédos kert-
ben. A helyszínre kiérkezõ járõrök megállapították, hogy

a ház tulajdonosa éppen a kertet locsolja. Bár szeren-
csére ezúttal a gyanú alaptalannak bizonyult, a kerületi
kapitányság továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy ha
szokatlan eseményeket tapasztalnak a környezetük-
ben, azonnal értesítsék a rendõrséget.

A Lánchíd nem kilátó
A tiltás ellenére visszatérõen elõfordul, hogy turisták a
Lánchíd pilléreire felmászva készítenek fényképeket.
Így tett az a fiatalember is, aki négy méter magasból
gyönyörködött a budai látképben. A kerületi járõr vetett
véget a fotózásnak, a rendõrök elmondták a külföldi ille-
tõségû fotográfusnak, hogy nem csupán a mûemléki vé-
dettségû híd, hanem saját testi épsége védelme érdeké-
ben is tartózkodjon az ilyen jellegû cselekményektõl. 

Egy ütés, több millió
Nagyot kaszált az a gépkocsi feltörõ, aki egy parkoló
Mercedes ablakát betörve, az autó kesztyûtartójából
több millió forintot, valamint egy laptopot lopott el. A
rendõrség az eset kapcsán ismételten felhívja a figyel-
met, hogy a gépkocsit ne használja senki páncélszek-
rénynek. Az autóban nem érdemes értékeket hagyni,
ahogyan arra is ügyelni kell, hogy ezeket ne akkor te-
gyük a csomagtartóba, miután leparkoltunk. A bûnözõk
ugyanis sokszor éppen erre lesznek figyelmesek. 

Kék hírek

Budavári Semmelweis-díjasok
Semmelweis Ignác születésnapja alkalmából az
egészségügyben és a szociális területen dolgozó
munkatársait köszöntötte a Budavári Önkor-
mányzat július 4-én.

Dr. Nagy Gábor Tamás beszédében arra emlékez-
tetett, hogy Semmelweis Ignác több szállal is kö-
tõdik a Tabánhoz, illetve az I. kerülethez, hiszen
itt áll a szülõháza, amely az Orvostörténeti
Múzeumnak ad helyet. Ugyancsak ebben az épü-
letben dolgozott igazgatóként dr. Antall József, a
késõbbi miniszterelnök is. -A Semmelweis-na-
pon önöket ünnepeljük, akik szolgálják az I. ke-

rületieket, a gyermekes családokat, a gyer-
mekeket és mindazokat, akiknek szüksé-
ge van a segítségre – fordult a közönséghez
a polgármester, majd felidézte Semmel-
weis pályáját. „Az anyák megmentõje”
már diák korában, a budai katolikus ele-
miben kitûnt éles eszével és szorgalmával.
A piaristáknál folytatta tanulmányait,
majd 1844-ben, Bécsben szerzett orvosi
diplomát. Akkoriban a gyermekágyi láz-
ban elhunyt nõk aránya 10% körüli volt,
saját klinikáján Semmelweis ezt az arányt
1% alá szorította. Folyamatosan tanult,
tudását beépítette az orvosi gyakorlatba,
kora mégsem értette meg. Igaza késõbb
beigazolódott.

Semmelweis Ignác elhivatottságát viszik
tovább azok, akik nap, mint nap a betegek
és a rászorulók szolgálatában állnak. A
Budavári Önkormányzat képviselõ-testü-
letének döntése értelmében évente két dí-
jat adnak át, egyet az egészségügyben,
egyet pedig a szociális területen dolgozók
számára.

Budavári Semmelweis Ignác díjat vehetett át
dr. Szabó Krisztina, a Tárnok utcai rendelõ házi-
orvosa. A díjazott gyermekkora óta vári lakos, a
Tárnok utcai Általános Iskola után a Toldy
Gimnáziumba járt, ott is érettségizett. A Sem-
melweis Egyetem Orvostudományi Karára 1991-
ben nyert felvételt, elõtte egy évet az Ér- és
Szívsebészeti Klinika intenzív osztályán dolgo-
zott. Az államvizsga után a Tétényi úti Kór-
házban helyezkedett el elõbb a belgyógyászaton,
majd a gasztroenterológián. Ez utóbbi szakterüle-
ten nem csupán gyógyított, hanem tudományos
munkában is részt vett és publikált is. Gyermekei
megszületése után a kórházi munkát a házi orvo-
si praxissal cserélte fel. 2007-tõl családorvosként
gyógyítja a Várnegyed polgárait. Szakmai felké-
szültsége, empatikus készsége, kedvessége betegei
bizalmának záloga.

Ugyancsak a Budavári Semmelweis Ignác díj-
ban részesült Gál Tiborné, az Egyesített Bölcsõde
Iskola utcai telephelyének kisgyermeknevelõje.
Gál Tiborné – akit a gyerekek és a szülõk
Ancsaként ismernek – a Kossuth Zsuzsa

Egészségügyi Szakközépiskolában érettségizett,
majd 1976-ban az I. kerületi, Kosciuszko Tádé ut-
cai bölcsõdében helyezkedett el. Az intézmény
megszûnése után került az Iskola utcai bölcsõdé-
be, ma is ott dolgozik Igényes és következetes a
gyermekek ellátásában, szakmai tapasztalatait szí-
vesen osztja meg kollégáival is. A szülõk szívesen
fordulnak hozzá tanácsért. A kisgyermeknevelõi
utánpótlás képzésében meghatározó szerepe van,
a fiatalokat személyes példamutatásával tanítja a
szakma szeretetére.

Az ünnepség további részében polgármesteri di-
cséretek átadására került sor. Elismerésben része-
sült: Baráth Józsefné, Fülep Olívia, Kedves
Katalin, Luncz Lászlóné asszisztensek, Elek
Magdolna betegirányító, Elek Mihály irattáros, dr.
Csupor Emõke belgyógyász, Szénásiné dr. Nádor
Ágnes Katalin rheumatológus szakorvos – mind-
annyian  a Maros utcai Szakorvosi rendelõ mun-
katársai; Hajnalné Kiss Enikõ és Sugár Gáborné,
az Egyesített Bölcsõdék kisgyermeknevelõi, vala-
mint Demeter Ferencné szociális asszisztens és
Kenessey Zoltánné koordinátor, a Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai.                      r.a.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester adta át a Semmelweis Ignác dí-
jat Gál Tiborné kisgyermeknevelõnek

Semmelweis Ignác díjjal ismerték el dr. Szabó Krisztina há-
ziorvos munkáját

Fõvárosi védelem
alatt álló épületek
támogatása 

A Fõvárosi Önkormányzat „Mûemléki keret” cí-
men ez évben is pályázatot hirdetett. A pályázat
célja támogatás nyújtása a Budapest városképét
meghatározó épített értékek megmentéséhez,
azok felújításához, restaurálásának segítéséhez.

A támogatás kiemelt célja hangsúlyozottan az
eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállí-
tása. Ilyenek lehetnek a közterületrõl látható ar-
culatot, utcaképet meghatározó részek, mint a
homlokzatok helyreállítása, színezése, valamint
ezek tartozékai, díszítései különleges építészeti
értéket képviselõ vagy az épület megjelenésében
jelentõs szerepet játszó nyílászáró, terasz, tetõ fel-
újítása, kapuzat, kerítés, elõtetõ restaurálása.

A nagyközönség számára is látogatható köz-
intézmények, egyházi épületek belsõ tereiben
lévõ iparmûvészeti, képzõmûvészeti, belsõépí-
tészeti, értékek felújítása, restaurálása (kapualj,
lépcsõház, udvar, belsõ közös terek) szintén tá-
mogatható.

A támogatásra az épületek tulajdonosai és jog-
szerû használói pályázhatnak, mint építtetõk.

A pályázat elbírálása során elõnyt élvez az a
pályázó, aki mûemléki védettségû épület vagy
mûemléki jelentõségû területen álló épület
közterületrõl látható homlokzati épületdíszei-
nek, kapuzatainak felújításához vagy közintéz-
mények nagyközönség számára is látogatható
tereiben lévõ belsõépítészeti, iparmûvészeti,
képzõmûvészeti értékek felújításához kér támo-
gatást, valamint aki a megpályázott munka költ-
ségeibõl nagyobb önrészt vállal.

A pályázat alapján vissza nem térítendõ tá-
mogatás nyerhetõ el. Az odaítélt támogatás
mértéke függ a beérkezett pályázatok számától
és azok minõségétõl. A pályázati határidõ:
2014. október 1. 

A pályázati kiírás a Budapest Portálon
(www.budapest.hu) megjelent, onnan letölthetõ.
Nyomtatott formában a Fõpolgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Váczy
István u. 1-3.) átvehetõ. 

Mesemúzeum
(Budapest, I., Döbrentei u.)
AAuugguusszzttuuss  2233..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll
közös társasjátékozás. Vajon megta-
lálod a labirintusból kivezetõ utat?
Tudsz egymás után kétszer hatost

dobni? Menni fog a pókerarc? Gyere, próbáld ki! Ajánlott
korosztály: 4-12 éves korig. 120 perc.
AAuugguusszzttuuss  3300..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll  Legyél menõ a suli-
ban! Füzetdekorálás Farkas Réka ipamûvésszel.
Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig. 120 perc.

Magyar Nemzeti Galéria
(Budapest, Szent György tér 2.)
A Magyar Nemzeti Galéria Dada és szürrealizmus -
Magritte, Duchamp, Man Ray, Miró, Dalí címû kiállítása
hazai tárlaton korábban még nem látott teljességben
mutatja be a 20. század e két meghatározó jelentõségû
avantgárd irányzatát. A jeruzsálemi Izrael Múzeum
anyagából válogatott tárlat többek között Marcel
Duchamp, Max Ernst, Man Ray, Joan Miró, Kurt
Schwitters, René Magritte és Salvador Dalí mûvei segít-
ségével nyújt átfogó képet a dadaizmus és a szürrealiz-
mus nagy hatású alakjairól, eseményeirõl, dokumentu-
mairól és hatásáról az 1910-es évek végétõl az 1970-es
évek közepéig. A kiállítás október 5-ig tekinthetõ meg.

Programok

Áthelyezték a turistabuszok megállóját
A Budavári Önkormányzat kezdeményezésére a BKK
áthelyezte a városnézõ autóbuszok megállóhelyét a 16-
os busz megállójából a Dísz tér Hunyadi János út felõli
oldalára. Sok kellemetlenséget és fennakadást okozott,
hogy a városnézõ buszok a Budai Várban a 16-os autó-
busz Dísz téri megállójában álltak meg. 

Az új megállóhelyen kevésbé zavarja a forgalmat az
utas-cserét végzõ városnézõ-busz. A megállóhely pe-
ronját az Önkormányzat rendbe hozatja, a járdát felújít-
ja. A megállóba padot is kihelyezett a kerület, hogy az
utasok kényelmesen várakozzanak.

Felhívás
Budavári Polgárõrség soraiba várja mindazon 18. élet-
évüket betöltött, az I. kerület közrendjéért, közbizton-
ságáért tenni akaró férfiakat és nõket, akik önkéntes
munkájukkal segítenék a helyi közösséget.
A Budavári Polgárõrség a bûnmegelõzés, közlekedés és
vagyonbiztonság, idõskorúak segítése, a gyermek- és
ifjúságvédelem, környezet- és természetvédelem, ál-
latvédelem, egészségvédelem terén fejti ki közhasznú
tevékenységét. 
A jelentkezéseket dr. Hegedûs György egyesületi elnök
várja a +36-30-621-4143 mobilszámon.

Röviden

A fõnyomócsõ cseréje után már megkezdték a díszburko-
lat építését. A beruházás a Budai Vár és környéke közle-
kedésfejlesztési projekt részeként valósul meg.  

Április végén kezdõdött meg a Lánchíd utca – Ybl
Miklós tér - Döbrentei utca – Apród utca felújítása. Az el-
múlt hetekben a Lánchíd utcában befejezõdött a 19 ezer
900 négyzetméternyi aszfaltút és járda, valamint 3 ezer
530 folyóméternyi járdaszegély elbontása és a vízfõnyo-
mócsõ cseréje. A kivitelezõ már megkezdte a díszburkolat
építését.  

A Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztési projekt
részeként az utcában 4800 méternyi kiemelt és süllyesz-
tett járdaszegélyt, 6700 négyzetméternyi bazalt nagykoc-
kakõ burkolatot, a kerékpársávok számára több mint
2200 négyzetméternyi nagyelemes térkövet és további 6
ezer négyzetméternyi vágott bazalt burkolatot fektetnek
le. A felújítása része a zöldterület megújítása, az automa-
ta öntözõrendszer kiépítése, a kandeláberek és a forga-
lomtechnikai jelzõoszlopok cseréje is. 

A felújítási munkálatok augusztus végére készülnek el. 

Jó ütemben halad a Lánchíd utca felújítása
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BBuuddaaii  Várban a Táncsics Mihály utcában reprezenta-
tív mûemlékházban lévõ 2 szintes, 2 generációs, 2 für-
dõszobával kialakított 110 m2-es, cirkófûtéses önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy ki-
sebb budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 31,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddáánn az Attila úton magas emeleti, körpanorámás,
nagy teraszos, 70 m2-es 2,5 szoba hallos, káprázatos ki-
látású, azonnal beköltözhetõ öröklakás eladó. Irányár:
27,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.  

ÚÚrrii utcában reprezentatív 3 lakásos mûemlékház tel-
jes elsõ emeletén lévõ 105 m2-es, nagypolgári jellegû,
összkomfortos önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti
joga nagy télikerttel átadó. Csereirányár: 26,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

II..  BBuuddaaii  Vár közvetlen közelében a hangulatos Sza-
lag utcában reprezentatív, felújított mûemlékházban lé-
võ egyedi gázfûtéses 41 m2-es önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó vagy nagyobb méretû bu-
dai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 8,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

IIII..  BBuuddáánn a Pitypang utcában belsõ kertes társasház-
ban lévõ I. emeleti 53 m2-es 1.5 szobás, erkélyes, egye-
di fûtésû, alacsony rezsiköltségû, azonnal beköltözhetõ
öröklakás eladó. Irányár: 19,9 M Ft + garázs 1,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Duna-part közelében a
Batthyány téren felújított mûemlékházban 41 m2-es
1,5 szobás, felújított, 90 m2-es 2,5 szoba hallos, erké-
lyes felújítandó és 150 m2-es, erkélyes, igényesen fel-
újított önkormányzati lakások örökölhetõ bérleti joga
átadó vagy hasonló csereértékû budai öröklakásra cse-
rélhetõ. Csereirányár: 9,3 M Ft, 14,5 és 23,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBeemm rakparton reprezentatív mûemlékházban káp-
rázatos dunai panorámájú 128 m2-es  2 szintes, igénye-
sen felújított önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti jo-
ga átadó. Csereirányár: 31,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 

NNaapphheeggyyeenn az Aladár utcában Bauhaus–társasház-
ban lévõ 42 m2-es erkélyes, panorámás, alacsony rezsi-
költségû, egyedi gázfûtéses,  öröklakás eladó.. Irányár:
16 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933. 

IIII..  kkeerrüülleett Trombitás utcában a Városmajor parkjának
közelében reprezentatív, klasszikus bauhaus-jellegû
társasházban lévõ 100 m2-es, 2 erkélyes 3 szoba hallos
öröklakás gépkocsibeállóval, tárolóval eladó. Irányár:
34,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
2203.  

BBuuddaaii  Várban az Úri utcában patinás, dongaboltoza-
tos, 73 m2-es, 2 szoba hallos, nagy étkezõkonyhás, köz-
vetlen kertkapcsolatos, hangulatos pincével kialakított
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga elcserélhe-
tõ. Csereirányár: 16 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

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

II..  kkeerr..  Gellérthegyen Berényi u. I. em. igényesen
felújított, cirkós, biztonsági ajtós, riasztós 45 m2-es 2
szobás, erkélyes, közös és külön tárolós, kocsibeállós,
teremgarázsos 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.

XXIIII..,,  Somorjai utcában 14 m2-es garázs, valamint
mellette (mindkettõ külön albetétszámmal) 7 m2-es tá-
roló eladó! Behajtás a kaputól 5 m-re. Áruk:
2.750.000,- Ft.  06-20-77-59-154.

LLaakkáássccsseerree::  54 m2-es teljesen felújított VIII. kerületi
(IV. metró, 4-6 villamos) 2 szobás, 1. emeleti (van lift),
erkélyes, saját tulajdonú lakás cserélhetõ I., II., V., VI.,
VII., IX., XI., XIII. kerületi,  akár teljesen felújítandó er-
kélyes lakásra. Elérhetõség: 06-70/2897890

AA  BBuuddaappeessttii  Ingatlanközvetítõ Kft. eladó és kiadó la-
kásokat, házakat, telkeket, üzlethelységeket, irodákat
keres! Telefon: 351-9578, 06-70-383-5004.

eellttaarrttááss

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi
végzettséggel. Aradi lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-
30-991-8719.

aaddááss--vvéétteell

AAllmmáássii  KKaattaalliinn  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeesstt--
mméénnyyeekkeett,,  óórráákkaatt,,  ddíísszzttáárrggyyaakkaatt,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  sszzoobb--
rrookkaatt,,  ccssiilllláárrtt,,  kköönnyyvveekkeett,,  ccssiippkkéétt,,  bbiizzssuutt,,  sszzõõrrmméétt,,  bboo--
rroossttyyáánntt,,  kkiittüünntteettéésstt,,  hhaaggyyaattéékkoott,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall!!
TTeelleeffoonn::  0066--3300--330088--99114488..

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levele-
zõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégisége-
ket. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel./fax: 212-8909,
e-mail: kriszt.ant@gmail.com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.

JJoozzeeff  AAnnttiikkvviittááss..  MMoosszzkkvvaa  ttéérr  33..  sszzáámm  aallaattttii  üüzzlleetteemm--
bbee  lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroollookk  bbúúttoorroo--
kkaatt,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  áállllóó--aasszzttaallii--ffaallii--kkaarr  óórráákkaatt,,  aannttiikk

llaakkbbeerreennddeezzééssii  ttáárrggyyaakkaatt,,  mmáárrvváánnyy--bbrroonnzz--óónn--ppoorrccee--
lláánn  ddíísszzttáárrggyyaakkaatt,,  eeuuzziinn  mmáázzaass  ZZssoollnnaayytt,,  KKoovvááccss

MMaarrggiitt,,  GGoorrkkaa  kkeerráámmiiáákkaatt,,  HHeerreennddii  nniippeekkeett,,  eeüüssttöökkeett,,
ccssiilllláárrookkaatt  ééss  tteelljjeess  hhaaggyyaattéékkoott..  AA  kkiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..

TTeelleeffoonn::  0066--2200--332244--22770033..

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

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállás-
sal, értékbecsléssel, Pintér Nikoletta (festmény, porce-
lán, alpacca, réz- bronztárgy, hibás is, képeslap, bizsu)
Telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.

áállllááss

AA  BBuuddaappeessttii Ingatlanközvetítõ Kft. munkatársakat
keres! Érdeklõdni: 06-70-383-5004. A fényképes ön-
életrajzát az ibp@ibp.hu e-mailre várjuk!

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.

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..

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje,
javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyag-
beszerzéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

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

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 szerelé-
se. Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
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

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  mmuunnkkáákk
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxaa,,  

sszzaallaaggffüüggggöönnyy,,  gguurrttnnii  ccsseerree..MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  
eellffooggaaddhhaattóó  áárr..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 

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

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

TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505, 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!

SSZZEEMMÉÉLLYYII  EEDDZZÉÉSS,,  ffiittttssééggii  eeggéésszzssééggüüggyyii  áállllaappoottffeell--
mméérrééss,,  éélleettmmóódd  ttaannááccssaaddááss  nnõõkknneekk,,  kkiissggyyeerrmmeekkeess

aannyyuukkáákknnaakk,,  üüzzlleetteemmbbeerreekknneekk,,  iiddõõsseekknneekk  aa
BBoouuttiiqquuee  FFiittnneessss  MMoozzggááss  SSttúúddiióóbbaann..

VVáárroomm  ÖÖnntt  //  RRééppáássii  EEddiinnaa  sszzeemmééllyyii  eeddzzõõ
II..kkeerr..  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  3388..  TT::  0066--2200--997722--99004466

wwwwww..bbqqffiitt..hhuu ffaacceebbooookk..ccoomm//bboouuttiiqquueeffiittnneessss..hhuu

IIzzoommlleettaappaaddáássrraa, fej-, nyak-, hátfájdalmak kezelése,
teljes testmasszázs. Szakrendelõben, Csengery u. 25.
vagy a 3. kerület Vörösvári út 88-96. vagy az ön ottho-
nában. Csipak Zoltán gyógymasszõr, telefon: 06-20-
595-3057.

MMeeggbbíízzhhaattóó  ggyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss  hháázzhhoozz  mmeeggyy!!
FFáájjóóss  lláábbaatt,,  bbeennõõtttt  kköörrmmöött  sszzaakksszzeerrûûeenn  ááppoollookk..

TTeelleeffoonn::  0066--2200--777766--44665566..

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa,, fizika tanítás, pótvizsgára, osztályvizsgá-
ra, ismétlõvizsgára, pótérettségire való intenzív felkészí-
tés. Több mint húszéves gyakorlat. Telefon: 06-1-213-
7747, 06-20-518-2808.

KKllaasssszziikkuuss,, kreatív hegedû tanítás és improvizáció a
Mammutnál. Több éves nemzetközi tapasztalat. Telefon:
06-70-321-4492.

Ingatlan

Oktatás

Adás-vétel

Eltartás
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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

RREEDDÕÕNNYY
RREELLUUXXAA

NNAAPPEELLLLEENNZZÕÕ
SSZZÚÚNNYYOOGGHHÁÁLLÓÓ
GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL

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

Állás

A DélUtán Lelkisegély Szolgálat 

INGYENES  SEGÍTSÉGET  KÍNÁL

Már mobilról is hívható ingyenes számunk:13777
Ha az Ön körzetébõl ez nem hívható, kérjük tárcsázza 
a 06-80 200 866-ot.

Nyugdíjas tanítványaink alapfokú számítógépes 
oktatásához önkénteseket keresünk.
Jelentkezés: lnemarta@gmail.com

Ingyenes angol nyelvû klubfoglalkozások várják a
nyugdíjasokat az Oktogonnál (Eötvös u. 10.) szeptem-
ber 4-tõl minden csütörtökön, 9-tõl 10 óráig kezdõk-
nek, 10.30-tól 11.30-ig haladóknak. 
Jelentkezés: 2171-821

Új terjesztõ a Várnegyed újságnál
Teelleeffoonnsszzáámm::  0066--11--333366--0044--3355      

EE--mmaaiill::  uuggyyffeellsszzoollggaallaatt@@pprreesssslloogg..hhuu
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