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Figyelem!

MEGSZÛNIK 
A MATRICA
VVáállttoozzááss  aa  ppaarrkkoolláássii  
eennggeeddééllyyeekkkkeell  
kkaappccssoollaattbbaann
Január 31-én lejár a tavalyi évre kiadott lakossá-
gi-várakozási hozzájárulások érvényessége. 
AA  VVáárroonn  kkíívvüüll  ééllõõkknneekk  jjaannuuáárr  2244--iigg  ffuuttáárrccéégg  kkéézz--
bbeessííttii  aazz  úújj  éévvrree  sszzóóllóó  eennggeeddééllyytt..  Figyelem! Az idei
évtõl megszûnik a matrica, helyette a lakóknak
egy, a várakozást engedélyezõ határozatot kéz-
besít az Önkormányzat. A parkolási cég munka-
társai számítógépen keresztül ellenõrzik, az autó
rendelkezik-e engedéllyel. Így a határozatot sem
kell kitenni a szélvédõ mögé. Kérjük, ha január
27-ig nem kapta meg a határozatot, hívja az ügy-
félszolgálati irodát a 225-7276 vagy a 225-
7277-es telefonszámon.  

AA  VVáárrbbaann  ééllõõkk  jjaannuuáárr  3311--iigg  aa  KKaappiisszzttrráánn  ttéérrii
üüggyyffééllsszzoollggáállaattii  iirrooddáánn  vveehheettiikk  áátt  aa  bbeehhaajjttáásstt--
vváárraakkoozzáásstt  eennggeeddééllyyeezzõõ  hhaattáárroozzaattoott..  A matrica a
vári behajtásnál is megszûnt! Az  ügyintézéshez
kérjük, minden esetben szíveskedjenek maguk-
kal hozni a személyazonosító iratokat (személyi
igazolvány és lakcímkártya), a gépjármû forgalmi
engedélyét, mágneskártyát, (adóigazolást, ha
nem az I. kerületben adózik) illetve, amennyiben
nem személyesen történik az ügyintézés, két ta-
nú által aláírt meghatalmazást.
TToovváábbbbii  ffeellvviilláággoossííttáásstt  aazz  aalláábbbbii  tteelleeffoonnsszzáámmoo--
kkoonn  kkaapphhaattnnaakk::  445588--33002255,,  445588--33003300..

Bár a kreativitás idegen szó, gyakran mégis
az az érzésünk, mintha ezt a képességet a
magyarok találták volna fel.  A Várnegyed
Galéria január 23-án nyíló kiállítása is egy
egészen egyedi ötlet nyomán jött létre. A
Hungarikon kifejezést Kárpáti Tamás új-
ságíró, a Premier címû színházi folyóirat
alapító fõszerkesztõje találta ki, és övé e
„mûfaj” megteremtésének érdeme is.

Az ismert publicista kezdetben csupán gyûjtõje
volt a mûvészek, tudósok, sportolók rekvizitu-
mainak, késõbb azonban kollekciója darabjait
neves képzõmûvészek segítségével egy-egy mû-
tárgy részévé emelte. Õ maga így vall errõl: „Az
én függõségem évtizedekkel ezelõtt alakult ki – a
tárgyak és teljesítmények vonzásában. A legegy-
szerûbb eszköz: egy ecset, egy karmesteri pálca,
egy fénymérõ, vagy akár egy boxkesztyû is ma-
gasztossá válhat, ha tudjuk, mily tiszteletet paran-
csoló produktum született általa.

E folyamathoz az én hozzáadott értékem egy
parányi ötlet. Felkértem a legkiválóbb kortárs

festõket és szobrászokat, hogy installálják egy-egy
alkotásukba az összegyûjtött pipák, botok, szem-
üvegek, futballcipõk sokaságát, ily módon mél-
tóképp megõrizve azokat az utókornak. A híres
magyarok többnyire emblematikus tárgyaiból, az
objektekbõl így születtek a szubjektek, az egykori
magánmitológiából így terebélyesedtek immár
csaknem száz darabos nemzeti gyûjteménnyé a
Hungarikonok.”

Kárpáti Tamás ötlete a hazai képzõmûvészek
színe-javát olyan kreatív alkotásokra ösztönözte
amelyek nyomán különleges alkotások jöttek lét-
re. Az ötletadó mindemellett a magyar irodalmi
élet képviselõitõl számos alkotáshoz  személyes
hangú írásokat, mûveket kért. Kollekciójának
egyes darabjait a Londoni Olimpia idején a lon-
doni Magyar Kulturális Központban állították ki,
március 15-dikétõl az Operaházban a zenei témá-
jú Hungarikonok lesznek láthatóak, 2015-ben
pedig a gyûjteményt a Milánói Világkiállítás ma-
gyar pavilonjában láthatja a nagyközönség. 

A Várnegyed Galériában látható válogatásban
több olyan relikvia is szerepel, amelynek eredeti

tulajdonosa az I. kerülethez kötõdik. Az érdeklõ-
dõk Mészáros Géza és Mészáros Bori alkotásain
találkozhatnak például Amerigo Tot tárgyaival
(mintázófájával, A mag apoteózisa címû dom-
bormûvének részletével, sapkájával és ingével).
Farkas Ádám szobrába építve látható lesz Borsos
Miklós betûvésõje, Madarassy István Gyurko-
vics Tibor szemüvegét és kézzel írt levelét emelte
mûalkotássá. Az íróra, a kerület díszpolgárára
Szakonyi Károly Drong pápaszeme címû írásával
emlékezik. A váriak Kosztolányi Dezsõ levelét ifj.
Benedek Jenõ alkotásában olvashatják,
Tettamanti Béla pedig Kányádi Sándor versét
komponálta egybe egy  Bartók sírjáról felszedett
makkal és egy Rippl-Rónai kertjébõl származó
dióval. A kollázs Egressy Zoltánt ihlette meg. A
galériában Tandori Dezsõ sapkája Fehér László
festményén kapott helyett, s az írás magától
Tandoritól származik e címmel: Tandoricumok-
unikonok-D’ ez-s-õ. 

A Várnegyed Galéria kiállítását január 23-án
18 órakor Kõ András szobrászmûvész nyitja
meg. Közremûködik: Nagy Péter színmûvész és

Dobri Dániel gitármûvész. A vernisszázsra várha-
tóan elkészül a gyûjtemény legújabb darabja, a
Cseh Tamás Mambó magnójából születõ mûal-
kotás, amelyet Újlaki Dénes technikai segítségé-
vel Balázs Eszter álmodott újra.                                      R.A.

A matrica helyett idén a várakozást engedélyezõ ha-
tározatot kapnak a lakók az Önkormányzattól

Tavasszal megkezdõdik a Széll Kálmán tér
átépítése, a fonódó villamoskapcsolat kiépí-
tését is magában foglaló beruházás mintegy
4,8 milliárd forintból valósul meg. A kivitele-
zõt a hamarosan kiírásra kerülõ közbeszerzé-
si eljárás keretében választják ki. A már elfo-
gadott tervek szerint a térre új látványburko-
lat kerül, elbontják a bódékat, üvegfalat kap
a metró épülete, a gyalogosközlekedést pedig
világító burkolati jelek, illetve lift és mozgó-
lépcsõ segíti. 

A fõvárosi közgyûlés decemberi ülésén egyhan-
gúan elfogadta a Széll Kálmán tér rekonstrukció-
járól szóló jelentést, valamint biztosította a felújí-
táshoz szükséges pénzügyi forrásokat. Ennek kö-
szönhetõen tavasszal megindulhat Buda legfon-
tosabb közlekedési csomópontjának átépítése, a
kivitelezõ kiválasztására hamarosan kiírják a köz-
beszerzést. A beruházás költségbecslése és az en-
gedélyeztetési tervek elkészültek, ezek alapján az
illetékes hatóságok már kiadták a jogerõs építési
engedélyt. Mivel a Széll Kálmán tér revitalizáció-
ja része a Nemzet Fõvárosa programnak, a mun-
kálatokra a kormány 2011-ben 3 milliárd forin-
tot irányzott elõ. Ezt egészíti ki a budai észak–dé-
li fonódó villamoskapcsolat kialakítását szolgáló
projekt uniós támogatása, a Széll Kálmán tér re-
konstrukciójára így összesen 4,8 milliárd forintot
fordítanak.

Az építészeti tervpályázatot elnyerõ Építész
Stúdió Kft. és a Lépték-terv Kft. elképzelései szerint
egy humanizált, ugyanakkor közlekedési funkcióit
továbbfejlesztõ, valódi találkozópont jön létre a
mai Széll Kálmán tér helyén. Egy olyan az embert és
a természetet megszólító, a meglévõ értékeket meg-
tartó városi agóra, amely nem csupán átszálló-, ha-
nem találkozóhelyként is mûködik. 

Megmarad az emblematikus óra, a metrókijá-
rat legyezõszerû épületének oldalfalait viszont el-
bontják, a fõépület üvegfalakat kap és belül telje-
sen átalakul. A gyalogosok tájékozódását a sza-
bálytalan geometrikus hálót formáló, csúszás-
mentes és nagy kopásállóságú burkolatba
süllyesztett fénycsíkokkal oldják meg, a gyengén
látók számára speciális vezetõsávok állnak majd
rendelkezésre. Eltûnnek a „gombák”, a felesleges
telefonfülkék, a bódésor, a használaton kívüli vá-
gányok és a gyalogos felüljáró is.

A tér Szilágyi Erzsébet fasori sarkán kiszolgáló
épületet, a Vérmezõ és a Várfok utca sarkán, az
alagút felett kávézót alakítanak ki. Mozgólépcsõ

és lift épül a Várfok utcai rézsûbe, a pihenõ- és vá-
rakozóhelyek a tér szélére kerülnek. Lesz vízijáték
és úgynevezett flash pontok, amelyek különbözõ
szabadtéri kiállításoknak, installációknak adnak
helyet. Fákat ültetnek a Margit körúti házsor
elõtt kiszélesített járdán és az útpályák közötti
zöld elválasztó sávban, az okmányiroda elõtti te-
rületen, illetve a Várfok és a Csaba utcában. 

A közlekedési tervet a Fõmterv Mérnöki
Tervezõ Zrt. készítette. E szerint megváltozik a vil-
lamosmegállók elhelyezése: a visszafordító vá-
gányt elbontják, valamint kiépítik a fonódó villa-
mos hálózat Széll Kálmán téri kapcsolatait.  Át-
rendezik a vágányokat és a megállókat is. Az új ki-
alakítás célja, hogy az átszállóknak kevesebbet
kelljen gyalogolniuk. A 4-6-os villamos végállo-
másához nem nyúlnak, a 18-asé viszont megszû-
nik ezen a helyen, ugyanis az Óbudáról Dél-Buda

felé közlekedõ új 61-es villamos fog itt megállni.
Kiépítik a fogaskerekû vasút Széll Kálmán téri vá-
gányait, valamint a járat végállomását, a nyugati
oldalon pedig megszûnik a buszparkoló. Va-
lamennyi villamosmegálló a mostaninál lényege-
sen hosszabb perontetõt kap. 

A tervek szerint az 5-ös busz Krisztina körúti szi-
getes megállója a Csaba utcai sarokhoz kerül, a
Krisztina körútról a lámpás keresztezõdésben le-
het majd jobbra fordulni. Kikerül a Várfok utcá-
ból a 139-es csuklós autóbusz, a Várból érkezõ
buszok a Várfok utca alján kiépített visszafordítót
használhatják. 

A program része a Vérmezõ utcával párhuza-
mosan a rézsû alján vezetett és a gyalogosoktól el-
különített bicikliút, amely a Vérmezõ, illetve a
Varsányi és Retek utcai, már meglévõ kerékpár-
útvonalak között teremt kapcsolatot.                 K.Á.

Indul a közbeszerzés

Tavasszal kezdõdhet 
a Széll Kálmán tér átépítése

Látványtervek a Széll Kálmán tér építészeti megújítására kiírt tervpályázat nyertes pályamûvébõl

Hungarikonok a Várnegyed Galériában
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Új típusú közüzemi számlák

Egységesek és könnyen átláthatóak lesznek a köz-
üzemi számlák, amelyeken a vonatkozó törvény
értelmében azt is fel kell tüntetniük a szolgálta-
tóknak, hogy mekkora megtakarítást jelent a fo-
gyasztó számára a rezsicsökkentés. Hasonló köte-
lezettség vonatkozik a közös képviselõkre is, akik-
nek február 15-ig kell kifüggeszteni, mennyit spó-
rolt a ház az alacsonyabb közmûdíjakkal

Még többen részesülnek a családi 
adókedvezményekbõl

Januártól a 16 százalékos személyi jövedelemadó
mellett a nyugdíj- és az egészségbiztosítási járulék-
ból is érvényesíthetõ a gyermekek után járó adó-
kedvezmény. A három gyermeket bruttó 300
ezer forintból nevelõk 51 ezer forinttal magasabb
jövedelemhez jutnak. Amennyiben a két szülõ
együttes jövedelme bruttó 100 ezer forint, havi
nettó keresetük 81 500 forintról 98 500 forintra
emelkedik. Jobban járnak a hasonló bevételbõl
két gyermeket nevelõk is, hiszen korábban ebben
az esetben a jogosultak nem tudták a teljes ked-
vezményt érvényesíteni. Januártól ezek a csalá-
dok tehát havonta húszezer forinttal több pénz-
bõl gazdálkodhatnak. A kedvezmény összege
egyébként változatlan egy, illetve két gyermek
után gyermekenként havi 10 ezer, három és több
gyermek esetében 33 ezer forint. Mindez azt je-
lenti, hogy a maximális adómegtakarítás a bruttó
bér eddigi 16 százalékáról 33 százalékára nõtt.

Segítség a kismamáknak

A gyermek egyéves kora után ismét munkát vállal-
hatnak - méghozzá mindenfajta megkötés nélkül -
a gyeden, illetve gyesen lévõk. További kedvez-

mény, hogy egy idõben több gyermek után lehet
igénybe venni a támogatásokat. Az ikrek szülei-
nek egy évvel tovább, azaz a gyerekek hároméves
koráig jár a gyed. Újdonság, hogy a felsõfokú okta-
tási intézmény nappali tagozatán két aktív félévet
meghaladó hallgatói jogviszonnyal rendelkezõ
anya gyermeke egyéves koráig gyedre jogosult,
majd a gyes mellett folytathatja tanulmányait. A
felsõfokú alapképzésben, szakképzésben, felsõok-
tatási szakképzésben és szakirányú továbbképzés-
ben tanulók a minimálbér, míg a mesterképzés-
ben, egységes osztatlan képzésben vagy doktori
képzésben részt vevõk a garantált bérminimum
hetven százalékának megfelelõ összeget kapnak.
A támogatásra a hallgatói jogviszony szünetelését
vagy megszûnését követõ egy éven belül szülõ nõk
is jogosultak. A három- vagy többgyermekes
anyák után a szociális hozzájárulási adókedvez-
mény keretében a negyedik és ötödik évben csak
az adó felét kell a munkáltatóknak megfizetnie.
Az egy- és kétgyermekeseket érintõ munkaadói
kedvezmények továbbra is érvényben maradnak.

Olcsóbb lett a BKV bérlet

Tíz százalékkal csökkent a BKV bérletek ára: a fel-
nõtt bérletért 9500, a diákért 3450, a nyugdíjas
havi bérletárt pedig 3330 forintot kell fizetni.
Márciustól kapható a kétheti diákbérlet, ennek
ára 2550 forint lesz. Olcsóbban utazhatnak a ku-
tyák is, a négylábúaknak szóló bérlet 5250 forint-
ba kerül. Az engedmény ugyanakkor csak a ma-
gánvásárlókra vonatkozik, számlaigény esetén tíz
százalékkal magasabb árat kell fizetni. 

100 ezer forint felett a minimálbér

A minimálbér 98 ezer forintról bruttó 101 500
forintra, a szakképzetteket megilletõ garantált
bérminimum 114 ezerrõl 118 ezer forintra emel-
kedett. Valamennyi kategóriában 2,4 százalékkal
nõ a közfoglalkoztatási bér, amelynek alapössze-
ge így teljes munkaidõben 77 300 forint. 99 100
forintra számíthatnak a legalább középfokú isko-
lai végzettséget és szakképesítést igénylõ munka-
körökben dolgozók, míg a munkavezetõk 85 050
forintot kapnak. Teljesítménybérezés esetén a
követelmények teljesítése esetén a bér legkisebb
összege 85 050 forint, a közfoglalkoztatási garan-
tált bér havi 109 040 forint. 

Bevezették a kiemelt ápolási díjat

Mintegy 18 ezer családot, illetve háztartást érint,
hogy több mint nettó ötezer forinttal, 40 ezer fo-
rintra nõtt az emelt összegû ápolási díj, valamint
bevezették a kiemelt ápolási díjat, ami közel net-
tó 48 ezer forint havi jövedelmet jelent az érintet-
teknek. Emelt összegû ápolási díj azoknak jár,
akiknek hozzátartozója fokozott ápolást igényel,
kiemelt ápolási díjban a legsúlyosabb egészségi
kategóriába tartozó családtagot gondozók kap-
nak. A bruttó juttatásból levonják a tíz százalékos
nyugdíjjárulékot, így az ápolási díj beleszámít
majd a nyugdíjba. 

Bérpótlék a tanároknak 

Kiegészítõ illetmény jár a tanároknak, ha heti 32
óránál több idõt kell munkahelyükön tölteniük
vagy heti 26 óránál többet kell tanítaniuk. Az ál-

lami iskolákban tanítók részére megállapított
emelés havonta átlagosan ezer és kétezer forint
bértöbbletet jelent. Márciustól januárig vissza-
menõleg ugyancsak bérpótlék illeti meg a szociá-
lis, a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ágazatban
dolgozó mintegy százezer alkalmazottat. A támo-
gatással átlagosan 5-11 százalékkal nõ a fizetés.

Módosultak a postai díjszabások 

A közönséges levél feladásának díja 30 grammig
110 forintról 115-re, 50 grammig 145 forintról
150-re emelkedett, a hivatalos iratért 325 forint
helyett 330-at kell fizetni. Inflációkövetõen öt fo-
rinttal drágult az elsõbbségi levél ára, az ajánlotté
250-rõl 265-re, a levelezõlapé és a képes levelezõ-
lapé 85-rõl 90-re, míg a tértivevény díja 165-rõl
180 forintra emelkedett.

Nem drágult az autópálya matrica

Sem az e-matricás, sem a HU-GO e-útdíj rend-
szerben nem történt áremelés, a tavaly megvásá-
rolt éves e-matricák 2014. január 31-ig érvénye-
sek. A 3,5 tonna alatti gépjármûvek, motorkerék-
párok és autóbuszok e-matricáját az autópályára
felhajtás elõtt kell megvásárolni, a 3,5 tonna
megengedett legnagyobb össztömeget meghala-
dó tehergépjármûvek a HU-GO e-útdíj rendszer-

ben kifizetett jeggyel vagy mûködõ fedélzeti esz-
közzel és feltöltött egyenleggel használhatják a
díjköteles útszakaszokat. 

Illetékmentes vagyonátruházás  

Mostantól nem terheli sem ajándékozási, sem va-
gyonátruházási illeték a házastársak közötti ingat-
lan vagy vagyontárgy átruházását, míg az elsõ la-
kás megszerzéséhez kapcsolódó illeték kifizetésé-
re immár életkortól függetlenül mindenkit meg-
illet a pótlékmentes részletfizetés lehetõsége. 

Bûncselekmény a bundázás

Változott a bundázás jogi meghatározása: január-
tól a sporteredmény tiltott befolyásolása önálló
bûncselekménynek minõsül és három, illetve öt
évig terjedõ szabadságvesztéssel sújtható. A lakás-
maffiával kapcsolatos ügyekben a sértett kérheti
lakása kiürítését, amennyiben abban a feltétele-
zett elkövetõk laknak vagy õk engedték át más-
nak a lakhatást. Újdonság, hogy a szabálysértési
eljárásokban bevezetik a mediációt, míg aki ter-
mészeti, védett természeti területen, illetve va-
dászterületen póráz nélkül hagyja sétálni kutyá-
ját, szabálysértést követ el. 

Javuló budai villamosközlekedés

Sûrûbben járnak az új évben a budai villamosok:
a 18-as kocsijai a reggeli csúcsban 6 percenként
követik egymást, míg a délutáni csúcsidõszak
meghosszabbításával este hét után is  7-8 perces já-
ratsûrûségre lehet számítani. 12 percre csökken
az eddigi 15 perces reggeli csúcsidei járatkövetés a
19-es, valamint a 41-es vonalán, ennek eredmé-
nyeképpen a közös budai rakparti szakaszon 7-8
helyett 6 percenként halad majd el a villamos. 

Öt hosszú hétvége 2014-ben

A naptár szeszélye folytán idén mindössze öt al-
kalommal toldhatjuk meg két nappal a hétvégi
pihenést – derült ki a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium rendeletébõl. Mivel május 1. csütör-
tökre esik, az utána következõ péntek pihenõnap
lesz, ezt május 10-én, szombaton kell ledolgozni.
Szintén hosszú hétvége lesz október 23. és októ-
ber 26. között, az október 24-i plusz szabadnapot
egy héttel korábban, október 18-án pótoljuk be.
2014-ben december 24. szerdára esik, ami már
pihenõnapnak számít, de emiatt december 13-
án szombaton dolgozni kell, így karácsonykor öt
szabadnapot kapunk. Mindezek mellett termé-
szetesen húsvét és pünkösd hétfõ miatt további 2
háromnapos hétvégével számolhatunk az idei
esztendõben.

Több marad a pénztárcánkban 

Polgárbarát változások az új évben
Számos, a lakosság életét pozitívan befolyásoló változással köszöntött be az új esztendõ. Januártól bõvülnek a családtámogatások, már elérhe-
tõ a gyed extra, emelkedik a nyugdíj és a minimálbér, többen vehetik igénybe a rokkantsági támogatásokat, míg a közfoglalkoztatásban dolgo-
zók magasabb jövedelemre számíthatnak. 

Emelkedik a nyugdíj és a rokkantsági ellátás

Idén januártól 2,4 százalékkal nõtt a nyugdíjak összege, valamint ugyanekkora mértékben emelke-
dett a rokkantsági, a rehabilitációs és a baleseti ellátások összege. Tavaly a nyugdíjak vásárlóértéke
3,2-3,4 százalékkal nõtt. Módosultak a rokkantsági szabályok, e szerint elsejétõl a megváltozott
munkaképességû személyek ellátására az is jogosult, akinek egészségi állapota legfeljebb hatvan szá-
zalékos és 10 éven belül 2055 nap vagy 15 éven belül 3650 nap biztosítási idõvel rendelkezik.
Mostanáig 5 éven belül legalább 1095 nap munkaviszonyt kellett igazolni. A jogosultság csak akkor
szûnik meg, ha a rokkant személy keresõtevékenységbõl származó jövedelme három egymást köve-
tõ hónapban meghaladja a minimálbér másfélszeresét. Megváltozott munkaképességûnek kell te-
kinteni a rehabilitációs járadékban részesülõ munkavállalót is, így az érintettek részesülhetnek a tá-
mogatott foglalkoztatásban. 

Folytatódik a rezsicsökkentés
A polgári kormány szándékai szerint a lakhatás
költségeinek mérséklése idén is folytatódik, a
tervek szerint az egyes közmûszolgáltatások ára
az év során különbözõ idõpontokban mérsék-
lõdhet.
Az elmúlt évben két alkalommal csökkentette
a családok rezsiköltségét a kormányzat, január-
tól 10 százalékkal lett olcsóbb a földgáz, az áram
és a távhõ, míg júliustól a vízért, a csatornáért,
a szemétszállításért, a szennyvízszippantásért, a
PB gázért és a kéményseprésért kellett keveseb-
bet fizetni. Novemberben újabb rezsicsökken-
tés valósult meg, ekkor a gáz, az áram, valamint
a távhõ díja átlagosan 11,1 százalékkal csök-
kent. A tervek szerint 2014-ben tovább folyta-
tódik a rezsicsökkentés. 
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A választások éve lesz 2014 Magyarországon.
Tavasszal országgyûlési képviselõket választunk,
májusban az Európai Parlament magyar képvise-
lõit, októberben pedig fõpolgármestert, polgár-
mestereket és önkormányzati képviselõket. Õsszel
választják meg a nemzetiségek is a helyi, területi és
országos önkormányzati képviselõiket.  

Lapzártánkig a köztársasági elnök még nem
hirdette ki az országgyûlési választások idõ-
pontját; a jogszabályok alapján annyit lehet
tudni, hogy a dátum április vagy május hónap
valamelyik vasárnapjára eshet – kivéve a hús-
vétvasárnapot.

A választási rendszer jelentõsen átalakult.
Lényeges változás, hogy két forduló helyett idén
már csak egyet tartanak, emellett – az országgyû-
lési képviselõk létszámának csökkentésével össze-
függésben – 176 helyett 106 egyéni választókerü-
letben indulhatnak a képviselõjelöltek. Ennek
nyomán a 01. számú egyéni választókerület terü-
lete – a többihez hasonlóan – jelentõsen kibõ-
vült: ez a körzet az I. kerület mellett immár a tel-
jes V. kerületet, valamint a VIII. és a IX. kerület
egyes részeit is magába foglalja.

A kisebb parlamentben a 106 egyéni képviselõ
mellett csak országos pártlistáról bekerülõ képvi-
selõk fognak ülni (93-an), a korábbi területi listás
mandátumok megszûnnek. Újdonság, hogy
idén pártlista helyett országos nemzetiségi listára
is lehet voksolni, ehhez azonban a magukat nem-

zetiséginek vallók részérõl elõzetes regisztráció
szükséges. Szintén új elem, hogy regisztráció ese-
tén a magyarországi lakcímmel vagy bejelentett
tartózkodási hellyel nem rendelkezõ magyar ál-
lampolgárok is szavazhatnak levélben. 

Fontos tudni, hogy elõzetes regisztrációra az
elõbbi eseteken kívül nincs szükség: az, akinek a
bejelentett lakóhelye, illetve tartózkodási helye
magyarországi címen található, automatikusan
bekerül a választási névjegyzékbe – e tekintetben
tehát maradt a korábbi rendszer. Változás ugyan-
akkor, hogy aki Magyarországon, de a magyaror-
szági lakóhelyétõl eltérõ helyen kíván szavazni, s
itt a szavazást megelõzõ péntek 16 óráig a helyi vá-
lasztási irodában leadta átjelentkezési kérelmét,
akkor – a korábbiakkal ellentétben – nem az új
hely, hanem az eredeti lakóhely szerinti választó-
kerület jelöltjeire adhatja le voksát. 

Európai parlamenti választások 
május 25-én

2014-ben európai parlamenti választásokat tarta-
nak az Európai Unió minden tagállamában, így
Magyarországon is – ennek idõpontja nálunk
május 25-én lesz. A választás egyfordulós listás
szavazás, amelyre ötévente kerül sor, és csak azok
a pártok indulhatnak rajta, amelyek legalább 20
ezer polgár ajánlását összegyûjtötték. Magyar-
ország mandátumainak száma – Horvátország
2013-as EU-csatlakozása és a lisszaboni szerzõdés-

ben a képviselõk számára meghatározott felsõ
korlát miatt – az Európai Tanács egyik tavalyi ha-
tározata alapján 22-rõl 21-re csökken. 

A magyar pártlistákra az Európai Unió más or-
szágainak állampolgárai is voksolhatnak,
amennyiben itt laknak, ehhez azonban a névjegy-
zékbe való felvételt kell kérniük legkésõbb a sza-
vazást megelõzõ 16. napon. A más uniós tagál-
lamban élõ magyar állampolgárok a külföldi la-
kóhelyük szerinti jelöltek közül választhatnak,
amennyiben kérik az adott uniós országban az ot-
tani jogszabálynak megfelelõen a névjegyzékbe
való felvételüket. 

Önkormányzati választások

Az önkormányzati képviselõk és polgármesterek
(valamint a fõpolgármester) választását október-
ben kell megtartani. Az önkormányzati képvise-
lõk választása egyfordulós, és a választáson a kül-
földön tartózkodó választópolgárok nem szavaz-
hatnak. A választópolgárok döntenek a helyi kép-
viselõ-testület összetételérõl, a polgármester sze-
mélyérõl, illetve a megyei közgyûlés tagjairól. A
Budapesten élõk a fõpolgármester személyérõl is
döntenek majd októberben. A korábbi négy éves
ciklus helyett idén már öt évre választjuk meg a
helyi képviselõket és polgármestereket.

Az önkormányzati választással egy napon vá-
lasztják meg a nemzetiségek is a helyi, területi és
országos önkormányzati képviselõket. 

Változások a választási rendszerben

Választások 2014
Igényelhetõ a 
lakás helyreállítási
támogatás

Egyszerûsítették a lakás helyreállítási támoga-
tás igénylését. Az igénylõk február 28-ig nyújt-
hatják be igénylésüket a Budavári Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnál. 

A lakás helyreállítási támogatást az Önkor-
mányzat azon rászorulóknak biztosítja, akik ön-
erejükbõl képtelenek a lakásukban elvégezni
olyan állagmegóvási munkákat, mint például a
tisztasági festés, az elavult vezetékek javítása, a
szigetelési munkák, s a mosdó helyiségek kar-
bantartása. A támogatás megállapításának
együttes feltételei: a kérelmezõ 65. életévét be-
töltötte, vagy rendszeres szociális segélyben ré-
szesül, illetve azon család részesülhet ebben a tá-
mogatásban, ahol kettõ vagy több gyermeket
nevelnek.

A jogosultsági jövedelemhatárt a rendelet
egyedülállók esetén az öregségi nyugdíjmini-
mum 250 %-ában (71.250,- Ft), család esetén
az öregségi nyugdíjminimum 200%-ában
(57.000,- Ft) határozza meg. A támogatás mérté-
ke egy lakásra egy alkalommal legfeljebb
200.000,- Ft lehet. 

A lakás helyreállítási támogatás iránti kére-
lem február 28-ig nyújtható be a Budavári
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központnál (1012 Budapest, Attila út 89.) 

További információkért keressék bizalom-
mal a Budavári Önkormányzat Népjóléti
Csoportjának munkatársait, akik készséggel
állnak a rendelkezésükre.

Társasházi 
fórum 
a Városházán
Társasházi közös képviselõk részére tartanak
fórumot január 21-én, kedden 17.00 órakor a
Polgármesteri Hivatal aulájában. (I., Kapisztrán
tér 1.) 
Tervezett program a 2014. február 1-tõl hatály-
ba lépõ – a jegyzõi hatáskörbe kerülõ törvényes-
ségi felügyelet szabályainak áttekintése.

A Várnegyed lakosaihoz az elmúlt hetekben
egy olyan tartalmú tájékoztatót juttattak el is-
meretlenek, amely szerint a bérlakás-törvény
módosításával lehetõvé vált, hogy felmondják
az önkormányzati lakásbérleti szerzõdést, mivel
a bérlemények nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentõségû beruházással érintett terü-
leten helyezkednek el. A tájékoztató szövege
azonban szándékosan félrevezetõ, a Vár polgár-
városi része ugyanis nem ilyen terület – kiemelt
beruházás kizárólag a Várkert Bazár rekonst-
rukciója által érintett ingatlanokon zajlik a ke-
rületben. A kiemelt beruházások által érintett

bérlõk „önkényes kiköltöztetésének” lehetõsé-
gével kapcsolatos állítások sem felelnek meg a va-
lóságnak. A törvénymódosítás értelmében az
önkormányzati vagy állami tulajdonban lévõ la-
kás bérlete akkor szûnik meg, ha az egy nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt jelentõségû be-
ruházás megvalósítását akadályozza, ugyanakkor
ha a bérlõ életvitelszerûen tartózkodik a lakás-
ban, részére azonos színvonalú cserelakást kell
felajánlani. Nem életvitelszerû tartózkodás ese-
tén háromhavi bérleti díjnak megfelelõ összegû
kártalanítást kell számára kifizetni. 

L. Simon László (Fidesz) képviselõ, a Várbazár-

rekonstrukciót felügyelõ kormánybiztos a tör-
vénymódosító javaslatának parlamenti vitájá-
ban kiemelte: „nem arról van szó, hogy bárkit ki
lehetne tenni a lakásából, hanem annak a meg-
oldását szeretné ez a javaslat elérni, hogy ha vala-
ki szándékosan nem akar az állammal megegyez-
ni, adott esetben a jelenlegi jogszabály nyújtotta
helyzetet vagy lehetõséget kihasználva az államot
akarja megzsarolni”. Hozzátette: a jogszabály azt
a lehetõséget, hogy az ingatlanbérlõ számára cse-
relakást, kompenzációt vagy kártalanítást kell
nyújtani, természetesen nem írja felül, tehát erre
a jövõben is lesz lehetõség.

Nem érinti a Várban élõket a bérlakás-
törvény módosítása

Az elmúlt napokban több sajtóhír is
napvilágot látott a Batthyány tér felújí-
tásával kapcsolatban. A cikkek írói azt
kifogásolták, hogy koncepció nélkül,
csak a tér egy részén cserélték le a régi
burkolatot. Ma már látható, hogy janu-
ár eleje óta újra zajlik a munka. A
Várnegyed utánajárt, mi is történik a
Batthyány téren. 

Budapest egyik legszebb barokk terének
a felújítását már régóta szorgalmazza a
kerület, a teljes felújítást azonban saját
erõbõl nem tudták megvalósítani.
Ráadásul a tér rendezése csak akkor va-
lósulhat meg igazán, ha jelentõsen csök-
kenteni lehet az itt parkoló, várakozó
buszok számát. Ehhez pedig elõször Bel-
Buda közlekedését kell átszervezni a fo-
nódó villamosok megépítésével.   

A Budavári Önkormányzat ezért elsõ
lépésben, saját beruházás keretében az
elhasználódott, töredezett betonjárda-
burkolat lecserélését, a zöldterületek
rendezését, az utcabútorok felújítását és
a kandeláberek cseréjét célozta meg. A
tervezés már tavaly nyáron megkezdõ-
dött, és az õsz elején lefolytatták a közbe-
szerzési eljárást is. Az eredeti elképzelé-
sek szerint a burkolatcserét tavasszal
kezdték volna meg, ám a kedvezõ idõjá-
rásnak köszönhetõen már november-
ben megindulhatott a munka elsõ fázi-
sa. A kivitelezõ Hornyák Kft. november-
ben és decemberben mintegy 400 négy-
zetméternyi felületet burkolt le téglaha-
tású beton térburkolattal a fõ gyalogos-
úttól a Szent Anna templom irányába.
A munkálatokat a decemberi ünnepek
elõtt befejezték, levonultak a területrõl,

hogy a karácsonyi-újévi ünnepkörben
Budapest egyik legforgalmasabb terén
ne maradjon nyílt munkaterület. Ezt ér-
telmezték úgy, hogy ezzel be is fejezõdött
a felújítás. Ráadásul megtévesztõ volt az
is, hogy a frissen elkészült térburkolat
mellé helyezte ki a BKK az új informáci-
ós központ létrehozásáról szóló tájékoz-
tató táblát. Így sokan tévesen azt gondol-
ták, az ott feltüntetett összegbõl készült
el a burkolatcsere. 

A valóságban a tér teljes – a szerviz-
utakkal határolt –  területének burkolat-
cseréje, a zöldterületek felújítása, a ker-
tészeti munkák elvégzése és az utcabúto-
rok felújítása 86 millió forintba kerül,
amelyet a Budavári  Önkormányzat sa-
ját erõbõl finanszíroz.    

Január elején, köszönhetõen az enyhe
idõjárásnak újból munkaterületté vált a
tér egy része: a kivitelezõ megkezdte a
második ütem kivitelezését. A fõ gyalo-
gosúttól a Máltai Szeretetszolgálat épü-
letének irányába feltörik a rossz minõsé-
gû betonjárdákat és itt is a már megis-
mert, téglahatású betonburkolatot épí-
tik ki. Ezt követõen, a III. és a IV. ütem-
ben a buszmegállók által határolt terüle-
teken dolgoznak majd, és tavasszal állít-
ják fel a térre az ivókutat. 

A tér közvilágítása is megújul, új
Budavár típusú kandelábereket állíta-
nak fel a sétautakon. A teljes beruházás
májusra készül el. A kivitelezõ addig az
itt élõk és az erre közlekedõk türelmét
kéri a munkával járó esetleges kellemet-
lenségekért.       

Hamis hírek a sajtóban

Folytatódik a Batthyány tér
felújítása 

2013-ban is folytatódott a vári
utak felújítása: tavaly év végére el-
készült a Tárnok utca átépítése,
ennek keretében vágott kocka-
kõburkolatot kapott az útpálya és
a járda, utóbbi alá kábelvédõ csõ
is került, ennek köszönhetõen a
késõbbiekben bontás nélkül
megoldható az utólagos kábelté-
vé, internet vagy elektromos veze-
tékezés. Mivel egy szintbe hozták a járdát és az útpályát, a vízelvezetést egyút-
tal a gyalogos- és az autós felületet is elválasztó folyókával oldották meg.
Szintén újdonság, hogy a parkolóhelyek határait gránitkõvel jelzik, a kocka-
köveket speciális vízzáró mûgyantával fugázták. 

Elkészült a Dísz téren a parkoló rész is, a keleti oldalon az útpálya, illetve
a posta elõtti járdaszakasz is megszépült. A munkálatok tavasszal folytatód-
nak, a Dísz téren elvégzik a Hunyadi János úti felvezetõ és a Palota út koc-
kaköves részének átépítését. A munka az idõjárás függvényében indulhat,
a kivitelezõ szeretne minél elõbb hozzálátni a kövezéshez. Ezt követõen a
Fortuna utca felújítása következik: itt is elvégzik a balesetveszélyessé vált út-
burkolat cseréjét és a járda felújítását. 
Az Önkormányzat saját beruházásban végzi el a Szentháromság tér –
Szentháromság utca – Hess András tér burkolatának teljes felújítását. A
munkaterületet már januárban átadták az építkezést végzõ Penta Kft-nek.
A fejlesztés keretében újjászületik a Szentháromság utca és a csatlakozó jár-
da, a Hadik szobor melletti térrészlet, az Úri utca - Szentháromság utca cso-
mópont, valamint a Hess András tér út- és járdaburkolatai és az itteni zöld-
felületek. A Szentháromság szobor körüli területen és a Magyarság Háza
elõtt díszburkolat létesül. 

A terveknek megfelelõen a tava-
lyi év végén elkészült a Tárnok
utca teljes szakaszának átépíté-
se, ahogyan a Dísz téri parkoló, a
keleti oldalon az útpálya, vala-
mint a posta elõtti járdaszakasz
is új burkolatot kapott. Szintén
befejezõdött az Esztergomi ron-
della sétáló részének teljes re-
konstrukciója. A vári fejlesztések
ezzel nem fejezõdtek be, a mun-
kálatok tavasszal folytatódnak.

Útépítések a Várban

Elkészült az Esztergomi rondella sétáló részé-
nek felújítása
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December 23-án közel négyszázan vettek részt
az I. kerületi idõsek és egyedülállók karácsonyi
ünnepségén. A Magyar Telekom székház nagy-
termében Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács
Emese, a Népjóléti Iroda vezetõje köszöntötte a
megjelenteket, akiket a szervezõk a hagyomá-
nyoknak megfelelõen, ezúttal is az alkalomhoz
illõ mûsorral és ajándékcsomaggal vártak.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a nemze-
dékek összetartozásáról, a nemzet sorsközössé-
gérõl szólt. Hangsúlyozta, hogy az idõsebb gene-
rációk megbecsülése nem merülhet ki a forma-
litásokban. A Budavári Önkormányzat minden
évben hajókirándulásra hívja az idõseket, kultu-
rális rendezvényeket szervez számukra, s a szoci-
ális gondozók sokakkal személyes kapcsolatban
állnak. - Segítünk, ha csöpög a csap, ha festeni
kell, busszal könnyítjük a Fény utcai piacra való
lejutást és idén is biztosítani tudtuk a karácso-
nyi támogatást. -A karácsony a magányosok szá-
mára különösen nehéz idõszak – mondta a pol-
gármester, hozzátéve, hogy – szeretnénk éreztet-
ni, hogy senkit sem hagyunk magára.

Dr. Nagy Gábor Tamás elõbb Babits Mihály
Emlékezés gyermeteg telekre címû versébõl idé-
zett, majd két idõs kerületi polgár személyes
hangú levelébõl olvasott fel. Az elsõ levél feladó-
ja a Népjóléti Iroda munkatársainak mondott
köszönetet, a második feladója a Várkert Bazár
újjáépítését üdvözölte. Budavár polgármestere
végül a kerületi polgárok és az önkormányzat
kölcsönös együttmûködésére hívta fel a figyel-
met, majd békés, áldott karácsonyi ünnepeket
kívánt a rendezvény vendégeinek. 

Rogán Antal országgyûlési képviselõ, frakció-
vezetõ a korábban általános családmodellrõl, a
különbözõ nemzedékek együttélésérõl és szoli-
daritásáról  beszélt a jelenlévõknek. Úgy vélte,
ma már ritka, hogy egy fedél alatt éljen három-

négy generáció, a családi gondoskodást a közös-
ségi – önkormányzati és az egészségügyi ellátó-
rendszeren belüli – gondoskodás vette át. -A mi
nemzedékünknek fontos, hogy kiszámítható je-
len és jövõ álljon azok elõtt, akik újjáépítették az
országot. A nyugdíjkassza stabilizálása, a gáz- és
villanyszámla csökkentése egyaránt ezt a célt
szolgálja – hangsúlyozta, majd néhány szemé-
lyes adventi és karácsonyi gondolattal kívánt
kellemes ünnepeket a jelenlévõknek.

Az ünnepi mûsort Lukács Sándor Jászai-díjas,
érdemes és kiváló mûvész – az I. kerület lakója -
nyitotta meg. Elsõként Szabó Lõrinc: Ima a
gyermekekért címû versét, majd a Karácsony hó
nélkül címû saját költeményt mondta el.

A prózai percek után kezdetét vette a zenés
délután, amelyben Dancs Annamari, a Buda-
pesti Operettszínház mûvésznõje idõutazásra
hívta a közönséget. Operett- és musicalrészle-
tek, valamint saját szerzemények egyaránt he-
lyet kaptak a válogatásban. A fiatal énekesnõ el-
árulta, hogy Sepsiszentgyörgyön nõtt fel és az
1990-es évek elején a Székely Mikó Kollégium
Népi Együttese szólistájaként beutazta a
Kárpát-medencét. 1996-ban kezdett könnyûze-
nét énekelni, tíz évvel késõbb pedig a Kolozs-
vári Zeneakadémia operaénekesi szakán szer-
zett diplomát. Brassóban opera, Bukarestben
operett szerepek várták, majd  Budapesten is
bemutatkozhatott. Jelenleg a Csárdáskirály-
nõben és a Marica grófnõben játszik. Dancs
Annamari mûsorát a közönség vastapssal jutal-
mazta.

A karácsonyi program ajándékozással zárult.
A vendégeknek dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester, dr. Jeney Jánosné alpolgármester,
Rogán Antal országgyûlési képviselõ és Judák
Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese irodaveze-
tõ asszony adta át a karácsonyi finomságokat
tartalmazó csomagokat.

Karácsonyi zenés est

A hagyományoknak megfelelõen karácsony elõtt
ismét vidám ünnepi mûsorral és ajándékokkal
kedveskedett az önkormányzat a kerületben élõ
nagycsaládosoknak. Ezúttal mintegy száznyolc-
van csomag került a polgármesteri hivatal aulájá-
ban felállított karácsonyfa alá, az ajándékokat a
szülõk kérései, illetve a családsegítõ munkatársai-
nak javaslatai alapján állították össze.

Az önkormányzat lehetõségeihez mérten 2013-
ban is igyekezett boldogabbá tenni a kerületben
élõ gyermekek mindennapjait – hívta fel a figyel-
met a nagycsaládosok számára a polgármesteri hi-
vatal aulájában megrendezett karácsonyi ünnep-
ségen Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese.
A népjóléti iroda vezetõje elmondta, hogy ennek
szellemében karácsonyt megelõzõen mintegy két-
száz család kapott hatezer forintos egyszeri támo-
gatást, valamint a fenyõfa megvásárlásához továb-
bi ötezer forint hozzájárulást. Szintén az odafigye-
lést jelzi az immár ötödik alkalommal megjelent
Gondoskodó önkormányzat címet viselõ tájékoz-
tató füzet, valamint a születési támogatás ötvenrõl
hetvenötezer forintra emelése.

Karácsony igazi üzenetére hívta fel a gyerekek
figyelmét dr. Nagy Gábor Tamás, aki elmondta,
hogy a megváltó szerény körülmények között,
azonban a legnagyobb szeretetben született.
Szülei tudták, hogy az új élet érkezésével egy cso-
da veszi kezdetét. Ez az önzetlen szeretet az, amely
összetartja a családokat, e nélkül nem lehet teljes
az életünk. Az ünnep lényege az öröm és az
együttlét, az ajándékok csak ezek után következ-
nek. Manapság egyre kevesebb szó esik az ünnep

lényegérõl, a karácsonyt sokkal inkább egyfajta
téli munkaszünetnek tekintik. A mi dolgunk te-
hát az, hogy õrizzük meg a karácsony öröktõl való
értékeit, amihez a Budavári Önkormányzat töb-
bek között a nagycsaládosok számára megrende-
zett ünnepséggel járul hozzá. 

A szokásoknak megfelelõen a családokat vidám
mûsor várta, a jó hangulatról a Kiss Kata Zenekar
„Minden napra egy angyal” címû koncertje gon-
doskodott. Angyalokból pedig ezúttal több is
akadt, hiszen a meghívottak az önkormányzat jó-
voltából személyre szabott ajándékokat kaptak. 

Ajándékok a nagycsaládosoknak 

Magyar költõk
délutánja
2013-ban advent utolsó vasárnapja csak két
nappal elõzte meg a szentestét. A Városháza fel-
díszített karácsonyfája ünnepi hangulatot vará-
zsolt az aulába, ahol a Misztrál együttes adott
nagy sikerû koncertet. A rendezvényen részt
vettek a kerület díszpolgárai, kitüntetettjei, köz-
életi személyiségek is. Mások mellett Rogán
Antal országgyûlési képviselõ, frakcióvezetõ is
áldott karácsionyt kívánt a budaváriaknak. 

Fejes Csaba, a Budavári Nagyboldogasszony
Fõplébánia káplánja Lukács evangéliumából
idézte fel a karácsony legfontosabb eseményét,
a Megváltó születését, amelyet az Úr angyalai
adtak tudtul a pásztoroknak. Az atya két fontos
üzenetet hangsúlyozott hallgatóságának. Az el-
sõ: Istennek fontos volt, hogy megváltson min-
ket, ezért mi is becsüljük meg önmagunkat. A
második, hogy képesek legyünk egymást érté-
kelni. Beszédét követõen Fejes Csaba meggyúj-
totta a negyedik adventi gyertyát.

Az ünnepi mûsor a Misztrál együttes mûsorá-
val folytatódott. Heinczinger Miklós, Hoppál
Mihály, Pusztai Gábor, Tóbisz Tinelli Tamás és
Török Máté a magyar irodalom kiemelkedõ
alakjainak – Ady Endrétõl Dsida Jenõig,
Balassitól Pilinszky Jánosig – megzenésített ver-
seibõl válogattak. A furulya-, nagybõgõ-, dob-,
koboz- és mandolin-kísérettel elõadott versso-
rok különleges hangzása tovább erõsítette az
ünnepi hangulatot.                                                        r.a.

Julianus barátra emlékezik 
a Lánchíd Kör
22001144..  jjaannuuáárr  2255--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1100..3300  óórraakkoorr tartja
hagyományos  Julianus-megemlékezését a Lánchíd
Kör. A Selyemút címmel Rabb Péter, egyetemi ad-
junktus (Budapesti Mûszaki Egyetem) tart elõadást.
Helyszín: Hilton Szálló (Budai Vár).
22001144..  jjaannuuáárr  2266--áánn,,  vvaassáárrnnaapp  1111  óórraakkoorr  dr. Zeõke
Pálra, a Lánchíd Kör alapító elnökére emlékeznek szü-
letésének centenáriumán a Felsõ-krisztinavárosi
Szent Anna templomban tartandó szentmisén, majd
az altemplomban elhelyezett urnánál. Várják mind-
azokat, akik ismerték és szerették õt, hogy együtt em-
lékezzenek példamutató életútjára. 
www. lanchidkor.hu

Országos Mezõgazdasági Könyvtár
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
22001144..  jjaannuuáárrjjááttóóll  az Országos Mezõgazdasági Könyvtár
két kiállítóterme (Ujhelyi terem és nyitott galéria kiállító
tér) Vármezõ Galéria néven szerepel.
A nyitó tárlaton 50 meghívott mûvész alkotásaival a
könyvtárban az elmúlt 12 évben tartott képzõmûvészi
kiállításokról emlékeznek meg.
Az Ujhelyi teremben a Budai Rajziskola négy szabad-
iskolai festõ szakos növendékének – Bakonyi Éva, Réti
Tamás, Tessényi Rita és Váradi Judit – festményeibõl
Négyen, képben címmel látható válogatás. A kiállítá-
sok ingyenesen megtekinthetõek hétköznap 9-18, hét-
végén 10-16 óráig.

Budavári Általános Iskola
((II..,,  TTáárrnnookk  uu..  99--1111..))
JJaannuuáárr  2211--éénn  1100  óórraakkoorr Morotc László, I. kerületi fes-
tõmûvész képeibõl nyílik kiállítás. A megnyitóra min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak.

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..99..))
FFeebbrruuáárr  11..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll  Angyalbárányok – dra-
matikus játék.  A palóc legendamesét az Évkerék
Társulat adja elõ: Gulyás Anna - mese, ének, Kiss
Krisztián - koboz, furulya, kaval.
FFeebbrruuáárr  88..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll  a Kompánia Színházi
Társulat - Sári, Samu és a titkok címû drámafog-
lalkozására vár benneteket, ahol az álmoké lesz a
fõszerep. Ajánlott korosztály: 5-11 éves korig.
FFeebbrruuáárr  1155..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll  Könyvdoktor Zorka se-
gít elrongyolódott, szakadt, agyonolvasott meseköny-
veidet rendbe hozni. Ajánlott korosztály: 5-12 éves ko-
rig.
FFeebbrruuáárr  2222..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll Télûzõ farsangi kézmû-
ves foglalkozás Farkas Réka ipamûvésszel.
FFeebbrruuáárr  2233..,,  vvaassáárrnnaapp  1111  óórrááttóóll Mesés-zenés világjá-
rás Kovácsovics Fruzsival: Észak-Amerikában.
Ajánlott korosztály: 3-10 éves korig.

Tabulatúra régizene klub
((II..,,  SSzziilláággyyii  DDeezzssõõ  ttéérr  33..))
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt január 27-én,
hétfõn 19 órakor a Budai Református Egyházközség
gyülekezeti termébe, ahol az év elsõ Tabulatúra
régizene klub vendége a Kecskés Együttes lesz. A be-
lépés ingyenes. 

Vízivárosi Galéria
((IIII..,,  KKaappááss  uu..  5555..))
Mûvészek a II. kerületben. Festmények, szobrok, texti-
lek, tárgyak címmel Schéner Mihály emlékkiállítás lát-
ható január 30-ig. Nyitva: keddtõl péntekig 13-18 óráig,
szombaton 10-14 óráig. www.vizivarosigaleria.hu

Programok

Ajándékokat 
hoztak a „tabáni
angyalok” 
Kedves tabáni hagyomány, hogy a városrész la-
kói karácsony elõtt megajándékozzák a nagy-
családosokat. A „tabáni angyalok” megannyi
díszes csomaggal rakták körül a Virág Benedek
Házban felállított karácsonyfát. A nagycsalá-
dokban élõ gyerekek örömére négy évvel ez-
elõtt életre hívott programra soha nem hoztak
még ennyi ajándékot. Méghozzá nem is akár-
milyeneket, hiszen a legkülönbözõbb játékok-
tól kezdve a háztartási kisgépeken keresztül csu-
pa hasznos holmi került a fa alá. 

Cserébe mindenkit megvendégeltek, az el-
maradhatatlan karácsonyi puszedlihez és ka-
lácshoz a gyerekek teát, a felnõttek forralt bort
kaptak. A mulatság a szomszédos Mese-
múzeumban folytatódott, ahol a naphegyi óvo-
dások ünnepi mûsorának tapsolhatott a szép-
számú közönség. A „tabáni angyalok” jóvoltá-
ból összegyûlt ajándékokat a Nagycsaládosok
Országos Szövetségének kerületi csoportja jut-
tatta el a nagycsaládosoknak. 
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Közel nyolcszáz év budavári krónikáját mutatja
be a Budapesti Történeti Múzeum  új állandó ki-
állítása. A számos hazai közgyûjtemény bevoná-
sával létrejött, jelentõs képzõ- és iparmûvészeti
anyaggal és fotókkal illusztrált tárlat egy képzelet-
beli idõtengely mentén vezeti a látogatót a 13. szá-
zadtól a jelenkorig. A kiállításon a látogatók nyo-
mon követhetik, hogyan alakult az egymást köve-
tõ uralkodók ízlése nyomán a IV. Béla által épített
erõdítmény királyi palotává, majd milyen dönté-
sek következtében vált korunkra „a kultúra várá-
vá”. Fényképes összeállításunkban egy-egy jelen-
tõs korszak emlékeit emeltük ki.

Mátyás király kályhacsempéi

A tatárjárás után IV. Béla az ország védelme érde-
kében nagyarányú várépítési programba kezdett.
A védekezésre kiválóan alkalmas, addig gyéren la-
kott Várhegyen falakkal és tornyokkal megerõsí-
tett várost építtetett. Így kezdõdött a Budai Vár
története, amely késõbb V. Istvánnak, IV.
Lászlónak is szállást adott, III. András pedig itt is
halt meg. Luxemburgi Zsigmond a 15. század ele-
jén udvarát a kormányhivatalokkal és a központi
bíróságokkal együtt Visegrádról véglegesen
Budára helyezte. A királyság fõvárosa ezután a ki-
rályi rezidencia lett. 

Mátyás királlyá választását követõen fényes kí-
sérettel vonult be Budára. Uralkodása nagy részé-
ben is többnyire itt tartózkodott. A palota átépí-
tésével és korszerûsítésével emelte a rezidenciája
fényét. Második feleségével, Aragóniai Beatrix-
szal virágzó itáliai reneszánsz udvari kultúrát te-
remtettek Budán.

Mária Terézia idején

A múzeumot befogadó legkorábbi barokk épü-
letmag Mária Terézia idején, országos közadako-
zásból jelentõsen kibõvült. A középszárny udvari
oldalán a díszterem, a fõtengelyben az átellenes
dunai oldalon az uralkodó pár hálószobája ka-
pott helyet. A kétemeletes épület tetõzetében a
palota két legfõbb helyiségét felül kettõs kupola
jelezte. Mária Terézia azonban nem kívánta rezi-

denciaként használni az épületet. Magyar alattva-
lóit azzal igyekezett kárpótolni, hogy 1771-ben
visszahozatta Ragusából Szent István ereklyéjét,
majd centrális kápolnát emeltetett a Szent Jobb
számára. A királynõ Sankt Pöltenbõl ideköltöz-
tette az Angolkisasszonyokat, majd 1777-ben úgy
döntött, hogy Nagyszombatból idehelyezi az egye-
temet. A legjelentõsebb változás a dunai kupola
csillagvizsgáló toronnyá alakítása volt.

József nádor és Alexandra Pavlovna 

1795  és 1847 közt József nádor lakott a palotá-
ban. A fõherceg 1799-ben vette feleségül I. Pál
orosz cár leányát, Alexandra nagyhercegnõt. Az
ortodox vallású nádorné nagy népszerûségnek
örvendett, s a palota újra az udvari élet színtere
lett. (Többek között az õ tiszteletére látogatott
Budára Beethoven is.) A másfél évig tartó közéle-
ti pezsgésnek a 17 éves nádorné szülés után bekö-
vetkezett halála vetett véget 1801-ben.

A Hunyadi terem

1905-re a budai királyi palota Európa egyik leg-
nagyobb és legfényûzõbb uralkodói rezidenciája
lett. Létrehozásában szinte kizárólag magyaror-
szági mûvészek és vállalkozók vettek részt. Épí-
tésének és berendezésének összköltsége mintegy
31 millió korona volt.

A neoreneszánsz Hunyadi terem létesítésének
gondolata 1897-ben merült fel, a két másik „tör-
ténelmi” díszhelyiség, a Habsburg- és a Szent
István teremmel együtt. A terem közepén helyez-
ték el Fadrusz János kolozsvári Mátyás király-

szobrának a  kicsinyített mását. A terem díszítésé-
re Benczúr Gyulától rendeltek nyolc festményt.
A sorozatból csak kettõ készült el: a Mátyás fogad-
ja a pápa követeit címû kép, és a fehér lovon
Budára bevonuló diadalmas Mátyást ábrázoló
festmény. 

Reprezentáció a századfordulón 

A palota kiépítése csak 1890-ben vette kezdetét.
Ennek tervezõje  Ybl Miklós 1891-ben bekövet-
kezett halálát követõen – Hauszmann Alajos fõ-
építész és irodájának vezetõje, Györgyi Géza volt.
1896-ig, a millenniumig a régi palota dísztermé-
nek kibõvítése, és a nyugati bõvítmény giganti-
kus támfalának kiépítése történt meg. Ekkor
döntöttek arról, hogy megvalósítják északi irány-
ban is a barokk épülettömb megkettõzését oly
módon, hogy a kettõ találkozásánál, a hatalmas
dunai homlokzat középtengelyébe egy kupolát
emelnek. A krisztinavárosi palotaszárnyat feje-
delmi vendégek, ezek kísérete, valamint az udvar-

mesteri hivatalok elhelyezésére szánták, a kupola
alatt egy új, nagy gyülekezõ helyiséget, a
Habsburg-termet hozták létre, az északi szárny-
ban pedig egy minden addigi magyarországi ente-
riõrnél nagyobb dísztermet alakítottak ki.

Horthy Miklós kormányzó 1920. április 1-én
költözött be a budai királyi palotába. Lakosztálya
a krisztinavárosi szárny elsõ emeletének dél-nyu-
gati oldalán volt. A gesztus, hogy a kormányzó la-
kását nem az egykori királyi apartman helyén ren-
dezte be, a király nélküliség állapotát fejezte ki.

A háború után 

A palota 1945 januárja végén a német csapatok
védelmi övezetének központja volt. Az épület a
háború alatt jelentõs sérüléseket szenvedett. A
palota szinte teljes tetõzete leégett, roncsolódott
a kupola, az emeletek jórészt elpusztultak. Az
1950-es évekbeli átépítési munkák során elbon-
tott elemeket nem õrizték meg és nem doku-
mentálták. A romos palota sorsáról döntés csak
1949-ben született: az épületkomplexumot a
kormány, valamint a Magyar Dolgozók Pártja
vezetõ testületei elhelyezésére, és Rákosi Mátyás
pártvezetõ rezidenciája számára kellett az elsõ öt-
éves terv keretében helyreállítani. 1956 nyarán,
a diktatúra enyhülésével felmerült, hogy a palo-
tát kulturális és tudományos központként hasz-
nosítják, végül 1959 nyarán a döntést megerõsí-
tették. A terveket Janáky István készítette. 1967-
ben a Budapesti Történeti Múzeum és a
Munkásmozgalmi Múzeum nyílt meg, majd
1975-ben a Magyar Nemzeti Galéria, végül
1985-ben az Országos Széchényi Könyvtár köl-
tözhetett a palotába. A Munkásmozgalmi
Múzeum 1989-ben megszûnt, s helyére a
Ludwig Múzeum költözött. 2005-ben ez utóbbi
átköltözött a Mûvészetek Palotájába, s helyét a
Nemzeti Galéria vette át.

A kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum
Vármúzeumában tekinthetõ meg (I., Szent
György tér 2., Budavári Palota E épület).

A Királyi Palota – a kultúra vára

Táncszínházi elõadás a Magyarság
Házában
A Magyarság Háza küldetéséhez híven, külhoni
magyar kulturális értékek hazai bemutatásával
emlékezik meg a Himnusz születésnapjáról. 

Január 19-én 13.00-tól 15.00 óráig Magyar
kultúra diákszemmel címmel a felvidéki Palóc
Társaság által XVIII. alkalommal meghirdetett
esszéíró pályázat eredményhirdetése lesz,
Kárpát-medencei diákok részvételével.

16.00 órától ünnepi mûsor keretében a
Háromszék Táncegyüttes Száz évig címû tánc-
színházi elõadását tekinthetik meg az érdeklõ-

dõk. Köszöntõt mond Iancu Laura, József Attila-
díjas csángó költõ. A belépés minden programra
ingyenes. (I. ker., Szentháromság tér 6.)

Kiállítások és KönyvTÁRlat 
a Széchényi Könyvtárban
Az Országos Széchényi Könyvtár 2014. január 22-i
rendezvényein túl a január 23-án megtartandó
KönyvTÁRlat programjával tiszteleg a Himnusz
szerzõje elõtt.
2014. január 22., szerda: Könyvtári körséta
A nap folyamán öt alkalommal (11, 12, 14, 15 és
16 órakor) könyvtári körsétára invitálják a ven-
dégeket. A látogatás során tájékoztatást kapnak a
könyvtár történetérõl, gyûjteményeirõl, feladata-
iról, megtekintik a különbözõ szinteket, megis-
merik az olvasói tereket.
14.00 órakor: „…Vágyva vágyok haza könyveim
közé…”- Kölcsey Ferenc és könyvtára címû kiál-
lítás megnyitó ünnepsége. Köszöntõt mond dr.
Szemerei Péter, az Országos Széchényi Könyvtár
mb. fõigazgatója, a kiállítást megnyitja: dr.
Margócsy István irodalomtörténész. A tárlatot
bemutatja: Matolay Katalin, a kiállítás kurátora.
(Helyszín: V. emelet, Nemzeti Ereklye kiállítótér.)

15.30 órakor:Filmgyári capriccio II.– Színészek
és színésznõk – a nemzet napszámosai címû kiál-
lítás megnyitó ünnepsége. Ezúttal a színészi játék
feledhetetlen, megindító, gyakran humoros pil-
lanatait megörökítõ standfotókból készült válo-
gatást tárják a nagyközönség elé. A tárlatot Makk
Károly Kossuth-díjas filmrendezõ nyitja meg.
(VI. emelet, Ars Librorum)

17.00 órakor: Az „Én már rég a harangoké va-
gyok …” címû Jékely-centenáriumi kiállítás
finisszázsa. Pódiumbeszélgetés és tárlatvezetés.
Résztvevõk: Lator László, Várady Szabolcs,

Vallasek Júlia, Nemeskéri Erika, Péterfy Sarolt.
Házigazda:Boka László irodalomtörténész, a ki-
állítás kurátora.
További tárlatok
A tekintet érintése – Mészáros Géza festõmûvész
retrospektív kiállítása. (VI. emelet, Corvina
Kiállítótermek) Megtekinthetõ 2014. január 31-ig.
India magyar szemmel. Magyar utazók Indiá-
ban (VII. emeleti Katalógustér) Megtekinthetõ:
2014. február 1-ig. 
Áthallások. Weöres Sándor megzenésített ver-
sei. (Zenemûtár) Megtekinthetõ: 2014. január
31-ig. 
Kosáry Domokos-kiállítás (VII. emeleti Kata-
lógustér) Megtekinthetõ: 2014. március 14-ig. 
A könyvtár ezen a napon ingyenes napijeggyel
látogatható.

2014. január 23., csütörtök:
KönyvTÁRlat III. - Irodalom, Politika, Etika -
A Hymnus és szerzõje. 
16.30–17.10: Szilágyi Márton - A Hymnus és a
himnusz  
17.10–17.50: Völgyesi Orsolya - Kölcsey Ferenc és
a politika 
18.00 óra: A Magyar Állami Népi Együttes mû-
sora
Kamarakiállítás: Himnusz - autográf kézirat és
Kölcsey országgyûlési naplója.
(I. ker., Szent György tér 4-5-6)

A Magyar Kultúra Napja a kerületben
A Magyar Kultúra Napját 22 éve, 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén nemzeti Himnuszunk kéz-
iratát. A jeles napon ingyenes ünnepi programok várják az érdeklõdõket a kerületben.  

Koszorúzás Kölcsey 
szobránál

A Budavári Önkormányzat koszorúzással 
egybekötött megemlékezést tart 

22001144..  jjaannuuáárr  2222--éénn,,
aa  MMaaggyyaarr  KKuullttúúrraa  NNaappjjáánn  1111..0000  óórrááttóóll
Kölcsey Ferenc szobránál, a  Batthyány téren. 

A megemlékezésre mindenkit szeretettel várnak.

Bodrogi Gyula és Törõcsik Mari a Nem címû filmben. 1965,
fotós: Inkey Alice

LK

LK

A királyi Palota Pestrõl nézve, 1905-ben postázott képeslapon
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Áldás a rendõrökre

Megáldotta az I. Kerületi Rendõrkapitányságot január 3-án Erdõ Péter bíboros, prímás,
esztergom-budapesti érsek. Ez volt az elsõ alkalom, hogy a kardinális áldást osztott rendõrségi
épületben. 
A ceremónia után Krammer György Zsolt kapitányságvezetõ és Nagy Gábor Tamás, a kerület
polgármestere köszönetet mondott a plébániák közremûködéséért, amellyel segítenek felhívni a
figyelmet elsõsorban az idõskorúak sérelmére elkövetett bûncselekményekre, a trükkös lopások,
a csalások veszélyére.

– Jó a kapcsolat a rendõrséggel, hasznosnak tartom, hogy együtt gondolkodunk az állampol-
gárok védelmében – nyilatkozta Erdõ Péter, hozzátéve, hogy áldásban eddig többnyire csak kór-
házakat és egyházi intézményeket részesített. – A bûnözéstõl mentesebb élethez elengedhetetlen,
hogy az emberek jobban megismerjék egymást, és nyissanak egymás felé. 

(forrás: Zsaru Magazin)

Életet menthet 
a szén-monoxid riasztó

AAzz  uuttóóbbbbii  hheetteekkbbeenn  ttööbbbb  aallkkaalloommmmaall  eellõõffoorrdduulltt,,  hhooggyy  aazz
ééjjsszzaakkaa  ffoollyyaammáánn  aa  hhiiddeegg  mmiiaatttt  sseeggííttssééggrree  sszzoorruullóó  hhaajj--
lléékkttaallaannookkkkaall  ttaalláállkkoozzttaakk  aa  kkaappiittáánnyyssáágg  jjáárrõõrreeii..  AA  rreenndd--
õõrröökk  aa  lleeggkköözzeelleebbbbii  hhaajjlléékkttaallaann  sszzáállllóórraa  iirráánnyyííttjjáákk  aa  ffeeddééll
nnééllkküülliieekkeett,,  aammeennnnyyiibbeenn  eerrrree  nneemm  hhaajjllaannddóókk,,  éérrtteessííttiikk  aa
MMáállttaaii  SSzzeerreetteettsszzoollggáállaatt  mmuunnkkaattáárrssaaiitt..  AA  kkaappiittáánnyyssáágg  aa
ttrraaggééddiiáákk  eellkkeerrüüllééssee  éérrddeekkéébbeenn  aarrrraa  kkéérrii  aa  ppoollggáárrookkaatt,,
hhooggyy  ffiiggyyeelljjeenneekk  aazz  uuttccáánn  ééllõõ  eemmbbeerrttáárrssaaiikkrraa  ééss  tteeggyyee--
nneekk  bbeejjeelleennttéésstt  aa  mmaaggaatteehheetteettlleenn  hhaajjlléékkttaallaannookkrróóll,,  hhii--
sszzeenn  aa  lleerroommllootttt  áállllaappoottúú  eemmbbeerreekk  eesseettéébbeenn  bbáárrmmiikkoorr
eellõõffoorrdduullhhaatt  eeggéésszzssééggüüggyyii  vvéésszzhheellyyzzeett..  

Alkalom szüli a tolvajt 
Az éjszakára nyitva hagyott bejárati ajtón jutott be az
egyik kerületi lakásba az az ismeretlen személy, aki mi-
közben a lakók békésen aludtak, a konyhából eltulajdo-
nított két karórát és egy mobiltelefont. A hasonló bûn-
cselekmények megelõzése érdekében a rendõrség arra
kéri a polgárokat, hogy értékeik megóvása érdekében
tartsák be a legelemibb vagyonbiztonsági eljárásokat.
Gyõzõdjenek meg arról, hogy a lakás ajtaját bezárták,
nem csak akkor, ha eltávoznak onnan, hanem akkor is,
ha a lakásban tartózkodnak. Amennyiben rendelkeznek
riasztóval, azt kapcsolják be.

Kihasználva az épület elõtti tereptárgyakat, fényes
nappal az erkélyen át próbált bejutni egy elsõ emeleti
lakásba egy betörõ. Szerencsére a lakás tulajdonosa
észrevette az elkövetõt, aki az emeletrõl leugorva el-
menekült. A rendõrkapitányság mindenkinek felhívja a
figyelmét, hogy megúnt bútoraikat, használaton kívüli
tárgyaikat ne úgy tárolják, hogy ezek felhasználásával
akár saját, akár más lakásába történõ besurranást elõ-
segítsék.

Lopás miatt tett feljelentést egy fiatalember a kapi-
tányságon, mert biciklije eltûnt a társasház garázsából.
Mint kiderült, az épület nyitva hagyott kapuján keresztül
juthatott be a tolvaj az egyébként zárt parkolóba, ahon-
nan könnyûszerrel elvitte a nagy értékû kerékpárt. 

„Dolgoztak” a trükkös tolvajok
Ezúttal egy idõs urat kerestek fel a magukat önkor-
mányzati dolgozóknak kiadó trükkös tolvajok. Sajnos a
bûnözõknek sikerült bejutni a lakásba, ahol a sértett fi-
gyelmét elterelve nagyobb összegû készpénzt vettek
magukhoz. 

Szintén sikerrel járt egy ismeretlen nõ, aki vizet kérve
csengetett be egy idõs hölgyhöz. Miközben gyanútlan ál-
dozata megtöltötte az átadott üveget, a tolvaj a fogasra
felakasztott kabátból készpénzt tulajdonított el. 
Az esetek kapcsán a kerületi kapitányság nyomatékosan
felhívja az idõsek figyelmét arra, hogy az önkormányzat

dolgozói elõzetes egyeztetés nélkül soha nem jönnek
házhoz. A megbeszélt idõpontban érkezõ munkatársak
fényképes igazolvánnyal igazolják személyazonosságu-
kat. Amennyiben bárki más az önkormányzatra hivat-
kozva akar bejutni a lakásba, azonnal értesíteni kell a
rendõrséget. 

Tükröt tört a gyalogos
Még mindig számos baleset történik amiatt, hogy a gya-
logosok szabálytalanul és nem megfelelõ körültekintés-
sel mennek át az úttesten. Ez történt december végén is,
amikor három fiatalkorú rohant át az egyik forgalmas
úton azért, hogy elérjék a villamost. Egyikõjük azonban
rosszul mérte fel a parkoló kocsik közötti távolságot és
letörte az egyik jármû visszapillantó tükrét.

Meglett az ellopott autó
Bravúros nyomozással egy napon belül megtalálta a
rendõrség azt a kisbuszt, amelyet elõzõ nap a hajnali
órákban tulajdonítottak el az egyik csendes kerületi ut-
cából. A vidéki garázsban történt házkutatás során a
gyanúsítottat is elfogták a nyomozók. Ellene nagyérték-
re elkövetett lopás miatt indítottak eljárást. 

Szerencsésen végzõdött egy gépkocsi feltörés is,
mert bár az autó jobb elsõ ablakát betörve az elkövetõ az
utastérbõl két táskát magához vett, zsákmányával nem
jutott messzire. Az történt ugyanis, hogy az autójához
visszatérõ tulajdonos megzavarta az éppen távozni ké-
szülõ tolvajt, aki nem kockáztatott, inkább eldobta a tás-
kákat és elmenekült. 

A rendõrség a fenti üggyel kapcsolatban mindenkit
arra int, hogy gépkocsiját ne használja „értékmegõrzõ-
nek”. A szükségszerûségbõl az autóban hagyott értéke-
sebb tárgyakat úgy helyezzék el, hogy az utastérbe be-
nézve ne legyenek láthatóak. Nem jó megoldás, ha meg-
állás után a holmikat a csomagtartóba teszik, mivel ezt
könnyen kiszúrhatják a bûnözõk, akik így biztosra men-
ve törik fel a gépkocsit.       

Dohányboltot akart kirabolni - elfogták
Fegyverrel vagy annak utánzatával kényszerítette az el-
adót a kassza tartalmának átadására egy férfi az egyik
forgalmas élelmiszerüzlet mellett lévõ nemzeti dohány-
boltban. Az eladó azonban nem esett pánikba, együtt-
mûködést színlelt, egy óvatlan pillanatban pedig meg-
nyomta a csendes-riasztás gombot. A kerületi járõrök
pillanatok alatt az üzlethez érkeztek és a bolt biztonsági
õreinek segítségével elfogták a rablót.  A rablást így si-
keresen meghiúsították, az elkövetõ ellen pedig eljárást
indítottak.

Kék hírek

FOTÓ: BARTALUS

Hiába a figyelmeztetõ felhívások, tavaly tizenhár-
man vesztették életüket szén-monoxid mérgezés-
ben karácsony óta pedig csak Budapesten több
mint húsz esetben riasztották a katasztrófavédel-
met a „gyilkos gáz” miatt. Pedig néhány egyszerû
óvintézkedéssel a tragédia könnyen megelõzhetõ
lenne, összeállításunkban a legfontosabb óvintéz-
kedéseket gyûjtöttük csokorba.

A szén-monoxid nem válogat, az elmúlt év végén
egy kerületi családi napköziben  okozott riadal-
mat. Nagyobb baj nem történt, a jól mûködõ ri-
asztónak köszönhetõen - október 15-tõl minden
közintézményben kötelezõ a szén-monoxid-érzé-
kelõk használata - az intézményben tartózkodó
19 gyermek és négy nevelõ közül nyolc óvodásnál
állapítottak meg enyhe mérgezést, õket megfigye-
lésre kórházba szállították. 

Összeállításunkban azt gyûjtöttük össze, ho-
gyan elõzhetõk meg a tragédiák. Mivel a színtelen
gáz lakótérbe kerülését a rosszul mûködõ fûtõké-
szülékek, illetve kémények okozzák, ezért lénye-
ges, hogy mindenki ellenõriztesse lakása fûtési
rendszerének - beleértve a meleg vizet szolgáltató
gázbojlereket – mûködését. Azokat a helyisége-
ket, amelyekben a tüzelõberendezések található-
ak, rendszeresen szellõztessük, valamint ügyel-
jünk arra, hogy a szellõzõnyílások szabadon ma-
radjanak. Tudni kell, hogy amennyiben a szén-
monoxid koncentrációja a levegõben eléri az egy
százalékot, gyakorlatilag másodpercek alatt esz-
méletvesztést, majd halált okoz.

Ezért fontos szén-monoxid érzékelõ berende-
zés használata, melyet a megfelelõ mûködés érde-

kében mindig a párakibocsátási pontoktól, a nyí-
lászáróktól, illetve a tûzhelytõl távol, légzési ma-
gasságban szereljünk fel. Figyeljünk arra, hogy há-
lószobában az ágy lapjával egy szintbe kerüljön a
készülék. 

Ha megszólal a riasztó, azonnal csináljunk
huzatot, kapcsoljuk ki a gáz- és fûtõkészüléke-
ket, majd menjünk a szabad levegõre. Lénye-
ges, hogy jó minõségû, az EN 50291:2001 vizs-
gálati szabvánnyal és egyéni kalibrálási, vala-
mint megfelelõségi tanúsítvánnyal rendelkezõ
darabot vásároljunk. Javasolt drágább modellt
választani, a tapasztalatok szerint ugyanis a ga-
ranciával nem rendelkezõ néhány ezer forin-
tos szén-monoxid jelzõk kevésbé megbízható-
ak. 

Abban az esetben, ha nincs riasztónk, azonban
zárt helyen indokolatlanul erõs fejfájást, szédü-
lést, émelygést, fülzúgást, a látás- és hallásképes-
ség csökkenését tapasztaljuk, elképzelhetõ, hogy
kezdõdõ szén-monoxid mérgezést szenvedtünk.
Ilyenkor haladéktalanul szellõztessünk, zárjuk el
a gázfogyasztó berendezéseket és hagyjuk el a la-
kást. Tiszta levegõn körülbelül egy órán belül
enyhülnek a tünetek.

Érdemes figyelni arra is, hogy az új nyílászárók
megfelelõ szellõzõnyílással legyenek ellátva, en-
nek hiányában ugyanis a lakás természetes légcse-
réje szinte teljesen megszûnik, ami hozzájárulhat
a szén-monoxid felszaporodásához. Szintén ve-
szélyes lehet a nem megfelelõen mûködõ elszívó,
amely a lakóhelyiségekbõl kiszívott levegõt jobb
híján a kéményen keresztül pótolja, ezzel viszont
a mérges gázokat is bejuttathatja a lakásba.

Fenyõfajáratok viszik el 
a karácsonyfákat 
Idén is fenyõfajáratokat indít a Fõvárosi Közte-
rület-fenntartó Zrt., amelyek a következõ hetek-
ben mintegy 500-600 000 karácsonyfát szállít el
a közterületekrõl. Az utcák és terek tisztaságá-
nak megõrzése érdekében a közszolgáltató ki-
lenc begyûjtési pontot jelölt ki a kerületben.  

A tapasztalatok szerint vízkeresztkor, azaz ja-
nuár 6-án indul a karácsonyfák kihelyezése, ami
rendszerint egy-másfél hónapig tart. Többféle
módon lehet szabályosan megszabadulni a fák-
tól: a kukák és a szelektív gyûjtõszigetek konté-
nerei mellõl, illetve a fõváros területén kijelölt
több mint 250 gyûjtõhelyrõl egyaránt elviszik a
növényeket. Az FKF Zrt. ugyanakkor arra kéri a
lakosságot, hogy a lehetõség szerint a mûanyag
díszektõl megfosztott karácsonyfákat minden

esetben úgy helyezzék ki, hogy ezzel ne akadá-
lyozzák a gyalogos- és az autóforgalmat. A fákat
elõször felaprítják, ezt követõen a Fõvárosi
Hulladékhasznosító kazánjaiba kerülnek, így
több tízezer budapesti háztartás számára bizto-
sítják a fûtési gõzt és a villamos áramot.
Gyûjtõpontok az I. kerületben:
lAttila út - Alagút u. sarok
l Fehérvári kapu - Palota u. (parkoló)
lCzakó u. - Naphegy u. sarok
lVárkert rkp.- Fátyol u. sarok 
l Szilágyi Dezsõ tér (parkoló)
lOrom u. – Antal lépcsõ sarok
l Zsolt u. – Aladár u. sarok
lLánchíd u. 1. elõtt a parkolóban
lHunfalvy u. parkolóban
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E-mail: varnegyed@budavar.hu Várnegyed

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--
22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11--
@@cchheelllloo..hhuu..oooo

GGeelllléérrtthheeggyyeenn,, Otthon utcában, kertes társasházban,
csendes, napfényes, 47 nm-es, 1,5 szobás, erkélyes, felújí-
tott, cirkófûtéses, kertre nyíló, földszinti lakás, azonnali
költözéssel eladó. Irányár: 17,5 MFt. Telefon: 06-30-855-
1333.

AA  bbuuddaaii  Várban az Országház utcában 80 m2-es 2 gene-
rációs, 2 bejáratos, reprezentatív dongaboltozatos, 3 szoba
hallos, cirkófûtéses, vízórás önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó vagy kisebb  budai öröklakásra cse-
rélhetõ. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

PPaauulleerr utcában polgári belméretû társasház III. (legfel-
sõ) emeletén 60 m2-es 2 szobás, nagy étkezõkonyhás, gáz-
fûtéses, napfényes, felújított öröklakás azonnal beköltöz-
hetõen eladó. Irányár: 18 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.  

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

BBuuddaaii  várban az Úri utcában reprezentatív 3 lakásos
ház teljes elsõ emeletén lévõ 105 m2-es nagypolgári jel-
legû önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó
vagy nagyobb vári lakásra cserélhetõ. Csereirányár:
26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.

GGeelllléérrtt-Hegyalja Ingatlaniroda ügyfelei részére keres
eladó-kiadó ingatlanokat. Várjuk hívását! Telefon: 06-30-
855-1333, www.gellert-hegyalja.hu.

NNaapphheeggyy  alján a Mészáros utcában, kertes 6 lakásos
társasházban nagypolgári jellegû, reprezentatív módon

felújított, 100 m2-es, 3,5 szobás öröklakás azonnal beköl-
tözhetõen eladó. Irányár: 28 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-2203.

BBuuddaaii  vár közelében a Logodi utcában 82 m2-es, önálló
bejárattal kialakított, 2 szobás, nagy étkezõkonyhás,
cirkófûtéses, fölszinti öröklakás eladó.  Irányár: 22,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

BBuuddaaii Várban az Úri utcában egyedi adottságú, a
Magdolna toronyra panorámás II. emeleti, 42 m2-es, er-
kélyes, verõvényes, jelenleg 1 szobás, de 1,5 szobássá is
visszaalakítható, felújított, gázfûtéses önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBaatttthhyyáánnyy téren 2 szintes, 122 m2-es, 2 lakásként kiala-
kított, 2 generációs, (2 fürdõszoba + 2 konyha) panorá-
más, erkélyes önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 22,7 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.

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

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

BBuuddaaii  Várban, saját részre önkormányzati lakást kere-
sek. Telefon: 202-2505, 06-30-251-38000

NNaapphheeggyy  utcában (Tabánnál) eladó várpanorámás,
csendes, hangulatos 80 nm-es (beépítetlen padlástér
megvásárlásával 170 nm-re bõvíthetõ) kér generációs-
ként is használható lakás, vadonatúj tetõs, liftes házban.
Befektetõknek is! Irányár 28.5 MFt. Telefon: 06-70-560-
1817.

II..  kkeerr..  Gellérthegyen Berényi u. I. em. igényesen felújí-
tott, cirkós, biztonsági ajtós, riasztós 45 m2-es 2 szobás, er-
kélyes, közös és külön tárolós, kocsibeállós, teremgarázsos
lakás eladó. Telefon: 06-30-949-6400.
FFeeddeetttt  kocsibeálló fizetõs parkolási zónában (Donáti) ki-
adó. Telefon: 06-30-9310-157.

GGaarráázzss  kiadó-eladó az I. kerület Derék utcában. Telefon:
213-9845, propuskas@freemail.hu

aaddááss--vvéétteell

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

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

GGÁÁBBOORR  EESSZZMMEERRAALLDDAA  
BBEECCSSÜÜSS--  MMÛÛGGYYÛÛJJTTÕÕNNÕÕ  

(elsõként legmagasabb áron) készpénzért vá-
sárol judaikát, továbbá antik és modern fest-
ményeket, bronztárgyakat, bútorokat (figurá-

lis elõnyben), ezüsttárgyakat, aranyéksze-
reket, porcelánokat, herendit, meissenit, zsol-

nait, Kovács Margit, Gorka Géza alkotásait.
Egyebeket, álló-, asztali-, faliórákat, tejes ha-
gyatékot.  Kiszállás, értékbecslés díjtalan vi-
dékre is. Üzletünk: Fõ utca 67. Telefon: 06-1-

364-7534, 06-30-382-7020.

sszzoollggáállttaattááss

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2200  éévvee  vváállllaalloomm  iiggéénnyyeesseenn,,  bbeeccssüülleetteesseenn  ffaa  ééss  mmûûaannyyaagg
aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeess--
ttéésséétt,,  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss
ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

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

TTaakkaarrííttáásstt,,  mosást, vasalást vállalok a kerületben. Te-
lefon: 06-20-512-8388.

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalása is.
Gipszkartonozás, kõmûves javítások. Gyors kezdés, rövid
határidõ. Kovács Gergely 06-30-5686-255.

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

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

RRáásszzoorruullóó  nagycsaládosoknak folyamatosan gyûjtünk
használható ruhát, bútort, konyhai és elektromos eszközö-
ket. Ezekért érte megyünk és eljuttatjuk Fótra, ahonnan
továbbviszik Heves és Nógrád megyébe. Telefon: 06-30-
942-0979.

TTaakkaarrííttáásstt,,  ggoonnddnnookkii  tteevvéékkeennyyssééggeett  vváállllaall  eeggyy  II..  kkeerrüü--
lleettii  ccéégg  ttáárrssaasshháázzaakk,,  iirrooddáákk,,  kköözzüülleetteekk  rréésszzéérree..
TTeelleeffoonn::  0066--3300--66770000--225588

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, 
VÍZSZERELÉST, CSEMPÉZÉST, 

VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS ASZTALOS-
MUNKÁT, AJTÓ-, ABLAKCSERÉT VÁLLAL 

KISIPAROS GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505,

MOBIL: 0630-251-3800.

eeggéésszzsséégg

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

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa  ttaannííttááss,,  kköözzééppsszziinnttûû  ééss  eemmeelltt--
sszziinnttûû  éérreettttssééggiirree,,  ffõõiisskkoolláárraa,,  eeggyyeetteemmrree  ffeellkkéésszzííttééss..
TTööbbbb  mmiinntt  hhúússzzéévveess  ggyyaakkoorrllaatt..  TTeelleeffoonn::  0066--11--221133--
77774477,,  mmoobbiill::  0066--2200--551188--22880088..00

DDiipplloommááss  angol-német szakos tanárnõ óraadást vállal
minden szinten. Érdeklõdni: 06-20-286-3505.

Ingatlan Adás-vétel

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

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

Apróhirdetés-felvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztõségben.

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

Szolgáltatás

Oktatás

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

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

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

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001144..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Január 17.
Január 31.
Február 14.
Február 28.
Március 19.
Március 28.
Április 11.
Április 25.
Május 9.
Május 23.
Június 6.
Június 20.

JJúúlliiuuss
Augusztus 8.
Augusztus 22. 
Szeptember 5.
Szeptember 19.

Október 3.
Október 17.
November 7.
November 21.
December 5.
December 19.

Lapzárta
Január 8.
Január 22.
Február 5.

Február 19.
Március 5.
Március 19. 

Április 2.
Április 16.
Április 30.
Május 14.
Május 28.
Június 11.

SSzzüünneett
Július 30.

Augusztus 13.
Augusztus 27.

Szeptember 10.
Szeptember 24.

Október 8.
Október 29.

November 12.
November 26.
December 11.

Lapszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Egészség
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

AAzz  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonnddnnookkssáággii  KKfftt..  
vváállllaalljjaa  ttáárrssaasshháázzaakk  kköözzööss  

kkééppvviisseellõõii  ffeellaaddaattaaiinnaakk  eellllááttáássáátt
SSzzoollggáállttaattáássookk::

o Teljes körû könyvelés, éves költségvetési javaslat, 
egyéni elszámolás készítése.
o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén 
közgyûlési termünkben.
o Felújítási munkák koordinálása.
o Pályázaton való indulás teljes adminisztrációja.
o Mûszaki feladatok szervezése és végrehajtása.
o Jogi képviselet.
o Társasházi takarítás.
o Gyorsszolgálat.
o SZMSZ készítés.
o Új! Energetikai szakvélemény készítése.

HHaa  kköözzööss  kkééppvviisseelleett,,  aakkkkoorr  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonnddnnookkssáággii  KKfftt,,  mmeerrtt::
õgyorsított eljárás a tartozókkal szemben, 
õteljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,
õa tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház ügyeirõl,
õzavartalan mûködés,
õgazdaságos üzemeltetés.

KKöözzööss  kkééppvviisseelleettüünnkk  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleettéébbeenn  tteelljjeess  kköörrûûeenn  kkééppvviisseellii
aazz  áállttaallaa  kkeezzeelltt  ttáárrssaasshháázzaakkaatt,,  aa  ttuullaajjddoonnoossookk  mmeeggeellééggeeddeettttssééggéérree..

KKéérrjjeenn  íírráássooss  ttáájjéékkoozzttaattóótt  ééss  áárraajjáánnllaattoott!!  
AAzz  ÖÖnn  ttáárrssaasshháázzáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  eeggyyeeddii  aajjáánnllaattoott  ááttvveehheettii  

sszzeemmééllyyeesseenn,,  ffaaxxoonn,,  ee--mmaaiillbbeenn  vvaaggyy  lleevvééllbbeenn..

EElléérrhheettõõsséégg::  
11001122  BBuuddaappeesstt,,  PPáállyyaa  uuttccaa  77..,,  
++33662200--446666--55880088

wwwwww..hhaazzggoonnddnnookkssaaggii..hhuu  
iinnffoo@@hhaazzggaa..hhuu  


