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A közterület-felügyelet tapasztalatai
szerint továbbra is nagy számban for-
dulnak elõ a kerületben parkolással kap-
csolatos szabálysértések. Az utóbbi idõ-
szakban a Dísz téren a járdára felálló
autókkal szemben több alkalommal is
intézkedniük kellett a felügyelõknek.
Pedig a KRESZ egyértelmûen fogal-
maz: járdán csak akkor szabad parkolni,
ha erre jelzõtábla, vagy felfestés lehetõ-
séget ad.

Elsõsorban a gyalogosok védelmében van-
nak szigorú szabályai  a járdára parkolásnak –
tudtuk meg Fekete Sándornétól. A kerületi
közterület-felügyelet vezetõje elmondta, hogy
az érvényes rendelkezések értelmében járdá-
ra csak akkor lehet parkolni, ha ezt felfestés
vagy KRESZ tábla engedélyezi. Szintén elõ-
írás, hogy a jármû és a járdát határoló épület
fala között legalább másfél méter távolságnak
kell maradnia. 

A szabálytalan járdára parkolás alapest-
ben fix összegû, 10 ezer forintos bírságot
von maga után, amennyiben az elõírt más-
fél métert sem hagyta szabadon az autós, a
büntetés 15 ezer forint. Ráadásul a közterü-
let-felügyeletnek nincs lehetõsége az összeg
utólagos mérséklésére vagy elengedésére,
esetleg részletfizetés biztosítására. Hasonló
törvényi elõírás vonatkozik a közterület-fel-
ügyelõre, aki köteles kiróni a helyszíni bír-
ságot, illetve az autós távollétében megindí-
tani az eljárást. Utóbbi esetben a jármû
üzembentartójának harminc napja van a fi-
zetésre, ezt követõen az ügy átkerül a rend-
õrséghez, amely lefolytatja  a szabálysértési

eljárását. Ezt azonban nem érdemes meg-
várni, mert a bírság összege tovább emel-
kedhet. 

Fekete Sándorné tapasztalatai szerint a ke-
rület több pontján is sokszor elõfordul a sza-
bálytalan járdára parkolás. Különösen gyako-
ri az utóbbi idõben a Dísz téren, ahol a nép-
mûvészeti udvar elõtt az úttesttõl jól látható-
an folyókával elválasztott és más színû kõvel
kirakott gyalogjáróra állnak az autósok, ho-
lott erre sem tábla, sem útburkolati jel nem
ad lehetõséget. A szabálytalankodók egy ré-
sze arra hivatkozik, hogy itt valójában nincs is
járda, ez az érvelés azonban alaptalan. Mint a
közterület-felügyelet vezetõje rámutatott, at-
tól függetlenül, hogy egy szintbe került a járda
az úttesttel, az elhatárolás megtörtént. 

Sokakat a megállni tilos tábla sem riasztja
vissza, így fordulhat elõ, hogy az építkezés miatt
elrendelt parkolási korlátozás ellenére a közeli
Honvéd-emlékmû mellett rendszeresen látni
szabálytalanul álló autókat. Pedig nem éri meg
ide parkolni, emiatt ugyanis fix 10 ezer forint
bírságot ró ki a rendõrség vagy a közterület-fel-
ügyelet. Az önkormányzat egyébként folyama-
tosan ellenõrzi a KRESZ táblák, illetve a felfes-
tések meglétét. Utóbbi különösen fontos, hi-
szen sokan nem törõdnek az útpadkára festett
jelzésekkel. Pedig a szabályozás ezek esetében is
világosan fogalmaz: az úttest szélén vagy a járda
szegélyén a folytonos vonal a jogszabály rendel-
kezésébõl vagy jelzõtábla jelzésébõl adódó
megállási tilalomra hívja fel a figyelmet, míg a
szaggatott vonal a várakozási tilalmat jelzi.

Renoválják a Honvéd
Fõparancsnokság épületét

Járdára parkolás: csak ha tábla engedi!

Sokan talán azt gondolhatják, hogy csú-
szik a Honvéd Fõparancsnokság épületé-
nek felújítása, hiszen a korábbi híradások
arról szóltak, hogy tavaly év végére elké-
szül a mûemléképület. Aki arra jár, lát-
hatja, még javában zajlik a felújítás.
Utánajártunk, mi történik a Dísz tér 17.
szám alatti épületben.   

A Honvéd Fõparancsnokság rekonstrukció-
jának koncepciója megváltozott, a korábban
elkezdett részleges felújítás mûszaki tartal-
mát több ponton kiegészítették – tudtuk
meg a Budai Várnegyed Megújításáért
Felelõs Kormánybiztosságtól. Szeretnék
ugyanis, ha az épület a lehetõségekhez mér-
ten visszanyerné eredeti formáját. Ezt céloz-
za például az északi kapu felõli fogadótér és a

fõlépcsõház most zajló helyreállítása, il-
letve az állagmegóvó tetõ helyett egy az
épülethez illõ tetõszerkezet kialakítása. A
háborúban megsérült és késõbb lebon-
tott szárnyat nem építik vissza, a megma-
radt épület déli irányú lezárása azonban
megvalósul. 

Szintén a koncepcióváltás része, hogy
az üzemeltetés ne igényeljen plusz költsé-
get. Az épület külsõ és belsõ megjelené-
sére, illetve a hasznosításra vonatkozó el-
képzeléseket a helytörténeti, turisztikai
és esztétikai érdekeket is szem elõtt tart-
va 2014. május 31-ig kell a kormánybiz-
tosságnak kidolgoznia. Ennek illeszked-
nie kell a Budai Vár hosszú távú koncep-
ciójához, a mûemlékvédelem, a tervezõk
és a lakosság elvárásaihoz is.                      K.

A Dísz tér és a Szent György tér közötti területen 1882-
ben készült el a Honvédelmi Minisztérium palotája. A
tervezõ Kallina Mór 1889-ben egy újabb U alakú épület-
szárny, majd 1895-ben a Honvéd Fõparancsnokság
épületének tervezésére is megbízást kapott. A fõpa-
rancsnokság historizáló neoreneszánsz stílusú épülete
annak a XIX. század elejérõl származó kaszárnyának a
helyére került, amelyet az evangélikus egyház még
1846-ban részben templommá alakíttatott. Kár-
pótlásként a Bécsi kapu téren új evangélikus templomot
emeltek. A minisztériumi épülettömbhöz csatlakozó
négyemeletes Honvéd Fõparancsnokságot 1897-ben
adták át, leghangsúlyosabb eleme a hatalmas méretû
kupola volt, amely a II. világháborúban súlyosan megsé-
rült. 1949-ben az épületegyüttest elbontották, egyedül
a Honvéd Fõparancsnokság maradhatott meg az elsõ
emelet magasságáig.

A Képviselõ-testületi ülésen történt

Adósságmentessé vált
az önkormányzat

Az önkormányzat fennmaradó adósságállományát
is átvállalja az állam, az ehhez szükséges nyilatkoza-
tokat egyöntetû döntéssel fogadta a Képviselõ-testü-
let. A február 13-i, rendkívüli ülésen a fõváros és a ke-
rület között kötendõ közterület-felügyeleti megálla-
podásról is határoztak a képviselõk, továbbá véle-
ményt alkottak az új fõvárosi rendezési szabályzat
tervezetérõl.

Tavaly zajlott le az önkormányzati adósságkonszolidáció
elsõ szakasza, amelynek keretében az állam a Budavári
Önkormányzat adósságállományának 40 százalékát  vál-
lalta át. Az állam most a fennmaradó adósság konszolidá-
ciójára is lehetõséget teremtett, amit igénybe kíván venni
az önkormányzat. „Az önkormányzat 2013. december 31-i
adóssága kötvény formájában 4.861.752 svájci frank volt,
ami több mint egymilliárd forint tartozást jelent” – mond-
ta el a testület ülésén dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi
igazgató, aki hangsúlyozta: azáltal, hogy ezt az összeget is
átvállalja az állam, teljesen adósságmentessé válik az ön-
kormányzat. Hozzátette: a kötvénykibocsátásból szárma-
zó bevétel maradék összegét a Szentháromság tér, illetve a
Mátyás-templom környezetének rendezésére fogják fordí-
tani. 

„Örömmel tárgyaltuk az elõterjesztést, s örömmel adunk
fel hatalmazást a polgármesternek és a jegyzõnek, hogy ez
ügyben a szükséges intézkedéseket megtegyék” – tolmácsol-
ta Tímár Gyula elnök a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi
Bizottság véleményét, amely, a képviselõ-testülethez hason-
lóan egyhangúlag támogatta az adósságmentesítést.

Ismeretes az önkormányzatok adósságátvállalásáról a
kormány döntött és három lépcsõben valósították
meg. Elõször a megyei önkormányzatokat szabadították
meg 190 milliárdos tartozás súlyától, 2012 decemberé-
ben ezt követte az ötezer fõ alatti települések teljes men-
tesítése, ami 74 milliárd forintot jelent, majd 2013 elsõ
negyedévében az ötezer fõnél nagyobb települések ese-
tében a 40–70 százalékos átvállalás. Az utolsó ütemben
a fennmaradó tartozásokat is átvállalta az állam. 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Elsõsorban a társasházak anyagi biztonsá-
gának megteremtésében, valamint a kerület
szépülését szem elõtt tartva az épületek fel-
újításában, modernizációjában érdekelt a
Házgondnoksági Kft. Az önkormányzati
tulajdonú vállalkozás több mint száz társas-
ház közös képviseletét látja el. 

Kizárólag vegyes, illetve teljesen magántulajdo-
nú társasházak közös képviseletével foglalkozik a
száz százalékban önkormányzati tulajdonú
Házgondnoksági Kft., amelynek vezetését a kép-
viselõ-testület döntése értelmében 2012. június
1-tõl Mátyási György látja el. Ezt követõen a
munkatársi gárda is megújult, ennek köszönhe-
tõen minden munkakörbe felsõfokú végzettség-
gel rendelkezõ szakember került. Immár jogász,
építészmérnök, mérlegképes könyvelõ, gépész-
mérnök és közgazdász dolgozik a vállalkozásban,
amelynek szolgáltatásai a társasházkezelés teljes
palettáját felölelik. Valamennyi munkatársuk
régóta a közös képviselet területén tevékenyke-
dik, a gépészmérnöki diplomával rendelkezõ
Mátyási György is megszerezte a társasház- és in-
gatlankezelõi felsõfokú végzettséget.  

Az új vezetés egyik elsõ intézkedése volt a ha-
sonló cégeknél gyakorta elõforduló készpénzfor-
galom teljes megszüntetése, azóta minden kifize-
tést banki kimutatásokkal igazolnak. Szintén a
társasházi közösségek bizalmát erõsíti, hogy az
önkormányzat által kijelölt háromtagú felügyelõ
bizottság három havonta áttekinti a cég mûkö-
dését, míg évente kétszer könyvvizsgálatra is sor

kerül, azaz rendkívül erõs a tu-
lajdonosi és független kont-
roll. Évi ötven millió forintos
értékhatárig kárfelelõsségi biz-
tosítással is rendelkeznek – ez
hasonló a gépkocsiknál is-
mert biztosításhoz –, amely a
társasházkezelõ hibájából ke-
letkezett anyagi károkat fede-
zi. A Házgondnoksági Kft.
szakszerû mûködését jelzi,
hogy a biztosítás igénybevéte-
lére még nem volt szükség.

Fontos újítás, hogy a tulaj-
donosok saját ügyfélkapun
keresztül az interneten nyo-
mon követhetik a számla-
egyenlegük és befizetéseik ala-
kulását. A honlap fejlesztése
ezzel nem fejezõdött be, a ter-
vek szerint minden ház kap
egy úgynevezett dokumen-
tumgyûjteményt, ahol az
SZMSZ, az alapító okirat, a
házirend, valamint a társasház
által kötött szerzõdések lesz-
nek elérhetõk – természete-
sen kizárólag az érintett közös-
ségek számára. Ezeken kívül a
weblapra a társasházakkal
kapcsolatos jogszabályok és
pályázati lehetõségek doku-
mentumait is feltöltik. 

Igyekeznek a manapság
egyre gyakoribb közös
költség tartozásokat is ke-
zelni, ebben több ügyvédi
irodával, illetve követelés-
kezelõ cégekkel is együtt-
mûködnek.

Mint minden vállalko-
zásnak, így a Házgond-
noksági Kft.-nek is célja a
nyereséges mûködés, a tu-
lajdonos önkormányzat
ugyanakkor nem a profit-
termelést tekinti elsõdle-
gesnek, hanem azt szeret-
né, hogy a Házgondnok-
sági Kft. kezelésében lévõ
társasházak minél jobb
anyagi helyzetbe kerülje-
nek. Ez kell ugyanis ah-
hoz, hogy a lakóközössé-

gek képesek legyenek minél több értéknövelõ
beruházást végrehajtani. Ehhez járul hozzá az
önkormányzat által minden évben meghirde-
tett társasházi felújítási pályázat, valamint a re-
zsicsökkentés, hiszen egy központi fûtéses épü-
let ezzel akár évi egymillió forintot is spórolhat.
Ezt a pénzt a lakók az épület mûködtetésére, fej-
lesztésére fordíthatják. Kiváló példa a Ház-
gondnoksági Kft. hatékony munkájára a Mé-
száros utca 10. vagy a Tóth Árpád sétány 22.
szám alatti társasház homlokzati, illetve a
Krisztina tér 3. számú ház teljes tetõ felújítása.
A 12 milliós beruházás finanszírozására közel 2
millió forint vissza nem térítendõ, illetve 5 mil-
lió forint önkormányzati támogatású kamat-
mentes hitelt kapott a lakóközösség.

A kerület szépítésén munkálkodik 
a Házgondnoksági Kft. 

Országgyûlési választás
2014

Választási tudnivalók
MMáárr  ccssaakk  öött  hhéétt  vváállaasszztt  eell  bbeennnnüünnkkeett  aazz  oorrsszzáággggyyûûllééssii
kkééppvviisseellõõkk  vváállaasszzttáássááttóóll,,  zzaajjlliikk  aa  kkaammppáánnyy,,  aa  jjeellöölltteekk,,
jjeellööllõõ  sszzeerrvveezzeetteekk  mmáárrcciiuuss  33--ááiigg  mméégg  ggyyûûjjtthheettiikk  aazz
aajjáánnlláássookkaatt..  SSookksszzoorr  hhaallllhhaattttuukk  mmáárr,,  hhooggyy  aazz  úújj,,  vváá--
llaasszzttáássii  eelljjáárráássrróóll  sszzóóllóó  ttöörrvvéénnyy  jjeelleennttõõsseenn  mmeeggvváállttoozz--
ttaattttaa  aa  vváállaasszzttáássii  sszzaabbáállyyookkaatt,,  áápprriilliiss  66--aa  kköözzeelleeddttéévveell
iiddõõsszzeerrûû  nnééhháánnyy  kkoonnkkrréétt  vváállttoozzáásstt  áátttteekkiinntteennii  aannnnaakk
éérrddeekkéébbeenn,,  hhooggyy  éérrttssüükk,,  kkiinneekk  mmii  aa  ffeellaaddaattaa..

Az egyik legfontosabb módosítás az országgyûlési
egyéni választókerület újrahatárolása. Mi a Budapesti
1-es számú országgyûlési egyéni választókerülethez
tartozunk, az V. kerület teljes területével és a VIII. vala-
mint a IX. kerület meghatározott részével együtt. 

Jogszabályi elõírás alapján a választókerület székhelye
az V. kerület, így az országgyûlési egyéni választóke-
rületi választási irodát (OEVI) is az V. kerület állítja. 

KKeerrüülleettüünnkk  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaallaa  mmiinntt  hheellyyii  vváállaasszz--
ttáássii  iirrooddaa  ((HHVVII))  vveesszz  rréésszztt  aa  vváállaasszzttáássii  eelljjáárráássbbaann..

Mit is jelent ez pontosan? 
AA  HHVVII  hhaattáásskköörree  kkiitteerrjjeedd::
l a névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek befogadá-
sára és elbírálására
l arra, hogy legkésõbb március 17-ig a Szavazat
Számláló Bizottságokat a települési önkormányzat
képviselõtestülete megválassza,
l a szavazás elõkészítésére (biztosítja a szavazáshoz
szükséges technikai feltételeket, nyilvántartja a sza-
vazóköröket, gondoskodik a szavazóhelyiségek
megfelelõ felszereltségérõl stb.)
l a szavazás lebonyolítására.

MMiinnddeenn  mmááss  ffeellaaddaatt  aazz  OOEEVVII  hhaattáásskköörréébbee  ttaarrttoozziikk,,  ííggyy
kküüllöönnöösseenn  aa  jjeellööllttáállllííttáássssaall,,  aa  vváállaasszzttáássii  kkaammppáánnnnyyaall
kkaappccssoollaattooss  tteeeennddõõkk..

Fontos említést tennünk arról, hogyan gyakorol-
hatják a kküüllhhoonnii  mmaaggyyaarrookk szavazati jogukat. Annak
a magyar állampolgárnak, akinek külföldi lakcíme
van, Magyarországon csak tartózkodási címmel ren-
delkezik vagy még azzal sem, kérnie kell a névjegy-
zékbe való regisztrációját. A kérelem a www.
valasztas.hu oldalon online kitölthetõ, ügyfélkapun
keresztül beküldhetõ illetve postán is eljuttatható a
Nemzeti Választási Irodához (1854 Budapest). 

Hangsúlyozandó egyrészt, hogy csak az szavaz-
hat, akinek a kérelme március 22-ig eljut a
Választási Irodához, másrészt, hogy külföldi lakcím-
mel rendelkezõ magyar állampolgár csak országos
listára szavazhat, egyéni képviselõre nem. A kére-
lemben kell megjelölni, hogy hová kéri a szavazási
levélcsomagot, ami lehet a külföldi lakcím, de lehet a
külképviselet is. 

A választási levélcsomagban lesz a szavazólap,
visszaküldéshez boríték, azonosító lap stb. A levél-
nek, amennyiben postán küldik vissza, április 5. éj-
félig be kell érkeznie a Nemzeti Választási Irodához,
A választási levél a külképviseleten is leadható már-
cius 24. és április 4. között munkanapokon, munka-
idõben, és április 6-án is.

Tóth Árpád sétány 22.

Mészáros utca 10.

I. kerületi Házgondnoksági Kft.
1012 Budapest, Pálya u.7.
www.hazgondnoksagi.hu

Felújítják a támfalat a Szarvas téren
A fõváros megbízásából a Budapesti Közlekedési Központ hozzákez-
dett a Szarvas tér 1. szám alatti Aranyszarvas étterem elõtti terasz
támfalának felújításához. Teljesen visszabontják a rossz állapotú, sta-
tikailag meggyengült kistéglás falazatot, amelynek helyére vasbeton
szerkezetet építenek. Az új támfalat a jelenlegivel megegyezõ módon
burkolják, így a terasz megjelenése nem fog megváltozni. Ezzel is to-
vább szépül a Várkert Bazár környezete. Mindez jó példa arra, hogy
egy-egy beruházás milyen jótékonyan hat a környezetre, hiszen to-
vábbi felújításokat eredményez. 

Zenés utazásra hívta a Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ a vállalkozó kedvû kerületi nyugdíjasokat. A
Roham utcai idõsek klubjában megtartott hagyományos farsangi
mulatságon a résztvevõk az egész földet bejárhatták.

„Szeretném bejárni a földet” – csendült fel Harangozó Teri slágere a
Roham utcai idõsek klubjában, ahol a Budavári Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ hagyományos farsangi programján
világ körüli utazásra indultak a résztvevõk. És nem csupán a képzelet szár-
nyán, hiszen a kerületi idõsek klubjainak tagjai – közel hetvenen  –  vi-
dám jelmezekkel és még kedvesebb történetekkel tették élõvé a kirándu-
lást. Eljött a párizsi virágáruslány, megelevenedett az olasz „dolce vita” a
görög életérzést pedig a hamisítatlan szirtaki képviselte. Egy pillanatra a
mesés kelet is a Roham utcába költözött, a háremükkel érkezõ dúsgazdag
olajsejkek azonban sajnos nem bizonyultak bõkezûnek... 

A sok ezer kilométer megtétele után mindenkinek járt farsangi
fánk, akinek pedig még maradt ereje és kedve, tánctudását is megcsil-
logtathatta. 

Jelmezben a világ körül

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A Budapest Fõváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet a Budapest
Fõváros I. kerület Budavári 

Önkormányzat tulajdonában 
lévõ közterületek használatára 
a részletes pályázati kiírásban
szereplõ helyszínekre, idõtar-
tamokra és tevékenységekre. 

A pályázati kiírás részletes feltételeirõl, 
a pályázat benyújtásának módjáról 

valamint a közterület-használat 
szabályozásáról az alábbi 

elérhetõségeken lehet érdeklõdni:
személyesen:

Budapest I. kerület 
Budavári Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal 
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) 

Ügyfélszolgálati Iroda
Telefon: 06-1-458-3067

honlap: www.budavar.hu  Pályázatok
menüpont alatt

A pályázatok benyújtásának határideje:
2014. március 14. 12.00 óra
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(Folytatás az 1. oldalról)
Jóváhagyta a testület a fõvárossal kötendõ megál-
lapodást a közterület-felügyeleti feladatok átadás-
átvétele tárgyában. Az egyezmény szerint a fõváro-
si közterület-felügyelettõl átvesz a kerület egyes
részfeladatokat: a fõvárosi kezelésben lévõ uta-
kon, közterületeken a kerület felügyelete ellen-
õrizheti többek között a közterületek jogszerû
használatát, az engedélyhez vagy útkezelõi hozzájá-
ruláshoz kötött tevékenységek, illetve a jármûvel
való várakozás szabályszerûségét, a közterület
rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok
betartását. A fõváros ugyanakkor önként átvállal-
ta az I. kerület teljes területére vonatkozóan a sza-
bálytalanul elhelyezett jármûvek elszállítását,
amennyiben azok a közúti forgalom biztonságát
vagy a közbiztonságot veszélyeztetik, illetve a kö-
zösségi közlekedést nagymértékben akadályozzák.

A jogszabályi kötelezettségek alapján kerüle-
tünk közigazgatási területén változatlanul a fõvá-
ros foglalkozik a kóbor állatok befogásával és el-
helyezésével, a tömegközlekedési eszközökön a
rend fenntartásával, valamint a személytaxi-szol-
gáltatások ellenõrzésével. 

A kerület, illetve a fõváros közterület-felügye-
lete területi illetékesség szerint egyaránt intéz-
kedhet például a hulladékkezelési szabályok be-
tartatása, a behajtási hozzájárulások, illetve a
mozgáskorlátozott parkolási igazolványának el-
lenõrzése, valamint a közterületi szeszesital-fo-
gyasztás és az engedély-nélküli árusítás visszaszo-
rítása céljából.

Elutasították a készülõ fõvárosi rendezési
szabályzatot

Az önkormányzat Képviselõ-testülete elutasította
a Fõvárosi Településszerkezeti Terv (TSZT) és a
Fõvárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) tervezetét,
egyúttal felkérték a fõpolgármestert, hogy új terve-
ket dolgoztasson ki a kerületekkel történõ érdemi
egyeztetés alapján. A testület véleménye szerint az
FRSZ tervezete szükségtelen mértékben korlátoz-
za a kerületi építési szabályzatok helyi elvárások-
hoz való alakításának lehetõségét, emellett olyan
kötelmeket teremt, amely nem kívánatos kártérí-
tési felelõsséget róhat a kerületekre.

A problémák kapcsán dr. Aczél Péter fõépítész
példaként hozta fel, hogy az új fõvárosi szabály-
rendszer nem telkekre, hanem tömbökre – terü-
let-felhasználási egységekre – határozná meg a be-

építhetõség mértékét, így a kerületek feladata lesz
majd a telkek szintjén meghatározni a beépítési
arányokat, ám a kerület tartozna kártérítési fele-
lõsséggel, ha egy-egy telekre az eddigieknél alacso-
nyabb százalékok jönnének ki a számítások alap-
ján. Ugyancsak problémás, hogy a fõváros a közte-
rületek szélességéhez szabná a beépíthetõ magas-
ságot. Ha tehát egy keskeny utcában viszonylag
magas épületek találhatóak, akkor lehet, hogy egy
foghíjtelken a többihez képest jóval alacsonyabb
épületet lehet majd csak létrehozni.

A testületi vitában Dávid Klára (MSZP) kije-
lentette: örül, hogy elutasítják a fõváros terveze-
tét, az ugyanis indokolatlanul korlátozná a kerü-
letek szabadságát. Váradiné Naszályi Márta
(Párbeszéd Magyarországért) szerint támogatható
lenne a fõváros által megbízott tervezõknek az a
szándéka, hogy egy élhetõbb, egységesebb várossá
formálják Budapestet, csakhogy komoly problé-
mát jelent az, hogy nem történtek meg a szüksé-
ges egyeztetések. Dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester közölte: a kerületek eddig egytõl egyig el-
utasították a tervezetet – a kritikák várhatóan a
Budapesti Önkormányzatok Szövetségének kö-
vetkezõ ülésén is szóba fognak kerülni.

Bölcsõde- és óvodaépületeket korszerûsítene
az önkormányzat

Támogatták a képviselõk, hogy az önkormányzat
a Környezet és Energia Operatív Program kereté-
ben közös pályázatot nyújtson be a Lovas úti, a
Mészáros utcai és a Nyárs utcai óvoda, valamint
az Iskola utcai bölcsõdeépület energetikai korsze-
rûsítésére – többek között a homlokzatok, illetve
a padlásfödém hõszigetelésére, a külsõ nyílászá-
rók cseréjére, illetve az épületgépészeti korszerû-

sítésre. Az igényelt támogatás összege több mint
178 millió forint, míg önrészként 31,5 millió fo-
rintot biztosítana a kerület.

Váradiné Naszályi Márta javaslatot tett arra,
hogy a kerületi bölcsõdék, óvodák kertjeiben, va-
lamint a játszótereken ne használják a levegõt
szennyezõ lombfújó gépeket a gyerekek egészsé-
gének védelme érdekében. Nagy Gábor Tamás
polgármester jelezte: ilyen berendezést nem vásá-
rolt az intézmények zöldterületeit rendben tartó
Gamesz, a gép azé a kertészeti cégé, amely megbí-
zás alapján a játszóterek gondozását végzi. A társa-
ság felé továbbítják a kérést, hogy a továbbiakban
kézi erõvel gyûjtsék a lehullott faleveleket, illetve
a következõ szerzõdésben a lombgyûjtés módját
is szabályozni fogják.                                                    -d-

A Képviselõ-testületi ülésen történt

Adósságmentessé vált az önkormányzat

A BKK vári útfejlesztési programjához kapcso-
lódva az önkormányzat elvégzi a Szentháromság
és a Hess András tér, valamint a Szentháromság
utca rekonstrukcióját. Ennek keretében a pol-
gárváros súlyponti területe a Tárnok utcához ha-
sonló kialakítást kap. Az útpályát felemelik a jár-
da szintjéhez, az így kapott nagykiterjedésû felü-
letet vágott bazaltkõvel burkolják, a gyalogjárót
és az úttestet folyókával választják el egymástól.
Megújul a növényzet is, a Szentháromság-szobor
környezete és a Magyarság Háza elõtti sétálórész
pedig ízléses díszburkolatot kap. A jövõben a
Szentháromság téren tilos lesz majd a parkolás.

A munkálatok már elkezdõdtek, a kivitelezõ
Penta kft. február 24-tõl március 22-ig a Szent-
háromság utcában a parkolósáv és a járda felújí-
tásán dolgozik. Az építkezés idején a Szent-
háromság tér és az Úri utcai közötti szakasz
mindkét oldalán tilos a parkolás, forgalmi korlá-
tozásokra azonban nem kell számítani. 

Hamarosan újabb beruházás indulhat a
Szentháromság tér közelében, a kormány ugyan-
is 693 millió forintot csoportosított át a rendkí-
vüli kormányzati intézkedésekre fenntartott
költségvetési keretbõl a Mátyás-templom és a
Halászbástya környékének felújítására.

Elkezdõdött a Szentháromság utca átépítése

Áramszünet lesz a Maros utcai szakrendelõben
Értesítjük kedves pácienseinket, hogy az ELMÛ tájé-
koztatása szerint 2014. március 4-én 11-tõl 15 óráig a
Maros utcai szakrendelõben áramszünet lesz.
Tekintettel arra, hogy áram nélkül sem az informatikai
rendszer, sem az orvosi mûszerek nem mûködnek,
mmáárrcciiuuss  44--éénn  1100--ttõõll  1155  óórrááiigg  aa  bbeetteeggeellllááttááss  gyakorla-
tilag sszzüünneetteell.. A hagyományos gyógytornán lesz be-
tegellátás, illetve reggel vérvételre is lehet jönni. Meg-
értésüket köszönjük!

dr. Bodroghelyi László
fõigazgató-fõorvos

Új szemetesek a Várban 
Új hulladékgyûjtõket helyezett ki a Dísz téren, a Tárnok
utcában, a Palota úti buszparkolóban, valamint a Bécsi
kapu téri buszmegállóban az önkormányzat. Az eddigi-
eknél nagyobb ûrtartalmú, fémbõl készült szemetese-
ket párban telepítették, hogy képesek legyenek kiszol-
gálni a jelentõs idegenforgalom miatt megnövekedett
igényeket. A leszerelt, egyébként rossz állapotú dara-
bok sem vesznek kárba, ezeket ugyanis lehetõség sze-
rint felújítják és a kerület más pontjain ismét felszerelik.
Szintén a Várral kapcsolatos hír, hogy megkezdõdött a
Halászbástya mellékhelyiségének felújítása. A különö-
sen a turisztikai szezonban nagy forgalmat lebonyolító
illemhely a munkálatok ideje alatt, várhatóan április vé-
géig zárva tart.

Fákat ültetnek
A Kossuth téri mélygarázs építése miatt elrendelt köte-
lezõ fapótlás részeként harminc túlkoros platánt kapott
a kerület a Kormányhivataltól. A nagyméretû facseme-
téket a közintézmények kertjeiben, illetve a kerületi
közparkokban ültetik el. 

Lomtalanítás a kerületben
Az FKF Zrt. tájékoztatása szerint 22001144..  mmáárrcciiuuss  11--éénn,,
szombaton lesz lomtalanítás a kerületben. A háztartási
lomokat ekkor helyezhetik ki a lakók a házuk elõtti köz-
területre. A lomok elszállítására kizárólag a kihelyezést
követõ napon kerül sor. A veszélyes hulladékok díjmen-
tes átvételére 2014. március 2-án, vasárnap 10-16 óra
között kerül sor a Dózsa György téren, a szobor mögöt-
ti parkolónál lévõ közterületen.

Petõfis Öregdiákok Találkozó
A Petõfi Sándor Gimnáziumban idén is megrendezik
márciusban a hagyományos Petõfi Napokat. A rendez-
vénysorozatot a Petõfis Öregdiák Találkozó nyitja mmáárr--
cciiuuss  1100--éénn,,  1177  óórrááttóóll.. Idén az 1954-, 1964-, 1974-,
1984-, 1994- és 2004-ben érettségizett diákokat vár-
ják volt iskolájukba. A találkozóval kapcsolatban bõvebb
információ Bordács Erika tanárnõtõl kérhetõ: e-mail:
bordacse@freemail.hu, telefon:06-1-3757-736/109
mellék(könyvtár) www.petofi-bp.sulinet.hu). A Petõfi
Sándor Gimnázium számos közismert személyiséget
indított el a pályáján. Többek között itt tanult Radnóti
Miklós, József Attila, Gregor József, Helyei László,
Czigány György, Göncz Árpád, Kupa Mihály, Máté Péter
és még sokan mások.

Mozgássérültek klubnapja
A mozgássérültek következõ klubnapja mmáárrcciiuuss  44--éénn,,
14 órakor lesz a Budavári Mûvelõdési Házban. (I., Bem
rkp. 6.)

Támogassa adója 1 százalékával 
a Magyar Hospice Alapítványt!
A Magyar Hospice Alapítvány több mint 20 éve dolgo-
zik azért, hogy a gyógyíthatatlan daganatos betegek
lehetõleg otthonukban kapjanak teljes körû egészség-
ügyi ellátást, lelki támogatást. A hospice ellátás fõ cél-
ja a beteg életminõségének javítása, a fájdalomcsilla-
pítás és a családok lelki támogatása. Az ellátás min-
denki számára térítésmentes. Támogassa adója 1%-
val Alapítványunkat, hogy minél több betegnek te-
remtsünk lehetõséget a méltóságteljes életvéghez! A
legkisebb segítséget is örömmel fogadjuk, a társada-
lom elkötelezett támogatása nélkül ma nem lenne
hospice ellátás Magyarországon. Köszönjük! 
Adószám: 19663258-1-41.

Tél végi permetezés a parkokban
Ahogy elkezdõdtek a fagymentes napok, a Fõkert
Nonprofit Zrt. megkezdte a fõvárosi parkok és fasorok
fáinak tél végi lemosó permetezését. Alapvetõen az éj-
szakai órákban permeteznek, hogy a gyalogos és közúti
forgalmat ne zavarják. 

A Fõkert Nonprofit Zrt. mintegy három hét alatt vég-
zi el a kezelésükben lévõ több mint 10 ezer fa növény-
védelmét, melyek között a kõris, a japánakác, a juhar, az
ostorfa valamint a hárs a leggyakrabban elõforduló fafaj.
A tél végi lemosó permetezésre azért van szükség, hogy
a fás részeken, kéregrepedésekben áttelelõ kártevõk
számát csökkentsék.

Az alkalmazott szer közterületi felhasználásra enge-
délyezett, környezetbarát készítmény. A leggondosabb
munkavégzés közben is elõfordul azonban, hogy a szer
a parkoló autókra hullik. A permetezõszer az autóban
semmilyen kárt nem okoz és az elsõ autómosáskor -
plusz költséget nem okozva – eltávolítható, könnyû-
szerrel lemosható.

Röviden

Állagmegóvási munkákkal megkezdõdött a tabáni Virág
Benedek-ház felújítása. Elsõ ütemben a szerkezet szigetelé-
sét végzik el, hogy megakadályozzák az épület vizesedését.

MMeeggkkeezzddõõddöötttt  aa  VViirráágg  BBeenneeddeekk--hháázz  ffeellúújjííttáássaa

Folyik a vári  utcák átépítése

A Budavári Önkormányzat megbízásából február 24-én a Penta Kft. megkezdte a Szenthá-
romság utca Szentháromság tér és Úri utca közötti szakaszán a parkoló és a járda átépítését. A
korszerûsítés része annak a nagyszabású fejlesztésnek, amelynek keretében az önkormányzat
saját beruházásában felújítja a Szentháromság és a Hess András teret. 

Látványterv a Hess András tér felújításáról

Díszburkolatot kap a Szentháromság-szobor környezete (látványterv)
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Zárva tart a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum. Az Apród utcai épületet ugyanis
a kormány döntése értelmében hamarosan
tatarozni fogják,így nem pusztán a Várkert
Bazár, de a mellette lévõ épület is újjászüle-
tik.  Az állványzat már elkészült, az ilyenkor
szokásos feltárás befejezését követõen vár-
hatóan márciusban elindul a homlokzat
felújítása. A részletekrõl Varga Benedek fõ-
igazgatót kérdeztük.

s Miért van szükség a homlokzat renoválására?
A múzeum 1965-ös megnyitása óta nem
esett át nagyobb felújításon az épület, a
homlokzathoz pedig egyáltalán nem nyúl-
tak hozzá, ahogyan belsõ rekonstrukció
sem történt. Ezért is örömteli, hogy a kor-
mány a Várbazár felújítása kapcsán úgy
döntött, anyagilag támogatja a régóta esedé-
kes tatarozást.

s Milyen munkálatokat végeznek most el?
A homlokzat teljesen megújul, megvaló-
sul a külsõ falak vízszigetelése, az ablako-
kat pedig a XIX. századinak megfelelõ
nyílászárókra cserélik. Változatlan ma-
rad a homlokzat építészeti jellege, azaz az
egykori üzletek bejáratait nem építik
vissza. Egyébként nincs sok idõ a kivite-
lezésre, áprilisban ugyanis szeretnénk új-
ra kinyitni.

A Semmelweis Múzeum mára a látoga-
tók száma, a gyûjtemény nagysága és a ki-
állítások alapján Európa 200 orvostörté-

neti múzeumából az elsõ tíz között van.
Évi 16-22 ezer látogató jön hozzánk, a láto-
gatók zöme magyar, 40 százalék körüli a

külföldiek aránya. Népszerûek az iskolá-
soknak szóló múzeumpedagógiai óráink,
ezeken az elmúlt években több ezer gyerek
vett részt. Büszke vagyok arra is, hogy ez el-
múlt hat évben 38 kiállítás megnyitót tar-
tottunk, több mint 20 városban. Tárla-
taink Rómába és Erdélybe is eljutottak.

s A jövõre nézve milyen terveik vannak?
Korszerû, XXI. századi múzeum megterem-
tése a cél, amely méltó Semmelweis Ignác
örökségéhez. Ehhez szükség lenne egy saját
kávéházra, nagyteremre, múzeumi boltra és
a belsõ terek átfogó modernizálására.
Bízunk benne, hogy belátható idõn belül er-
re is sor kerül.                                                      K.Á.

Felújítják az Orvostörténeti Múzeumot

Rozsda Endre finisszázs

Az idõ 
ölelésében
Még március 2-ig látogatható az Az idõ ölelésé-
ben címû kiállítás, amely Rozsda Endre szüle-
tésének századik évfordulója alkalmából a
Magyar Nemzeti Galéria, a Párizsban mûködõ
Rozsda Endre Baráti Kör és a Budapesti
Francia Intézet együttmûködésével retrospek-
tív kiállításon mutatja be a mûvész munkássá-
gát. A tárlaton mintegy száz festmény, számos
grafika és fotó látható.

Március 2-án, vasárnap a Rozsda finisszázs
keretében rendhagyó programokkal várják a lá-
togatókat. Az utolsó látogatási nap délelõttjén
lesz tárlatvezetés, 14 és 16 órakor levetítik
Dessewffy Zsuzsa 1996-ban, Párizsban ké-
szült riportfilmjét Rozsda Endrérõl. 15 órától
az Élõ MúzeumCafé beszélgetésén megpró-
bálják megrajzolni a mûvek mögött álló ember
portréját – ebben nemcsak a kiállítás számos
önarcképe, de azok a vendégek is segítenek,
akik személyesen ismerték a mûvészt. Be-
szélgetnek: Desewffy Zsuzsanna filmrendezõ,
Kopeczky Róna mûvészettörténész, a kiállítás
kurátora, Szalóky Károly mûgyûjtõ, a Várfok
Galéria tulajdonosa. A beszélgetést Martos
Gábor, a MúzeumCafé fõszerkesztõje vezeti.
17 órától  Juliana Steinbach zongoramûvész
ad kamarakoncertet Bartók, Debussy és Liszt
zongoramûveibõl.

A programokon a kiállításra váltott jeggyel le-
het részt venni. Helyszín: Magyar Nemzeti
Galéria, C épület.

Ámos Imre és Rozsda Endre után a Magyar
Nemzeti Galéria közelmúltunk újabb jelentõs
képzõmûvésze, Bálint Endre elõtt adózik életmû-
kiállítással. A száz esztendeje született avantgárd
alkotó mintegy 350 kiállított alkotása között szá-
mos olyan is akad, amelyet eddig nem láthatott a
nagyközönség.

Bálint Endre a huszadik század elejének polgári
kultúráját a családi könyvespolcon és az ebédlõ-
asztalnál egyaránt megtalálta, hiszen anyai nagy-
bátyja Osvát Ernõ a Nyugat fõszerkesztõje, édes-
apja pedig Bálint Aladár, a folyóirat képzõmûvé-
szeti kritikusa volt. Tizenhat évesen került az
Országos Magyar Királyi Iparmûvészeti Iskola
grafika szakára, majd barátai egyre inkább az
avantgárd felé irányították. Mûveire, munkássá-
gára haláláig nagy hatással volt Vajda Lajos, Ámos
Imre és a fiatalon megismert szentendrei szellemi
mûhely. Az 1930-as évek közepén, majd egy évti-
zeddel késõbb Párizsban tett látogatása Picassó-
hoz és Braque-hoz közelítette.

A vészkorszak alatt bujkáló mûvész a háború
után szinte minden korábbi mûvét megsemmisí-
tette és új utakon indult el. Az 1947-ben itthon
megalakult  Európai Iskola a szabadság élményét
biztosította számára. Sárospatakon és Zsennyén

alkotott, majd lassan megteremtette saját szim-
bólumrendszerét és képi világát. 1957-ben
Párizsba távozott, ahol érdekes módon gyerekko-
rának magyarországi helyszíneit álmodta vissza.
„A Népliget, Szentendre és a régi Józsefváros.

Egész festészetem kapja ma-
gyarázatát e helyekrõl, tehát
számomra olyan zarándok-
helyek voltak, ahol minden-
féle csoda bekövetkezett” –
írja a francia fõvárosban,
1959-ben. Franciaországi
éveinek legnagyobb szabású
alkotása az Édition Laber-
gerie kiadásában megjelent
Jeruzsálemi Biblia illusztrá-
lása. A 45 egész oldalas szí-
nes, illetve több mint ezer
arany-fekete szövegközti il-
lusztrációt tartalmazó dísz-
kiadás oldalain megjelen-
nek a népligeti vurstli har-
sonás angyalai, és a Fiumei
úti temetõ kõszobrai is. A
Biblia 1. példányát a kiadó
XXIII. János pápának aján-
dékozta. 

A kiállításon Bálint Endre párizsi mûtermének
enteriõrje eredeti berendezési tárgyakkal látható.
Festõállványát, asztalát székét, táskaírógépét épp
csak itt hagyta egy percre a mester, még a rádiót is
bekapcsolva hagyta, hiszen folyamatosan francia
sanzonok szólnak a hangszóróból. 

A Jeruzsálemi Biblia illusztrálásáért kapott ho-
noráriumból Bálint Endre európai körútra in-
dult. A barcelonai Katalán Nemzeti Múzeumban
látott 13. századi festett fagerenda olyan nagy ha-
tással volt rá, hogy maga is hasonló formátumú
alapanyagra kezdett dolgozni.

Öt év után a mûvész hazatért és képein többé
nem tértek vissza a gyermekkori helyszínek. Az
1970-es évek felé haladva egyre több objektet (ré-
gi használati tárgyakból készült mûtárgyakat) és
kollázst készített. Súlyosbodó asztmája miatt
nem dolgozhatott többé festékkel, de a ragasztás
technikájával ismét új korszakot nyitott. Bálint
Endre 1986-ban hunyt el.

A Nemzeti Galéria (I. kerület, Szent György tér
2.) a bemutatásra kerülõ mûvek egy részét külföl-
di gyûjteményekbõl kölcsönözte ki. A mûvész
különbözõ korszakait saját mûvei mellett ma-
gyar és külföldi kortársai alkotásainak bemutatá-
sával idézi fel. A tárlat május 11-ig tekinthetõ
meg.                                                                               R.A.

Bálint Endre életmû-kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában

Szentendre, Párizs, Budapest

Bálint Endre párizsi mûtermének eredeti tárgyai is láthatók a kiállításon

Az Apród utca 1-3. alatti sarokház jelenlegi megjelenését 1810-ben nyerte el, miután az
eredetileg itt álló XVIII. századi klasszicizáló, késõbarokk épület a tabáni tûzvészben szinte
teljesen elpusztult. A helyreállítás során jött létre a  copf stílusú homlokzat, amelyet jelleg-
zetes levélfüzérek díszítenek. Semmelweis Ignác édesapja, Semmelweis József 1806-1823
között itt bérelt üzletet és lakást, gyermekei is ebben a házban születtek. Bár a II. világhábo-
rút követõen szóba került az akkor már régóta lakatlan ház lebontása, erre mégsem került
sor. 1962-64 között Pfannl Egon tervei alapján felújították, ennek keretében a homlokzatok
részleges megtartásával modern épületbelsõt alakítottak ki az ide költözõ Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum számára. 1964. október 15-én a múzeumban helyezték el
Semmelweis Ignác földi maradványait.

A VÁRNEGYED
újság korábbi számai is olvashatók az Interneten 

a www.budavar.hu honlapon, 
a Magazinok címszó alatt.

Jól halad az építkezés a Várkert Bazár területén. Már megkezdték a mun-
kások az építési daruk elbontását

Az avantgárd mûvész 350 képét tekinthették meg a látogatók

Márciusban megkezdik a múzeum épületének tatarozását
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Az ostrom áldozataira emlékeztünk
A második világháború budapesti harcaiban el-
esett katonák és polgári áldozatok emlékére koszo-
rúzási ünnepséget rendezett a Budavári Önkor-
mányzat, a Honvédelmi Minisztérium, valamint
a  Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Kapisztrán
téren, a Magdolna-toronynál.

„1944 karácsonyára bezárult az erõddé nyilvání-
tott Budapest körüli ostromgyûrû, és a szovjet ala-
kulatok ádáz küzdelemben megkezdték a város el-
foglalását. A harcok során a polgári lakosság száz
és százezrei tengõdtek sötét pincékben, szorong-
tak gettóba zártan, víz és villanyvilágítás nélkül,
rettegve a nyilasoktól, vagy az oroszoktól másfél
hónapon át” – adott képet a 69 évvel ezelõtti tra-
gikus helyzetrõl Siklósi Péter, a Honvédelmi
Minisztérium munkatársa.

A védelempolitikáért és védelmi tervezésért fe-
lelõs helyettes államtitkár felidézte, hogy a „vég
közeledtével”, 1945 január közepére, mintegy 11
ezer német és 4 ezer, még harcban álló magyar ka-
tona szorult vissza Budára, majd fokozatosan a
budai Várba. A Vérmezõ elestével a csekély légi
utánpótlás is megszûnt, és a lõszer fogytával re-
ménytelen helyzetbe került várvédõk, a fogságba
esést elkerülendõ 1945. február 11-én este megkí-
sérelték, hogy gyalogharcban, pusztán kézifegyve-
reikkel áttörjenek a Budapest körül kiépített ha-
lálos szorításon. „Bár a kitörési kísérlet várható
helyét és idejét árulás folytán a szovjetek ismerték,
ilyen egyenlõtlen helyzetben is mintegy hétszáz
harcosnak sikerült átjutnia a saját erõikhez” – em-
lékeztetett a helyettes államtitkár.

„Február 12-én itt, a budai Várban már elcsen-
desedett a harci zaj, az ostrom végén azonban so-
kaknak újabb megpróbáltatásokkal, a szabadon

garázdálkodó, erõszakos-
kodó szovjet katonákkal,
civilként is a fogságba hur-
colás rémével kellett szem-
benézni” – mondta Sikló-
si Péter, aki gondolatait az-
zal zárta: Budapest ostro-
ma és fõvárosunk elszen-
vedett pusztulása a máso-
dik világháború történeté-
nek legkegyetlenebb lapja-
ira tartozik.

Az emlékezõ beszédet
követõen Kótai Róbert
tábori lelkész mondott
kegyeleti imát. A hõsi ha-
lottak emléktáblájánál
koszorút helyezett el a
Budavári Önkormányzat
nevében dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester, a
köztársasági elnök képvi-
seletében Szegõ László

dandártábornok, a miniszterelnök-helyettes
megbízottjaként Csallóközi Zoltán kabinetfõ-
nök és Jenik Péter kabinetfõnök-helyettes, a
Honvédelmi Minisztérium részérõl Siklósi
Péter, illetve a Nemzeti Örökség Intézetétõl
Berkes Bálint, az elnöki kabinet fõnöke.

A Kapisztrán téri ünnepség után az emlékezõ
közönség a Hadtörténeti Intézet és Múzeum ud-
varára vonult át, ahol megkoszorúzták a Magyar
Királyi I. és II. Honvéd Egyetemi Rohamzászlóalj
emléktábláját. A rohamzászlóalj egyik túlélõje-
ként felszólalt Lányi Zsolt, aki beszédében kiemel-
te: önként jelentkezõ bajtársaival együtt azért har-
coltak, hogy megvédjék Budát.                      -d-

Huszonöt éve annak, hogy a magyar iroda-
lom emigrációba kényszerült nagy írója,
Márai Sándor revolverrel végett vetett éle-
tének. Hatalmas naplófolyamának utolsó
kötetében már csak apró bejegyzések:
„Ezekben a napokban negyven éve, hogy
elutaztunk Budapestrõl. Tartózkodási he-
lyek: Genf, Nápoly, New York, Salerno,
San Diego. Elmentek Lola és János; min-
den egykori személyes ismerõsöm, pálya-
társam. Teljesen egyedül maradtam.”
1989. január 15-én egyetlen sorra futotta
erejébõl: „Várom a behívót, nem sürge-
tem, de nem is halogatom. Itt az ideje”.

Kemény és rendíthetetlen ember volt.
A 80-as években már kezdték hazahívni,
de õ következetesen kitartott ígérete mel-
let: amíg egyetlen orosz csizma tapossa
Magyarország földjét, addig nem tér ha-
za! És könyveit sem engedte kiadni.
Mondhatni teljes magányban, majdnem
vakon, szegényen tengette élete utolsó
éveit.

Indulása elsõ komoly könyve: Egy polgár
vallomásai. Kalauz a szülõvárosról,
Kassáról. Az óvó családi fészekrõl, a fájó el-
szakadásról. Munkássága eddigi legmaga-
sabb pontja: a Féltékenyek. Nem kisebb
író, mint Szerb Antal méltatta: „A Márai-
féle stílus, amit annyian utánoznak, mégis
utánozhatatlan. Azért, mert senki nem bír-
ja lélegzettel. Ez a kegyelem: ez a bõség, ez
a páratlan áradása nyelvnek, gondolatnak,
képnek, szavaknak”.

Ezek az erények végig ott vannak késõbbi mû-
veiben. Igaz, az 50-es évek csahos hazai kritikusai
nem kímélték: „Közömbössége talán a fegyelme-
zettségénél is jellemzõbb”. Regényalakjai sorá-

ban saját személye érdekli… Van benne igazság,
de megtévesztõ. Hûvös, távolságtartó férfi. És szi-
gorú. De önmagával szemben is. A magyar nyel-
vet pedig ámulattal használta, idézte. Minden-
napi kenyere volt a legnehezebb idõben is.

A Szindbád hazamegy címû regénye
Krúdynak állít emléket. Kedves írója át-
megy Óbudáról lovas fogattal Pestre.
Együtt nézik az életet, önmagukat, a for-
rongó világot, a szépséges nõket, a búcsú-
zó kora õszben ragyogó várost. Sok vitát
váltott ki a Röpirat a nemzetnevelés ügyé-
ben; üzenete: a magyarság célja, hogy
megmaradjon! A Vasárnapi krónika napi
ihletésû újságcikkeit gyûjtötte egybe.
Kevés szó esik Márairól, a költõrõl. Nem
vérbeli poéta, mégis két korszakos versé-
vel ott van a magyar költészetben. 1950-
ben írta a Halotti beszédet: a számûzöttek
nagy monológját, az emigráns lét drámai
tapasztalatát. 1956-ban vetette papírra a
Mennybõl az angyalt: a különös karácso-
nyi vers a kivégzett 1956-os forradalom
rekviemje, a megfeszített Krisztus-Ma-
gyarország képe.

A végére hagytam a nekem legkedve-
sebbet, Márai Naplóit. Az utóbbi ötven
év legtisztább szellemi lenyomatát. A vi-
lágirodalomban is párját ritkító vállalko-
zás. Éles tisztánlátás, gazdag vallomás.
Örök harc a humanizmus megõrzéséért.
Áldozathozatal az ország lelkének és szel-
lemének újjáépítésére. Még akkor is, ha
nevét hosszú idõn át említeni sem lehe-
tett.

Õ azonban írt, a végsõ pillanatig. 1984-
89-es utolsó naplója számomra az egyik
legnagyobb emberi és írói teljesítmény.
Életrõl és halálról, egyszerû szavakkal

senki nem mondott többet. És üzennek köny-
vei, szétsugároznak mondatai. Belénk égnek
intelmei: elordasult a világ, de a remény min-
dig megmarad.        Fenyvesi Félix Lajos

Márai Sándor halálának 25. évfordulójára

Monológ a számûzetésben

Oscar-díj a
Márai Szalon
borászának
Szepsy István Tokaj-hegyaljai szõlészt, borászt
jól ismeri a  Márai Szalon törzsközönsége, hi-
szen visszatérõ vendég az Úri utcában. Sokan
emlékeznek különleges furmintjára is, azt azon-
ban kevesen tudják, hogy a közelmúltban el-
nyerte a szakma legrangosabb kitüntetését.

- A világ legmagasabbra értékelt csúcsborai-
nak, borászainak, borszakértõinek fóruma, a
World Wine Symposium eddig egyetlen ter-
melõnek szavazta meg a legnagyobb elismerést,
a borvilág Oscar-díját. A közelmúltban ön volt
a második, aki átvehette a Les Seigneurs du Vin
– a Bor Urai elnevezésû kitüntetést.

- Olyan családba születtem, amelynek a törté-
nete legalább az egyik ágon mindig is a borról
szólt. Sokféle foglalkozást ûztek az õseim – vol-
tak közöttük katonák, pénzügyõrök, tanárok,
papok, ügyvédek –, de mindig akadt valaki, aki
megõrizte a borban is a folyamatosságot. A má-
sodik világháborút követõen mi voltunk a leg-
jelentõsebb gazdák Bodrogkeresztúron. A bir-
tok azonban lassan szétfolyt. Részben a téesz-
idõk vitték el.

Eredetileg én sem borásznak készültem. Az
apám még az érettségi elõtt sem akarta, hogy
mezõgazdasággal foglalkozzam, ám én harma-
dikos középiskolás korom óta semmi mást
nem tudtam elképzelni. 
sMikor palackozta a saját elsõ aszúját?

- 1989-ben. A családi tulajdonban levõ birtok
ma összesen 63 hektár, ebbõl 47 a mûvelt szõlõ,
a terület többi része jelenleg parlag. Az ültetvé-
nyek Mád és környékének történelmileg is ki-
emelt fontosságú dûlõiben találhatók, a Szent
Tamásban, az Úrágyában, a Királyban, az
Urbánban, a Nyulasban, a Nyúlászóban, a
Danczkán, a Betsekben, a Szepsyben, a
Thurzón és a Lapisban. A talaj sokszínûsége
szempontjából kevés olyan borvidék van a vilá-
gon, amely felülmúlja Hegyalját.
s Nem fél attól, hogy a díj hatására a Hegyalja kör-
nyékére özönlenének a külföldiek?

- Tokaj nem készült fel erre természetesen, de
már vannak ennek elõjelei. Írt már olyat a Wall
Street Journal, hogy a tokaji furmint önmagában
tudja azt, mint a világ borai együtt. A Financial
Times azt írta, hogy csak a legnagyobbakhoz le-
het mérni a furmintot, a tokaji édesbor pedig az
édeseknek a csúcsa. Szoktak ilyeneket írni, de
mivel nincs abban érdekeltségük, hogy ezt folya-
matosan megjelenítsék, elvész a hang. De meg
fog jönni. Egész egyszerûen mindenkinek ismer-
nie kell, hogy mit jelent Tokaj - még ha soha nem
is lesz annyi millió palack az egész borvidéken. Ez
egyszer el fog jönni. Csak azt remélem, hogy még
az én életemben.                                                                r.a.

KKoosszzoorrúúzzááss  aa  FFaarrkkaassrrééttii  tteemmeettõõbbeenn
Budapest ostromának civil áldozatai emlékére a Nemzeti
Örökség Intézete megemlékezést tartott a Farkasréti te-
metõben, az eseményen a Budavári Önkormányzat ré-
szérõl dr. Jeney Jánosné alpolgármester vett részt. A te-
metõ 19/1-es parcellájában található két sír közül az
egyik a Margit körút 43-45. szám alatti, felrobbantott
Regent-házban, a másik a Vitéz utca 2., illetve a Fõ utca
59. alatti, a bombázások során összedõlt sarokházakban
elhunytaknak állít emléket.

Katonák és civilek együtt emlékeztek az ostrom áldozataira a Kapisztrán téren

Tisztelgés a hõsi halottak emléktáblájánál, a Magdolna-toronynál

Márai Sándor

Les Seigneurs du Vin - a borvilág oscardíja

Szepsy István borász
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A világ legszebb medencéi közé sorolta a
thrillist.com amerikai internetes portál a Rudas
fürdõ török kori termálmedencéjét.  A 11-es toplis-
tán a Rudas az elõkelõ negyedik helyezést érte el. 

Bár javában zajlik a Rudas Gyógyfürdõ déli szár-
nyának rekonstrukciója, az 500 éves múlttal
rendelkezõ török fürdõ rész zavartalanul látogat-
ható. Az elmúlt évben a Rudas fürdõ látogatott-
sága 10 %-kal emelkedett. Mint arról korábban
beszámoltunk, a felújítás eredményeképpen egy

új élményfürdõt alakítanak ki, amely szervesen
kapcsolódik a fürdõ meglévõ egységéhez. Az ed-
dig kihasználatlanul álló, leromlott állapotú déli
épületrész (volt palackozó üzem) homlokzatának
felújításával az egész épülettömb megjelenése lát-
ványosan javulni fog. Növelik a fürdõ területét,
új medencéket és a szauna-világot alakítanak ki.
A rekonstrukció több mint 2500 négyzetméter-
nyi területet érint. A csaknem egy milliárd forint
összköltségû beruházás várhatóan szeptember
elejére készül el.

Örvendetes, hogy egyre többen fogadják meg a
rendõrség tanácsait és nem engedik be lakásuk-
ba a gyanúsan viselkedõ idegeneket. Az utóbbi
hetekben több ilyen eset is történt, a trükkös tol-
vajoknak így zsákmány nélkül kellett hazakul-
logniuk. A kerületi kapitányság továbbra is arra
kéri a lakosságot, különösen az idõs, egyedülál-
ló embereket, hogy idegent soha ne engedjenek
be lakásukba, a bejutni szándékozótól kérjenek
fényképes igazolványt. Nagyon fontos az egy-
másra figyelés is, amennyiben lakókörnyeze-
tünkben bármilyen szokatlan körülményt ta-
pasztalunk, a biztonság kedvéért értesítsük a
rendõrséget.  

Elzavarták a trükkös tolvajokat
Magát ELMÜ dolgozónak kiadó középkorú férfi próbált
meg bejutni egy idõsebb hölgy lakására. Mivel nem tud-
ta magát semmilyen irattal igazolni, kénytelen volt tá-
vozni a helyszínrõl. A hölgy ezt követõen – nagyon he-
lyesen – értesítette az esetrõl a rendõrséget, addigra
azonban a vélhetõen rosszban sántikáló férfi eltûnt a
környékrõl.  Nem vált be a terve azoknak az álrendõrök-
nek sem, akik a kerület egy forgalmasabb utcájában ta-
lálható társasházban próbálkoztak. Kiszemelt áldozatuk
ugyanis igazolványt kért tõlük, mivel ezzel nem tudtak
szolgálni, jobbnak látták, ha odébbállnak. Néhány nappal
késõbb a kerület egy másik pontján az otthoniak azt a
középkorú férfit is elzavarták, aki „minõségi” edények-
kel házalt.

Gyalogosokat zaklatott - elõállították
A Batthyány téren az esti órákban egy fiatalember han-
goskodva kötekedett az arra járókkal. A kiérkezõ járõrök-
nek feltûnt zavart viselkedése, ezért átvizsgálták a ruhá-
zatát. Beigazolódott a rendõrök gyanúja, ugyanis három
kábítószernek látszó növényi származékból sodort ciga-

rettát, illetve tizenegy darab petárdát találtak a fiatalem-
bernél, aki ellen megindították a rendõrségi eljárást. 

A nyílt utcán verekedtek
Hogy ki ütött elõször, azt egyelõre nem tudni, annyi vi-
szont biztos, hogy kerületünk egyik forgalmas terén két
ittas férfi szópárbaja garázdaságba torkollott. A vereke-
désnek a járõrök vetettek véget, az egyik személy nyolc
napon belüli sérülésekkel került korházba, „ellenfelét”
súlyos testi sértés kísérlet bûntette miatt hallgatták ki a
kapitányságon.

WC-t keresett a betörõ
Rendhagyó történettel állt elõ az az elkövetõ, akit egy
ügyvédi irodában csíptek fülön a rendõrök. A hatóság
elõtt egyébként korántsem ismeretlen férfi azzal véde-
kezett, hogy csak a mellékhelységet kereste, ezért
„kénytelen volt” több irodaajtót is feltörni, hátha az egyik
mögött megtalálja a WC-t. Ha pedig már bejutott, átku-
tatta az irodákat, talán a papírt keresve. Bár néhány ér-
téktárgyat összekészített, a gyors rendõri intézkedést
következtében végül semmit sem tudott ellopni. A nagy
mesélõ ellen -õrizetbe vétele mellett- betöréses lopás
kísérlet bûntette miatt indult eljárás. 

Óvakodjunk az utcai árusoktól
A Naphegyen szólítottak meg egy idõs embert egy né-
met rendszámú kocsi utasai. Tört magyarsággal el-
mondták, hogy törökök, és egy termékbemutatóról
megmaradt edénykészletet szeretnének egy nyugdíjas-
nak ajándékozni. Felvitték gyanútlan áldozatuk lakására
az „árut”, majd hosszas magyarázkodás után némi pénzt
vagy más csereárut kértek. Végül sikerült kitessékelni
õket a lakásból, igaz az otthagyott „valódi svájci” étkész-
let több ezer forintjába került a becsapott károsultnak.
Az eset tanulsága, hogy ne higgyünk az utcai árusoknak
és azoknak sem, akik ismeretlenül ajándékot kínálnak. 

Kék hírek

Nõi arcképek

A Hagyományok Háza március 9-én, 19 órakor különle-
ges mûsorral várja a közönséget. (I., Corvin tér 8.) A prog-
ram elsõ részében Levelek régiekrõl címmel  a Magyar Ál-
lami Népi Együttes elõadását láthatják, amely az elmúlt
években  készült mûvek válogatása. A jelenetek mind-
egyike a nõiséget helyezi a középpontba. Zeneszerzõk:
Herczku Ágnes, Kelemen László, Pál István. Rendezõ-ko-
reográfus: Mihályi Gábor. A mûsor második része Egy régi
kertben címmel Foltin Jolán szerzõi estje. Program:
Asszonyok könyve (részlet)Kiss Ferenc zenéjével.
Kömûves Kelemenné - A címszerepben Szonda Györgyi.
Inferno - Zene: Lázár Zsigmond, szólót táncol Rémi
Tünde. 

Egy régi kertben -Szakonyi Károly novellája nyomán.
Zene: Kiss Ferenc, táncolják: Béres Anikó, Juhász Zoltán.
Szerelem, szerelem - Közremûködnek a Bihari János

Táncegyüttes és a Honvéd Táncszínház egykori és mai
táncosai, valamint zenész barátaik. A Hagyományok
Háza ezzel a programmal vesz részt a Mindenütt Nõ! ren-
dezvénysorozaton. 

Mesemúzeum
(I., Döbrentei u.)
MMáárrcciiuuss  11..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll A ki-
lencvenkilenc tüzes kabbala –
moldvai mese. A mesét elmondja,
eldúdolja: Gulyás Anna. Kobozzal,
kavallal kíséri, a mesét hangfürdõ-

be vonja: Kiss Krisztián, a Tûz Lángja Zenekar kobzosa. 
MMáárrcciiuuss  88..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll diafilmvetítés:Jancsi és
Juliska, A csillagszemû juhász, Mazsola és a hóember.
MMáárrcciiuuss  1155..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll  „Huszárgyerek, huszár-
gyerek szereti a táncot…”48-as táncház, történetek, kö-
zös daltanulás, dalolás, verbunkos táncok. De lesz még ka-

tonabúcsúztatás, eskütétel és próbák. Közremûködik: a
Sebesvíz együttes: Gyurka Fábián - magyarfalusi tánc-
mester, Németh Márta - furulyák, citera, dob, Gõgh Zsolt-
furulyák, koboz, dob, György Péter- koboz, dob. (90 perc)

Magyarság Háza
(I., Szentháromság tér 6.)
A Madéfalvi veszedelem emlékezete 
A Madéfalvi veszedelem 250 éves évfordulójára 22001144..
mmáárrcciiuuss  1111--éénn  1188  óórraakkoorr Móser Zoltán fotómûvész és
Tamás Menyhért író, költõ „Holtak vigasza” címû könyvé-
nek anyagából készült mûvészeti kiállítással és a
Völgységi Múzeum „Emelt fõvel” címû történeti vándor-
kiállításával emlékeznek, melyek április 7-ig láthatók.
„Huszár gyerek…” 22001144..  mmáárrcciiuuss  1155--éénn  1100--1166  óórrááiigg  az
1848-’49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve
a felvidéki Kicsi Hang együttes, huszárpróbák és kézmû-
ves foglalkozás várja a családokat. A programokra a be-
lépés díjtalan. www.magyarsaghaza.net

Épület-bemutató elõadás 
a Nemzeti Levéltárban
22001144.. mmáárrcciiuuss  2244--éénn ddéélluuttáánn  44  óórraaii  kezdettel dr. Ól-
mosi Zoltán fõlevéltáros épület-bemutató elõadást tart
a Nemzeti Levéltárban (I., Bécsi kapu tér 2-4). További
információ: Budavári Német Önkormányzat -
Schweighoffer Krisztina, telefon: +3630/7335403; 
e-mail: chsch@t-online.hu

VárMezõ Galéria
(I., Attila út 93.)
A VárMezõ Galéria Ujhelyi termében március 4-én 17
órakor nyílik a Pomázi Bauhaus Festõiskola tárlata. A
kiállítást megnyitja: Kiss János festõmûvész. Kiállítók:
Détáry Gabriella, Egri Ottília, Kemenes Katalin, Kiss
János, Kiss Léna, Koó Éva Lídia, Kovács Tája,
Maculska Ilona, Tóth Julianna, Várszegi Rudolf, V.
Donáth Györgyi. A tárlat március 29-ig tekinthetõ
meg. 

A VárMezõ Galéria nyitott galéria kiállítóterében Át-
változások címmel március 5-én, szerdán, 17 óra-
kor Harsányi Elvira textilkollázsaiból és Harsányi Zsolt
batikképeibõl nyílik kiállítás. A tárlatot megnyitja
Géczy Olga karmester, festõmûvész.  A mûsorban rene-
szánsz táncdallamok hangzanak el. Megtekinthetõ már-
cius 30-ig. A kiállítások ingyenesen látogathatók hét-
köznap 9-18, hétvégén 10-16 óráig.

Koller Galéria
(I., Táncsics u.5.)
Borsos Miklós Egyedi rajzok címû kamara kiállítása a
Minerva szobában tekinthetõ meg március 15-ig. Nyitva
tartás: minden nap 10.00-18.00 óráig.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 
(I., Szentháromság tér 6.)
Március 11. (kedd) 18.00 óra: A Kossuth-emigráció em-
lékeinél Európában V. – 120 éve hunyt el Turinban
Kossuth Lajos, 150 éve Salzburgban Szalay László.
Elõadó: Dr. Hermann Róbert hadtörténész. A Kossuth-
emigráció néhány jelentõs emlékhelyét képekkel illuszt-
rálja az elõadó és az egyesületi tagság. (Magyarság Háza)

Frankofón Fesztivál és Filmnapok

XIV. alkalommal rendezik meg a nagy hagyományokkal
rendelkezõ Frankofón Fesztivált. A február 28. és márci-
us 28. között zajló esemény a Frankofón Filmnapokkal in-
dul. A fesztivál célja, hogy a Frankofónia nemzetközi ün-
nepe (március 20.) alkalmából népszerûsítse a francia
nyelvet és a köré szervezõdött  közösség kulturális sok-
színûségét.  A közönség a legváltozatosabb mûfajokon
keresztül ismerkedhet meg a frankofón kultúrával: film-
mûvészet, kortárs költészet, szépirodalom, manouche-
swing, klasszikus zene, árny- és bábszínház, felolvasó-
színház, gasztronómia, fotográfia, konferenciák, nyelvé-
szet, nyelvtanulás. A filmmûvészet a Frankofón Film-
napokon mutatkozik be, amely február 28. és március 9.
között az Uránia Nemzeti Filmszínházban kerül megren-
dezésre. A Filmnapok a Kis-Anglia (Mikra Anglia)címû
görög romantikus drámával nyílik meg.

A mustra tizennégy ország közel negyven játék- és rö-
vidfilmjét vonultatja fel. A közönség eddig Magyar-
országon sosem vetített alkotásokat tekinthet meg,
amelyek közül négy premier elõtti bemutató. A Film-
napok négy rendezõt lát vendégül: Guillaume Brac
(Tonnerre), Alexandre Castagnetti (Szerelem a felhõk
felett), Mahamat Saleh Haroun (Grigris) és Guillaume
Nicloux (Az apáca). Részletes program a www.
franciaintezet.hu weboldalon.

Programok

Elismerés a Rudas fürdõ
termálmedencéjének

Fotó: Dusa Gábor

KIÁLLÍTÁSOK
l Az Országos Széchényi Könyvtár Kovács Imre író,
szociográfus emlékére kiállítást szervez, mely 22001144..
mmáárrcciiuuss  1133..  ééss  jjúúlliiuuss  1155..  kköözzöötttt látható a könyvtár 7.
emeletén. A megnyitó március 13-án 17 órakor lesz. A
tárlat a két világháború közötti magyar népi radikaliz-
mus nagy formátumú személyiségének állít emléket
születésének századik évfordulója alkalmából. A kiállí-
tás megtekinthetõ keddtõl szombatig, 10-tõl 18 óráig. 

l Csalóka emlékezet 
Az Országos Széchényi Könyvtár legújabb tárlata azt a
’60-as években érzékelhetõ sajátos hangulatot igyek-
szik megjeleníteni plakátok, reklámkiadványok, szóró-
lapok és néhány tárgyi emlék segítségével, mely a meg-
elõzõ évtizedek történelmi viharai utáni viszonylagosan
nyugodt években jellemezte hazánkat. A kiállítás meg-
tekinthetõ: 22001144..  mmáárrcciiuuss  1122..  ––  22001144..  jjúúlliiuuss  1111.. között
keddtõl szombatig, 10-tõl 18 óráig. Belépõjegy: 400
Ft/fõ. Az olvasójeggyel rendelkezõ látogatók ingyene-
sen tekinthetik meg a tárlatot.

KönyvTárlat III. - Bûnök és szenvedélyek
MMáárrcciiuuss  77--éénn  rendhagyó
mûvésznõk életmûvének
megidézésével köszöntik a
nõket az Országos Szé-
chényi Könyvtárban: a
mozdulatmûvészet XX.
század eleji úttörõje, egy
jelentõs kortárs költõ és
egy kiváló énekesnõ segít-
ségével. 
Program: 
166..3300––1177..1100::  Beke László
mûvészettörténész: Ki volt
Madzsar Alice?
1177..1100––1177..5500:: Bartal Mária
irodalomtörténész: Kimozdulások - test és lélek extázi-
sa Takács Zsuzsa költészetében. Az elõadásokat 18 órá-
tól a Szalóki Ági és Juhász Gábor duó produkciója köve-
ti. Kamarakiállítás: fotók és kéziratok Madzsar Alice ha-
gyatékából, valamint válogatás Takács Zsuzsa mûveibõl.
Helyszín: VI. emeleti Díszterem. Bejelentkezés: e-mail:
pr@oszk.hu Telefon: 06-1-22-43-742

Egy õsnyomtatvány és az ÁVH
Egy 15. századi könyv viszontagságos történetét ismer-
hetik meg az érdeklõdõk ünnepélyes könyvátadás és
mini konferencia keretében mmáárrcciiuuss  1111--éénn,,  1111..0000  óórraa--
kkoorr az Országos Széchényi Könyvtár, VI. emeleti
Dísztermében. 11.00-11.20: Köszöntõk
11.20–14.00: Elõadások:
A kalocsai õsnyomtatvány és az ÁVH - Farkas Gábor
Farkas, OSZK.
A kalocsai õsnyomtatványok - Fischerné Grócz Zita
könyvtárvezetõ, Kalocsai Fõszékesegyház Könyvtára:  
A Grõsz-per és mellékperei - Dr. Lakatos Andor levél-
tárvezetõ, Kalocsai Fõegyházmegyei Levéltár.
A kalocsai õsnyomtatvány kötései - Dr. Rozsondai
Marianne ny. osztályvezetõ, MTA Könyvtár.

Országos
Széchényi
Könyvtár
(I., Szent György tér 4-5-6)

(I., Corvin tér 8.)
Mezõség – Mikrokozmosz. Táncról táncra szabadbérlet.
Idõpont: 2014. március 1., 19.00 óra.  AA  MMaaggyyaarr  ÁÁllllaammii
NNééppii  EEggyyüütttteess  eellõõaaddáássaa Erdély központi tájegységének, a
Mezõségnek vokális, zenei és táncos hagyományaiból
táplálkozik. Szólót énekelnek: Enyedi Ágnes, Herczku Ág-
nes, Hetényi Milán. Zene: Kelemen László. Rendezõ-kore-
ográfus: Farkas Zoltán „Batyu”. Zenekarvezetõ: Pál István
„Szalonna”. Tánckarvezetõ: Kökény Richárd. Fekete, pi-
ros... AA  MMaarrooss  MMûûvvéésszzeeggyyüütttteess  mmûûssoorraa.. Idõpont: 2014.
március 21., 19.00 óra. Táncszínházi elõadás Kányádi
Sándor költeménye alapján. Rendezõ-koreográfus:
Juhász Zsolt. Ének: Kásler Magda.

AApprróókk  ttáánnccaa:: péntekenként 17.00-18.30 óráig. A belépõ-
díj: 500,- Ft/fõ (2 éves kor felett, gyerekeknek és felnõt-
teknek egyaránt). 
Március 7. – Tavaszváró böjti játékok
Március 14. – „Szabadság ünnep”
Március 21. – Sándor, József, Benedek napi mulatság
Március 28. – Mátkaváltó
TTaalláállkkoozzááss  aa  nnéépphhaaggyyoommáánnnnyyaall::IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ  ffooggllaall--
kkoozzááss  7–14 éveseknek. Idõpont: március 4., 11., 18. és
25., 9.00 – 12.45 óráig. A délelõtt elsõ felében a Magyar
Állami Népi Együttes közremûködésével zenés-táncos
barangolást tesznek a Kárpát-medencében. Az elõadást
követõen a bukovinai székely származású népdalénekes

és mesemondó, Fábián Éva mesél a gyerekeknek. A nap
hátralévõ részében kézmûveskedés, élõzenés táncházi
foglalkozás, népi játék és hangszerbemutató lesz.
FFiigguurrááss  bbéérrlleett:: Néptáncos bérlet 7–10 éves gyerekek-
nek. Idõpont: 2014. március 20., 14.30 óra. A soron kö-
vetkezõ elõadás tematikája: Mezõség. 
MMaarrooss  MMûûvvéésszzeeggyyüütttteess:: Mátyás király álruhái- Mesejáték.
Elõadásukban felelevenítenek hármat a gyerekek által
legkedveltebb Mátyás-történetek közül. A kolozsvári bíró,
Egyszer volt Budán kutyavásár, valamint Az igazmondó ju-
hász címût. Felnõtteknek: 1500 Ft. Kedvezményes gyer-
mekjegy (4–14 éves korig): 800 Ft. Gyermekjegy meg-
váltására személyesen van lehetõség a jegypénztárban.

Hagyományok Háza
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BBuuddaaii  Várban az Úri utcában 73 m2-es 2 szoba hallos,
nagy étkezõkonyhás, reprezentatív dongaboltozatos
belterû, kis borospincével kialakított önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. 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: 17.9 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, 0630/488-2203.  

II..  Budai 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.

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 Szalag utcában felújított belsõ
kertes mûemlékházban lévõ kertkapcsolatos 92 m2-es, 2
fürdõszobával kialakított önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 24 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

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

BBaatttthhyyáánnyy  ttéren 150 m2-es 2 generációs, 2 fürdõszobás,
erkélyes, panorámás önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó vagy 60-70 m2 körüli budai teraszos
öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 23,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

II..,, Attila úton a Vérmezõvel szemben klasszikus felújí-
tott bauhaus-épületben lévõ 81 m2-es 2,5 szoba hallos, 2
erkélyes, összkomfortos öröklakás eladó. Irányár: 25,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

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. 

DDiipplloommaattáákk  részére keresek 2-4 szobás igényes bérbe-
adó lakást hosszú távra. Telefon: 06-30-9247-165.

NNaapphheeggyy utcában (Tabánnál) eladó várpanorámás,
csendes, hangulatos 80 nm-es (beépítetlen padlástér
megvásárlásával 170 nm-re bõvíthetõ) kétgenerációs-
ként is használható lakás, vadonatúj tetõs, liftes házban.
Befektetõknek is! Irányár: 28,5 MFt. Telefon: 06-70-560-
1817.

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

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.

ÁÁffaa nélkül vállalom házak-lakások eladását az I., II., XI.,
XII. kerületekben. Telefon: 201-94-75, 06-70-237-9030

GGaarráázzss  kiadó-eladó az I. kerület Derék utcában.
Raktárnak is alkalmas. 16 nm, 15.000 Ft/hó.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.

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.

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

RRééggii  könyvek vétele készpénzért, elszállítom, külföldi-
magyar könyvek egyaránt. Telefon: 06-20-6285-325.

KKéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroolluunnkk  mmiinnddeenn  nneemmûû  rrééggiissééggeett,,  ffeesstt--
mméénnyytt,,  bbúúttoorrtt,,  óórráákkaatt,,  eezzüüssttöött,,  sszzõõnnyyeeggeett  vvaallaammiinntt
ppoorrcceelláánnttáárrggyyaakkaatt  rroommoossaatt--hhiibbáássaatt  eeggyyaarráánntt..
NNiikkoolleetttt::  0066--2200--99552288--002288..

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

MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--33665511..
KKéérreemm  tteekkiinnttssee  mmeegg  hhoonnllaappuunnkkaatt,,  lluuiissggaalleerriiaa..hhuu  ––

vvaaggyy  jjööjjjjöönn  eell  hhoozzzzáánnkk..

sszzoollggáállttaattááss

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

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

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

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  mmuunnkkáákk..  KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..
SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxaa,,  sszzaallaaggffüüggggöönnyy,,  gguurrttnnii  ccsseerree..

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

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

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 3754-194.oo

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN  ggaarraanncciiáávvaall!!
((OOrriioonn,,  VViiddeeoottoonn,,  IITTTT--NNookkiiaa,,  NNoorrddmmeennddee,,  GGrruunnddiigg,,
SSaammssuunngg,,  LLGG,,  PPaannaassoonniicc,,  SScchhnneeiiddeerr;;  DDuuaall))  DDiiggiittáálliiss  áátt--
áállllááss!!  MMiinnddiigg--TTVV  ddeekkóóddeerr  bbeeüüzzeemmeellééss!!  TTeelleeffoonn::  0066--
2200--441100--66339933..

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

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

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

CCíímm::  AAvvaarr  uu..  2255..,,  tteelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..
bbuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu  00

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

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, ja-
vítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszer-
zéssel 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.

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

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 

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

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

TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505,

MOBIL: 0630-251-3800.

eeggéésszzsséégg

GERINCBETEGSÉGRE Persolvo Gyógyszalon 
Gerincerõsítés, nyújtás, fájdalomcsillapítás,

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

www.gerinc.net. Ingyenes próbakezelés!

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fog-
szabályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázz--
hhoozz  mmeeggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosí-
tott! Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013
Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-
3016.oo

TTáárrsskkeerreessééss

Humor, szerelem és Te! Karcsú, csinos, vidám, tempera-
mentumos, nemdohányzó hölgyet keres 65/185/90-es
férfi. Telefon: 375-4516.

Ingatlan

Adás-vétel

Társkeresés
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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

Internet: www.budavar.hu

Egészség

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 14.
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
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