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Õsi mitikus motívumok és szakrális jelképek öt-
vözõdnek Szakács Imre olaj-vászon képein. A
Várnegyed Galériában április 10-én este 6 óra-
kor nyíló, Fénnyel átszõve címû tárlat már a
Húsvétot idézi. A Szentendrén élõ festõmû-
vésszel közelgõ kiállítása kapcsán beszélget-
tünk.

s Milyen témájú alkotásokkal találkozhatnak a galériába
betérõ érdeklõdõk?

- A kiállítás szinte valamennyi képe a Húsvéthoz kap-
csolódik. A kezdetektõl foglalkoztat a téma. A galéria
hosszabb szárnyában a frissebb munkáim kapnak he-
lyet, a rövidebb oldalon egy húsz évvel ezelõtt készült,
számomra kedves sorozatom, az Út egyes darabjait ál-
lítom ki. Az út sokszoros jelkép. A régi és új képek stí-
lusvilágukban és megfogalmazásuk módjában is elté-
rõek, mégis ugyanarról szólnak.

s Ön több mint másfél évtizeden keresztül volt a
Szentendrei Régi Mûvésztelep mûvészeti vezetõje. Kü-
lönleges kapcsolatot teremtett a nagybányai és a
barbizoni mûvésztelepekkel...

- Csodálatos ajándék a
sorstól, hogy a közös-
ség vezetõje lehettem.
Szerettem volna ezt a
kincset megismertetni
szerte Európában,
amely munkánk több
gyümölcsöt is hozott.
Szentendre és Barbi-
zon kapcsolata olyan,
mint amikor a király-
lány kezére a szegényle-
gény pályázik. Nagyon
boldog voltam, hogy a
két mûvésztelep együtt-
mûködésérõl szóló

megállapodást én írhattam alá és segíthettem abban
is, hogy a két település testvérvárosi kapcsolatot léte-
sítsen.
s Mai festészetére milyen hatással van a Régi Mû-
vésztelep?

- Az elmúlt években elkezdtem a mûvésztelep õspark-
jának fáit festeni. A fa motívum kimeríthetetlen, épp
úgy megjelenik képeimen, mint a madarak, a tojások
és a kövek.
s A kiállítás a Fénnyel átszõve címet egy festményrõl köl-
csönözte, de ugyanezt a címet viseli a pályáját és alkotása-
it bemutató képzõmûvészeti album is, amelyet ugyan-
csak megismerhetnek a Galéria látogatói. Ki nyitja meg a
húsvéti tárlatot?

- Vallási ünnep lévén, szerettünk volna egy egyházi
személyt felkérni erre a feladatra.  Tõkés László refor-
mátus püspök urat a nagybányai mûvészteleppel foly-
tatott kapcsolatfelvételkor ismertem meg. Szívügye a
nagy hagyományú festõiskola, minden évben meglá-
togatja a telepet Felsõbányán. Örömmel vállalta,
hogy a Várnegyed Galériában április 10-én este 6 óra-
kor õ nyissa meg a kiállításomat.                                   r.a.

A cselekvés ideje következik!
Március 15-én délelõtt, a kerület lakói
számára hagyományos helyszínen, a
Dísz téri Honvéd emlékmûnél tartot-
ta megemlékezését a Budavári Ön-
kormányzat. Az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc 166. évforduló-
ján az ünnepség a Himnusz közös el-
éneklésével kezdõdött, majd Tolcsvay
László zeneszerzõ, énekes adta elõ a
Nemzeti dal általa megzenésített vál-
tozatát. A szobor elõtt ezt követõen
Madarász Miklós, a Töki Hagyo-
mányõrzõ Egyesület huszára Arany
János Nyalka huszár címû versét
mondta el.

A megemlékezés résztvevõit dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester köszön-
tötte, felidézve 1848. március 15-ének
nevezetes eseményeit. Aznap Petõfi
ezt írta naplójába: „Ez volt március 15-
ike. Eredményei olyanok, melyek e
napot örökre emlékezetessé teszik a
magyar történetben. Események foly-
tatásának ez közönséges volna, kétség-
kívül, de tekintve annak, a mi volt,
kezdetnek, nagyszerû, dicsõ.” -Petõfi
jakobinus lelke elégedetlen volt, szá-
mára a forradalom a harcot jelentette
– mondta az ünnepség szónoka, majd
így folytatta: Pesten azonban nem dúlt
terror, mint Párizsban. Vajon honnan
eredt ez a fegyelem? Hogyan történt,
hogy aznap egyetlen puskalövés sem
dördült? Fegyverek helyett az április
11-i törvényekkel sikerült kivívni a
változásokat.

- Petõfi tévedett: március 15-ike
nem a kezdet volt, hanem kiteljesedé-
se mindannak, ami az 1825-ös reform
országgyûléseken elkezdõdött. A for-

radalom vezetése nem forrófejû for-
radalmárok kezébe került: Deák
Ferenc és Batthyány Lajos megfon-
tolt politikus volt. A polgári Magyar-
ország megteremtéséhez évekkel ko-
rábban elkészült a terv. A programok
megíródtak a fejekben és ott rejtõz-
tek egyes mûvekben. A 12 pontot
már 1847-ben megfogalmazta a libe-
rális ellenzék, ezért történt, hogy a
forradalom idején napok alatt meg-
születtek a közteherviselésrõl és az
õsiség eltörlésérõl szóló törvények. 

A polgármester a továbbiakban a
svájci születésû, Magyarországon le-
telepedett egykori öntõmester, ké-
sõbbi feltaláló és vasgyárat alapító
Ganz Ábrahám életpályáján keresz-
tül mutatta be, hogy az egyén és a
nemzet sorsa hogyan mutat párhuza-
mot, hogyan fut össze.

- Éppen ezért nem pusztán azt kell
tudnunk, hogy kik vagyunk és hon-
nan jöttünk, de azt is, hogy mivé aka-
runk válni. Ha mi nem választunk
magunknak jövõt, akkor más teszi ezt
meg helyettünk. Itt a cselekvés ideje,
álljunk készen tehát saját jövõnk meg-
formálására! – zárta ünnepi köszöntõ-
jét dr. Nagy Gábor Tamás.

A megemlékezés koszorúzással
folytatódott. A Budavári Önkor-
mányzat nevében dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester és dr. Jeney
Jánosné alpolgármester koszorúzott,
majd a pártok helyi szervezeteinek
képviselõi, a kerületi intézmények és
civil szervezetek képviselõi, valamint
magánszemélyek helyezték el az em-
lékezés virágait.  

(Összeállításunk a 2. oldalon)

Áprilisban Szakács Imre festményeibõl nyílik kiállítás a Várnegyed Galériában

Fénnyel átszõve

Megemlékezés 
a költészet napján
A Budavári Önkormányzat és a Márai Sándor
Közalapítvány hagyományosan április 11-én,
11 órakor tartja költészet napi megemlékezését
Márai Sándor szobránál ( I. kerület, Mikó utca-
Logodi utca sarok ). Ünnepi köszöntõt mond
Pozsgai Zzolt író, rendezõ. Közremûködik:
Szabó Sipos Barnabás színmûvész. 

A koszorúzással egybekötött megemlékezés-
re mindenkit szeretettel várnak. 

Folytatódik 
a vári útfelújítás
A vári útfelújítás részeként megkezdõdött a
Dísz téren a Hunyadi János úti torkolat átépíté-
se is. Emiatt jelentõs útszûkületre és forgalmi
változásokra kell számítani. 

A munkálatok ideje alatt a Hunyadi János út-
ról a turistabuszok és a tehergépjármûvek nem
hajthatnak fel a Budai Várba. A turistabuszok a
Palota úton tudnak be- és kihajtani, a Dísz téren
történõ fordulással. A 16-os buszcsalád közleke-
dése az építkezés idején is biztosított. 

Március 15-én a Dísz téri Honvéd emlékmûnél dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
mondott ünnepi beszédet
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A Nemzeti dal egy 
kicsit  másként
Március 15-én délelõtt, a Budavári Önkormányzat ünnepi rendezvényén
Tolcsvay László Erkel-díjas zeneszerzõ, énekes elõadásában hangzott el a
Nemzeti dal. A mûvésszel a Várhoz való kötõdésérõl és kultikus szerzemé-
nyérõl beszélgettünk.

s Ritkán fordul elõ, hogy egy neves mûvész a saját „szomszédai” elõtt lépjen fel... 
- Örömmel jöttem, hiszen a Várban születtem. A Nándor utca 4.-ben laktunk,
majdnem szemben a Budavári Önkormányzattal – ám akkoriban az épületben az
Állami Nyomda mûködött. A Várban töltöttem az egész gyerekkoromat: a
Táncsics Mihály utcai Általános Iskolába jártam (ma a Zenetudományi Intézet

mûködik benne) és az Attila utcai
Zeneiskolában kezdtem zongorázni ta-
nulni. Késõbb sem szakadtam el a kör-
nyéktõl, hiszen a Toldy Gimnáziumban
érettségiztem, sõt, ma is félig-meddig a
Várban lakom. Kétnaponta biztosan
megfordulok, hiszen édesanyám, kilenc-
venhét évesen még mindig itt él..
s Miért zenésítette meg a Nemzeti dalt?
- Az 1970-es évek elején szinte minden év-
ben spontán megemlékezések kezdõd-
tek  az 1848-as forradalom évfordulóján.
Március 15-én a Batthyány-örökmécses-
nél néhány elszánt kortársam gyüleke-
zett, onnan együtt vonultak a Várba,
Táncsics börtönéhez. Akkoriban a hata-
lom nem tûrt el ilyesmit, március 15-e
nem tartozott az iskolaszüneti napok kö-

zé. ’73-ban már olyan sokan voltak a megemlékezni akarók, hogy hatalmas rend-
õri készültség várta õket, a Hunyadi János úton.

Ugyanebben az évben – Petõfi Sándor születésének 150-dik évfordulója alkal-
mából – felkérték a rockzenekarokat, zenésítsenek meg Petõfi-verseket.
Valószínûleg a Füstbe ment tervre, az Anyám tyúkjára vagy a Falu végén kurta
kocsmára gondoltak, én mindenesetre „erõs felindulásomban” leültem a papám
zongorájához itt a Várban és megzenésítettem a Nemzeti dalt. A verset fejbõl tud-
tam, de emlékszem, az foglalkoztatott, hogy nem szentségtörés-e  a refrént csak
minden második versszak után énekelnem..  

A „pályamûvek” bemutatásakor kitört a botrány. Az „elfogadó bizottságban”
ott ültek az akkori cenzorok, többek között az Országos Rendezõiroda, az
Interkoncert és a Hungaroton lemezkiadó vezetõi. Amikor meghallgatták a
Tolcsvayék és a trió elõadását, mindenki elsápadt. Ez volt az én spontán megem-
lékezésem. „Rabok legyünk vagy szabadok” hetvenhárom tavaszán igazi kérdés
volt. De bármelyik sora ennek a költeménynek felborzolta a cenzorok idegeit, fõ-
leg egy akkor 23 éves srác énekét hallgatva.

Petõfit persze nem lehetett betiltani, de a zenekarral el lehetett bánni. A beígért
lemezfelvétel elmaradt, de a Várklubban, az akkori klubunkban minden alkalom-
mal eljátszottuk. A közönség lelkesedésébõl éreztem, hogy „tettem valamit”. Volt,
hogy négyszer-ötször is el kellett énekelnem.  Néhányan fölvették szalagos magnó-
val. Ezt a nem túl jó minõségû szamizdat felvételt évekig csak a Szabad Európa
Rádióban lehetett hallani.

1981-ben az Illés együttes, a Fonográf és Koncz Zsuzsa mellett a Tolcsvayék és a
trió is közremûködött Koltay Gábor Koncert címû produkciójában, Eleinte szó
sem volt arról, hogy eljátsszam a  Nemzeti dalt, komoly rábeszélés kellett, hogy be-
kerüljön a mûsorba. A koncerten azután a közönség együtt énekelte velem. A dalt
rögzítették, de a dupla lemezre nem lehetett föltenni. Végül Nemeskürthy tanár
úr nyomására a Hungaroton engedett, így került a filmbe is.

Büszke vagyok rá, hogy Petõfi Nemzeti dala az én muzsikámmal, az elmúlt negy-
venegy év alatt beépült az emberek szívébe.                                                               Rojkó A.

Március 20-ától immár teljesített ígéret-
té vált mindaz, amit korábbi lapszáma-
inkban a Tabán mozi korszerûsítésével
és újraindításával kapcsolatban írtunk.
A Budavári Önkormányzat és a
Budapest Film Zrt. közös sajtótájékozta-
tóján lapunk munkatársai személyesen
is meggyõzõdhettek arról a látványos
megújulásról, ami az elmúlt hetekben a
százéves falak között történt. 

Hangszigetelt, színesre festett falak,
két korszerû vetítõterem (a nagyobb, 76
személyes Frederico Fellini nevét viseli,
a kisebb, 28 ülõhellyel Stanley Kubrick
emlékét õrzi), valamint „kézmûves kávé-
kat” kínáló büfé,  videókölcsönzõ és mo-
dern mellékhelyiségek – így néz ki ma
Buda egyetlen artmozija, amely bár ki-
sebb pesti társainál: a Toldinál, a
Mûvésznél, a Puskinnál és az Urániánál,
de hangulatában és kínálatában éppen
olyan színes, mint a hálózat többi tagja.

Körösvölgyi Zoltán, a Budapest Film Zrt. igaz-
gatóságának elnöke úgy fogalmazott, hogy a mul-
tiplex mozik fogyasztásra ösztönzõ kínálata mel-
lett a Tabán mozi újranyitásával esélyt és teret ad-
tak a mûvészfilmeknek, a közösségi életnek és a
vetítések utáni beszélgetéseknek. A fõvárosi tu-
lajdonú moziüzemeltetõ cég vezetõje köszönetét
fejezte ki az I. kerület  képviselõ-testületének,
amely egyhangú szavazással döntött a mozi tá-
mogatása mellett.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a város-

rész nagy hagyományú, kultikus intézményeként
említette a Tabán mozit, amelynek végleges el-
vesztése szegényebbé tette volna a környéket és a
kultúra budai barátait. Egyben köszönetet mon-
dott a civileknek, akik összefogást kezdeményez-
tek a mozi megmentése érdekében. A polgármes-
ter elmondta, az önkormányzat azt szeretné, hogy
a Petõfi és a Szilágyi Gimnázium közelében le-
gyen olyan hely, ahol a fiatalok számára többek
között lengyel, japán, orosz filmeket vetítenek. (A
„petõfisek” egy csoportja jelen volt a sajtótájékoz-

tatón, ahol egy „Tabán mozi, sze-
retünk!” feliratú táblát emeltek
a magasba.) 

- Mindannyiunk célja a mûvé-
szet világában tájékozódni ké-
pes, tudatos befogadásra kész
generáció felnevelése – mondta
Nagy Gábor Tamás, majd hoz-
zátette, hogy  „Idõsbarát önkor-
mányzatként” a nyugdíjas kor-
osztály számára is szeretnének
speciális kínálatot nyújtani.

A sajtótájékoztatón a két fél
együttmûködési megállapo-
dást írt alá, amelyben a
Budavári Önkormányzat vál-
lalta, hogy 2014-ben ötmillió
forinttal támogatja a mozi mû-
ködését, a Budapest Film Zrt.
pedig gondoskodik róla, hogy
a Tabán Kinotékára átkeresz-
telt mozi a jövõben kibõvített

kulturális kínálattal várja a látogatókat.
Lehetõséget biztosítanak filmklubok, fesztivá-
lok megrendezésére, ifjúsági filmes rendezvé-
nyekre, suli-mozi szolgáltatásra is.  

Az önkormányzati támogatásnak köszönhe-
tõen az I. kerületi, 60 évnél idõsebb nézõk és a
diákok lakcímkártya és diákigazolvány felmu-
tatásával jelentõs, Budapesten egyedülálló ked-
vezményt vehetnek igénybe: a 18 óra elõtt kez-
dõdõ filmeket 600 forintos belépõvel látogat-
hatják. 

Mindenkit vár a mozi!

Fellini és Kubrick a Tabán Kinotékában 
Sikeres volt 
a premier
„Valahol a békés, bogaras Európában, valamikor
a békeidõkben, a két világháború között mûkö-
dött egy elegáns hotel: a Grand Budapest.
Vendégei átlagos arisztokraták, vénkisasszonyok
és mûkincstolvajok; alkalmazottai pedig a legjob-
bak a szakmájukban. Gustave (Ralph Fiennes), a
híres fõportás itt barátkozott össze az egyszerû
küldönccel, Zero Musztafával, akivel együtt keve-
rednek bele az évszázad festményrablásába” – rö-
viden errõl szól A Grand Budapest Hotel címû
film, amellyel március 20-án 14 órakor megtar-
totta elsõ vetítését a Tabán Kinotéka. 

Sárándi Katalin és Forgách Tiborné, Panni a
Tigris utcából érkeztek az elsõ elõadásra. A vetítés
után a büfében beszélgettünk velük.

- Évekkel ezelõtt jártam itt utoljára – az unokáim
jobban szeretik a multiplexeket –, de olvastam,
hogy milyen nagy visszhangot keltett amikor bezár-
ták ezt a kis mozit. Pár hete, amikor a szomszédos
Márai Könyvtárba igyekeztem, láttam, hogy nagy
munkálatok folynak az épületben. Megtudtam,
hogy nem bankfiók vagy használtruha-bolt nyílik a
helyén, ahogy az másutt lenni szokott, hanem fel-
újítják a Tabán mozit. A hír hallatán olyan lelkes
lettem, hogy szóltam a barátnõmnek: készüljön,
mert moziba megyünk – meséli Katalin. 

- Nem is néztük meg elõre, hogy mit vetítenek,
csak azt határoztuk el, hogy nyitáskor itt leszünk.
Szerencsénk volt, mert remek filmet kaptunk aján-
dékba. A plakáton láttam, hogy a Berlini
Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a zsûri nagy-
díját. Számunkra a mai délután tényleg ajándék
volt, hiszen kiváló körülmények között, remekül
szórakoztunk és ráadásul féláron vehettünk jegyet. 

Budavári forgatag
A tervek szerint a nemzeti ünnep alkalmából a Várnegyedben egész nap hagyományõrzõ szabadtéri progra-
mokkal várták volna az érdeklõdõket, ám az idõjárás csak kora délutánig volt kegyes a szervezõkhöz és a
résztvevõkhöz. Addig azonban több helyszínen zajlottak az ügyességi versenyek, kézmûves foglalkozások és
néptáncbemutatók.

A Dísz tértõl a Szentháromság térig és tovább egészen a Tóth Árpád sétányig kézmûves kirakodóvásár szegé-
lyezte az utcákat. Egymást érték a késesek, a bõrösök, a királyi kürtõskalácssütõk, mézeskalácsosok és libatö-
pörtyû-árusok. Az egészséges életmód híveit a homoktövis és medvehagyma termékek csábították.

A Várban található múzeumok, tudományos és kulturális intézmények ingyenesen fogadták az érdeklõdõ-
ket. A Várszínházban tánctanítással, a Budapesti Történeti Múzeumban történelmi játszóházzal és tárlatveze-
téssel, a Hadtörténeti Múzeumban „forradalmi forgataggal”, az Országos Levéltárban eredeti iratanyagok be-
mutatásával és meseolvasással, a Magyarság Házában viselet-bemutatóval, a Nemzeti Galériában a 19. századi
gyûjtemény bemutatásával várták a családokat.

Huszárnak öltözött le-
génykék és pántlikás
kislányok korzóztak

szüleikkel a sétálóutcá-
vá változtatott utcákon,
miközben mindenfelõl
szólt a körtemuzsika, 

a dob és a hegedû.

A Dózsa György térre érkezõ huszárokat nemcsak a kisgyerekes
családok, hanem a lengyel csoportok is megéljenezték.

A Hadik szobornál felállított színpadon egymást váltották a
különbözõ népzenekarok és tánccsoportok. Aznap a magyar
vizslák és magyar agarak örökbefogadását is megrendezték,
így újra volt Budán kutyavásár.

Tolcsvay László zeneszerzõ, elõadómûvész
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Megszépül a Halászbástya 
környezete
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre fenntartott
költségvetési keretbõl 693 millió forintot csoportosí-
tott át a kabinet a Mátyás-templom és a Halászbástya
környékének közterületi rendezésére. A felújítás a jár-
da-, illetve térburkolatokat, valamint a zöldfelületeket
érinti és közvetlen folytatása annak a beruházásnak,
amelynek keretében az önkormányzat saját forrásait
felhasználva felújítja a Hess András és a Szent-
háromság teret. Ennek megfelelõen a vári út- és járda-
fejlesztés során már megismert módon a mintegy
5500 négyezetméteres területet nagy és kiskockakõ-
vel burkolják, gránit szegélyeket, valamint természe-
tes mészkõ díszkövet raknak le. 

Megújulnak a meglévõ zöldfelületek, ezen kívül dé-
zsás növényeket is kihelyeznek. A Szentháromság-
szoborhoz hasonlóan kiemelt díszítést kap a Marga-
réta szökõkút és Szent István-szobor közvetlen
környezete. A munkálatok a tervek szerint még idén
nyáron megkezdõdnek. 

Ledes lámpák a Vérmezõn
Energiatakarékos led-lámpákkal korszerûsítették a
Vérmezõ világítását: a Budapesti Dísz- és Közvilá-
gítási Kft. mintaprojektjének célja, hogy üzemeltetési
tapasztalatot szerezzen az új technológiáról. A park-
ban összesen 37 darab alacsony fénypontú led-lám-
pát szereltek fel. A projekt keretében a lámpatestek
elõzetes mûszaki vizsgálatát és a próbaszerelést kö-
vetõ ellenõrzõ méréseket is el kellett végezni, amely-
ben a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítás-
technikai Tárasága által vezetett, három magyar
egyetem képviselõibõl álló konzorcium mûködött
közre. 

A Vérmezõn, illetve az Árpád fejedelem útján most
átadott két rekonstrukcióval évente 8500 kWh ener-
giát és több mint negyed millió forintot lehet megtaka-
rítani. Emellett az üzemeltetési költségek is csökken-
nek, hiszen a nyertes cég több mint 10 éves garanciát
vállalt a lámpatestek cseréjére meghibásodás esetén.

Mozgássérültek klubnapja
A mozgássérültek következõ klubnapja április 1-jén 14
órakor lesz a Budavári Mûvelõdési Házban. (I., Bem
rkp. 6.) 

Száz éves házak jelentkezését
várják
Április 26-27. között immár negyedik alkalommal
nyitják meg kapuikat a nagyközönség elõtt a száz esz-
tendõs budapesti épületek. A Budapest100 program
keretében elsõként 2011 áprilisában ötven budapesti
épületben, lakóházakban és közintézményekben lát-
ták vendégül az érdeklõdõket, akik megismerkedhet-
tek a házak titkaival, száz éves történetük legérdeke-
sebb mozzanataival. 

Idén is érdemes lesz körbejárni a házakat, amelyek
között néhány igazi különlegesség is helyet kapott:
ilyen az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlógimnáziuma, az
egykori Adria Biztosító Társulat palotája – ma itt talál-
ható a Le Meridien Szálloda –, valamint az Andrássy út
egyik villájában mûködõ Orosz Kulturális Központ. Ami
az I. kerületet illeti, annyi már biztos, hogy a program-
hoz  csatlakozott  Attila utca 107. alatti társasházban
második világháborús visszaemlékezéseket is hallhat-
nak majd az érdeklõdõk.

AA  kkeerrüülleettbbeenn  iiddéénn  ttööbbbb  ééppüülleett  üünnnneeppllii  sszzáázzaaddiikk  sszzüü--
lleettééssnnaappjjáátt,,  aa  sszzeerrvveezzõõkk  eezzéérrtt  aarrrraa  kkéérriikk  aa  llaakkóókköözzööss--
ssééggeekkeett,,  hhooggyy  hhaa  eeddddiigg  mméégg  nneemm  jjeelleennttkkeezztteekk,,  ddee  sszzíí--
vveesseenn  bbeemmuuttaattkkoozznnáánnaakk  aa  nnaaggyykköözzöönnsséégg  eellõõtttt,,  íírrjjaa--
nnaakk  aa  bbaallaazzss..mmaacczzoo@@kkeekk..oorrgg..hhuu eemmaaiill  ccíímmrree  ééss//vvaaggyy
hhíívvjjáákk  aa  0066--3300--445533--33669933  tteelleeffoonnsszzáámmoott..  

Röviden

178,2 millió forint vissza nem térítendõ tá-
mogatást nyert a Budavári Önkormányzat
az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia
Operatív Programjából az óvodák és bölcsõ-
dék energetikai korszerûsítésére. 

Újabb intézmények energetikai korszerûsítésére
nyert európai uniós támogatást a kerület. Az
összesen 178 294 819 forint összegû támogatás-
ból az Iskola utcai bölcsõde, a Lovas úti óvoda, a
Mészáros utcai óvoda és a Nyárs utcai óvoda
energetikai korszerûsítését végzik el. A tervezett
beruházás teljes költsége 209 758 611 forint, az
Önkormányzat által biztosított önerõ 31 463
792 forint. A támogatási szerzõdés aláírására a
közeljövõben kerül sor, ezt követõen kezdõdhet
meg a tervezés, majd a kivitelezés. 

Az energetikai korszerûsítésekkel jelentõsen
csökkenthetõ az intézmények energiafogyasztá-
sa, amely hozzájárul a takarékos mûködéshez.
Emellett pedig csökken a környezeti terhelés is.  

A Budavári Önkormányzat az elmúlt évek-
ben több intézményben is végrehajtott energe-
tikai korszerûsítést. A Lisznyai utcai Általános
Iskola energetikai korszerûsítésére 34 millió fo-
rintot nyert a kerület 2010-ben. A pályázat ke-
retében 2011 szeptemberére megtörtént az is-
kola külsõ falainak hõszigetelése, a padlásfödé-
mek hõszigetelése, a fûtési rendszer szabályoz-
hatóvá tétele és a tornaterembe korszerû légke-
zelõ beépítése.

A Budavári Általános Iskola energetikai kor-
szerûsítésére szintén 2010-ben nyert támogatást
az Önkormányzat, összesen 107 millió forintot.
A sikeres pályázat eredményeként itt is megtör-
tént az iskola külsõ falainak és a padlásfödémek-

nek a hõszigetelése, a nyílászárók cseréje, a fûtési
rendszer szabályozhatóvá tétele, légtelenítõk be-
építése és légszûrõház elhelyezése a tornaterem-
be. A Maros utcai szakrendelõ energetikai kor-
szerûsítésére 2010-ben nyert támogatást a kerü-
let, összesen 21 millió forintot. A beruházás so-
rán kicserélték a kazánokat, a csõhálózatokat
thermoszelepekkel szerelték fel és kicserélték az
épület külsõ nyílászáróit. 

Megújuló energiafelhasználás növelésére
2012-ben 37 millió forintos támogatást nyert a
Budavári Önkormányzat. A pályázati támogatás
segítségével három kerületi intézményben - az
Iskola utcai bölcsõdében, a Vízivárosi Óvodá-
ban, valamint a Toldy Ferenc Gimnázium torna-
csarnokának tetején - helyeztek el napelemeket, a
bölcsõdénél a melegvíz-elõállítást segítõ napkol-
lektor-hálózatot is beüzemeltek. 

Újabb energetikai pályázatot 
nyert a Budavári Önkormányzat

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS
Szépítsük meg együtt a kerületet!

Az Önkormányzat a lakosság bevonásával
kerülettakarítási és növényültetési 

akciót szervez 
március 29-én, szombaton 9-12 óráig.

A szükséges eszközöket, zsákokat, 
kesztyûket az önkormányzat biztosítja.

CSATLAKOZZON ÖN IS!

A takarítás helyszínei
•  9.00 Linzi lépcsõ
•  9.30 Körmöci lépcsõ
•  10.00 Naphegy tér
•  10.30 Aladár utca
•  11.00 Szentháromság téri 

játszótér

A tervek szerint április közepéig befejezõdik a
Magyarság Háza külsõ mûemléki tatarozá-
sa, mely a Szentháromság szobor, illetve a
Mátyás-templom korábban elkészült re-
konstrukciójához hasonlóan fontos eleme a
Szentháromság tér építészeti megújulásá-
nak. Bár a külsõ munkálatok még zajlanak,
nemrégiben a magasföldszinti folyosórész re-
noválása is megkezdõdött. 

A Magyarság Háza projekt 2011. harmadik ne-
gyedévétõl a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. ko-
ordinálásával valósul meg. Ennek részeként az in-
tézmény fokozatosan olyan  oktatási-módszerta-

ni, turisztikai központtá, kiállítótérré és látogató-
központtá alakul, amely erõsíti a magyar közössé-
gek közötti kapcsolatokat. Ingyenesen látogatha-
tó szórakoztató, kulturális, tudományos, ismeret-
terjesztõ programokkal, mûhelybeszélgetésekkel,
illetve kifejezetten a gyermekeknek szóló foglal-
kozásokkal várják az érdeklõdõket. 

Figyelmet fordítanak a kiemelkedõ építészeti
értékekkel bíró épület külsõ és belsõ állagmeg-
óvására, illetve felújítására is. Tavaly szeptember-
ben indult meg a homlokzat teljes mûemléki re-
konstrukciója, melynek során az idõjárás viszon-
tagságainak leginkább kitett forrásmészkõ eleme-
ket is helyreállítják. 

A munkálatok kiterjedtek a vakolat és a hom-
lokzati hibák javítására, a vakolati kváderezésre –
a kváderezés az épület homlokzatának azonos
méretû kocka vagy négyszög alakú motívumokra
történõ osztása –, a vakolat festésére, tartószerke-
zeti megerõsítésekre, kõcserékre, kõtisztításra,
vízszigetelésre, valamint a csapadékelvezetés cse-
réjére. A felújítás az Örökségvédelmi Hivatal en-
gedélyével és felügyeletével, restaurátorok bevo-
násával történik. Az elvégzett munkák között a
homlokzati díszek pótlása is szerepelt, a felújítás-
sal április közepéig végeznek. 

Megújulnak a belsõ terek is, a magasföldszinti
részen már zajlik a folyosószakasz felújítása,
amely késõbb kiállítótérként fog üzemelni. 

A munkálatok alapvetõen nem befolyásolják a
Magyarság Háza mûködését, amely az átalakítás
során is színvonalas programokkal várja az érdek-
lõdõket. 

A korszerûsítéssel jelentõsen csökken majd a kerületi bölcsõdék és óvodák energiafogyasztása

Kívül-belül megújul a Magyarság Háza

Budapest Fõváros Kormányhivatala Köz-
lekedési Felügyelõsége kiadta az építési en-
gedélyt a Budavári Önkormányzat részére
a Lánchíd utca, az Apród utca, a Döbrentei
utca és a Szarvas tér felújítására.  

A Budavári Önkormányzat, mint a „Budai Vár
és környéke közlekedés fejlesztése” KÖZOP pro-
jekt kedvezményezettje megkapta az építési enge-
délyt a Lánchíd utca, az Apród utca, a Döbrentei
utca és a Szarvas tér átépítésére, felújítására. A
Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztési pro-
jekt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelen-
tõségû beruházás, így az építési engedélyben fog-
laltak végrehajthatók.  A kormány - az Új

Széchényi Terv Nemzeti Programjainak megha-
tározásával - vállalta a Budai Vár értékéhez méltó
felújítását és fejlesztését, a Várkert Bazár épület-
együttese és környezete rendbe tételét, a Budai
Vár és környéke közlekedésfejlesztését.  

A közlekedési beruházás elsõ üteme a Várkert
Bazárhoz kapcsolódik, az Északi Pavilonban fo-
gadóteret, lifteket alakítanak ki, a Déli
Cortinafalnál, a Vízhordó lépcsõ mellett pedig
egy mozgólépcsõt, amely a várteraszra szállítja a
látogatókat. Innen liftekkel lehet majd tovább-
menni a Palota területére. A projekt része a mély-
garázs kialakítása is, amely a Várkert Bazár meg-
közelítését és a Budai Várba irányuló autóforga-
lom csökkentését segíti elõ.  

A Lánchíd utca felújítása a proojekt követ-
kezõ üteme. A beruházás részeként elõször
több száz méter hosszan kicserélik a víznyomó-
csövet a Lánchíd utcában, majd a terület emelt
útpályás díszburkolatot kap. Fontos elem, hogy
az eddigi sétányról a kerékpáros közlekedést le-
vezetik és irányhelyes kerékpársáv épül. Új ut-
cabútorokat létesítenek és a Lánchíd utcáról
oldják meg a Várkert Bazár díszkivilágítását is.
A Döbrentei utca a forgalomcsillapítási szán-
déknak megfelelõen, ellenkezõ irányból lesz
egyirányú utca, hogy az utcába ténylegesen
csak azok az autósok hajtsanak be, akiknek ott
van a céljuk.  
A felújítás nyár végére fejezõdik be. 

Kezdõdhet a Lánchíd utca felújítása
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Országgyûlési választás 2014

1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
ccíímmee::  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  iinnttéézzmméénnyyee  ––  11001144  ÚÚrrii  uuttccaa  3388..
Megválasztott tagok:
Závodi Ilona
Hergár Jenõné 
Bárány Claudette

2. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
ccíímmee::  BBuuddaavváárrii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  --  11001144  TTáárrnnookk  uuttccaa  99--1111..
Megválasztott tagok:
Dr. Koós-Hutás Piroska Tünde
Dr. Cserháti László
Szabó Gizella

3. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
ccíímmee::  BBuuddaavváárrii  MMûûvveellõõddééssii  HHáázz  --  11001111  BBeemm  rrkkpp..  66..
Megválasztott tagok:
Horvai Ferenc
dr. Halabuk József
Vekerléné Hosszú Enikõ

4. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
ccíímmee::  IIIIII..  sszz..  IIddõõsseekk  KKlluubbjjaa  --  11001111  FFõõ  uu..  3311..
Megválasztott tagok:
Hausenblasz Gábor
Németh Csaba
Janitz Attila

5. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
ccíímmee::  TToollddyy  FFeerreenncc  GGiimmnnáázziiuumm  --  11001155  TToollddyy  FF..  uu..  99..
Megválasztott tagok:
Verõcei Éva Iboly
dr. Hegedûs György József
dr. Mándy Ferenc Lajosné

6. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
ccíímmee::  VViizziivváárroossii  ÓÓvvooddaa  --  11001155  TToollddyy  FF..  uu..  6666..
Megválasztott tagok:
Bognár Péter
Judák Barnabás
dr. Sutka Klára

7. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
ccíímmee::  BBaatttthhyyáánnyy  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  --  11001155  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  88..
Megválasztott tagok:
Gremsperger Beatrix Katalin
Patthy Örs
Erdélyi János

8. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
ccíímmee::  II..  sszzáámmúú  IIddõõsseekk  KKlluubbjjaa  --  11001155  HHaattttyyúú  uuttccaa  1166..
Megválasztott tagok:
Blázsovics Csaba
Deák Ferenc
dr. Szigeti István

9. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
ccíímmee::  KKoosszzttoolláánnyyii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  --  11001122  AAttttiillaa  úútt  113355--113377..
Megválasztott tagok:
Wirtz László
Kuruczné Lovas Júlia
Kaczián Sándor Istvánné

10. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
ccíímmee::  KKoosszzttoolláánnyyii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa    --  11001122  AAttttiillaa  úútt  113355--113377..
Megválasztott tagok:
Teveliné Farkas Orsolya
Geoseva Szilvia
dr. Bodroghelyi László Oszkár

11. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
ccíímmee::  SSzzoocciiáálliiss  SSzzoollggáállttaattáássii  KKöözzppoonntt  ––  11001122  AAttttiillaa  úútt  8899..
Megválasztott tagok:
Molnár Zita
Barbóczai György Tamás
Elek Mihály

12. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
ccíímmee::  PPeettõõffii  GGiimmnnáázziiuumm  ––  11001133  AAttttiillaa  úútt  4433..
Megválasztott tagok:
Pápai Gábor
Henter Judit Klára
Elek Magdolna

13. SZÁMÚ  SZAVAZÓKÖR
ccíímmee::  SSzziilláággyyii  EErrzzsséébbeett  GGiimmnnáázziiuumm  --  11001166  MMéésszzáárrooss  uu..  55--77..
Megválasztott tagok:
Hammang Ferenc Györgyné
Sebestény Jenõné
Fehér János

14. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
ccíímmee::  SSzziilláággyyii  EErrzzsséébbeett  GGiimmnnáázziiuumm  --  11001166  MMéésszzáárrooss  uu..  55--77..
Megválasztott tagok:
Hevesi Mária
Gömbös Erzsébet Etelka
Párkányi Terézia

15. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
ccíímmee::  PPeettõõffii  GGiimmnnáázziiuumm  --  11001133  AAttttiillaa  úútt  4433..
Megválasztott tagok:
Szecsei Ottó
Baranyai Zsolt Kristóf
Ördög Edit

16. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
ccíímmee::  NNaapphheeggyyii  ÓÓvvooddaa  --  11001166  NNyyáárrss  uu..  22--44
Megválasztott tagok:
Bodrog József
Kuritárné Schiffler Szilvia
Molnár Istvánné

17. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
ccíímmee::  LLiisszznnyyaaii  uuttccaaii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  --  
11001166  LLiisszznnyyaaii  uu..  4400--4422..
Megválasztott tagok:
Kota Mária
Nemák Adorján
Keresztes Ilona

18. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
ccíímmee::  MMeesseemmúúzzeeuumm  --  11001133  DDööbbrreenntteeii  uu..  1155..
Megválasztott tagok:
Lukácsné Pécsi Zsuzsanna
Sebestyén József
Neményi Tünde

19. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
ccíímmee::  FFeellnnõõtttt  HHáázziioorrvvoossii  RReennddeellõõ  --  11001166  ZZssoolltt  uu..  66//aa
Megválasztott tagok:
Torma Lili
Muhi László Miklósné
Ányos Gyula

20. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
ccíímmee::  MMaaggyyaarr  KKüüllüüggyyii  IInnttéézzeett  --  11001166  BBéérrcc  uu..  1133--1155..
Megválasztott tagok:
Ember István
Kraupa Márta
Bráda Károlyné

Az I. kerület szavazókörei és 
a megválasztott szavazóbizottságok tagjai
TTiisszztteelltt  vváállaasszzttóóppoollggáárrookk!!
Az országgyûlési képviselõk és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a
választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet
9 § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szavazókörökrõl és a szavazatszámláló bizottság tagjairól az
alábbiak szerint tájékoztatom a Budapest Fõváros I. kerület választópolgárait:  
Az I. kerület szavazókörei és megválasztott szavazatszámláló bizottság tagjai az alábbiak: 

TTiisszztteelltt  VVáállaasszzttóó  PPoollggáárrookk!!

A szavazásról
Az országgyûlési képviselõk választása egyfordulós.
SSzzaavvaazznnii  22001144..  áápprriilliiss  66--áánn,,  vvaassáárrnnaapp  rreeggggeell  66  óórrááttóóll  eess--
ttee  1199  óórrááiigg  lleehheett,,  aa  llaakkóóhheellyyee  sszzeerriinntt  kkiijjeellöölltt,,  aazz  éérrtteessííttõõnn
ffeellttüünntteetteetttt  sszzaavvaazzóókköörrbbeenn  lleehheett..

AA  sszzaavvaazzóóhheellyyiissééggbbeenn  aazz  aa  vváállaasszzttóóppoollggáárr  sszzaavvaazzhhaatt,,
aakkii  aa  nnéévvjjeeggyyzzéékkbbeenn  sszzeerreeppeell..  AA  nnéévvjjeeggyyzzéékkbbee  aa  sszzaavvaa--
zzaattsszzáámmlláállóó  bbiizzoottttssáágg  nneemm  vveehheett  ffeell  vváállaasszzttóóppoollggáárrtt..

A szavazatszámláló bizottság – a személyazonosság
és a lakcím megállapítására alkalmas igazolvány alapján
– megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát és
azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. 

SSzzaavvaazznnii  a következõ éérrvvéénnyyeess  ookkmmáánnyyookk együttes
bemutatásával lleehheett:
a) a lakcím igazolására is alkalmas, érvényes személy-
azonosító igazolvány , vagy b) lakcímigazolvány és
• személyazonosító igazolvány, vagy 
•  útlevél, vagy
• 2001. január 1-jét követõen kiállított (kártya formátu-
mú) vezetõi engedély.

Lejárt érvényességû okmányokkal nem lehet szavazni,
ez esetben a szavazatszámláló bizottság visszautasítja a
választópolgárt. A választójog gyakorlása érdekében
fontos, ezért kérjük, ellenõrizzék, vizsgálják meg okmá-
nyaik érvényességét, és idõben gondoskodjanak az érvé-
nyes dokumentumok beszerzésérõl.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon le-
het, az egyéni választókerületi jelölt neve és az egyik te-
rületi lista feletti körbe tollal írt, egymást metszõ két vo-
nallal : +, vagy X jellel. Egyéb megjelölés érvényes szava-
zatként nem vehetõ figyelembe.

Átjelentkezés másik szavazókörbe:
Aki a szavazás napján nem a lakóhelye szerinti szavazó-
kör területén tartózkodik, ccssaakk  aakkkkoorr  ééllhheett  vváállaasszzttáássii  jjoo--
ggáávvaall,,  hhaa  aazz  áállllaannddóó  llaakkóóhheellyyee  sszzeerriinnttii  sszzaavvaazzóókköörrii  nnéévv--
jjeeggyyzzéékkbbeenn  sszzeerreeppeell,,  ééss  eellõõzzeetteesseenn  kkeezzddeemméénnyyeezzttee  aa  llaa--
kkóóhheellyyee  sszzeerriinnttii  HHeellyyii  VVáállaasszzttáássii  IIrrooddaa  vveezzeettõõjjééttõõll  ((jjeeggyy--
zzõõ))  aa  llaakkccíímmééttõõll  eellttéérrõõ  ááttjjeelleennttkkeezzéésstt..  

FFoonnttooss,,  hhooggyy  ááttjjeelleennttkkeezzéésskkoorr  iiss  aa  llaakkóóhheellyy  sszzeerriinnttii  jjee--
llöölltteekkrree  lleehheett  sszzaavvaazznnii..

Az átjelentkezést a szavazás helyéül kért település
megjelölésével 2014. április 4-én 16.00 óráig lehet kérni

a www.valasztas.hu oldalon, levélben, vagy személyesen
a lakóhelye szerint illetékes választási irodától (kérelem
minta a www.valasztas.hu honlapon)

A Budapest, I. kerületbe ááttjjeelleennttkkeezzõõ  választópolgár-
ok szavazataikat a 33..  sszzáámmúú  sszzaavvaazzóókköörrbbeenn adhatják le
(Budavári Mûvelõdési Ház - BBuuddaappeesstt,,  BBeemm  rrkkpp..  66..).
Fontos azt is tudnia, hogy a Helyi Választási Iroda vezetõ-
je, vagyis a jegyzõ nem papíralapú igazolást ad ki, hanem
közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett szava-
zókör névjegyzékébe.

Mozgásában korlátozott választópolgár
szavazása (szavazás mozgóurnával)  
A mozgóurna iránti kérelmet (www.valasztas.hu honla-
pon) a szavazóköri névjegyzékben szereplõ, mozgásában
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tar-
tása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

AA  mmoozzggóóuurrnnaa  iirráánnttii  kkéérreelleemmnneekk legkésõbb 22001144..  áápp--
rriilliiss  44--éénn  1166..0000  óórrááiigg  a helyi választási irodához, ezt kö-
vetõen a szavazás napján, 22001144..  áápprriilliiss  66--áánn  ((vvaassáárrnnaapp))
1155..0000  óórrááiigg  pedig attól a sszzaavvaazzaattsszzáámmlláállóó  bbiizzoottttssáággttóóll
lleehheett  iiggéénnyyeellnnii,, ahol a választópolgár a névjegyzékben
szerepel.

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a vá-
lasztópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja
nevét, és – amennyiben a választópolgár a szavazókör te-
rületén, de nem a bejelentett lakcímén tartózkodik a sza-
vazás napján – tartózkodási helyének címét, ahová a moz-
góurna kivitelét kéri, valamint a mozgóurna-igénylés okát.

FFoonnttooss,,  hhooggyy  aakkii  mmoozzggóóuurrnnáátt  kkéérrtt,,  aa  sszzaavvaazzóókköörrbbeenn
„„hhaaggyyoommáánnyyooss  mmóóddoonn””  nneemm  sszzaavvaazzhhaatt,,  kkiizzáárróóllaagg  mmoozz--
ggóóuurrnnáávvaall!!  

Települési szintû lakóhellyel rendelkezõ 
választópolgárok szavazása
Amennyiben a választópolgár települési szintû lakcím-
mel rendelkezik, tehát azon választópolgárok, akiknek
lakcíme csak a Budapest, I. kerület megnevezést tartal-
mazza, a Helyi Választási Iroda által kijelölt szavazóköré-
ben adhatják le szavazatukat. Ez a Budapest, I. kerület-
ben a 33..  sszzáámmúú  sszzaavvaazzóókköörr  (Budavári Mûvelõdési Ház -
BBuuddaappeesstt,,  BBeemm  rrkkpp..  66..)

dr. Nagy Teodóra 
a Helyi Választási Iroda vezetõje

Rendkívüli nyitva tartás az Okmányirodán
Budapest Fõváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala ezúton tájékoztatja az állampolgárokat, hogy az
Okmányirodai Osztálya (1013 Budapest, Attila út 12.) 2014. április 4-6-ig rendkívüli nyitva tartási rend sze-
rint várja az ügyfeleket az alábbi ügykörökben:
••  EEllkkéésszzüülltt  ookkmmáánnyyookk  kkiiaaddáássaa,,
••  IIddeeiigglleenneess  sszzeemmééllyyaazzoonnoossííttóó  iiggaazzoollvváánnyy  kkiiáállllííttáássaa  aazzoonn  áállllaammppoollggáárrookk  rréésszzéérree,,  aakkiikk  mmááss  éérrvvéénnyyeess,,  sszzee--
mmééllyy  aazzoonnoossííttáássrraa  aallkkaallmmaass  fféénnyykkééppeess  iiggaazzoollvváánnnnyyaall  ((úúttlleevvééll,,  vveezzeettõõii  eennggeeddééllyy))  nneemm  rreennddeellkkeezznneekk,,
••  LLaakkccíímmeett  iiggaazzoollóó  hhaattóóssáággii  iiggaazzoollvváánnyy  kkiiáállllííttáássaa,,  ppóóttlláássaa    

AA  rreennddkkíívvüüllii  nnyyiittvvaa  ttaarrttáássii  rreennddddeell  kkaappccssoollaattbbaann  ttoovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó  aazz  aalláábbbbii  eelléérrhheettõõssééggeekkeenn  kkéérrhheettõõ::
TTeelleeffoonnsszzáámm::  779955--77777744,,  779955--77777766
EE--mmaaiill::  ookkmmáánnyyiirrooddaa@@0011kkhh..bbffkkhh..ggoovv..hhuu

dr. Brezoczki Erika Erzsébet
hivatalvezetõ

Választási tájékoztató
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Mesemúzeum
(I., Döbrentei u. 15.)
ÁÁpprriilliiss  55..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  Mesés óra.
Vendég: Gregus László mesemondó. 
Ajánlott korosztály: 3-12 éves korig.
ÁÁpprriilliiss  1122..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  Zöld Péter
meséje az Évkerék Társulat elõadásá-
ban. Játsszák: Gulyás Anna - ének, mese
és Kiss Krisztián - koboz, kaval. ÁÁpprriilliiss
1199..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  Mesetánc.
Táncos-mesés foglalkozás. Vezeti:Götz
Andrea táncpedagógus. ÁÁpprriilliiss  2266..,,
sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  Tavaszköszöntõ a
Sebesvíz zenekarral. Táncház, bábbal,
mesével, énektanítással. Közremûköd-
nek: Gyurka Fábián: magyarfalusi „tánc-
mester”, mesemondó, Németh Márta:
furulyák, ének, báb, Gõgh Zsolt: dobok,
furulyák, koboz, ének, mese, György
Péter: koboz, ének, mese. 
ÁÁpprriilliiss  2277..,,  vvaassáárrnnaapp  1111  óórrááttóóll:: Mesés-ze-
nés világjárás Kovácsovics Fruzsival:
Magyarország. Ezen a napon a hazai me-
sekincs többféle módon is megelevene-
dik: Fruzsi elmondja kedvenc magyar
népmeséjét, énekelünk közösen magyar
népi dalokat és népies Fruzsi-dalokat. A
végén pedig híres magyar népi motívu-
mokat hímezünk - vagyis ezúttal inkább
csak színezünk! 

Filmvetítés a Lánchíd Körben
MMáárrcciiuuss  2288--áánn,,  ppéénntteekkeenn  1177  óórraakkoorr
Szoborsorsok a Kárpát-medencében
címmel Csallóközi Zoltán filmjét tekinthe-
tik meg az érdeklõdõk. A belépés díjtalan.

Helyszín: Budai Vigadó földszinti stúdió (I.,
Corvin tér 8.) 18 órakor tisztújító közgyû-
lést tart a Lánchíd Kör. 

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület 
(I., Szentháromság tér 6.)
ÁÁpprriilliiss  11..  ((kkeedddd))  1188..0000  óórraa::Híres magyar
kollégiumok és jeles deákjaik(V.) A kolozs-
vári Apáczai Csere János Líceum. A Lí-
ceum múltjáról és jelenérõl szól Vörös
Alpár István igazgató úr. Az egykori híres
tanulók írásaiból idéznek a mai diákok.
(Magyarság Háza, Deák terem) 

Várfok Galéria
(I., Várfok u.11.)
A Várfok Galéria Herman Levente legújabb
festményeit mutatja be Nyomok címmel. 
A kiállítás április 5-ig látogatható. 
A Várfok Project Roomban Hodosy Enikõ
legfrissebb fotósorozata látható Kék cím-
mel. A tárlat április 12-ig tekinthetõ meg.
Nyitva tartás: kedd-szombat 11 és 18 óra
között. 

VárMezõ Galéria
(I., Attila út 93.)
A Vármezõ Galéria
Ujhelyi termében
Laukó Pál grafikáiból
és festményeibõl
nyílik kiállítás áápprriilliiss
11--éénn  1188  óórraakkoorr..  A
tárlatot az alkotó, va-
lamint Benczekovits
Beatrix az OMgK fõ-
igazgató-helyettese
nyitja meg. A kiállítás április 1-tõl 22-ig in-
gyenesen megtekinthetõ hétköznap 9-
18, hétvégén 10-16 óráig.

Magyar Nemzeti Galéria
(Budavári Palota)
ÁÁpprriilliiss  1122--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1111..0000  --  1144..0000
óórrááiigg  családi nap keretében a Bálint
Endre születésének 100. évfordulója al-
kalmából rendezett életmû kiállításba te-
kinthetnek be kicsik és nagyok. A 11.30-
kor kezdõdõ családi tárlatvezetésen felfe-
dezhetik a Bálint - szótár mesés alak-
jait. Megkereshetik a legendás Vitéz Já-
nos bábút, a szentendrei ablak motívu-
mot az ördög villával, majd ezeket a kre-
atív mûhelyben el is készítik. Helyszín:
Magyar Nemzeti Galéria, C épület, I.
emelet Jegyár: felnõtt jegy 1200 Ft, gye-
rek jegy 600 Ft. További információ:
www.mng.hu
Titkok nyomában címmel áápprriilliiss  1177--éénn
ééss  1188--áánn  1111..0000  óórraakkoorr  is tárlatvezetések-
kel várják a 8-13 éves gyerekeket a

Nyolcadik templom – Bálint Endre mûvé-
szete címû kiállításban.

Bajor Gizi Színészmúzeum
(XII.,Stromfeld A. u. 16.)
Az Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet kiállítóhelyén, a Bajor Gizi Szí-
nészmúzeumban új idõszaki kiállítással
jelentkezik „Díva, Színész, Nõ” címmel. A
múzeum három, száz éve született
nagyformátumú mûvésznek; Tolnay
Klárinak, Lukács Margitnak és  Mészáros
Áginak állít emléket. A kiállítás mellé
számtalan kísérõprogramot szerveznek:
filmvetítés, rendhagyó irodalomórák és
alkotói beszélgetések, kirándulás Mo-
horára, a Tolnay-emlékházba és fõ ese-
ményként a Múzeumok Éjszakája, me-
lyet ez alkalommal „Dívák Éjszakája”-
ként hirdetnek és a három színésznõ kö-
ré épül programjaival. A kiállítás augusz-
tus 31-ig látogatható. Információ:
www.szinhaziintezet.hu  

Ciszterci Szent Imre templom
(XI., Villányi út 25.)
Jótékony célú hangversenyt szerveznek a
Fülöp-szigeteken történt természeti csa-
pás áldozatainak megsegítésére 22001144..
mmáárrcciiuuss  3300--áánn,,  vvaassáárrnnaapp  1199..0000  óórraakkoorr..
Mozart: Requiem. Közremûködnek: Bátori
Éva, Meláth Andrea, Mukk József, Kováts
Kolos, Budapesti Stúdió Kórus, MÁV
Szimfonikus Zenekar. Vezényel: Strausz
Kálmán Liszt-díjas. Védnök: Schmittné
Makray Katalin. 

Programok

NNaapplleeggeennddaa  – a Magyar Ál-
lami Népi Együttes elõadá-
sa. (Táncról táncra szabad-
bérlet) Idõpont: 22001144..  áápprrii--
lliiss  44..,,  1199..0000  óórraa..  Szólót éne-
kelnek: Herczku Ágnes,
Németh Ferenc. Zene:
Nikola Parov. Viselet- és jel-
meztervezõ: Imrik Zsuzsa.
Fény- és látványtervezõ:
Kiss Péter. Rendezõ-kore-
ográfus: Mihályi Gábor.
Zenekarvezetõ: Pál István
„Szalonna”. Tánckarvezetõ:

Kökény Richárd (Harangozó Gyula-díjas).
FFööllddöönn  aappáámm  ffiiaa  vvoollnnéékk – a Magyar Állami Népi Együttes
elõadása. (Uzsonna ifjúsági bérlet) Idõpont: 22001144..  áápprriilliiss
88..,,  1155..0000  óórraa..  Énekel: Herczku Ágnes.
Fény-látvány: Kovács Gerzson Péter. Jelmez: Szûcs Edit.
Homokanimáció: Cakó Ferenc. Videomunkák: Dénes
Zoltán. Rendezõ-koreográfus: Mihályi Gábor. Zenekar-
vezetõ-prímás: Pál István.

PPiirrooss  bbaaggii  nnaaggyy  hhaattáárr  - A bagi Muharay Elemér Népi
Együttes hagyományõrzõ idõs mesterekkel. Almárium
sorozat. Idõpont: 22001144..  áápprriilliiss  2266..,,  1177..0000  óórraa.. A mûsorban
Bag falu táncai mellett a farsangi idõszak, a húsvéti ün-
nepkör és az aratás szokásait, hagyományait ismerhetik
meg a nézõk.
ÜÜnnnneeppii  ggáállaammûûssoorr  Kricskovics Antal 85. születésnapja
tiszteletére. Idõpont: 2014. április 12., 17.00 óra. Krics-
kovics Antal 1959-ben alapította a Fáklya Nemzetiségi
Táncegyüttest, melynek azóta is mûvészeti vezetõje –
koreográfusa. Az 55 év alatt számtalan nagydíj, nívódíj és
nemzetközi fesztiváldíj fémjelzi magas szintû mûvészi
munkáját.
A MMaaggyyaarr  ÁÁllllaammii  NNééppii  EEggyyüütttteess  zenekari koncertje.
Idõpont: 22001144..  áápprriilliiss  99..  sszzeerrddaa,,  1155..0000  óórraa..
BBeebbooccssááttllaakk – a Parapács Zenekar lemezbemutatója.
Idõpont: 22001144..  áápprriilliiss  2244..  
A Parapács zenekar a 2012. évi Fölszállott a páva te-
hetségkutató verseny zenekar kategóriájának gyõzte-
se. Tagjai: Pusko Márton – hegedû, Dragony Gábor –
brácsa, Fekete Krisztián – cimbalom, Vojtonovszki
Sándor – bõgõ.

AApprróókk  ttáánnccaa - Gyermektáncház a Hagyományok Házá-
ban. Idõpont: 2001144..  áápprriilliiss  44..,,  1111..,,  2255..  ppéénntteekk,,  1177..0000--
1188..3300  óórrááiigg.. A belépõdíj: 500,- Ft/fõ (2 éves kor felett,
gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt).
Áprilisi tematika: ÁÁpprriilliiss  44..  ––  TTaavvaasszzii  ssookkaaddaalloomm,,  ÁÁpprriilliiss
1111..  ––  PPáásszzttoorrjjááttéékkookk,,
Április 25. – Szent György-napi pásztorünnep.
TTaalláállkkoozzááss  aa  nnéépphhaaggyyoommáánnnnyyaall - Ismeretterjesztõ foglal-
kozás 7–14 éveseknek.
Idõpont: áápprriilliiss  11..,,  99..0000  óórraa..  A programon a Kárpát-me-
dence magyarságának folklórjával és kézmûves hagyomá-
nyaival ismerkednek a gyerekek. A délelõtt elsõ felében a
Magyar Állami Népi Együttes közremûködésével zenés-
táncos barangolást teszünk a Kárpát-medencében. Az elõ-
adást követõen a bukovinai székely származású népdal-
énekes és mesemondó, Fábián Éva mesél a gyerekeknek.
A nap hátralévõ részében kézmûveskedés, élõzenés tánc-
házi foglalkozás, népi játék és hangszerbemutató lesz.
„„IIddee  nnéézzzz  aa  ffiigguurráárraa!!””- Néptáncos bérlet 7–10 éves gye-
rekeknek. Idõpont: 22001144..  áápprriilliiss  2244..,,  1144..3300  óórraa.. A soron
következõ elõadás tematikája: Jászság. Elõadó: Viganó
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény – Jászberény.

Hagyományok Háza
I., Corvin tér 8.

Áprilisban Budapest Táncfesztivál
A világhírû koreográfus, Jirí Kylián East Shadow címû
elõadása lesz az idei Budapest Táncfesztivál sztárven-
dége. A Nemzeti Táncszínház által szervezett rangos
táncéleti eseményt 2014. április 22-29. között rendezik
meg a Várszínházban és a Fesztivál Színházban (MÜPA).
A fesztiválprogramot ez alkalommal is a Magyar
Táncmûvészek Szövetsége által szervezett Gálaest a
Tánc Világnapja tiszteletére est zárja, ahol idén is kioszt-
ják az Imre Zoltán díjakat. Az est rendezõje Kiss János
Kossuth-díjas, Liszt- és Hevesi-díjas balettmûvész, Ér-
demes Mûvész, a Gyõri Balett igazgatója.

Az idei Budapest Táncfesztiválon fellép Boats
Leaving Rise címû estjével a Doug Varone&Dancers
(USA). A Szegedi Kortárs Balett e program keretében
tartja a Tavaszi áldozat címû elõadásának budapesti be-
mutatóját, valamint programjukban lesz látható az
Imígyen szól a Zarathurstra. Fellép a Duda Éva Társulat
Flashback – Egy kiállítás képei, és a Budapest Tánc-
színház az Anna Frank naplója címû bemutatóikkal.
Bozsik Yvett Kojot címû gyerekdarabját mutatja be a
Budapesti Táncfesztiválon, a PR-Evolution pedig Örök
kikelet címû premierjével készül. 

2014. ÁPRILIS 22-29.

Gyalogoljunk együtt! 
Folytatódnak a gyalogtúrák a Tabáni Gyaloglók Köre szer-
vezésében. A tavaszi túrák március 28-án kezdõdnek.
Találkozó pénteken háromnegyed kilenc órakor, a Széll
Kálmán tér 61-es villamos megállójában. A túra útvonala
igény szerint a helyszínen kerül kiválasztásra, a gyalog-
lásra szánt idõ kb. 3 óra. Az esetleges balesetért a túrave-
zetõ felelõsséget nem vállal. A programon a részvétel in-
gyenes. Túravezetõ: dr. Szentiday Klára, telefon: 375-
8467.

Társasházi fórum
A Társasházi Közös Képviselõk Egyesülete legközelebbi
tájékoztató fórumát április 10-én 17.30 órakor tartja a
Pajtás Étteremben. (I. ker. Gyorskocsi u. 11-13.)
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E-mail: varnegyed@budavar.hu Várnegyed

A DélUtán Lelkisegély Szolgálat 

INGYENES  
SEGÍTSÉGET  KÍNÁL
Telefonon: 45 év felettieknek országosan

minden nap 18-tól 21 óráig
a 06-80-200-866-os ingyenes számon

Chaten és e-mailben:
25 és 45 év közöttieknek országosan 

a wwwwww..ddeelluuttaann..hhuu honlapon

Személyesen:
pszichológiai tanácsadás budapestieknek 

elõzetes 
megbeszélés alapján a honlapon lévõ 

telefonszámokon

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

BBuuddaaii  Várban az Országház utcában 80 m2-es 3 szoba
hallos, nagy étkezõkonyhás, 2 bejáratos, 2 generációs, rep-
rezentatív dongaboltozatos, felújított, cirkófûtéses önkor-
mányzati 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: 17.5 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.  

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

BBuuddaaii  várban a Tóth Árpád sétány felé is nyíló 100 m2-
es, 3 szobás, 2 fürdõszobás, cirkófûtéses önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb vári lakás-
ra cserélhetõ. Csereirányár: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 

DDíísszz téren reprezentatív mûemlékházban lévõ földszin-
ti és II. emeleti 127 m2-es, cirkófûtéses önkormányzati la-
kások örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb lakásra
cserélhetõ. Csereirányár: 24,9 M Ft és 26,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBaatttthhyyáánnyy  téren felújított mûemlékházban egymás
mellett lévõ 150 m2-es és 90 m2-es erkélyes, panorámás
önkormányzati lakások örökölhetõ bérleti joga átadó vagy
kisebb öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 23,9 M Ft és
14,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii  várban a Táncsics utcában 2 szintes, 2 apartman-
ként is használható nettó 100 m2-es, duplakomfortos ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy vár
környéki kisebb öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár:
34,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii várban a Tárnok utcában reprezentatív donga-
boltozatos 62 m2-es, 2 szobás, nagy étkezõkonyhás,
cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 13,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

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

BBuuddáánn, a Vízivárosban 96 nm-es, 2,5 szobás, jó alapraj-
zú és jól alakítható, felsõ emeleti, szép kilátású polgári la-
kás eladó, 25 MFt. telefon: 06-30-610-4911.

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.

EEllttaarrttáássii  vvaaggyy  éélleettjjáárraaddéékkii  sszzeerrzzõõddéésstt  kkööttnnéékk  iiddõõss  sszzee--
mmééllllyyeell  mmeeggeeggyyeezzééss  sszzeerriinntt..  KKéérreemm  hhíívvjjoonn  bbiizzaalloomm--
mmaall..  TTeelleeffoonn::  0066--7700--332288--11441144..

aaddááss--vvéétteell

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.

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

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

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

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

sszzoollggáállttaattááss

MMûûbbúúttoorraasszzttaallooss,,  kkáárrppiittooss - nádazás, gyékényezés mun-
kával, 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..  kkeerrüü--
lleettii  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

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

TTaavvaasszzii rendrakás! Új élet, rend, tisztaság! Régi tárgyait
megvásárolnám: bútorok, festmények, porcelánok, órák,
bizsuk, könyvek, régi kitüntetés, gyerekjáték, gramofon,
rádió és nem használt egyéb holmi. A ráadás ingye-
neslomtalanítás, elszállítás, takarítás. Újítsa fel lakását!
Aradi Lászlóné: 06-30-9918-719, 288-4808.

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  mmuunnkkáákk
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..

SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxaa,,  sszzaallaaggffüüggggöönnyy,,  gguurrttnnii  ccsseerree..
MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..

TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

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

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

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

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN  
ggaarraanncciiáávvaall!!  

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

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

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

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

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

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javí-
tása. 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

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!

ÁÁllllááss::  Belbudai háziorvosi praxisba körzeti nõvért keresünk.
Érd.: munkanapon 12-16 óra között. Telefon: 06-20-537-
8854.

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 

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

Állás

Egészség

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot

hirdet a tulajdonában lévõ,

lakások
5 éves határozott idejû 

bérbeadására

A részletes pályázati kiírás átvehetõ
a Budapest I. kerület Budavári 

Önkormányzat  Ügyfélszolgálati
Irodáján. Budapest I. kerület,

Kapisztrán tér 1.
Telefon: (1) 458-3000, 458-3030,

vagy megtekinthetõ az Önkor-
mányzat honlapján, a

www.budavar.hu internetcímen, 
a PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda 

menüpont alatt. 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

AA  ffiiggyyeellmmeezztteettéésseekk  eelllleennéérree  iissmméétt  ttöörrttéénntteekk  ttrrüükkkkööss  lloo--
ppáássookk  aa  kkeerrüülleettbbeenn,,  aa  bbûûnnöözzõõkk  eezzúúttttaall  aa  ggáázzmmûûvveekk  ddooll--
ggoozzóóiinnaakk  aaddttáákk  kkii  mmaagguukkaatt..  NNeemm  jjáárrtt  ssiikkeerrrreell  uuggyyaannaakk--
kkoorr  aazz  aazz  eellkköövveettõõ,,  aakkii  tteelleeffoonnoonn  pprróóbbáálltt  mmeegg  ppéénnzztt  ééss
éékksszzeerreekkeett  kkiiccssaallnnii  iiddõõss  áállddoozzaattááttóóll..  AAzz  eellmmúúlltt  iiddõõsszzaakk--
bbaann  eeggyy  nnoottóórriiuuss  bboollttii  sszzaarrkkáátt  ééss  ttööbbbb,,  aa  mmoozzggáásskkoorrllááttoo--
zzoottttaakk  rréésszzéérree  kkiiaaddootttt  ppaarrkkoolláássii  eennggeeddééllllyyeell  ttrrüükkkköözzõõ
aauuttóósstt  iiss  eellõõáállllííttoottttaakk  aa  kkeerrüülleettii  kkaappiittáánnyyssáággrraa..  

Pénzbírságot kapott a koldus
Az egyik forgalmas útkeresztezõdésben a piros lámpá-
nál várakozó autósoktól kéregetett egy férfi, akit sike-
rült tetten érnie a kerületi járõrnek. Tettével megvalósí-
totta a koldulás szabálysértését, ráadásul saját testi ép-
ségét is veszélyeztetve könnyen balesetet is elõidézhe-
tett volna, ezért a férfit a rendõrök elõállították, majd
gyorsított eljárás keretében 30 ezer forintos pénzbírsá-
got szabtak ki.

Kétszer is elkapták a bolti szarkát
Két üveg márkás szeszes itallal próbált meg fizetés nél-
kül távozni az egyik nagy kerületi élelmiszerüzletbõl egy
középkorú hölgy. A biztonsági õrök eszén azonban nem
sikerült túljárnia, a bolt alkalmazottai ugyanis feltartóz-
tatták és értesítették a rendõrséget. Mivel nem volt nála
arcképes igazolvány, személyazonosságának tisztázása
érdekében a kapitányságon elõállították, majd az adat-
ellenõrzés és a szabálysértési feljelentés megtétele után
szabadon bocsátották. 
A rendõrök legnagyobb megdöbbenésére alig negyed
óra múlva egy másik élelmiszerüzletben ismét szeszes-
italt próbált ellopni a notórius tolvaj, akirõl kiderült, hogy
több esetben követett el szabálysértési értékekre lopá-
sokat. Ellene ezért üzletszerûen elkövetett lopás vétsé-
ge elkövetésének megalapozott gyanúja miatt megin-
dult a hatósági eljárás.

Mozgáskorlátozott kártyával trükköztek
Még mindig rendszeresen elõfordul, hogy autósok jogo-
sulatlanul használják a más nevére kiállított mozgáskor-
látozott parkolási engedélyt, az elmúlt hetekben hárman
akadtak fenn az ellenõrzéseken. Az egyik esetben az ok-
iratot hamisította meg a jármû vezetõje, a másik két al-
kalommal bebizonyosodott, hogy az ingyenes parkolás-
ra jogosult személy nem utazott a gépkocsikban. Az
ügyeskedõ autósokat közokirat-hamisítás bûntettének
elkövetése miatt vonják felelõsségre. 

Jobb félni, mint megijedni
Gyanúsan viselkedõ személyekre hívta fel a rendõrök fi-
gyelmét egy telefonáló. A bejelentés szerint két köpcös,
középkorú férfi csengetett be a lakásokba. Azt állították,
hogy nyílászárók cseréjével kapcsolatban végeznek fel-
mérést, megbízó levelet vagy fényképes igazolványt
azonban nem mutattak. Bár a rendõrök percek alatt a
helyszínre érkeztek, a két férfival már nem találkoztak.
A rendõrség továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy
mindenképpen hívják a kerületi kapitányságot,
amennyiben gyanús személyeket látnak lakókörnyeze-
tükben.     

Ismét megjelentek a trükkös tolvajok
Nem tétlenkedtek a trükkös tolvajok, ezúttal a gázmû-
vek nevében egy idõs hölgyhöz és egy idõs úrhoz kérez-
kedtek be, majd áldozataik figyelmét elterelve ékszere-
ket és készpénzt tulajdonítottak el. A fenti esetek tanul-
sága, hogy mielõtt bárkit beengednénk lakásunkba,

gyõzõdjünk meg a személyazonosságáról, illetve kérjük
el a közmûszolgáltatótól kapott meghatalmazásukat és
igazolványukat, kártyájukat. Ha bármilyen kétely merül
fel, azonnal hívjuk a rendõrséget.
Szerencsére dolga végezetlenül tette le a telefont az a
bûnözõ, aki síró hangon unokájának kiadva magát hívott
fel egy idõs asszonyt. Arra kérte a hölgyet, hogy adjon
neki pénzt vagy ékszereket, mert bajban van. Mivel
nemleges választ kapott, jobbnak látta befejezni a be-
szélgetést.

Ne hagyjuk nyitva kocsink ajtaját
Ellopott mobiltelefon miatt érkezett bejelentés a kerüle-
ti kapitányságra. Mint kiderült, a sértett csomagokat
hordott fel a ház elõtt parkoló autójából a lakásába, s
közben elemelték a telefonját a nyitva hagyott jármûbõl.
Bár állítása szerint valaki mindig a gépkocsi közelében
tartózkodott, ez nem zavarta a tolvajt, aki az alkalmat ki-
használva magához vette a készüléket. 

Újra a régi nóta
A rendõrség elõtt jól ismert trükkel szerzett pénzt egy
csaló. Az ismeretlen férfi azzal tért be egy üzletbe, hogy
a bolt fõnöke megbízásából egy CD lemezt hozott, ami-
nek árát – több tízezer forintot – azonnal ki kell fizetni. A
hihetõség kedvéért egy telefonálást is lebonyolított az
üzlet vezetõjével, így a megtévesztett alkalmazott jóhi-
szemûen átadta a kért összeget. A veszteséget el lehe-
tett volna kerülni, ha az eladó felhívja fõnökét vagy az ál-
lítólagos megbízót, ha pedig erre nincs lehetõsége, meg-
kéri a „futárt”, hogy egy késõbbi idõpontban jöjjön vissza
a boltba. 

Elütött egy kutyát – letörték a tükrét
Garázdaság miatt hívta a rendõrséget egy autós, aki el-
mondta, hogy egy fiatalember a kocsija baloldali vissza-
pillantó tükrét lerúgta, a hátsó ablaktörlõlapátot pedig
letörte. Az elkövetõ nem tagadta le a rongálást, arra hi-
vatkozott, hogy a gépkocsi vezetõje elütötte a kutyáját,
majd el akart hajtani a helyszínrõl. Az ügyben garázda-
ság vétsége miatt indult eljárás.

Ellenõrzik a kerékpárosokat
Folytatódik a kerékpárosok ellenõrzése, ennek során
nem csupán a biciklik mûszaki állapotát vizsgálják a
rendõrök, hanem szükség esetén az alkoholszondát is
megfújatják a biciklisekkel. Nincs értelme ittasan kerék-
párra ülni, hiszen a biciklisek ezzel saját és mások testi
épségét veszélyeztetik, ráadásul tetemes büntetésre is
számíthatnak.

Elkapták a romkerti telefon tolvajt
Egy még tavaly indult ügyet sikerült eredményesen le-
zárni, kézre került ugyanis az az elkövetõ, aki a Romkert
nevû szórakozóhelyen tulajdonított el egy mobiltelefont.
A külföldi állampolgárt különbözõ bûncselekmények
miatt más hatóságok is keresték, így most ezekben az
ügyekben is felelõsségre lehet vonni. 

Italozásból verekedés a Déli pályaudvaron
Többen összeverekedtek a Déli pályaudvar területén, a
csetepaté a túlzott alkoholfogyasztás miatt robbant ki.
Elõször csak hangoskodtak a felek, aztán a vélt vagy valós
sérelmek hatására elõször lökdösõdés alakult ki, majd tett-
legességre is sor került. Az afférnak a rendõrök vetettek
véget, három verekedõt csoportos garázdaság bûntetté-
nek elkövetése miatt kihallgattak a kapitányságon. 

Kék hírek

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: 355-01391/8 oldal 

álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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