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

A BU DA P E S T I .  K E R Ü L E T BU D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT L A P J A l W W W. B U DAVA R . H U l XX.  É V F O L YA M ,  5 .  S Z Á M ,  2015 .  M Á R C I U S 13 . ,  P É N T E K

A kerület egész éves mûködését meghatározó
kérdésekben születtek döntések a februári tes-
tületi ülésen. A képviselõk nagy többséggel
fogadták el az önkormányzat költségvetését,
amely idén is jelentõs mûködési többlettel
számol. Ennek is köszönhetõ, hogy tovább
nõnek a közösségi célú támogatások: elindul-
hat a Budavári Egészségkártya program,
több pénz jut a nagy sikerû kertszépítési pá-
lyázatra, valamint jelentõs anyagi segítség-
hez juthatnak a társasházak és a civil szerve-
zetek. Újdonság, hogy a 80 év felettieknek
nem kell fizetni a tüdõgyulladás elleni oltá-
sért, míg a csecsemõk ingyenesen kaphatják
meg a rotavírus-fertõzést megelõzõ vakci-
nát. Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
betegsége miatt az idei év elsõ testületi-ülését
Varga Antal alpolgármester vezette.

Kiegyensúlyozott, biztonságra törekvõ, gondos-
kodó és vagyongyarapító – így lehetne összefog-
lalni a kerület idei költségvetését, amelyrõl a
pénzügyi, tulajdonosi és jogi bizottságot vezetõ
Tímár Gyula elmondta: az elõterjesztés megala-
pozott, a bevételek meghaladják a kiadások össze-
gét, nem csupán a mûködtetési kiadásokra, ha-
nem a fejlesztési célokra, a tartalékképzésre, a kul-
turális, mûvelõdési és önként vállalt szociális fel-
adatok teljesítésére, illetve az alapítványok, civil
szervezetek támogatására is megfelelõ források
állnak rendelkezésre. A kiadási oldalon szereplõ
38 százalékos a fejlesztési arány kimagaslóan ma-
gas, az ehhez szükséges pénzösszeg külsõ támoga-
tásokból áll össze. Tímár Gyula hangsúlyozta,
hogy idén is növekedni fog a kerület vagyona,
ugyanis a minimális vagyonértékesítés mellett, a
beruházások és felújítások összege meghaladja az
amortizáció értékét. 

Dr. Lukácsné Gulai Anna tájékoztatása szerint
a költségvetés fõösszege megközelíti a 17,7  milli-
árd forintot, ebbõl a tárgyévi bevétel 13,2 milli-
árd, míg az elõzõ évek tartalékolásának köszönhe-
tõen több mint 4,4 milliárd forintos maradvány
segíti a gazdálkodást. Jelentõs a mûködési több-
let, a pénzügyi mozgástér évrõl-évre növekszik. A
pénzügyi igazgató kiemelte: nagyléptékûek a kül-
sõ forrásokból megvalósuló beruházások, ennek
is köszönhetõ, hogy a kerület vagyona folyamato-
san nõ, miközben idén semmiféle adósságot ge-
neráló fejlesztésre, vagy kötelezettségvállalásra
nem kerül sor.

Flender Éva könyvvizsgáló kijelentette, hogy
a költségvetés mindenben megfelel a törvényi
elõírásoknak, a bevételek idén is meghaladják a
kiadásokat. A többlet mértéke példa nélküli az
önkormányzatok között. Tímár Gyula emlékez-
tetett: a magyar gazdaság folyamatos növekedé-
se is hozzájárult ahhoz, hogy ismét kiegyensúlyo-
zott költségvetést készíthetett az önkormányzat.

Folytatódnak a fejlesztések

Fejlesztési, szociális és kulturális feladatokra
megfelelõ összegek állnak rendelkezésre, így a
kerületben tovább folytatódnak a felújítási prog-
ramok valamint a kiemelkedõ kulturális esemé-
nyek. Az önkormányzat továbbra is a széleskörû
szociális támogatási rendszert biztosít a rászoru-
lóknak és magas színvonalon üzemelteti az intéz-
ményhálózatát, többek között továbbra is fenn-
tartja és fejleszti a Maros utcai Szakrendelõt. 

A kerület vezetése továbbra sem tervezi bevé-
telszerzés céljából az ingatlan-eladásokat, sokkal
inkább a kerület vagyonának növelését tûzte ki
céljául. 

Nagy figyelmet fordít az önkormányzat az intéz-
mények felújítására, erre az idei évben 300 millió
forintos keret áll rendelkezésre és az egyik ki-
emelt terület az akadálymentesítés folytatása. 

Folytatódik az utak korszrûsítése: a tervek
szerint idén sor kerül a Fiáth János utca, a
Pálya utcai járda, a Kereszt utca és a Fátyol Park
felújítására. Végéhez közeledik a vári utak és
járdák megújítása is. Az utolsó lépések egyike-
ként a Bécsi kapu téren is kiépítenék az új út-
pályát és a Babits köz rendezésére is sor kerül.
Folytatni kívánja az Önkormányzat a mûemlé-
ki épületek felújítását is, a konkrét feladatok-
ról zajlanak az egyeztetések. A tervek szerint
sor kerül az Esztergomi Rondella alapjának
megerõsítésére is.  

A tervezett fejlesztések között fontos megem-
líteni a Naphegy utca közvilágításának befejezé-
si munkáit, valamint a tornaszobák tervezését.
A mindennapos testnevelési órákhoz kapcso-
lódva az önkormányzat felmérte a kerületi isko-
lákat és két intézményben, a Kosztolányi Gim-
náziumban, illetve a Batthyány Lajos Általános
Iskolában lenne lehetõség kisebb tornaterem,
tornaszoba kialakítására. A fejlesztést pályázati
források bevonásával valósítaná meg a kerület. 

Nagy népszerûségnek örvend a tematikus ját-
szótér-program, amely idén a vári játszótér fel-
újításával folytatódik. Folytatódnak a népszerû
kerületi programok is, kiemelt figyelmet kap-
nak a kulturális és mûvelõdési feladatok, vala-
mint a hagyományõrzés.             (Folytatás a 3. oldalon) 

Figyelem!
Változik a parkolás!
Március 16-tól a Szent Gellért rakparton,
a Rudas fürdõ elõtt, illetve a Rudas fürdõvel
szemben változnak a parkolási szabályok.
Május 1-tõl pedig a fõvárosi utak melletti
parkolókat is bevonják a fizetõövezetbe. A
májustól várható változásokról, a pontos
területrõl a közeljövõben részletesen tájé-
koztatjuk olvasóinkat. 

A parkolásról szóló, 30/2010. (VI. 4.) Fõvárosi
Közgyûlési rendelet módosításának értelmé-
ben 2015. március 16-tól a Szent Gellért rak-
parton, a Rudas fürdõ elõtt, illetve a Rudas für-
dõvel szemben a gépjármûvel történõ parkolás
díjfizetéshez kötött.

A várakozási díj megfizetését (érvényes jegy
váltásának, illetve engedély kihelyezésének, vagy
mobilparkolás elindításának megtörténtét) már-
cius 16-tól a Budavári Kapu Kft. munkatársai el-
lenõrzik. A várakozási díj megfizetésének hiányá-
ban a gépjármûvezetõnek pótdíjat kell fizetnie.
Az I. kerület területére kiadott érvényes parko-
lási hozzájárulások az érintett szakaszon – Szent
Gellért rakpart - érvényesek.
További információ: www.budavarikapu.hu

Elfogadták a kerület költségvetését

Középpontban a fejlesztések

A Budapesti Közlekedési Köz-
pont az I. kerületi önkormány-
zattal együttmûködve nyílt ten-
dert írt ki midibuszok beszerzé-
sére. A beszerzésen a török
Karsan Otomotiv Sanayii ve
Ticaret A.S. 870 millió forintos
ajánlata nyert, mely a jármûve-
ken kívül a szükséges jármûve-
zetõi képzést, valamint a tarta-
lék és a pótalkatrészeket is tar-
talmazza. Az ATAK típusú mi-
dibuszok szállítói szerzõdését a
nyertes ajánlattevõvel 2014.
szeptember 8-án írták alá, azon-
ban az csak a forrás rendelke-
zésre állásával léphetett hatály-
ba. A BKK tájékoztatatása sze-
rint az uniós támogatást meg-
ítélõ Nemzeti Fejlesztési Kor-
mánybizottság úgy döntött: a
projekt a Közlekedés Operatív
Programból megvalósítható, te-
hát elkezdõdhet a midibuszok
szállítása. A támogatás összege 909 millió fo-
rint, amit teljes egészében az Európai Unió biz-
tosít. Az új dízel midibuszokat a BKV Zrt. fogja
üzemeltetni.

A szerzõdés lehetõséget ad további 24 jármû
késõbbi megrendelésére is. A dízelbuszok a
Budai Várban és vonzáskörzetében fognak
közlekedni.

Dr. Dabóczi Kálmán, a BKK Zrt. vezérigazgatója és dr. Nagy Gábor Tamás, 
a Budavári Önkormányzat polgármestere írták alá a szerzõdést

A Karsan A.S Atak típusú midibusza alacsonypadlós, Euro
6-os környezetvédelmi besorolású dízelmotorral szerelt,
klimatizált. Teljes befogadóképessége 40 fõ, az ülõhelyek
száma 23.

Lakossági fórum 
a devizahitelekrõl 

A Budavári Önkormányzat, az MNB és a
Széchenyi Hitelszövetség együttmûködésé-
vel lakossági fórumot tartanak 2015. már-
cius 18-án, szerdán 17.00 -19.00 óra között
a Városházán.

A jelenlegi sokféle jogszabályi változás kapcsán
több családnak vannak gondjai, kérdései a de-
vizahitelekkel (lakás, autó, személyi kölcsön)
kapcsolatban. A szerzõdések megkötésekor
mindenki jó üzletnek tartotta a devizában tör-
ténõ hitelszerzõdés megkötését. Ekkor úgy
tûnt, hogy a feltételek igen kedvezõek és lehetõ-
séget adtak a családoknak, hogy többféle célt
gyorsabban megvalósítsanak ennek segítségé-
vel, melyet még a reklámok is erõsítettek. Arra
azonban ahová a mai napig elérkeztünk, szinte
senki nem számított.

Még mindig több százezer családot érint a de-
vizahitelezéssel kapcsolatos probléma. Több
esetben emberi kapcsolatok mennek tönkre
vagy éppen a sok stressz miatt az egészségük lát-
ta ennek kárát. A jelenlegi jogszabályi változá-
sokról a média tényeket közöl, mi megpróbá-
lunk emberközpontú ismereteket adni.

Annak a lehetõségét biztosítjuk az Önök szá-
mára, hogy ismerjék meg jogaikat, kötelezettsé-
güket, mozgásterüket a mai törvényi szabályo-
zással kapcsolatban. Megoldási módszereket, le-
hetõségeket mutatunk be, nem okokat, okoza-
tokat, áldozatokat, bûnösöket! Közeleg a banki
elszámolási határidõ, amely minden devizaköl-
csönre vonatkozik (2015. március 1-április 30)!

Az Önkormányzat és az MNB támogatásával
a Széchenyi Hitelszövetség ezúton tisztelettel
meghívja Önt és kedves hozzátartozóit az alábbi
idõpontban megtartott lakossági fórumra. „A
devizahitelek és ÖN” egy olyan fórum, ahol le-
hetõséget kap, hogy kérdéseire választ, irány-
mutatást kapjon!
Idõpont: 2015. március 18. szerda
Helyszín: Budavári Önkormányzat,
Városháza (I., Kapisztrán tér 1.)

PROGRAM:
17.00 – 17.45-ig: A devizahitelekkel kapcsola-
tos törvényi háttér ismertetése (megszûnt köl-
csönök, problémamentes fizetés, késedelem,
felmondás, végrehajtás, követelésengedmé-
nyezés, peres eljárás) 
17.45-tõl: Egyéni kérdések feltevése-válasza,
õszintén, nyíltan!

Kérjük, jöjjenek, tájékozódjanak és kérdezze-
nek! Minden érdeklõdõt tisztelettel várnak a
szervezõk.

Tizenhat új dízel jármû érkezik Budapestre
idén év végéig. A dízelbuszok a Budai Vár-
ban és vonzáskörzetében közlekednek majd.
Az errõl szóló támogatási szerzõdést dr.
Dabóczi Kálmán, a BKK Zrt. vezérigazga-
tója és dr. Nagy Gábor Tamás, a Budavári
Önkormányzat polgármestere írta alá már-
cius 6-án. A beruházás értéke 909 millió fo-
rint.

Új dízelbuszok jönnek a Várba

Az utak, járdák felújítását idén is tovább folytatja az önkormányzat
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Pályázat társadalmi szervezetek, közcélú
feladatok és karitatív célok támogatására

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aa
22001155..  éévvii  kkööllttssééggvveettééssbbõõll  bbiizzttoossííttootttt  ppáállyyáázzaattii  kkeerreett
ffeellhhaasszznnáálláássáárraa  ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett  aazz  II..  kkeerrüülleettbbeenn  mmûû--
kkööddõõ  nneemmzzeettiissééggii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk,,  eeggyyhháázzii  ééss  cciivviill
sszzeerrvveezzeetteekk,,  kköözzöössssééggeekk  kkuullttuurráálliiss,,  mmûûvvéésszzeettii  ééss
ssppoorrtt  tteevvéékkeennyyssééggéénneekk,,  vvaallaammiinntt  II..  kkeerrüülleettii  sszzoocciiáálliiss,,
eeggéésszzssééggüüggyyii  ééss  ggyyeerrmmeekkjjóóllééttii  kkiieeggéésszzííttõõ  pprrooggrraa--
mmookk,,  kkaarriittaattíívv  ccééllookk  ttáámmooggaattáássáárraa..  

I. A pályázat céljai: 
1). Az I. kerülethez kötõdõen megvalósuló konkrét és
ellenõrizhetõ kulturális, mûvészeti és sportrendezvé-
nyek, programok, tevékenységek támogatása, ame-
lyek hozzájárulnak a kerületi lakosok ilyen irányú igé-
nyeinek kielégítéséhez, szélesítik a színvonalas kultu-
rális kínálatot, tartalmas szabadidõ-eltöltést kínálnak
az érdeklõdõk számára, illetve az itt élõk közösségi
életét, ismereteinek bõvítését, a helyi hagyományok
ápolását szolgálják. 
2). Olyan, az Önkormányzat ellátási formáit kiegészítõ
programok támogatása, amelyek részt vállalnak az I.
kerületi lakosok számára nyújtott szociális és egész-
ségügyi, gyermekjóléti feladatok 2015. évi feladatok
ellátásából a következõ témakörökben: egészségügy,
egészségnevelés és betegség-megelõzés, rehabilitá-
ció, szociális segítségnyújtás, ifjúságvédelem, gyer-
mekjólét. 

II. A pályázók köre:
Az I. kerületben mûködõ alábbi szervezetek nyújthat-
nak be pályázatot: 
- a helyi nemzetiségi önkormányzatok,
- nonprofit gazdálkodó szervezetek, 

(gazdasági társaságok),
- közhasznú szervezetek (közalapítványok kivételé-
vel),
- bejegyzett kerületi civil szervezetek,
- egyházi közösségek
A magánszemélyek, önálló jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezetek esetében a pályázóknak köte-
lezettségvállalót kell megjelölnie. A kötelezettségvál-
laló a pályázó által a pályázatban megjelölt, a pályázati
program végrehajtására, a támogatás pályázó általi
felhasználására és elszámolására a támogatási szerzõ-
dés aláírásával kötelezettséget vállaló jogi személy.
Nem pályázhatnak:
- jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek il-
letve magánszemélyek, ha nem jelölnek meg kötele-
zettségvállaló szervezetet,
- azok, akik korábban az Önkormányzattól kapott pá-
lyázati támogatásukkal nem számoltak el.
Nem támogathatók:
Támogatásban nem részesülhetnek, illetve nem jelöl-
hetõk meg kötelezettségvállaló intézményként, akik:
- csõd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás
alatt állnak,
- önkormányzati forrásból juttatott támogatásra vo-
natkozó szerzõdésekben vállalt kötelezettségüket
nem teljesítették,
- az igényelt támogatást más pályázaton már elnyer-
ték, illetve rendelkezésükre áll.

III. A pályázat benyújtásának módja és 
határideje
A pályázat beadásához szükséges adatlap és kapcso-
lódó kötelezõ mellékletei letölthetõk az önkormányzat

honlapjáról (www.budavar.hu / Pályázatok) menü-
pontból, illetve ügyfélfogadási idõben nyomtatvány-
ként átvehetõk a Budapest Fõváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint).
A pályázati adatlapon fel kell tüntetni:
- a pályázó szervezet (kötelezettségvállaló esetén a
kötelezettségvállaló) azonosító adatait (megnevezé-
sét, címét, számlaszámát, felelõs vezetõjének nevét);
- bírósági bejegyzését (civil szervezet esetén)
- mûködési engedélyét a tevékenység folytatásához
(vállalkozó esetén)
- a pályázat lebonyolításáért felelõs személy adatait;
- a pályázati program célját, megnevezését, pontos
helyszínét, idõpontját;
- a program teljes költségvetését, ezen belül külön fel-
tüntetve az önkormányzattól igényelt támogatás
összegét, a program végrehajtásához tervezett forrá-
sokat részletesen: a saját forrásokat, az önrész mérté-
két,  különbözõ forrásokból rendelkezésre álló/igé-
nyelt támogatásokat, a pályázaton igényelt támogatás
összegét.
A pályázat  kötelezõ mellékletei:
- a pályázó bemutatkozása (kitérve a pályázó eddigi
tevékenységére, kerületi vonatkozásaira);
- a program részletes leírása;
- a program részletes költségvetése;
- a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap,
- a pályázó (kötelezettségvállaló) összeférhetetlen-
séggel és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozata,
- Áfa-nyilatkozat,
- a nyilvántartását vezetõ szerv, illetve bíróság által ki-
állított, egy évnél nem régebbi
cégkivonat, illetve igazolás arról, hogy a pályázó (kö-
telezettségvállaló) a nyilvántartásban szerepel.
A mellékleteket maximum 1-1 A/4 oldal terjedelem-
ben kérjük csatolni.
A pályázat benyújtásnak határideje: 2015. április
27. hétfõ  18 óra.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat két
egymástól elkülönített példányban, de egy boríték-
ban kell benyújtani:
- személyesen benyújtható a Budapest Fõváros I. ke-
rület Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) legkésõbb
a jelzett határidõ napján az ügyfélfogadás végéig, azaz
18.00 óráig. Az átvételrõl az Ügyfélszolgálat hivatalos
igazolást állít ki.
- postai úton a Budapest Fõváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal/Szervezési Csoport részére
(1250 Budapest, Pf.: 35.). A pályázat beérkezési ha-
tárideje a fent jelzett határidõ, ez esetben az érkezte-
tést igazoló hivatalos önkormányzati bélyegzõ dátuma
az irányadó.
A lezárt borítékra kerüljön feltüntetésre:
„Társadalmi szervezetek, közcélú feladatok, valamint
karitatív célok 2015. évi pályázati támogatása” 
IV. Pályázatok elbírálása:
Elbírálási határidõ: 2015. május 29.
A pályázatokat az Elõkészítõ Munkacsoport javaslatá-
ra a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete bírálja el. A Képviselõ-testület
döntésérõl valamennyi érvényes pályázatot benyújtó
pályázó írásban értesítést kap.
Érvénytelen az a pályázat, amelyet:
- pályázni nem jogosult pályázó nyújtott be,
- határidõn túl nyújtottak be,

- a pályázati határidõ lejártakor nem tartalmazza hi-
ánytalanul a formai kellékeket, az elõírt adatokat, alá-
írást, illetve mellékleteket,
- az összeférhetetlenséggel, illetve az érintettséggel
kapcsolatos nyilatkozat nélkül nyújtottak be.

V. Szerzõdéskötés menete:
A nyertes pályázó kiértesítésével egyidejûleg meg-
küldésre kerül a megkötendõ Támogatási szerzõdés
2. számú mellékletét képezõ banki FFEELLHHAATTAALLMMAAZZÓÓ
LLEEVVÉÉLL azonnali beszedési megbízás alkalmazására,
amely a szerzõdéskötés egyik alapfeltétele.

A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat támogatási szerzõdést köt, melynek
menete:
- A pályázó a számlavezetõ pénzintézete által záradé-
kolt felhatalmazólevél 1 db eredeti példányát vissza-
juttatja a Szervezési Csoport részére, 
- A záradékolt felhatalmazólevél átvétele után a
Szervezési Csoport gondoskodik a Támogatási szer-
zõdéshez kapcsolódó adminisztráció elvégzésérõl.

A Támogatási szerzõdés az Áht. 50. § (1) c). pontjá-
nak megfelelõen tartalmazza az Átláthatósági nyilat-
kozatot, valamint az elnyert támogatás felhasználásá-
nak és elszámolásának módját. A szerzõdés aláírásá-
val a támogatott hozzájárul a támogatás felhasználá-
sának ellenõrzéséhez, nevének, a támogatás céljának,
összegének, megvalósítási helyének nyilvánosságra
hozatalához, valamint tudomásul veszi, hogy az eset-
legesen ellene indult csõd-, felszámolási vagy végel-
számolási eljárás esetében azonnali bejelentési köte-
lezettséggel tartozik az Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat felé.

VI. A támogatás folyósítása:
A támogatás folyósítása a támogatási szerzõdésben
rögzített pénzügyi és idõbeli ütemezésben történik.
A támogatás folyósítása a szerzõdés szerinti idõpon-
tig, a támogató teljesítésigazolása alapján, valamint
utalványozása után a meghatározott elõirányzat
terhére, banki utalás útján közvetlenül a támogatott
bankszámlájára történik. Amennyiben a program
összköltsége a tervezetthez képest a szerzõdéskö-
tés után csökken, a támogatási összeg is arányosan
csökken.

VII. Elszámolási kötelezettség:
A pályázat megvalósításának idõintervalluma: aa  sszzeerr--
zzõõddééss  kkeellttééttõõll  22001166..  mmáárrcciiuuss  44..  nnaappjjaa..
A pályázónak a támogatás felhasználásáról 22001166..
mmáárrcciiuuss  2211--iigg  kkeellll  eellsszzáámmoollnniiaa  részletes szakmai be-
számoló és pénzügyi összesítõ benyújtásával – a
Támogatási szerzõdés mellékletét képezõ Elszámo-
lási lap és Útmutató alapján.  

VII. Pályázati információ
A pályázattal kapcsolatosan a Szervezési Csoport
munkatársai nyújtanak felvilágosítást munkaidõben,
az alábbi elérhetõségeken:
- Lipták Noémi , telefon: 458-3068
- Mészáros Gabriella, telefon: 458-3056
- Margit Lídia, telefon:  458-3043 (pénzügyi elszámo-
lás esetében)
Pályázati anyagokat nem küldünk vissza. A pályázat
kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánítá-
sának jogát.

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Civil pályázat

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aazz  eell--
mmúúlltt  éévveekk  ggyyaakkoorrllaattááhhoozz  hhaassoonnllóóaann,,  22001155..  éévvrree  ppáállyyáá--
zzaattoott  íírr  kkii  aa  kkeerrüülleettii  llaakkóóééppüülleetteekk  ffeellúújjííttáássáánnaakk  ppéénnzz--
üüggyyii  ttáámmooggaattáássáárraa..  AA  22001155..  éévvii  ppáállyyáázzaattrraa  kkiizzáárróóllaagg
aazzookk  aazz  ééppüülleetteekk  ppáállyyáázzhhaattnnaakk,,  aahhooll  aa  kköözzööss  ttuullaajjddoonnúú
uuttccaaii  hhoommllookkzzaattáánnaakk,,  vvaallaammiinntt  tteettõõ--  ééss  bbááddooggooss  sszzeerr--
kkeezzeettéénneekk  ffeellúújjííttáássáátt,,  kkéémméénnyy  tteettõõssííkk  ffeelleettttii  rréésszzéénneekk
ffeellúújjííttáássáátt,,  úújjrraaééppííttéésséétt  kkíívváánnjjáákk  eellvvééggeezztteettnnii..  AA  kkiiíírrááss
ffeellttéétteelleeiinneekk  tteelljjeessííttééssee  eesseettéénn  aazz  ééppüülleetteekk  ffeellúújjííttáássáá--
hhoozz  vviisssszzaa  nneemm  ttéérríítteennddõõ  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ttáámmooggaattááss--
bbaann  rréésszzeessüüllhheettnneekk..

Azok az épületek, melyek megfelelnek a Fõvárosi fel-
újítási pályázat feltételeinek (6 lakásosnál nagyobbak és
korábban önkormányzati tulajdonban voltak) a
Fõvároshoz is nyújthatnak be pályázatot, ha annak pá-
lyázható témái megegyeznek a kerületivel, aminek felté-
tele a kerületi támogatás. Ebben az esetben a kerületi elõ-
minõsítéshez a kiválasztott részletezett árajánlatot is csa-
tolni kell.

Az Önkormányzat által - vissza nem térítendõ támoga-
tásra – ezúton meghirdetett pályázat feltételei az aláb-
biak:
I. A jelentkezés feltételei
1. A jelen kiírás szerinti pályázat benyújtása. AA  ppáállyyáázzaa--
ttoott  lleeggkkééssõõbbbb  22001155..  áápprriilliiss  1155--éénn  11220000  óórrááiigg  kkeellll  eelljjuutt--
ttaattnnii  aa  BBuuddaappeesstt  FFõõvváárrooss  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  PPoollggáárr--
mmeesstteerrii  HHiivvaattaall  ÜÜggyyffééllsszzoollggáállaattii  IIrrooddáájjáábbaa (1014 Ka-
pisztrán tér 1.). A jelentkezési adatlap az ügyfélszolgála-
ti irodákon szerezhetõ be, valamint letölthetõ a
www.budavar.hu honlap pályázatok hasáb Vagyoni Iroda
hivatkozás alatt.
2. A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell be-
nyújtani.
3.Pályázni csak eddig el nem végzett munkára lehet.

II. A pályázathoz csatolni kell
1. Közgyûlési jegyzõkönyvet (meghatalmazással és je-
lenléti ívvel együtt) az épület azon döntésérõl, amelyben
a felújítási munkát és a hozzá biztosított pénzügyi forrást
megszavazta.
2. Banki fedezetigazolást az épület nevére szóló és a fel-
újítás céljára elkülönített összegrõl, mely legalább a teljes
kiviteli összeg (kivitelezés + mûszaki ellenõri díj + terve-
zés stb.) 50%-a. (Ez az összeg a pályázaton való indulás
feltétele, a pályázaton nyert támogatás függvényében a
tényleges önerõ változhat.)
3. Mûszaki leírást a tervezett munkáról (jelenlegi állapot,
megvalósítandó cél, mûszaki megoldás, stb.)
4. Homlokzat felújítás esetén mellékelni kell kettõ db
fényképet a homlokzatról, az épület alaprajzát és homlok-
zatrajzát, illetve ezek hiányában közölni kell a homlokzat
szélességét és magasságát.
5. Tetõ felújítás esetén szakértõi vélemények szakható-
sági kötelezések (fa- és gombaszakértõi, statikai szakvé-
lemény).
6. A kivitelezõ tényleges árajánlatát, mely az anyag és
munkadíjat is tartalmazza a tervezett felújításról.
(Tekintettel arra, hogy az egyösszegû vagy a csak össze-
sítõt tartalmazó árajánlat nem elemezhetõ az ilyen ár-
ajánlattal beadott pályázat nem értékelhetõ.) A felújítási
munka várható költsége magában foglalhatja a kivitelezõi
költségen kívül a mûszaki ellenõr díját és az építési enge-
délyezési eljárás költségeit. Abban az esetben, ha a kivite-
li munka 4 millió Ft kivitelezési költség feletti csak verse-
nyeztetés útján szabad vállalkozásba adni (Legalább 3
azonos mûszaki tartalmú kivitelezõi árajánlatot is be kell
csatolni).
7. Azoknál a társasházaknál, ahol a közös képviselõ nem
a tulajdonostársak közül kerül ki, a beadott pályázat je-
lentkezési lapját két tulajdonosnak (Intézõ Bizottság,
Számvizsgáló Bizottság) is alá kell írnia.

III. Az elbírálás szempontjai
1. Az Önkormányzat elsõdlegesen azokat a jelentõs fel-
újítási munkákat kívánja támogatni, melyek a városkép
javítását (homlokzat, kapuzat, tetõ, kémény tetõsík felet-
ti részének felújítását, újraépítését) segítik elõ. (A kémé-
nyek bélelésére jelen pályázat nem biztosít lehetõséget.)
Ezen túlmenõen pályázni lehet belsõ udvari homlokzat,
függõfolyosó, valamint lépcsõház felújítására is.
2. A városképi szempontból különösen leromlott állapo-
tú, valamint a helyi védelem alatt álló épületek, illetve az
energetikai jellemzõk javítását eredményezõ felújítási
munkák (homlokzat hõszigetelés, nyílászáró csere) a pá-
lyázat elbírálásánál elõnyben részesülnek. Indokolt eset-
ben a Képviselõ-testület a IV./1. pontban foglalt feltéte-
lektõl eltérhet.
3. A támogatás mértéke összhangban van a mûszaki álla-
pottal, a városképi szempontokkal, valamint a keretgaz-
dálkodás követelményeivel.
4. A pályázat további indokolás nélkül elutasítható:
- ha az a kiírás feltételeinek nem felel meg, vagy
- ha a pályázónak tartozása van az Önkormányzat felé, vagy
- ha a pályázó az Önkormányzat engedélye nélkül rek-
lámhálót helyez ki.
5. Karbantartás illetve beruházás jellegû munka nem tá-
mogatható.
A pályázat elbírálása 2015. június 30-ig megtörténik. A
döntésrõl minden pályázó írásbeli értesítést kap.

IV. Az adható támogatás összege és kifizetésének
módja
1. A vissza nem térítendõ felújítási támogatás összegére
az összes körülmény mérlegelése alapján az Épület
Felújítási Munkacsoport tesz javaslatot és azt a Képviselõ-
testület hagyja jóvá. A támogatás lehetséges összege:
maximum bruttó 3 millió Ft, azzal, hogy a támogatás
összege nem lehet több a társasház által a felújítási szám-

lán igazolt saját forrás összegénél, és a felújítás összkölt-
ségének 40 %-át nem haladhatja meg.
2. A megítélt önkormányzati felújítási támogatás az épü-
let tulajdonosainak egészét megilleti. Önkormányzati tu-
lajdoni hányad után többlet befizetés, kizárólag akkor esz-
közölhetõ, ha a tulajdonosok közgyûlési határozattal
rendkívüli befizetésrõl döntöttek.
3. A felújítási munkát a jelentkezési adatlap mellékleté-
ben, valamint a pályázat elbírálásáról szóló értesítõ levél-
ben leírtak szerint kell lebonyolítani. Ha az épület a pályá-
zathoz csatolt eredeti kivitelezõi árajánlattól eltérõ szer-
zõdést szeretne kötni, köteles elõzetesen az önkormány-
zati megbízottal jóváhagyatni. Amennyiben az épület nem
a lebonyolítási rend szerint teljesíti a felújítást, abban az
esetben nem illeti meg az odaítélt támogatás. Az elvég-
zett munkával legkésõbb 2015. december 1-ig el kell szá-
molni. Az elszámolási határidõ – kérelem alapján – egy
esetben meghosszabbítható. A halasztási kérelem beér-
kezési határideje 2015. november 16. 1600.

Ha a kivitelezési költség meghaladja az elõirányzatot,
akkor a többletköltség a pályázót terheli. Ha a kivitelezési
költség kevesebb, mint az elõirányzat, akkor az önkor-
mányzati támogatás arányosan csökken.

A támogatás kifizetését a felújítás befejezése után va-
lamennyi szükséges irat (a társasház által megbízott mû-
szaki ellenõr és az önkormányzati megbízott által
kollaudált/aláírt végszámla a részletezéssel együtt, át-
adás-átvételi jegyzõkönyv, felmérési napló másolata, épí-
tési napló másolata) benyújtásával lehet kérni.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a támo-
gatást a munka befejezését igazoló kollaudálás illetve a
számla benyújtását követõ 15 banki napon belül átutalja
az épület számlájára.

Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat

Képviselõ-testülete

Épület felújítási pályázat

Erudita mûveltségi
vetélkedõ diákoknak
Idén április 18-án szombaton rendezik meg az Erudita
mûveltségi vetélkedõt az Egyetemi Katolikus Gimná-
ziumban. A mûveltségi vetélkedõ a klasszikus és az isko-
lában is tanult témakörök (például: földrajz, történe-
lem) mellett az általános tájékozottságra is szeretne fóku-
szálni, valamint az olyan témakörökre is, amik a diákok
jelentõs részét foglalkoztatják. (például: filmek, zenék)

A vetélkedõt 9-11. évfolyamosok számára hirdették
meg. Délelõtt és kora délután 50-60 perces fordulókba
lesznek beosztva az indulók, minden fordulóban 10
csapat vehet részt, a fordulók 2-2 gyõztes csapata pedig a
délután során megrendezett döntõbe juthat tovább. A
döntõ végén a csapatok a szponzorok által felajánlott
ajándékcsomagokból választhattak a helyezésüknek
megfelelõen. Bõvebb információ a https:// www.face-
book.com/erudita.vetelkedo címen vagy az erudita@
outlook.hu e-mail címen található.

Szociális ruhavásár
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a rászoruló la-
kosok számára. Az akció során kedvezményes áron vásárolhatnak
használt ruhanemût, gyermek, nõi, férfi ruházatot és játékokat. AAzz
aakkcciióó  hheellyyee::  11002244  BBuuddaappeesstt,,  SSzzééllll  KKáállmmáánn  ttéérr  33..  IIII..  eemmeelleett..  IIddõõppoonntt::
mmáárrcciiuuss  2233..  ((hhééttffõõ))  88..0000--1166..0000  óórrááiigg.. Telefon: 212-2783, 212-
2811. A szociális vásárra elsõsorban gyermeküket egyedül nevelõ
szülõket, kisnyugdíjasokat és kiskeresetû lakosokat várnak.

Kosaras találkozó 
a Czakón
51 éve voltunk Tokióban az olimpián, hogy múlik az
idõ. Mintha csak ma lett volna - mondta Koczka Pál a ki-
váló kezû bedobó, s ettõl kezdve nem volt vége a törté-
neteknek. A meccsek legapróbb részleteire is hajszál
pontosan emlékezõ kosaras sztárok elevenítették fel él-
ményeiket a Czakón. Õk voltak akik utoljára képvisel-
ték a magyar színeket az olimpián a férfi kosarasok kö-
zül. A Budapesti Honvéd és a MAFC kosarasai most is
bizonyították, hogy a pályán ellenfelek voltak, de nem
ellenségek, hiszen a válogatottban együtt érték el sikere-
iket, s a mai napig tartják a kapcsolatot. 

A képen balról jobbra: Prieszol József, Kangyal Tibor, Judik zoltán,
dr. Banna Valér, Fehér Ferenc és Koczka Pál.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu 3Várnegyed
Elfogadták a kerület költségvetését

Középpontban a fejlesztések
(Folytatás az 1. oldalról)
Vecsey András (Fidesz-KDNP) szerint a Czakó ut-
cai Sportközpont szocreál épületét nem felújíta-
ni kellene, hanem teljesen újjáépíteni, valamint
érdemes lenne a Vérmezõn KRESZ-parkot, futó-
kört és gördeszkaparkot kialakítani.                            

Mivel a reklámháló több helyen nem engedé-
lyezett, a felújítás elõtt álló érintett társasházak
hátrányos helyzetbe kerülnek, ezért 10 millió fo-
rinttal emelni kellene a felújítási pályázat össze-
gét. Szintén javasolta újabb pihenõpark létreho-
zását, valamint a tabáni tanösvényrõl szóló füzet
újranyomását. 

Váradiné Naszályi Márta (Párbeszéd Magyar-
országért) szerint a költségvetésnek nem a szá-
mokról kell szólnia, hanem arról, hogy mi az
idei évre az önkormányzat programja. Úgy lát-
ja, hogy nincs elõrelépés a tavalyi évhez képest,
ami rossz, mert sok minden megváltozott a kö-
rülményekben. A képviselõ üdvözli a környe-
zetbarát pelenkaprogramot, az iskolai tornate-
rem fejlesztéseket, a kulturális és a mûemléki
támogatásokat. Javasolta: készüljön koncepció
a közterületi fejlesztésekrõl, felújításokról, a he-
lyi gazdasági élet élénkítésérõl, az ingatlanok
hasznosításáról. 

Veress Dávid Olivér (DK) többek között kifo-
gásolta, hogy a most megvalósuló beruházások
késõbb jelentkezõ mûködési költségeit nem jelzi
a költségvetés. 

Dr. Lukácsné Gulai Anna az elhangzottakkal
kapcsolatban hangsúlyozta: jelentõs beruházá-
sok a ciklusprogram keretében valósulhatnak
meg, a kisebb fejlesztésekre a költségvetés negyed-
évenként esedékes korrekciója alkalmából lehet
forrást biztosítani. A 2015-ös költségvetést a kép-
viselõ-testület nagy többséggel fogadta el. 

Elfogadták az önkormányzati cégek
üzleti tervét

A képviselõk elfogadták a Budavári Kapu Kft.
és a Házgondnoksági Kft. 2015 évi üzleti tervét.
Tavaly a testület arról döntött, hogy a KÖZOP
program keretében a Várkert Bazár önkor-
mányzathoz kerülõ projektelemeinek üzemelte-
tését is a kft. végezze. Mivel a Várgondnokság
Nonprofit Kft. immár készen áll az érintett épü-
letrészek üzemeltetésének átvételére, a kettõs
üzemeltetés megszüntetése érdekében, a próba-
üzemet követõen, a feladat átadására lehetõség
nyílik. 

Május 1-tõl szintén a Budavári Kapu Kft.
feladata lesz a fõvárosi utakra kiterjesztett fize-
tõparkolás bonyolítása, az innen származó be-
vétel a kerület más pontjain beszedett parko-
lási díjhoz hasonlóan az önkormányzathoz fo-
lyik be. 

A Házgondnoksági Kft. teljesen piaci alapon
mûködik, Mátyási György ügyvezetõ irányításá-
val a vállalkozás immár száznál több társasház
kezelését látja el, méghozzá nyereségesen. Az ön-
kormányzatnak nem célja, hogy osztalékhoz
jussson a Kft. nyereségébõl, a cél változatlanul
az, hogy a kerületi társasházaknak legyen lehetõ-
ségük egy alacsony árfekvésû, biztonságos tár-
sasházkezelõt választani. 

Napi díjtételek a közterületek 
használatában

A képviselõk támogatták az önkormányzat tulaj-
donában és kezelésében lévõ közterületek hasz-
nálatáról és rendjérõl szóló rendelet módosítását
is. Ennek szükségességét dr. Nagy Teodóra jegyzõ
azzal indokolta, hogy sokan indokolatlanul
hosszú ideig és nagy felületen használják a közte-
rületeket, például a felújítások során. Ezt orvo-
solja a módosítás, amely az alapdíjak csökkentése
mellett az eddigi havi elszámolás helyett, maga-
sabb napi díjtételeket határoz meg. 

Kertszépítési, köznevelési és közcélú 
pályázatokat írtak ki
Ismét meghirdeti az önkormányzat a tavaly útjá-
ra indított kertszépítési pályázatot.  A nagy siker-
re való tekintettel, idén 3 millió forinttal több,
összesen 8 millió forint áll rendelkezésre a pályá-
zatok támogatására. Az elmúlt évben 121 jelent-
kezést adtak be a társasházak és az önkormányza-

ti épületek lakóközösségei, ezekbõl 46 pályázat
valósult meg. Jelentkezési határidõ: március 31.

A köznevelési intézmények szakmai munkájá-
val összefüggõ pályázatot is kiírt az önkormány-
zat. A rendelkezésre álló keretösszeg 8 millió fo-
rint. A pályázatok benyújtási határideje: 2015.
március 16.

A korábbi évekhez hasonlóan pályázatot írt ki
az önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormány-
zatok, egyházi és civil szervezetek, non-profit vál-
lalkozások, közhasznú szervezetek (közalapítvány-
ok kivételével), bejegyzett kerületi civil szerveze-
tek, egyházi közösségek közcélú kulturális, mûvé-
szeti és sport tevékenységeinek támogatására. A
tízmillió forintos pályázati keret terhére szociális,
egészségügyi és gyermekjóléti programok, vala-
mint karitatív célok megvalósítására is lehet pá-
lyázni. A pályázatokat 2015. április 27. hétfõn
18.00 óráig fogadják, a beadáshoz szükséges do-
kumentumok a www.budavar.hu oldalon, a pá-
lyázat menüpontra kattintva letölthetõek, illetve
ügyfélfogadási idõben nyomtatványként átvehe-
tõk a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodá-
ján (Kapisztrán tér 1. földszint). (A pályázati kiírás
a 2. oldalon olvasható)

Épület felújítás: önkormányzati segítség 
a társasházaknak

Az elmúlt évben hatvan társasház összesen
52 800 000 forint vissza nem térítendõ támo-
gatáshoz jutott a kerületi felújítási pályázaton, a
saját forrással együtt 113 millió forint értékben
valósítottak meg különbözõ fejlesztéseket, kar-
bantartási munkákat a lakóközösségek. Idén is le-
hetõség lesz pályázni. Az önkormányzat az utcai
homlokzat, a kémény és a tetõ felújítás mellett, a
kapuk, belsõ homlokzatok, folyosók rekonstruk-
cióját is támogatja. Az épület felújítási pályázaton
kívül, a lakóépületek márciusban kamatmentes
hitelt is igényelhetnek. A pályázatot legkésõbb
2015. április 15-én 12.00 óráig kell eljuttatni a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájába.
a jelentkezési adatlap az ügyfélszolgálati irodákon
szerezhetõ be, valamint letölthetõ a www.
budavar.hu honlap Pályázatok menüpontnál a
Vagyoni Iroda hivatkozás alatt. További informá-
ció a Vagyoni Iroda munkatársaitól kérhetõ.
(Pályázati kiírás a 2. oldalon) 
A rendeletek elolvashatók az ügyfélszolgálati
irodákon és a www.budavar.hu weboldalon.

Nem emelkednek 
a lakbérek
A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testüle-
te a 2015. február 27-i ülésén úgy döntött, hogy
az idei évben sem emeli a szociális és költségel-
vû lakbéreket a bérlakásokban. Mint ismert, a
tavalyi évben sem történt lakbéremelés, az Ön-
kormányzat az akkori 1,7 százalékos inflációs
rátával sem emelte a költségeket. 

A Budavári Önkormányzat tavaly indítot-
ta el a Szépítsük meg közösen a lakóházak
udvarait! címû programot. A nagy sikerre
és érdeklõdésre való tekintettel a program
idén is folytatódik. A kertszépítési pályázat-
ra 2015. március 31-ig jelentkezhetnek a la-
kóházak közösségei.

A feltételek változatlanok, azaz ha a lakóközös-
ségek vállalják lakóházuk kertjének, udvarának
rendezését, csinosítását, növények, virágok ül-
tetését, akkor a Budavári Önkormányzat bizto-
sítja az ehhez szükséges szakmai hátteret vala-
mint az eszközöket, növényeket. Így többek kö-
zött a termõföldet, trágyát, fûmagot, palántá-
kat. A tavalyi év tapasztalatai alapján elmondha-
tó, hogy a belsõ udvarok általánosságban védet-
tek, árnyékosak, így fõleg árnyéktûrõ évelõ nö-
vényeket javasoltak a szakértõk.  Hortenziát,
árnyliliomot és borostyánt biztosítottal a lakók-
nak. A napos udvarokban a rózsa, levendula és
a gyöngyvesszõ volt a sláger növény.

A kertszépítési programra március végéig je-
lentkezhetnek a lakóközösségek, a pályázatokat
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
bírálja el 2015. április 30-ig.

A jelentkezésben kérjük megjelölni az ingat-
lan címét, elérhetõséget, és a tervezett kertészeti
rendezés rövid leírását.  

A jelentkezéseket 2015. március 31-én 10.00
óráig várják a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáin. A jelentkezési lap beszerezhe-
tõ a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáin vagy letölthetõ a www.budavar.hu olda-
lon a Pályázatok menüpont alatt.  

További információ az Önkormányzat Város-
üzemeltetési irodáján kérhetõ.
Telefon: 06-1-458-3073 
E-mail: turoczi@budavar.hu e-mail címen. 

Kertszépítési pályázat

Változik a bölcsõdei
étkezés díja 
2012 óta nem emelkedtek az étkezési térítési dí-
jak a bölcsõdékben, idén április 1-tõl 5 százalék-
kal (napi húsz forinttal) nõ az összeg. Így a böl-
csõdében biztosított napi háromszori étkezés
díja az eddigi 420Ft/nap árról 440 Ft/nap árra
módosul. Ennek oka, hogy a közétkeztetésre
vonatkozó táplálkozás-egészségügyi szabályok a
bölcsõdés korosztály számára is több friss zöld-
séget és gyümölcsöt írnak elõ. 

Természetesen az emeléstõl függetlenül a
normatív támogatás megmarad, ennek mér-
téke a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülõ gyermek után 100 száza-
lék, a három- vagy többgyermekes családok-
nál gyermekenként 50 százalék, a tartósan be-
teg vagy fogyatékos gyermek esetében szintén
50 százalék. 

Az óvodai, általános-és középiskolai gyer-
mekétkeztetési díjak nem változnak.

Nem drágul a belépõjegy 
a Halászbástyánál

A képviselõ-testület
döntése értelmé-
ben nem változik a
Halászbástya felsõ
kilátó szint, illetve a
Szent Mihály Ká-
polna nyitva tartása
és a belépõjegyek
ára. E szerint, már-
cius 16-tól április
30-ig, 9 órától 19
óráig, valamint má-
jus 1. és október 15.
között 9 órától 20

óráig a teljes árú látogatójegy 700 forint, a 14
éven aluliak és a diákigazolvánnyal rendelkezõ
diákok, a magyar és uniós országok nyugdíjasai,
valamint a Kerület Kártya birtokosai 50 százalé-
kos kedvezményt kapnak. Ingyenes a belépés a 6
éven aluli gyermekeknek, a rendészeti szervek és
a mentõk munkatársainak. a polgármesteri hiva-
tal és a mûemlékvédelmi hatóság hivatalos sze-
mélyeinek, az arcképes igazolvánnyal rendelke-
zõ idegenvezetõnek, amennyiben ötnél több tu-
ristából álló csoportot vezet, a rokkantnyugdíja-
soknak, a hadigondozottaknak és a mozgássérül-
teknek. A Budapest Kártya tulajdonosok 10 szá-
zalék kedvezményt vehetnek igénybe. 

Önkormányzati 
pályázat 
a kerületi iskoláknak
A Budavári Önkormányzat nyolc millió forin-
tos keretösszeggel pályázatot hirdet a kerületi is-
kolák részére egyedi, kiemelt vagy évfordulós
programjaik megvalósítására illetve testvérvá-
rosi kapcsolataik ápolására. 

Az önkormányzat által kiírt pályázat célja,
hogy a támogatással a kerületi köznevelési intéz-
mények egyedi, az intézmény specifikációjához
köthetõ programokat valósítsanak meg, illetve
lehetõségük legyen különbözõ évfordulós
programok megtartására, testvériskolai kapcso-
lataik ápolására. 

A pályázatra az I. kerületben mûködõ állami
és egyházi fenntartású köznevelési intézmé-
nyek jelentkezhetnek. 
A pályázatok benyújtási határideje: 
2015. március 16.
Elbírálási határidõ: 2015. március 31.

Díszpolgárválasztás
A Budavári Önkormányzat az idei évben is
megválasztja a kerület Díszpolgárát, a jelöléshez
várjuk az ajánlásokat. Kérjük Önöket, hogy ja-
vaslataikat személyesen, levélben, vagy e-mailen
2015. április 13-ig juttassák el a Polgármesteri
Kabinetre (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., fax:
458-3082, e-mail: blazsovics.livia@budavar.hu),
Blázsovics Lívia részére.  

A Budavár Díszpolgára kitüntetõ cím átadá-
sára május 21-én, Budavár 1849-es visszafogla-
lásának 166. évfordulóján, a Kerület Napján ke-
rül sor.

Erõs marad a kerületi szociális háló

Új rendeletet fogadott el a képviselõ-testület a szo-
ciális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról. 

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
szervezési és hatósági igazgató arról tájékoztat-
ta a képviselõket, hogy a rendeletalkotásra a
központi szabályozás változása miatt volt szük-
ség. Valamennyi már meglévõ támogatási for-
ma megmarad, ugyanakkor a méltányossági
közgyógyellátás kikerült a szociális törvény-
bõl, ezért ezt a támogatást a Budavári
Egészségkártya programmal váltja ki az önkor-
mányzat. Természetbeni ellátásról van szó, a
chippel ellátott kártyát a kerületi gyógyszertá-
rak, köztük a most megújult Széna téri patika
fogadja majd el, a fõként idõs, beteg emberek
gyógyszervásárlásához az önkormányzat havi
6000 forinttal járul hozzá. 

A központilag szintén megszûnõ lakásfenn-
tartási támogatás helyett, a kerületben élõ rá-
szorulók évente kétszer, alkalmanként 15 ezer
forintot kaphatnak. 

Újdonság az oltási támogatás rendszerének
kiterjesztése: mivel a lányok HPV elleni oltá-
sa 2014-tõl bekerült a nemzeti oltási prog-
ramba, így az önkormányzat a lehetõséget
csak a fiúk esetében tartja fenn, azonban in-
gyenes tüdõgyulladás elleni védõoltást bizto-
sít a 80 éven felüliek, valamint a rotavírus-fer-
tõzéssel szemben védõ vakcinát a csecsemõk
számára. 

Mindezen felül, a kisgyermekes családok
életét könnyítheti meg a mosható nadrágpe-
lenka-program. Judák Barnabásné dr. Varga-
Kovács Emese mindenkit megnyugtatott:
nem csökkentek a támogatási keretösszegek,
ez garantálja, hogy senki se járjon rosszabbul,
mint az eddigi ellátórendszerben. 
(A témáról bõvebben a 4. oldalon olvashatnak)

PÁLYÁZATI
HIRDETMÉNY

A Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat nyilvános 

pályázatot hirdet a tulajdonában
álló üres helyiségek bérbeadására.

A pályázat részletes feltételeit 
tartalmazó kiírások megtekinthetõk 
a www.budavar.hu internet címen, 
a Pályázatok hasáb, Vagyoni Iroda 

hivatkozása alatt, valamint
a Budapest I. kerület Budavári 

Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján.
Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.

Tel: (1) 458-3000, 458-3030
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A korábban már megismert szociális ellátási
formák mellett új támogatási formákat is beve-
zet márciustól a Budavári Önkormányzat.
Többek között támogatást biztosít a 80 év felet-
tieknek a tüdõgyulladás elleni, a csecsemõknek
a rota vírus elleni védõoltásra és a mosható pe-
lenka programra. A rászorulók gyógyszervásár-
lását Budavári Egészségkártyával támogatja az
Önkormányzat. A takarékos és céltudatos költ-
ségvetési politika továbbra is lehetõséget biztosít
komplex szociális támogatási ellátásokra.  

Márciustól átalakul a szociális ellátások rend-
szere.  A jogszabályi változások miatt a Budavári
Önkormányzat Képviselõ-testülete új szociális
rendeletet alkotott, amelyet a Képviselõ-testü-
let nagy többséggel fogadott el február 27-én. 

A korábban megismert szociális ellátások
rendszere tovább bõvült a kerületben. A Szo-
ciális Kártya, az adósságkezelési támogatás, a la-
kásfenntartási támogatás, a születési támogatás,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az isko-
lakezdési támogatás, a lakás-helyreállítási támo-
gatás, az idõszaki támogatás, az uszodabérlet-tá-
mogatás és a szociális tanulmányi ösztöndíj-
program mellett márciustól elindul a Budavári
Egészségkártya program, a mosható pelenka
program és az oltási támogatás rendszere is ki-
bõvül. Az aktív korúak ellátása - amelyet koráb-
ban az Önkormányzat biztosított - a kerületi
kormányhivatal hatáskörébe kerül. 

Budavári Egészségkártya program

A közgyógyellátás helyett 2015. március 1-jétõl
bevezetésre kerül a Budavári Egészségkártya
program, amely havi 6.000,- Ft összegû termé-
szetbeni támogatást jelent fõként az idõs, diag-
nosztizált krónikus betegségben szenvedõk szá-
mára. A 6000 forintos havi támogatást az Ön-
kormányzat a Budavári Egészségkártyára tölti
fel, amely – hasonlóan a Budavári Szociális
Kártyához – csak meghatározott célokra, jelen
esetben kizárólag gyógyszer és gyógyászati se-
gédeszköz vásárlására használható fel. A kártya
valamennyi kerületi gyógyszertárban valamint
a kerület határán lévõ nagyobb gyógyszertárak-
ban érvényesíthetõ (Déli pályaudvarnál és a
Mamut Üzletközpontban lévõ gyógyszertárak).

Az ellátásra az a szociálisan rászorult személy
jogosult, aki a háztartásában egyedül él, és az
egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át, családos esetén az egy fõre
jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyug-

díjminimum 250%-át; és a havi rendszeres gyó-
gyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjmi-
nimum 20%-át eléri. Jogosultak a 80. életévét
betöltött személyek is, ha az egy fõre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 350%-át; és
a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének
mértéke a nyugdíjminimum 20%-át eléri.

Oltási program

Az Önkormányzat az egészség-prevenciós prog-
ramrészeként a védõoltások költségének rész-
beni átvállalásával is támogatást nyújt a kerület-
ben élõknek. Az újszülöttek esetében a rota ví-
rus elleni oltást támogatja, míg a 80 éven felüli-
ek esetében a tüdõgyulladás elleni védõoltás
teljes költségét átvállalja. 

Támogatás a mosható nadrágpelenkára 

Márciustól az Önkormányzat elindítja a mos-
ható nadrágpelenka programot is: a környezet-
tudatos szemlélet erõsítésével a gyermeket ne-
velõ rászoruló családoknak segítséget nyújt a
mosható nadrágpelenkák megvásárlásához. A
támogatást a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülõk, a nagycsaládosok, a
tartósan beteg gyermeket nevelõk kaphatják
meg, valamint azok a gyermekek, akiknek ezt az
orvos javasolja.  A támogatási összeg mértéke
rászorultsági alapon, sávosan került meghatá-
rozásra.

Önkormányzati lakásfenntartási 
támogatás

Márciustól a normatív lakásfenntartási támo-
gatás új néven, önkormányzati lakásfenntartási
támogatás néven jelenik meg az ellátások kö-
zött, amely a rászorulók részére fél évre 15.000,-
Ft támogatást jelent. A lakásfenntartási támo-
gatásra az a szociálisan rászorult személy jogo-
sult, akinek a háztartásában az egy fõre esõ havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át, fel-
téve hogy a lakásfenntartás elismert havi költsé-
ge a háztartás havi összjövedelmének a 20%-át
eléri vagy meghaladja. A támogatás közös költ-
ség kifizetésére, a lakbér kifizetésére, illetve a re-
zsiköltségek kifizetésére fordítható. 

A korábban a kerületben más megismert szo-
ciális ellátási formák továbbra is elérhetõk. 

Ismeretes, a Szociális Kártyán keresztül havi
10.000 Ft támogatást biztosít az Önkormány-

zat az alapvetõ élelmiszerek megvásárlására és
az összeg csak a meghatározott célra fordítha-
tó. Továbbra is igénybe vehetõ az adósságkeze-
lési támogatás azon szociálisan rászorult sze-
mélyek részére, akik rezsi-hátralékot halmoz-
tak fel. 

A kerületben élõ családok jogosultak a szüle-
tési támogatásra, amelynek összege gyermeken-
ként 75.000,- Ft. Az iskolakezdési támogatást
évente egyszer, szeptemberben Gyermekvé-
delmi Erzsébet-utalvány formájában nyújtja az
Önkormányzat az I. kerületben lakcímmel ren-
delkezõ általános, vagy – a 19. életévét még be
nem töltött – nappali tagozatos középiskolás
gyermeket nevelõ család vagy egyedülálló szülõ
részére, akinek családjában az egy fõre esõ jöve-
delem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
egyedülálló szülõ esetében a 350%-át. 

Az Önkormányzat által biztosított szociális
tanulmányi ösztöndíj a rászoruló diákok közép-
iskolai és felsõoktatási tanulmányait segíti.
Igényelhetõ kedvezményes uszodabérlet is a rá-
szorulóknak: az Önkormányzat együttmûködé-
si megállapodás alapján 50%-os kedvez-
ménnyel bérletet biztosít a 70. életévüket betöl-
tött nyugdíjasok részére, a három vagy több
gyermeket nevelõ családok részére, illetve a
gyermekét egyedül nevelõ szülõ és kiskorú gyer-
mekei részére.  

Elsõsorban az idõsebbek részére nyújt segítsé-
get a lakás-helyreállítási támogatás, amelynek
segítségével olyan kisebb állagmegóvási mun-
kák végezhetõk, mint a tisztasági festés, az el-
avult vezetékek javítása, szigetelési munkák,
mosdó helyiségek, fûtõberendezések korszerû-
sítése, szakszerû tisztítása és karbantartása,
szén-monoxid érzékelõ-riasztó berendezés fel-
szerelése.

Húsvét és karácsony elõtt idõszaki támogatást
is nyújt az Önkormányzat a 80 év felettieknek, a
rászoruló nyugdíjasoknak és a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülõ csalá-
doknak. A támogatás összege alkalmanként és
személyenként 8.000 forint, amelyet Étkezési
Erzsébet-utalvány formájában biztosítanak. 

Rendkívüli élethelyzetekben eseti települési
támogatást, krízistámogatást, szociális köl-
csönt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást,
temetési segélyt és köztemetést is biztosítanak a
rászorulóknak. 

Összességében elmondható, hogy a Budavári
Önkormányzat takarékos és céltudatos költség-
vetési politikája továbbra is lehetõséget biztosít
komplex szociális támogatási ellátásokra.

Márciustól új kerületi támogatási formákat vezet be az Önkormányzat

Változások a szociális gondoskodásban 

A Déli pályaudvar több mint egy hónapja zárva
van, mert megcsúszott az alagút támfala.
Március 3-án a Gradex Mérnöki és Szolgáltató
Kft megkezdte a helyreállítási munkákat, melyek
várhatóan három hétig tartanak, s ezt követõen
állhat helyre az eredeti forgalmi rend. Idõközben
felmerült az is, hogy akár végleg bezárhatják a
Déli pályaudvart. Ezt a lehetõséget is vizsgálják.
A kormány felkérte a nemzeti fejlesztési minisz-
tert, kezdjen konzultációt a pályaudvar jövõjérõl.   

Mint ismert, január végén kõdarabok estek a vá-
gányokra és megcsúszott a támfal földje, így a
szakemberek azonnal leállították a közlekedést a
Déliben, s a forgalmat a Kelenföldi pályaudvarra
terelték át.

Az elsõ vizsgálatok szerint az újbudai önkor-
mányzat kezelésébe tartozó, alagút fölötti részen,
a hosszú ideje tartó, folyamatos esõzéstõl felgyü-
lemlett csapadékvíz miatt csúszott meg az ottani
földút. Február 16-án aztán kiderült, nem terheli
felelõsség a XI. kerület önkormányzatát a rézsû-
csúszásért, ami végül a Déli pályaudvar forgalmá-
nak leállítását hozta magával. Ezt a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
független szakértõi állapították meg. A szakembe-
rek szerint a rézsû megcsúszását a rétegvíz okozta.
Megállapították továbbá, hogy nem erózió, ha-
nem suvadás, azaz lejtõcsuszamlás történt a rézsû
felsõ rétegében. A BME szakemberei hangsúlyoz-
ták: a helyreállítás késlekedése a suvadás felfelé
történõ továbbterjedését okozhatja, ami veszé-
lyeztetheti a terület közmûveit, és a környékbeli
ingatlanok megközelíthetõségét A szakvélemény
szerint az alagút szerkezete a rézsûcsúszás hatására
valószínûleg nem sérült meg, és ha a bejárat vé-
delme megoldódik, akkor a vasúti közlekedés va-
lószínûleg néhány héten belül helyreállhat.

A vasúttársaság a szakvélemény nyilvánosság-
ra kerülésekor az ideiglenes helyreállításhoz
szükséges elõkészületeket már megtette. A MÁV
Zrt. Kommunikációs Igazgatóságától megtud-

tuk, a vállalkozó kiválasztása és a szerzõ-
déskötés után a Gradex Mérnöki és
Szolgáltató Kft., március 3-án megkezdte
a vonatforgalom beindításához szükséges
ideiglenes helyreállítási munkálatokat,
amelyek körülbelül három hétig tarthat-
nak. (Ezt olyan külsõ körülmények, mint
például további nagy mennyiségû csapa-
dék, befolyásolhatják.)

Az ideiglenes helyreállítást követõen ve-
zethetik vissza az eredeti forgalmi rendet.
Addig a jelenlegi – a MÁV weboldalán is
közzétett – közlekedési rend marad ér-
vényben.

A végleges helyreállítási munkálatokra
újabb pályáztatást követõen, a késõbbiek-
ben kerülhet sor, hiszen a végleges felújítá-
si munkák hosszabb elõkészítést (tervezte-
tést, engedélyezést, finanszírozást, közbe-
szereztetést) igényelnek. Folyamatban
vannak a MÁV belsõ- és külsõ szakértõi
vizsgálatai, beleértve a geotechnikai és hid-
rológiai szakvélemények – közölte la-
punkkal a vasúttársaság Kommunikációs
Igazgatóságán keresztül.

A munkások éppen felvonultak a te-
rületre, amikor a kormány felkérte a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot annak vizs-
gálatára, hogyan lehetne a Déli pályaudvar for-
galmát véglegesen Kelenföldre irányítani. Az öt-
let olyannyira nem új, hogy a Déli 145 esztendõs
történetében 70 éve rendre felmerül az elköltöz-
tetés gondolata. Logikusak az évtizedek alatt fel-
gyülemlett érvek, amelyek szerint a Kelenföldrõl
érkezõ szerelvények az alagút északi bejáratától
mindössze két vágányon közlekedhetnek, míg
ugyanezt a többi fõpályaudvaron négy-öt sínpá-
ron tehetik. Felemlegetik továbbá, hogy az alagút
lezárása óta Kelenföld gond nélkül képes bonyo-
lítani a változatlan vonatforgalmat. Ugyanakkor
a MÁV illetékesei emlékeztettek: a Déli 10-12
ezer utast fogadott naponta, Kelenföld 8-10 ez-

ret, vagyis az új pályaudvarnak 20-25 ezer utazó-
ról kell majd gondoskodnia. Továbbá
Kelenföldön a 3 kiépített peronnal együtt mind-
össze 6 személyvonat várakozhat egyszerre, ám a
Délinek napi 250 ilyen szerelvényt kellett fogad-
nia. E mellett nincs lehetõség a kocsik tárolására
és javítására sem.

Ismert mindemellett az a kormányzati szán-
dék, hogy egy új, a huszonegyedik század igénye-
it kielégíteni képes, komplex egészségügyi intéz-
ményt építsenek a fõvárosban. Ennek szolgálhat
esetleg helyszínként a Déli pályaudvar területe,
amely könnyen megközelíthetõ tömegközleke-
déssel, autóval egyaránt, ráadásul a közeli BAH
csomópontnál mûködik a budai oldal egyik fon-
tos mentõállomása.                                                  DIA

Megújult a szociális 
ellátó rendszer
2015. március 1-tõl átalakult a szociális ellátó
rendszer. Az átalakulás következtében szétvál-
tak az állam és az önkormányzat segélyezéssel
kapcsolatos feladatai. Az átalakítás lényege,
hogy a kerületi hivataloknál jövedelemkom-
penzáló-, míg az önkormányzatoknál kiadás-
kompenzáló szociális támogatások igényelhe-
tõk. Dr. György István kormánymegbízott tájé-
koztatása szerint a segélyezési rendszer átalaku-
lásával párhuzamosan jelentõsen nõ a közfog-
lalkoztatásra szánt keret is.
Fontos tudnivalók:
s Az ügyfelek 2013. óta már megszokták,

hogy bizonyos ellátásokat már nem az önkor-
mányzatnál, hanem a fõvárosban a kormányhi-
vatalok kerületi hivatalainál igényelhetnek.
Ehhez az ellátási körhöz csatlakozott most a ko-
rábban jegyzõi hatáskörben lévõ aktív korúak
ellátásával kapcsolatos hatáskör.
s Az aktív korúak ellátásának alapelvei nem

változtak, de annak formái részben módosul-
tak. Továbbra is igényelhetõ a foglalkoztatást
helyettesítõ támogatás (FHT), azonban a ko-
rábbi rendszeres szociális segély, mint ellátási
forma átalakult. A módosulás következtében a
jövõben egészségkárosodási és gyermekfelü-
gyeleti támogatás igényelhetõ azok számára,
akik rossz egészségi állapotuk, valamint 14 év
alatti gyermekük napközbeni ellátására való te-
kintettel nem tudnak munkát vállalni. A nyug-
díjkorhatárt öt éven belül elérõk a továbbiak-
ban foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban
részesülhetnek, ha vállalják az együttmûködést
a munkaügyi kirendeltséggel.
s Az állás nélkül maradt munkavállalónak

továbbra is a munkaügyi kirendeltségen kell be-
jelentkeznie, annak segítségével juthat újra ál-
láshoz, vehet részt átképzési programban. A ke-
rületi hivatal az álláskeresés sikertelensége ese-
tén a kirendeltség igazolása alapján állapíthatja
meg részére a megfelelõ ellátást az egyéb jogo-
sultsági feltételek függvényében.
s A februári hónapra esedékes ellátásokat

még az önkormányzat folyósítja márciusban. A
kormányhivatal az ezt követõ ellátások folyó-
számlára utalásáról, illetve postacímre történõ
kézbesítésérõl gondoskodik. Az ellátások házi-
pénztári kifizetésére nincs lehetõség.

A fenti ellátásokra vonatkozó bármely infor-
máció, illetve kérelem ügyében Budapest Fõvá-
ros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala az
Attila út 12. szám alatt teljes nyitvatartási idõ-
ben várja ügyfeleit.

Dr. Brezoczki Erika Erzsébet 
hivatalvezetõ

Emléktábla
Szilágyi Dezsõnek

Szilágyi Dezsõ születésének 175. évfordulója al-
kalmából emléktábla kerül a nevét viselõ tér
egyik lakóházára. Errõl egyhangúlag döntött a
képviselõ-testület a februári ülésen. 

Bár Szilágyi Dezsõ
nevét 1903 óta viseli
közterület az I. kerü-
letben, sokan még-
sem tudják, vajon ki
is volt õ. Az 1840-
ben Nagyváradon
született - és 1901-
ben Budapesten el-
hunyt -  politikus és
egyházférfi jogi ta-
nulmányait Bécsben
és Pesten végezte,

majd mint ügyvéd és újságíró tevékenykedett a
magyar fõvárosban. 1874 és 1889 között a bün-
tetõjog és a politika rendes tanára a pesti egyete-
men. 1889 áprilisától 1895 januárjáig igazság-
ügyi miniszter. A Bánffy-kormány idején a kép-
viselõház elnöke 1898. decemberi lemondásá-
ig. Szilágyit összesen kilencszer választották or-
szággyûlési képviselõvé. 1897-tõl a Magyar
Tudományos Akadémia tiszteleti tagja. 

Kortársai Mikszáth Kálmántól Eötvös
Károlyig szinte kivétel nélkül nagyra értékelték
Szilágyi Dezsõt. Becsülték szónoki képességeit,
kifogyhatatlan munkabírását, kritikai érzékét. 

Ez az életpálya predesztinálta arra, hogy
1903 óta névadója legyen annak a térnek, ahol
a Budai Református Egyházközség (Szilágyi
Dezsõ tér 3. sz. épület) mûködik és a reformá-
tus templom áll. 

Születésének 175. évfordulója alkalmából az
Önkormányzat emléktáblát állít Szilágyi Dezsõ
nevét viselõ tér egyik lakóházára, a Budai
Református Egyházközségnek is helyet adó 3.
számú lakóépület térre nézõ homlokzatán.

Bizonytalan a Déli pályaudvar sorsa
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Március 16-ától, hétfõtõl elkezdõdik a Lánchíd
budai hídfõjénél lévõ villamos alagút átépítése
azért, hogy az új, alacsonypadlós CAF villamosok
a budai fonódó villamoshálózat Bem rakparti
ágán is tudjanak majd közlekedni. A Clark Ádám
téri körforgalom alatt új szerkezetû alagút épül, mi-
közben a felszínen a híd forgalmát nem korlátoz-
zuk. A beruházást a budai fonódó villamoshálózat
kiépítéséhez kapcsolódva és azzal összehangolva
valósítja meg a Fõvárosi Önkormányzat finanszí-
rozásában a Budapesti Közlekedési Központ. A
munkálatok idején – a tervek szerint 2015 decem-
beréig – a 19-es és a 41-es villamos helyett a Clark
Ádám tér és a Batthyány tér között a meghosszab-
bított útvonalon, megnövelt üzemidõvel közlekedõ
17-es villamospótló busszal, illetve a 86-os autó-
busszal lehet utazni.

Az új CAF villamosok várhatóan idén õsszel áll-
nak forgalomba a budapesti villamos vonalakon.
A rövidebb (34 méteres) villamosok járnak majd
a budai fonódó villamoshálózat 19-es és 61-es vo-
nalán, azaz Óbuda és Újbuda között. Annak ér-
dekében, hogy az új, alacsonypadlós CAF villa-
mosok a budai fonódó villamoshálózat Bem rak-
parti ágán is közlekedhessenek, 2015. március
16-ától várhatóan 2016 március végéig több
ütemben átépül a Lánchíd budai hídfõjénél lévõ
villamos alagút.

A több ütemben zajló átépítéssel az alagút szer-
kezetének fõbb méretei megmaradnak, de ahhoz,
hogy a jelenleginél nagyobb villamosok is elférje-
nek az alagútban, a középsõ oszlopokat el kell
bontani. Az alagút teljesen megújul: támfalas sza-

kaszát és a középsõ oszlopokat elbontják, középsõ
szakaszát pedig átépítik. Hogy az új villamosok a
középsõ oszlopok nélküli alagútszakaszban tudja-
nak közlekedni, a villamos pálya jelenlegi ívét is
meg kell változtatni: az új villamosok nagyobb ív-
ben kanyarodó pályán közlekednek majd.

Az átépítéskor a BKV áramellátási hálózata is
megújul a Clark Ádám tér és a Batthyány tér kö-
zötti szakaszon, valamint a Lánchíd Palota elõtt

lévõ felsõvezeték-tartó oszlopot áthelyezik a part-
fal mellé. A Clark Ádám téri oldalon lévõ jelenle-
gi gyalogos-kerékpáros járdát is kiszélesítik.

A várhatóan 2016 március végéig tartó mun-
kálatok idején a Lánchídon folyamatosan bizto-
sítják a közlekedést. Az alagút átépítése 884 mil-
lió forintba kerül, a beruházás fõvárosi forrásból
valósul meg. A munkálatok kivitelezõje a
FÕMTERV Zrt.

Átépítik a villamos alagutat 
a Lánchíd budai hídfõjénél

A Várnegyed Galéria elsõ világháborúra emlé-
kezõ kiállításához kapcsolódóan, március 19-én
18 órakor az Erdélyi Helikon költõinek versei-
bõl, Darabokra szaggattatol címmel rendeznek
irodalmi estet. Az élõben elõadott verses antoló-
giáról a mûsor szerkesztõjét és egyik közremûkö-
dõjét, Óss Enikõt kérdeztük.
s Hogyan kapcsolódik a kolozsvári szépirodalmi és
kritikai folyóirat az elsõ világháborúhoz?

- A trianoni döntés után talpra kellett állítani az
erdélyi magyarságot. Az Erdélyi Helikon a két há-
ború közötti romániai magyar irodalom legran-
gosabb folyóirata volt; munkatársként lapjain fel-
tûnt a korszak csaknem valamennyi számottevõ
írója. Szellemiségét a transzszilvanizmus hatotta
át. Mûsorunk témája illeszkedik a Várnegyed
Galériában látható kiállításhoz: mi a költõk, írók
szavaival idézzük fel, hogy mi történt a világhá-
borúban, a képek, tárgyak és dokumentumok
pedig illusztrálják az elmondottakat.

sGyakran szerkeszt irodalmi esteket?
- Öt évvel ezelõtt Kemény Endre, az Erdélyi
Helikon – Marosvécsi Alapítvány elnöke kért fel
arra, hogy szerkesszek és rendezzek tematikus
mûsorokat a folyóirat köréhez kapcsolódó szer-
zõk alkotásaiból. Azóta számos költõre és íróra
emlékeztünk.
s Kik lesznek az irodalmi est közremûködõi?

- A budavári közönség körében népszerû Incze
Ildikó, a Junior Príma-díjas Tintér Gabriella,
Szersén Gyula Jászai Mari-díjas színmûvész és jó-
magam.
sEzúttal az Erdélyi Helikon körébõl kiknek a mûve-
it hallhatják az érdeklõdõk?

- A Darabokra szaggattatol címû összeállításban
Áprily Lajos, Bánffy Miklós, Kacsó Sándor,
Karácsony Benõ, Markovits Rodion, Nagy
Dániel, Reményik Sándor, Tompa László és
Wass Albert versei, illetve írásai hangzanak el.
Mindenkit szeretettel várunk, a belépés ingyenes.

Családi programok
március 15-én 
a Budai Várban
SZENT ISTVÁN SZOBORNÁL
11.30-12.00 Szekér Színház: A forradalom
elõestéje
12.00-12.40 Reformkori Hagyományõrzõk:
palotás bemutató és tanítás
13.00-14.00 Alma koncert
14.00- 15.00 Dudaszó Hallatszik Alapítvány
15.00- 16.00 Tekerõ Quintet
16.00-17.00 Operett Színház elõadása
17.00-18.00 Ghymes koncert

HADIK SZOBORNÁL
11.30-12.00 Nagy Csaba tárogatómûvész kon-
certje
12.00-12.40 Népzenék a Kárpát medencébõl -
Összeállítás virtuóz magyar férfitáncokból.
13.00- 13.45 Népzenék a Kárpát medencébõl
- Csárdások. 
13.45- 14.30 Reformkori Hagyományõrzõk:
palotás bemutató és tanítás
14.45-15.30 Buda Folk Band - Ünnepi kon-
cert. Petõfi versek nagyzenekari elõadásban.
Mezõségi, székelyföldi, dunántúli, felvidéki és
kalotaszegi népzenék és táncok vonós zene-
karral.
15.45-16.30  Népzenék a Kárpát medencébõl
- Verbunkok. 
16.45-17.30 Népzenék a Kárpát medencébõl -
Virtuóz népi hangszerek. 

DÍSZ TÉR
Bemutatkoznak a hagyományos magyar kéz-
mûves mesterek, valamint filmvetítés 1848-as
témájú filmekbõl: Föltámadott a tenger, 80
huszár, Szováthy Éva, A kõszívû ember fiai,
Déryné, Szegénylegények.
10.00-18.00 Gasztro-kulturális sétány
Magyar kézmûves vendéglátók és kézmûve-
sek:Fortuna utca– Szentháromság tér –
Szentháromság utca – Tárnok utca – Dísz tér.
10.00-16.00 „Újra van Budán kutyavásár”
(magyar vizslák és egyéb magyar kutyafajták
örökbefogadása)
10.00-18.00 „Tisztelet a Bátraknak!” szabadté-
ri portrékiállítás 

12.00-16.00 RONDELLA: Huszártábor –
lósimogató

VÁRKERT BAZÁR 
10.00-18.00 Csók István kiállítás 
10.00-24.00 Neoreneszánsz kert, az északi ba-
zársor, a déli bazársor, a Gloriette és rámpamû.
(a kertben való eligazodást a Várgondnokság
munkatársai segítik)

TÁNCSICS BÖRTÖN
10.00-18.00 óráig: a Táncsics börtön megte-
kintése kialakított útvonalon
Hétpróbás huszárok – egész napos játékos csa-
ládi próbatételek.

A Budapesti Történeti Múzeum Vármú-
zeuma, a HM Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos
Levéltára, a Magyarság Háza és a Magyar
Nemzeti Galéria egyebek mellett kézmûves
foglalkozásokkal, huszárcsákó, zászló és  kokár-
dakészítéssel, huszárviselet és fegyverzet bemu-
tatóval várja a családokat.

Irodalmi est a Várnegyed Galériában

Erdélyi Helikon

A Várnegyed Galériában március 12-én nyílt
meg az „Elmegyek a halál torkába….”
Emlékezés a nagy háborúra címû kiállítás. Az
eseményrõl következõ lapszámunkban olvas-
hatnak tudósítást. 

A kiállítás megtekinthetõ 2015. március 28-ig,
keddtõl szombatig 11.00 -18.00 óra között. A
Várnegyed Galéria elérhetõségei: Budapest I.
Batthyány utca 67. Telefon: 06-1-214-4450.
A Várnegyed Galéria kiállításai ingyenesen
látogathatók.

Március 16-ától, hétfõtõl várhatóan december
elejéig a 19-es villamos rövidített útvonalon:
Kelenföld vasútállomás M és a Clark Ádám tér
között, a 41-es villamos pedig a Kamaraerdei
Ifjúsági Park és a Clark Ádám tér között közleke-
dik. Egyik járat sem érinti a Halász utca és a
Batthyány tér M+H megállóhelyet.

A Clark Ádám tér és a Batthyány tér M+H
megálló között a meghosszabbított útvonalon, a
villamos utolsó indulási idejével összehangol-
tan, megnövelt üzemidõvel közlekedõ 17-es vil-
lamospótló busszal, illetve a 86-os busszal lehet
utazni. A 17-es villamospótló buszra a Szent
Gellért tér M megállóban javasolja a BKK az át-
szállást.

A 17-es villamos helyett a budai fonódó mun-
kálatai miatt már régóta pótlóbusz jár a Bécsi
út/Vörösvári út végállomás és a Batthyány tér
M+H között. A 19-es és 41-es villamos pótlására
a Clark Ádám tér és a Batthyány tér M+H kö-
zött a 17-es villamospótló buszok útvonalát fog-
ják a Szent Gellért tér M megállóhelyig meg-
hosszabbítani.

86-os autóbusz közlekedése
A Clark Ádám tér és a Batthyány tér M+H kö-
zött a 17-es villamospótló buszon kívül a 86-os
autóbuszt ajánlják, amely az Óbuda, Bogdáni út
felé a Szent Gellért tér M megállóban, a 17-es
pótlóbusz felszállóhelyén is megáll.

17-es villamospótló busz útvonala
A 17-es villamospótló busz a Szent Gellért tér M
felé a Batthyány tér megállóig az eredeti útvona-
lán, majd onnan tovább a Fõ utca–Clark Ádám
tér–Lánchíd utca–Ybl Miklós tér–Apród
utca–Szarvas tér–Krisztina körút–Döbrentei
tér–Szent Gellért rakpart–Szent Gellért tér–
Mûegyetem rakpart–Szent Gellért tér M útvona-
lon közlekedik.

A Bécsi út/Vörösvári út felé a 17-es villamos-
pótló busz a Szent Gellért tér M–Mûegyetem rak-
part–Szent Gellért tér–Szent Gellért rakpart–
Döbrentei tér–Attila út–Szarvas tér– Apród ut-
ca–Ybl Miklós tér–Lánchíd utca–Clark Ádám
tér–Fõ utca–Jégverem utca–Bem rakpart útvona-
lon közlekedik, majd a Batthyány tértõl tovább az
eredeti útvonalán a Bécsi út/Vörösvári út végál-
lomásig.                További információ: www.bkk.hu

Változások a közösségi közlekedésben

Áprily Lajos Bánffy Miklós Nagy Dániel Wass Albert

Kacsó Sándor

Karácsony Benõ

Reményik Sándor Tompa Mihály 



6 Várnegyed XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2015. MÁRCIUS 13., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Márai Sándor Könyvtár
Az író könyvtára címû sorozatban következõ alkalommal
KKuunn  ÁÁrrppáádd  kkööllttõõ,,  íírróó  lleesszz  aa  vveennddéégg,,  akinek a Boldog észak
címû regénye kapta 2014-ben az Aegon Mûvészeti Díjat.
Idõpont: 22001155..  mmáárrcciiuuss  2244..  kkeedddd,,  1188  óórraa.. Helyszín:
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyvtára,
1016 Krisztina krt. 87-91. A rendezvény ingyenes, min-
den érdeklõdõt várnak.

Tabulatúra régizene klub
MMáárrcciiuuss  1166--áánn,,  hhééttffõõnn  1199  óórraakkoorr aa  SSzziilláággyyii  DDeezzssõõ  ttéérrii  rree--
ffoorrmmááttuuss  tteemmpplloommbbaann  ttaarrttjjáákk  aa  TTaabbuullaattúúrraa  rrééggiizzeennee  kklluubb
következõ rendezvényét, ahol régi katonaénekek, kuruc
dalok, 48-as katonanóták segítségével emlékeznek meg
1848-49 hõseirõl, a hazáért harcolókról. A belépés in-
gyenes. Mindenkit szeretettel várnak.

VárMezõ Galéria
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
Az Ujhelyi teremben a PPoommáázzii  BBaauuhhaauuss  FFeessttõõiisskkoollaa  ttáárrllaa--
ttaa látható. Kiállítók: B. Molnár Zsuzsanna, Egri Ottília,
Kemenes Katalin, Kiss János, Kiss Léna, Koó É. Lídia,
Lipcsey Judit, Mihó Katinka, M. Kovács Ilona, Várszegi
Rudolf, Vereczkeyné Donáth Györgyi. Megtekinthetõ:
2015. március 30-ig, hétköznap 9-18, hétvégén 10-16
óráig.

Budavári Mûvelõdési Ház
((II..,,  BBeemm  rrkkpp..  66..))
MMáárrcciiuuss  1177..  kkeedddd  1100..3300::  IIppaacchh  IIllddiikkóó::  ÕÕsseerrddõõbbee  ssüüllllyyeeddtt
bbiirrooddaalloomm::  Phnom Penh, Angkor (Kambodzsa).
Vetítettképes ismeretterjesztõ elõadás. Belépõ: 100 Ft.
MMáárrcciiuuss  2244..  kkeedddd  1100..3300::  CCssoorrddááss  GGáábboorr::  SSzzoovvááttaa  ééss
PPaarraajjdd  sszzééppssééggeeii..  Vetítettképes ismeretterjesztõ elõ-
adás. Belépõ: 100 Ft.
BBuuddaavváárrii  FFiillmmkklluubb  aa  TTaabbáánn  KKiinnoottéékkáábbaann  
((II..,,  KKrriisszzttiinnaa  kköörrúútt  8877--8899..))
MMáárrcciiuuss  2211..  sszzoommbbaatt  1100..3300::  AA  lleeggkkiisseebbbb  uuggrriiffüülleess,,
színes, magyar animációs sorozat, 1975. A belépés in-
gyenes!

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület 
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..,,  II..  eemmeelleett))
MMáárrcciiuuss  1177..((kkeedddd))  1188..0000  óórraa::  RRóómmeerr  FFllóórriiss  eemmlléékkeezzeettee..
200 éve született a „magyar régészet atyja”, mûvészet-
történész, bencés tanár. Herczeg Renáta mûvészettörté-
nész, egyesületi tag elõadása. Meghívott vendég: A
Magyar Régészeti Társaság és a Bencés Rend képviselõi,
és a Rómer Flóris cserkészcsapat diákjai.

Filmklub a Mezõgazdasági
Könyvtárban
22001155..  mmáárrcciiuuss  1177--éénn,,  kkeeddddeenn,,  1188  óórraakkoorr  UUrraaii  RRóóbbeerrtt  kkéé--
ppeess,,  ffiillmmeess  úúttii  bbeesszzáámmoollóójjáátt nézhetik meg Keresztül a
Himaláján címmel. MMáárrcciiuuss  1199--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn,,  1166..3300
óórraakkoorr  Duhay Gábor, a Bechtold István Alapítvány elnö-
ke tart elõadást ÉÉjjjjeellii  vvaaddáásszzookk,,  bbaaggllyyookk  ccíímmmmeell.. A ren-
dezvényeken a részvétel ingyenes! Helyszín: OMgK,
Budapest I. ker., Attila út 93.

Várfok Galéria
((II..,,  VVáárrffookk  uu..  1111..))

A Várfok Galéria mû-
vészkörének oszlopos
tagja, UUjjhháázzii  PPéétteerr
(1940, Székesfehérvár)
idén tölti be 75. életév-
ét, amit a Galéria egy
nagyszabású, jjuubbiilleeuummii
kkiiáállllííttáássssaall  kíván meg-
ünnepelni. A kiállított
anyag a legfrissebb
munkák mellett a mû-
vész korábbi alkotásai-
ból is szemezget: olyan
emblematikus mû is be-
mutatásra kerül, mint a
Szent István Király
Múzeum gyûjteményé-
ben lévõ, 1973-ban fes-
tett történelmi kép, a
Jellasics futása. A tárlat
április 18-ig tekinthetõ

meg, keddtõl szombatig 11 és 18 óra között.
AA  VVáárrffookk  PPrroojjeecctt  RRoooommbbaann (Várfok u. 14.) egy fiatal szob-
rászmûvész NNéémmeetthh  MMaarrcceellll  (1982, Budapest) mutatko-
zik be. A kiállítás március 21-ig tekinthetõ meg.

Vízivárosi Galéria
((IIII..,,  KKaappááss  uu..5555..))
Építészet-grafikák, digitális nyomatok. A MMaaggyyaarr  TTiippoogg--
rrááffuussookk  EEggyyeessüülleettéénneekk    kkiiáállllííttáássaa. A tárlat március 26-ig
tekinthetõ meg. Nyitva:keddtõl péntekig 13-18 óráig,
szombaton 10-14 óráig. www.vizivarosigaleria.hu

Gyerekfoglalkozások a Magyar
Nemzeti Galériában
Látogass el a tavaszi szünetben Rippl-Rónai József és
Aristide Maillol mûhelyébe! Egész napos programokkal,
tárlatvezetéssel, kreatív mûhellyel és gyerek audio
guide-al várják a 8-12 éves gyerekeket 22001155..  áápprriilliiss  11..,,
22..,,  ééss  33--áánn,,  nnaappoonnttaa  99  ééss  1166  óórraa  kköözzöötttt..
2015. április 1., szerda: Rippl -Rónai József és a párizsi
évek- Pasztell portrék és szénrajzkészítés.
2015. április 2., csütörtök: Rippl-Rónai József és Maillol
barátsága - Festés tussal és mintázás agyaggal.
2015. április 3., péntek: Rippl-Rónai József és a kukoricás
stílus - Színkocka készítés kukoricás stílusban és papír-
mozaik ragasztás.  Részvételi díj: 5000 Ft/nap/fõ, amely
a programon és a belépõjegyen kívül az ebédet is tartal-
mazza. További információ és jelentkezés: muzeum-
pedagogiamng@szepmuveszeti.hu 

Bábszínházi világnap 
LLõõrriinncc  LLáásszzllóó::  BBllaattttnneerr  --  EEggyy  bbáábbooss  éélleettúúttjjaa  ccíímmûû  kköötteettéétt
mmuuttaattjjáákk  bbee  mmáárrcciiuuss  2200--áánn,,  ppéénntteekkeenn  1155  óórraakkoorr..
Beszélgetés a kötetrõl, és Blattner Gézáról, beszélgetõ-
társ Nánay István. Helyszín: Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet Körterme (I., Krisztina krt. 57.)

A könyvbemutatóhoz kapcsolódóan kkaammaarraa  kkiiáállllííttááss nyí-
lik az OSZMI Körtermében az Arc-en-Ciel Színházról és
Blattner pályájáról. Bemutatásra kerülnek a Bábtárban
található legértékesebb archív filmanyagok, kéziratok,
tervek és fényképek – köztük André Kertész üvegdia so-
rozata -, valamint Blattner Géza speciális billentyûs mari-
onettjének rekonstrukciója is.

Hangverseny a Szent Imre templomban
((XXII..  VViilllláánnyyii  úútt  2255..))
22001155..  mmáárrcciiuuss  2299--éénn,,  vviirráággvvaassáárrnnaapp  1199..0000  óórraakkoorr
KKeerreesszztt--kkéérrddééss--ttiizzeennkkéétt  éénneekk  aa  MMeeggvváállttóórróóll.. A
Ciszterock Társulat elõadása, mûvészeti vezetõ: Bärn-
kopf András és Csányi Tamás. A belépés ingyenes, moz-
gássérülteknek akadálymentes.

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..1155..))
MMáárrcciiuuss  1144..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll  FFeessss,,
vváággjj,,  rraaggaasssszz!!  Készítsd el huszárodat
lovastul, vagy saját kokárdádat! A
foglalkozást Farkas Réka iparmûvész

vezeti. Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig, 90 perc.
MMáárrcciiuuss  2211..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll  KKöözzööss  ttáárrssaassjjááttéékkoozzááss..
Vajon megtalálod a labirintusból kivezetõ utat? Tudsz
egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog a pókerarc?
Gyere, próbáld ki! Ajánlott korosztály: 4-12 éves korig,
120 perc.

MMáárrcciiuuss  2288..,,  sszzoommbbaatt    1111  óórrááttóóll  MMeesseettáánnc - táncos-me-
sés foglalkozás. A távoli Japánba utazunk a mese szár-
nyán. Meghallgatjuk és eljátsszuk Curuko, a hiú daru tör-
ténetét. Szavak nélkül, sok mozgással megidézzük a me-
se szereplõit, legyezõt készítünk és meg is táncoltatjuk. A
foglalkozást Götz Andrea táncpedagógus vezeti. Ajánlott
korosztály: 3-8 éves korig, 45 perc.

Beszélgetések a Szent Ferenc
Kórházban
A sorozat következõ vendége SSzzoommbbaatthhyy  GGyyuullaa  sszzíínnmmûû--
vvéésszz lesz, akivel Bánki Iván rendezõ beszélget 2015.
mmáárrcciiuuss  2244--éénn  kkeeddddeenn  1177  óórrááttóóll  a Budapesti Szent
Ferenc Kórház III. emeleti konferencia termében. (1021,
Széher út 71-73.)A beszélgetésre minden érdeklõdõt
szeretettel várnak.

Országos Széchényi Könyvtár
((BBuuddaavváárrii  PPaalloottaa,,  FF  ééppüülleett))
Egy marék világ - IIsskkaannddeerr  vviilláággaa  ccíímmmmeell  ffoottóókkiiáállllííttááss nyílt
a könyvtár Ars Librorum kiállítóterében. A tárlat április 3-
ig tekinthetõ meg, keddtõl szombatig 9-20 óra között.

Budavári Polgári Szalon
((II..,,  FFõõ  uu..  2288..))
22001155..  mmáárrcciiuuss  1188..,,  sszzeerrddaa  1188::0000..  KKáánnaa,,  eeggyy  eellffeelleeddeetttt  ÁÁrr--
ppáádd--kkoorrii  ffaalluu  története és régészeti feltárása. Telefon:
212-2399, e-mail: budavaripolgariszalon@gmail.com.

Programok

Vízivárosi klub
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..2266..))

MMáárrcciiuuss  1133--áánn,,  ppéénntteekkeenn  1177..3300--ttóóll  óórrááttóóll  „„SSzzeerreessdd  ÖÖnn--
mmaaggaadd  ééss  éélldd  aazz  éélleetteedd”” címmel Andaan Soyolmaa
kineziológus filmvetítéssel egybekötött elõadása.
Részvételi díj: 500 Ft
MMáárrcciiuuss  1144--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1166..0000--1188..0000  óórrááiigg  TTaallpprraa
mmaaggyyaarr!! címmel családi program táncházzal és kokárda-
készítéssel. A belépés ingyenes.
MMáárrcciiuuss  2200--áánn,,  ppéénntteekkeenn  1188..0000--  2200..0000  óórrááiigg  eellõõaaddááss  aa
ttrraannsszzcceennddeennttáálliiss  mmeeddiittáácciióórróóll.. Elõadó: Szenes Károly
transzcendentális meditáció tanár.
MMáárrcciiuuss  2255--éénn,,  sszzeerrddáánn  1177..3300--1199..0000  óórrááiigg  iinnggyyeenneess
éélleettvveezzeettééssii  kklluubb  indul Mártonffy András tanácsadó, tré-
ner vezetésével
MMáárrcciiuuss  2277--éénn,,  1100  óórrááttóóll  RRiinnggaattóó  ffooggllaallkkoozzááss Hazay
Tímeával
ÁÁpprriilliiss  77--ttõõll  kkeeddddeenn  ééss  ccssüüttöörrttöökköönn  ddéélleellõõtttt  1100--1111  óórrááiigg
1100  hheetteess,,  kkeezzddõõ  aannggooll  nnyyeellvvttaannffoollyyaamm  iinndduull..  A tanfolyam
díja tananyaggal együtt 25.000 Ft/fõ/20 óra. A beirat-
kozás és a tananyag kiosztása elõre egyeztetett idõpont-
ban zajlik. Jelentkezési határidõ: április 4.

Könyvek valamint folyóiratok olvasására lehetõséget
biztosítanak a programokhoz igazodó rugalmas nyitva
tartási idõben. A programokra jelentkezni személyesen
a klub recepcióján vagy e-mailben az info@vizivárosi-
klub.hu címen lehet. A klub programokhoz, foglalkozá-
sokhoz terembérlési lehetõséget biztosít.     

ÁÁLLLLAANNDDÓÓ  PPRROOGGRRAAMMOOKK

HHÉÉTTFFÕÕ
10.00-12.00 Játékkör örökifjú felnõtteknek
16.00-17.00 Angol nyelvklub 
16:00-17:00 Német nyelvklub-újabb tagokat várnak!

KKEEDDDD
15.00-16.00 óráig Core Training törzsizom erõsítõ óra.
16.00-17.00 preventív gerinctorna idõseknek 

SSZZEERRDDAA
9.30-10.30 baba-mama jóga 
ÚJ PROGRAM 11.00-12.30-ig nõi jóga 
900ft/alkalom, 4 alkalmas bérlet 2800ft
Teljes testet átmozgató,testet-lelket tápláló jógaórák.

CCSSÜÜTTÖÖRRTTÖÖKK
11.00-12.00 preventív gerinctorna idõseknek
12.00-13.00 Core Training törzsizom erõsítõ óra 
14.00-17.00 Bridzs klub. A klubban szeretettel várják a
kezdõ játékosokat is, de az alapszabályok ismerete szük-
séges!
17.00-18.00 Meridián torna 
18.00-19.00 Hangoló-népdalmûhely Márczi Annával 
(Budafolk Band) 

EElléérrhheettõõsséégg::    VVíízziivváárroossii  KKlluubb  
11001155  BBuuddaappeesstt,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  2266..
TTeell::  ++3366--11--778800--77666600..  EE--mmaaiill::  iinnffoo@@vviizziivvaarroossiikklluubb..hhuu

Az Arc-en-Ciel Bábszínház tagjai Az ember tragédiája bil-
lentyûs marionettjeivel (középen Blattner Géza).

Karikatúra kiállítás 
a Francia Intézetben

A 2015. január 7-i merénylet-
ben elhunyt újságírók és ka-
rikaturisták emlékére, vala-
mint a szólásszabadság vé-
delme érdekében a Buda-
pesti Francia Intézet JE
SUIS CHARLIE címmel ki-
állítást rendezett, melynek
keretében számos olyan
mûvész rajzát mutatja be
nagy formátumban, akik
szokásos kifejezési eszkö-
zükön, a ceruzán keresztül
reagáltak az erõszakos
eseménykre.

A kiállítás március 12-tõl
április 10-ig látogatható, hét-
fõtõl péntekig 10-18 óra kö-
zött (I., Fõ u. 17.). 
www.franciaintezet.hu 
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IInnggaattllaann

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

II..  ÚÚrrii utcában 72 m2-es, 2 szoba hallos, saját borospin-
cével kialakított, felújított, cirkófûtéses önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy hasonló csereér-
tékû budapesti kertes családi házra cserélhetõ. Csere-
irányár: 21,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

BBuuddaaii  várban a Tárnok utcában tetõtéri jellegû, igénye-
sen felújított,  átriumos kialakítású 70 m2-es  1 nappali +
2 hálószobás, gépesített, beépített búrokkal felszerelt ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy ki-
sebb vári lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 25 M Ft. 212-
1261, 0630/488-1933.  

DDuunnaa parton a Döbrentei utcában 91 m2-es szuperpa-
norámás, egyedi adottságú, hangulatos belterû, belsõ er-
kélyes, legfelsõ emeleti öröklakás eladó. Irányár: 43 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

TTóótthh Árpád sétány felé nyíló 50 m2-es, igényesen felújí-
tott, gépesített, legfelsõ emeleti önkormányzati lakás örö-
kölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 22,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii várban egyedülálló adottságú több generációs,
igényesen felújított, gépesített 255 m2-es, teraszos, 3 für-
dõszobás önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga áta-
dó vagy vári kisebb lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 63 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

SSzziilláággyyii  Dezsõ téren a Duna-parton 104 m2-es 3 szoba
hallos, panorámás nagypolgári jellegû összkomfortos
öröklakás eladó. irányár: 47,9  M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 

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

OOrrsszzáágghháázz utcában reprezentatív 6 lakásos mûem-
lékház I. emeletén és tetõterében lévõ 2 szintes, 2 für-
dõszobás, 120 m2-es, belsõ teraszos felújított önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 34,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

PPááttyyoonn zöldövezeti környezetben 2 lakásos kertes ház
egyben vagy külön lakásonként 2 x 110 m2 eladó vagy I.
kerületi 60 m2 körüli önkormányzati lakásra cserélhetõ ér-
tékegyeztetéssel. Irányár: 22,5 M Ft./lakás. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

DDuunnaa parton a Lánchíd utcában a Várkert bazár köze-
lében 100 m2-es, erkélyes reprezentatív luxuslakás egye-
dülálló panorámával eladó. Irányár: 115 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBaakkoossLLAAKK  IInnggaattllaann  kkeerreess  eellaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  
((llaakkáássookkaatt,,  hháázzaakkaatt,,  üüzzlleetthheellyyssééggeekkeett,,  ggaarráázzsstt))  

kkéésszzppéénnzzeess,,  lleeiinnffoorrmmáálltt  vveevvõõkk  rréésszzéérree..  
BBaakkoossLLAAKK,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  3322..  

TTeelleeffoonn::  332266--00661188,,  0066--2200--99774400--557711..

DDiipplloommaattaa  üüggyyffeelleeiinnkk  rréésszzéérree  iiggéénnyyeess  
kkiiaaddóó  llaakkáásstt,,  hháázzaatt  kkeerreessüünnkk..  

BBaakkoossLLAAKK,,  tteelleeffoonn::  332266--00661188,,  0066--2200--99774400--557711..

II..  kkeerr.. Szilágyi Dezsõ téren Dunára panorámás, csendes
3 szoba hallos 3. emeleti (lift nincs), világos, 100 m2-es
öröklakás 49,5 MFt-ért eladó. BakosLAK Ingatlan, telefon:
326-0618, 06-20-9740-571.

FFeellhhéévviizzeenn 4 lakásos, alakítható társasház 135 Mft-ért
eladó. BakosLAK Ingatlan, telefon: 326-0618, 06-20-
9740-571.

ZZööllddmmáálloonn  1000 m2-es 10 lakásos társasház építésére
alkalmas panorámás telek 155 MFt-ért eladó. BakosLAK
Ingatlan, telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

II..  kkeerr..  Budai Várban, Dísz téren, két emeletes mûem-
lékházban lévõ, 73 nm-es, 2 szoba + hall kialakítású ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy ha-
sonló csereértékû budai lakásra cserélhetõ. A lakás az el-
sõ emeleten található, egy csöndes és világos belsõ udvar
felé nyílik. Jelenlegi lakbére: 19.800 Ft/hó, plusz szemét-
szállítási díj: 1700 Ft/hó. Vízóra egyedi mérésû. Azonnal
költözhetõ. Csereirányár 19.9 MFt. Telefon: 06-30-304-
2748, email: iszet@gmail.hu.

BBuuddaaii  Várban az Országház utcában hosszabb távra ki-
adó egy szeparált udvari, elsõ emeleti, végig erkélyes, 66
m2-es, cirkó fûtéses lakás, antik bútorokkal, vagy anélkül,
180 eFt/hó + rezsi összegért. Telefon: 06-30-210-1261.

éélleettjjáárraaddéékk

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi
végzettséggel. Aradi Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-
30-991-8719.00

ÁÁllllááss

HHaa  kkiieemmeellkkeeddõõeenn  jjóóll  bbeesszzééllsszz  aannggoolluull,,  sszzeerreetteedd  aa  ggyyee--
rreekkeekkeett,,  ééss  sszzíívveesseenn  ddoollggoozznnááll  rréésszzmmuunnkkaaiiddõõbbeenn  vvaaggyy
óórraaaaddóó  aannggoollttaannáárrkkéénntt  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleettii  nnyyeellvviisskkoo--
lláánnkkbbaann,,  aakkkkoorr  jjeelleennttkkeezzzz  öönnéélleettrraajjzzzzaall  ééss  mmoottiivváácciióóss
lleevvéélllleell  22001155..  mmáárrcciiuuss  2200--iigg  aa bbpp0011@@hheelleennddoorroonn..
ccoomm  ccíímmeenn..

aaddááss--vvéétteell

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

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

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is va-
gyunk! Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk
könyveket, könyvtárakat, régi térképeket, kézirato-
kat, képes-levelezõlapokat, plakátokat, fényképeket,
egyéb papírrégiségeket. Díjtalan kiszállás, készpénz-
fizetés. Tel./fax: 212-8909, e-mail: kriszt.ant@gmail.
com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.00

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort,
alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat
is, bizsut, borostyánt). Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321,
06-30-973-4949.00

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  rrééggii  ééss  úújj  kköönnyy--
vveekkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt  ((mmooddeerrnneekkeett  iiss)),,  DDVVDD--kkeett,,
hhaanngglleemmeezzeekkeett,,  ppaappíírrrrééggiissééggeekkeett  ((ppllaakkáátt,,  kkééppeessllaapp..
TTeelleeffoonn::  0066--2200//99337788--559922,,  0066--11//778899--22440011..

KKiieemmeellkkeeddõõ  kkvvaalliittáássúú  1199--2200..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  ééss  rrééggii
kküüllffööllddii  ffeessttmméénnyyeekk,,  mmûûttáárrggyyaakk  vvéétteellee,,  eellaaddáássaa..  TTeell::
0066--3300--994499--2299--0000  EEmmaaiill::    nneemmeess..ggyyuullaa@@nneemmeessggaallee--
rriiaa..hhuu..  NNeemmeess  GGaalléérriiaa::  11002244..  SSzziilláággyyii  EErrzzsséébbeett  ffaassoorr  33..

KKaassttééllyyookk  bbeerreennddeezzééssééhheezz vásárolok antik bútorokat, ki-
sebb-nagyobb festményeket, bronz tárgyakat, porcelánokat,
Kovács Margitot, álló-, fali-, asztali dísztárgyakat (hibásat is)
6-12 személyes ezüst étekészleteket, tálcát stb., könyveket,
régi katonai kitüntetések tárgyait és teljes hagyatékot. Tele-
fon: 06-20-280-0151, herendi77@ gmail.com.

sszzoollggáállttaattááss

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN!!
DDiiggiittáálliiss  ááttáállllááss!!  MMiinnddiigg--TTVV  ddeekkóóddeerr..  BBeeüüzzeemmeellééss!!

TTeelleeffoonn::  0066--2200--441100--66339933

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

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelé-
se. Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.

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

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

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  MMUUNNKKÁÁKK
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..  SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxáákk,,  
sszzaallaaggffüüggggöönnyy,,  rroolleettttaa....  MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  

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

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

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 

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

AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁK, TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505, 0630-251-3800.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  
HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviill--

llaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--99334444--666644,,  224466--
99002211..  EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--, fizika-, informatika-, kémiatanítás álta-
lánostól felsõfokig. Érettségi tanártól. www.nemcsak-
matek.hu. Telefon: 06-30-70-92-362.

MMaatteemmaattiikkaa  szaktanár oktatást vállal referenciamun-
kákkal valamennyi korosztály számára. Felkészítés kö-
zépiskolai és egyetemi felvételi vizsgára. Évközi felzárkóz-
tatás minden iskolatípus esetében. Telefon: +36-30-290-
7925.

NNéémmeett nyelvoktatás, egyéni és csoportos, tolmácsolás,
fordítás, üzleti levelezés, angol-német társalgás, napköz-
ben is. Sok éves külföldi tapasztalat. Házhoz jövök. Tele-
fon: (30) 415-4541, demeniviktor@gmail.com.

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, a (06-1) 336-0435-ös telefonszámon vagy 
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Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztõségben.

Oktatás

Állás

TT..  EEXXTTRRAA  BBtt..

RREEDDÕÕNNYY,,
RREELLUUXXAA,,

NNAAPPEELLLLEENNZZÕÕ,,
ssttbb..  sszzeerreellééssee

GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL!!
AAjjáánnddéékk  sszzúúnnyyoogghháállóó  

mmiinnddeenn  mmeeggrreennddeelléésshheezz

0066--7700--334411--99448899

Több pénzre tehet szert, 
ha festményeit, mûtárgyait 

készpénzes eladás helyett heti
árveréseinken értékesíti! 

Várjuk Budán, a Mûgyûjtõk Házában,
a II. kerület Zsigmond tér 13. alatt,
hétköznapokon 11 és 19 óra között. 

www.mugyujtokhaza.hu, 
telefon: 1/800-8123

Szolgáltatás

Életjáradék

MÛGYÛJTÕK 
HÁZA

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001155..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés
Március 27.
Április 10.
Április 24.
Május 8.
Május 22.
Június 12.
Június 26.

JJúúlliiuuss
Augusztus 14.
Augusztus 28. 

Szeptember 11.
Szeptember 25.

Október 9.
Október 22.
November 6.
November 20.
December 4.
December 18.

Lapzárta
Március 18. 

Április 1.
Április 15.
Április 29.
Május 13.
Június 3.
Június 17.

SSzzüünneett
Augusztus 5.
Augusztus 19.
Szeptember 2.
Szeptember 16.
Szeptember 30.

Október 14.
Október 28.

November 11.
November 25.
December 9.

Lapszám
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.250 Ft; 
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.000 Ft;

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

1/8 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
E-mail cím: varnegyed@budavar.hu

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA


