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– Az állami támogatások folyamatosan csökken-
nek, egyre kevesebb pénzt kapunk a ránk kirótt
feladatokra, s ezt a helyzetet csak súlyosbítja a
pénzügyi válság és a kormány megszorító intéz-
kedései – ismertette az önkormányzat gazdálko-
dásának körülményeit dr. Nagy Gábor Tamás.
Mint kifejtette: mindezek ellenére a költségvetés
egyensúlyban van, a vagyont pedig nem felélik,
hanem gyarapítják, az intézményi mûködés raci-
onalizálásával – összevonással, a párhuzamossá-
gok megszûntetésével stb. – ugyanis vissza tud-
ták fogni kiadásaikat.

A polgármester felsorolta azokat az intézkedé-
seket, melyek a kerület szépítését szolgálják: be-
szélt többek között az önkormányzati épületek
rendbetételérõl, a társasház-felújítások támoga-
tásáról, az út- és lépcsõ-rekonstrukciókról, a kan-
deláberek telepítésérõl, a térfigyelõ rendszer bõ-
vítésérõl, a zöldterületek fejlesztésérõl, virágosí-
tásról és a különbözõ környezetvédelmi akciók-
ról. Külön kiemelte a graffiti-mentesítési progra-
mot, melynek keretében közel kétezer négyzet-
méternyi falfirkát távolítottak el és több mint 18
ezer négyzetméteren vittek fel a házfalakra anti-

graffiti bevonatot. Kitért az üzleti tõke bevonásá-
val megvalósuló kerületi fejlesztésekre is: ilyen
például a Czakó utcában épülõ Oxygen Well-
ness központ, a Halászbástya északi szakaszának
rekonstrukciója, vagy éppen a Pálya utcában
megvalósuló két, városképjavító ingatlan-beru-
házás. Jelentõs építkezés zajlik a Rác fürdõnél is,
amely a tervek szerint kiindulópontja lesz a gel-
lérthegyi siklónak.

Dr. Nagy Gábor Tamás szólt arról is, hogy elké-
szült a kerület Integrált Városfejlesztési Stratégi-
ája, mely kiemelt fejlesztési akcióterületként ke-
zeli a Vár egyes részeit (Szentháromság tér és a
Hess András tér rendezése, Mátyás-templom és a
Halászbástya felújítása stb.), a vízivárosi Batt-
hyány teret, a krisztinavárosi Horváth-kertet és a
Roham utcát, valamint a tabáni Döbrentei ut-
cát, ahol jelentõs forgalomcsillapítást kívánnak
végrehajtani.

A polgármester megemlítette azokat a progra-
mokat, melyeket a helyi hagyományok, a kultu-
rális értékek megõrzése érdekében szerveznek,
valamint szólt az önkormányzat szociális ellátása-
iról is. Utóbbiak körét nemrégiben bõvítették a

válságkezelési intézkedések keretében: a szociá-
lis csomag elemeiként a rászoruló idõsek számá-
ra nyugdíjkorrekciós, illetve lakás-helyreállítási
támogatást vezettek be, továbbá a Héra Alapít-
vánnyal együttmûködve segítséget nyújtanak az
önhibájukon kívül bajba jutott díjhátralékos la-
kóknak (a rendeletet a 7. oldalon közöljük). A vál-
ságkezelési intézkedések egy másik része a vállal-
kozások talpon maradását segíti: ezt szolgálja a
kedvezményes feltételekkel történõ helyiség-bér-
beadás, a bérleti díj szezonális, kamatmentes át-
ütemezése, valamint a hitelgarancia-vállalás.

A megoldandó kerületi – de nem a Budavári
Önkormányzat hatáskörébe tartozó – feladatok
közül Nagy Gábor Tamás kiemelte a Palotane-
gyed és a Várbazár komplex rendezését, a Csikós
udvarban leállt mélygarázs-építés folytatását, az
omlásveszélyes vári barlangok veszély-elhárítási
munkáinak mielõbbi elvégzését, a Hunyadi úti
és a gellérthegyi utakra zúduló turistabusz-forga-
lom korlátozását, a Moszkva tér és a Déli pálya-
udvar területének régóta várt fejlesztését, végül,
de nem utolsósorban a hajléktalanokkal kapcso-
latos problémák kezelését.           (Folytatás a 3. oldalon)

Legtöbben a közlekedéssel kapcsolatos problémákat tették szóvá

Közmeghallgatás a kerületben
Tánc erdélyi muzsikára
A színház formanyelvét segítségül hívva egyedül-
álló módon értelmezi újra az autentikus erdélyi
népzene és néptánc hagyományait az Állami Népi
Együttes legújabb elõadása. A látványos színpadi
elemekben bõvelkedõ, néha meghökkentõen XXI.
századi Édeskeserû a modern és a tradicionális
összekapcsolásával a népi kultúra vállalásának
fontosságára hívja fel a figyelmet.

Csillagszemûek 
a budai Várban
Egész nyáron át hetente háromszor lép fel a Prima
Primissima díjas Csillagszemû táncegyüttes a
Szent György téren. A Budavári Szabadtéri Szín-
padon a magyar nyelvterület legszebb táncai ele-
venednek meg a népviseletbe öltözött fiatalok és
gyerekek tolmácsolásában. A kezdeményezésnek
köszönhetõen a turisták a remények szerint a ko-
rábbinál hosszabb idõt töltenek majd el a Várban. 

Szociális rendelet
A szociális jogok érvényre juttatásának, a társa-
dalmi szolidaritás alapján, a kedvezõtlen gazdasá-
gi környezet hatásának csökkentésére és a sze-
génység elleni küzdelem jegyében a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény
alapján rendeletett alkotott a pénzbeli és termé-
szetbeni támogatásokról.
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Közmeghallgatást tartott a Budavári Önkormányzat a Magyar Telekom Krisz-
tina körúti székházában, ahol dr. Nagy Gábor Tamás polgármester ismertette az
elmúlt egy év kerületi eredményeit, valamint válaszokat adott a lakók által feltett

kérdésekre. A kérdésekbõl, észrevételekbõl kiderült: a közlekedéssel összefüggõ zaj-
és levegõszennyezés, továbbá a hajléktalanok társadalmi normákat áthágó életvi-
tele sokakat zavar a kerületben.

A Budavári Önkormányzat jóvoltából magas kitüntetéseket vehettek át a kerületi
iskolákban tevékenykedõ pedagógusok. A Polgármesteri Hivatal aulájában megtar-
tott ünnepségen az évtizedekkel ezelõtt diplomát szerzett, ma már nyugdíjas tanárok
és tanítók színes diplomákat kaptak, míg a képviselõ-testület döntése értelmében két
gyakorló pedagógus Virág Benedek-díjban részesült. Egész éves munkájuk elismeré-
seként jutalmakat vehettek át a budavári oktatási és mûvelõdési intézmények vezetõi. 

A kerület évrõl-évre megemlékezik pedagógusairól, annak a hivatásnak a
képviselõirõl, akik mindig és mindenkor jövõnket formálják – kezdte ün-
nepi köszöntõjét dr. Nagy Gábor Tamás, majd rámutatott: hat és tizen-
nyolc éves koruk között a gyerekek nem csupán tárgyi tudást, hanem élet-
re szóló mintát kapnak iskolájuktól. Elengedhetetlen a család és a kortár-
sak hozzájárulása, azonban a helytállást az iskola alapozza meg. A tanárok
személyisége is formálja a diákokat, van olyan pedagógus, akivel éveket töl-
tenek el együtt, másokkal csupán néhány órát. Mégsem feltétlenül az idõ
számít, hanem az összkép, amihez minden tanár hozzátesz valamit: kariz-
mát, tudást, hozzáállást, emberi értékeket. 

Modern világunkban azonban a változások soha nem látott mértékben
felgyorsultak. Ami tegnap igaz volt, ma már megkérdõjelezõdött, és néha
úgy tûnik, hogy megszerzett tudásunk, értékeink is egyre inkább relativizá-
lódnak – figyelmeztetett a polgármester.

A tanári pályára különösen igaz, hogy igényli a folyamatos önképzést, az
új tanítási technikák és az ismeretanyag bõvülésének nyomon követését.

Mégis, minden újdonságnál fontosabb, hogy a tanár személyiségével legyen
képes elvarázsolni tanítványait. Sokszor elég egyetlen pillantás, megjegyzés,
ami aztán éveken át elkísér. (Folytatás a 3. oldalon)

A tabáni népzenei fesztiváloknak hagyománya volt az
1990-es években, amely azonban 2001-ben megsza-
kadt. Ezt a hagyományt élesztette fel a Budavári Mû-
velõdési Ház mert a népzene, a néptánc iránt egyre na-
gyobb érdeklõdés mutatkozik Budapesten, illetve a bu-
dai kerületekben. 

A 10. fesztivál a táncházi „holtszezonban” igazi csa-
ládi programot kínált: gyerekeknek zenét, mesét, tánc-
házat, felnõtteknek közös éneklést, koncertet.

Az idei jubileumi Tabáni Nemzetközi Népzenei
Fesztivál alapvetõ célkitûzése az volt, hogy a természe-
tes beszédre és az õszinte énekhangra helyezze a hang-
súlyt. Olyan elõadókkal várták a Virág Benedek ház
udvarára látogató kicsiket és nagyokat, akik õrzik az
õsi tradicionális beszédet, dallamvilágot. Többek kö-
zött a Bartók Táncegyüttesnek, a Zurgó és a Söndörgõ
Együttesnek, Sebõéknek (képünkön), a Magyarpalat-
kai Bandának, s Bognár Szilviának  és Zenekarának
tapsolhatott a közönség.

Nemzetközi Népzenei Fesztivál a Tabánban

Elismerés kerületi pedagógusoknak

Átadták a Virág Benedek-díjakat

A Színészkirályra 
emlékezik a galéria

A Várnegyed Galéria új kiállítása fényképek, tár-
gyak, filmek, hangfelvételek és színházi relikviák
segítségével idézi fel Latinovits Zoltán életét és színé-
szi pályáját. (Tudósítás az 5. oldalon)

Egy tiszteletbeli 
magyar
A világtörténelemben is párját ritkítja a ránk
mért I. világháborús ítélet. Nem volt nálunk szét-
szaggatottabb, megcsonkítottabb ország. Nem élt
olyan magyar család, amelyet ne érintett volna a
békediktátum: egyik a szüleit, másik a testvérét,
harmadik a võlegényét veszítette el. Házát, föld-
jét, mindenét.

Reményik Sándor költõ acélgyûrût készíttetett
magának, és belevésette: 1920. június 4. - hogy a
nap minden percében érezze az égõ fájdalmat.

Sir Bryan Cartledge angol történész 1980-83
között volt nálunk nagykövet. Mikor nyugdíjba
ment egy oxfordi kollégium élérõl, hét évet szánt
az életébõl arra, hogy megírja Magyarország törté-
netét. (Interjúnk az 5. oldalon)

Vas díszoklevelet vett át dr. Nagy Gábor Tamás polgármestertõl Székely Ödönné
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy ha-
tározott, hogy az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló 2/2009.
(II. 26.) Kt.  rendelet  4. sz. melléklete alapján a társadalmi szervezetek és
közcélú feladatok 2009. évi támogatására biztosított 15 millió Ft keret fel-
használására – a 24/2009. (III. 26.) Kt. sz. határozattal meghirdetett pá-
lyázat  keretében - az alábbi pályázati  programokat támogatja:

II..  SSzzeerrvveezzeetteekk  ééss  ppáállyyáázzaattii  pprrooggrraammookk
1.  BBuuddaaii  PPoollggáárrii  CCaassiinnoo 380.000.- Ft

- Kazinczky-emlékest:                                        80.000.- Ft
- Petneházy-bál megrendezése:                         200.000.- Ft
- „Magyar táncok” –kerámiaszobor kiállítás:           100.000.- Ft

2. MMoozzggáásssséérrüülltteekk  BBuuddaappeessttii  EEggyyeessüülleettee 150.000.- Ft
Budavári szervezet kulturális programjai
kirándulások, kiállítások megtekintése

3. FFeellssõõvvíízziivváárroossii  SSzzeenntt  AAnnnnaa  PPlléébbáánniiaa 300.000.- Ft
Közösségépítõ tábor honismereti, kulturális programokkal

4. SSpprruunngg  BBtt.. 400.000.- Ft
Sebõ Ferenc által vezetett Sebõ Junior Klub a mûvelõdési házban

5. MMaaccss  KKfftt.. 365.000.- Ft
Regejáró Misztrál Mûvészeti Klub a mûvelõdési házban

6. BBuuddaavváárrii  LLaakkoossookk  SSzzöövveettssééggee 300.000.- Ft
Történelmi autóbusztúra:                                                     200.000.-
A szövetség és barátai találkozója:                          100.000.-

7. BBuuddaavváárrii  EEvvaannggéélliikkuuss  EEggyyhháázzkköözzsséégg 655.000.- Ft
Bach-koncertek rendezése a Bécsi kapu téri templomban

8. VVáárrbbaarrááttookk  KKöörree  KKöözzhhaasszznnúú  EEggyyeessüülleett 170.000.- Ft
Helytörténeti, mûvelõdéstörténeti és honismereti elõadás-sorozat,
a Várnegyeddel kapcsolatos emlékek ismertetése

9. IIggeenn  AAllaappííttvváánnyy ((kköötteelleezzeettttssééggvváállllaallóó)) 600.000.- Ft
Szent Gellért Diákszövetség õrségi tábora

10. TTaabbáánn  TTáárrssaassáágg  EEggyyeessüülleett 300.000.- Ft
Tabáni Reneszánsz Körkép, Békességóhajtás

11. TTaabbáánnii  SSppaarrttaaccuuss  SSppoorrtt  ééss  KKöörrnnyyeezzeettvvééddõõ  EEggyyeessüülleett 600.000.- Ft
Tájfutás az I. kerületben: Tavaszi Kupa, Spartacus Kupa, Õszi Kupa

12. MMSSZZOOSSZZ  ((kköötteelleezzeettttssééggvváállllaallóó)) 100.000.- Ft
I. kerületi szervezet elõadássorozata egészségmegõrzés témakörben, 
beteglátogatás, segítségnyújtás

13. BBuuddaaii  PPoollggáárrii  KKöörr 650.000.- Ft
„Budai beszélgetések” elõadássorozat

14. KKrriisszzttiinnaavváárroossii  CCsseerrkkéésszzaallaappííttvváánnyy  ((kköötteelleezzeettttssééggvváállllaallóó)) 500.000.- Ft
148. Nagyboldogasszony cserkészcsapat nyári tábora

15. BBuuddaappeessttii  HHoonniissmmeerreettii  TTáárrssaassáágg 160.000.- Ft
Budavári történeti múltjának ápolása a Városunk c. lap októberi számában

16. Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány 464.000.- Ft
Magyar Nyelv Hete, adventi vásár, Szép Szó Kávézó,
Tiszta vizet a pohárba címû vetélkedõ megrendezése

17. AAllssóóvvíízziivváárroossii  PPlléébbáánniiaa 500.000.- Ft
Klubdélutánok, egyházközségi családtábor, ópusztaszeri kirándulás

18. MMûûvvéésszzeettbbaarrááttookk  EEggyyeessüülleettee 180.000.- Ft
Ismeretterjesztõ elõadások, séták, rejtvények  az I. kerületrõl

19. BBuuddaappeesstt--BBuuddaaii  RReeffoorrmmááttuuss  EEggyyhháázzkköözzsséégg 1.000.000.- Ft
Nyári sporttábor Sátoraljaújhelyen                                   300.000.- Ft
Kulturális rendezvények Budán címû program           300.000.- Ft
Ifjúsági klub                                                                                  300.000.- Ft

Kötelezettségvállaló szervezetként: 
304. Kõrösi Csoma Cserkészcsapat tábora: 100.000.- Ft

20. MMiinnddeenn  MMûûvvéésszzeetteekk  HHáázzaa  HHIILLDD  AAllaappííttvváánnyy 800.000.- Ft
Kiállítás: Budapest Szíve-vándorkiállítás

21. KKéézzffooggááss  TTeessttvvéérrvváárroossii  EEggyyeessüülleett 250.000.- Ft
Testvérvárosi vendégek meghívása, egyik testvérváros meglátogatása

22. BBuuddaavváárrii  NNaaggyybboollddooggaasssszzoonnyy  FFõõpplléébbáánniiaa 669.000.- Ft
Minsistráns közösség tábora                  350.000.- Ft
Házas közösség nyári családos tábora                         319.000.- Ft

23. FFrraannkkeell  ZZssiinnaaggóóggaa  AAllaappííttvváánnyy 300.000.- Ft
Kirándulás és rendezvények (Micve Klub, baráti kör, stb.)

24. TTiibbeetteett  SSeeggííttõõ  TTáárrssaassáágg  AAllaappííttvváánnyy 400.000.- Ft
Könyvtárfejlesztés az Attila õt 123. alatt mûködõ 
Sambhala Tibet Központ Könyvtárában

25. PPoolliiffiillmm  MMûûhheellyy  aa  MMoozzggóó  KKuullttúúrrááéérrtt  AAllaappííttvváánnyy 300.000.- Ft
16. Országos Diákfilmszemle megrendezése

26. TTaabbuullaattúúrraa  RRééggiizzeennee  EEggyyeessüülleett 350.000.- Ft
Havi rendszerességgel régizenei klub mûködtetése

27. LLeeggyyeenn  aa  bbeettûû  jjóó  bbaarráátt  AAllaappííttvváánnyy 80.000.- Ft
Dunai evezõs programok

28. HHaayyppááll  AAllaappííttvváánnyy 350.000.- Ft
Idõsgondozás, önsegélyezés, diakóniai háló, karitatív program:

29. KKrriisszzttiinnaavváárroossii  PPlléébbáánniiaa 480.000.- Ft
Szociális segítségnyújtás, személyes önellátás, családi gondoskodás segítése

30. LLáánncchhíídd  KKöörr  EEggyyeessüülleett 600.000.- Ft
2009. évi történelmi, mûvészeti, ismeretterjesztõ 300.000.- Ft
elõadások szervezése
Határon túli magyar fiataloknak honismereti tábor 300.000.- Ft

31. MMaaggyyaarr  AAsssszzoonnyyookk  ÉÉrrddeekksszzöövveettssééggee 602.000.- Ft
Haza-hagyomány-hozomány címû elõadássorozat

32. AAnnttrroopp--AArrttee  KKuullttuurráálliiss  EEggyyeessüülleett  150.000.- Ft
Konferencia és fotókiállítás a szakrális térrõl

33. Galambos és Társa Bt. 100.000.- Ft
M.É.Z. Klub a Bem rockparton
ÖÖsssszzeesseenn::                                                                                                                                                                                                                                    1133..220055..000000..--  FFtt

II. A kerületben mûködõ kisebbségi önkormányzatok támogatása
1. BBuuddaavváárrii  NNéémmeett  KKiisseebbbbssééggii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt 150.000.- Ft

2009. évi Szent Katalin-nap  Fischer Árpás sírjának gondozása
2. BBuuddaavváárrii  SSzzlloovváákk  KKiisseebbbbssééggii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt 150.000.- Ft

Szlovák testvérvárossal 
együtt pitvarosi vándorkiállítás                                            

3. BBuuddaavváárrii  SSzzeerrbb  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt 150.000.- Ft
A Zora Egyesülettel közös hagyományõrzõ szerb rendezvényekre

4. BBuuddaavváárrii  ÖÖrrmméénnyy  KKiisseebbbbssééggii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt 135.000.- Ft
Vidám örmény est a Tabánban

5. BBuuddaavváárrii  LLeennggyyeell  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt 140.000.- Ft
Lengyel-Magyar Sportnap megrendezése
ÖÖsssszzeesseenn::                                772255..000000..--  FFtt
MMiinnddöösssszzeesseenn::                                                                                                                                                1133..993300..000000..--  FFtt

A képviselõ-testület a 2009. évi támogatásokat elszámolási kötelezettséggel
biztosítja. 

ddrr..  DDeeáákk  FFeerreenncc                                                                                                            ddrr..  NNaaggyy  GGáábboorr  TTaammááss
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Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok pályázati támogatásaParlamenti hírek

Továbbra is kérdéses 
a Táncszínház jövõje
Milyen változtatásokat tervez a kormány a
Várszínház és a volt Karmelita-kolostor épüle-
tében? címmel nyújtott be kérdést dr. Nagy
Gábor Tamás kerületünk országgyûlési képvi-
selõje a Parlamentben Hiller István oktatási és
kulturális miniszter részére. A miniszter vá-
laszlevelében információhiányra és egyezteté-
sekre hivatkozik.

A hírek a Várszínház és a volt Karmelita-kolos-
tor épületeit érintõ, tervezett változtatásokról,
a Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. által kiírandó
hasznosításról szólnak. Mint ahogyan tiltako-
zik a magyar táncmûvészeti szakma, a kultúrát
szeretõ közönség, úgy a Budavári Önkor-
mányzat is határozott tiltakozását fejezi ki a
Várszínház épületét érintõ funkcióváltás mi-
att – hangsúlyozta a képviselõ.

A Várszínház nem pusztán „csak” egy szín-
házépület, amely jelenleg helyt ad a Nemzeti
Táncszínháznak, illetve más színi elõadások-
nak, koncerteknek. A Várszínház a magyar
kulturális örökség szerves része. 1787 október
12-én ebben az épületben nyitotta meg kapuit
Buda elsõ állandó színháza, s a színház épülete
azóta is játszóhely. 

Az Országgyûlés 2009. április 27-i ülésén
Halász János képviselõ a Várszínház jövõjével
kapcsolatban már interpellációt intézett a kor-
mányhoz, de nem kapott egyértelmû választ
arra a kérdésre, hogy el akarják-e adni a
Várszínházat, vagy sem.

Dr. Nagy Gábor Tamás a nemzet kulturá-
lis értékeinek megóvására kérte az oktatási és
kulturális minisztert, mostanában ugyanis a
kultúráért felelõsséget érzõ közvéleményt az
foglalkoztatja, hogy a kormány valóban priva-
tizálni akarja a Várszínházat és a volt Kar-
melita-kolostort, és hogy az épületegyüttesben
luxus-szállodát terveznek-e? Az egyes kiemelt
kormányzati projektek végrehajtását koordi-
náló tárcaközi bizottság 2009. január 19-i ülé-
sén is szóba került már a volt Karmelita-kolos-
tor szállodává alakítása és a Várszínház funk-
cióváltása. A Budavári Önkormányzat már ak-
kor jelezte, hogy a Várszínház funkciójának
megváltoztatását nem tartják sem indokolt-
nak, sem támogathatónak. Arra is felhívták a
figyelmet, hogy a Kerületi Építési Szabályzat a
terület felhasználásával kapcsolatban az aláb-
biak szerint rendelkezik: „A területen kizáró-
lag a tér szimbolikus jellegéhez, történeti érté-
keihez illeszkedõ államigazgatási- és közintéz-
mények, további múzeumi funkciók és régé-
szeti bemutató terek helyezhetõk el.” 

Mindezek figyelembevételével dr. Nagy Gá-
bor Tamás írásban kért tájékoztatást arról,
hogy milyen változásokat, funkcióváltozást ter-
vez a kormány a Várszínház és a volt Karme-
lita-kolostor épületében.

– Nincs tudomásunk arról, hogy bármilyen
fórumon született a Várszínház és a Karmelita-
kolostor funkcióváltására vonatkozó döntés –
írta válaszlevelében dr. Hiller István kulturális
és oktatási miniszter. - Elõzetes felmérésrõl, ér-
tékbecslésrõl, tervezésrõl sincs információnk.
Az ingatlannal az MNV Zrt. rendelkezik. A kö-
zelmúltban arról értesültünk, hogy az MNV
Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társa-
sága – a vagyontörvény életbe lépését megelõ-
zõen – az OKM felügyeleti körébe tartozó
Budavári Vagyonkezelõ és Innovációs Kht.
különbözõ, az ingatlan kezelésével, hasznosítá-
sával kapcsolatos elképzeléseket alakított ki.
Ezek pontos tartalmáról még nem kaptunk hi-
vatalos tájékoztatást, de egyeztetést kezdemé-
nyeztünk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt. vezetésével, hogy a részleteket is megismer-
hessük, tekintettel arra, hogy a Várszínházban
mûködik a tárca társasága, a Nemzeti Tánc-
színház Kht. 

A miniszter szerint a tárca célja, hogy a tánc-
mûvészet támogatását hosszú távon megnyug-
tatóan megoldja, hogy hozzájáruljon az alkotó-
közösségek lehetõségeinek megteremtéséhez
és azok bõvüléséhez. A táncszakmával folya-
matosan egyeztetve keresik azokat a lehetséges
megoldásokat, amelyek leginkább szolgálják a
Nemzeti Táncszínház folyamatos és biztonsá-
gos mûködését és a táncszakma fejlõdését.

Ha nem kapja a Várnegyed
újságot, értesítse a terjesztõt!

E-mail: szepig@freemail.hu
Telefon: 06-20-467-9352

Mintegy 180 aláírást tartalmazó levélben tilta-
koztak a környékbeli lakók a 19-es villamos
lánchídi megállójának áthelyezése miatt a Fõvá-
rosi Önkormányzatnál. A villamos eddig a
Lánchíd Palotánál állt meg, most a Duna-parti
fõgyûjtõcsatorna építéséhez kapcsolódóan az
Ybl Miklós téri és a Lánchíd elnevezésû villamos
megállóhelyek összevonását tervezi a fõváros, il-
letve a BKV. 

– Felháborító, hogy a Lánchídnál 60 éve meg-
lévõ villamosmegállót akarják áthelyezni az újgaz-
dagok parkolója miatt! Június végére állítólag be-
fejezik az építkezést és akkor elviszik a megállót.
Egy csomó idõs ember lakik erre, akik majd me-
hetnek a megálló után – háborog levelében Verõ
Krisztina olvasónk, aki a környéken lakók érde-
kében aláírásokat is gyûjtött, hogy megmaradhas-
son a régi megállóhely. 

A vízivárosi lakossági fórumon is felmerült a
megálló kérdése. Az áthelyezésre panaszkodó la-
kók a polgármester segítségét kérték. Dr. Nagy

Gábor Tamás sem ért egyet a Lánchíd északi ol-
dalán található megálló megszüntetésével és le-
vélben kérte a fõvárost, hogy ne helyezzék át a ré-
gi villamos megállót a híd túloldalára.        

A kérdéses megállóhelyek összevonása már ko-
rábban, a Lánchíd Palota kialakításakor felme-
rült, ugyanis a Lánchíd Palota garázsába érkezõ
gépkocsik a villamosvágányon keresztül érhetik
el a mélygarázs liftjének behajtóját. A megállóhe-
lyek az eredeti helyüktõl – a mélygarázs behajtójá-
nak kialakítása miatt – távolabbra kerültek, nö-
velve ezzel a Clark Ádám tér felé az átszállási távol-
ságokat az autóbuszokra, illetve a Siklóra. 

A megállóhelyek utasforgalma, a villamoso-
kon az átutazók döntõ többsége, valamint a
Lánchíd Palota mélygarázs behajtójának kedve-
zõtlen elhelyezkedése miatt kérték a budai Duna-
parti fõgyûjtõcsatorna tervezéséhez kapcsolódó-
an az Ybl Miklós téri és a lánchídi megállóhelyek
összevonását – indokolja válaszlevelében Kerényi
László Sándor a közlekedési ügyosztály vezetõje.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság az átalakítási en-
gedélyt 2008. október 6-án kelt határozatában
adta ki, amely – fellebbezés hiányában – 2008.
december 9-én jogerõre emelkedett.

Az elutasítás indokai között szerepel az is, hogy
a 4 évvel! ezelõtt mért  utasszámok nem támasz-
tották alá a megállóhely szükségességét. „ A
Lánchíd elnevezésû megállóhelyen a BKV Zrt.
2005. év második felében végzett utasszámlálása
alapján a megállóhely csúcsórai utasforgalma 20-
30 fõ, ez villamosonként átlagosan 3-4 utast je-
lent, ami a villamosonkénti 100-120 fõ átutazó-
hoz képest igen csekély.”

Tekintettel a kivitelezési munkák elõrehala-
dott állapotára, valamint a megállóhelyek erede-
ti helyükön történõ megépítéséhez szükséges en-
gedélymódosításokra, illetve azok költségvonza-
tára, nincs lehetõség a megállóhelyek eredeti he-
lyükön történõ megépítésére – áll a Fõvárosi Ön-
kormányzat Közlekedési Ügyosztályától kapott
elutasító levélben. 

Áthelyezik a villamos megállót a Lánchídnál 

Várhatóan július 8-ig sávszûkítés lesz a II. kerü-
leti Üstökös utcában, csatornaépítés miatt. A le-
zárás idejére megszûnt a parkoló sáv, mert a for-
galmat erre a sávra terelték.

Június 22-én elkezdték a budai felsõ rakpart-
ról a Margit hídra vezetõ felhajtó – a Liptay utca
– helyreállítását, mert befejezõdött az utcát érin-
tõ csatornaépítés. Elsõ ütemben a parkoló sávot
és az épületek felõli sávot foglalják majd el, má-
sodik ütemben megnyitják ezeket a helyreállí-
tott sávokat, és a fennmaradó külsõ (Duna felõ-
li) sávon fognak dolgozni. A forgalomkorlátozás
a tervek szerint július közepéig, tehát megközelí-
tõleg 3 hétig tart.

Június 21. és augusztus 1. között lezárják a
Budai alsó rakpartot a Margit hídtól dél felé, a
Halász utcáig. Erre azért van szükség, mert a
FÕGÁZ Zrt. gázvezeték felújítást végez ezen az
útszakaszon, majd újraaszfaltozza az útpályát.
Az útlezárás ideje alatt mind az északi, mind a
déli irányba közlekedõ autósok a Halász utcai le-
és felhajtót tudják használni.

A budai alsó rakpart útpályájának felújítása
három különálló projekt részeként, illetve ösz-
szehangolásával valósul meg. A Halász utcától a
Bem térig a FÕGÁZ Zrt, a Margit híd déli lehaj-
tójától a Zsigmond térig pedig a budai Duna-
parti fõgyûjtõcsatorna kivitelezõje dolgozik au-

gusztus 1-jéig. Augusztus 1-jétõl ismét a Margit
hídi felhajtóig lehet majd használni a Budai al-
só rakpartot. A Margit hídtól északi irányban ez-
után is folytatódnak a munkák a lezárt rakpar-
ton. Egyrészt a rakpartszélesítés bizonyos rész-
feladatait kell még elvégezni, másrészt a
Fõvárosi Önkormányzat útfelújítási beruházása
zajlik majd a Zsigmond tértõl a Mozaik utcáig (a
rakpart északi végéig). A tervek szerint szeptem-
ber második felétõl teljes hosszában újra járható
lesz a budai alsó rakpart.

Június 21-tõl augusztus 1-ig sávlezárások és
forgalomterelések lesznek az Árpád fejedelem
útján, mert az Üstökös utca vonalában elkezdõ-
dik annak az új közlekedési csomópontnak az
építése, amely az alsó és felsõ rakpart között biz-
tosít majd új átjárási lehetõséget. A forgalom-
korlátozás ideje alatt az eredetileg 2x3 sávos Ár-
pád fejedelem útján északi irányban csak egy,
déli rányban két sáv lesz járható. 

Felújítják az útpályát a budai alsó rakparton
A budai Duna-parti fõgyûjtõcsatorna, valamint az új Üstökös utcai csomópont építésének munkálatai mi-
att újabb útlezárások és forgalomkorlátozások lesznek a nyáron a Margit híd környékén. Az Üstökös utcá-
ban és az Árpád fejedelem útján sávlezárások várhatóak, az alsó rakpart Margit híd és Halász utca közé
esõ szakaszát pedig lezárják a forgalom elõl, mert gázvezeték felújítást végeznek és újraaszfaltozzák az el-
használódott útpályát. 
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(Folytatás az 1. oldalról)
A közmeghallgatáson a hajléktalanok jelenlété-
vel kapcsolatos problémákra több kerületi lakó
is felhívta a figyelmet. Elhangzott például, hogy a
Feszty Árpád utcai, bezárt Gázmûvek-telepen
egy hajléktalan-kolónia él, ahol ren-
geteg a szemét – aktivisták egy cso-
portja nemrégiben két konténernyi
szemetet szedett össze a környéken.
A polgármester válaszában arra em-
lékeztetett, hogy a hajléktalanok
problémáját az önkormányzat egy-
magában megoldani nem tudja.
Különösen nehéz kezelni azt a hely-
zetet, amikor az otthontalanok odáig
jutnak, hogy az általánosan elfoga-
dott viselkedési szabályokat sem haj-
landóak betartani; az államnak emi-
att elsõsorban azt kellene megcéloz-
nia, hogy az emberek ne kerülhesse-
nek ilyen körülmények közé. A gáz-
mûvekkel már felvette a kapcsolatot
az önkormányzat, kérve a telep ren-
dezését, a szolgáltató azonban mind-
össze annyit közölt, hogy tervezik az
ingatlan értékesítését.

A közlekedési anomáliákat szintén
többen szóba hozták a kerületi fóru-
mon. Panaszkodtak a gellérthegyi tu-
ristabusz-áradatra, valamint kerület-
szerte felbukkanó motorosok óriási
hangzavarral járó felvonulásaira. Egy
Várkert rakparti lakó a motorukat állandóan já-
rató, zajos és a levegõt szennyezõ üdülõhajók je-
lentõs környezetterhelése miatt szólalt fel, más-
valaki pedig azt nehezményezte, hogy a rakparti
sétányon található a kijelölt kerékpárút, ahol a
biciklisek sokszor a gyalogosokat veszélyeztetve
száguldoznak.

Dr. Nagy Gábor Tamás elmondta, hogy a Gel-
lérthegyen részben már korlátozta a fõváros a tu-
ristabuszok közlekedését, ez azonban nem ele-
gendõ, a korlátozás ugyanis télen a 22-06, nyá-
ron pedig csak a 24-06 óra közti idõszakra vonat-
kozik. Megoldást a gellérthegyi sikló hozhatna,
melynek elkészültével teljes mértékben kitiltha-
tóak lennének a hegyrõl a városnézõ buszok. A
motorosokkal kapcsolatban tehetetlen a kerü-
let, a rendõrség is csak akkor léphet fel velük
szemben, ha közlekedési szabálysértést követnek
el. Az üdülõhajókkal kapcsolatos problémák mi-
att az önkormányzat már megkereste a kikötõ
üzemeltetõjét, aki jelezte: megvizsgálják az áram-

vételezés kiépítésének lehetõségét, hogy ne kell-
jen a hajóknak álló helyzetben motort járatni,
emellett betiltották a személyzeti bulikat, melyek
zaja szintén nagyon zavarta a környéken élõket.
A polgármester sajnálatosnak nevezte, hogy a

sokmilliárdos rakparti fõgyûjtõ-csatornaépítést
követõ felszíni helyreállítási munkákba nem fér
bele egy elkülönített kerékpárút kiépítése, így to-
vábbra is balesetveszélyes marad a közös gyalo-
gos-biciklis útvonal. Ez ügyben már a közlekedé-
si miniszterhez is levelet intézett, aki szerint
azonban elfogadhatóak a jelenlegi állapotok.

Jávor Béla, a Naphegyi Res Publica Egyesület
elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tigris és
az Aladár utca találkozásánál lévõ egykori tenisz-
pályák területén a tulajdonos már két éve építõ-
anyag-telepet üzemeltet engedély nélkül, ami mi-
att a környéket télen sár, nyáron por lepi el, s a
helyzet szerinte csak romlott az elmúlt másfél év
alatt. Az egyesület vezetõje felszólalásában azt ér-
zékeltette: az önkormányzat nem tesz meg min-
dent annak érdekében, hogy megszûnjön az ille-
gális telep. Ezt dr. Deák Ferenc jegyzõ cáfolta vá-
laszában és felsorolta az eddig hozott intézkedé-
seiket, melyekkel szemben azonban minden
esetben fellebbezéssel élt a tulajdonos. Ennek el-

lenére már születtek eredmények, például sike-
rült lebontatni a területen engedély nélkül felál-
lított toronydarut. Dr. Deák Ferenc jelezte: nem-
régiben született meg egy új kormányrendelet a
telepengedélyezésrõl, mely jegyzõi hatáskörébe

utalta a telep bezárását – ezt az intézkedést meg is
hozta, amint erre lehetõség adódott. Az építõ-
anyagok ki-be szállításának megakadályozására
egyébként a 40 tonnás kamionok közlekedését
megtiltották a környéken. Nagy Gábor Tamás az
elõbbiekhez hozzátette: még sok hiányzik a ren-
dezett állapotokhoz, ám a hatósági eszközök vé-
gesek. Mindemellett azt kéri munkatársaitól,
hogy a lehetõ legszigorúbban járjanak el a jogsér-
tõ magatartás megszûntetése érdekében.

Egy lakó a közmeghallgatáson az iránt érdeklõ-
dött: miért bocsátott ki az önkormányzat köt-
vényt, ha eddig nem volt szükség az ebbõl szár-
mazó bevételre? A polgármester közölte: várják
az alkalmat a legjobb felhasználásra; nem mûkö-
dési kiadásokra, hanem olyan kerületi fejleszté-
sekre szeretnék fordítani a pénzt, melyek bevé-
telt hoznak az önkormányzatnak. A kibocsátás
eddig sem járt veszteséggel, a kötvény ugyanis
többet termel, mint amennyit a kamatkiadás je-
lent.  - d -

Legtöbben a közlekedéssel kapcsolatos problémákat tették szóvá

Közmeghallgatás a kerületben Emlékezés Nagy Imrére

Az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjaira,
Nagy Imre néhai miniszterelnök és társai kivégzésére
és újratemetésére emlékezett az ország  június 16-án.
Nagy Imre miniszterelnök és vádlott-társai, Maléter
Pál és Gimes Miklós halálos ítéletét 1958-ban ezen a
napon hajtották végre, 1989-ben pedig ugyanezen a
napon volt az újratemetés, ami a magyarországi rend-
szerváltoztatás jelképes eseményévé vált.  Az újrate-
metés 20. évfordulóján a Budavári Önkormányzat ne-
vében dr. Nagy Gábor Tamás polgármester helyezte el
a kegyelet virágait a Gyorskocsi utcai emléktáblánál.

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvá-
nos pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ, nem lakás
céljára szolgáló helyiségek eladására, illetve, bérbe-
adására. A részletes pályázati kiírás átvehetõ a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Ügyfél-
szolgálati Irodáján. Budapest I. kerület, Kapisztrán tér
1. Telefon: (1) 458-3000, 458-3030, vagy megte-
kinthetõ az önkormányzat honlapján, a www.buda-
var.hu internet címen, a Pályázatok/Vagyoni Iroda
menüpont alatt.

Elõadások a Lánchíd Körben
A Lánchíd Kör idei Honismereti Szerének keretén be-
lül a következõ elõadások lesznek, melyekre szeretet-
tel meghívjuk tagjainkat is. Az elõadások helye: a
Magyar Kultúra Alapítvány székháza, Hess András tér
6.  Július 6. hétfõ, 16 óra: Mátyás király és a szegedi fe-
rencesek. Elõadó: Harsányi István, a Ferences rend fõ-
építésze. 17 órakor: Kammermayer Károly, Budapest
elsõ polgármestere, a fõváros megépítõje. Elõadó: dr.
Horváth J. András fõlevéltáros. Július 7. kedd, 16 óra:
Török világ Budán. Elõadó: Sudár Balázs történész. 17
órakor: A Rákócziak és a Rákóczi szabadságharc.
Elõadó: Mészáros Kálmán hadtörténész. Július 8. szer-
da, 16 óra: Tárlatvezetés a Hadtörténeti Múzeumban.

Röviden

(Folytatás az 1. oldalról)

És mindeközben a pedagógusnak kívül kell hagynia az osztályter-
men saját problémáit, nem terhelheti a gyerekeket saját bajaival.
Óriási a felelõssége: a nagybetûs életre nevel. Nem egy arctalan
tömeg egyedeit okítja, hanem gondolkodó, érzõ és cselekvõ em-
bereknek tanítja meg a haza, a múlt és a hagyomány szeretetét.
Olyan Magyarországra van szükség, ahol ilyen szellemiségû nem-
zedékek nõnek fel, mert ez a nemzet megmaradásának egyedüli
záloga.

A kerületi tanárok kitüntetése éppen ezért nem csupán a kivá-
lasztott személyek, hanem az egész pedagógustársadalom elismeré-
se, hiszen az általuk végzett munka nélkül nem lenne magyar jövõ
– zárta beszédét dr. Nagy Gábor Tamás. 

A polgármesteri köszöntõ után került sor a színes diplomák át-
adására. Hagyomány, hogy a Budavári Önkormányzat minden év-
ben megemlékezik azokról a kerületi pedagógusokról,
akik 50, 60, 65 vagy 70 éve szereztek tanári, tanítói
diplomát és szolgálták a kerületi közoktatás ügyét. 

Idén arany díszoklevélben részesült ötven éves
szolgálatának elismeréséül Lukács Kálmánné.
Az arany díszoklevelet a jogutód intézmény
tanévnyitó ünnepségén kapja meg Fodor
Lajosné, Bátky Zsuzsanna, Török Lászlóné és
Sárkics Györgyné. Székely Ödönné hatvanöt
évig tartó tanári pályáját vas díszoklevéllel is-
merték el. Rubin díszoklevélben részesült het-
ven éves szolgálatának elismeréséül Szenkovits
Györgyné, aki a díszoklevelet szintén a jogutód
intézmény tanévnyitó ünnepélyén veszi majd át.   

Az ünnepség keretében került sor a Virág Bene-
dek díjak átadására, az elismerést a képviselõ-testület
döntése értelmében ezúttal Endrédi Józsefné a Budapesti
Egyetemi Katolikus Gimnázium igazgatója és Pappné Verebély
Eszter a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium tanára vehette át. 

Jánosa Domokos atya, Budavár díszpolgára laudációjában ki-
emelte: Endrédi Józsefné nem tartozik azon iskolavezetõk közé,
akik bezárkóznak irodájukba és az íróasztal mögött ülve vezetik a
rájuk bízott intézményt. Marika néni ugyanis a szünetekben elve-
gyül a gyerekek között, nem véletlen, hogy az iskola valamennyi
diákjának fejbõl tudja a nevét. Személyesen ismeri a gyerekeket,
és nem enged rosszat mondani róluk, s ha mégis elmarasztalást
hall, rögtön talál valamilyen mentséget. És éppen ez teszi igazi pe-

dagógussá, hiszen a tanári munka egyik elõfel-
tétele a gyerekek önzetlen elfogadása. E nél-
kül ugyanis nem lehet hiteles példát mutatni,
nevelni és irányítani a diákokat. Endrédi Jó-
zsefné 2000-ben érkezett a Budapesti Egye-
temi Katolikus Gimnáziumba. Igazgató-he-
lyettesnek jött, mellette kémiát és fizikát taní-
tott. nagy szerepe van abban, hogy Buda legré-
gebbi egyházi iskolájába ma már félezren jár-
nak és vesznek részt egyre eredményesebben a
tanulmányi versenyeken, s az iskolák közötti
sportrendezvényeken. Talán ennél is fonto-
sabb, hogy a gyerekek nem csak kötelességbõl
jönnek az iskolába, hanem a tanórák végezté-
vel is szívesen maradnak az intézmény falai kö-

zött és vesznek részt különórákon,
sportfoglalkozásokon. Mert itt

a tanárok nem csak taníta-
nak, nevelnek, hanem pél-

dát mutatnak: hívõ emberek valamennyien,
akik arra buzdítanak, hogy nem szégyen
templomba járni és az isteni igét követve él-
ni. A gyerekek pedig örömmel vesznek
részt a lelki gyakorlatokban, pedig bizonyo-
san vannak köztük olyanok is, akik nem
buzgó keresztények. Endrédi Józsefné életét

a tanítás tölti ki: õ az, aki reggel kinyitja és es-
te bezárja az iskola kapuit. Nem csak a gyere-

kekre, hanem kollégáira is jut ideje, részt vesz az
egyházközösség életében, a táborok és események

szervezésében, a Karitász csoport munkájában, a látás-
sérültek húsvéti, karácsonyi megvendégelésében. Együtt örül

a gyarapodó tanárcsaládokkal és tud együtt ünnepelni karácsony-
kor, tanévnyitókor, tanévzárókor a munkatársaival. Méltó arra a
gondolatra, mely Virág Benedek sírját díszíti és a pedagógusok-
nak hagyott emlékezetül: „Születtem. Szerettem hazámat és dol-
goztam érte. Az az én életem története. Tegyetek ti is így. Ta-
nítsátok utódaitokat. S ha azok is így teszik, akkor Magyarország
boldog lesz”. 

A Kosztolányi Dezsõ Gimnáziumban igazgató-helyettesként te-
vékenykedõ Pappné Verebély Eszter munkásságát Stelzelné Szabó
Erzsébet méltatta. Az igazgató elmondta, hogy egy olyan pedagó-

gus kapta meg a Virág Benedek-díjat, aki évtizedek óta elhivatott
tagja és segítõje Budavár közösségi életének. Mindkét oldalról is-
meri a kerületi iskolákat, hiszen tanulmányait az Attila úti iskolá-
ban, majd a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban végezte. Tanári pá-
lyája is a kerülethez köti: 1987-tõl a Kosciuszkó Tádé Általános Is-
kolában, illetve a Krisztinavárosi Általános Iskolában, 2000-tõl pe-
dig a Kosztolányi gimnáziumban tanított, ahol 2005 óta az igazga-
tó-helyettesi teendõket is ellátja. 

Bemutató órákat tart, rendezvényeket szervez, szívesen foglalko-
zik problémás gyerekkel, szerepet vállalt a Mátyás 550 Emlékév ke-
retében megrendezett kerületi prózamondó verseny megszervezé-
sében. Diákjaival rendszeresen részt vesz a kerületi programokon,
olyan pedagógus, akinek a tanítás életeleme.

Munkájának köszönhetõen a Kosztolányi gimnázium együtt-
mûködési megállapodást kötött az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Tanárképzõ Karával, így az iskola az ELTE hivatalos gya-
korló helyeként mûködik. A Virág Benedek-díjjal nagyapja nyom-
dokaiba lépett, aki huszonnyolc évig volt a mûegyetem Kossuth-
díjjal elismert tanára. 

A díjak átadását követõen idén elsõ alkalommal került sor a
nyugállományba vonuló pedagógusok búcsúztatására, melyet az
önkormányzat szándékai szerint a jövõben minden évben meg-
tartanak. K. Á.

Elismerés kerületi pedagógusoknak

Átadták a Virág Benedek-díjakat

Virág Benedek -díjjal ismerték el Endrédi Józsefné és Pappné Verebély Eszter pedagógusi munkáját
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Bibó Istvánra 
emlékeztek

Borsos Miklós és Kéry Ilona Úri utcai otthona ma
is baráti társaságuk összejöveteleinek színhelye.
Igaz, kevesen élnek azok közül, akik személyesen
ismerhették a házaspárt, mégis minden alkalom-
mal megtelnek a széksorok, amikor „szellemi, ba-
ráti kézfogással” egy-egy hajdani ismerõst invi-
tálnak maguk közé. Ez történt akkor  is amikor
Bibó Istvánra emlékeztek az érdeklõdõk.

Bibó a jogász, a politikus, Nagy Imre kormá-
nyának államminisztere – akárcsak a legutób-
bi esten megidézett író, Németh László – szin-
tén Borsosék tihanyi jó barátai közé tartozott.
Ahogy Németh Lászlóról néhány hónapja lá-
nyai meséltek, úgy ezúttal ifjabb Bibó István
elevenítette fel édesapja alakját és pályáját. 

Fertõszögi Erzsébet, a Borsos Miklós - Kéry
Ilona Mûvészeti Alapítvány kuratóriumi el-
nöke bevezetõjében az 1950-es, ’60-as évek
fordulóját idézte fel, amikor Bibó István „az
elnémított nemzedék” tagjaként a mária-
nosztrai börtönben rabtársaival József Attilát,
Babitsot, Radnótit szavalt. 1963-ban kiszaba-
dult ugyan, de hátra lévõ életében „szellemi
halálra ítéltként”, a megjelenés reménye nél-
kül írta tanulmányait, esszéit. Mindössze 68
évet élt, harminc évvel ezelõtt halt meg.
Borsos Miklós portréval emlékezett meg róla.

Czigány György költõ, szerkesztõ címszavak-
ban foglalta össze az életpálya állomásait. Az
1911-ben született jogász elõbb Szegeden,
majd Bécsben, Genfben és Hágában folytatta
tanulmányait. Jogi gyakorlatát a királyi ítélõ-
táblán és a királyi törvényszéken szerezte,
1938-tól az Igazságügyi Minisztérium tisztvise-
lõje. 1944 nyarán békeajánlat-tervezetet fogal-
mazott. A német megszállás során minisztéri-
umi tisztviselõként menleveleket állított ki.
A politikus a Nagy Imre kormányban minisz-
terként vállalt szerepet; Magyarok! kezdetû ki-
áltványa közismert volt 1956-ban. A forrada-
lom leverését követõen, letartóztatták és elítél-
ték. 1963-ban amnesztiával szabadult, majd
nyugdíjazásáig a Központi Statisztikai Hivatal
könyvtárában tevékenykedett. Bibó István
1979. május 11-én hunyt el. Temetése egyér-
telmû tüntetés volt a demokrácia mellett.
Pályáját Illyés Gyula és Keresztury Dezsõ is
hosszabb esszében elemezte – mondta Czi-
gány György, majd bemutatta az est vendégét,
ifjabb Bibó István mûvészettörténészt, peda-
gógust, a Baár-Madas Református Gimnázi-
um újraindítóját, a Sylvester János Protestáns
Gimnázium igazgatóját.  

A nyugalmazott pedagógus bevezetésként
felolvasta édesapja egyik írását, A szabadság-
szeretõ ember politikai tízparancsolatát, majd
visszaemlékezett Borsos Miklós és Bibó István
barátságának kezdetére. Ismeretségük a Vá-
lasz címû folyóirat körül kialakult értelmiségi
csoportban kezdõdött, és késõbb a tihanyi ta-
lálkozások, beszélgetések alkalmával mélyült
el. Bibó István börtönévei alatt a baráti kör
mindvégig a család mellett állt.

Szabadulása után az egykori miniszter csu-
pán az íróasztalfióknak írhatta politikatudo-
mányi és szociológiai cikkeit, pedig õ maga je-
lentette ki, hogy „a hatalommal való kötözkö-
déshez sem kedvem, sem energiám”. 1968-
ban, egy felkérés után az emigrációban élõ
Szabó Zoltánhoz írt levelében úgy fogalma-
zott, hogy nem látja biztosnak a publikációs le-
hetõséget. (Pontosan érzékelte a helyzetet, hi-
szen még 1977-ben sem engedték, hogy egy
Németh László emlékmûsorban elhangozzék
Szekfû Gyulát bíráló esszéje.)

Ifjabb Bibó István elmesélte a hallgatóság-
nak, hogy a vasárnapi ebédek közben feleségé-
vel nagy élvezettel hallgatták édesapja friss
hangú elõadásait olyan témákról, amelyekrõl
az egyetemen egészen mást tanultak. Vásá-
roltak számára egy magnetofont, és ezt követõ-
en a tudós hangszalagra mondta elõadásait.
Így maradt fenn többek között A keresztény-
ség szerepe Európa társadalmi fejlõdésében cí-
mû tanulmánya is. 

A nézõk 1975 után mégis találkozhattak ve-
le, amikor a Magyar Televízió három év alatt
hét részt is leadott Huszár Tibor Bibóval készí-
tett interjúsorozatából.

Az est további részében Sárosdi Eszter tele-
víziós újságíró – ifjabb Bibó István szerkeszté-
sében – hosszabb idézetekkel illusztrálta, ho-
gyan érezte magát Bibó István a börtönbõl va-
ló szabadulását követõen; hogy nem tett gesz-
tusokat a Kádár rendszernek; és hogy mit tett
az 1963-as amnesztia által „börtönben felej-
tett” rabokért. A felolvasott részletek között a
közönség hangfelvételrõl hallhatta Bibó Ist-
ván rendhagyó verselemzéseit.

- an -

Egy héten át tartó rendezvénysorozattal ünnepelte
fennállásának ötvenedik évfordulóját a Brunszvik
Teréz Óvoda. A gyerekeket és szüleiket egyaránt meg-
mozgató programok között igazi különlegességnek
számított az egykori Lovas úti ovisokkal kiegészülõ
Csillagszemû táncegyüttes mûsora. 

Fél évszázad csak egy pillanat az emberiség törté-
netében, az óvoda életében azonban megkerül-
hetetlen idõtávlat. Évek emlékkötege, a felnõtt-
kori kiteljesedés megalapozása, melyben gyerme-
kek sokaságának élettörténete sûrûsödik össze –
mondta Galántai Katalin a rendezvénysorozat
megnyitóján. 

Az óvodavezetõ hangsúlyozta, hogy bár az Álla-
mi Nyomdához tartozó elsõ napközi otthon
1949-ben nyílt meg az épületben, külsõs gyereke-
ket csak 1959-tõl fogadnak, így jogos az ötvenéves
fennállás megünneplése. Az elsõ években csecse-
mõ kortól vették fel a gyerekeket, a bölcsõdei
részrõl leváló üzemi óvoda 1952-ben alakult meg,
néhány évvel késõbb pedig az üzemi jelleg is meg-
szûnt. Az önállóan mûködõ óvodai egység vezeté-
sével Kovács Ödönnét bízták meg, aki 1960-tól
egészen nyugdíjazásáig huszonegy éven keresztül
állt a Sziklai Sándor utcai, ma Lovas úti óvoda
élén. Rajta kívül az elmúlt ötven évben Fellner
Jenõné, Szikora Béláné (késõbbi házasságkötése
után Péter Árpádné) és Galántai Katalin szemé-
lyében három vezetõje volt a Brunszvik Teréz ne-
vét 1999-ben felvevõ intézménynek. 

Mint az óvodavezetõ rámutatatott, az intéz-
mény fennállása óta mintegy 4500 kisgyermek
neveléséhez és iskolai felkészítéséhez járultak hoz-

zá. Sokan felnõttként is visszatérnek, hogy saját
gyermeküket, vagy éppen gyermekeiket egykori
óvodájuk gondjaira bízzák. A generációkon ke-
resztül a Brunszvik Teréz óvodát választó csalá-
dok, vagy a jelenleg a kerületi iskolákba járó egy-
kori óvodások máig tartó szeretete jelenti az el-
végzett munka igazi elismerését – zárta ünnepi
beszédét Galántai Katalin.

Az ünnepi programokba a szülõket és a régi
óvodásokat is igyekeztek bevonni. Ezt a célt szol-

gálta a családi hajókirándulás és a tartalmas elfog-
laltságot ígérõ kézmûves délután, vagy a kicsik és
nagyok számára egyaránt kedves Alma együttes
koncertje. Különleges élményt kínált az egykori
Brunszvik ovisokat is szerepeltetõ Csillagszemû
táncegyüttes bemutatója, míg a mai gyerekek
színvonalas táncos, verses, mesés elõadásokkal ör-
vendeztették meg szüleiket. A programok sorát a
Mikó utcai Brunszvik Teréz szobor megkoszorú-
zása zárta. 

50 éves a Brunszvik Teréz Óvoda 

Az Európához tartozást a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium tanulói a Comenius projekt so-
rán személyes élményként tapasztalták meg.
A Comenius az Európai Unió képzési prog-
ramja, melyet az EU-országok iskolái között
létrehozható kulturális együttmûködésre és
csereprogramra terveztek.

A Szilágyi gimnázium az utóbbi két tanév-
ben az alábbi öt város egy-egy iskolájával
együtt vett részt ilyen kulturális együttmûkö-
désben: La Ville du Bois (Franciaország), Gie-
ßen (Németország), Kraliky (Csehország),
Serres (Görögország) és Kolozsvár (Erdély). A
projekt az Európai interkulturális fórum ne-
vet viseli. A cél az európai összetartozás érzésé-
nek felkeltése, kulturális együttmûködés elõ-

mozdítása és ezáltal egymás értékeinek megis-
merése volt. A programban különös hang-
súlyt kapott a képzõmûvészet, színház és az
irodalom.  

A képzõmûvészet témájában a tanulók
minden országban lefestették a kedvenc he-
lyüket egy nemzeti festõ stílusában, melybõl
európai kiállítást rendeztünk és egy 2009-es
naptárban is megörökítettünk. Az olvasóver-
seny során a résztvevõk egy költeményt és
költõjét mutatták be (megzenésített formá-
ban is). 

A színjátszás alkalmával minden ország csa-
pata egy jelenetet adott elõ Kultúrák közötti
párbeszéd címen, megjelenítve, hogy egymás
kultúrájának ismerete milyen jelentõsen segí-
ti a nemzetek közötti megértést.

Minden országban sok tanuló készült az
egyes témákra, hatodiktól a tizenegyedik osz-
tályig. Így az országok közötti együttmûködés
nagyon sok diákot érintett.

Az egyes találkozókra mindig más tanulók-
ból álló csoport utazott. A megmozdulások
létszámát illusztrálandó: 2009. március 2-tõl
március 6-ig 16 tanár és 25 diák vendégeske-
dett a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban. Ná-
lunk mutatták be az iskolák színházi produk-
ciójukat. A jeleneteket táncbemutató és egy
osztály zenekarának nagysikerû bemutatkozá-
sa keretezte.

A zárótalálkozó Gießenben volt, ahol mese
témájú színházi jelenet, európai dalok éneklé-
se, táncbemutató és rockzene jelentett közös
örömöt, a résztvevõ országok közös produkci-
ójaként.

A Szilágyiban egy fotókiállítás szemlélteti az
egyes országokban tett látogatást. Tervezzük a
projekt folytatását is. A mai gyerekek számára
ilyen kapcsolatok által válik valósággá, hogy az
egyesült Európában élnek.

Közös honlapunk címe: www.eif.euweb.cz
Schneider Istvánné

A Szilágyi Európában 
– Európa a Szilágyiban 

Megrendülten 
búcsúzunk…
Testvériskola. A szó szövetséget, barátságot takar. Régóta
fogjuk egymás kezét. Báthory és Szilágyi. Sok testvérosztály,
sok kézfogás, sok közös élmény.

Tõkés Elek szerette és felkarolta ezt a kapcsolatot. A szemé-
lyes ügyének tekintette. Szerette a gyerekeket, szerette a kollé-
gáit. Szeretett minket, szilágyisokat. Rengeteget dolgozott.
Száz ötlete volt. Vagy inkább ezer, de százat meg is tudott va-
lósítani. Nem ismert akadályt, nem ismert lehetetlent.
Minket is erre bíztatott. Ne a nehézségeket nézzük. Csináljuk
meg. Mire észreveszi a hivatal, kész lesz, és örülni fognak.
Szeretett nevetni. Büszke volt az iskolájára. Minden tehetsé-
ges gyerekre és tanárra külön-külön és együtt. Gyönyörû ün-
nep volt a Báthory 430 éves évfordulója, s milyen meleg sza-
vakkal köszöntötte az iskola közösségét! A magyar közösséget.

Aki továbbviszi a hagyományokat, a maga megmaradá-
sát építi, versekbõl, dalokból, táncokból, az összetartozás örö-
mébõl. Magasra tette a mércét. A kisebbségi létben élõ magyar
gyereknek a tudás adja a tartást. Versenyek, fesztiválok,
vizsgák. A báthorysoknak mindenhol jól kell szerepelni.
Õrizte a régi iskolai eszközöket, és a legmodernebb felszerelé-
seket is megszerezte az iskolának. A jó gazda örömével vi-
gyázta, építette, óvta a Báthoryt.

Mindenre volt figyelme. Mindenkihez volt jó szava.
Hozzánk is. Gyönyörû karácsonyi üdvözleteket írt. Kézzel.
Nagy gonddal rajzolva a betûket.

Egy ideje nem tanított. Iskolát formált. Idegen nyelveken
szólni tudóként a magyarság javára hozva el a világ tudását. 
Nekünk, szilágyisoknak pedig Erdélybõl hozta, küldte el a
gazdag sodrású, míves magyar nyelvet. És a barátságot. Mert
fontosnak tartotta, hogy fogjuk egymás kezét.

Szerettük, tiszteltük Tõkés Elek igazgató urat. Bármikor
fordulhattunk hozzá okos szóért, tanácsért, biztatásért.
Szívünk mélyén élnek megfontolt, bölcs, derûs szavai.
Céljaiban tántoríthatatlan, emberségében adakozó volt. A
magyar nyelv, a magyar sors, az emberhez méltó gondolat
megannyi gonddal naponta megharcoló õre. A tanár szó ere-
deti és igaz értelmében tudást árasztó. 

Búcsúzunk Tõled, Igazgató Úr. Köszönjük, hogy a bará-
tunk voltál. Köszönjük, hogy a barátaid lehettünk.

A budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnázium 
igazgatósága és tantestülete

Az ovisok és a felnõttek körében is nagy sikert aratott az Alma együttes koncertje
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A Várnegyed Galéria új kiállítása fényképek,
tárgyak, filmek, hangfelvételek és színházi re-
likviák segítségével idézi fel Latinovits Zoltán
életét és színészi pályáját. 

„Ilyen nagy a szerelem” hirdeti Pavel Kohut
színdarabját nem messze a tárlat bejáratától a
Miskolci Nemzeti Színház egykori plakátja,
amely szerint Lidát, a nõi fõszereplõt Ruttkai
Éva, a Vígszínház vendégmûvésze játszotta,
partnere – Péter szerepében – Latinovits Zol-
tán volt.  Amikor a rendezõ kettejükre osztot-
ta e kedves komédia bohém hõseit, talán csak
sejtette, hogy egy legendás szerelemnek nyit
teret. E különleges kapcsolatról rövid idõn
belül az egész ország tudott. A mûvészpár bol-
dogságáról szól az a kinagyított fotósorozat is,
amely Endrõdy Sándor utcai otthonukban
készült. A képeken látható tárgyak, a konyha-
szekrény tetején elhelyezett népi korsók, a pla-
fonig érõ könyvespolc, egy hintaszék, és a ker-
ti bútorok a Színészkirály és Színészkirálynõ
hétköznapjainak személyes emlékei. 

A közönség nem felejtette el Ruttkai és
Latinovits közös színházi fellépéseit, illetve
filmjeit. A Ványa bácsi, a Kárpáthy Zoltán, a
Tanulmány a nõkrõl vagy a Szindbád hangu-
latát olyan elevenen idézik fel a fotók, hogy
szinte halljuk a hangjukat, látjuk a mosolyu-
kat és érezzük a kellékek illatát.

A Gyászunk a Színészkirályért címû kiállí-
tás a harminchárom esztendeje elhunyt La-
tinovits Zoltán legjelentõsebb színpadi szere-
peit: Pirandello: IV. Henrikjét, Machiavelli:
Mandragóráját, Arthur Miller Willy Loman-
jét, Illyés Gyula Különcét, Nazim Hikmet:
Legenda a szerelemrõl-t épp úgy felidézi, mint
a Szegénylegények, a Sellõ a pecsétgyûrûn, a
Foto Haber és az Utazás a koponyám körül cí-
mû filmeket. 

A galéria tárlóiban egy mûszaki rajzokkal il-
lusztrált, megsárgult füzet emlékeztet az egy-
kori építész-hallgatóra. A jegyzetek körül cik-
kek, és Ködszurkáló címû önéletrajzi mûvé-
nek egy példánya látható. Nem sokkal odébb
egy sokat forgatott, szétterített könyv: Krúdy
világa – Ruttkai Éva kedves beírásával. A sa-
rokban egy régi díszlet, hatalmas ikon idézi fel
az 1973-ban, Veszprémben bemutatott Kis-
polgárok címû Gorkij darabot. A pravoszláv
stílusú képet annak idején Latinovits festette,
Molnár Péterrel közösen. 

A fotók, emléktárgyak, korabeli kritikák
és újságcikkek között egy 1968-ban keletke-
zett rövid önportré érzékelteti a színész sze-
mélyiségét: „Szenvedélyem az igazságkere-
sés/ Káros szenvedélyem a dohányzás,/Meg
az, hogy tehetségtelen, ezért rosszakaratú em-
berekkel/Összeférhetetlen vagyok.” Latino-
vits emlékét a galéria falán – akár egy alkalmi
oltár – Pilinszky János: In memoriam L. Z. cí-

mû verse, és az alatta elhelyezett két gyertya
õrzi. A kiállítást megnyitóján dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester arra emlékeztet-
te a jelenlévõket, hogy június 4-e az egész or-
szág számára gyásznap, amelyre emlékezni és
emlékeztetni kell. Nyolcvankilenc évvel ez-
elõtt a trianoni döntés nyomán szétesett ha-
zánk, és ezt a Magyarországon született em-
berek, azóta sem tudják feldolgozni. Har-
minchárom éve ugyanezen a napon olyan
mûvész távozott közülünk, aki hatalmas ûrt
hagyott maga után. E koraesti órában indult
el Szentesen a vasút felé. A gyász, amit a szí-
vünkben hordozunk, közös az országért és a
színészkirályért – mondta dr. Nagy Gábor
Tamás, majd egy rövid, megrázó naplórészle-
tet idézett Karinthy Frigyestõl, aki 1918-ban
vesztette el feleségét, Bogát.

A bevezetõ gondolatok után két verset hall-
hatott a közönség. Kányádi Sándor: Promé-

teusz – Latinovits Zoltánnak, és Illyés Gyula:
L. Z. halála címû versét Dudás Dorottya sza-
valta el.

A Latinovits Zoltán és Ruttkai Éva hagyaté-
kából összeállított tárlatot Szigethy Gábor iro-
dalomtörténész nyitotta meg. A kiállítás júli-
us 11-ig a Batthyány u. 67. szám alatt, keddtõl
szombatig 11-tõl 18 óráig tekinthetõ meg.

roj

Egy tiszteletbeli magyar
Beszélgetés Bryan Cartledge 
nagykövettel Trianon tragédiájáról

A világtörténelemben
is párját ritkítja a ránk
mért I. világháborús
ítélet. Nem volt nálunk
szétszaggatottabb, meg-
csonkítottabb ország.
Nem élt olyan magyar
család, amelyet ne érin-
tett volna a békediktá-
tum: egyik a szüleit, má-
sik a testvérét, harma-
dik a võlegényét veszí-
tette el. Házát, földjét,
mindenét.

Reményik Sándor
költõ acélgyûrût készít-
tetett magának, és belevésette: 1920. június 4. – hogy
a nap minden percében érezze az égõ fájdalmat.

Sir Bryan Cartledge angol történész 1980-83 között
volt nálunk nagykövet. Mikor nyugdíjba ment egy oxfor-
di kollégium élérõl, hét évet szánt az életébõl arra, hogy
megírja Magyarország történetét.

Hazájában történelmünk avatott ismerõjeként tart-
ják számon, ennek köszönhetõ, hogy a trianoni béke-
szerzõdés hátterére, alkuinak feltárására õt kérték fel.

Könyve – Trianon egy angol szemével – Officina ki-
adó, a londoni Haus Publishing Ltd által megjelente-
tett sorozat számára készült. Harminckét kötetbõl áll, s
azzal foglalkozik, milyen szerepet játszottak a konferen-
cián részt vevõ államok, és a döntések milyen hatással
voltak az adott országra.

Az évforduló estéjén, a zsúfolt Litea Könyvesboltban
kérdeztem õt munkájáról és régi emlékeirõl.

– Az angol kiadást márciusban mutatták be a londo-
ni Magyar Intézetben – felelte az angol történész. – Az
országos bemutató visszhangját nehéz megjósolni, re-
mélem, sok ember megismeri történelmük nagy tragé-
diáját, és nem bánt senkit.
s Az adatok mindennél többet mondanak.

A trianoni békeszerzõdés 282.000 négyzetkilométer-
rõl 93.000-re csökkentette Magyarország területét, egy-
harmadára. A lakosság létszáma több mint a felével fo-
gyatkozott: 18,2 millióról 7,9 millióra. Csak a Romá-
niának átadott terület nagyobb volt, mint a megma-
radt csonka rész. Több mint 3 millió etnikai magyar ke-
rült idegen fennhatóság alá. Magyarország elvesztette
minden só-, arany-, ezüst-, réz-, higany-, és mangánkész-
letét és olajkútjai zömét is. Fenyõerdeinek 97%-át,
bükkerdeinek és más lombhullató részeinek 87%-át,
tölgyeinek 68%-át vették el, minden hegyi legelõjével
együtt. Jól fejlett feldolgozóipara számára csak egy ke-
vés gabona maradt. Mindent egybevetve Magyarország
az 1914 elõtti nemzeti vagyonának csak 38%-ával ren-
delkezett!
s Egy ilyen fontos könyv után milyen végsõ összegzést lehet
megvonni?

A politikusoknak, államférfiaknak soha nem szabad el-
feledkezni arról, hogy amit fél óra alatt eldöntenek, an-
nak a hatása nem csak rövid ideig fog tartani. 1920-ban
nem jól cselekedtek a gyõztesek, sok hibás döntést hoz-
tak, de ezeket megoldani valószínûleg csak az Európai
Unió határain belül lehet. Magyarország már tagja az
uniónak, ahogy a szomszédos országok csaknem mind-
egyike, s az unió nagy hangsúlyt fektet az emberi jogok-
ra, remélhetõleg meg fogja védeni a határon túli kisebb-
ségeket is.
s A világtörténeti események sodrában felvillan két ma-
gyar politikus portréja.

Mindkettõ élete szimbolikus jelentõségû. Károlyi
Mihály hiszékeny, naiv vezetõ volt, aki tûrte, hogy a vál-
ságos napokban az erõszakos kommunista gépezet leti-
porja az országot. Bethlen István hazájához hû államfér-
fi, aki mindkét diktatúrának útjában állt. Szinte hajtó-
vadászat folyt ellene a Gestapo részérõl, és szovjet bör-
tönkórházban halt meg.
s Magyarországon ma is óvatosan kezelik Trianon problé-
máját.

Ezért is próbáltam összefoglaló munkát írni. Önök ma-
gyarok, keveset tudnak az elõzményekrõl, errõl részlete-
sen írtam. A különbözõ delegációk felépítésérõl és néze-
térõl, a nem szûnõ magyarellenes propagandáról.
Múltba tekintõ kritikával kell nézni Trianont. Persze
könnyû ma okosnak lenni, akkor nagyon nehéz volt.
Hiba, hogy mindent Trianonra vezetnek vissza. Iszonyú
nehéz, majdnem lehetetlen, de mégis meg kell találni a
remény szavát!
s Milyennek látja a magyarokat?

A magyarok hajlanak arra, hogy igaznak higgyék azt,
amire vágyakoznak. Ez azért van, mert történelmük
nagy fordulópontjain hihetetlennek tûnt, hogy a hely-
zet még rosszabb lehet. De amikor ez bekövetkezett,
mindig túlélték és talpra álltak.
s Beszélgetésünknek azt a címet adom: Egy tiszteletbeli
magyar.

Nagyon megtisztelõ, amit mond. És jól esett a köszönet
a könyveimért. Nagyon meglepett az õszinte érdeklõ-
dés, a sok ember ebben a különös hangulatú szalonban.
Remélem, ha legközelebb jövök Magyarországra, nem
ilyen fájdalmas dolgokról lesz szó. A nemzet újjászületé-
sérõl fog beszámolni tehetséges és lelkes fordítom,
Bánki Veronika. 

Fenyvesi 

A Színészkirályra emlékezik a galéria

Az Édeskeserû ízig-vérig táncszínházi produk-
ció, megvan benne mindaz, ami a mai színpa-
di elõadások sajátja: a modern koreográfia
végleteket próbáló feszültsége, a díszlet jelzés
értékû de sokat mondó egyszerûsége, a képi
elemek bátor alkalmazása, kimondott és ki-
mondatlan utalások, az ellentétpárok diszhar-
móniájából építkezõ jelentések sokasága.
Visszanyúl a gyökerekhez, miközben utópisz-
tikusan modern, nem csupán egyesíti a múl-
tat és a jelent, hanem egyszersmint a jövõbe
tekint. Az elõadáson Erdély szubjektív mó-
don összeválogatott népzenéje jelenik meg,
olyan kulisszák között, melyek bebizonyítják,
hogy ezeréves kultúránk igenis átmenthetõ a
XXI. századba. Ahogyan Mihályi Gábor ren-
dezõ-koreográfus fogalmaz, az Er-
délyrõl való mesélés, a szülõföld
kényszerû elhagyásának története a
színház eszköztárának bátor haszná-
latával, a szereplõk és jelmezek for-
mabontó alkalmazásával újszerû ki-
fejezõdést nyer. A tradicionális és vá-
rosi viseletbe öltözött táncosok az
idõ és a tér dimenzióján átlépve kap-
csolatot teremtenek a tradíció és a
mai világ között. Az õsszínházat fel-
idézõ falra vetített árnyképeken egy-
mást váltják az édes-keserû erdélyi
sztereotípiák és érzések, a traktor, a
bicikli és a busz, a keresztény kopja-
fák, Kós Károly rajzai, a sámándob
napja és holdja, drakula és a magas-
ból letekintõ angyal sejtelmes alakja. 

Az elõadás nem akarja elhitetni,
hogy mindez Erdélyben, évszázadok-
kal korábban történik. Inkább szán-
dékosan leleplezi a színházat, felleb-
benti a függönyt, azt hangsúlyozza,
hogy a történet itt és most, körülöt-
tünk játszódik. Ezzel is arra hívja fel a
figyelmet, hogy nem csak a globalizá-
ció létezik, járhatjuk a saját utunkat

is, ha kellõképpen ismerjük és értjük kultú-
ránkat.  

A Magyar Állami Népi Együttes telt ház
elõtt zárta a színházi évadot a Hagyományok
Házában május végén. Az Édeskeserû címû
tánckölteményt legközelebb õsszel láthatja a
közönség a székházban.

Az együttes azonban, a színházi társulatok-
hoz képest, a nyáron sem pihen, június köze-
pén Szerbiában vendégszerepel a lassan egy
évtizede sikeres Naplegendával. Az amatõr
táncegyüttesekkel való összefogás eredménye-
képpen a vidéki közönség is többet láthatja az
együttest, hiszen nem kell hetente kétszer a
székházban mûsort adniuk, így fel tudnak lép-
ni többek között Gyõrben, Siófokon, Verõ-

cén, Székesfehérváron és Makón is. A Corvin
téren ezalatt hetente kétszer Magyar vir-
tus–Hungarian spirit címmel budapesti és
környéki együttesek adnak kétrészes folklór-
mûsort az Állami zenekarának közremûködé-
sével.

Szeptembertõl szabad-bérlettel, nyugdíja-
soknak szóló délutáni mûsorokkal, ifjúsági is-
meretterjesztõ elõadásokkal várja újra a kö-
zönséget az együttes. A Hagyományok Háza a
költségvetési megszorítások ellenére igyekszik
az eddigi programjait fenntartani, így tovább-
ra is lehet jelentkezni az iskolai csoportoknak
szóló bérletes elõadásokra és komplex isme-
retterjesztõ foglalkozásokra. Elindulnak a kéz-
mûves, népi ének, furulya-, tánc- és mesetan-
folyamok is. A „Dúdoltam én...” sorozat is
folytatódik, õsszel Kiss Ferenc és Majorosi
Mariann, a Csík zenekar énekese tekint vissza
eddigi pályájára barátai, zenésztársai kíséreté-
ben. - pp - 

Tánc erdélyi muzsikára, avagy Édeskeserû
A színház formanyelvét segítségül hívva egyedülálló módon értelmezi újra az autentikus erdélyi népzene
és néptánc hagyományait az Állami Népi Együttes legújabb elõadása. A látványos színpadi elemekben
bõvelkedõ, néha meghökkentõen XXI. századi Édeskeserû a modern és a tradicionális összekapcsolásával
a népi kultúra vállalásának fontosságára hívja fel a figyelmet.  
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Beszámoló a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány
2008. évi tevékenységérõl
A közalapítvány célja elsõdlegesen Márai Sándor emlékének ápolása, irodalmi,
mûvészeti értékek megõrzése, megismertetése, közkinccsé tétele. Tevékeny-
sége ennek megfelelõen irodalmi alkotások kiadásának segítésére és kulturá-
lis programok megvalósításának támogatására irányul. 

Az alapítvány kuratóriumának elnöke dr. Szakály Sándor, tagjai: dr. Nagy
Gábor Tamás, Sediánszky János, Hergár Jenõné Stróbl Krisztina, dr. Falvy Zol-
tán, Kelemen László, Szalóky Károly.  

Az Ellenõrzõ Bizottság elnöke Legény Kinga, tagjai: Kovács György, dr.
Réthy Endre, Kibédi Tamás és Iványi Tibor.

A közalapítvány kuratóriumát, valamint Ellenõrzõ Bizottságát érintõ - 2007.
április 26-án hozott alapítói határozatnak megfelelõ – a társadalmi szervezetek
nyilvántartásában szereplõ adatok átvezetésére irányuló eljárás során a
Fõvárosi Bíróság elrendelte a közalapítványt érintõ változás bejegyzését.

A Fõvárosi Bíróság döntése nyomán az újonnan kijelölt kuratórium jóhisze-
mûen, a közalapítvány fenntartásának, valamint céljainak elérése érdekében
megkezdte mûködését és ennek keretében döntéseket hozott.

A Fõvárosi Bíróság változásokat átvezetõ végzésével szemben, annak jog-
erõre emelkedése elõtt, a Fõvárosi Fõügyészség fellebbezéssel élt. A fellebbe-
zés folytán a Fõvárosi Ítélõtábla a megyei bíróság döntését - tartalmi és alaki
hiányosságok okán -, hatályon kívül helyezte. Az Ítélõtábla határozata nyomán
ezáltal a közalapítvány mûködésében egy „ex lex” állapot állt elõ, melyet az
Alapító rövid úton orvosolt azáltal, hogy a Fõvárosi Ítélõtábla végzésének meg-
felelõ kérelem alapján, egy újabb nyilvántartási eljárást kezdeményezett.

Támogatásként az alapítótól 7 millió forint érkezett az alapítvány számlájá-
ra 2008-ban.

A közalapítvány 2008. évben is elkülönítette a Márai Sándor nevével fém-
jelzett, rendkívül sikeres irodalmi rendezvénysorozat megrendezéséhez szük-
séges 2,6 millió forintos összeget, amelyet teljes egészében a rendezvény költ-
ségeire fordított.

Az Írott Szó Alapítvány és a Márai Sándor Közalapítvány közös szervezésé-
ben 2008-ban is megrendezésre került az ún. „Magyar Napló hajóút”, amely-
nek költségeihez 300 ezer forinttal járult hozzá az alapítvány.

A Magyar Napló Budapest I. kerületét bemutató lapszámának megjelente-
téséhez 800 ezer forintot biztosított a kuratórium.

A Nap Kiadó gondozásában megjelent „In memoriam Márai Sándor” címû
kötet kiadásának költségeihez 400 ezer forint támogatást nyújtott a kurató-
rium.

A Magyar Evangélikus Ifjúsági Szövetség az alapítvánnyal közösen „zenés
irodalomórát” hirdetett a kerületi középiskolás diákoknak. Erre a rendezvény-
re 300 ezer forintot különített el a kuratórium.

Az alapítvány megjelentette „A sziget nem elég magas” címû, Babits Mihály
verseibõl készült válogatásalbumot. Ennek összköltsége 2,2 millió forint volt.
Az összegben benne foglaltatik a szerkesztés-rendezés díja, a jogdíjak, a köz-
remûködõ színészek tiszteletdíja, a gyártás költségei, a borítóterv elkészítésé-
nek díja és a stúdiómunkával járó költségek is.

A mûködési költségek 800 ezer forintot tettek ki. Ez az összeg tartalmazza
a könyvvezetési és könyvvizsgálati díjat, az adminisztrációs munkákért kifize-
tett megbízási díjat és járulékait valamint a bankköltséget.

A közalapítvány mérlege és eredmény-kimutatása egyezõséget mutat a fõ-
könyvi kivonat adataival. 

A közalapítvány határidõre benyújtotta az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatalhoz az államháztartással szemben fennálló adó- és járulékfizetési köte-
lezettségekrõl szóló bevallását.

dr. Szakály Sándor, a kuratórium elnöke

**            **            **
Beszámoló a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány
2008. évi tevékenységérõl
A közalapítvány célja változatlanul a bûnmegelõzés javítása, a közbiztonság
megszilárdítása Budapest I. kerületében. Döntései e céloknak megfelelõen
születnek. 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének
2007. április 26-i ülésén hozott döntése szerint az alapítvány kuratóriumának
elnöke ifj. dr. Juhász Imre, tagjai: dr. Hegedûs György, dr. Czirják Róbert, dr.
Nagy Gábor Tamás, dr. Séllyei Gábor, dr. Kesztyûs Rudolf és Nyulászi András. 

Az Ellenõrzõ Bizottság összetétele változatlan. Az elnök Gecse Gábor, a ta-
gok: dr. Tamási Róbert, dr. Szegõ Krisztina, Bonafert Rozália és Vecsey András.

A közalapítvány kuratóriumát, valamint Ellenõrzõ Bizottságát érintõ -
2007. április 26-án hozott alapítói határozatnak megfelelõ - a társadalmi szer-
vezetek nyilvántartásában szereplõ adatok átvezetésére irányuló eljárás során
a Fõvárosi Bíróság elrendelte a közalapítványt érintõ változás bejegyzését.

A Fõvárosi Bíróság döntése nyomán az újonnan kijelölt kuratórium jóhisze-
mûen, a közalapítvány fenntartásának, valamint céljainak elérése érdekében
megkezdte mûködését és ennek keretében döntéseket hozott.

A Fõvárosi Bíróság változásokat átvezetõ végzésével szemben, annak jog-
erõre emelkedése elõtt, a Fõvárosi Fõügyészség fellebbezéssel élt. A fellebbe-
zés folytán a Fõvárosi Ítélõtábla a megyei bíróság döntését - tartalmi és alaki
hiányosságok okán -, hatályon kívül helyezte. Az Ítélõtábla határozata nyomán
ezáltal a közalapítvány mûködésében egy „ex lex” állapot állt elõ, melyet az
Alapító rövid úton orvosolt azáltal, hogy a Fõvárosi Ítélõtábla végzésének meg-
felelõ kérelem alapján, egy újabb nyilvántartási eljárást kezdeményezett.

A közalapítvány tevékenysége elsõdlegesen az I. kerület közbiztonságának
javítására és a közrend védelmét ellátó I. kerületi Rendõrkapitányság támoga-
tására irányult. Ennek megfelelõen az alapítvány az I. kerületi rendõri állomány
jutalmazására 2008-ban bruttó 4.138.508 forintot fordított. 

A rendõrségi munka hatékonyságának növelése érdekében az alapítvány
fedezi a rendõrkapitányság használatában lévõ mobiltelefonok költségeit, vi-
seli a rendõrkapitány használatában lévõ gépkocsi biztosítási és javítási költsé-
geit, továbbá üzemanyag hozzájárulást bocsát a rendõrkapitányság rendelke-
zésére minden hónapban. Ezek összesen 2.319.491 forintot tettek ki az elmúlt
évben.

Mindezen túlmenõen az alapítvány 400.000 forint értékben klímaberende-
zést szereltetett a rendõrség helyiségeibe, ezzel téve komfortosabbá a munka-
körülményeket.

A Budapest I. kerületi Készenléti Polgárõr Egyesület munkájának segítése
érdekében az alapítvány két személyautót bocsátott rendelkezésükre. Ezek
karbantartására 2008-ban 200.000 forintot fordított az alapítvány.

A mûködési költségek összesen 1,1 millió forintot tettek ki. Ez az összeg tar-
talmazza a könyvvezetési és könyvvizsgálói díjat, az adminisztrációs munkáért
kifizetésre kerülõ megbízási díjat, az ezután fizetendõ bérjárulékokat és a
bankköltséget.

A közalapítvány határidõre benyújtotta az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatalhoz az államháztartással szemben fennálló adó- és járulékfizetési köte-
lezettségekrõl szóló bevallását.

A közalapítvány mérlege és eredmény-kimutatása egyezõséget mutat a fõ-
könyvi kivonat adataival. 

Kuzma József, a kuratórium elnöke

Beszámoló

Mono Galéria (Budapest, I., Ostrom u. 15.)
Június 18-tól július 4-ig Horváth Gábor fotómûvész kiállítását tekinthetik meg.
Július 9-tõl július 31-ig ART and Design címmel csoportos kiállítás.

Királyi Borház és Pincemúzeum  (Budapest., I., Szent György tér)
Július 3-án 20.30 órakor: Bach-est Szabó Anitával. Mûsor: III. Brandenburgi verseny G-

dúr BWV. 1048, IV. Brandenburgi verseny G-dúr BWV. 1049, H-moll szvit BWV. 1067.
Jegyinformációk: Királyi Borház és Pincemúzeum, www.kiralyiborok.com, tel.: 267-1100.

Vízivárosi Galéria (Budapest, II., Kapás u. 55.)
A Kerület napja rendezvénysorozat keretében a Breznay mûvészcsalád tagjainak fest-

ményeibõl nyílt kiállítás. Breznay József, felesége Gánóczy Mária és fiuk Breznay Pál képei
megtekinthetõk július 22-ig, keddtõl péntekig 13-18, szombaton 10-14 óráig.   

Várfok Galéria – Várfok terem (Budapest, I., Várfok u.14.)
Várady Róbert: A régieknél újabb képek. Megnyitó: 2009. július 2., csütörtök, 18 és 20

óra között. A kiállítást megnyitja: Rieder Gábor mûvészettörténész.

Várfok Galéria – XO terem (Budapest, I., Várfok u. 11.)
Martin C. Herbst: most már dereng. Megnyitó: 2009. július 2., csütörtök, 18 és 20 óra

között.

Tabán Teázó (Budapest, I., Attila út 27.)
A Mûvész-Szerda kiállítások keretében Lélekképek címmel V. Szabó Noémi grafikái

láthatók július 28-ig. 

Programok
Tisztelt Szerkesztõség!
Capri Olaszország legismertebb, és talán legszebb szige-
te. A mi Margitszigetünknél alig nagyobb, de hegyes,
dombos turistaparadicsomot évente százezrek látogat-
ják, köztük szép számmal hazánk fiai – lányai is. Az ösz-
szesen 7000 állandó lakosú szigeten két település talál-
ható: Capri városa, és Anacapri. 

Capri a kikötõ fölött helyezkedik el, és az érkezési
helyrõl sétálva, autóbusszal, vagy a Budavári siklóhoz
hasonló felvonóval közelíthetõ meg. A sikló felsõ állomá-
sánál – szintén hasonlóan a budai várhoz – csodálatos
kilátást kínál a városka fõtere, a Piazzatta. Rögtön a fõ-
tér mellett egy mini autóbusz „pályaudvar” található, in-
nen indul a négy helyi járat a további látnivalók megte-
kintéséhez. Ennek a térnek a neve magyarul: Magyar-
ország 1956-os mártírjainak tere. Csodálatos érzés volt
látni, hogy Olaszország egyik leglátogatottabb helyén,
annak közlekedési csomópontján emlékeztetik a világ
minden sarkából arra járókat Magyarország történe-
lemformáló hõseire.  És elgondolkoztam azon, hogy va-
jon egy olasz-magyar-angol nyelvû emléktáblát és eset-
leg egy szorosabb (akár testvérvárosi) kapcsolatot nem
érdemelne-e ki ez a figyelmesség?

Korbuly Sándor

Postaláda

Egységesíti a Várba érkezõk tájékozódását
segítõ nagyméretû utcatérképek megjele-
nését az önkormányzat. A jövõben vala-
mennyi eligazító táblán ugyanaz a felülné-
zeti metszet lesz látható.

Másfél évtizeddel ezelõtt döntött úgy az
önkormányzat, hogy a Vár turisztikailag
frekventált pontjain térképeket helyez el.
A turistákat segítõ irányító táblákon a Vár
háromdimenziós, az épületeket is bemuta-

tó grafikai képe látható. Eredetileg kétféle,
a középkori ábrázolást követõ térkép léte-
zett, melyek különbözõ perspektívából
mutatták be a várfalakon belüli területet.
Ennek megfelelõen a táblákat úgy helyez-
ték el, hogy a nézõ szemszögébõl az adott
tájékozódási ponthoz viszonyítva a legtel-
jesebb képet mutassák. 

A táblák egy részét most azért kell kicse-
rélni, mert kiderült, hogy az azokon látha-

tó térképet készítõ Somogyi Gyõzõ grafi-
kus mûvész engedélye és nevének feltünte-
tése nélkül kerültek kihelyezésre. Bár az
önkormányzat nem tudott arról, hogy a
grafikát szerzõi jog védi, a bíróság döntése
értelmében leszereli a kérdéses táblákat. A
négy orientáló táblát a Vár más pontjairól
már jól ismert térképekkel helyettesítik. A
cserére várhatóan még júniusban sor ke-
rül.  pp. 

Egész nyáron át hetente háromszor lép fel a Prima Primissima dí-
jas Csillagszemû táncegyüttes a Szent György téren. A Budavári
Szabadtéri Színpadon a magyar nyelvterület legszebb táncai eleve-
nednek meg a népviseletbe öltözött fiatalok és gyerekek tolmácso-
lásában. A kezdeményezésnek köszönhetõen a turisták a remé-
nyek szerint a korábbinál hosszabb idõt töltenek majd el a Várban.

A Szent György tér nyugati oldalán, a Sándor-palotával
szemben felállított háromszáz fõs szabadtéri színpadon az el-
múlt négy évben Sakk-Matt Vár címû történelmi show szóra-
koztatta a közönséget. Köllõ Miklós rendezésében világhírû
játékosok – köztük Napóleon, Einstein, vagy Benyovszky
Móric lejegyzett partijait mutatták be a sakkfiguráknak öltö-
zött szereplõk. 

A hiánypótlónak szánt produkciót beharangozó sajtótájé-
koztatón Somogyi Gabriella a programokat szervezõ Buda-
vári Nonprofit Kft. projektmenedzsere elmondta, hogy a tu-
risták csak rövid ideig maradnak a Várban, az átlagos itt tar-
tózkodás még a két órát sem éri el. Ezen szeretne változtatni a
Budavári Nonprofit Kft., amikor a Várba hozza a Csillagsze-
mû Táncegyüttest. A cél az, hogy az idelátogató turisták mara-
dandó élményekkel gazdagodjanak és jó szívvel emlékezze-
nek vissza a Várban töltött idõre. Az együttmûködés értelmé-
ben egész nyáron, pénteken és a hétvége mindkét napján es-
te hattól csillagszemû produkciót láthatnak az érdeklõdõk a
szabadtéri színpadon. 

Tímár Böske a Csillagszemû Táncegyüttes mûvészeti igaz-
gatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyszín nem teljesen is-
meretlen az együttes számára, hiszen a sakk produkcióban is a
csillagszemû gyerekek szerepeltek. Táncosként azonban most
lépnek fel elõször a vári színpadon, ahol ezúttal is a legszebb,
egyúttal a legvirtuózabb magyar táncokkal kápráztatják el a kö-
zönséget. A hatvanperces elõadásokon alkalmanként húsz pár
táncos lép fel, a mûsorban a felnõttek mellett gyerekek is szerepet
kapnak, akik között a legfiatalabb alig hétéves. A magyar népze-
ne már az elõadások elõtt egy órával megszólal, a népviseletbe öl-

tözött csillagszemûek napközben a Vár területén népszerûsítik a
produkciót.

Élõvé kell tenni a Várat a programot külföldön is promotáló
BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. ügyvezetõje szerint.
Fekete László kiemelte, hogy a felmérések szerint a Várba min-
den Budapestre érkezõ turista legalább egyszer ellátogat. Éppen

ezért fontos, hogy legyenek olyan állandó események, melyek élõ-
vé teszik a történelmi kulisszákat. 

Ilyen a Csillagszemû Táncegyüttes mûsora is, hiszen a magyar
néptánc önmagában is hungarikum, az õsi hagyományok to-
vábbvivõje, amit minél több külföldinek kell megmutatni.

A Kht. saját eszközeivel segíti a program népszerûsítését, a bu-
dapesti idegenforgalmi irodák mellett a napi egymillió feletti né-
zettséggel büszkélkedõ saját honlapján és a külföldi sajtón keresz-
tül viszi hírét az eseménynek.     K. Á.

Csillagszemûek a budai Várban

Régi-új turista irányítótáblák a Várban

A Tabáni Spartacus utánpótlás labdarúgó szakosztálya immá-
ron harmadik szezonján van túl megalakulása óta. Minden év
hozott elõrelépést a sportban és a szakosztály építésében is.

Az év legnagyobb sikere, hogy elõször sikerült bajnoki címet
ünnepelnünk. Az U17-es korosztályunk veretlenül(!) lett elsõ a
Budapest bajnokságban Egyházi Gergely edzõ irányításával.
Olyan gyerekek lettek bajnokok, akik a tanulás mellett a sport-
ban is kiválóak. Közülük néhányan szinte óvodás koruk óta a
Czakó utcai pályán kergetik a labdát.

Idén harmadszor rendeztük meg a Machos Ferenc emléktor-
nát, immáron tíz csapat részvételével. Több egyesület ugyanis
reklamált, hogy õket miért nem hívjuk meg. Ez mindenképpen
a siker jele. Idén ráadásul a tornát az I. Budavári Labdarúgó
Fesztivál keretében bonyolítottuk le, amely szintén a szakosz-
tály kezdeményezésére és szervezésében jött létre.
Kiemelkedõ siker az is, hogy a Budavári Önkormányzat, a szak-

osztály és a Felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia által
kölcsönösen aláírt együttmûködési megállapodás keretében
zajló munka eredményeként Zemplényi Tamás felvételt nyert
az akadémiára, ezzel õ az elsõ Tabáni Spari játékos, aki Fel-
csúton focizhat tovább.

Az egyetlen igazi problémát az okozza, hogy a területen folyó
építkezés miatt jelenleg nem használható a mûfüves pálya, a fü-
ves pálya pedig rendkívül rossz állapotban van. De ahogy eddig,
ezután is lépésrõl lépésre haladunk elõre, biztosan sikerül erre
a problémára is megoldást találni, már csak azért is, mert egyre
több gyerek szeretne az I. kerületben, a Tabáni Spartacusban fo-
cizni. G. T. G. 

Lépésrõl lépésre 
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I. FEJEZET

Általános rendelkezések

AA  rreennddeelleett  ccéélljjaa
1. §

(1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság fenntar-
tása érdekében, a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat illetékességi területén meghatározza az önkor-
mányzat által biztosított egyes gazdasági válságkezelés-
sel kapcsolatos pénzbeli és természetbeni támogatások
formáit és értékét, a támogatási eljárás szabályait, vala-
mint a támogatott jogait és kötelezettségeit. 

(2) A jogosult részére – az e rendeletben meghatáro-
zottak szerint 

a) lakás helyreállítási támogatás 
b) közüzemi díjhátralék támogatás valamint
c) nyugdíjkorrekciós eseti átmeneti támogatás nyújt-

ható. 
(3) Az e rendeletben szabályozott támogatások vissza

nem térítendõ szociális támogatásnak minõsülnek, me-
lyet a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a
Válságkezelési Alap szociális keretében nyújt. 

AA  rreennddeelleett  hhaattáállyyaa
2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest I. kerület
közigazgatási területén élõ lakóhellyel rendelkezõ: 

a) magyar állampolgárokra,
b) bevándorlási engedéllyel rendelkezõ személyekre, 
c) letelepedési engedéllyel rendelkezõ személyekre, 
d) a magyar hatóság által menekültként elismert sze-

mélyekre. 
(2) A rendelet területi hatálya a Budapest I. kerület

Budavári Önkormányzat közigazgatási területén elhe-
lyezkedõ ingatlanokra terjed ki. 

(3) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete, annak Népjóléti Bizottsága, a Pol-
gármester, a Polgármesteri Hivatal továbbá az Önkor-
mányzat személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti intézményei az e rendeletben foglalt sza-
bályokat alkalmazzák. 

AA  ttáámmooggaattáássookk  mmeeggáállllaappííttáássáánnaakk  áállttaalláánnooss  sszzaabbáállyyaaii
3. §

(1) A pénzbeli és természetbeni támogatásokat a család-
központú ellátás elvének érvényesítésével kell biztosíta-
ni. Az igénylõ jogosultságának elbírálása során a család-
ban életvitelszerûen együtt élõ személyek életkörülmé-
nyeit, szociális helyzetét egységben kell vizsgálni.

(2) A rendelet alkalmazásában: a jövedelem, a vagyon,
a család, a közeli hozzátartozó, az egyedül élõ, a háztar-
tás, a rendszeres pénzellátás, a keresõtevékenység, az
aktív korú, az egyedülálló, tartósan beteg fogalmára néz-
ve a Szociális törvény szabályai az irányadóak. 

(3) A jövedelemszámításra, a jogosulatlanul igénybe
vett támogatásra vonatkozó rendelkezés a Budavári Ön-
kormányzat Képviselõ-testületének 12/1999. (VI.25.)
Kt. rendelet (a továbbiakban Szociális rendelet) 4. §, 6. §
és 12. §-ain alapul. 

(4) A rendeletben foglaltakat a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény szabályaival együtt kell alkalmazni. 

4. §
(1) A támogatásra irányuló eljárás kérelemre indul. 
Az ügyfél kérelmét - az igénylésre rendszeresített

nyomtatvány, továbbá a jogosultság megállapításához
szükséges nyilatkozatok, igazolások csatolásával 

a) az 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatá-
sok esetében a Budapest I. Kerület Budavári Önkormány-
zat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központja (a
továbbiakban: Szolgáltatási Központ) székhelyén (1012
Budapest, Attila út 89.) nyújthatja be személyesen hivata-
li idõben, vagy küldheti el e címre postai úton.

b) az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti támogatás
esetében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban Hivatal) Ügy-
félszolgálati Irodáin (1013 Budapest, Attila út 12., 1011
Budapest, Iskola utca 16., 1014 Budapest, Kapisztrán tér
1.) nyújthatja be személyesen hivatali idõben, vagy küld-
heti el e címekre postai úton.

(2) A támogatások megállapítására irányuló eljárás
során e rendeletben szabályozott valamennyi támogatá-
si formánál környezettanulmányt kell készíteni. A kör-
nyezettanulmányt a Szolgáltatási Központ készíti el.

(3) Hiányos dokumentáció, valamint a környezettanul-
mány elkészítésének kérelmezõ általi akadályozása a
kérelem elutasítását vonja maga után.  

5. §
A lakás helyreállítási és a közüzemi díjhátralék támo-

gatási kérelmet év közben folyamatosan lehet benyújta-
ni a Válságkezelési Alap rendelkezésre állásáig. 

AA  ttáámmooggaattáássookk  ppéénnzzüüggyyii  sszzaabbáállyyaaii

6. §
(1) A támogatások kifizetése – a nyugdíjkorrekciós

eseti átmeneti támogatást kivételével - a szolgáltatók ré-
szére történik közvetlen módon az alábbiak szerint: 
a) lakás helyreállítási támogatás összegét az önkormány-
zat a jogosult adatainak megjelölésével a Budapest I. ke-

rületi Önkormányzat Gazdasági Mûszaki Ellátó Szer-
vezete (1011 Budapest, Iskola utca 16., a továbbiakban
GAMESZ) költségvetési elõirányzata részére folyósítja;
b) közüzemi díjhátralékosok támogatásának összegét az
önkormányzat - a jogosult adatainak egyidejû megjelölé-
sével - a Héra Alapítvány (1122 Budapest, Moszkva tér
16.) részére közvetlenül folyósítja. 

(2) A támogatás folyósítása az (1) bekezdés a) pontja
vonatkozásában a jogosultság elbírálását követõ hó 5.
napjáig történik. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja vonatkozásában a támo-
gatás folyósítására a Héra Alapítvány jogosultat támoga-
tó döntését követõen a Héra Alapítvány számlájára tör-
ténik, az Alapítvány támogató döntésérõl szóló értesítés
kézhezvételét követõ hó 5. napjáig. 

7. §
E rendeletben szabályozott lakás helyreállítási és a köz-
üzemi díjhátralék támogatások az önkormányzat
Válságkezelési Alapja éves keretéig terjedhet, az Alapra
elkülönített kereten túl újabb kérelem nem fogadható be.

EElllleennõõrrzzééssii  sszzaabbáállyyookk
8. §

(1) A jogerõsen megállapított támogatások felhaszná-
lásáról minden év december 31-ig 

a) a lakás helyreállítási támogatás esetében a GAMESZ, 
b) a közüzemi díjhátralék támogatás esetében a

Szolgáltatási Központ beszámolót készít, a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete
Népjóléti Bizottsága (a továbbiakban Népjóléti Bizot-
tság) részére. 

(2) Az Önkormányzat jogosult ellenõrizni a lakás hely-
reállítási támogatás felhasználását. 

HHaattáásskköörrii  sszzaabbáállyyookk
9. §

(1) E rendeletben meghatározott szociális feladat- és
hatásköröket a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete gyakorolja. 

(2) Az Önkormányzat Képviselõ–testülete a lakás
helyreállítási, illetõleg a közüzemi díjhátralék támogatá-
sokkal kapcsolatos hatásköröket a Népjóléti Bizott-
ságára ruházza át. 

(3) Az Önkormányzat Képviselõ–testülete a nyugdíj-
korrekciós eseti átmeneti támogatásokkal kapcsolatos
hatásköröket a Polgármesterre ruházza át. 

II. FEJEZET

Pénzbeli és természetbeni támogatások

LLaakkááss  hheellyyrreeáállllííttáássii  ttáámmooggaattááss  
10. §

(1) A lakás helyreállítási támogatás a szociálisan rá-
szoruló, létfenntartási gondokkal küzdõ idõskorú, 65.
életévét betöltött személy természetbeni támogatása. 

(2) Lakás helyreállítási támogatás olyan állagmegóvá-
si munkát foglal magában, amelynek elvégzése a lakás-
ban élõ kérelmezõ egészségi állapota miatt is indokolt,
így különösen tisztasági festés, elavult vezetékek javítá-
sa, szigetelési munkák, mosdó helyiségek karbantartása. 

(3) A támogatás megállapításának együttes feltételei: 
a)  kérelmezõ 65. életévét betöltötte;
b) kérelmezõ családjában az egy fõre jutó havi jövede-

lem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legki-
sebb összegének kétszeresét;

c) kérelmezõnek nincs tartásra kötelezett hozzátarto-
zója, vagy a tartásra kötelezett hozzátartozója tartására
szociális körülményei miatt nem képes, amelyet vagyon-
nyilatkozattal és jövedelemigazolással szükséges igazol-
ni, illetõleg társhatósági környezettanulmány készíthetõ
a tartásra kötelezett hozzátartozó lakóhelyén;

d) kérelmezõ a támogatásban érintett lakás tulajdo-
nosa, haszonélvezõje vagy önkormányzati lakás bérlõje;

e) kérelmezõ vagyonnal nem rendelkezik. 
(4) A lakás helyreállítási támogatás mértéke egy lakás-

ra egy alkalommal legfeljebb 100.000,-Ft, amely kiegé-
szíthetõ a 13. § (1) bekezdésében foglalt méltányossági ki-
egészítõ támogatás iránti igény megállapítása esetében. 

11. § 
(1) A támogatás megállapításához szükséges doku-

mentumok: 
a) a Függelékben szabályozott kérelem nyomtatvány

kitöltése (1. számú függelék)
b) igénylõ és családtagjai vagyonnyilatkozata, mely

szerint nem rendelkezik vagyonból származó olyan jöve-
delemmel, amelybõl a lakás helyreállítási támogatás ki-
adásai fedezhetõek lennének;

c) kérelmezõ és családtagjai jövedelemigazolása;
d) kérelmezõ lakóhely igazolása;
e) GAMESZ elõzetes költségbecslése és javaslata a la-

kás helyreállítási költségekrõl és indokoltságáról;
f) környezettanulmány, amelybõl megállapítható a lét-

fenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzet, illetve a
létfenntartási gondok igazolása, valamint javaslat a tá-
mogatásról. 

12. §
(1) A támogatás ugyanannak a személynek évente

egy alkalommal állapítható meg és a megállapítástól szá-
mított két éven belül ismételten nem kérelmezhetõ. 

(2) Lakás helyreállítási támogatás egy lakásra csak
egy személynek állapítható meg.

(3) A támogatás kifizetése a GAMESZ részére történik.
A lakás helyreállítás mûszaki tartalmát és kivitelezést a
GAMESZ rendeli meg és felügyeli a kérelmezõvel együtt-
mûködve. A szolgáltatás teljesítésérõl készült pénzügyi
és mûszaki elszámolás a 8. § (1) bekezdés a) pontja sze-
rinti éves beszámoló része. 

13. §
(1) Az eredetileg megállapított támogatáson felüli, az

ugyanazon eljárásban megállapított támogatáshoz kap-
csolódó a kivitelezés során felmerült többletköltségekre
pótigény nyújtható be a kérelmezõ részérõl, amelyet a
GAMESZ igazol. A pótigényrõl a Népjóléti Bizottság hatá-
roz, a támogatás összege nem lehet nagyobb az eredeti
támogatás 50 %-ánál. 

(2) A kiegészítõ támogatás méltányossági megállapí-
tására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az ere-
deti helyreállítási támogatás kiegészítõ támogatás nélkül
nem valósítható meg, amelyrõl a GAMESZ nyilatkozik. 

KKöözzüüzzeemmii  ddííjjhhááttrraalléékk  ttáámmooggaattááss  
14. §

(1) A közüzemi díjhátralék támogatás a szociálisan rá-
szoruló, létfenntartási gondokkal küzdõ és önhibáján kí-
vül közüzemi díjhátralékot felhalmozó, olyan személynek
nyújt támogatást, aki önerõbõl nem tudja kezelni díjhát-
ralék problémáját és a kérelem benyújtás idõpontjában
nem jogosult az 5/2007. (III. 30.) Kt. rendelet alapján
adósságkezelési szolgáltatásra. 

(2) A támogatás megállapításának együttes feltételei: 
a) kérelmezõ a közmûszolgáltató által igazolt mó-

don, a kérelem benyújtást megelõzõ hat hónapnál nem
régebbi idõtartam alatt díjhátralékot halmozott fel
elektromos díjfizetést, vagy távhõszolgáltatás díjfize-
tést illetõen;

b) kérelmezõ családjában az egy fõre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének két és félszeresét, egyedül élõ ese-
tén annak háromszorosát;

c) kérelmezõ vagyonnal nem rendelkezik;
d) kérelmezõ nem részesül adósságkezelési támoga-

tásban. 
(3) A pénzbeli támogatás mértéke évente legfeljebb

20.000,-Ft, amelyet a jogerõs támogatást megállapító
döntést követõen utal az önkormányzat a Héra
Alapítvány számlájára a jogosult adatainak egyidejû köz-
lésével. 

15. §
(1) A támogatás megállapításához szükséges doku-

mentumok: 
a) a Függelékben szabályozott kérelem nyomtatvány

kitöltése (2. számú függelék)
b) igénylõ és családtagjai vagyonnyilatkozata, 
c) kérelmezõ és családtagjai jövedelemigazolása;
d) közmûszolgáltató tartozásról szóló kimutatása
a) környezettanulmány, amelybõl megállapítható a

létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzet, illet-
ve a létfenntartási gondok igazolása, valamint javaslat a
támogatásról. 

(2) A támogatás ugyanannak a személynek évente
egy alkalommal állapítható meg. 

(3) Közüzemi díjhátralék támogatás egy lakásra csak
egy személynek állapítható meg.

NNyyuuggddííjjkkoorrrreekkcciióóss  eesseettii  ááttmmeenneettii  ttáámmooggaattááss  
16. §

(1) Az eseti átmeneti támogatás a szociálisan rászo-
ruló, létfenntartási gondokkal küzdõ idõskorú, saját jo-
gú nyugellátásban részesülõ személy pénzbeli támoga-
tása. 

(2) A támogatás megállapításának együttes feltételei: 
a) a kérelmezõ az 1997. évi LXXX. törvény 4. § f) pont-

ja szerinti saját jogú nyugdíjas; (saját jogú öregségi, rok-
kantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül)

b) kérelmezõ családjában az egy fõre jutó havi jövede-
lemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 175 százalékát; egyedül élõ
esetén annak 210 százalékát;

c) kérelmezõ vagyonnal nem rendelkezik. 
(3) A támogatás mértéke az öregségi nyugdíj minden-

kori legkisebb összegével egyenlõ, 2009. évben 28.500
forint. 

17. § 
(1) A támogatás megállapításához szükséges doku-

mentumok: 
a) a Függelékben szabályozott kérelem nyomtatvány

kitöltése (3. számú függelék)
b) kérelmezõ és családtagjai vagyonnyilatkozata;
c) kérelmezõ és családtagjai jövedelemigazolása.

18. §
(1) A támogatás egyszeri alkalommal és csak 2009.

évben állapítható meg. 
(2) A támogatás megállapítására vonatkozó igényt a

kérelmezõ 2009. szeptember 1. napjától 2009. novem-
ber 30. napjáig nyújthatja be. 

(3) A támogatás folyósítása 2009. december hónap-
ban történik postai utalvány vagy banki átutalás formá-
jában. 

ZZáárróó  rreennddeellkkeezzééss

E rendelet 2009. június 1. napján lép hatályba. 

dr. Deák Ferenc          dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ                                               polgármester 

Önkormányzati rendelet
Beszámoló a Budai Vároltalmazó
Közalapítvány 2008. évi tevékenységérõl
A Közalapítvány célja változatlanul a budai Várnegyed
épületeinek védelme, az I. kerület történelmi hangula-
tának visszaállítása, illetve megõrzése. A kuratórium
döntései e célok érvényesítése érdekében születnek.
Az alapítvány Kuratóriumának elnöke Schulek János,
tagjai: dr. Nagy Gábor Tamás, Sebestyén József, Mödlné
Roskovenszky Éva, dr. Müller Ferenc, dr. Janotti Judit
és Szepesfalvyné Bodócsi Eszter.

Az Ellenõrzõ Bizottság elnöke Rotyis József, tagjai:
Horváth Orsolya, Pálffy László, Wehner Géza és Kard
Aladár.

A közalapítvány kuratóriumát, valamint Ellenõrzõ
Bizottságát érintõ - 2007. április 26-án hozott alapítói
határozatnak megfelelõ – a társadalmi szervezetek
nyilvántartásában szereplõ adatok átvezetésére irá-
nyuló eljárás során a Fõvárosi Bíróság elrendelte a
Közalapítványt érintõ változás bejegyzését.

A Fõvárosi Bíróság döntése nyomán az újonnan ki-
jelölt Kuratórium jóhiszemûen, a Közalapítvány fenn-
tartásának, valamint céljainak elérése érdekében
megkezdte mûködését és ennek keretében döntése-
ket hozott.

A Fõvárosi Bíróság változásokat átvezetõ végzésé-
vel szemben, annak jogerõre emelkedése elõtt, a
Fõvárosi Fõügyészség fellebbezéssel élt. A fellebbezés
folytán a Fõvárosi Ítélõtábla a megyei bíróság dönté-
sét - tartalmi és alaki hiányosságok okán -, hatályon
kívül helyezte. Az Ítélõtábla határozata nyomán ezáltal
a Közalapítvány mûködésében egy „ex lex” állapot állt
elõ, melyet az Alapító rövid úton orvosolt azáltal, hogy
a Fõvárosi Ítélõtábla végzésének megfelelõ kérelem
alapján, egy újabb nyilvántartási eljárást kezdemé-
nyezett.

2008. évben vállalkozóktól 5,2 millió forint, az ala-
pítótól 6 millió forint támogatás érkezett a közalapít-
vány bankszámlájára, bankkamatokból 54 ezer forint
bevétele volt az alapítványnak. 

A kuratórium még a 2007-es évben döntött arról,
hogy 1 millió forinttal támogatja a Budavári Refor-
mátus Egyházközség Bécsi kapu téri templomának
részleges homlokzat felújítását. A munkálatokra
2008-ban került sor, ennek megfelelõen a támoga-
tást is ebben az évben kapta meg az egyházközség.
Az alapítvány elkészítette két reneszánszkori gyertya-
tartó hû másolatát, melyeket átadott a Budavári
Nagyboldogasszony templomnak. Az újraöntés költ-
ségei 1,8 millió forintot tettek ki.

Az alapítvány kuratóriuma 2008-ban határozott
arról, hogy 2009. évi költségvetése terhére 2,5 millió
forintot fordít a Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága
Budapest, I. ker., Dísz tér 15. számú épületének hom-
lokzat felújítására.

A kuratórium határozatában 1,8 millió forint erejéig
megbízást adott a Krisztinavárosi Római Katolikus
Templom órájának felújítására. A munkálatok elkez-
dõdtek a tavalyi évben, de a kifizetések csak 2009-
ben történtek meg.

A mûködési költségek összesen 552 ezer forintot
tettek ki. Ez az összeg magában foglalja a könyvveze-
tési és könyvvizsgálati díjat, az adminisztrációs mun-
káért kifizetésre kerülõ megbízási díjat, annak bérjá-
rulékait és a bankköltséget.

A közalapítvány határidõre benyújtotta az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalhoz az államháztartással
szemben fennálló adó- és járulékfizetési kötelezettsé-
gekrõl szóló bevallását.

A közalapítvány mérlege és eredmény-kimutatása
egyezõséget mutat a fõkönyvi kivonat adataival.

Schulek János, a kuratórium elnöke

Beszámoló

Az I. kerület Iskola utcai Csiribiri Családi Napközi, 

felvételt hirdet 
2-7 éves gyermekek részére.

Kis létszám, családias környezet, 
ételallergiás gyermekeknek, rugalmas idõbeosztás,

kézmûveskedés, sok mozgásos játék. 
Elérhetõség: Széman Rita, 06-30-538-3935

AA  sszzoocciiáálliiss  jjooggookk  éérrvvéénnyyrree  jjuuttttaattáássáánnaakk,,  aa  ttáárrssaaddaallmmii  sszzoolliiddaarriittááss  aallaappjjáánn,,  aa  kkeeddvveezzõõttlleenn  ggaazzddaassáággii  kköörrnnyyeezzeett
hhaattáássáánnaakk  ccssöökkkkeennttéésséérree  ééss  aa  sszzeeggéénnyysséégg  eelllleennii  kküüzzddeelleemm  jjeeggyyéébbeenn  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorr--
mmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee  aa  sszzoocciiáálliiss  iiggaazzggaattáássrróóll  ééss  sszzoocciiáálliiss  eellllááttáássookkrróóll  sszzóóllóó,,  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt  11999933..
éévvii  IIIIII..  ttöörrvvéénnyy  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  SSzzoocciiáálliiss  ttöörrvvéénnyy))  11..  §§  ((22)),,  1100..  §§  ((11)),,  2266..§§,,  3322..§§  ((33)),,  4455..  §§  ((11)),,  4466..  §§  ((11)),,  4477..  §§  ((11))
bbeekkeezzddéésséébbeenn  ffooggllaalltt  ffeellhhaattaallmmaazzááss  aallaappjjáánn  aazz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  áállttaall  bbiizzttoossííttootttt  ppéénnzzbbeellii  ééss  tteerrmméésszzeettbbeennii  ttáámmoo--
ggaattáássookkrróóll  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::
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IInnggaattllaann

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

KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget keresek
az I. kerületben. Telefon: 202-2505, mobil: 06-30-251-
3800.°

II..  FFaazzeekkaass utca Mária tér sarkán 78 m2-es kertre és utcára
nézõ két szoba + hall + fél szoba erkélyes lakás tulajdonostól
eladó. Irányár: 26 millió Ft. Tel.: 06-30-9923-136.

EEllaaddóó  öörröökkllaakkáásstt  kkeerreesseekk  aa  VVáárr  tteerrüülleettéénn,,  vvaaggyy  aazz  II..,,  IIII..,,
XXIIII..  kkeerrüülleettbbeenn..  TTeell..::  220011--99447755;;  0066--7700//223377--99003300..

VVáárrii,, önkormányzati 85 nm-es, kettõ és fél szobás, elsõ
emeleti utcai-udvari lakásom örökbérleti joga átadó, vagy ki-
sebb vári önkormányzatira cserélném értékegyeztetetéssel.
Csereérték: 345.000 Ft/nm. Tel.: 06-30/752-3946. (1)

FFoorrttuunnaa utcai, 41 nm-es, mfszt, 1,5 szobás K-Ny tájolású,
utcára és kertre is nézõ, csendes, világos, jó elosztású örökla-
kás 31,8 M-ért eladó. Tel.: 201-9475; 06-70-237-9030. 

4422--7788--7766--118800 nm-es vári öröklakások eladók. Telefon:
201-9475; 06-70-237-9030.

111100 és 58 nm-es önkormányzati vári lakások bérleti joga
átadó. Tel.: 201-9475; 06-70/237-9030.

II..  MMááttrraayy utcában 62 nm-es, 2 szobás, udvari, felújítandó
lakás rendezett házban eladó. Irányár: 16,5 M. Tel.: 06-
70/614-9153.

EEllccsseerrééllnnéémm a Hunyadi János utcában 119 nm-es, 3,5 szo-
bás önkormányzati lakásomat, 2 szobás különbejáratú önkor-
mányzatira, a környéken, értékegyeztetéssel. Tel.: 06-
30/362-9039.

KKeerreesseekk napfényes, nagy teraszos, nagy belmagasságú 70
nm körüli lakást a Naphegyen vagy az Orbánhegyen. Tel.: 06-
20/5211-244.

LLiisszznnyyaaii utcában 17 nm-es garázs kiadó július 1-tõl. Érd.:
06-20/3610-099.

EEllaaddóó  XI. ker. Dayka Gábor utca felsõ részén 39 nm-es, vi-
lágos, csendes lakás, nagy erkély, tároló, garázs. Ár: 22,6 M.
Tel.: 06-70/318-2142.

XXIIII..  TTrreennccsséénnii  utcában tízlakásos kertes társasházban egy-
szobás lakás terasszal, tárolóval 17,5 Millióért eladó.
Közvetítõk kérem, ne hívjanak. Tel.: 06-30/649-7845.

IInnggaattllaannüüggyyeekk, szerzõdéskészítés, jogi eljárás! Varga Ügy-
védi Iroda, Budapest, XI. Orlay u. 1. Tel.: 209-3030, 06-20-
235-5859.

NNaappooss lakás eladó az Attila úton, a Horváth-kert közelé-
ben. 57 nm-es, külön bejáratú szobás, 3 francia erkélyes han-
gulatos lakás, rendezett távfûtéses ház 3. emeletén. Lift, pin-
ce van. Tel.: 06-20-823-0407.

DDuunnaaii panorámát kedvelõknek! Budai Várban 93 m2-es
lakás és a hozzátartozó + 16 m2 hangulatos terasz örökbérle-
ti joga átadó. Csereirányár: 45 M Ft. Összeköltözõknek! A la-
kás feletti ugyanakkora alapterületû panorámás, teraszos la-
kás (elvi tetõtér beépítési lehetõséggel) is elcserélhetõ.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-1933, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Krisztinavárosban az Attila úton 64 m2-es III.
(legfelsõ) emeleti, összkomfortos, egyedi gázcirkófûtéses, 2
szobás, nagy étkezõkonyhás, napfényes, azonnal beköltözhe-
tõ, jó állapotú öröklakás eladó. Irányár: 17,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-2136, 06-30-964-7065, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk, igényes belvárosi polgári eleganciát
kedvelõknek!  V. Szerb utcában elegáns, liftes Bauhaus-épü-
let II. emeletén lévõ 138 m2-es 3 szoba + hall + személyzeti
szobás, tágas, kiváló alaprajzi elosztású, 2 erkélyes, kedvezõ
rezsiköltségû, jó állapotú, csendes öröklakás eladó. A lakás 2
külön bejárattal rendelkezik, így 2 generációnak is kiválóan
alkalmas. Irányár: 55 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30-488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

AAllkkaallmmii lehetõség a Budai Várban! Felújított 6 lakásos mû-
emlékházban lévõ kertkapcsolatos 36 m2-es, 1,5 szobás don-
gaboltozatos, mediterrán hangulatú épületben lévõ jó állapo-
tú, csendes, cirkófûtéses, kiváló alapterületi elosztású önkor-
mányzati lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 10,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

BBuuddaaii Vári panorámát kedvelõk részére! I. Krisztina kör-
úton reprezentatív, klasszikus, liftes Bauhaus-épület IV. eme-
letén lévõ 105 m2-es, 2 + hall + cselédszobás, Budai Várra pa-
norámás, világos, összkomfortos öröklakás 13 m2-es belsõ
kert felé nyíló terasszal eladó. A nappaliból káprázatos pano-
ráma a Budai Várra. A terasz jelenleg télikert funkciójú, de
akár önálló szobának is átalakítható. Irányár: 39,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-488-2203, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

RReepprreezzeennttaattíívv öröklakás a Budai Várban! Bécsi kapunál 5
lakásos  mûemlék jellegû társasház I. emeletén 160 m2-es 2
szintes felújított, cirkó és padlófûtéses, duplakomfortos, nap-
fényes, 4,5 szobás öröklakás eladó. Az alsó szint klasszikus
dongaboltozatos kialakítású 86 m2-es, a felsõ szint modern
tetõtéri 74 m2-es. A lakás több generációnak is kiválóan alkal-
mas. Irányár: 89 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-
964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban a Mátyás templomra panorámás, repre-
zentatív 7 lakásos házban, 59 m2-es, 1,5 szoba hallos, világos,
jó állapotú, összkomfortos, dongaboltozatos lakás örökbérleti
joga átadó. Csereirányár: 22 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30-964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

XXIIII..  BBuuddaa  zöldövezeti részén a Rácz Aladár úton 3 lakásos
kertes házban lévõ káprázatos panorámájú, 117 m2-es I.
emeleti öröklakás + 46 m2 terasszal, 2 teremgarázzsal (+3 M
Ft/db) + gépkocsi beállóval eladó. Irányár: 63,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-488-1933, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - a Naphegyen 142 m2-es tetõtéri lakás + 50 m2

panorámás tetõterasszal 70%-os szerkezetkész állapotban
hangulatos télikerttel eladó. A gépészetbõl a víz (vízóra), vil-
lany, csatorna elkészült. A fûtéshez a gázcsonk az ajtó elõtt
(alternatív fûtés igény szerint). Új fõdémszerkezet, új cserép-
fedés. Irányár: 46,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30-488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

XXXXIIII..  DDééll--BBuuddáánn Rózsavölgy legszebb részén a Gerinc ut-
cában 7 lakásos kertes modern, jó állapotú társasházban lévõ
52 m2-es, jó állapotú, 1,5 szobás, összkomfortos, cirkófûtéses,
napfényes, nagy teraszos, önálló garázzsal (+ 2,5 M Ft) ren-
delkezõ öröklakás saját tárolóval eladó. A lakás alapterülete
46 m2+12 m2 terasz. Irányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 06-30-488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  AAttttiillaa úti napos, I. emeleti, parkra nézõ 93 nm-es, 3 szo-
bás, jó állapotú, irodának is alkalmas polgári lakás tulajdonos-
tól sürgõsen eladó. Irányár: 27,900 M Ft. Tel.: 06-30/633-
0942.

SSzzoollggáállttaattááss

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06-20-9344-664,
246-9021. Elmû által minõsített vállalkozás.°

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

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

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, ingatlanok értékbecslé-
sét szakképesítéssel, gyakorlattal, referenciával vállallom.
Kerkuska Sándor, telefon: 06-30/977-6612.

NNaappii takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást vállalok,
festés utánit is. Tel.: 06-70-210-3992.

GGUUMMII--  ÉÉSS  AAUUTTÓÓSSZZEERRVVÍÍZZ,,  MMÛÛSSZZAAKKII  VVIIZZSSGGÁÁZZTTAATTÁÁSS  AA
DDÉÉLLII  PPÁÁLLYYAAUUDDVVAARR  MMÖÖGGÖÖTTTT,,  II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..

BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  0066--2200--556655--22110055..  °°

MMiinnddeennnneemmûû  kõmûves, burkoló munkát, teljeskörû lakás-
felújítást vállalok. Telefon: 06-20/4045-963.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 

INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, 
PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTA JAVÍTÁST, 

VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, 
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30-251-3800. °

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384,
06-20-345-9963.

TTáárrssaassáággookk,,  eeggyyéénnii  vváállllaallkkoozzóókk,,  ttáárrssaasshháázzaakk  kköönnyyvveellééssee,,
bbeevvaalllláássookk  kkéésszzííttééssee,,  tteelljjeesskköörrûû  üüggyyiinnttéézzéésssseell..  TTeell..::  0066--
3300//99331122--889944  vvaaggyy  337755--88773344..  °°

KKõõmmûûvveess--bbuurrkkoollóó munkákat teljes körû lakásfelújítást mi-
nõségi munkával, referenciákkal, rövid határidõre vállalok.
06-30/280-7257. (2)

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,  nnyyaa--
kkii--  ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaattáássaa,,  ttaallpp--
mmaasssszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszzoollddóó  hhaattááss--
ssaall,,  ookklleevveelleess  ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--228833--
33331144..  °°

TTáárrssaasshháázzkkeezzeellééss, közös képviselet – korrekt, megbízható
módon. Flott-Home Bt. Telefon: 06-1-274-6135, 06-70-
940-3865; czakoszilvia@gmail.com.

IInnggyyeenneess    ppéénnzzüüggyyii  jjooggsseeggééllyy  ééss  ttaannááccssaaddááss,,  ((bbaannkkhhiitteell,,
bbiizzttoossííttáássookk  ééss  bbeeffeekktteettéésseekk))..  JJeelleennttkkeezznnii  lleevvééllbbeenn::
11001133  BBuuddaappeesstt,,  KKrriisszzttiinnaa  ttéérr  11..  vvaaggyy  aa  hhoonnllaappoonn::
wwwwww..bbuuddaaiippoollggaarrookk..hhuu..

LLaakkaattooss munkát vállalok. Ajtó- és ablakzárak javítását,
cseréjét, szeigetelését, ill. rácsok, korlátok készítését. Soós
László épület-lakatos. Tel.: 06-1/3754-194, mobil: 06-
20/945-0316.

AAddóóbbeevvaallllááss--kkéésszzííttééss  ffeebbrruuáárr  11--ttõõll,,  hhaa  vviisssszzaajjáárr  aa  bbeeffiizzee--
tteetttt  aaddóóbbóóll..  VVáállttssoonn  kköönnyyvveellõõtt!!  AAddóóttaannááccssaaddóó  tteelleeffoonn::
0066--2200//882233--00220077..  ((22))

FFeessttéésstt, mázolást, tapétázást – takarítással vállalunk.
20% árengedmény!. Takarítást vállalunk. Hívjon bizalommal.
Precíz szakember. Tel.: 215-4864 (este), 06-20/358-9867.

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, ingatlanok értékbecslé-
sét szakképesítéssel, gyakorlattal, referenciával vállallom.
Kerkuska Sándor, telefon: 06-30/977-6612.

SSzzoobbaaffeessttééss-mázolás, tapétázás tavalyi árakkal, rövid  ha-
táridõvel, minõségi kivitelben, garanciával. Díjtalan bútor-
mozgatás, takarítás. Igény esetén lépcsõházfestés, teljes körû
lakásfelújítás. Ingyenes felmérés: Tel.: 06-30/272-3909.

SSzzáámmííttóóggééppeeiitt otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás,
rendszertelepítés, adatmentés. Internet beállítás, ügyintézés.
Szoftver, hardver hibák javítása. Hívjon bizalommal: 06-20-
998-0798, http://www.fmrkft.hu.

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina
téri templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtára-
kat, régi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levele-
zõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-régisége-
ket. Díjtalan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfizetés!
Tel./fax: 212-8909. Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-18 óráig,
szombaton 10-13 óráig.

GGoommbbffooccii--ggyyûûjjttõõ  vásárolna gombfocikat az 50-es, 60-as
és 70-es évekbõl. Egy két darab is érdekel. Tel.: 06-20-516-
7094.

DDrráággaakkõõ (briliáns) aranyékszer (régi törtarany és ezüst
evõeszközök, dísztárgyak vásárlása készpénzért a legmaga-
sabb áron. Tekintse meg a Google-ban a Louis Galériát. E-
mail: lakatos@mconet.hu. Keressen fel a II. Margit krt. 51-
53-ban, Louis Galéria.

AAnnttiikkvváárriiuumm könyveket, teljes könyvtárakat, régi képesla-
pokat, vitrintárgyakat vásárol készpénzért. Tel.: 332-0243,
06-20/9220-001.

GGyyûûjjttõõ, becsüs kvalitásos antik festményeket vásárol.
Hívjon bizalommal! Tel.: 06-20/572-5381.

AAnnttiikkvviittááss készpénzfizetéssel vásárol régi bútorokat, fest-
ményeket, porcelánokat, csillárokat, KÖNYVEKET, ékszere-
ket, ezüsttárgyakat (evõeszközöket) teljes hagyatékok. Díj-
talan kiszállás. Tel.: 281-3926, 06-30/462-8883.

ÖÖttvveenneess-hatvanas évek bútorait és használati tárgyait
készpénzért megvásárolom. Rédai Ádám magángyûjtõ. Tel.:
06-30/207-1600.

ÁÁllllááss

HHeettii egyszeri 3-4 óra takarítás, vasalás – kerületi lakostól,
hétvégén is! Elsõ alkalom ingyen! Tel.: 386-6064.

VVeeggyyeess

ÁÁppoolláásstt, gondozást, ebédet, lelki segítséggel, szeretõ gon-
doskodással. ,,Kunantikvárium”, Tel.: 06-20-971-7297.

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabá-
lyozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóthné
Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina
krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06-30-222-3016.°°

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss  házhoz megy! Tel.: 203-5431; mobil: 06-
30-553-7947.

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa-, fizika-, informatika-, kémiatanítás általá-
nostól felsõfokig, középiskolai tanártól. Tel.: 06-20/946-
7553, skype: ok-tato.

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítás, pótvizsgára, osztályvizsgára,
ismétlõvizsgára felkészítés. Több mint húszéves gyakorlat.
Telefon: 213-7747, 06-20/518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa--fizika (pótvizsga-) felkészítés minden szin-
ten, referenciákkal. Tel.: 250-2003; 06-20/934-4456.
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IInnggaattllaann

VÁRNEGYED
Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig csak személyesen a szerkesztõségben

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

TTHHEERRMMEEXX--SSPPEEDD  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--66555522

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyy
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