
Elkészült a Maros utcai szakrendelõben a felújított
gyógytorna-szoba és megszépült a rendelõintézet aulá-
ja is. A beruházást a Budavári Önkormányzat fi-
nanszírozta.

Megújult, esztétikus és kényelmes gyógytorna-
szobákkal és öltözõvel várja a betegeket május
közepétõl a Maros utcai szakrendelõ. A kiseb-
bik szoba egyéni kezeléseknek, a nagyobb mind
egyéni, mind csoportos gyógytornának ad he-
lyet. Az új létesítmény ünnepélyes átadásán má-
sok mellett részt vett dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester és dr. Bodroghelyi László, az Egész-

ségügyi Szolgálat fõigazgatója. Az új gyógytorna-
szobákban - amelyet speciális burkolattal láttak
el - tornaszõnyegek, bordásfalak és különbözõ
mozgásterápiás eszközös várják a betegeket. Dr.
Bodroghelyi László fõigazgató az átadás kapcsán
elmondta, hogy a szobát és az öltözõt a korábbi
labor-szobában alakították ki. A laborvizsgálato-
kat ugyanis már nem a szakrendelõben végzik
el, hanem gazdaságossági és minõségi szempon-
tokat figyelembe véve külsõ helyszínen. (A vér-
vétel és a leletek kiadása természetesen továbbra
is a rendelõben zajlik.)

A gyógytorna-szobával egy idõben készült el a

rendelõintézet aulájának felújítása is. Most, a má-
sodik ütemben a váróban lévõ falburkolatokat
cserélték ki, a régi zöld csempe helyére esztétikus
és barátságosabb faburkolatot helyeztek fel.
Emellett megújult a padlóburkolat is. Mindkét
beruházást a Budavári Önkormányzat finanszí-
rozta; a gyógytorna-szoba kialakítása a hozzá kap-
csolódó épületgépészeti munkálatokkal együtt,
továbbá az aula és az alagsor egyes helyiségeinek
felújítása mintegy 5,5 millió forintba került.
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Utolsó állomásához érkezett az önkormányzat által
szervezett városrészi fórumsorozat. Ezúttal a tabá-
niakat, a naphegyieket és a gellérthegyieket érintõ
témák kerültek szóba.

A Tabán Múzeumban tartotta a negyedik, egy-
ben utolsó városrészi lakossági fórumát a Bu-
davári Önkormányzat. Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester az összejövetelen röviden felvázolta
a kerület pénzügyi, gazdasági helyzetét, a szociáli-
san rászorulók és a vállalkozók érdekében hozott
válságkezelési csomag intézkedéseit, illetve képet
adott azokról az önként vállalt önkormányzati
feladatokról, melyek a kerületben élõk kényel-
mét, biztonságát szolgálják.

Támogatás a társasházaknak

A kerületi helyzetértékelést követõen a polgár-
mester a Tabán, a Naphegy és a Gellérthegy terü-
letét érintõ fejlesztésekrõl számolt be. Beszélt
mindenekelõtt a társasházak felújítására évente
kiírt pályázatról, melynek keretében tavaly, a szó-
ban forgó három városrészben 18 társasház része-
sült összesen 22,7 millió forint vissza nem térí-
tendõ támogatásban. A benyújtott pályázatok 31-
31%-a homlokzat- és tetõ-, 22%-a kémény-, 16%-
a egyéb kapcsolódó szerkezeti elemek felújítására
kapott támogatást. Felújítási célú kamattámoga-
tott hitelt 5 társasház igényelt 2008-ban, míg
rendkívüli kamatmentes (vis maior) hitelt 3 tár-
sasház vett fel gázszivárgás miatt szükségessé vált
vezeték-rekonstrukcióhoz.

Az önkormányzat évek óta kiemelt figyelmet
fordít a városképet elcsúfító, komoly anyagi és
esztétikai károkat okozó falfirkák, graffittik eltá-
volítására – folyamatosan újabb és újabb utcák
graffiti-mentesítését végzik el. Eddig a kerület-
ben közel kétezer négyzetméternyi graffitit taka-
rítottak le és több mint 18 ezer négyzetméter an-
tigraffiti bevonatot hordtak fel a házak falfelüle-
teire, melyek újratisztításáról is gondoskodnak.
A graffiti-ellenes harcot (is) segíti, hogy tovább
bõvítették az I. kerületi térfigyelõ rendszert – a
Tabánban a Szarvas téren, míg a Gellérthegyen

a Filozófiai Kert szoborcsoporthoz helyeztek ki
kamerákat.

Fejlesztések a közterületeken

Az önkormányzat támogatja a kerületben a kan-
deláberek kihelyezését (például a Galeotti utcá-
ban), a Palota úton újraállíttatták az egykori obe-
liszkeket a díszes világítótestekkel együtt, illetve a
jelentõsebb épületek díszkivilágításához is hozzá-
járultak (ld. tabáni templom). Útfelújítások a fõ-
város beruházásában 2007. során a Döbrentei
utcában, a Döbrentei téren, a Szirtes úton, a
Mihály utcában és a Sánc utcában történtek. Az
Aladár utca – Czakó utca – Dezsõ utca – Naphegy
tér útvonal 2008-ra betervezett felújítását a fõvá-
ros erre az évre ütemezte át. A kerület számos
helyszínen sebességcsökkentõ küszöböket épí-
tett ki, illetve azok elé, a könnyebb észrevehetõség
érdekében fényvisszaverõ prizmákat is telepítet-
tek.

A kerület által fenntartott játszóterek közül a
Naphegy térin számos felújítás történt az utóbbi
években, s a Dózsa György téri labdázót is rendbe
tették. 

A fõvárosi fenntartású játszóterek egy része egy-
általán nem funkcionál; szükség lenne például a
Gellérthegyen korábban épült Orom utcai ját-
szótér felújítására, ahol az uniós szabványosítás
bevezetésekor az összes játszószert leszerelték, úja-
kat pedig eddig nem állítottak – a kerület emiatt
kezdeményezte a terület átvételét.

Faültetés és gallyaprítás

Az elmúlt esztendõben a kerületi faültetési prog-
ram részeként új fasorokat ültettek az Orom utcá-
ban, a Czakó utcai sportpályánál, a Naphegy té-
ren, a Számadó utcában és az Avar utcában. Ösz-
szesen 120 darab túlkoros fát telepítettek, ame-
lyek utógondozását, öntözését a kivitelezõ éves
garanciával végzi. (Folytatás a 2. oldalon) 

A kerületi térfigyelõ rendszer bõvítése során a Szarvas térre is helyeztek ki kamerákat

Fókuszban a Naphegy, a Gellérthegy és a Tabán

Városrészi lakossági fórum
Választás június 7-én

EU voks 2009
Az Európai Parlament (EP) tagjait az Euró-
pai Unió polgárai választják, hogy képviselje
érdekeiket. Eredete az 1950-es évekre és az
alapító szerzõdésekre nyúlik vissza, s 1979
óta képviselõit a polgárok közvetlenül vá-
lasztják.  Magyarországon június 7-én lesz az
Európai Parlament tagjainak választása. A
választás listás szavazással történik, a Ma-
gyar Köztársaság területe egy választókerü-
letet alkot. A megválasztott képviselõk man-
dátuma öt évre szól.

Az EU minden polgára jogosult választani
és jelöltetni magát, bárhol lakjék is az Euró-
pai Unióban. Legutóbb 2004-ben voltak vá-
lasztások. A választói névjegyzékbe felvett
minden európai polgár szavazati joggal ren-
delkezik. Az Európai Parlament ezáltal az
uniós polgárok (több mint 490 millió ember)
demokratikus akaratát juttatja kifejezésre és
az õ érdekeiket képviseli. Az Európai Parla-
ment munkájában jelenleg 27 uniós tagállam
785 képviselõje vesz részt. (Az európai parla-
menti választással kapcsolatos összeállításunkat a
3. oldalon olvashatják.)

Európa nap 
a budai Várban
A Budavári Önkormányzat 2009. május 24-
én 18.00 órától Európa napot rendez a budai
Várban, a Kapisztrán téren.
l Köszöntõt mond dr. Nagy Gábor Tamás

polgármester. 
l Budavár testvérvárosainak üdvözlete Ma-

gyarország európai uniós tagságának 5. év-
fordulója, és a közelgõ európai parlamenti vá-
lasztás alkalmából. 
l Kérdések és válaszok az európai parla-

menti választásról. 
l 19.00 órától a színpadon Balázs Fecó.
A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel vá-

runk.

Új gyógytorna-szoba a Maros utcában 
Madarak és fák 
a Franklin utcában
A Franklin utcai játszóteret egész évben számos is-
mert madár õrzi. Ott van például Gombóc Artúr,
aki a sok csokoládétól amúgy is képtelen elrepülni,
közelében kapirgál Kukori és Kotkoda, miközben
dr. Bubó azt lesi, hogy hol van rá szükség. A Buda-
vári Mûvelõdési Ház május 9-én, a Magyar Rajz-
filmhõsök Emlékfalánál rendezte meg a Madarak
és fák napját. 

Beethoven Budán
A Nemzeti Táncszínházban megrendezett Beetho-
ven-emlékhangversenyen az idén két nemzetközi
hírû mûvész, Várjon Dénes (zongora) és Christoph
Richter (gordonka) muzsikált a komolyzene hívei-
nek. A Liszt Ferenc- és Veress Sándor-díjas zongo-
ramûvésszel a hangverseny után beszélgettünk.

Haydn vetélkedõ 
Joseph Haydn halálának kétszázadik évfordulója
alkalmából zenei-mûveltségi vetélkedõre hívta a
kerületi diákokat a Farkas Ferenc Zeneiskola. A
budavári Haydn emlékévhez kapcsolódva, a Ma-
gyar Kultúra Alapítvány Szentháromság téri szék-
házában megtartott rendezvényen tíz csapat mér-
te össze tudását.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az Alsóhegy utcánál a zöldben parkolás megaka-
dályozására cserjefelületet alakítottak ki. A
Tabánban, a Rác fürdõ átépítésével összefüggés-
ben elbontásra került a fõváros tulajdonában lé-
võ, régóta nem használt, rossz mûszaki állapotú
Tabáni Színpad. 

Az érintett városrészek lakosainak kényelmét
és a környezetvédelmet egyaránt szolgálja, hogy
március végén gallyaprítási akciót szervezett az
önkormányzat. A lakók által összegyûjtött gallya-
kat speciális eszközzel aprították fel a helyszínen,
a keletkezett zúzalékot pedig elszállították.
Voltak, akik a felaprított gallyat visszakérték és azt
a kertjükben szórták ki, ezzel a módszerrel ugyan-
is táplálni lehet a földet, és a gyomosodás is meg-
akadályozható. A gallyaprítási akcióban elsõsor-
ban a kerület kertvárosias részén, a Naphegyen
élõk vettek részt. A nagy sikerre való tekintettel az
ingyenes akciót az önkormányzat várhatóan õsz-
szel megismétli. 

Intézmények korszerûsítése

Az érintett területen mûködtetett önkormányza-
ti oktatási intézmény, a Lisznyai Utcai Általános
Iskola – mely tavaly ünnepelte fennállásának 50.
évfordulóját – jelentõs fejlesztések elõtt áll.
Ugyancsak a Naphegyen, a Dezsõ utca 8. szám
alatt mûködik a Farkas Ferenc Zeneiskola, ame-
lyet azonban a jelenlegi helyérõl szeretnék átköl-
töztetni, hogy jobb körülményeket biztosíthassa-
nak a zenetanításhoz.

A Zsolt utcai háziorvosi rendelõben korsze-
rûbb körülmények fogadják a pácienseket, míg a
Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpontban a

sportolni vágyók 2007 óta új futópályát használ-
hatnak. A Czakó utcában jelenleg is zajlik egy
4300 négyzetméteres fitness és wellness központ
építése, melynek medencéjében a környékbeli
óvodások és iskolások tanulhatnak majd úszni.
A rézsûs feltöltés helyére épülõ központ tetejére
is sportpályák kerülnek, télen mûkorcsolyapálya
fogja várni a mozogni vágyókat. A beruházás a
vállalkozói tõke ésszerû bevonásával valósul
meg, és közel 1 milliárd forinttal növeli a kerület
vagyonát. A beruházáshoz kapcsolódóan az ön-
kormányzat idén korszerûsíti a nyári diáktábor
étkezõjét.

Hagyományaink ápolása

A hagyományok ápolásának jegyében mûködteti
a kerület a Tabán Múzeumot, amely rendszere-
sen helyet ad különbözõ kulturális programok-
nak. Évtizedes hagyománya van a kerületben a
Nyárbúcsúztató bálnak, amelyet a Czakó utcai
sportközpontban tart az önkormányzat minden
évben, a nyár végén. A „Czakón” több civil prog-
ram szintén komoly múltra tekint vissza – ilyen
például a Budavári Lakosok Szövetségének Gu-
lyáspartija, vagy a Lecsófesztivál.  

Az idei kulturális programok közül a polgár-
mester kiemelte a Haydn Emlékévet, melyen
Joseph Haydn zeneszerzõ halálának 200. évfor-
dulójára emlékezünk. 

A kerületben számos mûalkotás emlékeztet
kulturális értékeinkre. Az újabb alkotások közé
tartozik az Elek apó kútja, melyet a Fátyol utcá-
ban állított az önkormányzat Benedek Elek emlé-
kére; valamint a Filozófiai Kert szoborcsoport a
Gellérthegyen, amit a Magyarországon született,
de élete végén Japánban tevékenykedõ Wágner
Nándor özvegye adományozott Budapestnek. A
világvallások reprezentánsait ábrázoló szobrok
közül hármat – Assisi Szent Ferenc, Bodhidhar-
ma és Gandhi alakját – ellopták két évvel ezelõtt.

Akkor a rendõrség nyomozást indított, a Budavá-
ri Önkormányzat pedig 1 millió forintos nyom-
ravezetõi díjat ajánlott fel, a szobrok azonban
nem kerültek meg és a tetteseket sem sikerült el-
fogni. Az önkormányzat, felelõsséget érezve a szo-
borkompozíció sorsa iránt, az újraöntés költsége-
inek felére tízmillió forintot irányzott elõ, míg a
másik tízmilliót a Budapest Galéria állja. A meg-
lévõ öntõformákból Japánban elkészítik a pót-
lást, ahonnan japán támogatással ideszállítják a
mûveket. Jó esély van tehát arra, hogy még ebben
az évben újra teljessé váljon a kompozíció. 

Az épített értékek védelmében a Budavári Ön-
kormányzat 2007 õszén alkotta meg a helyi véde-
lemrõl szóló rendeletét. Ennek alapján a védetté
nyilvánítás elsõ szakaszában, 2008 tavaszán krisz-
tinavárosi épületek nyertek védettséget, majd
idén februárban a képviselõ-testület naphegyi
épületek védelmérõl döntött. A szakértõk javasla-
ta alapján tizenhárom naphegyi és Naphegy kör-
nyéki épületet helyeztek helyi védelem alá. A dön-
tés értelmében védelem illeti az Ág utca 3. szám
alatti szecessziós lakóházat, az úgynevezett Somló-
villát, továbbá a Czakó utca 11., a Dezsõ utca 2. és
3., a Fenyõ utca 7., a  Lisznyai utca 25/b és 27., a
Naphegy tér 3., 5/b és 6/a, a Hegyalja út 28., vala-
mint a Tigris utca 54. és 56. szám alatti házakat.

Megoldásra váró feladatok

A polgármester az eredmények mellett szólt a
megoldásra váró feladatokról is, például a rend-
szeresen megjelenõ graffitik problémájáról (a ke-
rület graffiti-mentesítési programjáról az elõbbi-
ekben esett szó), a tabáni Szarvas-ház teraszának
régóta esedékes felújításáról, amit a fõvárosnak

kellene elvégeznie, és a két évvel ezelõtt felfede-
zett Citadella Kristálybarlang kálváriájáról is. (Az
önkormányzat minden eddigi intézkedése elle-
nére az érintett építési terület tulajdonosa nem
épített ki a kutatók számára tárót a barlang bejá-
ratához.) A Gellérthegyen élõket továbbra is sújt-
ja a hatalmas turistabusz-forgalom, amit a késõb-
biekben a gellérthegyi sikló válthat majd ki.

A Tigris és az Aladár utca sarkán található egy-
kori sportpályák helyén a tulajdonos, a Gyetvai
Fivérek Zrt. jogellenesen tárol építõanyagot, sit-
tet, bontás során kitermelt földet, s gyárt beton-
acél szerkezeteket, mely ügyben kötelezéseket ad-
tak ki és bírságokat szabtak ki ellene, emellett a

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalása
alapján az engedély nélkül épített palánkkerítés
elbontására is kötelezték – az eddigi intézkedések
azonban csak részben vezettek eredményre.

A pusztuló Várkert bazár felújítása az állam ré-
gi adóssága, emellett a tabáni Duna-parton a szál-
lodahajók is sok gondot okoznak, hiányzik
ugyanis a kikötõi infrastruktúra. A jelenlegi sze-
lektív hulladékgyûjtõ szigetek nem igazán illenek
a világörökségi környezetbe (a polgármester sze-
rint a fõvárosnak föld alá süllyesztett gyûjtõszige-
teket kellene építenie), és a parkokban rendszere-
sen felbukkanó hajléktalan-telepek sem javítják a
városképet – a hajléktalanok problémáját azon-
ban nehéz kerületi vagy fõvárosi szinten kezelni,
ehhez össztársadalmi megoldásra lenne szükség.

Integrált Városfejlesztési Stratégia

A Tabán Múzeumban rendezett fórumon dr.
Aczél Péter fõépítész bemutatta az Integrált
Városfejlesztési Stratégiából azokat a fõbb eleme-
ket, melyek a Tabánban, a Gellérthegyen és a
Naphegyen élõket érintik. Kiemelte a Rác fürdõ
folyamatban lévõ felújítását, melyhez kapcsoló-
dóan siklót is építenének a Hegyalja úttól és a
Citadelláig; s szólt a Rudas fürdõ tervezett fejlesz-
tésérõl is. Az elképzelések szerint északi irányban
kisebb szállás-funkciójú épületszárnnyal bõvül-
het az épületegyüttes, ezzel együtt pedig megvaló-
sulhatna a mûemlék teljes felújítása. Végül, de
nem utolsósorban elhangzott a Döbrentei utca
forgalomcsillapításának terve: az átmenõ forga-
lom megszûntetése érdekében ezt az utcát lénye-
gében zsákutcává alakítanák. 

(Az Integrált Városfejlesztési Stratégia teljes
anyaga a www.budavar.hu oldalról letölthetõ,
vagy a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetõ.)

Lakossági észrevételek

A lakossági fórumon Saly Noémi irodalom- és
Budapest-történész tabáni lakóként szóvá tette,
hogy a rakparti házak elõtt kikötõ szállodahajók
folyamatos zaj- és környezeti ártalmaknak teszik
ki az itt élõket. A hajókról ordít a zene és a han-
gosbemondó, amelyek – akárcsak az alsó rakpar-
ton a turistákra várakozó buszok – áramvételezés
lehetõségének hiányában állandóan járatják a
motorjukat. Tudomása szerint ezen a Duna-sza-
kaszon nem is lenne szabad hajóval hosszabb
ideig várakozni, csak addig lehetne megállni,
amíg az utasok ki- és beszállnak. Saly Noémi je-
lezte azt is, hogy a Rác fürdõ környékén a zöldte-
rületen rendszeresen szabálytalanul parkolnak
az autók, illetve megemlítette, hogy a fürdõ elõt-
ti közlekedési lámpa hibásan van programozva,
csak ritkán ad zöldet a gyalogosoknak, akik emi-
att – balesetveszélyes módon – kénytelenek a pi-
rosban átkelni. 

Jankóné Pajor Ildikó, a Tabán Helytörténeti
Kiállítás és Dokumentációs Központ vezetõje,
szintén környékbeli lakosként annak érdekében
szólalt fel, hogy a Krisztina körút és az Attila út
közti területen – ahol eddig csatornaépítési mun-
kálatok zajlottak – ha nem is építik újjá a régi ját-
szóteret, legalább egy kulturált pihenõparkot
hozzanak létre. 

Pajor Ildikó a tabáni teniszcentrum bõvítése
miatt eltûnt játszóteret is hiányolta. Egy Döb-
rentei utcai lakó azt nehezményezte, hogy az
Ybl téren a csatornaépítést követõen leaszfal-
toztak egy korábban füves területet. A Várkert
rakpartról egy házfelügyelõ arra panaszkodott,
hogy a közeli Romkert szórakozóhelyrõl távozó,

tomboló fiatalok a környéket is „rommá” vál-
toztatják.

Egy hölgy a Gellérthegyrõl azért kért szót, mert
sokakat zavar a hangos vasúti közlekedés: a hegy
alatt található vasúti alagút hangszigetelését évek-
kel ezelõtt eltávolították, azóta szenvednek a dü-
börgéstõl a felette lévõ házak lakói. Egy másik gel-
lérthegyi lakó a Balassi Intézet környékén tapasz-
talható parkolási szabálytalanságokra hívta fel a
figyelmet.

Dr. Nagy Gábor Tamás a felvetésekre reagálva
elmondta: egyetért azzal, hogy a tabáni házak
elõtt zavaró a hajókikötés. Sajnos a zavaró jelensé-
gek egyik oka az, hogy számos kérdésben nem kel-
lõen szabályozott a dunai hajózás. Megvizsgálják
annak lehetõségét, hogyan tudnának a kikötõ ha-
jók a partról áramot vételezni, hogy ne a motort
járatva kelljen áramot fejleszteni. Annak érdeké-
ben, hogy a buszok az alsó rakparton ne álljanak
járó motorral, kezdeményezik a fõvárosnál, hogy
helyezzenek ki „motor stop” táblát, ami alapján
már a rendõrségnek is lenne módja intézkedni.

A polgármester beszámolt arról, hogy a Rác
fürdõnél zajló építkezés befejeztével a zöldterület
helyzete is rendezõdni fog, illetve a fõgyûjtõcsa-
torna-építés lezárultával szintén vissza kell majd a
beruházónak állítania az eredeti állapotokat. A
zöldterületek védelme érdekében az önkormány-
zat már számos helyre telepített parkolás-gátló
oszlopokat, sajnos azonban az autósok így is meg-
találják a módját a szabálytalan parkolásnak. A
szabálytalan parkolással, illetve az éjszakai randa-
lírozással kapcsolatos problémákat jelzik a rend-
õrség felé.

Nagy Gábor Tamás jelezte: a forgalomtechni-
kai problémák kezelése a fõváros illetékességi kö-
rébe tartozik, így az ezekkel kapcsolatos lakossági
észrevételeket feléjük továbbítják. A fõvárosi
fenntartású – köztük az említett tabáni – játszóte-
rek felújítását évek óta hiába kérik, eddig nem
sok elõrelépés történt; igaz, némi bizakodásra ad-
hat okot, hogy egyes, régóta elhanyagolt játszóte-
rek korszerûsítése (például a Szentháromság té-
ren vagy a Mikó utcában) végre megtörtént. 

A vasúti közlekedéssel kapcsolatos ügyekben a
MÁV-tól vár megoldást az önkormányzat. A
Déli pályaudvar zajos mûködésével kapcsolat-
ban már számtalan lakossági panasszal fordultak
a MÁV-hoz, érdemi választ azonban nem igazán
kaptak – eddig mindössze annyit közölt a vasút-
társaság, hogy amennyiben lehetõség nyílik a
mozdonyok cseréjére, ezzel együtt a zajhatás is
csökkeni fog.  - d -

Fókuszban a Naphegy, a Gellérthegy és a Tabán

Városrészi lakossági fórum

Ciszternarendszer a Duna-parton
A budai Duna-parti fõgyûjtõcsatorna
építése közben a 19-es villamospálya
helyreállítása során különleges ciszterna-
rendszert tártak fel a szakemberek a Vár-
kert bazárral szemben. Az építészeti kuri-
ózum megmaradását az építkezés nem
veszélyezteti, késõbbi sorsáról azonban
egyelõre nincs döntés, így azt sem tudni,
hogy a jövõben megnyitják-e a nagykö-
zönség elõtt. 

A Várbazárt, a környezõ lakóházakat és
részben a Budavári Palotát a századfordu-
lót megelõzõen vízzel ellátó ciszternarend-
szert 1874 és 1879 között, a Várkert ki-
oszkkal egy idõben építették. Szerepét a
fõváros közmûhálózatának kiépítésével a
huszadik század elsõ éveit követõen vesz-
tette el. 

A Dunából egy vízgyûjtõ alagút segítsé-
gével kinyert víz a külvilágtól hermetiku-
san elzárt két nagy és négy kisebb boltíves

tisztító-, illetve tárolómedencén keresztül
jutott el a ma kaszinónak otthont adó
egykori szivattyúházig. Innen gõzmotor
továbbította a már megtisztított vizet ren-
deltetési helyére. A folyóvíz szûrésérõl ho-
mokos-kavicságy gondoskodott, a me-
dencéket kékszínû vízzáró vakolattal lát-
ták el. 

Bár a mûemléki jelentõségû területen
található ciszternarendszer egyelõre nem
élvez külön védettséget, a csatornaépítõ
cég az építési nyomvonal módosításával
azonban biztosította az ipartörténeti mû-
szaki emléknek számító vízmû megtartá-
sát az utókor számára. 

Egyes elképzelések szerint a ciszterna-
rendszer termeiben egy fogadótér kaphat-
na helyet, ahonnan a látogatók számára a
közút alatt átvezetõ folyosón keresztül
közvetlenül elérhetõvé válna a Várkert
bazár, illetve a Vár nyugati oldala. 

Sediánszky János alpolgármester, dr. Nagy Gábor Tamár polgármester, Orczy Antal és Vecsey András önkormányzati kép-
viselõk a városrészi fórumon 

A városfejlesztési tervek között a Döbrentei utca forgalom-
csillapítása is szerepel
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EU voks 2009Dióhéjban 
az Európai Parlamentrõl
Az Európai Parlamentet (EP) az Európai Unió polgárai vá-
lasztják. Választásokat ötévente tartanak.  Az EU minden pol-
gára jogosult választani és jelöltetni magát, bárhol lakjék is az
Unióban. 

Az Európai Parlament képviselõi nem nemzeti szekciókat al-
kotnak, hanem hét európai szinten szervezõdött képviselõcso-
portba tömörülnek. Az európai integrációban létezõ összes po-
litikai nézet – az erõteljesen pro-föderalista beállítottságtól a
nyílt euroszkepticizmusig – képviseltetve van az Európai
Parlament képviselõi között.

Az EP 2007-ben Hans-Gert Pötteringet választotta meg el-
nökéül, aki várhatóan a 2009-es választásokig megtartja tiszt-
ségét.

Hol van a Parlament központja?
Az Európai Parlamentnek három „munkahelye” van:

Brüsszel (Begium), Luxemburg és Strasbourg (Franciaország).
Luxemburg ad otthont az igazgatási irodáknak (más néven a

Fõtitkárságnak). A teljes parlamenti üléseket, vagyis a plenáris
üléseket Strasbourgban és néha Brüsszelben tartják. A bizott-
sági üléseket ugyancsak Brüsszelben tartják.

Mi a Parlament szerepe?
11..  EEuurróóppaaii  jjooggsszzaabbáállyyookk  eellffooggaaddáássaa – számos politikai terü-

leten a Tanáccsal együtt. Mivel az EP közvetlenül választott tes-
tület, ezáltal garantált az európai jogalkotás demokratikus legi-
timitása. 

22..  AA  PPaarrllaammeenntt  ddeemmookkrraattiikkuuss  ffeellüüggyyeelleetteett gyakorol az uniós
intézmények, különösen a Bizottság felett. Jóváhagyhatja vagy
elutasíthatja a biztosok kinevezését, és bizalmatlanságát fejez-
heti ki a Bizottság egészével szemben. 

33..  KKööllttssééggvveettééssii  hhaattaalloomm.. A Parlament a Tanáccsal közösen
felügyeli az uniós költségvetést, és e jogcímén befolyásolhatja
az EU kiadásait is. Az eljárás végén a Parlament teljességében
szavazza meg vagy utasítja el a költségvetést. 

Hogyan szervezõdik a munka 
az Európai Parlamentben?
A Parlament tevékenysége két fõ 
lépésben történik:

Plenáris ülések elõkészítése. A plenáris ülést az Unió tevé-
kenységének különbözõ területeivel foglalkozó parlamenti bi-
zottságok képviselõi készítik elõ. A vitára bocsátott kérdéseket
a képviselõcsoportok is megvitatják.

Maga a plenáris ülés. A plenáris üléseket általában Stras-
bourgban tarják (havonta egy héten keresztül) és néha Brüsz-
szelben (csak két napig). Ezeken az üléseken a Parlament
megvizsgálja a jogszabályokra irányuló javaslatokat, és mielõtt
a teljes szöveget szavazásra bocsátaná, szavaz azok módosítá-
sáról.  

A napirenden szerepelhetnek továbbá a Tanács vagy a Bi-
zottság „közleményei”, valamint kérdések arról, hogy mi törté-
nik az Európai Unióban és a nagyvilágban.

Tisztelt Választópolgárok!
Az európai parlamenti képviselõket 1979 óta közvetlenül választják.
Az innentõl számított hatodik parlamenti ciklus 2004-ben kezdõdött,
és az idén ér véget. Az Európai Unió minden tagállama maga dönt ar-
ról, milyen szabályok szerint választja meg saját EP-képviselõit. Csak a
választás lehetséges idõpontjait és az adott országban megválasztható
képviselõk számát határozzák meg közösségi szinten. Az Európai
Parlamentnek jelenleg - ideiglenesen - 785 képviselõje van. Ebbõl
Magyarország - szintén csak a most véget érõ, 2004-2009-es ciklusban -
24 hellyel rendelkezik. Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az
Európai Unióhoz, az elsõ magyar EP-választást ez után, 2004. június
13-án tartották. A 2007 decemberében minden tagállam által aláírt,
de Írországban és Csehországban még nem ratifikált lisszaboni szerzõ-
dés értelmében a létszám 751-re csökkenne. Magyarországnak ebbõl
22 hely járna. Ha a 2009. júniusi választásig nem lépne hatályba a lisz-
szaboni szerzõdés (vagyis ha nem ratifikálná azt az összes tagállam), a
mostani szabályok (vagyis lényegében a módosított nizzai szerzõdés)
szerint kellene eljárni. Magyarországot ez a helyek számának szem-
pontjából nem érintené: így is, úgy is 22 helyet kapna - igaz ez utóbbi
esetben az EP-nek összesen csak 736 tagja lenne. 

Szavazni 2009. június 7-én, vasárnap reggel 6 órától este 19 órá-
ig lehet.

Az Európai Parlament tagjainak választásán az Alkotmány 70. §. –a
szerint választójoggal rendelkezik: a Magyar Köztársaság területén la-
kóhellyel rendelkezõ minden nagykorú magyar állampolgár, továbbá
az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén la-
kóhellyel rendelkezõ nagykorú állampolgára, amennyiben nyilatkoza-
tot tesz arról, hogy a Magyar Köztársaságban kívánja választó jogát gya-
korolni. A Magyar Köztársaság területén szavazni kizárólag személye-
sen, a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben, vagy
lakóhelyétõl távol – igazolással – lehet.

Szavazás a lakóhelytõl távol - igazolással

Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétõl távol, de
Magyarország területén tartózkodik igazolást a lakóhely szerint illeté-
kes önkormányzat jegyzõjétõl kérhet (kerületünkben: Okmányiroda
1013 Attila út 12.) személyesen vagy meghatalmazott útján 2009. júni-
us 5-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy, hogy az megérkezzen az il-
letékes helyi választási irodához 2009. június 2-ig. Az igazolás kiadásá-
hoz a kérelmezõ: nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, és annak a te-
lepülésnek a nevét köteles megadni, ahol választójogát gyakorolni kí-
vánja, valamint azt a címet kell megadnia, ahová az igazolást kéri. Ha
az igazolás kiadását követõen mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyi-
ségben szeretne szavazni, 2009. június 4-ig egy alkalommal kérheti a
lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl, hogy – az igazolás be-
vonásával egyidejûleg – vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókör-
be. Akiknek lakóhelye nem az I. kerületben van, és ezért igazolással kí-
vánnak itt szavazni, illetve akiknek lakcíme csak a település színtû –
Budapest, I. kerület – megnevezést tartalmazza, az 5. számú kijelölt sza-
vazókörben – (1011 Bem rkp. 6., Budavári Mûvelõdési Ház) – adhatják
le szavazataikat.

Mozgóurna igénylése

A mozgásukban gátolt választópolgárok mozgóurnát írásban igényel-
hetnek. A kérelmet a szavazás napjáig postai úton a Helyi Választási
Iroda Vezetõjéhez (Budapest, 1014 Kapisztrán tér 1.), vagy személyesen
a Polgármesteri Hivatal Okmányirodáján (1013 Attila út 12.), illetve a
szavazás napján az értesítõn feltüntetett szavazókör szavazatszámláló bi-
zottságához kell benyújtani. 

Szavazás egészségügyi és szociális 
intézményekben
Az a választópolgár, aki mozgásában gátolt, de nem a lakóhelyén tar-
tózkodik, elõször igazolást kell kérnie a lakcíme szerinti helyi választá-
si irodától, majd az igazolás birtokában kell mozgóurnát igényelnie az
intézmény helye szerinti helyi választási irodától, vagy a szavazás nap-
ján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizott-
ságától. (Csak abban a kivételes esetben nincs szükség igazolásra, ha az
intézmény ugyanazon szavazókör területén helyezkedik el, ahol az Ön
lakóhelye van.) A szavazatszámláló bizottság – a személyazonosság és a
lakcím megállapítására alkalmas igazolvány alapján – megállapítja a
szavazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzék-
ben.

A szavazáshoz szükséges okmányok

Szavazni a következõ okmányok együttes bemutatásával lehet: a lak-
cím igazolására is alkalmas, érvényes személyazonosító igazolvány,
vagy  lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány, vagy útlevél,
vagy 2001. január 1-jét követõen kiállított (kártya formátumú) vezetõi
engedély. Lejárt érvényességû okmányokkal nem lehet szavazni, ez
esetben a szavazatszámláló bizottság visszautasítja a választópolgárt,
ezért kérjük, ellenõrizzék okmányaikat. A szavazatszámláló bizottság
visszautasítja azt, aki személyazonosságát és lakcímét nem tudja igazol-
ni, vagy nem szerepel a névjegyzékben. A szavazatszámláló bizottság a
névjegyzékbe nem vehet fel választópolgárt.

A szavazás menete

A szavazás idõtartama alatt a szavazóhelyiségben a választópolgárok
csak a választójog gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak. Ha a
szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a válasz-
tópolgár részére a szavazólapot és a borítékot. A szavazólapot a válasz-
tópolgár jelenlétében kell lebélyegezni. A szavazólap átvételét a válasz-
tópolgár a névjegyzéken saját kezû aláírásával igazolja. Az írásképtelen
választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bi-

zottság két tagja írja alá a névjegyzéket. A szavazólap kitöltéséhez szava-
zófülke áll a választópolgár rendelkezésre. A szavazófülke használatára
a választópolgár nem kötelezhetõ. A szavazólap kitöltésének ideje alatt
csak a szavazó tartózkodhat a szavazófülkében. A szavazólap az
Országos Választási bizottság által kisorsolt sorrendben tartalmazza a
jelölõ szervezetek nevét. A szavazólapon a jelölõ szervezet által bejelen-
tett sorrendben fel kell tüntetni a listán induló jelöltek közül annyinak
a nevét, amennyi a megválasztható képviselõk száma. Érvényesen sza-
vazni csak a hivatalos szavazólapon szereplõ listára lehet, a lista neve fe-
lett elhelyezett körbe tollal írt X vagy + jellel!  Egyéb megjelölés érvé-
nyes szavazatként nem vehetõ figyelembe. A szavazat érvényességét –
ha az egyéb feltételeknek megfelel –nem érinti, ha a szavazólapon bár-
milyen megjegyzést tettek. A választópolgár a szavazó lapot borítékba
teszi és a szavazatszámláló bizottság elõtt urnába helyezi. Ha a választó-
polgár a borítéknak az urnába történõ helyezése elõtt jelzi, hogy a sza-
vazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a bizottság bevon-
ja, helyébe új szavazólapot ad ki, és ezt a tényt jegyzõkönyvben rögzíti.
A bizottság a rontott szavazólap helyett újat – személyenként – csak egy-
szer adhat ki. A szavazatszámláló bizottság elnöke 19 órakor bezárja a
szavazóhelyiséget. Azok a választópolgárok, akik a szavazóhelyiségben
vagy annak elõterében tartózkodnak, még szavazhatnak. Ezután a sza-
vazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

Választási Bizottságok 

Az Európai Parlament tagjainak választásán az alábbi Választási Bi-
zottságok mûködnek: Szavazatszámláló bizottság (SZSZB), Területi
Választási Bizottság (Budapesten Fõvárosi Választási Bizottság),
Országos Választási Bizottság (OVB). E választás során a Helyi
Választási Bizottság nem mûködik. Az SZSZB döntése ellen 3 napon
belül fellebbezést lehet benyújtani a Területi Választási Bizottsághoz. 

A szavazatszámláló bizottságok a Budavári Önkormányzat Közigaz-
gatási Bizottsága által szavazókörönként megválasztott 3 fõ választópol-
gárból és a listát állító pártok által megbízott tagokból állnak. A pártok
május 29-én 16 óráig jelenthetik be a Választási Irodának a szavazókö-
rökbe delegáltjaikat. A választás napján a választott és a delegált tagok
azonos joggal és kötelezettségekkel rendelkeznek. Az SZSZB munkáját
a Polgármesteri Hivatal – Jegyzõje által megbízott – köztisztviselõi,
mint jegyzõkönyvvezetõk segítik. A Szavazatszámláló Bizottság válasz-
tott tagjairól felvilágosítást a Helyi Választási Irodán kaphatnak.

Szavazókörök

A választópolgárok szavazásra szolgáló hivatalos helyisége a szavazókör.
A törvény szerint a szavazóköröket úgy kellett kialakítani, hogy az oda
tartózó választópolgárok száma 600-1200 fõ között legyen.
Kerületünkben 28 szavazókör mûködik. A szavazókörökhöz tartozó
utcajegyzéket terjedelme miatt közölni itt nem tudjuk, de a Választási
Irodán erre felvilágosítást kaphatnak, vagy a valasztas.hu honlapon
megtekinthetik. 

Kampány, közvéleménykutatás

A listát állító pártok választási kampányukat már megkezdték. Kerüle-
tünkben 12 helyszínre plakátok kitételére alkalmas hirdetõ táblákat
helyeztetett ki a Választási Iroda és oldalait a pártok között kisorsolta.
A választással kapcsolatos kampány 2009. június 5-én 24 óráig tart.
Kampányt folytatni 2009. június 6-án 0 órától június 7-én 19 óráig tilos.
A plakátot az,  aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2009.
július 7-ig köteles eltávolítani. Várható, hogy a választókat közvéle-
mény kutatók keresik meg. Közvélemény kutatás esetén a válaszadás
önkéntes, a választópolgár nyilatkozattételre nem kényszeríthetõ. A
közvélemény kutatók csupán a választásra szolgáló épületbõl kilépõket
kérdezhetik meg.

A Helyi Választási Iroda a választás napján a Kapisztrán tér 1.
szám alatt, a Városháza II. emeleti Jegyzõi titkárságán mûködik,
elérhetõsége: 458-3015.

dr. Deák Ferenc, a Helyi Választási Iroda vezetõje

Választási tájékoztató 

Rendezvények
A Helyi Választási Iroda felajánlotta az európai parlamenti választá-
sokon induló, listát állító pártoknak, hogy a Várnegyed újságban
hírt adjanak a választással  kapcsolatos rendezvényeikrõl. Lapunk
nyomdába kerüléséig az alábbi pártok éltek a lehetõséggel:   

Érdekképviselet az Európai Parlamentben
A Budavári Polgári Szalon következõ rendezvényét 2009. május
26-án kedden, 19 órakor tartja az I. kerületi Fidesz irodában (1011
Budapest, Fõ utca 28.). Vendég: dr. Schöpflin György a Fidesz-
Magyar Polgári Szövetség Európa Parlamenti képviselõje.
Mindenkit szeretettel várunk. Fidesz I. kerületi szervezete

Bemutatkoznak a KDNP jelöltjei
2009. május 29-én, pénteken 18.00 órakor bemutatkoznak a

Kereszténydemokrata Néppárt európai parlamenti képviselõje-
löltjei: dr. Surján László, Hölvényi György, dr. Frivaldszky Gáspár.
Helyszín: Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium díszterme
(Budapest, II. Ady Endre utca 3.)

Minden érdeklõdõt tisztelettel hívunk és szeretettel várunk.
KDNP Budapest I. kerületi szervezete

Tisztelt Választópolgár! 
Június 5-én, pénteken 18 órakor, a XII. kerületi Királyhágó téri

Turul szobornál Trianoni megemlékezéssel egybekötött kam-
pányzárót tartanak a Jobbik Magyarországért Mozgalom I.,II., és
XII. kerületi szervezetei. Beszédet mond Balczó Zoltán, a párt al-
elnöke és EP listájának második helyezettje. Mindenkit szeretettel
várunk!  Jobbik I. kerületi szervezete

Tisztelt Választópolgárok!
Tisztelettel várjuk Önöket május 30-án, szombaton 17 órakor az
LMP-klubba (Trapéz Café, Budapest, IX., Imre u. 2. ) ahol bemu-
tatkoznak a Lehet Más a Politika európai parlamenti képviselõje-
löltjei. Beszélgetõtársak: Ivády Gábor LMP választmányi tag, Jávor
Benedek LMP-szóvivõ. Házigazda: Kardos Horváth János. 

Lehet Más a Politika (LMP)

Az Európai Parlament épülete
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Koncertek a zenepavilonban
Ismét lesznek szabadtéri hangversenyek a budavári zenepa-
vilonban. Május 26-ától, minden kedden és csütörtökön
16.30-tól 17.30-ig a Hagyományok Háza szervez koncerte-
ket a Mátyás-templom melletti parkban a Budavári Önkor-
mányzat felkérésére. 

Meseszó a Márai Szalonban 
Meseszó, zeneszó, cigarettafüst – ezt a címet viseli a Márai
Szalon májusi estje. A május 26-i rendezvény vendégei Be-
recz András mesemondó, Berecz István furulyázó, Béky Zol-
tán gyûjtõ, dr. Kovács Tibor borász. A házigazda Szigethy
Gábor. A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt május 26-án 17 órakor az
I. kerületi Házasságkötõ Teremben (Budapest, I. Úri u. 58.)
Filmvetítés: Berzsenyi Dániel: A táncok. 

Mozgássérültek klubnapja
A mozgássérültek nyári szünet elõtti utolsó klubnapja június
2-án 15 órakor lesz a Budavári Mûvelõdési Házban (Bu-
dapest, I., Bem rakpart 6.). Õsszel, szeptemberben a szokott
rendszerességgel tartják újra a klubnapokat.

50 éves az Iskola a határon

Ottlik Géza születésének évfordulójára és az Iskola a határon
címû regény kiadásának 50. évfordulójára emlékezett a
Budavári Önkormányzat az író egykori lakóházán elhelyezett
emléktáblánál, az Attila út 45. számú  épület elõtt. Ottlik Géza
1958-tól haláláig élt a Krisztinavárosban. A megemlékezé-
sen dr. Nagy Gábor Tamás polgármester beszélt Ottlik Géza
munkáiról, az író legismertebb mûvét Fráter Zoltán iroda-
lomtörténész méltatta. A megemlékezés után dr. Nagy
Gábor Tamás a Budavári Önkormányzat, Szigethy Gábor pe-
dig a Budai Polgári Kör nevében helyezett el  koszorút Ottlik
Géza emléktáblájánál. 

Programok a Haydn Emlékévben
2009-ben emlékezünk Joseph Haydn halálának 200. évfor-
dulójára. A Budavári Önkormányzat koncerttel, koszorúzás-
sal egybekötött megemlékezéssel és mûveltségi vetélkedõ-
vel adózik a zeneszerzõ emlékének. Május 24-én 15.30 óra-
kor a Farkas Ferenc Zeneiskola ad koncertet a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetemen (Budapest, VI. kerület, Liszt
Ferenc tér 8.) Június 1-jén (Pünkösdhétfõn) 18.30 órakor a
Budavári Önkormányzat koszorúzással egybekötött meg-
emlékezést tart a Horváth Kertben, Joseph Haydn mellszob-
ránál. Ezt követõen, 2009. június 1-jén, 19.30 órakor az
Orfeo Zenekar és a Purcell kórus Joseph Haydn: A teremtés
címû oratóriumát adja elõ a Krisztinavárosi Havas Boldog-
asszony Templomban. A koncertet a Budavári Önkormány-
zat támogatja. 

Gulyásparti a Czakón
Budavári Lakosok Szövetsége (BLSz) folytatni kívánja több
éves hagyományát és ismét megrendezi barátaik és támo-
gatóik nagy, közös Gulyáspartiját a Czakó utcai Sporttele-
pen. Céljuk, hogy a szabad levegõn, szabadon eszmét cse-
réljenek. A gulyásfõzés módosult kezdete: június 6., szom-
bat, 17 óra. Szorgos segítõ kezeket az elõkészítéshez (ked-
venc hámozókésükkel) már 16.30 órára várnak! Hozzák el
gyerekeiket és unokáikat is egy jó futkározásra! Mindenkit
szeretettel várnak a rendezõk.

Árusító helyek bérbeadása
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvános
pályázatot hirdet Budapest I. kerület, Dísz tér 2. alatti
népmûvészeti udvarban lévõ három üres árusító hely bér-
beadására. A pályázatok beadási határideje: 2009. június
4-én 10.00 óra. A pályázat részletes feltételeit tartalma-
zó kiírás megtekinthetõ a www.budavar.hu internet cí-
men, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Ügyfélszolgálati Irodáján: Budapest I. kerület,
Kapisztrán tér 1. Tel.: 06-(1)-458-3000, 458-3030.

Közlemény
A Budavári Labirintus Kft. felperes, valamint dr. Nagy Gábor
Tamás I. rendû alperes, dr. Horváth Tivadar II. rendû alperes,
dr. Majoros Ildikó III. rendû alperes és Mednyánszky Miklós
IV. rendû alperes között folyamatban volt peres eljárásban a
Legfelsõbb Bíróság által hozott Pfv.IV.21.187/2008/8. szá-
mú ítéletben foglalt kötelezésnek eleget téve, az alábbiakat
tesszük közé: „Az I. rendû alperes 2002. április 15-én kép-
viselõi interpellációra adott válaszában valótlanul állította,
hogy a megelõzõ egy évben lakossági panaszokat kiváltó
zenés rendezvények a Várbarlangban nem voltak, ilyen
rendezvényeket ebben az idõben kizárólag a Budavári
Labirintus Kft. tartott. A II. rendû alperes különbözõ sajtóor-
gánumokban tett nyilatkozataiban valótlanul állította, hogy
ebben az idõben a Várbarlang területén tartott rendezvé-
nyeket a Budavári Labirintus Kft. szervezte. Az I. és II. rendû
alperes ezzel megsértette a felperes jó hírnevét.”

Röviden

TTiisszztteelltt  OOllvvaassóókk!!  LLaappuunnkk  lleeggkköözzeelleebbbbii  sszzáámmaa  22000099..  jjúúnniiuuss  1122--éénn,,  ppéénntteekkeenn  jjeelleenniikk  mmeegg!!

A Franklin utcai játszóteret egész évben számos is-
mert madár õrzi. Ott van például Gombóc Artúr,
aki a sok csokoládétól amúgy is képtelen elrepülni,
közelében kapirgál Kukori és Kotkoda, miközben
dr. Bubó azt lesi, hogy hol van rá szükség. A
Budavári Mûvelõdési Ház május 9-én, a Magyar
Rajzfilmhõsök Emlékfalánál rendezte meg a
Madarak és fák napját.

A téren törzslakónak számító feketerigók, ga-
lambok és verebek mellett ezúttal két hús-vér
ragadozó madár: egy sisakot viselõ sólyom és
egy egerészölyv is tiszteletét tette. Kócost és
Csipikét a Fõvárosi Állat- és Növénykert szak-
emberei kísérték a helyszínre. Az állatkerti ala-
pítvány mellett számos természet- és környe-
zetvédelemmel foglalkozó civil szervezet várta
az I. kerületi gyerekeket. 

A Magyar Természettudományi Múzeum
standjánál egy fülesbagoly és egy sün preparált
példánya illusztrálta a mesehõsöket. Mellettük
egy különleges ütõhangszerrel bárki utánoz-
hatta a harkályok kopogtatását. A Süni maga-
zin és az Ökoszolgálat fejtörõkkel, totókkal tet-
te próbára a jelentkezõk tudását. Vajon ön,
kedves olvasónk, meg tudja mondani, hogy
melyik a világ legnagyobb testû gyíkja? Talán a
nílusi krokodil? Esetleg a homoki gyík? Lehet,
hogy a sivatagi tüskés leguán? Netán a komo-
dói varánuszra gondolt? A helyest választ nem
áruljuk el, de ha belelapoz a Süni és a Vadon
magazinokba (a gyerekek ezt a helyszínen meg-
tehették), akkor kiderül az igazság. Egy másik
kvíz többek között az iránt érdeklõdött, hogy
mibõl készültek a pekingi olimpia arany ér-
mei? a.) használt számítógép alapból kivont
aranyból b.) aranyrudakból c.) adományok-
ból. Aki az a.) megoldást jelölte meg, jól tip-
pelt. A sokféle információs kiadvány mellett

kirakójátékok, gabonafelismerés és rajzver-
seny színesítette a palettát. 

Míg a kisiskolás korosztály rejtvényt fejtett, a
legkisebbek szinte ellepték a homokozót és a
mászókákat. Akadt, aki lapáttal, vödörrel érke-
zett, mások a maguk hajtotta minimotorral
közlekedtek. A nyüzsgés csak akkor hagyott
alább, amikor a Kaláka együttes lépett a szín-
padra. Grillusz Dánielék alkalmi mûsorral ké-
szültek, dalaikat mintha egy ornitológus gyûj-
tötte volna. A Nálatok laknak-e állatok? címû
lemezrõl többek között a cinege cipõjérõl, a gó-
lyáról, és a túzokról is felcsendült egy-egy meg-
zenésített vers.

A délelõtt további részében a Bartók Tánc-
együttes szólistái mozgatták meg a lelkes apró-

ságokat. Az alkalmi táncház után a Fabrika Mû-
hely tartott bábelõadást.

A Madarak és fák napjának szép hagyomá-
nyát 1902-ben Chernel István madárkutató
kezdeményezte. Négy évvel késõbb már tör-
vény mondta ki, hogy minden év májusában
egy napot az iskolában annak kell szentelni,
hogy a diákok megismerjék a hasznos madara-
kat, és elkötelezettek legyenek a természetvéde-
lem iránt. Százhét évvel a gondolat megszületé-
se után, az ismeretterjesztõ rendezvény kerületi
szervezõi arra kívánták felhívni a gyerekek fi-
gyelmét, hogy „a város közepén, a kõrengeteg-
ben meg kell becsülni minden fát, fûszálat, kö-
rülöttünk élõ állatot, legyen az bogár, madár
vagy emlõs.” - a -

Madarak és fák a Franklin utcában 

Április 28-án csapatostól érkeztek az Oroszok
(a nagy kezdõbetû nem elírás!) az Úri utcai
Házasságkötõ terembe. Akadt közöttük borász,
egyetemi adjunktus, grafikus és tangóharmoni-
kás. Közös ismertetõjegyük, hogy valamennyi-
en magyarok, és azonos vezetéknevet viselnek.
Ráadásként velük tartott az orosz anyanyelvû fi-
atal színésznõ, Tompos Kátya is.  

Az alkalmi tárlatot Szigethy Gábor irodalom-
történész ezúttal rögtönzött könyvbemutatóval
pótolta. Joszip Visszarionovics Sztalin rövid
életrajzából emelt ki részleteket, majd egy kora-
beli képeslap szövegét idézte, amely nem volt
más, mint „segédanyag ahhoz, hogy hogyan he-
lyezzük el a képeket az üzemi faliújságon.” A
ma már mosolyt fakasztó kiadványok ismerte-
tését a szalon házigazdája az orosz nyelvhez fû-
zõdõ saját élményeivel fûszerezte. A derûs beve-
zetõ után Tompos Kátya és Orosz Zoltán duója
következett. A mûvésznõ orosz népdalokat és
néhány ismert szerzeményt adott elõ tangóhar-
monika kísérettel. A Márai Szalon közönségére
szemmel láthatóan rendkívüli hatást gyakorolt
a produkció. 

Dr. Orosz Gábor egyetemi adjunktus, hiva-
talvezetõ Miskolcról érkezett, és igyekezett to-

vábbvinni a kedélyes hangulatot. Bevallotta,
hogy gyerekkorában „Ruszkinak” csúfolták, de
ma már szinte büszke erre a névre. Szakmai stá-
tusza húsz év óta szinte változatlan; feladatai az
egykori fõispáni beosztásnak felelnek meg. A
fõispán hajdan hét vármegye ügyeiért felelt, õ
pedig 1990-tõl a köztársasági megbízott regio-
nális hivatalát vezeti. A rendszerváltás óta öt
kormány váltotta egymást, és õ változatlanul a
helyén maradhatott. (Tréfásan felvetette: lehet,
hogy elfelejtkeztek róla?) Dr. Orosz Gábor el-
mondta, hogy felesége, Prekop Erzsébet már
járt a Márai Szalonban, amikor a törzsközönség
a Prekop pálinkafõzde gönci barack pálinkáját
ismerhette és kóstolhatta meg. 

Immár nem titok, hogy a házaspár a szõlõ és
a bor szakértõje is (Orosz Gábor annak idején
mezõgazdaságból doktorált). Több éven át szõ-
lõszakértõként dolgoztak Algériában, majd
külföldrõl hazatérve más-más területen helyez-
kedtek el.

Orosz István grafikus, Munkácsy-díjas, érde-
mes mûvész, szintén a sokszínû személyiségek
közé tartozik. Rajzfilmrendezõ, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Alkalmazott Mûvészeti
Intézetének tanára, a Magyar Mûvészeti Aka-

démia elnöke, és a kecskeméti rajzfilmfesztivál
egyik elkötelezett szervezõje. A ,,Tovariscsi, ko-
nyec” címû plakátja nemzetközi hírnevet ho-
zott számára. A jelenlévõk megtudhatták, hogy
a számítógépes grafika világában õ ma is a ceru-
zát tartja legfontosabb munkaeszközének.
Optimista, hiszen amikor másfél évtizede az
Egyesült Államokban járt egy kiállításon, szinte
minden grafika komputerrel készült, ám pár
évvel késõbb a mûvészek visszatértek a tollhoz.
Úgy véli, mindkét munkaeszköz kizárólag em-
beri irányítással képes az alkotásra. 

Orosz Gábor, az est „orosz” borásza valójá-
ban Mádon tart fenn pincészetet. A családi vál-
lalkozásban lépésrõl lépésre vette át a teljes kö-
rû irányítást. Nem volt nehéz dolga, hiszen õsei
apai ágon – édesapját kivéve, akinek az államo-
sításkor elvették a földjeit – több generáció óta
vincellérek voltak. A hegyaljai borász a 2006-os
évjáratú Betsek furmintból hozott kóstolót,
amelyhez a Fortuna séfje pácolt heringbõl (lásd
orosz konyha) készített falatkát.

Az est második részében a rendszerváltás
elõtt szovjet fegyverraktárként használt monos-
tori erõdrõl készített tévéfilmet tekinthették
meg az érdeklõdõk.                                              R. A. 

Oroszok a Márai Szalonban

A tavaszi emlékhadjárat április 1-én indult Bol-
dogról, hogy 44 településen áthaladva katonai
hagyományõrzõ parádékkal, huszártáborokkal
és néhol több száz fõs csatabemutatóval emlé-
kezzen az 1849-es tavaszi hadjáratra. 

A népzenei mûsorokkal, történelmi korsza-
kokat idézõ idõutazó táborral és huszárkonyha
bemutatókkal tûzdelt programsorozat magyar-
országi elsõ szakasza április 9-ig tartott. A múlt
katonáit a Magyar Huszár és Katonai Hagyo-
mányõrzõ Szövetség és a fõrendezõ Magyar
Hagyományõr Világszövetség tagegyesületei
keltették életre. E szakasz társrendezvénye volt
a „Tavaszi Mennydörgés” nemzeti-rock kon-
certsorozat is - sõt az idén elõször Jászberényben
és Nagykátán 200 motoros is csatlakozott a
megemlékezésekhez. 

Egy hét pihenõ után, az Elsõ Felvidéki Hu-
szárbandérium rendezésében kezdõdött a
Felvidéki Hadjárat - a második szakasz - amely-
nek csúcspontja a komáromi Monostori erõd-

ben megtartott csatabemutató volt április 26-án
– itt már a HM HIM közremûködésével.

Budavárra május 16-án érkezett az emlék-
hadjárat. A hagyományõrzõk megkoszorúzták
a Dísz téri emlékmûvet és tisztelegtek Görgey
Artúr szobránál. Köszöntõt dr. Nagy Gábor
Tamás Budavár polgármestere mondott, míg a
kor történelmébe dr. Katona Tamás történész
és Kerékgyártó László a Görgey Kör elnöke
avatta be a hallgatóságot. A Budavári Önkor-
mányzat támogatásával megvalósuló harmadik
szakasz tömegeket leginkább vonzó része a
Kapisztrán téri Huszárkonyha fõzõbemutató
volt, ahol az érdeklõdõk tanúi lehettek tucatnyi
új magyar étel megszületésének. 

Közép-Európa legnagyobb katonai hagyo-
mányõrzõ programsorozata - Antal Edit gondo-
zásában - a 20 évre visszatekintõ emlékhadjárat
képeinek kiállításával ért véget a Magyar Kul-
túra Alapítvány házában.                        

Fülöp Tibor  

Budavárra érkezett 
a tavaszi emlékhadjárat  

Huszárkonyha a Kapisztrán téren                              Fotó: Hajdú Ágnes
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Európa hírû a magyar grafikusmûvészet. Leg-
jobbjai egymást múlják felül, új és új kísérletekbe
kezdenek. Rajzok, sokszorosítások, illusztrációk,
mind gondolatgazdag vallomások veszendõ éle-
tünkrõl.

Kik a példaképek és a mesterek? Nehéz megne-
vezni. Talán a csodálatos kezû Szalay Lajos, a lo-
bogó, látomásos Hincz Gyula, vagy az örök tanár
Barcsay Jenõ. De a realista, örvényes ceruzájú
Picasso is hatással volt az induló és keresõ fiata-
lokra, akik a gyorsan pergõ évtizedekben maguk
is idõs mûvészek lettek.

A mindig új meglepetésekkel kirukkoló Kol-
ler Galéria, három nemzedék legjobbjai közül
válogatott. Más világok, nagyon is eltérõ grafikai
nyelvek, mégis a képek fölerõsítik egymást. Kö-
zös értékeket hordoznak, új gondolatokat lob-
bantanak föl. Tíz kiállító, közülük négyen (Hincz
Gyula, Reich Károly, Szabó Vladi-
mir, Szalay Lajos) már csak rajzaikkal
vannak jelen. A többiek is a legjobb
munkákkal szerepelnek. Artner Mar-
git lapjain álomi tájak, Gross Arnold
csupa játék és mese-apróság, Gyulai
Líviusz linó- és fametszetein a gazdag
élet lobog. Kass János könnyed vona-
laiban a lázas, cserepekre hullt lét
lüktet, harmónia és életszeretet.
Orosz István labirintusai járható ös-
vényeket hordoznak.

Takáts Márton a legfiatalabb kiállí-
tó. Harmincnyolc éves. A rajz fontos-
ságáról és a családias estrõl beszélt:

– Hosszú évek munkája után megta-
pasztaltam, „könnyû” dolog festeni,
ahhoz képest, hogy mennyire nagy át-
gondoltság és alázat kell a rézkarcolás-

hoz. Nem tudom, ennek valaha visz-
szajön-e a reneszánsza, de azt érzem,
hogy az embereknek van rá igénye.
Talán a mûtörténész elit az, aki nem
rokonszenvez a mi mûfajunkkal.
Ennek ellenére nagyon örülök a
meghívásnak. Õszintén szólva, az
idõsebbeket csak látásból ismerem,
Orosz István közvetlen jó barátom.
A galériát azért szeretem, mert ön-
magával egyenlõ. Itt van egy konkrét
irány és látás, amit bátran fölvállal.

Az utolsó pillanatban érkezett
Gyulai Líviusz. A barátok és a ra-
jongók gyûrûjébõl nehéz volt kisza-
kítani.

– Nagyon örülök, hogy a legendás
Koller Galéria újból elindult. A
kedves és lelkes unoka összehozott

bennünket. Külön öröm, hogy az ifjúságot is be-
vonta ebbe a nemes vállalkozásba. Fantasztikus
dolog. A legtöbb mûvész elbújik a kuckójába, de a
galéria mindig is kicsalta õket. Persze hiányoznak
az eltávozott mesterek, de helyettük a képek üzen-
nek. És ami a legérdekesebb, az idõ mintha érlel-
né a jó munkákat. Szalay Lajos grafikáiban hatal-
mas plasztikai erõ van, sugárzik múlhatatlanul.

Végezetül a hazainduló Kass Jánost is sikerült
szóra bírni. A visszatérõ emlékektõl végtelen
mondat lett a szívmeleg vallomás.

– Mint a Logodi utcában lakó budai polgár,
mindig nagy érdeklõdéssel sétáltam az ódon
szépségû házak között. A Koller Galéria azért is
különleges, mert valamikor Amerigo Totnak
épült. Késõbb lett a mûkereskedelem és a baráti
találkozók otthona. Érdekes a nemzedékváltás,
ma Koller György unokája igazgatja az épületet, s

próbál meggyökerezni a mai nehéz helyzetben.
Amikor kezdett volna a mûkereskedelem kibon-
takozni, közbe jött a rettenetes gazdasági vihar.
Ki van fosztva a magyar középosztály, olyan mér-
tékig, mint a török idõkben. Csak most a saját fel-
sõ tízezrünk fosztja ki a saját nemzetét. Ami a
mesterségemet illeti: boldog vagyok, hogy Ma-
gyarországon egy nagy grafikus nemzedék nõtt fel
az elmúlt 50 évben. Az viszont szomorúsággal tölt
el, hogy nem kedvez a mûvészeteknek a mai hely-
zet. Kondor Béla, s a többiek, a ma élõ mesterek,
ha nem itt élnének, világszámok lennének! Ma-
gyarország ma nem ideális hely a mûvészeknek,
de talán az egyszerû embereknek sem. Mégis re-
ménykedem, lesz megújulás, lesz értelme a terem-
tõ munkának.                                                          F. F. L. 

Május 7-én este, a Nemzeti Táncszínház – az egyko-
ri Budai Theatrum – falán elhelyezett emléktáblánál
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte a
mûvészetbarát közönséget.  Ünnepi beszédében arra
emlékeztetett, hogy a Budavári Önkormányzat a
Beethoven által 1800 tavaszán adott koncert kétszá-
zadik évfordulója alkalmából, 2000-ben rendezett
elsõ ízben emlékhangversenyt, és akkor állíttatta hely-
re a márvány emléktáblát is.

A polgármester felvetette, hogy napjainkban,
amikor mindent a siker és a hasznosság elve
ural, vajon van-e még értelme a kultúráért tenni
valamit? Az emlékkoncertbõl nem keletkezik
haszon, ettõl nem leszünk gazdagabbak. A kul-
túra azonban barátságokat hoz létre, és e kötelé-
kek nem mérhetõk pénzzel. Az irodalom és a ze-
ne olyan érték, amely a mai világban egyre ke-
vésbé számít. Az I. kerület számára a kultúra
ápolása mégis az állandó és fontos értékek közé
tartozik.

Beethoven 1795-ben lépett elsõ ízben a közön-
ség elé. A következõ években zongoravirtuózként
járta be Európa koncerttermeit. 1800-ban került
sor a budai hangversenyre, amelyet követõen alig
két évvel hallása fokozatosan romlani kezdett.
1804-tõl zongoramûvészként már nem léphetett
fel. Feljegyezték, azt az epizódot, amikor megsza-
kított egy zenekari próbát, mert már nem hallot-
ta, és ezért nem tudta követni a zenekart.

A korábbi, a háborúban elpusztult táblát,
1928. október 27-én Beethoven halálának 100
éves évfordulóján helyezte el a Várszínház falán a
fõváros közönsége. Az ünnepségen Liber Endre
tanácsnok az alábbi szavakkal avatta fel az emlék-

táblát. „Tudta-e a neves fõúri gyülekezet, milyen
halhatatlan géniuszt üdvözölt körében? Érezte-e,
hogy valami nagyszerû, fenséges játszódik le falai
között, hogy a nádor udvara ’figyelmetes’ tapsá-
val kiváló zenészt ünnepel, lángészt vagy költõt,
vagy titánt, amelyik megjelölést csak választani

akarjuk… Tudta-e a hangverseny közönsége, mi
történik körében, kiemelkedett-e ez a nap a név-
napi ünnepségek sorából? Nem vádolhatjuk elõ-
deinket, hogy nem méltányolták Beethoven
nagyságát, hiszen kortársai ünnepelték, sõt a ket-
tõs magyar fõvárosban is nagyra nõtt népszerûsé-

ge, és a pesti színház megnyitásánál õt kérik fel
egy ünnepi játék megírására.” Talán mégsem sejt-
hették, hogy egyszer majd ’igaz kegyeletben gyû-
lik ide egy város polgársága, visszaemlékezni arra
az egykori hangversenyre és emléktáblát emelni a
szentelt falakra’, amely emlékezés szinte ’egy szál
virág egy halhatatlannak oltárán, hogy aki erre
jár, szálljon magába, és egy pillanatot szenteljen a
nagy mûvész emlékezetének…’ – mondta Liber
tanácsnok amikor az emléktáblát felavatta. 

A kultúra barátai valódi közösséget alkotnak,
mert csak közösségnek vannak hagyományai – je-
lentette ki dr. Nagy Gábor Tamás, majd az utób-
bi hetekben szárnyra kapott hírekre reagálva foly-
tatta – a Nemzeti Táncszínház épülete e tradíció
szerves része. Kétszázhuszonkét éve ezek között a
falak között kezdõdött a magyar színjátszás, és re-
mélem, hogy még legalább kétszázhuszonkét évig
továbbra is a kultúra otthona marad. Ez az egyet-
len olyan hely, ahol színházi elõadásokat és hang-
versenyeket egyaránt rendeznek. Úgy tartja a
mondás, hogy „a színház egy szentély”. A Vár-
színházra különösen igaz ez, hiszen egykor temp-
lom mûködött a helyén. Oltára a mai színpad he-
lyén állt – zárta beszédét a kerület polgármestere,
majd Szilágyi Domokos Beethoven címû versé-
bõl idézett a hallgatóságnak.

Az ünnepi beszédet követõen a Budavári Ön-
kormányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester koszorút helyezett el a Beethven-em-
léktáblánál. r. a.

A Nemzeti Táncszínházban megrendezett Beetho-
ven-emlékhangversenyen az idén két nemzetközi hírû
mûvész, Várjon Dénes (zongora) és Christoph Rich-
ter (gordonka) muzsikált a komolyzene híveinek. A
Liszt Ferenc- és Veress Sándor-díjas zongoramûvész-
szel a hangverseny után beszélgettünk.

s Milyen érzés ugyanazok között a falak között fel-
lépni, ahol több mint kétszáz évvel ezelõtt Beethoven
ült a zongoránál?

Számomra kicsit olyan, mintha visszamennénk
az idõben. Az embert természetesen izgatja és ér-
dekli, hogy mi történt itt annak idején. 
s Korábban muzsikált már olyan helyen, ahol egy-
kor Beethoven is játszott?

Martonvásáron, a Brunszvik kastély kertjében
már adtam hangversenyt, külföldön azonban
még nem „jártam a nyomdokaiban”.
s Sok mûvész pályája során szinte specialistájává
válik egy-egy zeneszerzõnek. Ha szíve szerint választ-
hat, kitõl játszana?  

Nem szeretnék szakosodni. Nehéz a választás, hi-
szen szívesen játszom Beethovent, Schumannt,

Mendelssohnt, de Bartókot, Veresst, Ligetit és
Kurtágot is.
s Gyakran játszanak együtt Christoph Richterrel?

Christoph számos nemzetközi csellóverseny gyõz-
tese, nemzetközi rangú mûvész. Több mint húsz
éve ismerjük egymást, mindketten játszunk kor-
társ és klasszikus zenét. Ebben a hónapban jelenik
meg legújabb közös CD-nk, novemberben pedig
együtt lépünk fel egy fesztiválon. Terveink szerint
Beethoven valamennyi csellóra és zongorára írt
mûvét eljátsszuk. A Várban adott hangverseny eb-
bõl adott egy kis ízelítõt. Tizenkét variáció hang-
zott el Händel Judás Maccabeus témájára, majd az
F-dúr szonáta, op. 5 No.1; a g-moll szonáta, op. 5
no. 2-t játszottuk, és végül hét variáció csendült fel
Mozart Varázsfuvola „Bei Mannern, welche Liebe
Fühlen” témájára.
s Melyek a legközelebbi tervei?

Május második hetében Németországba uta-
zom, majd Svájc és Anglia következik. Júliusban
közel egy hónapot töltök Ausztráliában.
s A hazai közönség mikor találkozhat Önnel legköze-
lebb?

November 6-án – néhány héttel a Zeneakadé-
mia felújításának megkezdése elõtt – „búcsú-
koncertre” várom a zenerajongókat.
s Milyen emlékeket õriz a Várnegyedrõl?

A Vár Budapest egyik legszebb része, számos sze-
mélyes emlék köt ide. Gyakran megfordulok a

Zenetudományi Intézetben. Tavaly én nyithat-
tam meg a Kodály-kiállítást, és e jeles alkalomból
játszottam is. Gyerekkoromtól szívesen sétálok a
környéken, hiszen itt változatlanul különleges at-
moszféra varázsolja el az embert, és innen a leg-
szebb a város panorámája. V. A. 

Emlékkoncert a Táncszínházban

Beethoven Budán

Három generáció

Mestergrafikusok a Koller Galériában

Orosz István: Dürer az erdõben

Gross Arnold: Espresso II.

Az I. kerület számára a kultúra ápolása az állandó és fontos értékek közé tartozik - hangsúlyozta dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester Beethoven emléktáblája elõtt

A Nemzeti Táncszínházban Christoph Richter gordonkamûvész és Várjon Dénes zongoramûvész adott koncertet

Reich Károly grafikája
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Joseph Haydn halálának kétszázadik év-
fordulója alkalmából zenei-mûveltségi ve-
télkedõre hívta a kerületi diákokat a Far-
kas Ferenc Zeneiskola. A budavári
Haydn emlékévhez kapcsolódva, a Ma-
gyar Kultúra Alapítvány Szentháromság
téri székházában megtartott rendezvényen
tíz csapat mérte össze tudását. 

A gyerekeket köszöntõ dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester elmondta, hogy
reményei szerint a rendezvény minden
résztvevõ számára maradandó élményt
jelent, hiszen valami újat, valami külön-
legest hoz a mindennapokba. Diákként
maga is szerepelt hasonló versenyeken,
melyekre a mai napig szívesen emléke-
zik vissza. 

A polgármester emlékeztetett: halálá-
nak kétszázadik évfordulója alkalmából
idén Haydn emlékévet tart az önkor-
mányzat. Kevesen tudják, hogy Haydn
Budán is megfordult, amikor József ná-
dor felkérésére a Királyi Palotában vezé-
nyelte saját szerzeményét a Teremtés cí-
mû oratóriumot. A zeneszerzõ emlékét a
Horváth kertben ötven évvel ezelõtt fel-
állított szobor is õrzi. 

Mûveld a csodát, ne magyarázd – idéz-
te fel Nagy László sorait a polgármester
rámutatva arra, hogy aki zenét tanul,
megismer egy olyan önkifejezõ nyelvet,
ami túlmutat a szavakon, kiteljesíti az
életet és képessé teszi a muzsikust arra,
hogy valóban mûvelje a csodát. 

Ehhez pedig nem kell feltétlenül elõ-
adómûvésznek lenni, elegendõ érteni és
játszani a zenét. A lényeg az, hogy minél
több gyermekben alakuljon ki a mûvé-
szetek, a szépség és az élet iránti érzé-
kenység, amit felnõve, szülõként utóda-
iknak is továbbadnak majd. Ezért fon-
tos a zenetanulás, a zenetörténet ismere-
te, és ezért van szükség olyan életre szóló
élményt nyújtó alkalmakra, mint a

Haydn emlékév programsorozata – zár-
ta beszédét a polgármester. 

A jeles évfordulókhoz kapcsolódva az
iskola immár hatodik alkalommal szer-
vez 12-16 éves fiataloknak szóló mûvelt-
ségi vetélkedõt – tájékoztatta a Várne-
gyedet Balogh Anikó. A zeneiskola igaz-
gatója elmondta, hogy a felkészülést egy
Haydnról szóló tizenhat oldalas tanul-
mányfüzet és zenei CD segítette. A hát-
téranyagot a zeneiskola két hónappal a
verseny elõtt a résztvevõk rendelkezésé-
re bocsátotta. Idén hét iskola tíz csapata
jött el a vetélkedõre, a házigazda Farkas
Ferenc Zeneiskola három, a Batthyány
Lajos Általános iskola két csapatot indí-
tott. Kicsit nehezebb volt az idei verseny
a korábbiaknál, hiszen a kérdések több-
ségére szóban kellett válaszolnia a csapa-
toknak. Többek között keresztrejtvény,
villámkérdések, TOTO, kép- és zenefel-
ismerés szerepelt a feladatok között.

Nem hiányozhatott az élõ zene sem, a
gyerekek elõadásában Haydn legszebb
dalai csendültek fel. Valamennyi csapat
kiváló teljesítményt nyújtott, így a végsõ
sorrend kialakításakor nehéz dolga volt
a Kaisinger Rita, Pattantyús Ábrahám
Károly, Pilz János összetételû zsûrinek.
A vetélkedõ gyõztese végül a Farkas
Ferenc Zeneiskola „B” csapata lett, meg-
elõzve a Petõfi Gimnáziumot és a zeneis-
kola „A” csapatatát. 

Az önkormányzat támogatásának kö-
szönhetõen a verseny résztvevõi ajándék
Haydn CD-t kaptak, míg a legjobb csa-
patokat és iskoláikat külön díjazták. A
mûveltségi vetélkedõvel még nem zárult
le a Farkas Ferenc Zeneiskola ünnepi
programsorozata, hiszen május 24-én a
Zeneakadémián gálakoncerttel emlé-
keznek Haydn halálának és Mendels-
sohn születésének 200. évfordulójára.
(Jegyek az iskolában válthatók.) 

Haydn vetélkedõ gyerekeknekDiáknapok a Budavári 
Általános Iskolában 

Idén is nagyszabású programsorozattal ,,búcsúztatta” a tanévet a Budavári Ál-
talános Iskola. A hatodik alkalommal megtartott diáknapokon ezúttal a sport és
az egészségmegõrzés kapott fõszerepet. 

A programok sorát Vígh Katalin goblein kiállítása nyitotta meg, majd a
sport vette át a fõszerepet. Hagyományosan a Tóth Árpád sétány adott
otthont a budavári futóversenynek, ahol az iskola valamennyi tanulója ki-
próbálhatta gyorsaságát. Az iskolába visszaérõ gyerekeket profi kosárbe-
mutató, játékos sportversenyek és ügyességi vetélkedõk várták. Lehetett
szkanderozni, kötélre mászni, nagy sikert aratott a magasugró és fekvõtá-
masz bajnokság. Nem maradhatott el az iskola vívóinak bemutatója, raj-
tuk kívül látványos trampolin és karate program gondoskodott a nebulók
szórakoztatásáról. Dr. Fejér Lászlóné igazgatótól megtudtuk, hogy dél-
után az alsósokat táncházzal, a nagyobbakat röplabda villámtornával, vál-
tozatos osztálymérkõzésekkel és logikai feladatokkal mozgatták meg. Nem
várt izgalmakat hozott a Rubik kocka bajnokság, ahol mindössze egy má-
sodperc döntött az elsõ és a negyedik helyezett között. Valamennyi ver-
seny díjai az egészséges életmódhoz kapcsolódtak, a résztvevõk az ilyenkor
szokásos oklevél mellett gyümölcsöt, müzlit és gyümölcslevet kaptak. 

Másnap a kicsik a diáknapok élményeit aszfaltrajzokon örökíthették
meg, míg a felsõsök a sportról és egészségrõl szóló filmvetítéseken vettek
részt. A rendezvénysorozatot a Thália Színházban megtartott gálaest zár-
ta, ahol dr. Nagy Gábor Tamás polgármester az esemény fõvédnöke kö-
szöntötte a résztvevõket, majd az osztályok táncbemutatói következtek.
Közönségsikert aratott dr. Bubó színpadi feldolgozása, melyben az iskola
valamennyi évfolyama képviseltette magát. 

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ II. sz. Idõsek Klubjában az édesanyákat, a
nagymákat és a dédmamákat a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola alsó tagozatának kórusa és elsõ osz-
tályának tánccsoportja köszöntötte. A klubtagok nagy szeretettel és kis ajándékokkal fogadták a gyerekeket.
Az ünnepi mûsor ugyan könnyeket csalt a szemekbe, de az ünnepség végére a vidámságé lett a fõszerep. 

Köszöntés anyák napján

Hét iskola tíz csapata jött el a mûveltségi vetélkedõre

I. A nyelvújító Kazinczy
II. „Légy boldog és Élni siess…” – Mit jelente-

nek ma Virág Benedek Kazinczyhoz írott sorai?
Pályázni témánként egy-egy 5-20 oldal terjedel-
mû tanulmánnyal, illetve esszével lehet (1 oldal
1800 karakter).

A pályázatokat háromtagú zsûri bírálja el:
Pajor Ildikó, a Tabáni Helytörténeti Gyûjte-
mény és Dokumentációs Központ vezetõje,
Kalla Zsuzsa irodalomtörténész, Halmos B. Ág-
nes, a Budavári Mûvelõdési Ház munkatársa.

Az elsõ három helyezett könyvajándékban ré-
szesül. A zsûri különdíjakat is kiadhat. A leg-
jobb tabáni pályázatot Vecsey András önkor-
mányzati képviselõ különdíjjal jutalmazza. Az

érdemesnek ítélt pályamunkák nyomtatásban
megjelennek a Tabáni Füzetek Kazinczy Konfe-
rencia anyagát bemutató számában.

Az eredményhirdetés 2009 szeptemberében
a Tabáni Regatta és Fesztivál keretében lesz.

A pályázatokat e-mailben, csatolt fájlként vár-
juk a tabanmuzeum@bem6.hu, e-mail címre.
Kérjük a pályázókat, hogy a pályázati anyaghoz
rövid bemutatkozó levelet mellékeljenek, szin-
tén csatolt dokumentumként!

A levél tárgya mezõbe ezt írják: Kazinczy-pá-
lyázat.

Beküldési határidõ: 2009. június 15.
További információ a tabanmuzeum@bem6.hu

címen kérhetõ. 

Kazinczy-pályázat diákoknak
Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából a Tabáni Helytörténeti Gyûj-
temény és Dokumentációs Központ és a Budavári Mûvelõdési Ház pályázatot hirdet az
I. kerületben lakó, vagy az I. kerületi középiskolák valamelyikében tanuló középiskolás di-
ákok számára két témában:

I. kerületi egyházak 
labdarúgó bajnoksága
Idén már a 16. bajnokságot rendezzük meg a szokásos he-
lyen, a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpontban 2009.
május 30-án szombaton 8.30 órakor. Megnyitó 8.45-kor. A
bajnokságot dr. Nagy Gábor Tamás polgármester nyitja
meg.

Az idei bajnokság is meghívásos. Az alábbi templomok,
plébániák és egyházak csapatai indulnak: Bécsi kapu téri
evangélikus templom I. és II., Szent Anna plébánia I. (Sör-
dögök) és II., Szilágyi Dezsõ téri református templom I. és II.,
Tabáni Alexandriai Szent Katalin plébánia, Tabáni Szent
Sasok –újonc, Krisztinavárosi plébánia, Szent Gellért, Szent
Flórián görög katolikus templom, Örmény Katolikus Egy-
ház, Budavári Mátyás-templom, Budai Kapucinus templom. 

A csapatok vándorkupáért küzdenek, melyet a rendez-
vény védnöke, Orbán Viktor ajánlott fel. Neki köszönhetõk
a legjobb kapusnak, a legjobb mezõnyjátékosnak és a gólki-
rálynak felajánlott fõdíjak. Az elsõ három helyezett kupát,
minden csapattag érmet, az elsõ hat helyezett oklevelet kap.

A rendezvény díszvendége, aki a kezdõrúgást is elvégzi: dr.
Fenyvesi Máté (Tüske), az FTC egykori labdarúgója.

Délben a résztvevõk – térítésmentesen – meleg ebédet
kapnak.

Támogatóink: Budavári Önkormányzat, Római Katoli-
kus Egyház, Tabánért Alapítvány, Tabán ABC, I. ker. KSE,
Tabáni Terasz étterem.

Minden érdeklõdõt, szórakozni vágyót szeretettel látunk
és várunk! V. A.

Kerületünk legnagyobb sportegyesülete, a
Tabáni Spartacus SKE több mint 100 fõs
Tájfutó Szakosztálya nagyszabású toborzást
hajtott végre április elején. Edzõjük, Gyalog
Zoltán néhány idõsebb tanítványával és a szü-
lõk segítségével több iskolát megkeresett,
hogy bemutassa, s népszerûsítse sportágukat.

A tájfutás egy szinte bárhol végezhetõ
sport. Csupán egy térkép kell az adott hely-
színrõl, s néhány pont kirakását követõen
már össze is lehet mérni a gyerekek tudását.
Így történt ez április 7-én is a Lisznyai utcai Ál-
talános Iskolában, ahol az udvarról készült

tájfutó térképen próbálhatták ki a diákok ezt
a könnyen elsajátítható sportágat. A helyi
testnevelõ Homoki Éva jóvoltából szinte az
összes osztály részese lehetett a rendhagyó
testnevelés órának, melyen összesen 200 diák
mérhette össze gyorsaságát tájékozódás köz-
ben.

A sportág iránt érdeklõdõknek nem kellett
sokat várniuk a tájékozódás „tudományá-
nak” fejlesztésére, ugyanis mint minden ked-
den és csütörtökön, így másnap is térképes
edzéssel várta a Tabánban az edzésre ellátoga-
tó diákokat az egyesület edzõje. Mint ahogy

Gyalog Zoltán elmondta, a Lisznyaiból több
mint 20 gyerek ment el az elsõ edzésre, me-
lyen a sportági szövetség jóvoltából profi idõ-
mérõ felszereléssel gyakorolhattak a kezdõ tá-
jékozódási futók.

Az egyesület további iskolák bevonását
szorgalmazza még az idei tanévben, hogy mi-
nél több gyerek futhasson térképpel a kezé-
ben eleinte a Tabánban, a Vérmezõn és más
budapesti parkokban, majd a magyarországi
hegyekben.

(Edzések: kedd-csütörtök 16 órától, edzõ:
Gyalog Zoltán 06-70/229-8132)

Tájfutó bemutató a Lisznyaiban 

A Tabáni Spartacus Labdarúgó Utánpótlás Szakosztálya május 9-
én, a Budavári Focifesztivál keretében rendezte meg idei legna-
gyobb rendezvényét, a III. Machos Ferenc Labdarúgó Utánpótlás
Emléktornát. A torna történetében idén elõször 10 csapat nevezett,
és a névsor alapján megállapítható, hogy rendkívül erõs mezõny
gyûlt össze.

Felvezetõként, hagyományosan a Vasas öregfiúk csapata játszott be-
mutató mérkõzést, idén a Színészválogatott csapatával. A mérkõzés 5-
1-es Vasas sikerrel zárult. A továbbiakban a gyerekek lettek a fõszerep-
lõk. Nagy küzdelemben, színvonalas mérkõzéseken dõlt el a kupa sor-
sa, melyet idén az FTC 99-es korosztályú csapata hódított el, a döntõ-
ben 2-1-re felülmúlva az Újbuda TC csapatát.

A végsõ sorrend a következõ lett: 1. FTC, 2. Újbuda TC, 3. UTE, 4.
Dalnoki Akadémia, 5. Bp. Honvéd, 6. Vasas Pasarét, 7. XII. ker.
Hegyvidék, 8. KISE, 9. Kelen SC, 10. Tabáni Spartacus.

Különdíjasok. A legjobb támadó: Eke Szabolcs (Dalnoki Aka-
démia). A legjobb védõ: Cziffra Attila (FTC). A legjobb kapus: Papp
Botond (Bp. Honvéd). A legjobb góllövõ: Gruber Szilárd (Újbuda
TC).

A díjakat Machos Gábor, Machos Ferenc fia és a legendás Vasas já-
tékos Ihász Kálmán adta át a gyerekeknek és a csapatoknak. Bízunk
benne, hogy jövõre is - immár hagyományosan - ugyanilyen jó hangu-
latú, magas színvonalú tornán fogadhatjuk a résztvevõ csapatokat.

Lukász György, Tabáni Spartacus szakosztályvezetõ

Machos Ferenc emléktorna
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I. 
A Budavári Kht. az 5.3-50-1/2001. számú, az Oktatási és
Kulturális Minisztériummal kötött közhasznú szerzõdés-
ben foglaltak szerint látta el feladatait. Az elõzõ évekhez
hasonlóan a Kht. biztonságosan, szakmai hozzáértéssel
gondoskodott a vagyonkezelésében lévõ területek, épüle-
tek üzemeltetésérõl, illetve a gondjaira bízott infrastruk-
turális hálózatok fenntartásáról.

A 2008. május 28-án aláírt támogatási szerzõdésben az
OKM 170.000.000 Ft támogatást biztosított a Kht. köz-
hasznú feladataira. A 2008. decemberben aláírt támogatá-
si szerzõdésmódosítással az OKM további 5.600.000 Ft-tal
támogatta a Kht-t, amely fedezetet nyújtott a hûtés - MNG
kérésére történt - korábbi indítása miatt felmerült többlet-
költségekre.            

Részletesen a fenntartási, üzemeltetési feladatainkról:

1. A parkokat, közterületeket változatlan gondossággal tart-
juk karban, ügyelve az évszakoknak megfelelõ, változatos virá-
gos színfoltok kialakítására. A tisztaság és a látogatók biztonsá-
ga változatlanul kiemelten kezelt feladat. Számba vettük és idõ-
rendbe soroltuk a kezelésünkben lévõ felületek, építmények ha-
laszthatatlan javítási, felújítási munkáit és a rendelkezésre álló
forrás függvényében végezzük el õket. Ennek során folyamato-
san javítottuk a kõburkolatainkat, a területünkön lévõ szobrok
talapzatát, a támfalak burkolatait. A közterületi, kertészeti cso-
port idõjárásfüggõ foglalkoztathatóságát szem elõtt tartva állí-
tottuk be azt a létszámot, amely alkalmas külsõ munkások
(szakközépiskola) bevonásával a feladatunk elvégzésére.

2. A Clark Ádám téri hûtõközpontban elõállított hidegener-
giát fennakadás nélkül szolgáltattuk. A szükséges karbantar-
tási feladatokat az üzemelés kezdõ idõpontjára befejeztük. A

hûtési idényre kisegítõ munkásokat biztosítottunk. 2008. év-
ben az MNG kérésére a hidegenergia szolgáltatást korábban
indítottuk, a Reneszánsz kiállítás miatt.

3. A 24 órás ügyeleti rend szerint mûködõ diszpécser köz-
pont valamennyi vezetékes (épületfelügyeleti, díszvilágítási,
területõrzõ) hálózat, illetve rendszer biztonságos mûködését
tartósan biztosította. A terület õrzésével megbízott NKÖV
Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Kht. részére a Csikós ud-
varban épülõ mélygarázs építési területe miatt ideiglenesen a
Kht. székházában biztosítottunk ellenõrzési pontot. A mû-
szaki csoport hatékonyan végezte az épületgépészeti, villa-
mossági és diszpécseri feladatokat egyaránt.

4. A Kht. által kezelt irodaépület (a volt Karmelita kolostor)
kihasználtsága az ingatlanpiacon tapasztalható élesedõ ver-
seny miatt visszaesett. Nem sikerült a megüresedett irodákat
újra hasznosítani, így bérbeadásból származó bevételünk
nem érte el a tervezett szintet . 

5. A Kht. minden tõle telhetõt megtett a rendelkezésére ál-
ló kulturális-turisztikai célra alkalmas területeinek hasznosí-
tása érdekében. A Kht. 2008. évben is sikeresen megrendezte
a már hagyományosnak számító SAKK-MATT Vár elnevezé-
sû, ingyenesen látogatható nyári szabadtéri programot. 

6. A Kht. tovább folytatta elõkészítõ munkáját a ,,Budai Pa-
lota kulturális turisztikai fejlesztése” projekt megvalósulása
érdekében. Decemberben az MNV Zrt. tulajdonosi kölcsönnel
biztosított forrást a Kht. által már megelõlegezett kifizetések-
re, illetve a folyamatban lévõ, a projekttel kapcsolatban meg-
kötött szerzõdésekbõl származó kötelezettségek teljesítésére.
2009-ben a Kormány a kiemelt projektként való nevesítést,
ezáltal a támogatás elnyerésének lehetõségét visszavonta.

A Kht. gazdálkodására 2008-ban a szigorú költségtakaré-
kosság volt jellemzõ, amely érvényesítésével a Kht. a kapott
támogatásból illetve saját bevételeibõl a közhasznú szerzõdés-
ben vállalt alapfeladatait teljesítette.

II.
A Budavári Palota környezetének fejlesztése kereteit és
irányát meghatározó kormányhatározatok alapján a Kht.
folytatta a már korábban elkezdett beruházási, ingatlan-
fejlesztési feladatokat. A munkákat a korábbi kormányha-
tározatok által biztosított források maradványainak fel-
használásával valósította meg.

A Kht. a 2007-es Kormányhatározat által nevesített
,,Budai Palota kulturális- turisztikai fejlesztése” kiemelt
program elõkészítését az OKM által biztosított elõirány-
zat terhére végezte.

Fentieket részletezve:

1. A Nyugati oldalon a Bormúzeum funkció szükségessé
tette a kialakított helyiségeket temperáló fûtést, ezt az év fo-
lyamán kiépítettük és üzembe helyeztük.

2. A Várbazárban elengedhetetlen állagmegóvási és baleset-
veszély elhárítási munkákat végeztettünk

3. A kiemelt projekt elõkészítéséhez a projekt területekre
külön-külön építési engedélyezési terveket készíttettünk és
adtuk be engedélyezésre.

4. A Csikós udvari mélygarázs kivitelezése a szükséges át-
tervezések és azok engedélyezése miatt megtorpant. 

Budapest, 2009. március 23.
Szõke Balázs

ügyvezetõ igazgató

Jelentés a Budavári Vagyonkezelõ és Innovációs Közhasznú Társaság 
közhasznú tevékenységérõl 2008. év

AA..

BB..

Személyi jellegû ráfordítások (1-3)
1. Bérköltség

Ebbõl - Megbízási díjak
- Tiszteletdíjak

2. Személyi jellegû egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
A Szervezet által nyújtott támogatások

113399  666677
9966  663377

1 920
10 816
32 214

0

116633  338822
111111  339911

1 431
1 947

14 704
37 287

0

SSoorr--
sszzáámm

a
01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

AA..  ÖÖsssszzeess  kköözzhhaasszznnúú  tteevvéékkeennyysséégg  bbeevvéétteellee
1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás
a. alapítótól
b. központi költségvetésbõl
c. helyi önkormányzattól
d. egyéb

2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
BB..  VVáállllaallkkoozzáássii  tteevvéékkeennyysséégg  bbeevvéétteellee
CC..  ÖÖsssszzeess  bbeevvéétteell (1-7 sor)
DD..  KKöözzhhaasszznnúú  tteevvéékkeennyysséégg  rrááffoorrddííttáássaaii (14-19 sorok)
Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb költségek
Pénzügyi mûveletek
Rendkívüli ráfordítások
EE..  VVáállllaallkkoozzáássii  tteevvéékkeennyysséégg  kkööllttssééggeeii (21-26 sorok)
Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mûveletek ráfordításai 
Rendkívüli ráfordítások
FF..  ÖÖsssszzeess  rrááffoorrddííttááss  ((DD++EE))
GG..  AAddóózzááss  eellõõttttii  vváállllaallkkoozzáássii  eerreeddmméénnyy  ((BB--EE))
HH..  AAddóóffiizzeettééssii  kköötteelleezzeettttsséégg
II..  TTáárrggyyéévvii  vváállllaallkkoozzáássii  eerreeddmméénnyy  ((GG--HH))
II..  TTáárrggyyéévvii  kköözzhhaasszznnúú  ((AA--DD))
EErreeddmméénnyy

527 273
173 458
171 458

1000
1000 

161 862

191 953

527 273
526 900
187 234
139 667
194 872

5 127

0

0

526 900
0
0
0

373
373

533 944
175 600

175 600

152 715

205 629

533 944
533 452
166 721
163 382
199 928

3 421

0

0

533 452
0
0
0

492
492

0

0

c d eb

AA  ttéétteell  mmeeggnneevveezzééssee EEllõõzzõõ  éévv

EEllõõzzõõ  éévv TTáárrggyyéévv

TTáárrggyyéévvEEllõõzzõõ  éévv((eekk))
mmóóddoossííttáássaaii

Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban)

Ezer Ft

Budavári Vagyonkezelõ és Innovációs Kht. közhasznú beszámoló eredménykimutatása 2008. év

TTáámmooggaattáásstt  nnyyúújjttóó  sszzeerrvveezzeett  mmeeggnneevveezzééssee

AA  rreennddeelléékkeezzééssrree  bbooccssááttootttt  
ttáámmooggaattááss  öösssszzeeggee

AA  ttáámmooggaattááss  ccéélljjaa

AA  ffeellhhaasszznnáállááss  üütteemmeezzééssee

AAzz  eellsszzáámmoollááss  hhaattáárriiddeejjee

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Közhasznú szerzõdés alapján 
mûködési támogatás

Mûködési támogatás folyósítás 2008. 01. 08. 13 333 000 Ft 
2008. 02. 04. 13 333 000 Ft
2008. 03. 04. 13 334 000 Ft
2008. 05. 30. 43 334 000 Ft
2008. 07. 01. 43 333 000 Ft
2008. 10. 02. 43 333 000 Ft
2008. 12. 20. 05 600 000 Ft

Az OKM és a Budavári Kht. által kötött közhasznú 
szerzõdésben rögzített feladatok

Mûködési támogatás: a folyósítással azonos ütemben

2009. január 31.

Ft

175 600 000

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2008. év

MMeeggnneevveezzééss
Bér, prémium
Tiszteletdíj
Költségtérítés
Megbízási díj
Folyósított kölcsön teljes összege
- mérlegkészítésig fennálló tartozás
- visszafizetett összeg
- a fizetendõ kamat
Természetbeni juttatás
Egyéb juttatások (étkezési utalvány)
Összesen

TTáárrggyy  éévv
13 045

1 947

925

108
16 025

Adatok ezer Ft-ban

TTáámmooggaattóó  mmeeggnneevveezzééssee

Központi költségvetési szerv
Elkülönített állami pénzalap
Helyi önkormányzat és szervei
Közhasznú alapítványtól
Összesen

171 458

1 000
1 000

173 458

175 600

175 600

eellõõzzõõ  éévvii ttáárrggyyéévvii

TTáámmooggaattááss  öösssszzeeggee

Kimutatás a kapott támogatásokról 2008. év
Adatok ezer Ft-ban

Folytatás a 8. oldalon 

Kimutatás a vezetõi tisztségviselõknek 
nyújtott juttatásokról 2008. év
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FFeellmmeerrüülltt  kkööllttssééggeekk

Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások. Elábé
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítások
Összesen

ÖÖsssszzeesseenn

80 732
53 287

1 891
30 811

163 382
199 928

3 421
533 452

TTáámmooggaattáássbbóóll

44 667
25 068

475 

105 390

175 600

SSaajjáátt  bbeevvéétteellbbõõll

36 065
28 219

1 416
30 811
57 992

199 928
3 421

357 852

Adatok ezer Ft-ban

Pénzügyi kimutatás a támogatás 
felhasználásáról 2008. év

MMeeggnneevveezzééss

Pénzbeli támogatás

Nem pénzbeli támogatás

Összesen

EEllttéérrééss  EE  FFtt--bbaann

-

-

-

EEllõõzzõõ  éévv

-

-

-
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Folytatás a 7. oldalról



IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaattllaanniirrooddaa
AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyy--
ffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháá--
zzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaagg--
nneerr..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 né-
zõ 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..

GGaarráázzss kiadó a Bécsi kapunál. Egyedi nagy és száraz. Ár.:
25.000 Ft/hó. Tel.: 06-20/925-5036.

FFoorrttuunnaa utcai, 41 nm-es, mfszt, 1,5 szobás K-Ny tájolású, ut-
cára és kertre is nézõ, csendes, világos, jó elosztású öröklakás
32,8 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.

EEllaaddóó vagy kiadó a Pasaréti tér közepén, gyönyörû budai kör-
nyezetben álló polgári villában egy felújított 127 nm-es lakás.
Ára: 60 millió Ft. Tel.: 201-2994; 06-70/383-0386.

HHeeggyyaalljjaa úton, 3. em. (liftes) 42 nm-es, szoba hallos, jó elosz-
tású D-i fekvésû, napos, világos lakás eladó. Ára: 16,5 M Ft. Tel.:
201-9475, 06-70-237-9030.

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

II..  DDeerréékk utcai, DNY-i fekvésû, II. emeleti, 38 nm-es, 1 szoba
hallos lakás eladó. 16 millió forintért. Érd.: 06-30/457-0383.

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

NNaappooss lakás eladó, 2 szobás, 57 nm-es 3 franciaerkélyes. A
Horváth-kert közelében rendezett, távfûtéses ház 3. emeletén.
A szobák különbejáratúak, lift, pince van. Ár: 18,4 M. Tel.: 06-
20/823-0407, 06-20/823-0406.

ÉÉrrttéékkeeggyyeezztteettéésssseell elcserélném 86 nm-es, igényesen kialakí-
tott, kandallós, világos csendes újlipótvárosi öröklakásomat na-
gyobb vári önkormányzati vagy öröklakásra. Tel.: 06-20/447-
1177.

BBuuddáánn a XI. Somogyi utcában - az épülõ új metró közelében -
jó állapotú 9 lakásos társasházban lévõ erkélyes, napfényes, 72
m2-es 2,5 szoba-étkezõs öröklakás eladó. A lakás tágas, jó alap-
területi elosztású, részben felújított. Irányár: 18,9 M Ft.  Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1-
@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - a Bécsi kapu közelében - 5 lakásos mûem-
lék jellegû, felújított társasház I. emeletén belsõ kétszintes 160
m2-es, felújított, cirkó- és padlófûtéses, duplakomfortos, napfé-
nyes, csendes, 4,5 szobás saját tulajdonú öröklakás eladó. Az al-
só szint klasszikus kialakítású, dongaboltozatos 86 m2-es, a felsõ
modern 74 m2-es tetõtéri. A lakás több generációnak is kiválóan
alkalmas. Irányár: 89 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

BBuuddáánn az Attila úton - a Horváth-kert közelében - jó állapotú
épületben lévõ 64 m2-es III. emeleti, jó állapotú (új nyílászárók, új
fürdõszoba, festés), összkomfortos, cirkófûtéses, 2 szobás, nap-
fényes, azonnal beköltözhetõ polgári belméretû  öröklakás eladó.
Irányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30/964-
7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - patinás épületben a Mátyás templom köze-
lében - I. emeleti, 96 m2-es, jó állapotú, 3 szoba + hallos, napfé-
nyes, polgári belméretû (3,5 m), hangulatos, reprezentatív ön-
kormányzati lakás örökbérleti joga átadó. A nappaliból kilátás a
Mátyás templomra. A lakás a padlástér felé elviekben bõvíthetõ.
Csereirányár: 35,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

AAllkkaallmmii lehetõség a Budai Várban! Az Országház utcában, a
Szentháromság tér közelében, karbantartott épületben lévõ vi-
lágos, jó állapotú, egyedi gázfûtéses, 30 m2-es I. emeleti önkor-
mányzati lakás örökbérleti joga átadó. A lakás a tetõtér felé elvi-
ekben bõvíthetõ. Csererányár: 10 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

GGaarráázzsshheellyy kiadó a Zsolt-udvari lakóparkban. Tel.: 06-30-
527-8208; 201-1575.

EEllccsseerrééllnnéémm a Hunyadi János utcában 119 nm-es önkormány-
zati lakásomat 2 szobás különbejáratúra, a környéken érték-
egyeztetéssel. Tel.: 06-30/362-9039.

ll..  kkeerrüülleettii Várfok utcában, a Bécsi kapunál teremgarázsban
parkolóhelyek kiadók. (Érdeklõdni munkaidõben: 06-70-967-
1221).

KKrriisszzttiinnaavváárroosstt kedvelõnek a Budai Várral szemben, jó álla-
potú klasszikus, liftes Bauhaus-épület IV. emeletén 105 m2-es, 2
+ hall + cselédszobás, Budai Várra panorámás, világos, összkom-
fortos öröklakás 13 m2-es kert felé nyíló terasszal eladó. A nap-
paliból káprázatos panoráma a Budai Várra. A terasz jelenleg té-
likert jellegû, de önálló szobának is átalakítható. Irányár: 40 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk, 2 vagy több generációnak! Kiváló adottsá-
gú Budai Vári, bel-budai és kertes zöldövezeti 2 vagy többgene-
rációs ingatlanok eladók, bérbeadók! Wágner Iroda, tel.: 212-
1261 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

NNaapphheeggyy kedvelõknek! Eladók, bérbeadók a Tabán környeze-
tében panorámás, zöldövezeti részen különbözõ méretû (70 m2 -
300 m2) panorámás öröklakások, irodák. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

RReemmeekk lehetõség a Budai Várban! A Táncsics Mihály utcában
jó állapotú, hangulatos mûemlék épületben 50 m2-es  I. emeleti,
napfényes, egyedi gázfûtéses, 1,5 szoba + hallos önkormányzati
lakás örökbérleti joga átadó. A dongaboltozatos kisebb szobából
közvetlenül a hangulatos 8 m2-es teraszra léphetünk ki. Cse-
reirányár: 15,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-
7065 e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - a Budai Vár közelében a hangulatos Mátray utcában
- reprezentatív neobarokk épületben lévõ 146 m2-es, belsõ két-
szintes, 4+3 szobás, 2 fürdõszobás, 4 erkélyes, napfényes, dupla
komfortos öröklakás eladó. Irányár: 59 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

SSzzoollggáállttaattááss

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  

vvíízz--,,  vviillllaannyysszzeerreelléésseekk,,  DUGULÁSELHÁRÍTÁS,,  
00--2244  óórrááiigg  hhééttvvééggéénn  iiss  ggaarraanncciiáávvaall..  

TTeelleeffoonn::  332211--33117744;;  0066--2200334422--55555566..  °°

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..  °°

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

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

SSzzáámmííttóóggééppéétt otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás,
rendszertelepítés. Internet beállítása. Hardveres problémák
megoldása. Cseregép. Telefon: 06-20-998-0798. http://www.-
fmrkft.hu. (2)

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

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

TTáárrssaasshháázzkkeezzeelléésstt  vváállllaallookk..  TTeell..::  0066--3300//99442299--882233..

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

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..  °°

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

MMiinnddeennnneemmûû  kõmûves, burkoló munkát, teljeskörû lakásfel-
újítást 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. °

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

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,  nnyyaakkii--  ééss
hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaattáássaa,,  ttaallppmmaasssszzíírroo--
zzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszzoollddóó  hhaattáássssaall,,  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.

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina téri
templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtárakat, régi
térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levelezõlapokat,
plakátokat, fényképeket, egyéb papír-régiségeket. Díjtalan ki-
szállás, -értékbecslés, készpénzfizetés! Tel./fax: 212-8909.
Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-18 óráig, szombaton 10-13 óráig.

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

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

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok készpénzért, díjtalan kiszál-
lással, értékbecsléssel. Hívjon bizalommal! Aradi László, tel.: 06-
30/991-8719, 285-4808.

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

AAnnttiikkvviittááss készpénzfizetéssel vásárol régi bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat, csillárokat, KÖNYVEKET, ékszereket,
ezüsttárgyakat (evõeszközöket) teljes hagyatékok. Díjtalan ki-
szállás. Tel.: 281-3926, 06-30/462-8883.

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

ÁÁllllááss

ÖÖttvveenn  fölötti hölgy nagy gyakorlattal, referenciával (angol tu-
dással), heti 1-3 alkalommal bejárónõi munkát vállal. Lakás-
telefon: 210-2563 (20 óra után), mobiltelefon: 06-20-591-4116.

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

ÖÖnnáállllóó háztartásvezetést – fõzést is –, gyermekfelügyeletet
vállal munkájára igényes 53 éves fiatalos hölgy, referenciával,
több éves gyakorlattal. Tel.: 06-20-240-22-30. 

EEggéésszzsséégg

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

OOkkttaattááss

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

DDiipplloommááss nyelvtanárnõ angol, német tanítást vállal a Szilágyi
Dezsõ téren. Tel.: 201-3834; 06-20/286-3505.

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

AAnnggooll, portugál tanítás a Naphegyen. Tel.: 06-30/527-8208,
201-1575.

VVeeggyyeess

AAzz  5500  éévveess  LLiisszznnyyaaii  UUttccaaii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  ttaalláállkkoozzóótt  sszzeerrvveezz
vvoolltt  ttaannáárraaiinnaakk  ééss  ddiiáákkjjaaiinnaakk..IInnffoorrmmáácciióókk::  wwwwww..lliisszznnyyaaii..hhuu..
JJeelleennttkkeezzééss::  lliisszznnyyaaii@@vviippmmaaiill..hhuu..  11001166..  BBuuddaappeesstt  LLiisszznnyyaaii  uu..
4400--4422..,,  tteell..::  337755--44228844..

ÁÁppoolláásstt, gondozást, ebédet, lelki segítséggel, szeretõ gondos-
kodással. „Kunantikvárium”. Tel.: 06-20/971-7297.

TTáárrsskkeerreessõõ

TTáárrsskkeerreessééss!! Ne maradjon egyedül! Párját még ma megtalál-
juk! Diszkréten, õszintén. Cronos Buda: 06-30/60-200-94.

SSzzoommoorrúú idõs hölgy társaságát keresem. Beszélgessünk! Öz-
vegy ember. Tel.: 06-20/9717-297.
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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
kkiiáállllííttáássaa  

ppáállyyáázzaattíírráásshhoozz  iiss!!

ZÁR, KILINCS,
LAKAT, VASALAT

11002277 BBpp..,,  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5544..          TT..::  220011--33992288
11111177  BBpp..,,  FFeehhéérrvváárrii  úútt  2244..      TT..::  446666--55665544
NNyyiittvvaa::  HH--PP::  99--1188        SSzz::  99--1144

ÚJ!
!!

SZOMBATONKÉNT
-1100%%  !!!!!!!!!!

+SZOLGÁLTATÁSAINK:

l KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-,
speciális és mágneskulcs

l ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
l EGYFORMA ZÁRLATÚ 

ÉS FÕKULCSOS RENDSZEREK
l HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi is
l ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, 

HEVEDERZÁRBETÉTEK 
CSERÉJE ä

ÚJ!!!SSzzoollggáállttaattááss

EEggéésszzsséégg

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess

TTáárrsskkeerreessééss

ÁÁllllááss

BBuuddáánn  aa  IIII..  kkeerrüülleettbbeenn,,  ppaarrkkooss,,  õõssffááss,,  ccsseennddeess  kköörrnnyyeezzeettbbeenn
iiggéénnyyeesseenn  ffeellééppíítteetttt  kkiiss  llééttsszzáámmúú  ccssaallááddiiaass  

IIDDÕÕSSEEKK  OOTTTTHHOONNAA vváárrjjaa  llaakkóóiitt,,  iiddõõsseeiitt..  
TTaarrttóóss  ééss  ááttmmeenneettii  eellhheellyyeezzéésstt  nnyyúújjttuunnkk  ááppoolláássssaall,,  

ggoonnddoozzáássssaall..
ÉÉrrddeekkllõõddõõ  hhíívváássaaiitt  aa  227744--33005511  vvaaggyy  aa  0066--3300--664455--99778866  

tteelleeffoonnsszzáámmrraa  vváárrjjuukk..

w w w . t r o f e a g r i l l . e u

Ü n n e p i  a l k a l m a k r a  ( s z ü l e t é s n a p ,  n é v n a p ,  é v f o r d u l ó ,  k e r e s z t e l õ ,  b a l l a g á s . . . )

T O R T Á T  A D U N K  A J Á N D É K B A !
N A G Y  C S A L Á D I  A K C I Ó !

H é t v é g é n  ( s z o m b a t ,  v a s á r n a p )  g y e r m e k e k n e k  1 2  é v e s  k o r i g  i n g y e n e s *

1 0 2 7  B u d a p e s t ,  M a r g i t  k ö r ú t  2 .  ( M a r g i t  h í d  b u d a i  h í d f õ )
A s z t a l f o g l a l á s :  0 6 - 1 - 4 3 8 - 9 0 9 0 ,  0 6 - 2 0 - 9 9 9 - 7 7 0 8

* 1  f e l n õ t t e l  2  g y e r m e k n e k ,  2  f e l n õ t t e l  m a x i m u m  3  g y e r m e k n e k  i n g y e n e s !

s

s

BÚTORRESTAURÁLÁS, 
KÁRPITOZÁS
Ingyenes munkafelmérés,
szállítással. GARANCIÁVAL!
Fekete István
kárpitos, mûbútorasztalos
(06-20) 931-5228, 
291-9436 
www.karpitos-asztalos.hu
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Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(Magyar Kultúra Alapítvány székháza, 
Budapest, I., Szentháromság tér 6.)

JJúúnniiuuss  22..  kkeedddd  1188  óórraa:: A magyar ötlet sikerei a világ-
ban (II. rész). A 150 éve született Bánki Donátra és jeles
kortársaira emlékezünk. Dr. Gazda István (MTTI) igaz-
gató köszöntõjével. dr. Horváth Sándor dékán-helyet-
tes és Gáspár János az MKKA üv. igazgatójának vetített
elõadása.

Nemzeti Táncszínház
(Budapest, I., Színház u. 1-3.)

JJúúnniiuuss  22..  kkeedddd,,  1199..0000  óórraa:: A fekete malom. Koreog-
ráfus: Fitos Dezsõ.

JJúúnniiuuss  33..  sszzeerrddaa,,  1100..3300  ééss  1155..0000  óórraa:: Hófehérke - A
Budapest Táncszínház elõadása.

JJúúnniiuuss  55..  ppéénntteekk,,  1199..0000  óórraa:: Szentivánéji álom - A
Szegedi Kortárs Balett elõadása.

JJúúnniiuuss  66..  sszzoommbbaatt,,  1199..0000  óórraa:: Bor és tánc – Mezõség.
Élõ Martin Archívum V. A Honvéd Táncszínház elõadá-
sa. (az elõadás után táncház).

JJúúnniiuuss  77..  vvaassáárrnnaapp,,  1155..0000  ééss  1199..0000  óórraa:: Ezeregyév.
Az ExperiDance - Román Sándor Tánctársulata.

JJúúnniiuuss  1100..  sszzeerrddaa,,  1199..0000  óórraa:: Las Flamencas - Anya
és Lánya. Lippai Andrea és a FlamenCorazón Arte
Táncszínház elõadása.

JJúúnniiuuss  1111..  ccssüüttöörrttöökk,,  1100..3300  ééss  1155..0000  óórraa::  Lúdas Matyi
- A Honvéd Táncszínház elõadása.

JJúúnniiuuss  1122..  ppéénntteekk,,  1199..0000  óórraa:: Bor és tánc - Szeget
szeggel - ReneDance két felvonásban. Az ExperiDance
- Román Sándor Tánctársulata.

JJúúnniiuuss  1133..  sszzoommbbaatt,,  1199..0000  óórraa:: Graffiti - A Magyar
BalettSzínház elõadása.

MMûûvvéésszzeetteekk  PPaalloottáájjaa  ––  FFeesszzttiivvááll  SSzzíínnhháázz
JJúúnniiuuss  77..  vvaassáárrnnaapp,,  1111..0000  ééss  1155..0000  óórraa:: Bihari Ké-

peskönyv - A Bihari János Táncegyüttes és Mûvészeti
Iskola évadzáró elõadása.

JJúúnniiuuss  99..  kkeedddd,,  1199..0000  óórraa:: Fekete-piros... tánc - A
Honvéd Táncszínház elõadása.

JJúúnniiuuss  1100..  sszzeerrddaa,,  1100..3300  ééss  1155..0000  óórraa::  Bogármese. A
KFKI Kamarabalett - Madách Musical Tánciskola elõ-
adása.

JJúúnniiuuss  1111..  ccssüüttöörrttöökk,,  1199..0000  óórraa::  Vizsgakoncert elõze-
tes - A Magyar Táncmûvészeti Fõiskola elõadása.

JJúúnniiuuss  1133..  sszzoommbbaatt,,  1199..0000  óórraa:: Örökkön-örökké - A
Duna Mûvészegyüttes elõadása.

EEllõõaaddááss  aa  LLáánncchhíídd  KKöörrbbeenn
A Lánchíd Kör következõ összejövetelét május 28-

án, csütörtökön, 17 órakor tartja a Magyar Mûvelõdési
Intézet (Budapest, I., Corvin tér 8.) földszinti stúdiójá-

ban. Ez alkalommal dr. Máthé Lajos néprajzkutató foly-
tatja Akiket Körösi Csoma Sándor keresett címû elõ-
adását. Mindenkit szeretettel várnak. A belépés díjta-
lan!

Várfok Galéria – Várfok Terem: 
(Budapest, I., Várfok u.14.)

Ujházi Péter: Vidéki munka. Megnyitó: 2009. május
28., csütörtök, 18 és 20 óra között. Nyitva: május 28-
június 27-ig.

Várfok Galéria – XO Terem:
(Budapest, I., Várfok u. 11.)

Rácmolnár Sándor: Szinkronitás. Csütörtök, 18 és 20
óra között. Nyitva: május 28-június 27. 

Hagyományok Háza
(Budapest, I., Corvin tér 8.)

Május 26-án és május 28-án 20 órakor: Kincsõ Nép-
táncegyüttes - Tánc határok nélkül. 

Május 29-én, pénteken, 19 órakor: Magyar Állami
Népi Együttes - Édeskeserû.  

Május 30-án, szombaton, 16 és 19 órakor: Magyar
Állami Népi Együttes - Táncos magyarok.

Június 2-án, kedden,  június 4-én csütörtökön, június
9-én kedden, 20 órakor: Magyar Állami Népi Együttes -
Az örök Kalotaszeg.

Haydn kismaraton
A tisztelet tíz órája a Ciszterci Szent Imre templomban
(Budapest, XI., Villányi út 25.)

2009. május 30-án, szombaton, 12–22 óráig. A be-
lépés ingyenes. A Joseph Haydn mûveibõl összeállított
koncert részletes programját a www.korus-szentim-
re.hu oldalon olvashatják.

Haydn emlékkiállítás 
a Zenetudományi Intézetben
Az MTA Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Mú-
zeuma és az Országos Széchényi Könyvtár Zenemûtára
Joseph Haydn és Magyarország címmel emlékkiállítást
rendez a zeneszerzõ halálának 200. évfordulója tiszte-
letére. 

A kiállítás, amelyet 2009. május 26-án 16 órakor
Pálinkás József akadémikus, az MTA elnöke nyit meg,
2010. március 31-ig várja a látogatókat. A tárlat nem
csupán zenei vonatkozású dokumentumokat – kotta-
kéziratokat, elsõ kiadású kottákat, szövegkönyveket,
színlapokat, jelmezterveket, leveleket, hangszereket –
mutat be a közönségnek, hanem magát a kort, Haydn
munkásságának kultúrtörténeti kontextusát. Informá-
ciók: www.zti.hu/museum, museum@zti.hu

Programok

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 550 forint +ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2500 forint +ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 3000 forint +ÁFA.

20 szó felett: +100 forint+ÁFA/szó.

Keretes hirdetések:

1/2 oldal
274x200 mm,
80.000 Ft+ÁFA

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

24.000 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

12.000 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
160.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
26.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
24.000 Ft+ÁFA
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GGyyeerrmmeekknnaapp  aa  bbuuddaaii  VVáárrbbaann  22000099..  mmáájjuuss  2244--éénn

AA  rreennddeezzvvéénnyy  ccééllkkiittûûzzééssee::  eeggyy  ggoonnddttaallaann,,  eeggyyüütttt  ttööllttöötttt  nnaapp  bbiizzttoossííttáássaa  
aa  ggyyeerrmmeekkvváállllaallááss  ééss  aa  hhaarrmmoonniikkuuss  ccssaallááddii  éélleett  ggoonnddoollaattáánnaakk  jjeeggyyéébbeenn

Szervezõk: Budavári polgári kezdeményezés a Polgármesteri Hivatal támogatásával, 
a Baba Barát 2006 Közhasznú Alapítvány szervezésében.

Védnökök: dr. Nagy Gabor Tamás polgármester, Nagycsaládosok Országos Egyesülete

RReennddeezzvvéénnyyeekk  ééss  pprrooggrraammookk  aa  KKaappiisszzttrráánn  ttéérrii  sszzaabbaaddttéérrii  sszzíínnppaaddoonn::

1111..0000 A rendezvény megnyitása 
1111..0055  --  1122..0000 Barabás Éva gyermekmûsora 

mesével, népzenével

1122..0000  --  1122..2200 A védnökök üdvözlõ szavai, 

utána tombolasorsolás 

1122..2200  --  1133..2200 Süsü a sárkány 

– a Fogi Színház elõadása 

1133..2200  --  1144..2200 Kolompos mulatság 

– a Kolompos együttes zenél, táncol, 

énekel a gyerekekkel

1144..2200  --  1144..4400 A Madách Musical 

Tánciskola bemutatója

1144..4400  Tombolasorsolás

1144..4455  --  1155..0000 A Kecskés-együttes hangversenye

AA  KKaappiisszzttrráánn  ttéérreenn  ééss  aa  VVáárroosshháázzaa  aauulláájjáábbaann

1111..0000  --  1155..0000 Pónifogat, lovaglás pónilovon 

Az aulában 1144..0000 óráig:arcfestés, csuhébaba-készítés

AA  sszzppoonnzzoorrookk  áállttaall  bbiizzttoossííttootttt  éétteelleekkkkeell  ééss  iittaallookkkkaall  mmeeggvveennddééggeelljjüükk  aa  ggyyeerreekkeekkeett,,  
aa  ttéérreenn  ééss  aazz  aauulláábbaann  aa  ggyyeerreekkeekk  mmiinnddeenn  sszzoollggáállttaattáásstt  iinnggyyeenneesseenn  vveehheettnneekk  iiggéénnyybbee..  
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