
A Táncszínház jövõjét firtató sajtótájékozta-
tón Kiss János a gyõri balett igazgatója el-
mondta: a magyar tánctársadalom legna-
gyobb vívmánya, hogy 2001 december 1-én
megalakulhatott a Nemzeti Táncszínház.
Mint az ország egyetlen befogadó táncszín-
háza, azóta is küldetést teljesít az intézmény.
Bár a táncnak évi száz elõadás erejéig sikerült
a Mûvészetek Palotájában is helyet találni, az
igazi otthont a Nemzeti Táncszínház jelenti.
Azt már 2006-tól tudni lehetett, hogy menni
kell, azonban arról, hogy mikor és hova, sem-
mi sem hangzott el. Ma már tudható, hogy a
táncszínháznak otthont adó részbõl az egy-
kori kolostorépület egy másik szárnyába ke-
rülnek a kiszolgáló helyiségek. Az ígéretek
szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ to-
vábbra is színházi funkciót szánna a megma-
radó épületnek csupán az nem világos, hogy
öltözõk és mellékhelyiségek nélkül hogyan
üzemelhetne tovább az intézmény. 

A megfelelõ tájékoztatást és jövõképet hiá-
nyolta és kulturális gyilkosságnak nevezte a
Nemzeti Táncszínház esetleges elköltözteté-
sét Novák Ferenc. A világhírû koreográfus
szerint a tánc a legsikeresebb mûvészeti ág
Magyarországon. A Táncszínházban évente
százhúsz produkció, köztük rengeteg gyer-

mekelõadás készült, ami a mûvészeti
nevelés terén megkerülhetetlenné teszi
az intézményt. 

Török Jolán igazgató hangsúlyozta,
hogy az intézmény az ország egyetlen
gyermek és ifjúsági táncszínháza, mely
az elmúlt hat év alatt egy generációval
szerettette meg a táncmûvészetet. Ki-
emelkedõ szerepet vállalt a Tánc-
színház a Vár idegenforgalmának felvi-
rágoztatásában is, beszédes adat, hogy a
közönség harminc százaléka a turisták
közül kerül ki. Az ügyvezetõ nem tartja
elképzelhetetlennek a költözést abban
az esetben, ha egy a szakma és a közön-
ség igényeit egyaránt kielégítõ végleges
helyet kapna a Nemzeti Táncszínház. 

Egyelõre azonban hivatalosan senki
sem kereste meg a színház vezetését, a
fenntartó Oktatási Minisztérium is
csak annyit közölt, hogy nem tudott a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ tervei-
rõl és haladéktalanul tárgyalásokat kezdett a
Táncszínház elhelyezésérõl. Az épületet ke-
zelõ Budavári Kht. ugyanakkor már levelet
is küldött, melyben felszólítja az ügyvezetõ
igazgatót, hogy szabadítsa fel a Karmelita
rendházban a Táncszínház által használt he-

lyiségeket, mert az épületre a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelõ Zrt. áprilisban hasznosí-
tási pályázatot ír ki. Az elképzelések szerint
az egykori kolostorépületben az állami ven-
dégeket is fogadó luxus szállodát alakítaná-
nak ki.
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Teljes egészében látható lesz a Vár legrégebbi, eredeti várfala 

Folytatódhat a mélygarázs-építés
Pénzügyi és mûemlékvédelmi okok miatt hónapokra
megrekedt a Várgarázs építése, ám az akadályok
most megszûnni látszanak: a beruházó reményei sze-
rint nyáron ismét elindulhat az építkezés. Így legha-
marabb 2010 õszére készülhet el a mélygarázs.

Két évvel ezelõtt kezdõdött meg egy projektcég,
a WiPark Budavár Garázsüzemeltetõ Kft. beru-
házásában, az Országos Széchenyi Könyvtár
melletti Csikós udvarban és a nyugati várlejtõn
egy több mint háromszáz autó befogadására ter-
vezett mélygarázs építése. Az elsõ probléma
mindjárt a mélyépítési munkánál került felszín-
re: kiderült, hogy a ma már nem létezõ középko-
ri „kortina fal” – amely a Csikós udvart észak-
nyugat felõl határolta, és ma már csak az 1970-es
években újraépített mása látható – visszamaradt
alapja a garázs keresztmetszetébe belóg.

A projektég ügyvezetõje, Molnár Ferenc la-
punknak elmondta: hosszas egyeztetés követke-
zett a mûemlékvédelmi szakemberekkel, és vé-
gül egy olyan kompromisszumos megoldás szü-
letett, hogy az egykori „kortina fal” föld alatt
megmaradt részének hat négyzetméteres belógó
részét eltávolíthatják – e nélkül nem tudták vol-
na továbbépíteni a garázst –, ugyanakkor a „lõré-
ses várfalat”, amely a Palota út felõl határolja a
Csikós udvart, még a föld alatti részében sem le-
het csorbítani. Sõt, a Várgarázs módosított épí-
tési engedélye szerint az érintetlen lõréses várfa-
lat teljes egészében be kell majd mutatni a koráb-
bi építési engedélyben szereplõ visszatemetéssel
ellentétben, ez ugyanis a budai Vár ma is létezõ
legrégebbi, egybefüggõ eredeti várfala. A mélyga-
rázs alapterületét össze kellett húzni, s emiatt
15%-kal csökkent a tervezett parkolóhelyek szá-
ma, a bonyolultabbá váló építési technológia mi-
att pedig 10%-kal nõtt a beruházás költsége.  

A nem várt földalatti akadályok után a finan-
szírozásban léptek fel nehézségek, mert a hitel-
piaci válság begyûrûzésével csõdhelyzetbe ke-
rült a parkolócég osztrák finanszírozója, az
Immofinanz holding. Az Immofinanz ezért
megvált a WiPark AG-tól, amit Bécs város va-
gyonkezelõ cége vásárolt meg. Molnár Ferenc je-

lezte: a bécsi vagyonkezelõ tõkeerõs, a garázsüze-
meltetésben otthonosan mozgó szakmai befek-
tetõ, amelynek szándékában áll tovább finanszí-
rozni a projektet. Bár a Dísz téri Honvéd Fõpa-
rancsnokság átépítésének terve az év elején ki-
került a tervezett állami beruházások körébõl,
és azt sem lehet tudni, mikor fog beépülni a
Szent György téri nyugati oldala, a mélygarázs
építtetõi bíznak abban, hogy ezek a tervek né-
hány év múlva mégis megvalósulnak, hiszen
ezektõl alapvetõen függ, hosszú távon megtérül-
e a garázsprojekt.

Amiatt egyébként, hogy az elõbbiekben is-
mertetett okokból kifolyólag körülbelül 20%-
os hiány keletkezett az üzleti tervben, a WiPark
Budavári Garázsüzemeltetõ Kft. több ponton is
módosította az építési terveket: optimalizálták a
parkolóhelyek számát a rendelkezésre álló – ki-
sebb – alapterületen, továbbá egyszerûsítették a
leendõ vasbeton-szerkezetet. A költségcsökken-

tést szolgálta az is, hogy télen álltak az építkezés-
sel, ilyenkor ugyanis drágább a munkavégzés.
Noha a munkálatok még most is állnak, Molnár
Ferenc ügyvezetõ reményei szerint nyáron ismét
elindulhat az építkezés, így 2010 õszére elkészül-
het a mélygarázs.

A Palotanegyedet kezelõ Budavári Kht. ügyve-
zetõ igazgatója, Szõke Balázs érdeklõdésünkre
közölte: eddig az állam 300, a beruházó pedig
700 millió forintot költött a mélygarázsra. Ebben
a helyzetben tehát semmiképpen sem lenne jó
döntés végleg leállítani a beruházást; már csak
azért sem, mert ha a gödröt be kellene temetni, az
további 300 millió forintba kerülne. Szerinte
rentábilissá válhat a Várgarázs: a Palotanegyedbõl
a terület összképének javítása érdekében fokoza-
tosan kiszorítják az autókat – a Budavári Kht.
már eddig is 110 parkolási engedélyt vont vissza
–, így mindenképpen van létjogosultsága a várfal
tövében épülõ garázsnak.              (Folytatás a  3. oldalon) 

Kerülettakarítás 
a Föld Napján
A Föld Napja programjaihoz kapcsolódva évek óta vá-
rosszépítésre hívja a kerület lakóit a Budavári Önkor-
mányzat. Idén a Váralja utcában az Alagút és a Sarló
lépcsõ közötti területet tisztították meg a hulladékok-
tól és a falfirkáktól. A Dózsa téri labdázóban graffiti-
mentesítés zajlott, a kerületi fenntartású játszótere-
ken pedig a szülõk bevonásával a csikkeket szedték
össze. A Petõfi Sándor Gimnázium diákjainak köszön-
hetõ egyebek mellett a Horváth-kert rendbe tétele. A
Hilton munkatársai a Halászbástya környékét tisztí-
tották meg.  

Középkori emlékek 
a Szent György térrõl
A Szent György tér története elevenedett meg a
Lánchíd Kör legutóbbi összejövetelén. A Litea Könyv-
szalonban Végh András, a Budapesti Történeti Múze-
um történész-muzeológusa a legújabb ásatások ered-
ményeit felhasználva idézte meg a Vár életében fontos
szerepet betöltõ terület hangulatát. 

Mûvészház 
a Nemzeti Galériában
Szüfrazsett-mozgalom, élõ közvetítések a telefonhír-
mondón keresztül, nagyvárosi kávéházi élet. A 20.
században rövid idõre Budapest utolérte Európát. Ez
volt az 1900-1915 közötti másfél évtized, amely a kü-
lönbözõ mûvészeti ágakban szakított a hivatalos stí-
lussal, és megmutatta modern, alternatív arcát. A
Magyar Nemzeti Galéria új idõszaki kiállítása a száz
esztendeje alakult Mûvészház nevû egyesületnek állí-
tott emléket. 
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A képviselõ-testületi
ülésen történt

A képviselõ-testület legutóbbi ülésén számos pénzügyi témát tárgyalt:
szó volt többek között a tavalyi gazdálkodás eredményeirõl és az idei
költségvetési terv módosításáról, továbbá a helyben központosított
közbeszerzésekrõl is rendeletet alkottak. Központi téma volt a környe-
zetvédelem is, hiszen most került sor az önkormányzat meglévõ kör-
nyezetvédelmi programjának felülvizsgálatára. 

A képviselõ-testület az április 30-i ülés legelsõ napirendi pont-
jaként, az MSZP és az SZDSZ frakció kezdeményezésére, a Fi-
desz-KDNP képviselõcsoport egyöntetû támogatásával, tartóz-
kodás és ellenszavazat nélkül elítélõ nyilatkozatot fogadott el az
április 18-i vári eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes:
ezen a napon holokauszt-tagadó demonstrációt tartottak szél-
sõjobboldali szervezetek a budai Várban, a német nagykövet-
ség elõtt. A képviselõk tiltakozásukat fejezték ki a holokauszt
áldozatainak emlékét sértõ kijelentésekkel, az áldozatok emlé-
kének meggyalázásával szemben. Egyúttal arra kérték a hatás-
körrel bíró személyeket és szerveket, hogy a jövõben tegyenek
meg minden lehetséges lépést annak érdekében, hogy az ilyen
és ehhez hasonló események az I. kerületben ne zavarják meg
a köznyugalmat.

A közös nyilatkozat elfogadását követõen tért rá a képviselõ-
testület a pénzügyi kérdésekre. A beterjesztett zárszámadásról
dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató elmondta: a bevé-
teli terv reális volt, a kedvezõ likviditási helyzethez hozzájárult a
kötvénykibocsátás. Az állami normatívákat az intézmények ma-
gas színvonalú mûködése érdekében igen nagy arányban egészí-
tette ki az önkormányzat – a hozzájárulás jelentõs arányával a
Budavári Önkormányzat élen jár a fõvárosi kerületek között. A
hivatali mûködés költségei ugyanakkor fõvárosi viszonylatban
a legalacsonyabbak közé tartoznak.

(Folytatás a  3. oldalon) 

Mi lesz veled Táncszínház?
Fedél nélkül maradhat a hazai táncmûvészet csúcsintézménye. A 2001 óta a Várszínházban
mûködõ Nemzeti Táncszínháznak azért kell elköltöznie, mert a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
áprilisban hasznosítási pályázatot ír ki az épület üzemeltetésére. A hírek szerint az elsõ magyar
nyelvû darabot bemutató Várszínházból luxus szállodát és vendégházat alakítanának ki, azt
azonban nem tudni, mi lesz a Táncszínház sorsa. 

Gyermeknap 
a Várban
Május 24-én vasárnap ismét a gyerekeké lesz a
budai Vár. A Kapisztrán téri szabadtéri szín-
padon és a Városháza aulájában 11-tõl 15 órá-
ig színes programokkal várják a gyerekeket és
a szülõket. Mûsorelõzetes: Barabás Éva gyer-
mekmûsora, Kolompos mulatság, a Madách
Musical Tánciskola bemutatója, a Kecskés
együttes hangversenye. Szervezõ a Baba Barát
Közhasznú Alapítvány. 
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s Várható útfelújítások:
l Aladár utca – Czakó utca – Dezsõ utca – Naphegy

tér (178-as busz útvonala). Fõvárosi Önkormányzat be-
ruházásában. Kivitelezés tervezett idõpontja: 2009.
május 11.-május 29. A Naphegy tér útfelújítása tekintet-
tel a tér kiemelt forgalmi helyzetére éjszakai idõszakban
fog megtörténni!
l Úri utca (Szentháromság utca – Dísz tér között).

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat beruházá-
sában. Tervezett kezdés: 2009. június.
l Iskola utca (Corvin tér – Batthyány utca között).

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat beruházá-
sában. Tervezett kezdés: 2009. õsszel.
l Ostrom utca (Várfok utca – Széna tér között). Bu-

dapest I. kerület Budavári Önkormányzat beruházásá-
ban. Tervezett kezdés: 2009. õsszel.
l Váralja utca (Alagút utca – Dózsa György tér kö-

zött). Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat beru-
házásában. Tervezett kezdés: 2009. õsszel.

s Várható közmûfelújítások:
lKrisztina krt. (Hajnóczy u. – Magyar jakobinusok te-

re) – középnyomású gázvezeték rekonstrukciója
l Mátray utca (Várfok utca – Logodi utca között) –

gázvezeték rekonstrukció
l Naphegy utca (Fém utca – Czakó utca között) –

gázvezeték rekonstrukció

l Tárnok u. 20. – ingatlan gázbekötése
l Ostrom utca (Széna tér – Batthyány utca között) –

gázvezeték rekonstrukció
l Sarló utca - Váralja utca - Palota út – Budavár

Csikós udvar mélygarázs villamos energia ellátásának
kiépítése, 1kV-os földkábel fektetése 
lToldy Ferenc utca 13. – tartalék villamosenergia-el-

látás kiépítése, 1kV-os földkábel létesítése
l Bérc utca 14. – pincetranszformátor-állomás teljes

rekonstrukciója
l Feszty Árpád u. – Kosciuszkó Tádé u. – Pálya u. –

Gyõzõ u. – Gyõri út nyomvonalon – Vérmezõ – Érdi alál-
lomás (0822/10) között a 10kV-os földkábel szakaszok
cseréje 

s Folyamatban lévõ kivitelezések:
l Fortuna utca (Bécsi kapu tér – Hess András tér kö-

zött) – gázvezeték rekonstrukció. Tervezett befejezés:
2009. május közepe.
lBudai Duna-parti fõgyûjtõcsatorna építése, mellék-

csatornák építése, 19-41-es villamos vágánymezõjének
átépítése, közvilágítás-felsõvezeték átépítése, optikai
kábel építése. Tervezett befejezés: 2009. június közepe.
A kivitelezések ideje alatt kérjük a lakosság, az intéz-
mények, a kereskedõk és a szolgáltatók megértését
és türelmét. 

Budavári Önkormányzat Építési Iroda

Út- és közmûberuházások a kerületben

Budavár hagyományosan kerülettakarítással és
faültetéssel köszönti a Föld Napját. A közterüle-
tek megtisztításába ilyenkor bevonják a lakossá-
got és a kerületi iskolákat is. Elõzetesen tavasszal
a szakiroda munkatársai körbejárják a kerületet
és összeírják az elvégzendõ feladatokat. Különös
figyelmet fordítanak a kátyúk, graffitik, a szeme-
tes közterületek, az elhanyagolt telkek és a meg-
újulásra váró növényzet feltérképezésére.  A tisz-
tító eszközöket az önkormányzat biztosítja, a
vegyszeres munkákat szakemberekre bízzák, de
itt is vannak olyan részfeladatok, amiben számí-
tanak a polgárok segítségére.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármestertõl meg-
tudtuk, hogy jól halad a tavaly megkezdett graf-
fiti-mentesítési program, az Attila út és Krisz-
tina körút környékének megtisztítása után idén
várhatóan a Bem rakpart kerül sorra. A tapasz-
talatok azt mutatják, hogy van értelme a munká-
nak, ugyanis a letakarított felületekre egyre ke-
vesebbszer kerülnek vissza a falfirkák. 

Örökzöld téma a járdák tisztántartása. Sze-
rencsére már alig találkozni kutyapiszokkal a
közterületeken, ebben minden bizonnyal köz-

rejátszik az is, hogy az önkormányzat immár
évek óta kutyapiszok-gyûjtõ zacskókat helyez ki
a szemétgyûjtõk mellé és hetente egyszer lemo-
satja a járdákat.

Szintén a közterületek rendjét szolgálja, hogy
éjszakára bezárják az önkormányzati fenntartá-
sú játszótereket. A kezdeményezést támogatják
a kisgyermekes családok, hiszen így elkerülhe-
tõ, hogy felelõtlen emberek az éj leple alatt csik-
kekkel, üvegszilánkokkal szennyezzék be a ját-
szófelületeket. 

A gyerekek védelmében a közelmúltban lé-
pett életbe az az önkormányzati rendelet, mely a
játszótereken és közvetlen környezetükben
megtiltja a dohányzást. A szabályozás gyakorlati
haszna mellett arra is alkalmas, hogy jó példát
mutatva helyes irányba terelje a gyermekek fej-
lõdését. 

Hamarosan a szelektív hulladékgyûjtést nép-
szerûsítõ programot indít az önkormányzat a
kerületi óvodákban és általános iskolákban.
Azt szeretnék elérni, hogy a gyermekek minél fi-
atalabb korban megismerkedjenek a környezet-
tudatos gondolkodással.    

A Föld Napja alkalmából az önkormányzat
Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottsá-
ga korábban rajz pályázatot hirdetett a kerüle-
ti óvodák és iskolák számára. A pályázatokra
sok szép gyerekrajz érkezett, s általában csoki
és könyvjutalom volt a nyertesek díja. Ebben
az évben úgy gondoltuk ennél többet kellene
tenni! A Budavári Önkormányzatnál a kör-
nyezetvédelem alapgondolatként szerepel a
mindennapi munkánkban, mind az épített,
mind a zöld környezett vonatkozásában. Ezt
jelzi többek között a graffiti elleni vagy a társas-
ház felújítási program. Némi keresés után
akadtunk rá a Kukatündér elnevezésû szelek-
tív hulladékgyûjtést bemutató logikai, készség-
fejlesztõ játékra.

A Kukatündér magyar találmány, 8 játék van
1 készletben, 3-9 éves korig ajánlott, 1-9 játékos
számára nyújt tanulási lehetõséget. A szelektív
hulladékgyûjtésbõl mindenkinek ki kell vennie

részét, hiszen a „szeméttermelésben” is részt ve-
szünk, akár akarunk, akár nem.

Ezzel a játékkal megtanulhatják a gyerekek (és
szüleik), hogy melyik hulladékot hová kell ten-
ni, és miért. Ezen felül a játék alkalmas a logikai
készség, a megfigyelõ-képesség és a memória
adott életkornak megfelelõ szintû fejlesztésére
is. A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, a
Fõvárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzõ In-
tézet, óvónõi szakvélemények és személyes játék
bemutatás után a Városfejlesztési és Környe-
zetvédelmi bizottság egyhangúan úgy döntött,
hogy minden elsõ kerületi óvodai csoport és
minden kerületi alsó tagozatos általános iskolás
osztály ajándékba kap egy Kukatündér elneve-
zésû játékcsomagot. Úgy véljük, ez a játék is hoz-
zájárulhat a környezetvédelemhez kapcsolódó
mindennapi feladatok elsajátításához.

Orczy Antal önkormányzati képviselõ,
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Kerülettakarítás a Föld Napján Játékosan a környezetvédelemrõl
A Föld Napja programjaihoz kapcsolódva évek óta városszépítésre hívja a kerület lakóit a Budavári Ön-
kormányzat. Idén a Váralja utcában az Alagút és a Sarló lépcsõ közötti területet tisztították meg a hul-
ladékoktól és a falfirkáktól. A Dózsa téri labdázóban graffiti-mentesítés zajlott, a kerületi fenntartású
játszótereken pedig a szülõk bevonásával a csikkeket szedték össze. A Petõfi Sándor Gimnázium diákjai-
nak köszönhetõ egyebek mellett a Horváth–kert rendbe tétele. A Hilton munkatársai a Halászbástya kör-
nyékét tisztították meg.   

A Naphegyi óvodásoknak Orczy Antal a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke adta át a szelektív hulla-
dékgyûjtést bemutató készségfejlesztõ játékot

A Petõfi Sándor Gimnázium diákjai a falakat elcsúfító graffitiket mosták le

Veszélyes hulladékok gyûjtése
A Budavári Önkormányzat szelektív veszélyes hulladékgyûjtést szervez a lakosság részére 2009.
május 22-én, pénteken 12-17 óra között az I. kerületben a Lánchíd utcában, a Lánchíd budai híd-
fõ melletti parkolóban és a Dózsa György téren, a szobor mögötti parkolóban, Várfok utcában a
buszmegálló alatti területen. A gyûjtõhelyek megközelíthetõek személygépkocsival, autóbusszal és
részben villamossal is. Kérjük a lakosságot, hogy a gyûjtés ideje alatt a következõ veszélyes hulladé-
kokat szállítsák be a gyûjtõhelyre: akkumulátor, szárazelem, fénycsõ és izzó, háztartási fáradt olaj
és használt sütõolaj, gumiabroncs, oldószerek és hígítók, lejárt szavatosságú gyógyszerek, növény-
védõ szerek, korrózióvédõ anyagok, festékek, olajos flakonok és elektronikai – számítástechnikai
hulladékok. A gyûjtõhelyeken a szakemberek térítésmentesen veszik át a hulladékokat. Kérjük a
lakosságot, hogy a gyûjtésben aktívan vegyenek részt. Budavári Önkormányzat

Újra ÖKO-iskola lett a Szilágyi
Az elõzõ 3 évben nyújtott teljesítménye alapján a Szilágyi Erzsébet Gimnázium ismét elnyerte az
ÖKO-iskola címet. Ez a cím azon iskolák munkájának legmagasabb szintû állami elismerése, ame-
lyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkája kiemelkedõen magas színvonalon képviseli a környeze-
ti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája értékeit. A cím elnyerése érdekében az iskolának mun-
katervet kell összeállítania. Öko-iskoláknak azok az iskolák nevezhetõk, ahol többek között az is-
kola helyi tantervében és pedagógia programjában meghatározó szerep jut a környezeti nevelés-
nek, a fenntarthatóság kérdéskörének.  
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A kerület napja
Május 21. a kerület napja. Ezen a napon Budavár vissza-
foglalásának  160. évfordulója alkalmából a Budavári
Önkormányzat ünnepi megemlékezést tart 18.00 órakor
a Városházán. A képviselõ-testület döntése alapján min-
den esztendõben ekkor adják át a díszpolgári elismeré-
seket. Az idén Kányádi Sándor költõ részesül e kitünte-
tésben. Budavári Önkormányzat

Emlékezés Ottlik Gézára
Ottlik Géza születésének évfordulóján és az Iskola a hatá-
ron címû regény kiadásának 50. évfordulóján a Budavári
Önkormányzat 2009. május 9-én, szombaton 16.OO
órakor koszorúzási ünnepséget rendez az író emléktáb-
lájánál (I., Attila út 45.). 

Felhívás a Budavári Semmelweis Ignác Díj
2009. évi díjazottainak jelölésére
Felhívjuk a kerületi választópolgárok, I. kerületi székhe-
lyû, illetve tevékenységüket részben vagy egészben az I.
kerületben kifejtõ civil szervezetek, kamarák, továbbá
egészségügyi intézményvezetõk, intézményi érdekkép-
viseletek figyelmét, hogy a Budavári Semmelweis Ignác
Díj 2009. évi díjazottaira 2009. május 29-ig tehetnek ja-
vaslatot. A Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete
a díj adományozásával ismeri el az I. kerületben az egész-
ségügyi, szociális ellátás területén legalább öt éve ki-
emelkedõ munkát végzõ személyeket, akik hozzájárul-
tak  az ellátás színvonalának emeléséhez. Várjuk az in-
doklást is tartalmazó írásos javaslatokat, melyeket leg-
késõbb 2009. május 29-ig lehet benyújtani az I. kerületi
Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodáján (1014 Buda-
pest, Kapisztrán tér 1.). Információ: dr. Pótor Zita (tele-
fon: 458-3028).

Mennyei poggyász
Sudár Annamária és Szabó András elõadómûvészek kö-
zös mûsora a Kazinczy évforduló tiszteletére. Az elõadás
idõpontja: 2009. május 16. 17 óra, Tabán Múzeum (Virág
Benedek Emlékház, 1013 Budapest, Döbrentei u. 9. )

Közgyûlés a Testvérvárosi Egyesületben
Május 27-én 17 órai kezdettel tartja közgyûlését a
Kézfogás Testvérvárosi Egyesület, melyen az elõzõ év
eredményeirõl, további tervekrõl, kapcsolatokról  hangzik
el beszámoló. Helyszín: Várnegyed Galéria (Budapest, I.,
Batthyány u 67). Szeretettel várnak minden jelenlegi és
leendõ szervezeti tagot,érdeklõdõt. 

Szakmai kirándulás 
Április 23-26. között hivatalos látogatást tett a Budavári
Önkormányzat képviselõ-testülete Budavár két testvér-
városában, Bécs I. kerületében és Regensburgban. A
magyar képviselõk delegációját Bécsben fogadta Ursula
Stenzel, Bécs I. kerületének elöljárója. Regensburgban
Hans Schaidinger fõpolgármester és a városi tanács tag-
jai fogadták a Budavári önkormányzat képviselõit. A
szakmai megbeszéléseken a bajor város és Budavár
együttmûködésének eddigi tapasztalatairól, valamint a
további lehetõségekrõl esett szó. Miután mind Budavár,
mind Regensburg jelentõs területe a Világörökség része,
így a képviselõk elsõsorban a kulturális és idegenforgal-
mi kérdésekrõl beszélgettek. A Budavári Önkormányzat
négy évvel ezelõtt kötött testvérvárosi megállapodást
Regensburggal. Az azóta eltelt idõszakban a két város
kapcsolata dinamikusan fejlõdött: a civil szervezetek
mindkét részrõl rendszeres programokat szerveznek, a
Kosztolányi Dezsõ Gimnázium pedig testvériskolai
együttmûködést kötött a regensburgi Goethe Gimná-
ziummal. A kapcsolatok intenzitását mutatja, hogy mi-
közben a képviselõ-testület Regensburgba készült, a
Goethe Gimnázium tanulói cserediák-program kereté-
ben épp Budavárra látogattak. 

Meghívó klubnapra
A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSz) következõ klub-
napját május 12-én,, kedden 17 órakor tartja a Várne-
gyed Galériában. (Budapest, I., Batthyány u. 67.) Min-
denkit szeretettel vár a BLSz Vezetõsége.

Röviden
(Folytatás az 1. oldalról)
Tímár Gyula (Fidesz-KDNP), a Pénzügyi Bizottság elnöke elismerõen
szólt az önkormányzat eredményeirõl: a bevételi tervek teljesítésérõl (a be-
vételek 300 millió forinttal haladták meg a kiadásokat), a tartalék, illetve
a mérleg szerinti vagyon növekedésérõl. A bizottsági elnök összegzése sze-
rint stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott 2008-ban a kerület.

Az MSZP frakció vezetõje, Rotyis József bírálta az önkormányzati köt-
vénykibocsátást: egyrészt azért, mert szerinte nincs rá szükség, másrészt
mert nagy kockázattal jár, és a kockázat kezelésére nincs felkészülve az ön-
kormányzat. Dr. Lovász Gabriella szocialista képviselõ a pénzügyi beszá-
molóból arra az ellentmondásra hívta fel a figyelmet, hogy miközben nö-
vekszik az idegenforgalom, a Halászbástya-belépõkbõl származó bevétel
csökken. 

A pénzügyi igazgató Rotyis József véleményére reflektálva kijelentette: a
kötvénykibocsátásból eddig egyetlen forint vesztesége sem keletkezett az
önkormányzatnak, sõt, pozitív a mérleg. A Halászbástya-bevételekkel kap-
csolatos helyzetet már elemezték, s azt tapasztalták, hogy több a nyugdíjas
látogató és kevesebb az aktív korú, így kevesebben váltanak teljes árú je-
gyet. Visszaéléseket nem tapasztaltak a beléptetõ személyzet részérõl, a
vizsgálattal megbízott XII. kerületi ellenõrök nem találkoztak szabályta-
lanságokkal.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a 2008. évi gazdálkodást értékel-
ve úgy fogalmazott: a pénzügyi, gazdasági környezetet is figyelembe véve ki-
fejezetten jó helyzetben van az önkormányzat, ami a tudatos, fegyelmezett
gazdálkodás, az átlátható kötelezettségvállalási rendszer eredménye. A
kötvénykibocsátás jelentõségét a polgármester abban látja, hogy az állami
források szûkülése mellett is megmarad az önkormányzat mozgástere, pél-
dául ha a jövõben olyan uniós pályázat kerül kiírásra, melyen tudna a ke-
rület indulni, akkor ne legyen probléma a szükséges önrész elõteremtése.
Nagy Gábor Tamás hangsúlyozta: nem lehet pontosan elõre látni, mikor
adódik egy megfelelõ pályázat a kerület számára, ám ha lesz ilyen, élni fog-
nak a lehetõséggel. A kötvénykibocsátásból származó pénzt mûködési cé-
lokra vagy presztízsberuházásokra felelõtlenség lenne felhasználni, azt
olyan stratégiai beruházásokra érdemes fordítani, melyek üzletileg is hasz-
not hajtanak a kerületnek.

Miután a képviselõk jóváhagyták a 2008. évi gazdálkodásról szóló beszá-
molót, a 2009. évi költségvetési rendeletet módosították. A módosítás
egyik fõ oka, hogy döntés született arról: a XII. kerület támogatásának hi-
ányában a Budavári Önkormányzat önállóan alakít ki egy új, akadálymen-
tes fogászati rendelõt a Roham utcában (ide költözik a Mészáros utcai ren-
delõ). A tartalékok terhére e célból összesen 40 millió forintot különített
el az önkormányzat. A költségvetési kérdések vitájában az SZDSZ frakció
vezetõje, Gecse Gábor indítványozta, hogy a Várnegyed újság finanszíro-
zását szüneteltessék, amíg a „pártsemleges tájékoztatást nem tudja biztosí-
tani”, és az így megtakarított összeget fordítsák a helyi védett épületek fel-
újítására; a képviselõk többsége azonban elutasította a javaslatot. Dr. Nagy
Gábor Tamás az elképzelés kapcsán azon véleményének adott hangot,
hogy a szabad demokrata képviselõ szeretné meghatározni, mi legyen a
lapban, csakhogy a lap független, szerkesztésébe polgármesterként sem õ,
sem pedig a képviselõk nem szólhatnak bele.

Rendelet a helyben központosított közbeszerzésekrõl

A törvényi szabályozás szerint árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelése
esetén már 8 millió forinttól, építési beruházás esetén 15 millió forinttól
nyílt közbeszerzési eljárást kell lefolytatniuk az önállóan vagy részben önál-
lóan gazdálkodó intézményeknek. Így például az iskoláknak is le kellene
folytatniuk az eljárást a közétkeztetés tárgyában, ez azonban nem elõnyös
megoldás, az oktatási intézményekben ugyanis általában nincsenek a köz-
beszerzés lebonyolításában járatos személyek, egy külsõ szakember igény-
bevétele pedig sokba kerül. Ráadásul amikor az iskolák külön-külön, s
nem együtt rendelik meg az étkeztetést, a nagyobb mennyiség után járó
kedvezményektõl is elesnek. E szempontok figyelembevételével, a közbe-
szerzések szakmai színvonalának erõsítése és az eljárások összefogottabb
lefolytatása érdekében a képviselõk egyhangúlag úgy határoztak: a törvény
adta lehetõséggel élve rendeletet alkotnak a helyben központosított köz-
beszerzésekrõl, melynek értelmében meghatározott feladatkörben a rész-
ben önállóan gazdálkodó intézmények helyett kizárólag a GAMESZ (a
Budavári Önkormányzat Gazdasági, Ellátó és Szolgáltató Szervezete) jogo-
sult ajánlatkérõként eljárni. 

Környezetvédelmi program 2013-ig

A Budavári Önkormányzat a fõvárosban az elsõk között készítette el
Környezetvédelmi Programját 2002-ben. Ezt – melynek két fõ része az ál-

lapotértékelés valamint egy intézkedési terv – a jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen most aktualizálták a 2009-2013. közötti idõszakra vonatko-
zólag. Lovász László (MSZP) képviselõ az aktualizált programmal kapcso-
latban megjegyezte, hogy nagy mértékben megegyezik a 2002-es elõdjével,
ami szerinte azt tükrözi, hogy a problémák ugyanazok maradtak, nem so-
kat tettek azok megoldása érdekében. A polgármester válaszában jelezte:
olyasmiket ne kérjenek számon, ami nem az önkormányzat kompetenci-
ája (ilyen például a csatornázás, vagy a BKV-buszok régóta esedékes korsze-
rûsítése), ugyanakkor az önkormányzatot érintõ ügyekben van elõrelépés
– ilyen többek között a környezeti nevelés, a graffiti-mentesítés vagy a köz-
területek fásítása. Nagy Gábor Tamás úgy vélte: ami mûködik a korábbi
programból, arra szükség van most is; meggyõzõdése, hogy a most készült
felülvizsgálat egy sok mindent számításba vevõ, példamutató szakmai
anyag.

Milliók a környezetünk védelmére

A képviselõk döntöttek a Környezetvédelmi Alap idei felhasználásáról. E
szerint az I. kerület teljes graffiti-mentesítésére 50 millió forintot lehet for-
dítani. Az üres telkek takarítására, a hajléktalanok által összegyûjtött anya-
gok felszámolására, a zöldterületek védelmére, illetve az allergén gyomok
irtására a tervek szerint 6 millió forint jut. A kerületi faállomány további
állapotfelmérésére és a fapótlásokra 5 millió, a gesztenyefák permetezésé-
re 500 ezer forint a keret. A túlkoros fák és cserjék telepítésére 6, a kande-
láberek muskátlival történõ díszítésére 6,5 millió forint nyújtható. A zöld-
övezeti részeken lakossági gallyaprítási és elszállítási akciót terveznek, míg
a kerület három helyszínén évi két alkalommal lakossági veszélyes hulla-
dék-gyûjtési akció valósulhat meg, az önkormányzat összesen 3 millió fo-
rintos hozzájárulásából. A lakossági virágvásárral nem sikerült elérni a kí-
vánt eredményt, a virágoknak csak egy része került ki az ablakokba, erké-
lyekre, jelentõs részüket nem a kerületben ültették ki. Ehelyett az önkor-
mányzat idén inkább a közterületeken történõ virágültetésre kíván több-
letforrásokat biztosítani.

Támogatás karitatív és szociális programokra

Az önkormányzat válságkezelõ programjának céljai között szerepel a rá-
szorulók segítése és a szegénység elleni küzdelem, ennek szellemében pá-
lyázat kiírásáról született most döntés az egyházak, nonprofit szervezetek
és egyesületek számára, melyek az I. kerületben a rászoruló magánszemé-
lyek és családok támogatására irányuló szociális és karitatív szolgáltatáso-
kat és programokat valósítanak meg. A pályázatok beadásának határideje
2009. május 31., a támogatások keretösszege 10 millió forint.

Pályázat közmûsor-szolgáltatásra

A képviselõk tavaly õsszel fogadtak el szándéknyilatkozatot arról, hogy in-
duljon helyi televíziós közmûsor szolgáltatás az I. kerületben. Mivel az ön-
kormányzat a jogszabályok szerint nem lehet közmûsor-szolgáltatás jogo-
sultja, ezért a testület e tevékenységre közbeszerzési pályázat kiírásáról
döntött. A helyi mûsor a tervek szerint a kerületben mûködõ kábelteleví-
ziós szolgáltatók alapcsomagjaiban lesz elérhetõ.

Új közoktatási megállapodás a Kolping Óvodával

Módosított feltételekkel újabb öt évre meghosszabbította az önkormány-
zat a Budavári Kolping Katolikus Óvodával 2004-ben kötött közoktatási
megállapodást. Ennek értelmében az óvodába járó I. kerületi gyermekek
után évi 40 ezer forint kiegészítõ támogatást kap az intézmény, amely az
óvodai nevelés céljára térítésmentesen használhatja a Dísz tér 3. szám
alatti ingatlant, míg a Dísz tér 2. szám alatti külsõ ingatlanrészt – ahol a
gyerekek napközben a szabad levegõn játszhatnak – jelképes bérleti díjért
vehetik igénybe.

CBA nyílik a Krisztina téren

A Krisztina körút és az Alagút utca sarkán eddig Match élelmiszerbolt
mûködött, a jövõben azonban CBA nyílik a helyén. A helyiség bérleti jo-
gára az eddigi bolt üzemeltetõje a Match, valamint a budavári CBA-t mû-
ködtetõ cég nyújtott be pályázatot, s a kettõ közül ez utóbbi ajánlatát ta-
lálta jobbnak az önkormányzat. A túlnyomórészt magyar termékeket kí-
náló CBA jelentõsebb felújítási munkákat vállalt, illetve olyan mûködést
ígért, amely az eddigiekhez képest várhatóan jobban ki fogja elégíteni a la-
kosság igényeit. 

- d -

A képviselõ-testületi ülésen történt

(Folytatás az 1. oldalról)
Azokra a sajtóban megjelent hírekre, melyek szerint az építkezés miatt repedé-
sek jelentek meg a várfalon, a WiPark Budavár Garázsüzemeltetõ Kft ügyveze-
tõje úgy reagált: az építkezés megkezdése elõtti dokumentált állapothoz képest
– amikor már láthatóak voltak repedések, akárcsak sok más helyen a Várban –
nem romlott a fal állapota. Ha bármilyen veszélyhelyzet állna elõ, azt azonnal
észrevennék, ugyanis folyamatosan ellenõrzik a várfalat. Hozzátette: a Szent
György téri ásatások miatt, a lefedetlen gödrökben felgyûlt csapadék következ-
tében a nyugati várfal több helyen átázott és télen a befagyott víz jelentõs káro-
kat okozott, ez a falszakasz azonban nem tartozik az építési területükhöz.

A vári mélygarázs megvalósítására az állam többségi tulajdonában lévõ
Budavári Kht. írt ki pályázatot, miután erre 2004-ben engedélyt kapott a
Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól. 

A nyertes a Raiffeisen Ingatlan Zrt.-bõl és a garázst majdan üzemeltetõ oszt-
rák WiPark Garagen AG cégbõl álló WiPark Budavár Garázsüzemeltetési
Kft. lett, amely a szerzõdés szerint 90 évig üzemeltetheti majd az állam tulaj-
donában maradó garázst. Idõközben megváltozott a projektcég tulajdonosi
köre: a Raiffeisen Ingatlant – amely REM Ingatlan Zrt.-vé alakult át – a me-
nedzsment megvásárolta az eredeti tulajdonostól, a Raiffeisen Bankcso-
porttól, míg a WiPark Garagen AG-t a csõdhelyzetbe került Immofinanz hol-
dingtól Bécs város vagyonkezelõ cége, a Wiener Stadtwerke vásárolta meg egy
nemzetközi pályázat keretében. K. D.

Folytatódhat 
a mélygarázs-építés

A Fõvárosi Közgyûlés április 30-ai ülésén 65 igen, 1 nem
szavazattal elfogadta az új parkolási rendeletet, amely
2009. június 1-én lép hatályba. A rendelet a vári behajtás-
ra vonatkozó különleges fejezettel egészült ki.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Budavári Önkor-
mányzat képviselõ-testülete 2007. októberi felterjesztésé-
ben arra kérte a Fõvárosi Közgyûlést, hogy a budai Vár vé-
dett övezet üzemeltetésével és mûködtetésével kapcsolatos
döntési jogosítványokat a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzatnak adja át.

A felterjesztés alapján kezdeményezett tárgyalások ered-
ményeként a most elfogadott rendelet a budai Vár védett
övezetére vonatkozó különleges szabályok fejezettel egé-
szült ki.

A védett övezet élhetõsége, az állami intézmények, szállo-
dák és vendéglátó ipari egységek elérhetõsége érdekében
két esetben is megengedi a hozzájárulás nélküli behajtást:
l személygépkocsival behajthat, akinek úti célja a védett

övezet területén van, azonban a behajtás és a kihajtás közti
idõtartam legfeljebb 30 perc lehet,
l személygépkocsival behajthat, akinek úti célja a rende-

letben megjelölt kedvezményezett szervezeteknél van. A

szervezet a gépjármû tulajdonosa számára igazolást ad ki,
amely alapján kell a rendeletben meghatározott várakozá-
si díjat megfizetni.
lA történelmi Várnegyed és az UNESCO Világörökség

részét képezõ épített környezet, a vári pince- és barlang-
rendszer védelmében a rendelet korlátozta a védett övezet-
be az autóbusszal történõ behajtást.
l A visszaélések visszaszorítása érdekében a rendelet

meghatározza az ellenõrzés és a szankcionálás rendjét,
hogy a budai Várba történõ behajtás csak indokolt esetben
és mértékig, a rendeletben szabályozott módon történjen.
l A helyi sajátosságokra figyelemmel a budai Vár védett

övezet üzemeltetését és mûködtetését  a Budavári Önkor-
mányzat látja el.

Az új parkolási rendelet szerint huszonhét százalékkal
drágul átlagosan júniustól a parkolás Budapesten, továbbá
új fizetõs területeket alakítanak ki. A díjakat a jelenleg 290
forintos buszjegy árához viszonyítva állapították meg.  A
budai Várban és a Margit-szigeten  430 forintról 580-ra
emelkedik óránként a  tarifa, a pesti és a budai területeken
365, a középsõ övezetekben 290, illetve 220 forintot kell fi-
zetni. 

Elfogadták a Budavári Önkormányzat kérését

Döntött a fõváros a vári behajtásról
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A Szent György tér története elevenedett meg a
Lánchíd Kör legutóbbi összejövetelén. A Litea
Könyvszalonban Végh András, a Budapesti
Történeti Múzeum történész-muzeológusa a legújabb
ásatások eredményeit felhasználva idézte meg a Vár
életében fontos szerepet betöltõ terület hangulatát.

A középkorban megszokott volt, hogy az utcá-
kat, tereket a környéken található fontosabb
épületekrõl nevezték el. A Mindszent utcát (Úri
utca) a Mindszentek kápolnáról, a Szent Pál
utcát (Fortuna utca) a Szent Pál kápolnáról és
így történt ez a Szent György tér esetében is,
melyet a Szent György templomról neveztek
el. A török kiûzését követõen lerombolt, ak-
kor már középsõ dzsámiként mûködõ temp-
lomot Nagy Lajos a tizennegyedik században
alapította. Mivel nem tartozott a plébániák
intézményrendszerébe, az épületrõl alig ma-
radtak fent tárgyi emlékek. Annyi bizonyos,
hogy egykor a Vár fõterén, a mai Honvéd em-
lékmû helyén állt, amibõl az is következik,
hogy a középkori Szent György teret nem
mostani helyén a Palota elõtt, hanem a Dísz
tér és Tárnok utca vonalában kell keresni.  

Hogy miért helyezõdött át az évszázadok
alatt egyik helyrõl a másikra a Szent György
tér elnevezés, annak történelmi okai vannak:
a százötven éves török megszállás alatt a Vár
lakossága többször szinte teljesen kicserélõ-
dött. Miután az utolsó évtizedekben beköltö-
zõ boszniai bosnyákok elmenekültek, az
1700-as évek elején császári utasításra katoli-
kus németek népesítették be a várost. Visz-
szatértek a ferencesek is, akik a Magdolna to-
rony mellett alapítottak új templomot és rend-
házat – utóbbi a mai napig megtekinthetõ – ho-
lott eredeti templomuk a mai Táncszínház kör-
nyékén állt.  

A Vár új lakói a lerombolt Szent György temp-
lomot a Palota környékén képzelték el, ezért a te-
rületet elnevezték Szent György térnek. Az ásatá-
sok során számos épületmaradvány került nap-
világra. A Palota elõtti térség mindig kiemelt je-
lentõségû volt, itt álltak a magas rangú emberek
házai és itt telepedtek meg a különbözõ intézmé-
nyek is mint a várossal egyidõs, országgyûlések-
nek otthont adó ferences kolostor, vagy Szent
Zsigmond díszes temploma. A terület legrégibb
része a város alapításakor még nem volt uralko-
dói rezidencia. Déli részén helyezkedett el a vá-
ros elsõ zsidó negyede, errõl a területrõl kerültek

elõ a várossal egyidõs zsinagóga maradványai. Az
épület a zsidótorony - mai Fehérvéri torony - kö-
zelében a jelenlegi Palota út helyén állt, ezért a
vári közlekedés fenntartása érdekében, feltárása
után visszatemették. Érdekes, hogy az elsõ zsidó
negyed a városban nem eldugva épült, hanem
stratégiailag kiemelt helyre. Ennek az lehet az
oka, hogy a városalapító IV. Béla udvarában a zsi-
dók kitüntetett szerepet töltöttek be, egészen a
XIII. század végéig különbözõ hivatalokat visel-

tek. A zsinagóga közelében feltárt rituális akna-
fürdõ a Királyi Borház helyreállított pincéiben
megtekinthetõ. A pincék érdekessége, hogy mi-
után a zsidók az 1400-as években a Vár közepére
költöztek, a házaikba betelepülõ, borral is foglal-
kozó udvari emberek a pincéket áttörték, bõví-
tették és valóságos labirintusokat hoztak létre. 

A Királyi Borház szomszédságában kerültek
elõ az árpád-kori régi városfalak és tornyok alap-
jai. Láthatóak a második, Anjou városfal marad-
ványai is az egykori Teleki (Fõhercegi) palota
mögötti területen. 

A mai Szent György téren a középkorban a
Zsigmond vagy más néven kisebb Szûz Mária
templomot (a nagyobb a mai Mátyás-templom)
körbefogó polgárházak álltak. A templom ma-
radványai, használati eszközök, bronz csillárda-

rabok, könyvveret és szobormaradványok egy
gödörbe hányva vészelték át az évszázadokat. 

A régi Szent György tér volt a város piactere: a
heti piac mellett minden nap volt árusítás. A ko-
fák helyét írásban rögzítették, meghatározták,
ki, hol és mit árulhat. Figyelembe vették a város
lakosságának nemzetiségi megoszlását, ennek
megfelelõen termékenként általában hat német
és három magyar árusnak adtak engedélyt.

A Sándor palota helyén állt az egykori feren-

ces templom és kolostor, melynek egy megma-
radt faldarabja a rezidencia sajtószobájában idõ-
szakonként megtekinthetõ. A polgárházak alatt
feltárt egyik kútból évszázadokig vízben álló szer-
ves anyagok, magok, kerámiák, fa tányérok és
egy nagyméretû trónkárpit került elõ. Az Anjou
királyi címereket ábrázoló szövetet a Történeti
Múzeumban állították ki. Nagyjából a Csikós
szobor helyén kell keresni a polgárvárost és a ki-
rályi rezidenciát elválasztó csomópontot, azt a
helyet, ahol Hunyadi Lászlót lefejezték. Mátyás
király itt állíttatta fel bátyja tiszteletére azt a
bronz Herkules szobrot, ami az elsõ köztéri szob-
rok egyike volt, és amit Szulejmán 1526-ban
Isztambulba vitetett, hogy egy vaslánccal körbe-
tekertessen, ezzel szimbolizálva a magyarok vere-
ségét. K. Á.

Emlékezés 
dr. Mojzes Imrére
Szomorú és megdöbbentõ a hír. Nagy veszteség
ért bennünket, elhunyt a Lánchíd Kör elnöke,
dr. Mojzes Imre egyetemi tanár, professzor. 61
éves volt, számos tervvel, elképzeléssel és ötlet-
tel távozott.

Ravatalánál állva hallgattuk a búcsúbeszéde-
ket. Munkatársak, barátok, tanítványok emlé-
keztek. Rövid, tartalmas, mérnöki módon szer-
kesztett búcsúztatók hangzottak el. Elköszöntek
tõle egykori kedves munkahelyének, a Magyar

Tudományos Akadémia Fizikai Kutatóintézeté-
nek munkatársai. Itt fõosztályvezetõként, majd
tudományos igazgató-helyettesként dolgozott.
Búcsúztak a Budapesti Mûszaki Egyetem villa-
mosmérnöki karának elektronikai technológia
tanszékének tanárai. 1991 óta itt tanított. Meg-
rendülten hallgattuk a Debreceni Tudomány-
egyetemrõl kollégája emlékezõ szavait. 2004-
ben nanotechnológiai tanszéket alapított Deb-
recenben, amelynek végzõs hallgatói is elköszön-
tek tõle. A doktoranduszok is megérezték, hogy
õk is sokat veszítettek tanáruk halálával. A barát,
egykori osztálytárs, az iskoláskori élményekrõl, a
nem pótolható vacsorameghívásról szólt. 

A beszédek egybecsengtek, egy szerény és alá-
zatos tudós, életszeretõ, nyitott és kedves barát,
szigorú és emberséges tanár képe bontakozott ki
elõttünk. Minden beszédbõl ez szûrõdött ki, így
ismertük, ilyen volt. Szerettük és tiszteltük, hiá-
nyát nehéz lesz feldolgozni.

A szakma, a tudományos élet számára is pótol-
hatatlan távozása. Számos tudományos cikket,
könyvet írt, konferenciákon vett részt itthon és
külföldön is. Az utóbbi idõszakban egyik ked-
venc kutatási területe a nanotechnológia volt. A
Magyar Tudományos Akadémia közgyûlési kép-
viselõje, több bizottságának tagja, többek között
a jövõkutatási bizottságnak elnöke, a nanotör-
zsasztalnak vezetõje volt. Tudománytörténeti
kutatásai új utakat nyitottak e területen is. A
mûszaki tudományok doktora (1988) címe mel-
lé 2007-ben multidiszciplináris tudományok
(történelem) doktora címet is megszerezte.

Dr. Mojzes Imre dr. Zeõke Pál halálát követõ-
en, 2000 szeptemberétõl töltötte be az elnöki
tisztet egyesületünknél. Életének fontos állomá-
sairól mindig beszámolt tagságunknak. 2000-
ben évszámkezelési kormánybiztosi munkájáról
tartott elõadást, majd megosztotta velünk a ka-
locsai iskolanõvérek 20-as évekbeli kínai misszió-
jának történetét. Amikor az olimpia megrende-
zése elõtt Kínában járt, azt követõen úti élmé-
nyeivel ismertetett meg bennünket. A határon
túlról érkezõ diákoknak minden évben elõadott,
egyszer az információs társadalomról, más alka-
lommal a nanotechnológiáról. Az utóbbi idõ-
szakban fokozott aktivitással vett részt az egye-
sület életében, honlap készítésérõl egyeztettünk,
uniós pályázatot állítottunk össze, kiadványter-
vekrõl beszéltünk.  

Nagyon büszke volt, amikor az egyesület 2005
szeptemberében a Budavárért Emlékérem kitün-
tetésben részesült.  Az oklevelet bekereteztette,
és kitette szobája falára. Örült, amikor a Lánchíd
Köri Füzetekben írott formában közreadtuk el-
hangzott elõadásainkat. A Vérmezõn 2008 no-
vemberében felavatott Babits-szobornál levõ
emlékfalon kedvenc költõje Eucaristia címû ver-
sébõl választott idézetet. Feledhetetlen elnö-
künktõl e sorokkal köszönünk el:

„Áradj belénk hát, óh örök
igazság és szent szeretet!
Oldozd meg a bilincseket
Amikkel törzs és vér leköt,
hogy szellem és ne hús tegyen
magyarrá, s nõjünk ég felé,
testvér-népek közt, mint a fák,
kiket mennybõl táplál a Nap.”

A szülõvárosában, Kalocsán 2009. április 24-én
helyezték el hamvait a családi sírboltban. A Bu-
dapesti Mûszaki Egyetem és a Debreceni Egye-
tem is saját halottjának tekintette. A Lánchíd
Kör 2009. május 12-én 17 órakor gyászmisével
egybekötött búcsúztatását a vízivárosi Szent
Anna templomban tartja, amelyre tisztelõit, ba-
rátait és ismerõseit is várjuk.  

Praimajer Mária 

Középkori emlékek a Szent György térrõl

Különleges élményben részesülhettek a Jászai
címû monodráma nézõi a Litea Könyvsza-
lonban. Korának ünnepelt színésznõjét, sokak
szerint a legnagyobb magyar tragikát Menszátor
Héresz Attila játszotta. Merész rendezés, külö-
nös vállalkozás. A bemutató elõtt Sediánszky
Dóra író, dramaturggal beszélgettünk, forró ká-
vé mellett.

– Magyar-olasz szakot végeztem - mondja
Nóra mosolyogva -, utána (1995-tõl) a Szín-
mûvészeti Fõiskolára jártam dramaturg szakra.
Már középiskolás koromtól érdekelt a színház.
Olyan valaki akartam lenni, akinek az élõ szín-
ház a mindennapokat jelenti, nem színháztör-
ténész, hanem gyakorlati ember. A mûhely-
munkát szeretem legjobban. Dramaturgként
elsõsorban színházi elõadásra készítek elõ szö-
vegeket, szükséges húzásokat végzek, ha kell, át-
írom, ha kell, fordítok. Fordított utat jártam be.
A fõvárosban kezdtem, és onnan kerültem vi-
dékre. A Radnótiban indultam, ott voltam há-
rom évig, azután egy évig a Vígszínházban,
majd egy kis kitérõ, szabadúszás, most pedig a
nyíregyházi színház dramaturgja vagyok, im-
már a hatodik évadban.
s Milyen a vidéki élet?

Nagyon szeretem, mert kellõ szabadságot bizto-
sít, hogy jönni-menni tudjak. Bepillantást nye-
rek egy állandó társulattal rendelkezõ színház
sajátos mindennapjaiba. Vidéken mindent kell
játszani: zenés darabot, prózait, klasszikust, mo-
dern alkotókat. Egy dramaturgnak is sokféle
feladathoz kell alkalmazkodnia, részt venni
avantgard kísérletekben, s új ötleteket hozni.
s Milyen a közönség?

Jó, és a csapat is nagyon jó. Szeretem az ottani
embereket, és látszik, hogy a közönség - azt hi-
szem, 26-27 éve van állandó színház - igényessé
vált. Szeretik a klasszikus darabokat és a zenése-
ket is. A nagyszínpad közönsége más, mint a
Krúdy-kamara látogatói, ahol inkább fiatal csa-
patok, izgalmas kísérletek kapnak helyet. Nem
szabad lebecsülni a közönséget, mert bármeny-
nyire is a mai felhígított kultúrát kapják, na-
gyon szeretik az értékes elõadásokat.
s Beszéljünk a mai bemutatóról. Miért választotta
Jászai Mari életét?

Nem én, az alkotótársam Menszátor Héresz
Attila választotta, aki játssza és rendezi a dara-
bot. Több éve dolgozunk együtt, volt két közös
produkciónk. Osborne: Dühöngõ ifjúság cí-
mû drámájának maira hangszerelt adaptációja,
és egy saját zenés darab, kicsit világvége hangu-
latú történet. Attila egy monodrámát keresett,
olvasta az erdélyi Kocsis Istvánt, és rátalált
Jászaira. Úgy gondolta, a kiemelt sorokat mint-
ha õ mondaná. Hihetetlenül fontos neki a szín-
játszás eszmei háttere. Tehát nemcsak amolyan
végrehajtó színész, hanem folyamatosan mun-
kál benne a jobbító, újító szándék. Így jött az öt-
let, hogy õ játssza el, fõleg azért, mert egy férfi
formálja meg a színésznõi szerepet.
s Honnan ez a furcsaság?

Mindig féltem, hogy ezt egy bohóc tréfának hi-
szik az emberek, a történet meggyalázásának.
Egyáltalán nem az. Ha valaki figyelmesen olvas-
sa Jászai Mari önvallomását, szövegeit, naplóit,
rá fog jönni, hogy  egy rendkívül férfias alkatú
nõ volt. Gondolkodásban és viselkedésben egy-
aránt. A színházban idõsebb korában Mari bá-
csizták. Abban az idõben a baba szépségek, a lá-
nyosabb, a finomabb egyéniségek tûntek ki a
nõk körében. Nem olyan határozott, mély han-
gú ember, mint õ. Ugyanakkor a színészet egy
nõies foglalkozás. A magamutogatás miatt, az-
zal, hogy óhatatlanul kialakul egy primadonna
szellem. 
s Hogyan épül fel a játék?

A darab hatvan százaléka Jászai-szöveg, néhány
vendég-mondat, a többi az én gondolatom.
Nagyon érdekesek színházi írásai, mert sokat írt
a szakmájáról. Egy kincsesbánya az élete és a
munkássága!
s Szerették Jászai Marit?

Harminc éves korára nagyjából elérte országos
rangját. Ami nem jelenti azt, hogy mindenki
szerette. Életének visszatérõ tragédiája, hogy el-
ismerték nagyságát, de nem õ volt a „kedvelt”
ember. Egyszerûen nehéz természete volt, keve-
sen maradtak meg a közelében. Szerintem min-
denkit elüldözött maga mellõl. Szélsõséges
hangulat-emberként élt.
s Mit mondhatunk a monodrámáról?

Van egy alapszituáció: Jászai Mari szobra meg-

elevenedik, és ebbõl a helyzetbõl visszatekint az
életére. Bizonyos dolgokat felidéz, játszik, és
erõsen reflektál mai korunkra. Semmi olyat
nem szerettünk volna, ami nevetséges, vagy
bántó. Úgy válik nõvé, hogy végig férfi marad,
tehát nõ is, férfi is, leginkább színész.
s Befejezésül a debreceni fesztiválról kérdezem,
ahol a „legjobb monológ” díját nyerték el.

Ez egy kortárs drámaíró fesztivál. Néhány éve
rendezik meg, nagyon jó dolog, mert így jobban
megismerhetjük a mai irodalmat és színházat.
Sokféle irányzat fér meg egymás mellett. Sokan
próbálkoznak írással, de kevés az igazán igényes
munka. Viszont egyre több olyan szöveg szüle-
tik, mint a mienk is, amikor konkrét elõadás-
hoz kötõdik a mû. A legjobb az, hogy együtt va-
gyunk, megismerkedünk határon túli magyar
közösségekkel, megosztjuk örömeinket és
gondjainkat. Így talán könnyebb elviselni a ne-
hezedõ hétköznapokat.

F. F. L.

Jászai Mari különös élete

Menszátor Héresz Attila Jászai szerepében
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Szüfrazsett-mozgalom, élõ közvetítések a telefonhírmondón keresztül,
nagyvárosi kávéházi élet. A 20. században rövid idõre Budapest utolérte
Európát. Ez volt az 1900-1915 közötti másfél évtized, amely a különbö-
zõ mûvészeti ágakban szakított a hivatalos stílussal, és megmutatta mo-
dern, alternatív arcát. A Magyar Nemzeti Galéria új idõszaki kiállítása a
száz esztendeje alakult Mûvészház nevû egyesületnek állított emléket.

A csoportosulás 1909. december 4-én alakult, és négy nappal ké-
sõbb a Váci utca 9-ben megnyitotta elsõ kiállítását. A Mûvészház a
konzervatív Mûcsarnokkal és a mérsékelt Nemzeti Szalonnal szem-
ben a legmodernebb törekvéseket zsûrizés nélkül képviselte. Négy és
fél éves fennállása alatt mintegy 40 kiállítást szervezett. A képzõmû-
vészet mellett újdonságnak számított, hogy iparmûvészeti és fotóki-
állításokat is bemutatott. 

A Magyar Nemzeti Galéria idõszaki tárlata felvonultatja a Mû-
vészházhoz kötõdõ hazai mûvészeket – többek között Hollósy Simont,
Rippl-Rónait, Ferenczy Károlyt, Gulácsyt, Lesznai Annát, Réth Alfré-
dot, Szõnyi Istvánt, Kádár Bélát, Nemes-Lampérth Józsefet, Schön-
berger Armand-t és Medgyessy Ferencet, a karikaturista Vészi
Margitot, a fotós Máté Olgát és Gajduschek Erzsit – de  megidézi az
1910-ben, illetve 1913-ban megrendezett nemzetközi impresszionista
és nemzetközi posztimpresszionista tárlat festõit, Matisse-t, Picassot,
Cézanne-t vagy Toulouss Lotrecet is. 

A Rózsa Miklós ügyvéd, író, mûkritikus vezette Mûvészház rövid
fennállása alatt a hazai közönséget megismertette a legfrissebb magyar
és nemzetközi törekvésekkel, programjával felkeltette az érdeklõdést a
progresszív irányzatok iránt, és számos mûvész számára adott teret a be-
mutatkozásra. Ez volt az a hely, ahol együtt állítottak ki a nagybányai és
a gödöllõi mûvésztelep tagjai, a kecskeméti neósok és a Nyolcak tagjai

is. A Mûvészház nemcsak kiállítóhely volt, hanem a kortárs mûvészet
mûkereskedelmi szervezete is. Tevékenysége nem korlátozódott kiál-
lítások rendezésére, programjaiban már a kezdetektõl helyet kaptak
a felolvasóestek, amelyeken neves mûkritikusok, irodalmárok és szí-
nésznõk léptek fel. Zenei estjein Bartók, Kodály mûvei hangzottak el,
Arnold Schönberg zeneszerzõ pedig – akinek több festménye(!) is lát-
ható a kiállításon – saját mûveit adta elõ. A Mûvészház festõ-szabad-
iskoláját kezdetben Kernstok Károly, Rippl-Rónai József és Vaszary
János vezette. Az egyesület díjakat is adományozott és aukciókat is
rendezett. A Mûvészház tevékenysége 1913-ban ért el a csúcspontra,
bár ebben az idõben már komoly anyagi gondokkal küzdött. A kivá-
ló mûvészeket felvonultató csoportosulás az elsõ világháború kitöré-
se elõtt nem sokkal szûnt meg. A képzõmûvészet színes európai vonu-
lata csak évtizedekkel késõbb tért vissza Magyarországra.

A kiállítás a Magyar Nemzeti Galéria A épületében július 26-ig láto-
gatható.                                                                                                                 R. A.

Mûvészház a Nemzeti Galériában 

Gyönyörû tavasznap. Virágba borultak a fák,
habos, labdás ágak roskadoznak mindenütt. A
Lítea Könyvszalonban forró kávé gõzölög, a kis
asztalon színes tulipán és jácint a vendégek tisz-
teletére. Egy órával korábban érkeztem, hogy
szóra bírjam Ablonczy Lászlót.

Új, végtelenül gazdag kötete, a Szín-vallás,
avagy az Õrnagy úr feldarabolásának szüksé-
ges voltáról, elénk tárja az elmúlt évtizedek
színházi világát, az egyre sötétebb magyar való-
ságot. Errõl beszélgettünk, és a gyorsan elröp-
pent külföldi évekrõl. A gondokról és a remé-
nyekrõl.

– Amikor 1999. júliusában lejárt a megbízá-
som a Nemzeti Színház igazgatójaként, Párizs-
ba költöztem és ott éltem 2005. nyaráig, mert
feleségem a Magyar Intézet igazgatóhelyettese-
ként ott dolgozott. Hogy Párizsból milyennek
láttam az országot és a haza dolgait, arról
Bartók Béla kertjében és a Múló levelek Pá-
rizsból címû könyveimben is beszámoltam.
Adyt Párizsban értettem meg igazán: az otthon
erényeit és hibáit tartós távollétbõl élesebben
és pontosabban látni. Amikor elmentem, egy
élhetõ haza reményét vittem magammal a
Szajna partra, és egy feldúlt, anyagi és lelki érte-
lemben is lezüllesztett országba tértem vissza. 
s Szín-Vallás címmel a Kairosz Kiadónál megjelent
kötetedben színházi tárgyú írásaidat is olvashatjuk.

A cím második fele a Tótékra utal. Azt a mar-
góvágót, amely Örkény István remekmûvé-
ben ítéletvégrehajtó szerszámként üzemel, ön-
tisztulás végett folytonosan szükséges mûköd-
tetnünk, hogy belsõ félelmeinktõl és külsõ
rettegéseinktõl meg- és felszabadítsuk életün-
ket. Ebben a mindennapi önbátorítási küzde-
lemben a színház hatalom, s nemcsak egyéni
értelemben, hanem közösségi összetartó,
nemzetragasztó feladattal, Németh László ké-
pével szólva. A szellem-teremtõ és erõsítõ szol-
gálatban a Nemzeti Színháznak kitüntetett
feladata van. A Szín-Vallás címû kötet doku-
mentálja az 1991-99 közötti önvédelmi harco-
kat a ránk szakadt liberális diktatúra ellen, és,
hogy Fodor Gábor-Magyar Bálint kultuszmi-
nisztériuma miként próbálta felszámolni a
Nemzeti hivatását.
s Történelmi pillanatok is felderengenek: Sinko-
vits Imre l956-ban, Tamási Áron 1957-ben.

Sinkovits Imre eddig ismeretlen naplóját, egy-
kori feljegyzéseit tanulmányozva felfedezés ere-
jû volt számomra, hogy micsoda önszervezõdés
bontakozott ki a forradalom idején, s még a le-
verést követõ másfél hónapban is. A demokra-
tikus szellemi élet iránti igény mûködött a mû-

vészeti életben. A mai színháztörténetet még
ma is kísérti Major Tamás árnya és átlengi egy
fellengzõs esztétikai diktatúra, s íródnak hazug
mitológiák. 2001-ben egy, a miniszterelnökre
asszociáló Tartuffe elõadással vendégszerepelt
a Katona József Színház Párizsban- a franciák
értetlenkedéssel fogadták, így provinciális si-
kertelenséggel. Párizsból láttam igazán: ho-
nunkban hiába a sok kiváló, világméretekben
is rangos színész, de akik uralják a színi életet, és
rendeznek, javuk mucsai primitívitással gon-
dolkodik, dolgozik - és diktátorkodik. „A szín-
ház gonosz építmény” - vallotta Major Tamás
bolsevik hatalmi öntudattal is. Végzetes téve-
dés. Jean-Louis Barrault szerint: „A színház em-
berkertészet”. Vagyis az elõadás tétje és gyönyö-
rûsége, ha a színészek és a közönség léleképítõ
szövetségben találkozik. Ugye milyen hatalmas
különbség? Ha nálunk Major bûvészinasai és
azok inasai dühöngenek a modernizmus jegyé-
ben, többnyire a lelkek sivárítását tapasztaljuk.
Amely a mûvészetben éppen képviselõje an-
nak az önfelszámoló politikának, amiben társa-
dalmi-gazdasági értelemben is szenvedünk.
Színházat éltetni jóval több, mint mûsort össze-
állítani, és hogy esténként valami történjen az
épületben. Tamási Áront említetted, az õ tragi-
kus drámaírói küzdelemét az jelentette, hogy a
lélek megújításának csodáját hirdette a szín-
padról. Forradalom utáni sorsát a belügyi levél-
tárban is kutatva, egyértelmûen tisztázódott:
1957 nyarától Aczél György a magyar színházi
mûvészeti életet nemcsak párt-, hanem belügyi
hatalomként is felügyelte.
s Sütõ András ravatalára címmel búcsúzót is ol-
vashatunk a kötetben.

Korábban Nehéz álom címmel külön kötetben
kíséreltem megfogalmazni Sütõ András mun-
kásságának és emberi voltának kiválóságát, s
azokat a küzdelmeket, amelyeket változatos te-
repen, életét is kockáztatva vívott az erdélyi ma-
gyarságért. Sok dokumentum, súlyos betegsé-
ge idején elmondott gondolatai, emlékeim is
még megírásra várnak, de hiánya fölötti fájda-
lom évek múltán se enyhül, és még nincs erõm
a feldolgozásra. Rá emlékezve, lányával, Sütõ
Ágnessel egy albumot szerkesztünk, talán kará-
csonyra sokak öröméül szolgál, az Új Officina
Kiadó jóvoltából.
s Szép cím: Vigasz-tündérünk: Kubik Anna…

A magyar színházmûvészet legnagyobbjai iga-
zolják: szabadsághiányos évszázadainkban, em-
beri és nemzeti méltóságunk védelmében a
színpadon kívül is szólni muszáj. Jászai Mari,
Timár József, Somlay Artur, Latinovits Zoltán,

Ruttkai Éva, Mensáros László, Sinkovits Imre,
Bubik István… - hosszú a sor. Kubik Annát ne-
gyedszázada ismerem, s ha õ Ady, Tóth Árpád,
Kosztolányi, Sütõ András írásaival templom-
ban, könyvtárban, mûvelõdési házban, vagy
bárhol másutt szerepel, ott sorsunk vigaszának
lélek-hangjait szólaltja meg. Szeretném majd
könyvben is megfogalmazni Anna mûvészi és
emberi szépségét.
s Változott-e a Nemzeti Színház feladata? 

Korábbi könyvem, a Nemzeti lélekharang-
Jászai Maritól Bubik Istvánig illetve a mostani,
éppen a változásokról és a kötelezettség-vállalá-
sok sokasodásáról szól. Itt csak annyit, egy bizo-
nyos: a Nemzeti az összetartozás háza, amely a
múlt kutatásában, megújításában, új mûvek
életre hívásával, stílusok változatosságában, ki-
próbált értékek ihletett értelmezésének ottho-
na. És nem az infantilis idétlenkedésé, ahol a
szex-kukkolók nívójára züllesztett látványban
aszfalt nyelven folytatott disputák röpködnek.
Vagyis a költészet birodalma, ahol elközönyösí-
tés helyett a szív és értelem nemesítésének küz-
delmét vívják estérõl-estére.
s Hogyan látod Magyarország jövõjét? 

Ady mondja: egy kis nép fiának még a lélegze-
tet is radikálisan kell vennie… Európai eszmé-
nyeinket fel nem adhatjuk. Amint minden
honfitársamnak, akit a demokrácia igénye él-
tet, nekem is állampolgári kötelességem írás-
ban, könyvben, tiltakozó irattal és tüntetése-
ken visszahódítani az országot a nemzet-piszko-
lóktól és megszabadítani a diktatúra árnyától.
Nyugodt lelkiismerettel szeretném itthagyni
ezt a földi világot, hogy majdan Zsigmond,
Gyurka és Gáspár, és majdan születendõ uno-
káim emberként és magyarként otthon legye-
nek ebben a hazában.               Fenyvesi Félix Lajos

Nemzeti tûnõdések
Beszélgetés Ablonczy László újságíróval és színházi kritikussal Programok a Haydn Emlékévben

2009-ben emlékezünk Joseph Haydn halálának 200. évfor-
dulójára. A Budavári Önkormányzat koncerttel, koszorúzással
egybekötött megemlékezéssel és mûveltségi vetélkedõvel
adózik a zeneszerzõ emlékének. 

Május 13-án 11.00 órától a Magyar Kultúra Alapítvány
Székházában (I., Szentháromság tér 6.) rendezik meg a
Haydn vetélkedõ döntõjét, amelyen a kerületi diákok vesznek
részt. Május 24-én 15.30 órakor a Farkas Ferenc Zeneiskola
ad koncertet a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen (Bu-
dapest, VI. kerület, Liszt Ferenc tér 8.) Június 1-jén (Pünkösd-
hétfõn) 18.30 órakor a Budavári Önkormányzat koszorúzás-
sal egybekötött megemlékezést tart a Horváth kertben,
Joseph Haydn mellszobránál. 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 Kriszti-
navárosi Havas Boldogasszony Templomban. 

A koncertet a Budavári Önkormányzat támogatja. 

Tabulatúra Régizenei Klub
A Tabulatúra Régizene Klub májusi rendezvényét 2009.

május 11-én 19 órakor tartja a Budai Református Egyház-
község Nagytermében. (Budapest, I., Szilágyi Dezsõ tér 3.)
Vendég: Kobzos Kiss Tamás. A belépés ingyenes. Minden ér-
deklõdõt szeretettel várnak. További információk: www.ta-
bulatura.hu, www.gyulekezet.hu.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(Magyar Kultúra Alapítvány székháza
Budapest, I., Szentháromság tér 6.)

Május 19-én, 18 órakor: Nyelvünk a legõsibb kincsünk (I.)
„Bujdosó” és feltárt nyelvemlékeink nyomában. Rovásírás
emlékeink, az Ómagyar Mária-siralom, a Tihanyi Alapító levél
nyomában. Vendég: dr. Bõzsöny Ferenc.

Lánchíd Kör
(Budai Vigadó, Budapest, I. Corvin tér 8. fsz.)

Május 28-án, 17 órakor: Akiket Kõrösi Csoma Sándor ke-
resett II. Elõadó: dr. Máthé Lajos néprajzkutató.

Budavári Mûvelõdési Ház
(Budapest, I., Bem rakpart 6.)

GGyyeerreekkeekknneekk..
Május 9. szombat 10.00-13.00 óra: Madarak és fák napja

a Franklin utcai játszótéren! 11.00 órakor: Három székláb – a
Kaláka Együttes koncertje; Fabrika Mûhely Bábelõadása;
Tánctanítás a Bartók Táncegyüttes közremûködésével. 

Május 9., szombat 17.00 órakor és május 23., szombat
17.00 órakor: TÉKA Klub gyerekeknek. Benne: Anna néni
Duna-parti játszóháza – népi kézmûves foglalkozás. 

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

TTáánncceellõõaaddáássookk
Május 15., 29., 19 óra:Magyar Állami Népi Együttes - Édes-

keserû. A Magyar Állami Népi Együttes „erdélyi antológiája”
szerves folytatása annak a hosszú évek óta tartó alkotói folya-
matnak, amely korszerû folklórértelmezésével, a színház esz-
közeinek bátor alkalmazásával, makacs következetességgel
mutat rá újra és újra gyökereinkre, hagyományos kultúránk
fontosságára. 

Május 12., 14., 19., 21.,  20 óra: Gödöllõ Táncegyüttes -
Magyar táncképek. Május 26., 28.,  20 óra: Kincsõ Nép-
táncegyüttes - Tánc határok nélkül.

GGyyeerreekkeekknneekk.. Május 8., 17 óra: Aprók tánca - Zöldágjárás,
Május 13. Forgószél verseny döntõje, május 15., 14 óra:

Májusünnep.
TTaannffoollyyaammookk.. Május 16., 10 óra: Öröm-Tánc nap.
MMiinnddeenn  mmááss.. Május 19., 18. óra: Hagyományok Háza Ba-

ráti Köre klubestje, május 21., 19 óra: Mesemondókör fel-
nõtteknek. Jegyinformáció: 225-6056, jegy@hagyoma-
nyokhaza.hu.

Gyermekprogramok a Márai Könyvtárban
Az egykori színházi felolvasó estek mintájára februárban „Az
író könyvtára” címmel irodalmi sorozatot indított a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Krisztina körúti Márai Sándor Könyv-
tára. A Szépírók Társaságával közösen szervezett program
célja, hogy könyvtári környezetben ismertesse meg a közön-
séggel a kortárs magyar írókat és irodalmat.

Nem hagyományos író-olvasó találkozóról van szó, hanem
egy olyan különleges alkalomról, amikor az írók munkáik mel-
lett saját belsõ világukba is betekintést engednek. A meghí-
vott vendégek saját írásaikat olvassák fel, igyekezve a részle-
tekbõl egységes egészet átadni a közönségnek. A felidézett
regényeken, novellákon keresztül a kortárs magyar irodalom
sorskérdései tárulnak fel, azok a problémák, örömök és bána-
tok, melyek a köztünk élõ írókat leginkább foglalkoztatják.
Idén még kétszer, a könyvhéten és az õszi könyvtári napokon
jelentkezik „Az író könyvtára” a Márai Könyvtárban. 

Az irodalmi programok mellett a könyvtár rendszeresen
tart családi és gyermekrendezvényeket. Csütörtök délelõt-
tönként a világhálón még bizonytalanul mozgókat várják, vá-
laszolnak a felmerülõ kérdésekre, illetve a gyakorlatban is be-
mutatják a legfontosabb internetes tudnivalókat. 

Április 23-án került sor a Kazinczy év tiszteletére megren-
dezett háromfordulós nyelvi verseny játékos vetélkedõvel
egybekötött eredményhirdetésére. A versenyre helyes vála-
szokat beküldõk között értékes nyereményeket sorsoltak ki.
Kifejezetten a kisebbeket szólítják meg a jeles napokhoz kö-
tött kézmûves foglalkozások, valamint az irodalmi és képzõ-
mûvészeti gyermekpályázatok. Még lehet jelentkezni a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár budai könyvtárai és a
Diafilmgyártó Kft. „Van nekem egy csodalámpám gyerekek”
címmel kiírt diafilmrajzoló pályázatára, melynek keretében
Benedek Elek írásait dolgozhatják fel a gyerekek. A nagy me-
semondó idén lenne százötven éves, az évforduló tiszteletére
a pályázóknak 20X20-as méretû, minimum nyolc, maximum
tizenöt kocka terjedelmû dián kell kedvenc Benedek Elek me-
séjüket megörökíteni.

Programok

Rippl-Rónai József: A geszti kastély

Bíró Mihály: Palma
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Kést rántottak – a kapitányságra kerültek
Egy esettõl eltekintve békésen lezajlott a május elseje al-
kalmából megrendezett kétnapos tabáni zenei fesztivál.
Riadalomra csupán egy majdnem tettlegességig fajuló
vita adott okot, amikor két fiatalember egy felborított sö-
rösüveg miatt egymásnak ugrott. Bár a kések is elõke-
rültek, szerencsére sérülés nem történt, a helyszínt bizto-
sító rendõröknek sikerült idõben közbelépniük. A két
randalírozó ellen garázdaság miatt indítottak eljárást.

Tárolókat törtek fel
Miután leemelték az egyik biztonsági ajtót, a bûnözõk
éppen egy társasház emeleti tárolóit fosztogatták, ami-
kor az egyik lakó rájuk csukta a közös helyiség ajtaját,
majd kihívta a rendõrséget. Az elkövetõk azzal védekez-

tek, hogy csak vizet szerettek volna inni, azonban egy
közeli bokorból elõkerült az egyik felfeszített tárolóból
ellopott téli gumi garnitúra. A büntetett elõéletû betörõ-
ket elõzetes letartóztatásba helyezte a bíróság. 

Betörõ rendõrkézen
Még az elmúlt évben négy férfi feltörte az egyik társas-
ház pincéjét, ahonnan egy biciklit és többszázezer forint
értékû szeszesitalt, illetve élelmiszereket loptak el.
Néhány héttel ezelõtt az egyik elkövetõ a televízióban
közzétett személyleírás hatására önként jelentkezett a
rendõrségen. Mint kiderült, ellene más bûncselekmény
elkövetése miatt jelenleg is nyomoznak a hatóságok. A
betörõ szabadlábon védekezhet, társait továbbra is ke-
resi a rendõrség.  

Röviden

Gyalogoljunk együtt!
Folytatódnak a gyaloglótúrák a Tabáni Gyaloglók Köre
szervezésében. A javasolt programok mind a gyere-
keknek, mind az idõsebbeknek ajánlhatók. Sõt, ki-
sebb-nagyobb kutyával érkezõket  is szívesen látnak a
szervezõk. 

A szombati túrára a találkozó idõpontja reggel 9
óra, indulás 9.05 órakor. A helyszín: Moszkva tér, a 18-
as villamos végállomása. 

A túra útvonala a helyszínen kerül kiválasztásra. 
A rendszeres túrázók lépésszámlálót kapnak aján-

dékba. Minden szombaton találkozhatunk! Túraveze-
tõ: dr. Szentiday Klára, tel.: 375-8467.

Tabáni Spartacus SKE   

Röviden

Most, hogy sikereket ért el a ma-
gyar labdarúgó válogatott - s eb-
ben jelentõs szerepet játszott
Dárdai Pál az 57-szeres válogatott
középpályás - megnõtt az érdek-
lõdés a futballisták iránt. Rend-
kívül dicséretes kezdeményezést
hozott létre az Arany Ászok
Fociklub: 1000 amatõr csapat
kaphat futballfelszerelést és lab-
dát, ha neveznek az országos baj-
nokságra. Az eseménnyel kap-
csolatos sajtótájékoztatót a Cza-
kó utcai Sport és Szabadidõköz-
pontban tartották.

A honi labdarúgás támogatásá-
ra létrehozott program fõvédnö-
ke Dárdai Pál a Hertha BSC kiváló középpályása
aki 264 alkalommal viselte a berlini klub mezét.
A németek közt nagyon népszerû labdarúgó el-
mondta: - Teljesen természetes, hogy egy ilyen fel-
kérés élére állok, s büszkén vállalom, hogy a prog-
ram arca lehetek! Ezer csapatot támogatni óriási
dolog, s egyben felelõsség is. Ha azt vesszük, hogy
csak egy csapat 14-15 fõbõl áll, s a meccsek után
mind elmondják otthon családi körben, milyen

sikereik vannak, már ezzel óriási
népszerûséget teremthetnek a
futballnak. Gyerekként átéltem
milyen motiváló erõt jelent egy
új mez, egy új labda. Az egész lab-
darúgásnak jó tesz ez az akció, hi-
szen élsport nem létezhet amatõr
labdarúgás nélkül.

A Várnegyed újság kérdésére,
hogy mit szól a válogatott új szö-
vetségi kapitányához és munkájá-
hoz, rendkívül diplomatikusan
válaszolt: - Igazi profi, tudja, hogy
mit, miért tesz. Fiatal, lelkes, jó
környezetben a holland futbal-
lon nevelkedett, s az eredmények
õt igazolják!

Dárdai azt is elmondta, hogy a berliniek élnek-
halnak a futballért. Telt házas meccsek elõtt gólt
rúgni kimondhatatlanul nagy öröm. A profi lab-
darúgásban megállás nincs, precíz, naprakész
program alapján készülnek meccsrõl-meccsre.

Befejezésül hozzátette: nagyszerû ötlet volt a
Czakó utcai Sportközpontban -szabadban, fut-
ballpályán  - tartani a sajtótájékoztatót. 

Fehér

Szakmai tapasztalatszerzére a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiára látogattak az I. kerületi testnevelõ tanárok.
Felcsúton, az utánpótlás labdarúgó bázis fellegvárában Tajti József a szakmai munkáról adott tájékoztatást, míg Kiss
Zoltán kollégium igazgató az akadémia mûködését ismertette. A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémián ideális körülmé-
nyek között mintegy 100 fiatal - 15 és 19 évesek - sajátíthatják el a futball minden fortélyát. Nyolc pályán (a hagyomá-
nyos füves pályától kezdve a legmodernebb mûfüves pályákon át) gyakorolhatnak a jövõ reménységei.

A profi Dárdai amatõr arca
Az elmúlt idõszakban rablás, vagy más súlyos bûncselekmény nem történt a kerületben, a tabáni nagyszabású ün-
nepi rendezvények is meglehetõs nyugalomban teltek – tájékoztatta lapunkat dr. Kesztyûs Rudolf ezredes. A kerü-
leti kapitányság vezetõje elmondta, hogy a régiós átszervezésnek köszönhetõen tovább javultak a bûnmegelõzési
mutatók. Elsõsorban a gyorshajtó és ittas vezetõk kiszûrését célozzák a közlekedésbiztonsági akciók, míg az önkor-
mányzattal és a társszervekkel közösen újraindult a hajléktalan tanyák felszámolása. A rablások megelõzése érde-
kében civil ruhás nyomozók bevonásával erõsítik az állandó közterületi rendõri jelenlétet. 

Az I. Kerületi Polgárõrség szeretettel várja az új jelentkezõ tagokat. 1016 Budapest, Mészáros u. 18. 
Mobil: 06-30-621-3677, telefon/fax: 061-202-1412. E-mail: gaspar.antal@freemail.hu.  

Hány évig tart a boldogság?
Felgyorsult a világ, s úgy tûnik, a kapcsolatok is rövidebb
ideig tartanak. 

Német kutatók legfrissebb adatai szerint egyre rövi-
debb ideig tudunk egymással és egymás mellett élni, s
mind hamarabb adjuk a fejünket szakításra, válásra. 

Olvastam rengeteg statisztikát, de mindegyik mást
mond. Az Egyesült Államokban az úgynevezett sorozat-
házasságokban 5 évente válnak és kötnek új házasságot.

Tovább nem érdemes sorolni a statisztikákat, mert a
felmérések néha „falmérések”. A valóság ennél sokkal,
de sokkal bonyolultabb.

Egy valami lényeges: aki 1-3 év után válik el, az a leg-
több esetben már az anyakönyvvezetõ elõtt bizonytalan,
de mivel nem meri kimutatni megbánását, megköttetik
a házasság. Természetesen az ilyen alapon megkötött
házasságok nem tartanak sokáig. 

Azoknál a pároknál, akik 5-7 évig boldognak titulálják
magukat, aztán elválnak, már a 2-dik, 3-dik évben meg-
mutatkoznak a kapcsolat gyengeségének jelei, s egy da-
rabig a tönkrement házasságban élnek, mígnem szét-
válnak útjaik. Vannak sokan, akik hosszabb idõ után vál-
nak el. A legtöbb esetben náluk is jóval elõbb bekövetke-
zik a kapcsolat tönkremenetele, de általában megvár-
ják, míg a gyerekek nagyok lesznek, vagy egyéb más
gazdasági okból igyekeznek együtt maradni.

A válási statisztikák lelombozó eredményeivel már
évek óta szembesülünk, a fogyasztói társadalom a há-
zasságokra és a papír nélküli párkapcsolatokra is rá-
nyomta a bélyegét. Ha valami nem mûködik, le kell cse-
rélni, hiszen a megjavítása sok-sok fáradtságot és erõ-
feszítést igényel. 

Az utóbbi idõben többször találkoztam 35 éves, 50
éves extra hosszúságú és boldog párkapcsolatokkal.
Ezek az emberek szinte dicsekvésképpen mondták el,
hogy közel fél évszázadot töltöttek el együtt boldogan,
házasságban. Rákérdezve, mi a titka, hogy ilyen hosszú
idõn keresztül együtt tudtak maradni, mindannyian el-
mondták, hogy kapcsolatuk nekik is sok mélyponton,
válságon ment keresztül. Mivel azonban szerették és
tisztelték egymást, és egészséges lélekkel egymás felé
tudtak fordulni, így minden problémájukat meg tudták
beszélni. A konfliktusokat közösen oldották meg – a mai
divatos szóhasználattal jól tudtak egymással kommuni-
kálni. A legtöbb esetben volt még egy fontos momen-
tum: igyekeztek esténként nem haraggal, hanem békü-
lékenyen, egymás felé szeretettel fordulva elaludni,
igyekezve az aznapi haragot, konfliktust nem átvinni a
másnapra.

Emlékszem egy olyan történetre is az aranylakodal-
mat megért párok esetében, amikor a hölgy a férjét
okolta, minden kétségbeesését, haragját rázúdította
gyermekük halála miatt. Ehhez kellett a társ megértése,
hosszabb türelme és segítsége, míg a feleség belátta,
hogy egyikük sem lehet hibás a gyermekük elvesztésé-
ben, és valóban mindent megtettek az életben maradá-
sáért.  

Késõbb  újra egymásra találva született meg a máso-
dik, majd a harmadik gyermekük, akiket szeretetben,
egymást segítve, boldog szülõi mintát mutatva nevelték
fel egészséges felnõttekké.

A házasságok nem csak az égben köttetnek, hanem a
földön is. A párválasztás kölcsönössége, ereje és mélysé-
ge dönti el, hogy meddig tart egy párkapcsolat, egy há-
zasság. Jobban figyeljünk arra, hogy kit választunk éle-
tünk párjának. Ne kapkodjuk el, ismerjük meg egymást
komolyabban, mélyebben, mert ha nem ezt tesszük, ak-
kor a kapcsolatból csak rövid liesonok, illetve 1-3-5 éves
periódusú, szinte tartós kapcsolatnak nem nevezhetõ
együttélések jönnek létre, s ennek mi magunk, és gyer-
mekeink is vesztesei leszünk. 

dr. Sebestyén Tamás pszichológus

Lélekgyógyász

PPáárrkkaappccssoollaattii  vváállssáággookk,,  ggyyeerrmmeekknneevveellééssii,,  sszzeexxuuááll--ppsszziicchhoollóóggiiaaii
pprroobblléémmáákk  mmeeggoollddáássááhhoozz,,  ppáárrkkaappccssoollaattii  mmeeddiiáácciióóhhoozz  sseeggííttssééggeett
iiggéénnyyllõõkknneekk  iiddõõppoonntt  eeggyyeezztteettééss::  0066--2200--449944--66220000..  

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma: 06-80-204-275

varnegyed@budavar.hu

www.budavar.hu



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..iinnggaattllaann--
wwaaggnneerr..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.

TTáárrssaasshháázzkkeezzeellééss, teljeskörû háttérrel kedvezõ díjtételekkel,
35 éves gyakorlattal. Naphegyi Bt., tel./fax: 213-6613, e-mail:
naphegyibt@chello.hu.

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

WWeesstteennddnnééll eladó Szív utcai garzon. Felújított, galériázható; jól
kiadható. Ára: 10,6 millió Tel.: 06-30/362-9288. 

AA  RREENNOOVVOO  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA  vváállllaalljjaa  bbuuddaaii  ((VVáárrnneeggyyeedd,,
VVíízziivváárrooss)),,  ééss  bbeellvváárroossii  iinnggaattllaannookk  eellaaddáássáátt,,  bbéérrbbeeaaddáássáátt..
TTeell..::222244--22009900,,  0066--2200//444499--66990000..  EE--mmaaiill::  iinnffoo..rreennoo--
vvoo@@cchheelllloo..hhuu..

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. 

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

II..  kkeerr.. Vérmezõre panorámás, 58 nm-es, 1,5 szobás+hallos, III,
emeleti, 2 loggiás, padlófûtéses, világos, szép lakás extrákkal +
tárolóval eladó. Irányár: 26,5 M Ft. Tel.: 06-20/441-1449.

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.

XXIIII..  kkeerr.. Trencséni úti 67 nm-es, 2 és fél szobás, elsõ emeleti,
cirkós, panorámás, 2 erkélyes, csendes lakás garázzsal, tulajdo-
nostól eladó. Irányár: 37, 9 M. Tel.: 06-30/327-0795. 

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.

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

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.

IIII..  BBuuddáánn – a Városmajorral szemben - hívóliftes épület legfel-
sõ emeletén lévõ bruttó 160 m2-es, belsõ 2 szintes 6 szobás, össz-
komfortos, napfényes, kiváló állapotú, azonnal beköltözhetõ
öröklakás 10 m2-es terasszal, kilátóval (panoráma a Budai Várra,
a Gellért- és a Budai Hegyekre) eladó vagy kiadó. Irányár: 46,9 M
Ft vagy 300.000,- Ft/hó.  Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

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

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk egyedülálló, reprezentatív 200 m2-es im-
pozáns lakás a Budai Várban! Elegáns, napfényes, teljes I. emele-
ti szinten elhelyezkedõ, nagypolgári 4 szoba hallos, duplakomfor-
tos önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó. A lakásban jelen-
leg 2 konyha, 2 fürdõszoba található, így 2 vagy többgenerációs
lakásnak is kiválóan alkalmas. Csereérték irányár: 69 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn az Attila úton - a Horváth-kert közelében - jó állapo-
tú épületben lévõ 64 m2-es III. emeleti, jó állapotú (új nyílászárók,
új fürdõszoba, festés), összkomfortos, cirkófûtéses, 2 szobás,
napfényes, 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 - patináns épületben a Mátyás templom kö-
zelében - I. emeleti, 96 m2-es, felújított (vizes helyiségek csak
részben), 3 szoba + hallos, napfényes, polgári belméretû (3,5
m), hangulatos, reprezentatív önkormányzati lakás örökbérleti
jog átadó. A nappaliból kilátás a Mátyás templomra. A lakás
padlástér felé elviekben bõvíthetõ. Csereirányár: 35,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wag-
nera1@chello.hu.

AAllkkaallmmii lehetõség a Budai Várban! Táncsics Mihály utcában
frissen felújított 6 lakásos mûemlékházban 35 m2-es, 1,5 szo-
bás dongaboltozatos, mediterrán belsõ kert felé nyíló, jó állapo-
tú, csendes, cirkófûtéses, kiváló alapterületi elosztású önkor-
mányzati lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 12 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wag-
nera1@chello.hu.

KKrriisszzttiinnaavváárroosstt kedvelõk részére Budán az Attila úton a
Vérmezõvel szemben és a Horvát-kertnél különbözõ alapterü-
letû panorámás kilátású öröklakások (68-95 m2) eladók.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203, e-mail: wag-
nera1@chello.hu.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! I. Budán a Horváth-kertnél modern épü-
letben lévõ 2 öröklakás együtt vagy külön is eladó. Az egyik leg-
felsõ emeleti 153 m2-es hangulatos átriumos, 1 nappali + 5 háló-
szobás 2 fürdõszobás, belsõ 2 szintes 2 erkélyes, öröklakás te-
remgarázzsal, tárolóval eladó. Irányára: 39,9 M Ft. A másik 98
m2-es 2+2 félszobás öröklakás, irányára: 32,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261 06-30/488-2203, e-mail: wagner-
a1@chello.hu.

KKiiaaddóó ingatlanok az I. kerületben a Naphegyen! Panorámás,
zöldövezeti részen a Tabán környezetében különbözõ méretû
(70 m2-300 m2) panorámás öröklakások, irodák bérbeadók.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

RReemmeekk lehetõség a Budai Várban! A Magdolna-templomra
panorámás, erkélyes, belsõ kertes házban lévõ, II. emeleti, csen-
des, napfényes 42 m2-es, jó állapotú, egyedi gázfûtéses, jelenleg 1
szobás (de könnyen 1,5 szobássá alakítható) lakás örökbérleti jo-
ga átadó. Csereirányár: 14,5 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)

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.

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.

TTáárrssaasshháázzaakk kötelezõ érintésvédelmi vizsgálatát vállaljuk, rö-
vid határidõvel. Tel.: 06-30/9429-473.

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. °

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.

BBááddooggooss és vízvezetékszerelõ munkák: javítások, tetõfelújí-
tások, kisebb munkák, ereszcsatornák javítása, WC tartálycsere,
boylercsere, csapcserék, fürdõszoba komplett felújítása. Tel.:
06-20/391-5982, 281-9239.

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

TTáárrssaasshháázzkkeezzeelléésstt vállalok. Tel.: 06-30/9429-823.
FFeessttéésstt, mázolást, tapétázást – takarítással vállalunk. 20%

árengedmény!. Takarítást vállalunk. Hívjon bizalommal. Precíz
szakember. Tel.: 215-4864 (este), 06-20/358-9867.

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: 06-70/940-3865; czakoszil-
via@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.

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.

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

ÁÁllllááss

HHáázzkköörrüüllii  munkát vállal diák. Favágás, csatornatisztítás, ud-
varrendezés stb. Hétvégén is! Idõpontegyeztetés: 06-20/235-
1217, Szatmári Balázs.

PPlluusszz jövedelem, szabad idõbeosztás a legkorszerûbb kerese-
ti lehetõséggel. Tel.: 06-70/660-6295.

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

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.°°

SSzzéécchheennyyii fürdõben dolgozó gyógymasszõr szabadnapjain
masszírozást vállal az Ön otthonában is. Tel.: 06-20/595-3057.

OOkkttaattááss

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

AAnnggooll, német kezdõ-haladó, francia kezdõ nyelvoktatást vál-
lalok. Tel.: 06-20/939-7945. 

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

VVeeggyyeess

KKiilleenncc hónapos kislányunk mellé leinformálható, kedves,
gyermekszeretõ – lehetõleg pedagógus végzettségû – friss
nyugdíjas hölgyet keresünk, hosszú távra. Tel.: 06-30/9030-
254.

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..

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

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

A hirdetések tartalmáért  
a szerkesztõség nem vállal 

felelõsséget!

SSzzoollggáállttaattááss

EEggéésszzsséégg

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess

ÁÁllllááss

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

IIDDÕÕSSEEKK  OOTTHHOONNAA 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 !
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HABSZIVACS MATRACOK
ülõpárnák és ablakpárnák
egyedi méretekben

BÚTORSZÖVETEK
vásznak, bõr, mûbõr, 
kartonvásznak, nyugágyvásznak, 
segédvásznak, molinók 

KÁRPITOSKELLÉKEK
töltõanyagok: szivacs darálék

vlies vatta
egyéb kellékek: dísszegek, 

hevederek, stb.

06/20 485 9761
06/1 201 3709
Budapest, I. kerület,
Kuny Domokos u. 17.
(a Déli Pu. mögött)
E-mail: karpitoskellekes@mailbox.hu

Sall-Co Text
Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft.

℡

s

s



10 Várnegyed XIV. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM, 2009. MÁJUS 8., PÉNTEK
E-mail: varnegyed@budavar.hu

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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s A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének (továbbiakban: Önkor-
mányzat) 8/2009. (V. 4.) Kt. rendelete a 2008. évi
költségvetés végrehajtásáról

l AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--
tteessttüülleettee  aazz  ÁÁllllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt
11999922..  éévvii  XXXXXXVVIIIIII..  ttvv..  8822..  §§--áábbaann  ffooggllaallttaakk  aallaappjjáánn  aa  kköövveett--
kkeezzõõ  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

1. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2008. évrõl szóló
beszámolót

1111..223399..885577  ee  FFtt
bevételi fõösszeggel (ebbõl a tárgyévi bevétel 7.334.314 e
Ft, a finanszírozási célú bevétel 1.499.875 e Ft, a pénzforga-
lom nélküli bevétel 2.432.318 e Ft, függõ, átfutó bevétel (-
)69.191 e Ft , fordított ÁFA 42.541 e Ft) jóváhagyja az 1., 2.,
2/a. sz. mellékleten részletezettek szerint, illetve a kisebbsé-
gi önkormányzatok bevételeinek részletezését a 2/b. és a
3/e. sz. mellékletek tartalmazzák.

2. § 
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2008. évrõl szóló
beszámolót

77..003355..000033  ee  FFtt
kiadási fõösszeggel hagyja jóvá a 3., 3/a., 3/b., 3/c., 5., 5/a.,
5/b., 6., 7., 7/a. sz. mellékleten részletezettek szerint. A ki-
sebbségi önkormányzatok kiadásainak részletezését a 3/d.
és 3/e. sz. melléklet tartalmazza.

3. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2008. évi tárgyévi
helyesbített pénzmaradványt 4.023.000 e Ft-tal fogadja el
a 10. sz. és a 10/a. sz. melléklet szerint. Az Önkormányzati
Hivatal pénzmaradványát a 11. sz. mellékleten felsorolt fel-
adatok elõirányzatára hagyja jóvá. Az intézmények pénz-
maradvány elszámolását a 12., 12/a., b., c. sz. melléklet sze-
rint fogadja el, valamint a kisebbségi önkormányzatok pénz-
maradvány elszámolását a 13/a-f. sz. melléklet szerint tu-
domásul veszi.

4. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2008. évi költség-
vetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoz-
tatót a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

5. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormányzat
2008. évi bevételeirõl és kiadásairól szóló mérlegszerû ki-
mutatást a 9. sz. melléklet szerint fogadja el, a kisebbségi ön-
kormányzatok mérlegszerû kimutatásait a 9/a-f. sz. mellék-
let szerint tudomásul veszi.

6. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a többéves kihatással
járó döntések számszerûsítésérõl és a közvetett támogatá-
sokról szóló tájékoztatókat a 21. és 22. sz. mellékletek szerint
tudomásul veszi.

7. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2008. évi költség-
vetés végrehajtásáról szóló könyvvizsgálói záradékkal ellá-
tott egyszerûsített mérleget (14. sz. melléklet), egyszerûsí-
tett pénzforgalmi jelentést (15. sz. melléklet) és egyszerûsí-
tett pénzmaradvány kimutatást elfogadja (16. sz. melléklet).

8. §
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-
testülete az Önkormányzat vagyonkimutatását a 17. sz. mel-
léklet szerint fogadja el.

9. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat hi-
telállományának alakulását bemutató 23. sz. mellékletet el-
fogadja.

10. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzati la-
kásértékesítés bevételeinek felhasználásáról szóló elszá-
molást a 18. sz. melléklet szerint fogadja el.

11. §
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselõ-
testülete a 2008. évben önként vállalt feladatainak költség-
vetési súlyáról készült tájékoztatót tudomásul veszi (20. sz.
melléklet szerint).

12. §
Ezen rendelet 2009. május 4-én lép hatályba, kihirdetésérõl
a Jegyzõ gondoskodik. 

dr. Deák Ferenc                               dr. Nagy Gábor Tamás 
jegyzõ                                                                           polgármester 

**            **            **
s A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 9/2009. (IV. 30.) Kt. rende-
lete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2009. évi költségvetésrõl szóló 2/2009. (II. 27.) Kt.
rendelet módosításáról
l AAzz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó,,  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt  11999922..  éévvii
XXXXXXVVIIIIII..  ttvv..  6655..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  ffooggllaallttaakknnaakk  mmeeggffeelleellõõ--
eenn  aa  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleett  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnn--
kkoorrmmáánnyyzzaatt  22000099..  éévvii  kkööllttssééggvveettéésséérrõõll  sszzóóllóó  22//22000099..  ((IIII..
2277..))  KKtt..  rreennddeelleettéénneekk  ((TToovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáássáárróóll
aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

1. §
A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat bevételei)

„2.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2009. évi módosított összes bevételi elõi-
rányzatát a kisebbségi önkormányzatok állami támogatásá-
val együtt

1100..  777755..  448822  ee  FFtt--bbaann
állapítja meg az 1. sz. és a 2. sz. melléklet szerint.”

2. §
A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat kiadásai)

„3.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2009. évi módosított kiadási elõirányzatát a
kisebbségi önkormányzatok kiadásaival együtt

1100..  777755..  448822  ee  FFtt--bbaann
állapítja meg. 

EEbbbbõõll::
- az intézmények módosított mûködési kiadását a 3/a. sz.

melléklet szerint
- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe tartozó

szakfeladatok módosított mûködési kiadását a 3/c. sz. mel-
léklet szerint

- a céltartalékok és az általános tartalékék módosítását a
4. sz. melléklet szerint

- a fejlesztési kiadások módosítását az 5., 5/a. sz. mellék-
let szerint

- a felújítási kiadások módosítását a 6., 6/a. sz. melléklet
szerint fogadja el

- az intézmények és az Önkormányzat Hivatala dolgozói-
nak létszámát a 8. sz. melléklet szerint fogadja el

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének módo-
sítását a 14., 14.a. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.”

3. §
A Rendelet 5. §-a az alábbi (9) bekezdéssel kiegészül:

A költségvetési rendelet 6. számú mellékletében szerep-
lõ mûemléki lakóház felújítások tekintetében a GAMESZ ve-
zetõje gyakorolja az Önkormányzat ajánlatkérõ jogait és kö-
telezettségeit a közbeszerzési eljárások teljes körû lebonyo-
lítása során.

4. §
Hatályba lépés

A Rendelet 2009. április 30-án lép hatályba.

dr. Deák Ferenc                               dr. Nagy Gábor Tamás 
jegyzõ                                                                           polgármester 

**            **            **
s Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
10/2009. (V. 4.) Kt. rendelete a helyben központo-
sított közbeszerzésekrõl

l AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--
tteessttüülleettee  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó  11999900..  éévvii  LLXXVV..
ttöörrvvéénnyy  1166..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  ééss  aa  kköözzbbeesszzeerrzzéésseekkrrõõll  sszzóó--
llóó  22000033..  éévvii  CCXXXXIIXX..  ttöörrvvéénnyy  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  KKbbtt..))  1177//BB..  §§
((33))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  kkaappootttt  ffeellhhaattaallmmaazzááss  aallaappjjáánn  aa  hheellyybbeenn
kköözzppoonnttoossííttootttt  kköözzbbeesszzeerrzzéésseekkrrõõll  aa  kköövveettkkeezzõõ  rreennddeelleetteett
aallkkoottjjaa::  

I. fejezet

l AA  hheellyybbeenn  kköözzppoonnttoossííttootttt  kköözzbbeesszzeerrzzééss  hhaattáállyyaa  aalláá  ttaarrttoo--
zzóó  kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvveekk  kköörree

11..  §§ (1) A jelen rendelet hatálya a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
által alapított és az 1. számú mellékletben felsorolt költség-
vetési szervekre terjed ki. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési szervek a hely-
ben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szolgál-
tatás beszerzése esetén e rendelet elõírásai szerint kötele-
sek eljárni. 

II. fejezet

l AAzz  aajjáánnllaattkkéérrééssrree  kkiizzáárróóllaaggoossaann  ffeelljjooggoossííttootttt  sszzeerrvveezzeett
((AAjjáánnllaattkkéérrõõ))

22..  §§ (1) Az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szerv
(Ajánlatkérõ) a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Gazdasági, Mûszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (a továb-
biakban: GAMESZ). 

(2) A GAMESZ ellátja a helyben központosított közbeszer-
zési rendszer mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, vala-
mint lefolytatja a helyben központosított közbeszerzési
rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzési eljá-
rásokat. 

(3) A helyben központosított közbeszerzési rendszer ke-
retén belül lefolytatásra kerülõ közbeszerzési eljárások
megindításáról az összesített igénybejelentések, a helyben
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó költségve-
tési szervek hatályos szerzõdései figyelembevételével a GA-
MESZ vezetõje dönt. 

(4) A GAMESZ, mint Ajánlatkérõ a (2) bekezdés szerinti te-
vékenysége körében különösen az alábbi feladatokat látja el: 

a) a költségvetési szervek által elektronikusan vagy
egyéb módon szolgáltatott adatok alapján összesíti és adat-
bázisba rendszerezi az igénybejelentéseket; 

b) az igénybejelentésekre vonatkozó adatbázist folyama-
tosan frissíti, ennek figyelembevételével megtervezi és elõ-
készíti a helyben központosított közbeszerzési rendszer ke-
retén belül megvalósítandó közbeszerzéseket és a lefolyta-
tandó közbeszerzési eljárásokat; 

c) lefolytatja a helyben központosított közbeszerzési
rendszer hatálya alá tartozó szolgáltatás beszerzésére irá-
nyuló közbeszerzési eljárásokat; 

d) a helyben központosított közbeszerzési rendszert érin-
tõ, az adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségek teljesítésé-
hez szükséges adatokról folyamatosan tájékoztatást ad; 

e) a költségvetési szervek adatszolgáltatása alapján fi-
gyelemmel kíséri a megrendelések teljesítését; 

f) a helyben központosított közbeszerzési eljárások ered-
ményeként létrejött keretszerzõdések hatályos szövegét a
költségvetési szervek rendelkezésére bocsátja; 

g) ellátja mindazon egyéb feladatot, melyet jelen rendelet
a helyben központosított közbeszerzési rendszer mûködte-
tésével kapcsolatban a hatáskörébe utal 

h) együttmûködik a helyben központosított közbeszerzés
keretében feladatot ellátó egyéb szervezetekkel, valamint a
kötelezettségvállalásokat nyilvántartó államháztartási szer-
vekkel

i) elkészíti az éves közbeszerzési tervet és a statisztikai
összegezést. 

(5) A GAMESZ a helyben központosított közbeszerzési el-
járás megindítását megelõzõen legalább 5 munkanappal kö-
teles tájékoztatni az intézményeket,

a) a közbeszerzési eljárás megindításának napjáról,
b) a közbeszerzési eljárás tárgyáról és megnevezésérõl,
c) a közbeszerzési eljárás becsült értékérõl,
d) a közbeszerzési eljárás eljárásrendjérõl és eljárási típu-

sáról,

e) a szerzõdéskötés tervezett idõpontjáról.
(6) A GAMESZ a közbeszerzési eljárás lényeges eljárási

cselekményeirõl köteles tájékoztatni az intézményeket, így
különösen

a) az ajánlatok bontásáról,
b) az eredményhirdetésrõl (annak hiányában az összege-

zésrõl),
c) az esetleges jogorvoslati eljárásról,
d) a szerzõdés megkötésének idõpontjáról.
(7) Az intézmények a beszerzési igényeik teljesítésérõl

(teljesítési évfordulókról), a szerzõdésszegés tényérõl hala-
déktalanul kötelesek írásban tájékoztatni a GAMESZ-t, így
különösen kötelesek írásban tájékoztatást adni a GAMESZ-
nak a teljesítésrõl/részteljesítésrõl/késedelmes teljesítés-
rõl/hibás teljesítésrõl az eseményt követõ 5 munkanapon
belül, (több éven át tartó teljesítés esetén az adott évi telje-
sítésrõl a szerzõdéskötés évfordulói elõtti 10 nappal) külö-
nösen az alábbi adatok megadásával:

- az igényelt és teljesített szolgáltatás megnevezése,
- a beszerzési igény benyújtásának ideje,
-  a mennyiség,
-  az érték,
-  a teljesítés ideje és
- a teljesítés minõsítése (kiváló/megfelelõ/nem megfe-

lelõ). 
(8) A GAMESZ a közbeszerzési eljárások lebonyolításával

külsõ szakértõ szervezeteket, személyeket bízhat meg. 

l AA  hheellyybbeenn  kköözzppoonnttoossííttootttt  kköözzbbeesszzeerrzzééss  hhaattáállyyaa  aalláá  ttaarrttoo--
zzóó  sszzoollggáállttaattááss  kköörree

33..  §§ (1) A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó szolgáltatás körét ezen rendelet 2. számú melléklete
határozza meg. 

(2) Az intézményvezetõk és a GAMESZ vezetõjének ja-
vaslata alapján a Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat polgármestere elõterjesztést tesz a Képviselõ-testület
részére a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó szolgáltatás körének meghatározására. 

l AA  GGAAMMEESSZZ  ééss  aa  hheellyybbeenn  kköözzppoonnttoossííttootttt  kköözzbbeesszzeerrzzééss  hhaa--
ttáállyyaa  aalláá  ttaarrttoozzóó  kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvveekk  eeggyyüüttttmmûûkkööddéésséénneekk
sszzaabbáállyyaaii
A költségvetési szervek adatszolgáltatási kötelezettségei
44..  §§ (1) A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó költségvetési szervek a 2. számú mellékletben meg-
határozott szolgáltatás beszerzésére vonatkozó igényeiket
az Önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását
követõ 30 napon belül egy évre elõre kötelesek a GAMESZ
vezetõjének az erre a célra rendszeresített és jelen rendelet
3. számú mellékletét képezõ formanyomtatványon bejelen-
teni. A beszerzési igényt a becsült érték, a mennyiség és szál-
lítási határidõ megjelölésével, CPV kód szerinti bontásban
kell megadni. A beszerzési igényt érintõ esetleges változást
öt munkanapon belül kötelesek a GAMESZ vezetõjének be-
jelenteni. 

(2) A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó költségvetési szervek a költségvetési rendelet elfo-
gadásakor nem tervezett, elõre nem látható, év közben fel-
merülõ beszerzési igényeikrõl a költségvetésük módosítá-
sának kezdeményezésével egyidejûleg haladéktalanul tájé-
koztatják a GAMESZ vezetõjét a becsült érték, a mennyiség
és teljesítési határidõ megjelölésével, CPV kód szerinti bon-
tásban. 

(3) A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó költségvetési szervek a beszerzési igényre vonatko-
zó adatokat a tárgyév március 31. napjáig kötelesek a GA-
MESZ vezetõje rendelkezésére bocsátani. 

(4) Az éves összesített közbeszerzési tervet a 2. számú
mellékletben meghatározott szolgáltatás közbeszerzésének
vonatkozásában a GAMESZ vezetõje köteles elkészíteni. 

(5) A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó költségvetési szervek kötelesek a megrendeléseik
teljesítésérõl, valamint annak pontos adatairól és minõsíté-
sérõl a GAMESZ vezetõjét tájékoztatni. 

(6) A GAMESZ vezetõje a költségvetési szervek adatszol-
gáltatási kötelezettségének ellenõrzése érdekében a teljesí-
tésekkel érintett szolgáltatóktól adatszolgáltatást kérhet. 

l KKeerreettsszzeerrzzõõddééss,,  sszzeerrzzõõddééss
55..  §§ (1) A GAMESZ által a helyben központosított közbe-

szerzési rendszer keretén belül lefolytatott közbeszerzési el-
járás nyílt, meghívásos, tárgyalásos, keretmegállapodásos
eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárás és
versenypárbeszéd a Kbt-ben meghatározott feltételek
fennállása esetén alkalmazható. 

(2) A helyben központosított közbeszerzési eljárás ered-
ményeképpen keretszerzõdés és a keretszerzõdés alapján
egyedi szerzõdések jönnek létre. 

(3) A GAMESZ a költségvetési szervek összesített igényei
alapján a helyben központosított közbeszerzési eljárások
eredményeképpen keretszerzõdéseket köt. A költségvetési
szervek a keretszerzõdések terhére kibocsátott megrendelé-
sekkel (egyedi szerzõdésekkel) szerezhetik be a szolgáltatást.

(4) A keretszerzõdést a GAMESZ köti az összesített igé-
nyek alapján lebonyolított közbeszerzési eljárás eredménye-
képpen. A keretszerzõdések aláírására a GAMESZ vezetõje
jogosult. 

(5) A GAMESZ által a rendszer keretében lefolytatott ke-
retmegállapodásos eljárás második részét – a Kbt. szabályai
szerint – az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szer-
vezet, azaz a GAMESZ folytatja le.

(6) A megrendelés során a költségvetési szervek kötele-
sek érvényesíteni a keretszerzõdés feltételeit. A megrende-
lés nem lehet ellentétes a keretszerzõdéssel. A megrendelé-
sek (egyedi szerzõdések) aláírására a GAMESZ vezetõje jo-
gosult. 

(7) A helyben központosított közbeszerzési eljárás ered-
ményeképpen keretszerzõdés legfeljebb 4 évre köthetõ. 

(8) A keretszerzõdésnek legalább a következõket kell
tartalmaznia: 

a) a szerzõdõ felek megnevezését,
b) a keretszerzõdés elõzményeinek (lefolytatott közbe-

szerzési eljárás), a közbeszerzés tárgyának, továbbá meny-
nyiségének a Kbt. 50. §-ának (2) bekezdése szerinti megha-
tározását,

c) a keretszerzõdés tárgyára vonatkozó minõségi köve-
telményeket,

d) a szerzõdés hatályát,
e) az ellenszolgáltatás mértékét és megfizetésének mód-

ját,
f) arra vonatkozó kikötést, hogy a keretszerzõdés alapján

a költségvetési szerv egyoldalú jognyilatkozattal (a további-
akban: megrendeléssel) jogosult a beszerzést megvalósíta-
ni, 

g) a megrendelések kezdeményezésével, ezek visszaiga-
zolásával, valamint a teljesítésekkel kapcsolatos határidõt és
a teljesítésekre vonatkozó (szállítási és pénzügyi) részletes
feltételeket,

h) a szerzõdésszegésért való felelõsség szabályait,
i) a költségvetési szerveknek és a szolgáltatóknak a ke-

retszerzõdéssel és annak teljesítésével kapcsolatos adat-
szolgáltatási kötelezettségére vonatkozó, valamint az ennek
végrehajtási módját szabályozó rendelkezéseket,

j) annak rögzítését, hogy a költségvetési szerv elõleget
nem adhat.

66..  §§ (1) A Képviselõ-testület a költségvetési rendeletében
biztosítja a GAMESZ által a helyben központosított közbe-
szerzéshez kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatban
felmerülõ személyi és tárgyi feltételek költségeit.

(2) A dokumentáció ellenértéke az ajánlatkérésre kizáró-
lagosan feljogosított szervezetet (GAMESZ) illeti meg.

l AAzz  aaddaattkkeezzeellééss  mmóóddjjaa
77..  §§ (1) A GAMESZ vezetõje a helyben központosított köz-

beszerzési rendszer mûködtetése körében a helyben közpon-
tosított közbeszerzési rendszer elemeit adatbázisba foglalja,
és azt folyamatosan karbantartja, különösen az alábbiakat:

a) a jelen rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szer-
vek adatait;

b) a szolgáltatók adatait;
c) a keretszerzõdések és az egyedi szerzõdések adatait;
d) a szolgáltatók idõszaki adatközlésébõl keletkezõ ada-

tokat;
e) a szolgáltatók eseti adatközlésébõl keletkezõ adatokat;
f) egyéb, a helyben központosított beszerzési rendszer ré-

szét képezõ adatokat.
(2) A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá

tartozó költségvetési szervek az e rendelet szerinti adatszol-
gáltatási kötelezettségüket határidõben, a GAMESZ által
elõírt módon kötelesek teljesíteni.

(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érde-
kében a GAMESZ az adatszolgáltatás határidejét és módját,
valamint az annak során alkalmazandó mintákat kidolgozza,
és ezeket a költségvetési szervek rendelkezésére bocsátja.

l AAzz  AAjjáánnllaattkkéérrõõnneekk  aazz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ffeelléé  ffeennnnáállllóó  ttáájjéé--
kkoozzttaattáássii  ééss  bbeesszzáámmoolláássii  kköötteelleezzeettttssééggee

88..  §§ (1) A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó költségvetési szervek beszerzési igénye alapján a
GAMESZ vezetõje a Kbt. szerinti éves összesített közbeszer-
zési tervet a tárgyév április 15. napjáig elkészíti.

(2) A GAMESZ vezetõje a helyben központosított közbe-
szerzési rendszer mûködtetésérõl a költségvetési évet kö-
vetõen, a beszámoló jóváhagyásával egyidejûleg tájékoztat-
ja a Képviselõ-testületet. A tájékoztatás kiterjed a helyben
központosított közbeszerzési rendszer keretében lefolyta-
tott közbeszerzési eljárásokra - megnevezve a beszerzés
tárgyát, becsült értékét, mennyiségét -, a megkötött keret-
szerzõdésekre, az azok alapján létrejött egyedi szerzõdé-
sekre, illetõleg ezek teljesítésére. 

III. fejezet

l ZZáárróó  rreennddeellkkeezzéésseekk
99..  §§ (1) Ezen rendelet 2009. május hó 4. napján lép ha-

tályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett be-
szerzésekre, a beszerzések alapján megkötött szerzõdések-
re kell alkalmazni.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti költségvetési szerveknek
a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét nem
keletkeztetõ beszerzéseikre a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján került sor a jelen rendeletet megalkotá-
sára. 

dr. Deák Ferenc                               dr. Nagy Gábor Tamás 
jegyzõ                                                                           polgármester 

**            **            **
s A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 11/2009. (V. 4.) Kt. rende-
lete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testület és Szervei Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatáról 7/2008. (IV.3.) Kt. rendelet
módosításáról

1.§
Az SZMSZ 61. § (3) bekezdés r) pontja helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

r) az Önkormányzat közbeszerzései vonatkozásában a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában felsorolt tevé-
kenységek esetén – amennyiben az Önkormányzat költség-
vetésérõl szóló rendelet eltérõen nem rendelkezik – gyako-
rolja az ajánlatkérõ jogait és kötelezettségeit; közbeszerzési
szabályzatban köteles meghatározni a közbeszerzési eljárás
elõkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos eljárást, a belsõ
ellenõrzés felelõsségrendjét, a nevében eljáró és az eljárás-
ba bevont személyek körét, felelõsségét és az eljárás doku-
mentálásának rendjét.

2. §
Az SZMSZ 64. § (3) bekezdés p) pontja törlésre kerül. 

3. §
l HHaattáállyybbaa  llééppééss
A Rendelet 2009. május 4-én lép hatályba.

dr. Deák Ferenc                               dr. Nagy Gábor Tamás 
jegyzõ                                                                           polgármester 

(A rendeletekhez tartozó mellékletek megtekinthetõk 
a www.budavar.hu weboldalon.)

Önkormányzati rendeletek
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KKeeddvveezzmméénnyyeess  üüddüüllééssii  lleehheettõõsséégg  
aazz  II..  kkeerrüülleettii  llaakkoossookk  rréésszzéérree
Több éves hagyomány, hogy a Budavári Önkormányzat a kerület szociálisan rászoruló lakói és egyéb társadal-
mi csoportok, valamint a kerületi polgárok részére zamárdi üdülõjében (Zamárdi, Viola u. 9.) nyaralási lehetõ-
séget biztosít.

Az üdülõt évrõl évre fejleszti az önkormányzat. Adottságait tekintve különálló 4-6 személyes faházakból és
2-6 személyes téglaépítésû épületegyüttesbõl áll. A tisztálkodási lehetõséget külön álló épületben férfi és nõi
mosdóhelyiségek biztosítják. Az étkezési lehetõség több gáztûzhellyel és mikrohullámú-sütõvel egyénileg is
biztosított. Az üdülõ fagyasztóládával és minden faház hûtõszekrénnyel felszerelt. Az üdülõ területén belül par-
kolási lehetõség biztosított.

A pihenést, kikapcsolódást szolgálják a sport és játékfelszerelések, a gyermekeknek hinta, homokozó,na-
pozó, nyugágyak, közvetlen a Balaton parton két stég. A kirándulni vágyóknak kerékpár biztosított. Az üdülõ-
ben közösségi helyiség, televízió, videomagnó, könyvkölcsönzési lehetõség is a pihenni vágyók kikapcsolódá-
sát szolgálja. Az önkormányzat minden rászoruló csoport részére programok szervezésére külön pénzügyi
forrást biztosít.

A Budavári Önkormányzat képviselõ-testületének aa  sszzoocciiáálliiss  ééss  ggyyeerrmmeekkjjóóllééttii,,  ppéénnzzbbeellii,,  tteerrmméésszzeettbbeennii  ééss
sszzeemmééllyyeess  ggoonnddoosskkooddáásstt  nnyyúújjttóó  eellllááttáássookkrróóll  sszzóóllóó  1122//11999999..  ((VVII..  2255..))  KKtt..  sszz..  rreennddeelleettee  5555..  §§--aa értelmében az
önkormányzat üdülõjében, szociális természetbeni juttatásként évente kedvezményes üdülést biztosít a rá-
szoruló gyermekes családok, rászoruló idõsek, a kerület oktatási intézmények tanulói, valamint az önkor-
mányzat dolgozói részére.

A turnus beosztásokról és a térítési díjakról, a rászorultság feltételeirõl aa  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  kkééppvviisseellõõ--
tteessttüülleettéénneekk  NNééppjjóóllééttii  BBiizzoottttssáággaa  hhaattáárroozz..    A Népjóléti Bizottság 30/2009. (II.18.) és 31/2009. (II.18.) NB. szá-
mú határozataival a rászoruló célcsoportok és oktatási intézmények vonatkozásában az alábbiakról döntött.

A Népjóléti Iroda felhívása

22

1100

Rászoruló idõsek
valamint

kerületi nyugdíjasok

Nagycsaládosok
Egyesülete

18 év feletti nappali 
tagozatos tanulói

Nagycsaládos
Egyesülete

(18 év alatti gyermekkel)

Kerületi nyugdíjasok
valamint

Rászoruló nyugdíjasok

Oktatási intézmények

június 4- június 14.
június 16-június 22.

augusztus 3-augusztus 9.

augusztus 10-augusztus 16.
augusztus 17-augusztus 23.

augusztus 24- augusztus 30.  

augusztus 31 - szeptember 6.  
szeptember 7. -
szeptember 13.

június 23 - június 29. 
június 30 - július 6.
július 7 - július 13. 

július 14 - július 20.

Rászoruló: térítésmentes
Kerületi nyugdíjas: 1.160,- Ft

Térítésmentes

Rászoruló: térítésmentes
Kerületi nyugdíjas: 1.160,-Ft

1.160 Ft/fõ

33

44
55
66
77

1111

1122

1133

ÜÜrreess  fféérrõõhheellyy  ppiiaaccii  aallaappoonn Felnõtt: 3.680,-Ft/fõ Gyermek: 2.760,-Ft/fõ

Turnusbeosztás és térítési díj táblázat

Célcsoportok Idõtartam Napok
száma

Szállás térítési díja 
vendégéjszakánként

(ÁFA-val)

Közalkalmazottak, köztisztviselõk 

Közalkalmazottak, köztisztviselõk 

11

88
99

11
7

7
7
7
7

7

7
7

7

7

7

Rászoruló gyermekes
családok

s aa..))    RRáásszzoorruullóó  iiddõõss
 kerületben állandó bejelentett lakóhellyel ren-

delkezik (a jelentkezés benyújtása elõtt legalább 1 év
idõtartam szükséges) 

 az aki, öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági
nyugdíjban részesül, 

 az a személy, akinek az egy fõre jutó jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének – 28.500,-Ft – 2,5-szeresét azaz
71.250,-Ft-ot. 

 JJooggoossuullttssáágg  iiggaazzoolláássaa::
- személyazonosító igazolvány, lakcímkártya
- jövedelemigazolás – utolsó havi nyugdíjszelvény.
- egészségi állapotot igazoló orvosi szakvélemény.

Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I. ker.
Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ Gondozási Központjában,
(1013 Budapest, Attila út 8.) 2009. május 4-15.
napjáig hétfõtõl csütörtökig 9.00-12.00-ig, vala-
mint 13.00-16.00 óráig, valamint pénteken 9-
12.00-ig.

s bb..))  RRáásszzoorruullóó  ggyyeerrmmeekkeess  ccssaallááddookk
 az a család, ahol az egy fõre jutó jövedelme nem

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének – 28.500,-Ft – 2-szeresét azaz
57.000,-Ft-ot.

Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I. kerület

Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központban a 1012 Budapest, Attila út
98. szám alatt 22000099..  mmáájjuuss  44--2222..  kköözzöötttt (9.00-16.00
óráig).

 JJooggoossuullttssáágg  iiggaazzoolláássaa::
- személyazonosító igazolvány,
- lakcímkártya,
- jövedelemigazolás,
- születési anyakönyvi kivonat.

s cc..))    AA  NNaaggyyccssaallááddoossookk  OOrrsszzáággooss  EEggyyeessüülleettéénneekk  II..
KKeerrüülleettii  CCssooppoorrttjjaa  eesseettéébbeenn  aa  rráásszzoorruullttssáágg  aallaappjjaa
aa  ssaajjáátt  hháázzttaarrttáássbbaann  nneevveelltt  hháárroomm  vvaaggyy  ttööbbbb
ggyyeerrmmeekk..

Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központban a 1012 Budapest, Attila út
98. szám alatt 22000099..  mmáájjuuss  44--2222..  kköözzöötttt.. (9.00-
16.00 óráig).

JJeelleennttkkeezzééssii  ffeellttéétteell::
- a jelentkezési nyomtatvány kitöltése, amely tar-

talmazza az I. kerületi lakóhelyet,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szülõ saját

háztartásában neveli három vagy annál több 18 év alat-
ti gyermekét, továbbá az Egyesület képviselõjének hi-
teles igazolását, hogy a jelentkezõ az Egyesület tagja.
Minden kerületi lakost szeretettel várunk az önkor-
mányzati üdülõben!

Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Népjóléti Iroda

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma: 06-80-204-275

Internet: www.budavar.hu

Kedves Szülõk!
A Budavári Önkormányzat ebben az évben is mûködteti a kerületi nyári napközis tábort. Az I. kerületben élõ
iskoláskorú (6-14 éves) gyermekek részére 8 héten keresztül kulturált körülmények között szeretne gondta-
lan és tartalmas vakációt biztosítani. 

AA  ttáábboorr  hheellyyee:: I. kerület Lisznyai utcai  Általános Iskola /1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42./
TTeelleeffoonn:: 375-4284, 06-20-579-6277
ÜÜzzeemmeelltteettééss:: 22000088..  jjúúnniiuuss  2222--ttóóll  22000077..  aauugguusszzttuuss  1144--iigg  //88  ttáábboorrii  hhéétt//
AA  ffooggllaallkkoozzáássookk  iiddõõttaarrttaammaa::  8-16 óráig, pénteken 8-15 óráig.
ÜÜggyyeelleetteekk  aa  ttáábboorrbbaann:: reggel 7-8 óra között, délután 17 óráig /pénteken 16 óráig/

SSZZOOMMBBAATTII  NNAAPPOOKKOONN  ZZÁÁRRVVAA!!
AA  ggyyeerrmmeekkeekk  aa  ttáábboorrbbaa  éérrkkeezzhheettnneekk  ééss  ttáávvoozzhhaattnnaakk::
11..  sszzüüllõõii  kkíísséérreetttteell  kköözzvveettlleennüüll  aa  ttáábboorrbbaa,,
22..  ttaannáárrii  kkíísséérreetttteell  //ttöömmeeggkköözzlleekkeeddéésssseell//

reggeli gyülekezés: 7.30-7.45 óráig a Kosztolányi Dezsõ Általános Iskola és Gimnázium elõtt 
/Budapest, I. Attila út 135-137./

délutáni visszaérkezés az iskolához /Attila út/ 16 -16.30 óra között.
33..  ttaannáárrii  kkíísséérreetttteell  //ggyyaalloogg//

reggeli gyülekezés: 7.40-8.00 óráig a Horváth-kertben a játszótéren, délutáni visszaérkezés a Horváth-
kertbe 16-16.30 óra között.

Az étkezést a Pensió 17 biztosítja.
AA  ttáábboorrii  ééttkkeezzééss  bbeeffiizzeettéésséénneekk  rreennddjjee::

A június 22-tól  26-ig és június 29-tól 3-ig terjedõ idõszakra befizetés az iskolákban.
A július 6-tõl 10-ig, július 13-tõl 17-ig és július 20-tól  24-ig terjedõ idõszakra befizetés a táborban június
23-24-én.
A július 27-tól július 31-ig, augusztus 3-tõl 7-ig, és augusztus 11-tõl 15-ig terjedõ idõszakra befizetés a tá-
borban július 14-15-án,
A táborban a befizetések keddi és szerdai napokon vannak.
Kérem, hogy a kedvezményekrõl kapott határozatokat illetve igazolásokat befizetéskor hozzák maguk-
kal.

AA  ttáábboorrii  pprrooggrraammookkrróóll::  
A tábor vezetõsége sokféle, az életkori sajátosságoknak megfelelõ, változatos programot kínál a gyerme-
keknek, pl. sport, kulturális, kézmûves, egészségnevelõ, kamaszprogramokat stb.

EEggyyéébb  ttuuddnniivvaallóókk::
Kérjük a szülõket, hogy gyermekük részére - lehetõség szerint - BKV bérletet biztosítani szívesked-

jenek.
Az elsõ tábori napra  „közösségbe mehet” igazolást, valamint a TAJ kártya másolatát hozzák magukkal.
A tanulók egyedül csak írásos szülõi engedéllyel - az idõpont feltüntetésével - érkezhetnek, illetve hagy-

hatják el a tábort. 
A tanuló betegsége esetén kérjük az ebéd lemondását, mely a hiányzás 3. napjától érvényesíthetõ.
A táborba hozott játékokért felelõsséget nem vállalunk!
Amennyiben gyermeke tábori elhelyezését kéri, a „Jelentkezési lap”-ot kitöltve az „Adatlap”-pal együtt

szíveskedjenek visszaküldeni az iskolába.
Fehér Ferenc igazgató,

Sport és Szabadidõközpont 

Nyári napközis tábor a Czakón

Jelentkezési lap
Kérem ......................................................................................................... nevû gyermekem elhelyezését
2008. június 22-tõl augusztus 14. között az alábbi idõpontokra:

jjúúnniiuuss  2222  --  2266..,,                      jjúúnniiuuss  2299    --  jjúúll..  33..,,                    jjúúlliiuuss  66  --  1100..,,                        jjúúlliiuuss  1133  --  1177..,,                jjúúlliiuuss  2277  --  3311..,,              

aauugguusszzttuuss  33  --  77..,,                        aauugguusszzttuuss  1100  --  1144..    
(a kért idõpont(ok) aláhúzandó(k))

Kérjük átgondoltan bejelölni a kért idõpontot, a felügyelet és a programok tervezhetõsége érdekében.

AA  ggyyeerrmmeekk:: - egyedül érkezik,
- szülõi kísérettel érkezik a táborba,
- a Horváth-kertben gyülekezik /játszótér/,
- A Kosztolányi Dezsõ Ált. Isk. és Gimn. elõtt gyülekezik 

/I, kererület Attila u. 135-137/
(Kérjük, az Ön számára a legmegfelelõbb megoldást húzza alá.)

Amennyiben a táborozás alatt valamilyen probléma merülne fel a következõ címre illetve telefonszámra
kérek értesítést:

Lakcím, telefon: .....................................................................................................................................................

Anyja neve, munkahelye, telefonszáma: .............................................................................................................

Apja neve, munkahelye, telefonszáma: ...............................................................................................................

Kérjük továbbá, hogy gyermeke esetleges krónikus betegségét, ill. gyógyszerérzékenységét, hobbiját, ked-
venc elfoglaltságát az alábbiakban jelezni szíveskedjék:

Gyermekem gyógyszert szed – nem szed (a válasz aláhúzandó)
Ha igen, milyen adagban: .................................................................................................................................
Esetleges gyógyszerérzékenység megjelölése: .............................................................................................

Gyermekemnek egészségügyi problémája van – nincs (válasz aláhúzandó)
Ha igen ismertesse:.............................................................................................................................................

Gyermekem hobbija, kedvenc elfoglaltsága: .......................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Az osztályfõnök megjegyzései: .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Adatlap
A tanuló neve: .........................................................................................................................................................

Iskolájának neve, címe: ..........................................................................................................................................

Végzett osztálya:.....................................................................................................................................................

Napi háromszori étkezés térítési díja: ...................................................................................................................

Isk.titkár vagy gyv. felelõs aláírása                                                               szülõ aláírása

&
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