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A képviselõ-testületi ülésen történt

Stabil gazdálkodás biztosítja
az intézmények mûködését

Kiegyensúlyozott volt az önkormányzat elõzõ évi
gazdálkodása a tartalékoknak köszönhetõen –
mondta dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igaz-
gató a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról és a
vagyon alakulásáról szóló részletes beszámoló
összegzéseként. Mint kifejtette, a források szûkü-
lése miatt szükség volt racionalizálásra, takaré-
kossági intézkedésre, de a mûködési kiadásokat
sikerült mûködési bevételekkel fedezni. Dr. Sze-
bellédi István könyvvizsgáló azt hangsúlyozta,
hogy a Budavári Önkormányzat az összes kötele-
zettségét készpénzbõl ki tudja elégíteni, ami igen
komoly eredménynek számít, az önkormányzat-
ok többségénél ugyanis messze nem ennyire sta-
bil a gazdálkodás. A beszámoló kapcsán Rotyis
József, az MSZP frakcióvezetõje úgy vélte, örülni
kell a jó helyzetnek, ehhez képest azonban a lehe-
tõségeit nem használja ki eléggé az önkormány-
zat. Ismét felhozta a korábban több alkalommal is
említett kötvénykibocsátás témáját, szerinte
ugyanis ez felesleges volt, nem látszanak azok az
értelmes célok, amire érdemes lenne a kötvény-
bõl származó forrást felhasználni.

Gecse Gábor, az SZDSZ frakció vezetõje becsü-
lendõnek nevezte a szilárd alapokon nyugvó gaz-
dálkodást, különösen a korábbi önkormányzati
ciklusok tükrében, ám hiányolta a megfelelõen
kidolgozott fejlesztési elképzeléseket; úgy látja,
semmi érdemleges kerületi fejlesztés nem történt
az elmúlt húsz évben.

Tímár Gyula (Fidesz-KDNP), a Pénzügyi Bizot-
tság elnöke arra tért ki, hogy 2006-hoz képest
2009-ben – az 1,5 milliárd forintos kötvénykibo-
csátást nem számítva – a bevétel 7,5-rõl 10 milli-
árdra nõtt, a kiadási fõösszeg ugyanakkor 6,3-ról
csak 7,3-ra emelkedett, azaz a bevételhez képest a
kiadás növekedési üteme kisebb volt, köszönhe-
tõen a menet közben végrehajtott szervezet-racio-
nalizálási intézkedéseknek. Beruházásokra mint-
egy másfél milliárdot, felújításokra 2 milliárdot
költött az önkormányzat négy év alatt, illetve a va-
gyon növekedése is több mint 1,5 milliárd volt
(szintén a kötvény hatása nélkül). Elmondható
tehát, hogy a bevételek és a kiadások alakulása,
valamint a pénzmaradványból és tartalékból tör-
ténõ átcsoportosítások eredményeként a rendel-

kezésre álló eszközökkel 2009-ben is kiegyensú-
lyozott gazdálkodást folyatott az önkormányzat –
jelentette ki a bizottsági elnök.

Az ellenzéki kritikákra reagálva a pénzügyi igaz-
gató elmondta, hogy nem spekulatív célból gyûj-
tik a pénzt, hanem azért, hogy biztonságosan tud-
ják mûködtetni az intézményeiket, ne kelljen a
szakmai munkát veszélyeztetõ pénzügyi korláto-
zásokat kényszerûségbõl bevezetni. Az elmúlt
évek tartalékképzésének köszönhetõ, hogy ma
stabil a mûködés, ami a gazdasági válság, s az álla-
mi források csökkenésének idõszakában különö-
sen fontos tényezõ. A kötvénykibocsátás bevétele
arra teremt lehetõséget, hogy a késõbbiekben
olyan pályázatokon indulhassanak, amelyeken
komolyabb mértékû saját erõ felmutatása is szük-
ségeltetik; manapság ugyanis sok önkormányzat-
nak azért kell visszautasítania már megnyert tá-
mogatásokat, mert nincs meg az önerõhöz szük-
séges pénzösszeg. 

A pénzügyi igazgató válaszához csatlakozott dr.
Szebellédi István is, aki kiemelte: az önkormány-
zatnál nem vállalati, hanem pénzforgalmi szemlé-
letû gazdálkodás zajlik. A könyvvizsgáló szerint
ma, amikor 600 milliárd forintnyi hitel segíti az
önkormányzatok napi mûködését, mindennél
fontosabb a stabil és operábilis gazdálkodás.

(Folytatás a 2. oldalon)

A gazdasági válság kedvezõtlen hatásai ellenére sikerült megõrizni az önkormányzat stabil mûkö-
dését – derült ki a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóból, amit május 6-i ülésén
fogadott el a képviselõ-testület. A képviselõk a Máltai Szeretetszolgálat hajléktalanokat segítõ utcai
szociális munkájának támogatásáról is döntöttek.

Május 7-én ismét figyelemfelhívó  táblát helyeztetett ki a Budavári Ön-
kormányzat az Alagút tetejére, hogy az újabb halálos balesetet meg-
próbálják elkerülni. Az elmúlt években öten zuhantak le a párkányról,
legutóbb március 9-én egy 30 éves fiatalember vesztette itt életét.  A
tiltó táblák (amiket rendre ellopnak) a szögesdrót és a védõsövény el-
lenére sokan semmibe veszik a veszélyt és nem számolnak a tragikus
következményekkel. Bár a Fõvárosi Önkormányzat a terület kezelõje,
továbbra sem tesznek semmit azért, hogy a balesetveszély elkerülése
érdekében lezárják a párkány elõtti területet.  A Budavári Önkormány-
zat – bár nem feladata – az elmúlt években közel húsz millió forintot
fordított védõsáv telepítésére, drótkerítés kiépítésére, a megrongált
részek helyreállítására és figyelmeztetõ táblák kihelyezésére,  hogy az
Alagút tetején ne következzen be újabb tragikus baleset.

2010. május 29-én 16.00 órakor avatják fel a kerület leg-
újabb, mintegy ötszáz négyzetméter alapterületû játszóterét a
Gellérthegyen a Szirtes és a Bérc utca sarkán. A Dargay Attila
emléke elõtt tisztelgõ játszófelületen a Vuk címû rajzfilm né-

hány kedves figurája is helyet kap. A kivitelezés költségeit a
Budavári Önkormányzat saját forrásaiból fedezi. Az avatási ün-
nepségre mindenkit szeretettel várnak gyermek- és kézmûves-
programokkal, színházi elõadásokkal. 

Új játszótér a Gellérthegyen 

GGyyeerrmmeekknnaapp  aa  bbuuddaaii  VVáárrbbaann  
22001100..  mmáájjuuss  3300..  nnaappjjáánn

SSzzeerrvveezzõõkk::  BBuuddaavváárrii  ppoollggáárrii  kkeezzddeemméénnyyeezzééss  aa
PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  ttáámmooggaattáássáávvaall,,  aa  BBuuddaa--
ppeessttii  II..  KKeerrüülleettii  NNééppjjóóllééttii  KKöözzhhaasszznnúú  AAllaappííttvváánnyy
sszzeerrvveezzéésséébbeenn..

VVééddnnöökköökk::  ddrr..  NNaaggyy  GGáábboorr  TTaammááss  ppoollggáárrmmeesstteerr,,
NNaaggyyccssaallááddoossookk  OOrrsszzáággooss  EEggyyeessüülleettee  

RReennddeezzvvéénnyyeekk  ééss  pprrooggrraammookk

AA  KKaappiisszzttrráánn  ttéérrii  sszzaabbaaddttéérrii  sszzíínnppaaddoonn

1111..0000 AA  rreennddeezzvvéénnyy  mmeeggnnyyiittáássaa
1111..0055  ––  1111..2255 AA  CCssiillllaaggsszzeemmûû  

GGyyeerrmmeekk--ttáánncceeggyyüütttteess  ffeellllééppééssee
1111..3300  ––  1122..3300 HHuuzzeellllaa  PPéétteerr  zzeennééll  ééss  jjááttsszziikk  

aa  ggyyeerreekkeekkkkeell
1122..3300  ––  1122..3355 AA  vvééddnnöökköökk  üüddvvöözzllõõ  sszzaavvaaii,,  

uuttáánnaa  ttoommbboollaassoorrssoollááss
1133..0000  ––  1144..0000 AA  FFuuttrriinnkkaa  uuttccaa  llaakkóóii  

-- AA  FFooggii  SSzzíínnhháázz  eellõõaaddáássaa
1144..0000  ––  1144..4455 AA  MMaaddáácchh  MMuussiiccaall  TTáánncciisskkoollaa  

bbeemmuuttaattóójjaa

AA  KKaappiisszzttrráánn  ttéérreenn  ééss  aa  VVáárroosshháázzaa  aauulláájjáábbaann

1111..0000  ––  1155..0000 PPóónniiffooggaatt,,  lloovvaaggllááss  ppóónniilloovvoonn
aazz  aauulláábbaann  1144..0000  óórrááiigg::  ggyyöönnggyyffûûzzééss,,
aarrccffeessttééss,,  ccssuuhhéébbaabbaa  kkéésszzííttééss

AA  sszzppoonnzzoorrookk  áállttaall  bbiizzttoossííttootttt  éétteelleekkkkeell  ééss  iittaa--
llookkkkaall  mmeeggvveennddééggeelljjüükk  aa  ggyyeerreekkeekkeett,,  aa  ttéérreenn  ééss  aazz
aauulláábbaann  aa  ggyyeerreekkeekk  mmiinnddeenn  sszzoollggáállttaattáásstt  iinnggyyee--
nneesseenn  vveehheettnneekk  iiggéénnyybbee..

2000. május 7-én a Budavári Önkormány-
zat emléktábla avatással és hangversennyel
emlékezett Beethoven kétszáz évvel koráb-
ban, a Várszínházban adott koncertjére.
Azóta minden évben, ugyanezen a napon
koncerteken csendül fel Beethoven muzsi-
kája a Várban – hívta fel a figyelmet a prog-

ramsorozat nyitórendezvényén, a Várszín-
házban megtartott sajtótájékoztatón dr.
Nagy Gábor Tamás. A polgármester emlé-
keztetett: a tíz éves jubileum tiszteletére
döntött úgy az önkormányzat, hogy egy há-
romnapos fesztivál keretében a mûvésze-
tek valamennyi ágát segítségül hívva idézik

meg a zeneszerzõ emlékét. Ennek része az
OKKER Zrt-vel közösen életre hívott or-
szágos Beethoven mûveltségi vetélkedõ,
melynek célja, hogy felkeltsék a fiatalok ér-
deklõdését a komolyzene iránt, annál is in-
kább mert ez egy olyan megtartó erõ, amit
egész eljövendõ életükben magukénak
tudhatnak. A zene az életnek olyan szük-
séglete, mint a levegõ – idézte Kodály szava-
it Rainer Viktória. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Három nap Beethovennel  
Gazdag kulturális programokkal emlékezett Ludwig van Beethoven 210 évvel ezelõtti
várbeli koncertjére a Budavári Önkormányzat. A Beethoven 2010 rendezvénysorozaton
a nagyszabású koncertek mellett kiállítás és diákoknak szóló vetélkedõ is helyet kapott. 
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületé-
nek (továbbiakban: Önkormányzat) 12/2010. (V. 7.) Kt. rendelete a
2009. évi költségvetés végrehajtásáról

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee  aazz  ÁÁllllaamm--
hháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt  11999922..  éévvii  XXXXXXVVIIIIII..  ttvv..  8822..  §§--áábbaann  ffooggllaall--
ttaakk  aallaappjjáánn  aa  kköövveettkkeezzõõ  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

1. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2009. évrõl szóló beszámolót
11.566.216 e Ft bevételi fõösszeggel (ebbõl a tárgyévi bevétel 6.903.478 e Ft,
a pénzforgalom nélküli bevétel 4.668.654 e Ft, függõ, átfutó bevétel -5.916 e
Ft) jóváhagyja az 1., 2., 2/a. sz. mellékleten részletezettek szerint, illetve a ki-
sebbségi önkormányzatok bevételeinek részletezését a 2/b. és a 3/e. sz. mellék-
letek tartalmazzák.

2. § 
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2009. évrõl szóló beszámolót
7.330.425 e Ft kiadási fõösszeggel hagyja jóvá a 3., 3/a., 3/b., 3/c., 5., 5/a., 5/b.,
6., 7., 7/a. számú mellékleten részletezettek szerint. A kisebbségi önkormány-
zatok kiadásainak részletezését a 3/d. és 3/e. sz. melléklet tartalmazza.

3. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2009. évi tárgyévi helyesbített pénz-
maradványt 3.916.887 e Ft-tal fogadja el a 10. sz. és a 10/a. sz. melléklet sze-
rint. Az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát a 11. sz. mellékleten felsorolt
feladatok elõirányzatára hagyja jóvá. Az intézmények pénzmaradvány elszá-
molását a 12., 12/a., b., c., d., e. sz. melléklet szerint fogadja el, valamint a kisebb-
ségi önkormányzatok pénzmaradvány elszámolását a 13/a-f. sz. melléklet sze-
rint tudomásul veszi.

4. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2009. évi költségvetésben jóváha-
gyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót a 8. sz. melléklet szerint fo-
gadja el.

5. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormányzat 2009. évi bevételeirõl
és kiadásairól szóló mérlegszerû kimutatást a 9. sz. melléklet szerint fogadja el,
a kisebbségi önkormányzatok mérlegszerû kimutatásait a 9/a-f. sz. melléklet
szerint tudomásul veszi.

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

7. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásá-
ról szóló könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerûsített mérleget (14. sz.
melléklet), egyszerûsített pénzforgalmi jelentést (15. sz. melléklet) és egysze-
rûsített pénzmaradvány kimutatást elfogadja (16. sz. melléklet).

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

9. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat hitelállományának
alakulását bemutató 23. sz. mellékletet elfogadja.

10. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzati lakásértékesítés bevé-
teleinek felhasználásáról szóló elszámolást a 18. sz. melléklet szerint fogadja el.

11. §
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete a 2009. év-
ben önként vállalt feladatainak költségvetési súlyáról készült tájékoztatót tu-
domásul veszi (20. sz. melléklet szerint).

12. §
Ezen rendelet 2010. május 7-én lép hatályba, kihirdetésérõl a Jegyzõ gondos-
kodik. ((**))

**        **        **
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületé-
nek 13/2010. (V. 7.) Kt. rendelete a Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat 2010. évi költségvetésrõl szóló 2/2010. (II.  25.) Kt.
rendelet módosításáról

AAzz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó,,  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt  11999922..  éévvii  XXXXXXVVIIIIII..  ttvv..  6655..  §§  ((11))
bbeekkeezzddéésséébbeenn  ffooggllaallttaakknnaakk  mmeeggffeelleellõõeenn  aa  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleett  aa  BBuuddaappeesstt  II..
kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  22001100..  éévvii  kkööllttssééggvveettéésséérrõõll  sszzóóllóó  22//22001100..  ((IIII..
2255..))  KKtt..  rreennddeelleettéénneekk  ((TToovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáássáárróóll  aazz  aalláábbbbii  rreennddeellee--
tteett  aallkkoottjjaa::

1.§
A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat bevételei)
„2.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2010.
évi módosított összes bevételi elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok álla-
mi támogatásával együtt 11. 351.384 e Ft-ban 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 2010.
évi módosított kiadási elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok kiadásaival
együtt 11. 351.384 e Ft-ban állapítja meg. 
Ebbõl:

- az intézmények módosított mûködési kiadását a 3/a. sz. melléklet szerint
- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe tartozó szakfeladatok módo-

sított mûködési kiadását a 3/c. sz. melléklet szerint
- a céltartalékok és az általános tartalékék módosítását a 4. sz. melléklet

szerint
- a fejlesztési kiadások módosítását az 5., 5/a. sz. melléklet szerint
- a felújítási kiadások módosítását a 6., 6/a. sz. melléklet szerint fogadja el
- az intézmények és az Önkormányzat Hivatala dolgozóinak létszámát a 8. sz.

melléklet szerint fogadja el
- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének módosítását a 14. sz. mel-

léklet szerint tudomásul veszi.”
3. §

Hatályba lépés

A Rendelet 2010. május 7-én lép hatályba.

ddrr..  DDeeáákk  FFeerreenncc                                                                              ddrr..  NNaaggyy  GGáábboorr  TTaammááss
jegyzõ                                                            polgármester

RReennddeelleetteekk

(Folytatás az 1. oldalról) 
Az önkormányzat elsõdleges célja a kötelezõ feladatok ellátása,
ami az I. kerületben maradéktalanul teljesül – hangsúlyozta dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester, hozzátéve: mások feladatait
forrás hiányában nem tudják átvállalni, még akkor sem, ha egy-
egy esetben végül is elvégzik helyettük a munkát – ilyen például,
amikor a Fõvárosi Közterület-fenntartó helyett takarítják ki a sze-
metes közterületeket. Számos, nem kötelezõ feladatot is magára
vállal a Budavári Önkormányzat annak érdekében, hogy az itt
élõk megfelelõ ellátásokhoz jussanak; a Maros utcai szakrende-
lõt is azért tartják fenn, hogy a János kórháznál színvonalasabb
körülmények között vehessenek igénybe szakellátásokat a kerü-
leti idõsek, betegek.

A polgármester nem ért egyet azzal a bírálattal, hogy nem tör-
ténnek fejlesztések, hiszen többek között az utcák, parkok rend-
betételével növelik a kerület vonzerejét. Kétségtelen, hogy több,
nagyobb csomópont is régóta rendezésre vár (pl. Batthyány tér,
Clark Ádám tér), a forgalmi problémák rendezése azonban meg-
haladja a Budavári Önkormányzat kompetenciáját, ezeket a kér-
déseket a fõvárosnak kellene megoldania, de nem ad rájuk sem-
milyen választ. A kerület megteszi, ami tõle telik: a Batthyány tér-
re közterület-rendezési tervet készítettek, s a Clark Ádám tér te-
rületének rendezésére is kidolgoztak már egy koncepciót.

Nagy Gábor Tamás megjegyezte, hogy a kötvénykibocsátás so-
rán konkrét vagyongyarapító lépések megvalósítását tervezték: a
kormányzati negyed felépítése esetén megürült volna a Környezet-
védelmi Minisztérium, illetve egyes javaslatok szerint az
Alkotmánybíróság épülete, s ezeket – élve elõvásárlási jogukkal –
befektetési céllal megvásárolhatták volna.  A kormányzati negyed
tervét végül elvetették, így az önkormányzat elképzelései sem vál-
hattak valóra; problémát azonban nem okoz, hogy nem költötték
el épületvásárlásokra a kötvénybõl származó bevételt. A cél tovább-
ra is az, hogy olyan beruházásra fordítsák majd a pénzt, melynek
bevételeibõl fedezni lehet a kötvény kamatait. Nem szabad meg-
gondolatlanul, kockázatos döntést hozni, egy-két rossz lépés ugyan-
is semmivé teheti több év munkáját, a stabil mûködés érdekében
hozott komoly erõfeszítéseket. „A konzervatív pénzügyi szemlélet
hosszú távon kifizetõdõbb” – fogalmazott a polgármester.

A képviselõ-testület 14 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 2 tar-
tózkodás mellett elfogadta az önkormányzat 2009. évi gazdálko-
dásáról szóló beszámolót, majd döntött a 2010-es költségvetési
rendelet módosításáról. A módosítást többek között az indokol-
ta, hogy az oktatási, nevelési intézményekben az étkezési térítési
díj részben vagy egészben Sodexo Pass melegétel utalvánnyal is
kiegyenlíthetõ legyen a továbbiakban.

Meg kell õrizni a Fejlesztõ Központot

Jóváhagyták a képviselõk az önkormányzat intézményeiben ta-
valy végzett felügyeleti ellenõrzésekrõl készített beszámolót,

amely megállapította, hogy a vizsgált intézmények az alapító ok-
iratuk, valamint szervezeti és mûködési szabályzatuk szerint, a
költségvetési elõirányzatok szabta pénzügyi keretek közt, takaré-
kosan és ésszerûen látták el feladataikat.

Hozzájárult a testület, hogy dr. Pócsy Tibor házi gyermekorvosi
praxisát dr. Kálovics Tamás vegye át; elutasította ugyanakkor a
Habilitációs Fejlesztõ Központ, valamint az ezt mûködtetõ
Intézményfenntartó Társulás alapító okiratának tervezett módo-
sítását. Dr. Pósfai Gábor (Fidesz-KDNP), a Népjóléti Bizottság el-
nöke elmondta, hogy a XI. kerületben található Fejlesztõ Köz-
pontot évekkel ezelõtt azért vette át a fõvárostól a budai kerületek
által létrehozott Társulás, mert egyébként bezárták volna az intéz-
ményt. Idõközben a II., majd tavaly év végén a XII. kerület kilé-
pett a Társulásból, így most már csak az I., valamint gesztor-önkor-
mányzatként a XI. látja el a fenntartói feladatokat. Jelenleg I. kerü-
leti gyermek nem jár az intézménybe, ennek ellenére a továbbiak-
ban is hozzá kívánnak járulni a mûködéséhez, szükség van ugyan-
is erre az egyedülálló, sérült gyerekeket gondozó központra. A XI.
kerület javaslataival azonban – melyek az alapító okiratot is érin-
tik – nem értenek egyet, mert ezek álláspontjuk szerint szakmai-
lag megalapozatlanok, s aránytalanul magas pénzügyi terhek vise-
lésére kényszerítenék a Budavári Önkormányzatot.

Támogatás a hajléktalanok gondozásához

Az önkormányzattal kötött ellátási szerzõdés keretében a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat 2002 óta gondoskodik a hajléktalanok-
ról a Moszkva téri nappali melegedõ fenntartásával. A szolgálat
utcai gondozó szolgáltatást is végez a kerületben, ehhez azonban
idáig nem kapott önkormányzati támogatást. A testület most ar-
ról határozott: a költségvetésben válságkezelési célra jóváhagyott
pénzügyi keretbõl kétmillió forinttal támogatják a máltaiak utcai
szociális munkáját, melynek keretében a szolgálat munkatársai
heti rendszerességgel felkeresik a hajléktalan embereket, ügyei-
ket intézik és próbálják õket a szállást nyújtó intézményeikben el-
helyezni.

A kerület díszpolgára: Török Ferenc építész

Elfogadta a képviselõ-testület a kerületi közalapítványok 2009.
évi tevékenységérõl szóló beszámolókat, majd zárt ülésen a
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata fõigazgatójá-
nak személyérõl döntöttek: dr. Bodroghelyi László fõorvos ka-
pott ismét felhatalmazást az intézmény vezetésére. Szintén zárt
ülésen választották meg „Budavár Díszpolgárát”. A képviselõk
határozata alapján a kerület díját Török Ferenc Kossuth- és Ybl-
díjas építészmérnök, a Budavári Nagyboldogasszony Fõplébánia
képviselõ-testületének tiszteletbeli elnöke veheti át idén. A dísz-
polgári cím ünnepélyes átadására május 21-én 18 órakor a Vá-
rosháza épületében kerül sor. -d-

((**)) A mellékletek megtekinthetõk a www.budavar.hu weboldalon illetve az
ügyfélszolgálati irodákban.

A képviselõ-testületi ülésen történt

Stabil gazdálkodás biztosítja 
az intézmények mûködését

Tisztelt Választópolgárok!

A Magyarországon elismert nemzeti és etnikai kisebbségi közös-
ségeknek az Alkotmányban biztosított joga, hogy helyi és orszá-
gos önkormányzatokat hozzanak létre. A nemzeti és etnikai ki-
sebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény alapján a bol-
gár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a
román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán kisebbség
esetén lehet kisebbségi választást tartani.

A kisebbségi önkormányzati választáson az a polgár szavazhat,
aki 
l a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik, és a kisebb-

séghez tartozását nyilatkozatával vállalja,
l 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampol-

gár,
l a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek válasz-

tásán választójoggal rendelkezik,
l szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.
Az említett feltételeknek meg kell felelnie a jelöltként indulni

kívánó személynek is.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény értelmében

2010. május 31. napjáig a helyi önkormányzati képviselõk és pol-
gármesterek választásán választójoggal rendelkezõ, október 1.
napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgárokat levélben tájé-
koztatom a kisebbségi választói névjegyzékbe való felvétellel kap-
csolatos tudnivalókról, és a névjegyzékbe vételhez szükséges kére-
lem nyomtatványt is megküldöm.

A kisebbségi választói névjegyzékbe való felvételt a választás
évének július 15. napjáig – tehát 2010. július 15. napjáig - lehet

kérni a lakcím szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl, a kipos-
tázott kérelemnyomtatvány önkormányzat épületében elhelye-
zett gyûjtõládákba való helyezésével. A kérelem postai úton is
megküldhetõ, úgy hogy a kérelem legkésõbb a választás évének
július 15. napjáig – tehát 2010. július 15. napjáig – megérkezzen
a helyi választási irodához.

Kérem azon választópolgárokat, akik élni kívánnak a kisebbsé-
gi névjegybe való felvétellel a kiküldött nyomtatványt, határidõ-
ben juttassák el a kihelyezett gyûjtõhelyekre!

Kisebbségi névjegyzékbe vételhez való gyûjtõhely az alábbi
helyeken található:
l 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. Polgármesteri Hivatal I. sz.

Ügyfélszolgálati Iroda.
l 1011 Budapest, Iskola utca 14-16. Polgármesteri Hivatal III.

sz. Ügyfélszolgálati Iroda,
l 1013 Budapest, Attila út 12. Polgármesteri Hivatal II. sz.

Ügyfélszolgálati Iroda
l 1013 Budapest, Attila út 12. Okmányiroda.
A választópolgár felvételét csak egy kisebbség választói jegy-

zékére kérheti, ellenkezõ esetben valamennyi kérelme érvény-
telen.

A jegyzõ július 15-ig dönt a kérelmezõ kisebbségi választói jegy-
zékbe vételrõl.

A kisebbségi önkormányzati választást akkor tûzi ki a helyi vá-
lasztási bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói
jegyzékében szereplõ kisebbségi választópolgárok száma a válasz-
tás kitûzésének napján eléri.

dr. Deák Ferenc, a Helyi Választási Iroda vezetõje

Tájékoztató a kisebbségi választásokról 

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvá-
nos pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ, lakások 5
éves határozott idejû bérbeadására. A részletes pá-
lyázati kiírás átvehetõ a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat. Ügyfélszolgálati Irodáján, Budapest
I. kerület, Kapisztrán tér 1. Telefon: (061) 458-3000,
458-3030 vagy megtekinthetõ az Önkormányzat hon-
lapján, a www.budavar.hu internetcímen, a Pályáza-
tok/Vagyoni Iroda menüpont alatt.

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvános pályá-
zatot hirdet a tulajdonát képezõ ingatlan bérbeadására és/vagy
eladására, amelynek címe: Budapest I. kerület, Kosciuszkó
Tádé u. 3. szám alatti iskolaépület helyrajzi száma: 7591.

A pályázatok beadási határideje: 2010. június 15-e 10.00 óra.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó kiírás megtekinthe-

tõ a www.budavar.hu internet címen, valamint a Budapest I. ke-
rület Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján. Buda-
pest I. kerület, Kapisztrán tér 1. Tel: (1) 458-3000, 458-3030.
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Átvette mandátumát 
dr. Nagy Gábor Tamás

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester az or-
szággyûlési választások elsõ fordulójában meg-
szerezte a szavazatok 53,33%-át, így képviselõi
mandátumot szerzett. Megbízatását dr. Eszter
Elemértõl, a helyi Választási Bizottság elnök-
helyettesétõl vehette át május 8-án, az MTA
Társadalomkutató Központjának dísztermé-
ben rendezett ünnepségen. 

A politikus szava „rövidlejáratú váltó, amelynek
kimondását tettnek kell követnie” – idézte dr.
Nagy Gábor Tamás Klebelsberg Kunó kultuszmi-
niszter szavait a mandátum-átadási ünnepségen,
hozzátéve: õ is tettekre készül. A polgármester az
országgyûlési választás eredményét összegezve ar-
ról beszélt, hogy túl sok embert túl sokáig nem le-
het becsapni, s nem lehet embereket vezetni ah-
hoz való képesség nélkül. Mint mondta, a nyolc
évig tartó rettegett Rákosi-korszakban megtanul-
tuk, milyen mélységekbe lehet lökni az országot,
az elmúlt nyolc év szomorú tanúsága pedig az,
hogy nem csak diktatúrában, hanem demokráci-
ában is mindent tönkre lehet tenni.

A 2010-es országgyûlési választás eredménye
felér egy gyõztes forradalommal: törvényes eszkö-
zökkel váltottunk le egy hazug, korrupt rendszert
– jelentette ki Nagy Gábor Tamás. Úgy vélte: Ma-
gyarországot csak hiteles szavakkal és erõs tettek-

kel lehet felépíteni. Saját feladatáról szólva ki-
emelte, hogy igyekszik tovább szolgálni választó-
kerületét, szeretné folytatni azt, amit elkezdett.

„Nem elszenvedni, hanem alakítani kell az ese-
ményeket” – fogalmazta meg hitvallásaként a pol-
gármester. Köszönetét fejezte ki mindazoknak,
akik bizalmat szavaztak számára a választáson, s
azoknak is, akik áldozatos munkájukkal segítet-
ték õt az elmúlt idõszakban.

Az ünnepségen felszólalt Prõhle Gergely, a
Magyarországi Evangélikus Egyház országos fel-
ügyelõje, aki szerint a választási eredmények szá-
mai egy tudatos, élõ, civil közösség jelenlétét mu-
tatják, melynek tagjai akkor is elmennek szavaz-
ni, ha tudják, valószínûleg újraválasztásra kerül
vezetõjük. „A politikai viszontagságok ellenére
megmaradt polgári öntudat juttatta mandátum-
hoz Nagy Gábor Tamást” – mondta Prõhle Ger-
gely. Közölte ugyanakkor azt is, hogy a mandá-
tumszerzéssel nem „dáridó”, hanem nyomasztó
feladat jár együtt, hiszen az elkövetkezõ hónapok-
ban „mély és tudatos, a felelõsség tudatában lévõ
tettrekészségre lesz szükség”.                                     -d-  

Megalakult az új országgyûlés
Május 14-én a történelmi zászlók elõtt tették le esküjüket a Parlamentben az új országgyûlési
képviselõk. Az I. számú választókerületben indult valamennyi képviselõ bekerült a Parla-
mentbe. 

Egyéni képviselõi mandátumot  szerzett dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz-KDNP), pártlistáról
jutott be Ertsey Katalin (LMP), Pörzse Sándor (Jobbik) és Molnár Zsolt (MSZP).

Az alakuló ülésen Sólyom László köztársasági elnök Orbán Viktort a Fidesz elnökét javasol-
ta miniszterelnöknek. Az államfõ nyitó beszédében a képviselõk elõtt álló három legfontosabb
feladatnak  a nevelés és az oktatás rendszerének újjáépítését, a korrupció megfékezését és az
ország szegénységtõl való megszabadítását nevezte meg. 

Az új országgyûlés elnökének Schmitt Pált (Fidesz), alelnököknek Lezsák Sándort (Fidesz),
Latorcai Jánost (KDNP), Ujhelyi Istvánt (MSZP) és Balczó Zoltánt (Jobbik) választották meg
a képviselõk. 

Ingyenes jogi tanácsadás
A Budavári Önkormányzat ingyenes jogi tanácsadást
biztosít az I.  kerületben élõ lakosok számára. A jogi ta-
nácsadásra havonta egy alkalommal, minden hónap 3.
hetének keddi napján 14.00-16.00 óra között kerül
sor a Polgármesteri Hivatalban (1014 Budapest, Ka-
pisztrán tér 1.). Az elsõ ingyenes jogi tanácsadás idõ-
pontja: 2010. június 15., kedd. Elõzetes bejelentkezés
a 06/30/630-57-50-es telefonszámon.

Közmeghallgatás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete 2010. június 17-én 17.00 órai kezdet-
tel a Budavári Mûvelõdési Házban (Budapest, I. Bem
rkp. 6.) tartja éves közmeghallgatását.

Az írásban feltett kérdéseket, javaslatokat szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodáin
(Budapest, I. Kapisztrán tér 1., Attila út 12., illetve
Iskola u. 16.) 2010. június 11-én, 12 óráig lehet leadni,
illetve postán és e-mailen (kozmeghallgatas@buda-
var.hu.

Trianon megemlékezés
A trianoni békeszerzõdés aláírásának 90. évforduló-
ján, 2010. június 4-én, 12.00 órakor a Budavári Ön-
kormányzat koszorúzással egybekötött megemléke-
zést tart a Clark Ádám téri országcímernél. A megem-
lékezésre mindenkit tisztelettel várunk.

Felhívás a Budavári Semmelweis Ignác Díj
2010. évi díjazottainak jelölésére
Felhívjuk a kerületi választópolgárok, I. kerületi szék-
helyû, illetve tevékenységét részben vagy egészben az
I. kerületben kifejtõ civil szervezetek, kamara, továb-
bá egészségügyi intézményvezetõk, intézményi ér-
dekképviseletek figyelmét, hogy a Budavári Semmel-
weis Ignác Díj 2010. évi díjazottaira 2010. június 4-ig
tehetnek javaslatot. A Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete a díj adományozásával ismeri el az I.
kerületben az egészségügyi, szociális ellátás területén
legalább öt éve kiemelkedõ munkát végzõ személye-
ket, akik hozzájárultak az ellátás színvonalának eme-
léséhez. Várjuk az indoklást is tartalmazó írásos javas-
latokat, melyeket legkésõbb 2010. június 4-ig lehet
benyújtani az I. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjó-
léti Irodáján (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.). Infor-
máció: dr. Pótor Zita (tel.: 458-3051).

Mozgássérültek klubnapja
Június 1-én 15 órakor kezdõdik a Mozgássérült klub
nyári szünet elõtti utolsó havi összejövetele, ami vár-
hatóan 17 óráig tart. Helyszín: Budavári Mûvelõdési
Ház, Budapest, I., Bem rakpart 6. Program: egészség-
ügyi elõadás.

Mammográfiás szûrés az I. kerületben
Az idejében felismert melldaganat gyógyítható! A ko-
rai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgá-
lat. Az I. kerületben lakó 45-65 éves nõk, akik utolsó
mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívót
kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják õket a
MaMMa Eü. Zrt.-nél (1027 Budapest, Kapás u. 22. tel.:
489-0695 v. 489-0696) vizsgálatra. Vegyen részt Ön
is a mammográfiás szûrõvizsgálaton!A szûrõvizsgálat
térítésmentes. Információ: ÁNTSZ Közép-magyaror-
szági Regionális Intézete Tel.: 465-3823.

Klubnap a Testvérvárosi Egyesületben
2010. május 26-án, szerdán tartják a Budavári Kézfo-
gás Testvérvárosi Egyesület következõ klubnapját
délután 4 órakor a Várnegyed Galériában (I. ker.,
Batthyány u 67). Téma: ,,Nem csak a húszéveseké a
világ” - egészség és fizikai aktivitás minden életkor-
ban. Elõadók: dr. Apor Péter és Kincses Kovács Éva.
Szeretettel várnak minden kedves tagot, hozzátarto-
zót és érdeklõdõt.

Felolvasóest a Márai könyvtárban
Az író könyvtára felolvasóest sorozat keretében
2010. június 1-én, kedden 18 órától Kántor Péter
költõ, mûfordító és Kiss Judit Ágnes költõ, író lesznek
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtárának vendégei, (Budapest, I., Krisztina krt.
87-91.) A program ingyenes, minden érdeklõdõt
várnak!

Pontosítás
A 2010. évben az Önök részére eljuttatott Gondos-
kodó Önkormányzat címû szociális, gyermekjóléti és
egészségügyi tájékoztató kiadvány 29. oldalán a rend-
szeres átmeneti segély mértéke helyesen 5.700,-
Ft/hó. A hibából eredõ esetleges kellemetlenségekért
ezúton is elnézésüket kérjük.                   

Népjóléti Iroda

RRöövviiddeenn

Közel egy év telt el azóta, hogy a budai fõgyûjtõ
csatornával foglalkozó sajtótájékoztatón Dem-
szky Gábor ígéretet tett a felsõrakparti sétány
részleges felújítására. A fõpolgármester akkor
azt mondta, hogy a mellvéd graffiti-mentesíté-
sén kívül, a rendelkezésre álló mintegy százmil-
lió forintból pótolják a kivágott fákat, valamint
kicserélik a burkolatot a Lánchíd és az Erzsébet
híd közötti szakaszon. Azt minden bizonnyal a
fõváros vezetõje is tudja, hogy az ígéretek akkor
érnek valamit, ha betartják õket, különben
nem többek puszta locsogásnál. Úgy tûnik, a
rakparti sétány esetében az utóbbi megállapí-
tás igaz, hiszen tizenkét hónappal a hangzatos-
nak egyébként korántsem mondható ígéretek
után sem történt semmi érdemleges a terüle-
ten. Illetve valami mégis: a környékbeliek tilta-
kozása ellenére megszûnt a Lánchíd utáni villa-
mosmegálló, úgyhogy a Fõ utcaiak vagy a
Hunyadi János utcában élõk kénytelenek el-
gyalogolni a híd másik oldalán meghagyott
megállóhoz. Ez talán nem is lenne akkora baj,
ha nem lennének kénytelenek keresztülmenni
a híd alatt átvezetõ rosszul kivilágított, és az el-
hanyagoltság képét mutató alagúton, hogy az-
tán egy alig egyméteres, közvetlenül a sínek
mellett haladó, ráadásul a biciklisekkel közös

járdán egyensúlyozva jussanak el a villamos-
hoz. Valljuk be, nyáron csomagokkal megra-
kodva a kerékpárosok között, vagy télen a csú-
szós keskeny járdán ez nem akármilyen bátor-
ságra valló cselekedet, különösen ha figyelem-

be vesszük, hogy az itt leszálló utasok többsége
az idõsebb korosztályból kerül ki.

Akkor sem javul a felsõrakparti sétányról ki-
alakult összkép, ha kicsit távolabb tekintünk. A
fõváros vezetésének röpke húsz év sem volt elég
ahhoz, hogy a történelmi környezethez, az éven-
te itt megforduló több millió turistához, de még
inkább a budapestiekhez méltó módon felújítsa
a sétányt. Különösen a déli oldalon, a Lánchíd
és az Erzsébet híd között lehangoló a látvány. A
kõ mellvéd repedezett, több helyen omlik, tele
van firkával, a Duna felõli világítótestek a szoci-
alizmust idézik. A három évvel ezelõtt kivágott
beteg fákat sem sikerült még pótolni, ahogyan
padokból is hiányt szenved a sétány. Némi elõre-
lépés ugyanakkor, hogy a villamos pálya felújítá-
sakor legalább azon az oldalon új lámpákat tele-
pítettek – még ha ennek a fejlesztésnek a járda-
felújításhoz nincs is köze. 

Ezen kívül azonban minden maradt a régi-
ben: a járda burkolata kritikán aluli, valószínû-
leg egy függetlenségét évekig tartó háborúsko-
dás árán nemrégiben visszanyerõ banánköztár-
saság is elszégyellné magát, ha fõvárosa legszebb
gyalogútján ilyen látvány fogadná az arra járó he-
lyieket és turistákat. Régebben csak néhány száz
gödör nehezítette az ide merészkedõk közleke-
dését, ma már megszámolni sem érdemes az út-
hibákat. 

Annak viszont örülhetünk, hogy legalább a
jobbítás szándékát felfedezhetjük a járdán: értõ
kezek, kisipari technológiával betonnal töltöt-
ték ki a nagyobb gödröket. Ez önmagában dicsé-
retes, hiszen a közvetlen balesetveszélyt – értsd
lábtörés, ficam, orra esés – sikerült elhárítani, de
ahogy mondják, az esztétikumnak annyi. Re-
mény azért mindig van, hiszen mint tudjuk az
hal meg utoljára, esetünkben azonban az a tény
is erõsíti a bizakodást, hogy bár a villamos síne-
ket már felújították, a fákat védõ faketrecek és a
közéjük kifeszített „strabagos” mûanyag szala-
gok még mindig a helyükön vannak. Bízzunk
benne, hogy ez nem a szokásos kivitelezõi tre-
hányság jele, hanem a húsz év után hamarosan
megkezdõdõ sétányfelújítás elõszele. Ha min-
den jól megy, ez a szél minden szinten változást
hoz és végre a húsz éve konzekvensen szavazó
Bel-Buda sem lesz a fõváros feketebáránya…    -á-

Pusztul a rakparti sétány - hallgat a Fõváros 

Dr. Nagy Gábor Tamás képviselõi mandátumát dr. Eszter Elemértõl, a helyi Választási Bizottság elnök-helyettesétõl vette át

Idõpontváltozás
A 2010. május 25-re meghir-
detett on-line fogadóóra el-
marad, helyette 2010. június
1-jén 15.00-16.00 óra között
kerül sor az on-line fogadóórá-
ra. Megértésüket köszönjük! 
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az OKKER Zrt. igazgatóhelyettese elmondta, hogy min-
den várakozást felülmúlt a jelentkezõk száma, és a beér-
kezett pályázatok minõsége. Láthatóan komolyan vették
a feladatot a gyerekek, ami egyszersmind azt jelenti, hogy
nem csupán Beethoven zenéjében, hanem kora törté-
nelmében és mûvészetében is elmélyedtek. Talán ennél
is nagyobb örömet jelentett a zsûri számára, hogy vala-
mennyi munkában felfedezte a platóni gondolatot: A ze-
ne lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat az él-
ménynek, szállni tanítja a képzeletet, bájt ad a szomorú-
nak, derût és életet mindennek – hangsúlyozta az OK-
KER Zrt. igazgatóhelyettese. 

Lehetséges-e rekonstruálni a múltat, megtudni, újra-
élni, hogy mi történt évekkel, évszázadokkal ezelõtt - tet-
te fel a kérdést a Várszínház falán elhelyezett emléktáb-
la elõtt dr. Nagy Gábor Tamás, aki szerint téves az a vá-
lasz, amelyik azt mondja, hogy a múlt elmúlt, és mindig
csak új történeteket lehet konstruálni. Ez az álláspont
arra hivatkozik, hogy a múlt életben tartásának kísérle-
te során az utókor szükségszerûen félremagyaráz, ön-
kényesen válogat, ha kell elvesz, máskor hozzáad vala-
mit a tényekhez. A polgármester úgy látja, annyi igaz eb-
bõl, hogy amirõl nem tudunk, az nincs. Éppen ezért
nem szabad semmit sem elfelejteni, elnyomni és kitö-
rölni a történelembõl. Mi, magyarok – és különösen a
budaiak – szerencsések vagyunk, mert bármerre me-
gyünk vagy nézünk, mérhetetlenül gazdag hagyomá-
nyunk, történelmünk ott van körülöttünk, lépten nyo-
mon mellénk szegõdik és beszél hozzánk.

Ludwig van Beethoven éppen kétszáztíz esztendeje,
1800. május 7-én járt a budai Várszínházban, hogy kon-
certet adjon a lelkes pest-budai közönségnek. Ez a mos-
tani esemény, az emléktábla megkoszorúzása része an-
nak a rendhagyó és különös tiszteletadásnak, amellyel
erre az alkalomra készültünk – mondta dr. Nagy Gábor
Tamás, majd hozzátette: Hozzánk, budaiakhoz nap mint
nap beszél a történelem, erre adunk választ a Beethoven mûveit
megszólaltató háromnapos koncertsorozattal, melyen annak a
zongorának a hangját is megcsodálhatjuk, amin egykor a zseniá-
lis zeneszerzõ játszott. 

A magyar és a nemzetközi zenei élet legkiválóbb elõadóit, mû-
vészeit sikerült megnyerni ehhez a rendhagyó tisztelgéshez, ami
garancia arra, hogy megéljük a Beethovennel való személyes talál-
kozás katarzisát. De van a megemlékezésnek egy, az idõszerûsé-
gén túlmutató jelentése is, amit mi, budaiak üzenünk vele a világ-
nak. Valami, amitõl az ittlétünk több az illendõség és a figyel-
messég gesztusánál és többé teszi a három koncertet puszta kultu-
rális eseménynél.

Mert azzal, hogy a zene segítségével felidézzük történelmünk
egy darabját, a múltunk is hat ránk. Az emlékezés, ahogy Babits
Mihály írja, nem visszatérés a múltba, hanem a múlt beletolako-
dása a jelenbe – maga a Teremtõ Idõ, aminek köszönhetõen az
ilyen magasztos pillanatokban visszaszerezzük elõdeinktõl kapott
örökségünket és kiállunk amellett, amit tõlük tanultunk.

Ezt a kincset, legegyszerûbben polgári létnek vagy polgári szem-
léletnek nevezhetjük, mely magában foglalja a múlt tiszteletét, az
értékek megbecsülését és a saját sorsunk irányításának igényét
és képességét – emlékeztetett dr. Nagy Gábor Tamás. 

Beethoven budai koncertje kapcsán ennek az életfilozófiának
az elõzményeivel találkozhatunk. Bár a zeneszerzõ 210 évvel ez-
elõtt József nádor és ifjú felesége, Alexandra Pavlovna meghívásá-
ra érkezett hazánkba, magyarországi kötõdései ennél jóval mé-
lyebben gyökereznek. A magyar fõnemesség számos jeles képvise-
lõje már 1795-ben, Beethoven elsõ mûvének elõfizetõi között
szerepelt. Az Artária zenemûkiadó cég elõfizetési felhívásán sze-
replõ 121 aláírás között ott találjuk mások mellett Almássy, gróf
Apponyi, Beleznay, gróf Brunswick, gróf Zichy kézjegyét is. Az ak-
kor még fiatal mester szíves viszonyban állt a Batthyány, Koháry,

Forray, Balassa családokkal, akikkel a bécsi szalonokban, illetve
Brunswickék korompai és martonvásári birtokán ismerkedett
meg. 1796 novemberében már fellépett Pozsonyban, de büszkék
lehetünk arra is, hogy C-dúr miséjének õsbemutatóját 1807 szep-
temberében maga Beethoven vezényelte Kismartonban. Jó kap-
csolatokat ápolt több magyarországi muzsikussal, így Ferka Fe-
renccel és Bihari Jánossal, A Pesti Német Színház avatására írta -
ahogy õ fogalmaz- „bajszos magyarjaimnak”, a tervezett opera, az
István király nyitányát. Mindez ékes bizonyítéka annak, hogy
Magyarország 210 esztendõvel ezelõtt rajta volt Európa térképén
Közel sem volt annyira ismeretlen föld, „terra incognita” a nyu-
gatabbra élõk szemében, mint amilyennek a vasfüggöny lezárulta
után, a kommunizmus éveiben gondoltuk. Akkoriban ugyanis
természetes volt, hogy Beethoven ide látogatott, ami elgondol-
kodtat a magyar zenekedvelõ és mûvészetpártoló nemesség ma-
gatartása felõl. Hiszen hányszor hallottuk kárhoztatni a magyar
arisztokráciát, a marxista történelemszemlélet osztályharcos logi-
kája szerint a „népnyúzó”, a „kizsákmányoló” nemesség dicste-
len történetét – hívta fel a figyelmet a polgármester. Rámutatott:
korunk egyik legnagyobb problémája, hogy a magyar társada-
lomból hiányzik, vagy legalábbis nem elég erõs az egykori arisz-
tokrácia szerepét betölteni hivatott réteg, amelyik felelõsséget
tud vállalni hazájáért. Mert aki erkölcsileg alkalmas lenne a fel-
adatra, az anyagilag képtelen rá, a tehetõsek pedig sokszor erköl-
csileg alkalmatlanok a feladatra.

De Beethoven látogatása egy harmadik fontos dologra is felhív-
ja a figyelmet arra, hogy az öntevékeny nemesség és polgárság nél-
kül aligha lehetnénk ma itt. Ebben a kérdésben kiváltságosnak
érezhetjük magunkat, hiszen önállóság és önszervezõdés tekinte-
tében a kerületünkben élõk méltó utódai a régi budai polgárok-
nak – zárta gondolatait dr. Nagy Gábor Tamás.

K. Á.

Verseny fiataloknak 
Beethovenrõl 
„Beethoven ünnep” címmel országos vetélkedõt hirdetett a Bu-
davári Önkormányzat és az OKKER Oktatási és Kereskedelmi
Zrt., hogy a fiatalok minél jobban megismerjék Ludwig van Beet-
hoven zeneszerzõt és munkásságát, valamint az adott korszaknak,
a felvilágosodás hajnalának légkörét, kulturális környezetét.

A versenyre általános és középiskolák 7-8. évfolyamos tanulói je-
lentkezhettek, négyfõs csapatokat alkotva. Az elsõ fordulóban a
résztvevõ diákoknak egy korabeli újságot kellett összeállítaniuk,
amely tudósít Beethoven 210 évvel ezelõtti várszínházi koncertjé-
rõl, emellett beszámol az akkori helyi és országos eseményekrõl,
ízelítõt ad a kor divatjából, szokásaiból, társasági életébõl, a kor
hangulatát idézõ képekkel, rajzokkal illusztrálva. 

A legszínvonalasabb lapokat készítõ csapatok május 8-án a
Magyar Kultúra Alapítvány székházában rendezett országos dön-
tõn, az elõzetesen közzétett ajánlott irodalom ismeretanyagára épí-
tõ feladatokban mérhették össze tudásukat. A széleskörû tájéko-
zottságot megkövetelõ vetélkedõn résztvevõ öt csapat kivétel nél-
kül kiválóan teljesített – az eredményhirdetésen mindannyian di-
cséretet kaptak a zsûri tagjaitól.

A díjakat dr. Nagy Gábor Tamás adta át a helyezetteknek. A ke-
rület polgármestere a díjátadó ünnepségen elmondta: a résztvevõk
munkái bámulatra méltó kreativitásról, ötletgazdagságról és gon-
dosságról tanúskodnak. Úgy vélte, örömteli, hogy ma, amikor a
médiában egyre kevésbé tûnik értéknek a tudás és a csapatjáték, az
önkormányzat kezdeményezésére megvalósuló országos mûveltsé-
gi verseny iránt sok fiatal érdeklõdését sikerült felkelteni.

A polgármester a tárgyjutalmak – CD-k, könyvek – mellett a
„Historikus” Beethoven címû koncertre szóló belépõket adott át a
döntõs csapatoknak. A diákok jutalma volt mindezen felül egy vá-
ri séta, melynek keretében különleges, csak nagyon ritkán látogat-
ható helyekre is eljuthattak. Nagy Gábor Tamás kalauzolásával a
gyerekek megtekinthették többek között a Budavári Palotában ta-
lálható nádori kriptát, a Dísz téri De la Motte palota egyedülálló,
késõ rokokó és kora klasszicista festésekkel díszített belsõ tereit, va-
lamint a Levéltár Bécsi kapu téri épületének díszes elõcsarnokát és
tanácstermét.  -d-

A verseny döntõjének eredménye:
1. Beethoven Általános Iskola (Martonvásár)
2. Bocskai István Gimnázium (Hajdúböszörmény)
3. Budavári Általános Iskola
4. Herédi Általános Iskola (Heréd)

Különdíj: Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szak-
képzõ Iskola és Kollégium (Martfû).

Három nap Beethovennel  

A Beethoven emlékkoncert mûsorát ezúttal
Kocsis Zoltán kétszeres Kossuth-díjas zongora-
mûvész, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar ve-
zetõje állította össze. A mûsorról  és a mûvész
személyes élményeirõl a hangverseny elõtt be-
szélgettünk. 

– A koncerten Beethoven 1800 elõtt komponált
mûvei csendülnek fel, többek között az Opus 17-es
kürt-szonáta, amelyrõl biztosan tudjuk, hogy an-
nak idején is elhangzott.
s A két másik szonátát és a zongoratriót milyen szem-
pontok szerint választotta? 

Minthogy az Opus 17 elõtt komponált zongoramû-
vek kétségtelenül legjelentõsebbje az Opus 13-as szá-
mot viselõ „Pathetique-szonáta”, magától értetõdõ-
nek tûnt, hogy ezt is mûsorra tûzöm – különös tekin-
tettel a 210 évvel ezelõtti kritikákra, amelyek egyér-
telmûen Beethovenrõl, mint szuggesztív erejû hang-
szeres mûvészrõl beszélnek. Pusztán a Kürtszonáta
elõadásából ez nem derült volna ki ilyen egyértelmû-
en, ezért is valószínûsíthetõ, hogy Beethoven szóló-
darabot is elõadhatott azon a koncerten. A többi mû
már a „játszhatta volna” kategóriába tartozik, de úgy
érzem, jól beleillik a mûsorba kiegészítésként az
Opus 6-os, D-dúr négykezes zongoraszonáta, illetve a
c-moll zongoratrió, Op. 1 No. 3. Szinte kizárt, hogy
ezeket a darabokat keletkezésük idején Beethoven
ne játszotta volna rendszeresen.

s Zongoramûvészi pályáján milyen szerep jut a kama-
razenének? 

A kamarazene kezdettõl fogva mostanáig nagy
szerepet játszik repertoáromban és fejlõdésem-
ben egyaránt. Arról nem szólva, hogy messze érde-
kesebb az a fajta összhang, amely két vagy több
egyéniség konfrontációjának, illetõleg alkalmaz-
kodó-készségének eredménye, mintha csupán
egyetlen mûvészi akarat szabja meg az elõadás
irányvonalát.
s Milyen hangulatban lép a pódiumra azok között a fa-
lak között, ahol 210 esztendeje Beethoven játszott? 

Játszottam már abban a teremben, és ha jól emlék-
szem, éppen Beethoven mûveit akkor is, tehát nem
ismeretlen számomra. Mindenesetre mindig érde-
kes és megható olyan helyeken játszani, amelyek-
nek akusztikájához még a legnagyobb szellemek-
nek is alkalmazkodniuk kellett.
s Milyen személyes élmények fûzik Önt a Várhoz, a
Várnegyedhez?

Személyes élményem – mint minden budapesti-
nek – természetesen nagyon sok van. Nem csupán
különbözõ helyszíneken léptem föl rendszeresen -
Hilton Dominikánus udvar, Mátyás-templom, az
MTA budavári Kongresszusi terme, Nemzeti Ga-
léria, Királyi Borház és Pincemúzeum -, de egy idõ-
ben a munkahelyem is a Magyar Kultúra Alapít-
vány székházában volt 2003 szeptemberétõl 2005
januárjáig.                                                                       R. A.

Zongora és kamaramuzsika

A Várszínházban tartott emlékkoncerten Kocsis Zoltán elõadásában csendültek fel Beethoven mûvei 

A gyõztes csapat

Egykor Beethoven is e falak között járt - a Vár nevezetességeit a kerület vezetõje mutatta be
az országos vetélkedõ döntõjébe jutott diákoknak 
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Közelgõ nyolcvangyedik születésnapja alkal-
mából, vendégségbe hívták Kányádi Sándor
költõt, Budavár díszpolgárát az Iskola utcai
óvodások. A vidám találkozón kiderült, hogy az
elsõ kerületi gyerekek még a legnehezebb verse-
ket is második hallásra megtanulják. 

Verses-zenés ajándékcsokorral köszöntötték a
gyerekek az Iskola utcai óvodába ellátogató
Kányádi Sándort. A rendhagyó író-olvasó talál-
kozóra az ovisok kedvenc Kányádi verseikkel ké-
szültek. Volt, aki egyedül, mások közösen mond-
ták, vagy éppen énekelték el a költeményeket, a
legnagyobb sikert mégis az aratta, amikor Sándor
bácsi maga is beállt a szavalók közé. 

– Úgy látszik, a történelmi várfalak közelében a
versek és az énekek is szebben szólnak – mondta
Kányádi Sándor, utalva arra, hogy nemrégiben az
egri vár tövében az Iskola utcaihoz hasonló szín-
vonalú, szépséges gyermek elõadáson járt. 

A költõ arra intette az ovisokat, hogy tartsák
meg jó szokásukat és tanuljanak meg minél több
szöveget, éneket és prózát. Ha megfogadják a ta-
nácsát, az iskolától sem lesz félnivalójuk, hiszen
a versek mindig velük lesznek és átsegítik õket a
nehézségeken. Szerinte a gyerekek a legszeren-
csésebb emberek a földön, mert nem kell tudni-
uk olvasni sem ahhoz, hogy három hallás után
megjegyezzék a verseket. Hogy ezt bebizonyítsa,
fogadást ajánlott a kicsiknek: megígérte, hogy
még nagyon sokáig ír nekik verseket, ha harmad-
jára hibátlanul visszamondják az általa elmon-
dott szöveget. 

Annyi bizonyos, hogy ha csak az Iskola utcai
ovisokon múlik, születnek még új Kányádi ver-
sek és mesék, hiszen két mondásból megtanulták
az Elment Pétert:

Elment Péter tököt venni,
elfelejtett pénzzel menni.
Hogy a sült tök? Ennyi s ennyi.
De nem volt mit elõvenni. 
Elmaradt a sülttök-vétel,
étlen maradt szegény Péter. 

– Sík vidéken a kocsi elé fogott lóra szügyhá-
mot tesznek, ami olyan mint az atlétatrikó.
Ahonnan én jöttem, a hegyes erdélyi vidékrõl,
ott a kezeslábashoz hasonló farhámot használ-
nak, hogy a ló könnyebben meg tudjon állni a lej-

tõn – folytatta a történetmesélést Kányádi Sán-
dor. Innen jön a mondás, hogy a lusta ember
nem szeret farhámban ülni. 

A nekik szóló vers gyors megtanulásakor az
már kiderült, hogy jól vág a vízivárosi gyerekek
esze. Kányádi Sándor azonban arra is kíváncsi
volt, hogy mennyire szorgalmasak az ovisok, beül-
nek-e a farhámba és megpróbálnak nehezebb szö-

veget is visszamondani. A következõ tanulnivaló,
ugyanis a Reménytelenül címû József Attila vers
egyik strófája volt, amirõl a költõ elmondta, hogy
fiatal korában egyszer már megpróbálta gyere-
keknek ajánlani a szöveget. Akkoriban azonban

az aktuális kulturális politika ezt a próbálkozást
túlzónak találta. 

– Pedig a vers olyan, mint a cipõ, egyfajta lelki
lábbeli, amit mindenki úgy taposhat, ahogyan
neki tetszik. Emlékszem, a szegény családok ré-
gen szándékosan nagyobb cipõt vettek a gyerek-
nek, hogy amíg belenõnek, addig is hordhassák.
Ilyen József Attila négy sora, amibe egy élet sem

elég, hogy belenõjünk, ezért kell már gyermek-
korban hozzálátni – hívta fel a figyelmet Kányá-
di Sándor, aki útravalóként hozzátette: nincsen
könnyû vagy nehéz, csak jó és rossz vers létezik.
A gyerekek pedig megfogadták a költõ szavait,
és ha nem is másodikra, mint az Elment Pétert,
de harmadik mondásra József Attila sorait is
megtanulták:

A semmi ágán ül szívem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyûlnek szelíden
s nézik, nézik a csillagok.

Az ünnepség után Kányádi Sándor lapunknak
elmondta, hogy egész életét végigkísérték a gyer-
mekversek. Kolozsvárott az 50-es évektõl kezdve
három évtizeden keresztül egy gyermeklap szer-
kesztõjeként dolgozott. Az újságban saját írásai is
rendszeresen megjelentek, a verseket és meséket
író-olvasó találkozókon vitte el a távol élõ gyere-
keknek. Akkoriban ugyanis Erdélyben ez volt az
egyik módja az összetartozás kifejezésének és erõ-
sítésének. Kányádi Sándor úgy látja, hogy az eltelt
fél évszázad alatt a gyerekek alig változtak, a mai
virtuális világban is igénylik a nekik szóló íráso-
kat. Bár kevesebbet olvasnak, a nekik szóló szöve-
geket azért kisebb korban még szívesen megtanul-
ják, ha máshogy nem, hallás után vagy dalba fog-
lalva. És ez a legfontosabb, mert amíg van érdek-
lõdés, a gyermekvers is élõ marad. Nem szabad te-
hát megijedni a kompjuterizációtól, hanem ép-
pen ellenkezõleg: ki kell használni az elõnyeit.
Nem véletlen, hogy az összes Kányádi vers felke-
rült az internetre, van amelyik csak írásban de a
Kaláka együttesnek köszönhetõen jónéhány
megzenésítve is elérhetõ.                                       K. Á.

(Kányádi Sándor életmû-sorozatának negyedik da-
rabja a Helikon kiadó gondozásában a könyvhéten je-
lenik meg.) 

A zenei sokszínûség, a stílusok szabadabb értel-
mezése kapott szerepet a Beethoven ünnepségso-
rozatot lezáró Szilasi Alex koncerten. A klasszi-
kus zongoramûvész ezúttal a dzsesszzenész Oláh
Kálmánnal, a IX. szimfónia Liszt Ferenc féle át-
iratának, improvizatív újraértelmezésével örven-
deztette meg a közönséget. Szilasi Alexel beszél-
gettünk.
s Európa szerte sok helyütt szerveznek Beethoven
fesztiválokat. Hol helyezkedik el a nemzetközi kínálat-
ban a budavári esemény?

Beethoven az egyik legnépszerûbb klasszikus ze-
neszerzõ, nem csoda, hogy Európa szinte minden
országában megemlékeznek munkásságáról. Az
egyik legnagyobb fesztivált nem is olyan messze,
Lengyelországban szervezik, ennek lehet méltó
vetélytársa a budavári programsorozat. Annál is
inkább, hiszen Beethoven ezer szállal kötõdik
Magyarországhoz, többször járt itt, levelezésében
mindig szívesen emlékezett meg  „bajszos ma-
gyarjairól”. Különösen erõs a budavári kapcsolat,
amit eddig nem használtunk ki mélységeiben,
azonban most úgy tûnik, hogy hosszú távú kezde-
ményezésnek lehetünk tanúi. Érdemes lenne a
tapasztalatokat továbbgondolni, és minden év-
ben többnapos eseménységsorozattal megünne-
pelni Beethoven egykori budavári fellépését.
Bizonyára a Várnegyed  legjelentõsebb tavaszi
kulturális eseménye lehetne, amire egész május-
ban programok sora építhetõ. Beethoven és kora
számtalan kapcsolódási pontot rejt, ami lehetõvé
teszi, hogy  idõröl-idõre igazi kulturális negyeddé
alakuljon a budai Vár.
s Zenészként, hogyan értékeli a vári programsorozat
kínálatát?

A szervezõk joggal lehetnek elégedettek, hiszen
Beethoven mûvészetének egy jelentõs szelete
megjelenik a programokban. Természetesen a
rendelkezésre álló három nap alatt nem az a cél,

hogy a teljes életmû felsorakozzon. Beethoven
rendkívül termékeny, és ami talán még fonto-
sabb, sokoldalú zeneszerzõ. Ez óriási lehetõséget
rejt a késõbbi programok összeállításában a hi-
szen évrõl-évre mûvészetének újabb oldalát lehet
bemutatni. Kamarazenéje például  jó lehetõséget
teremt arra, hogy a nagyszabású koncertek mel-
lett, kisebb zenetermekben megtartott, intimebb
elõadások is helyet kapjanak a kínálatban. Érde-
mes átgondolni  Beethovent mint színpadi kom-
ponistát, vagy akár  színre vinni a vele kapcsolat-
ban álló kortársak  operáit is, akár egyetlen felvo-
nás erejéig is. Új helyszinként érdekes opciókat
rejtenek a Vár kulisszái, hiszen ezeket a darabo-
kat akár  a középkori épületek udvarán is elõ  le-
hetne adni.
s Beethoven vitathatatlanul az egyetemes kultúrtör-
ténet kiemelkedõ alakja, mûveit ma is a legnagyobb

tisztelet övezi. Milyen érzés az Ön számára egy ilyen
zseniális zeneszerzõ darabját eljátszani?

Annak ellenére, hogy a XIX. század megpróbálta
elhallgatni, Beethoven népszerûsége töretlen ma-
radt, munkássága ma is kikerülhetetlen a muzsi-
kusok számára. Zenésztársaimhoz hasonlóan én
is minden egyes alkalommal a legnagyobb alázat-
tal, és csodálattal játszom darabjait. Beethovent
megszólaltatni megtiszteltetés, ráadásul ezúttal
maga az esemény is különös rangot ad a fellépés-
nek, hiszen abban a fizikai és szellemi környezet-
ben kerül sor az elõadásra, ami egykor magát
Beethovent is körülvette.
s A klasszikus elõadók körében korántsem gyakori,
hogy más stílusokban is kipróbálják magukat. Hon-
nan jött az ötlet, hogy most mégis egy dzsesszzenész-
szel ad közös koncertet?

Bár régóta tervezgetjük, ez az elsõ közös fellépé-
sünk Oláh Kálmánnal, úgyhogy ebbõl a szem-
pontból õsbemutatónak lehet tanúja a hallgató-
ság. Két teljesen más stílust, zenei szemléletet és
közönséget próbálunk meg összehozni. Izgal-
mas a feladat, hiszen meg kell találni a közös ne-
vezõt ahhoz, hogy mûködjön a produkció.
Ezúttal talán nekem jutott a nehezebb feladat,
mert alkalmazkodnom kell a rögtönzésre építõ
dzsesszhez, miközben a mai klasszikus zenébõl
már szinte teljesen kiveszett az improvizáció.
Magam is kíváncsi vagyok arra, hogy fogadja a
közönség ezt a rendhagyó interakciót, amiben a
klasszikus iskola próbál meg válaszolni a dzsessz
szabad asszociációira. Annyi bizonyos, hogy egy
különleges zenei élményt jelent nekünk elõ-
adóknak is az, ahogyan a XXI. század kifejezõesz-
közeivel reflektálunk a kétszáz éves hagyomá-
nyokra.                                                                        -pp 

Kányádi Sándor gyerekek között 

Az Iskola utcai óvodások Kányádi Sándor költõtõl tanulhattak verseket 

Zenei csemege a Magyar Tudományos Akadémia Kongresszusi termében

Improvizációk a IX. szimfóniára

Újból megszólalt a fortepiano
Magyarország nem bõvelkedik Beethoven-relikviákban, a zeneszerzõ többszöri itt-tartózkodásá-
nak csekély számban maradtak fenn tárgyi emlékei. Ezek egyik legjelentõsebbike a Nemzeti
Múzeumban õrzött Broadwood fortepiano, amely Liszt Ferenc tulajdonába került Beethoven ha-
gyatékának értékesítése után, és amelyet késõbb a mûvész a múzeumnak adományozott. 

Az 1798-as készítésû hangszert nemrégiben Mácsai János restaurálta, aki mûsorvezetõként, a
Beethoven Budán címû zenés beszélgetés keretében Komlós Katalint és Malcolm Bilsont kérte fel
arra, hogy egy-egy zenei részlettel mutassák be, mit is tud az „õs-zongora”.  

Malcolm Bilson a Zenetudományi Intézetben tartott beszélgetés után néhány órával a Magyar
Tudományos Akadémia Országház utcai Kongresszusi termében adott koncertet a fortepianon:
a nemzetközi hírû zongorista, a fortepiano játék nagymestere Ludwig van Beethoven korai mûve-
ibõl állította össze programját. A koncert második részében Beethoven C-dúr hangnemben írt mi-
séje csendült fel a Vashegyi György által vezetett Orfeo Zenekar és Purcell kórus, valamint énekes
szólisták elõadásában.                                                                                                                                                

Mihályi Géza 
állami kitüntetése
Bensõséges ünnepség keretében vette át má-
jus 13-án Mihályi Géza, a római magyar kö-
zösség tagja 80. születésnapja alkalmából a
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét.
A magas állami kitüntetést Sólyom László
köztársasági elnök megbízásából Balassa Já-
nos hazánk szentszéki nagykövete adta át a
nagykövetségen. A nagykövet laudációjában
felidézte mindazt, amivel a kitüntetett 1956
óta ápolta és szorgalmazta a magyar-olasz kap-
csolatokat, különösen  Kapisztrán Szent Já-
nos kultuszának az ápolását, akinek ünnepe
éppen október 23-ra, a forradalom kitörésé-
nek napjára esik. A jelenlévõkön kívül az ün-
nepeltnek jókívánságait fejezte ki Erdõ Péter
bíboros, Zakar Polikárp zirci fõap, akinek
hosszú évekig római munkatársa volt, vala-
mit Ruppert József a Szent István Alapítvány
kuratóriumának elnöke.

Mihályi Géza 1930. április 18-án született
Felsõgallán, Az ELTE Bölcsészkarán tanult
olasz-magyar-szakon. 1951-ben illegális szer-
vezkedésért 3 év börtönbüntetésre ítélték.
1956-ban részt vett az Egyetemi Forradalmi
Tanács tevékenységében, majd nyugatra távo-
zott. 1962-tõl a RAI külföldi adásainak ma-
gyar részlegén dolgozott. Munkáságát számos
kitüntetéssel ismerték el. 1995-ben nyugdíjba
vonult. Jelenleg is Rómában él, és tagja a Szent
István Alapítványnak - írja a Magyar Kurír.  

Szilasi Alex és Oláh Kálmán a Beethoven ünnepen adtak elõször közös koncertet   

Májusi Márai Szalon 
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 2010. május 25-én
17 órakor az I. kerületi Házasságkötõ Teremben (Úri u.
58.) Áldás, áldomás - Bencés humor, TV mûsor, trom-
bitaszó címû irodalmi estjére. Vendégek: Dunai
György Sándorné a Borpalota Kft. ügyvezetõ igazga-
tója, Borsódy László trombitamûvész, Rábai László fõ-
apáti titkár, Rákay Philip szerkesztõ, mûsorvezetõ,
Varga Mátyás OSB a Bencés Kiadó igazgatója. Házi-
gazda: Szigethy Gábor.

Könyvbemutató a Tabán Múzeumban  
2010. június 3-án, csütörtökön 17.00 órakor a Tabán
Múzeumban (Budapest, I., Döbrentei u. 9.) kerül sor A
varázslatos Tabán címû kétnyelvû kiadvány bemutató-
jára. A könyvet Sediánszky János alpolgármester mu-
tatja be, közremûködik a Magyarországi Szerb Szín-
ház. A könyvbemutató után a szervezõk mindenkit
szeretettel várnak a Tabáni terasz étterem pincehelyi-
ségébe. Az esemény szervezõi: Budavári Önkormány-
zat, Budavári Szerb Önkormányzat, Szerb Országos
Önkormányzat, Szerb Fõvárosi Önkormányzat, Buda-
pesti Szerb Kulturális Klub, Tabán Múzeum.     

RRöövviiddeenn
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Felhívás
A Budapest I. kerületi Készenléti Polgárõr és Önkén-
tes Tûzoltó Egyesületet várja mindazok jelentkezé-
sét, akik felelõsséget éreznek a helyi közösség köz-
és vagyonbiztonságáért és ennek érdekében készek
szabadidejüket is áldozni ezért. Kérjük jelentkezze-
nek minél többen és vegyenek részt ebben a szép, ön-
feláldozó, a közösséget szolgáló munkában! Jelent-
kezéseket a gy.j.hegedus@gmail e-mail címre vá-
runk, bejelentéseket tenni és a polgárõrséggel kap-
csolatosan információhoz jutni a  +36-30-621-
4143, +36-30-621-4144, +36 30-621-4145 és a
+36-30-621-3677 mobilszámon lehet.

Budapest I. kerületi Készenléti Polgárõr 
és Önkéntes Tûzoltó Egyesület

Fürtös György kiállítással avatta fel a budai Vár elsõ, egyben Budapest
második Pécs 2010 InfoPont központját az országos hálózathoz csatlakozó
Napkereszt Galéria. A Dísz térhez közeli Móra Ferenc utcában találha-
tó galéria, a jövõben idõszakos tárlatokon mutatja be a kortárs pécsi al-
kotókat. 

A Pécs 2010 InfoPontok célja, hogy országszerte minél több ember értesül-
jön Európa Kulturális Fõvárosának programjairól, a kulcsberuházásokkal
kapcsolatos újdonságokról, illetve az elért eredményekrõl. Ehhez a hálózat-
hoz csatlakozott a budai Várban található Napkereszt Galéria, mely a kultu-
rális programok népszerûsítése, és a szóróanyagok terjesztése mel-
lett azt is vállalta, hogy bemutatkozási lehetõséget biztosít a kor-
társ, pécsi kötõdésû képzõ és iparmûvészeknek.  

Elsõ kiállításukat Fürtös György Munkácsy-díjas keramikusmû-
vésznek, és rajta keresztül annak a Zsolnay gyárnak szentelik, ahol
a mûvész évtizedekig dolgozott. Az új InfoPont és egyúttal a tárlat
megnyitóján, a Napkereszt Galériától pár méterre található dísz-
kútnál De Blasio Antonio Pécs polgármesterének EKF megbízott-
ja köszöntõjében hangsúlyozta: a kiállítás legfontosabb üzenete,
hogy nem pécsiek, hanem budapestiek kezdeményezték. 

Ez azt jelenti ugyanis, hogy van mit elhozni Baranyából a fõvá-
rosba, és nem csak tárgyakat, mûalkotásokat, hanem az Európa
Kulturális Fõvárosával kapcsolatos híreket is. Az új Pécs 2010
InfoPontot az teszi különlegessé, hogy ezúttal nem egy intézmény
kereteiben, hanem teljes egészében magánkezdeményezésre való-
sul meg. Egyedülálló a helyszín is, hiszen a budai Várba évente kö-
zel ötmillió turista látogat el, közülük szeretnének minél többeket
Pécsre csábítani – hívta fel a jelenlévõk figyelmét De Blasio An-
tonio. Hozzátette: Pécs számára ugyanakkor az Európa Kulturális
Fõvárosa cím nem egyszeri cél, hanem eszköze annak, hogy a kö-
vetkezõ években még több hazai és külföldi turista ismerje meg a
város kulturális, mûvészeti és gasztronómiai kínálatát. 

Péterné Marosy Katalin a Zsolnay gyár vezérigazgatója elmond-
ta, hogy az Európa Kulturális Fõvárosa eseményeinek megtartásához a gyár
több épületrészét átengedte Pécs városának. Többek között azokat a régóta
használaton kívüli termeket is kiürítették, melyekben korábban Fürtös
György dolgozott. Szerették volna megõrizni és a nagyközönség számára is
elérhetõvé tenni az itt talált mûtárgyakat, ezért is fogadták örömmel a bu-
dapesti bemutatkozási lehetõséget. Annál is inkább, hiszen Fürtös
Györgyöt a jelenkor méltatlanul háttérbe szorítja, holott egy olyan alkotó-
ról van szó, aki a világhírû Zsolnay technika egyik legkiválóbb képviselõje. 

Budapest és Pécs, Magyarország két történelmi jelentõségû városának év-
százados kapcsolata ölt testet a kiállításon és az InfoPont megnyitásában–
emlékeztetett Sediánszky János. Az alpolgármester rámutatott: Fürtös
György munkái méltóképpen képviselik Európa Kulturális Fõvárosát, hi-
szen olyan alkotások, amikben ott van láthatóan és elrejtve az élet vala-
mennyi rezdülése. Mert a szobrászat valójában a gyermeki játék folytatása,
amikor sárból, agyagból magunk és mások örömére alkotunk valami szé-
pet, beszédeset. Büszkék lehetünk arra, hogy most mi budaiak is megcso-
dálhatjuk Fürtös György porcelánba álmodott világát – zárta beszédét Sedi-
ánszky János. 

Borsos Miklós és Csekovszky Árpád tanítványaként Fürtös György elsõ-
sorban pop artos szobrokat, konstruktív pirogránit falképeket, plasztiká-
kat, díszkutakat, épületkerámiát készített. Egyéni hangulatú munkáival
nem csupán Pécs közterein, hanem az ország más városaiban és külföldön
is találkozhatunk. Többek között neki köszönhetõ a Tóth Árpád sétányon
felállított Zsolnay eozinmázzal díszített díszkút. 1962-tõl több mint három
évtizeden keresztül a Zsolnay gyár vezetõ tervezõjeként tevékenykedett,
munkássága ebben az idõszakban egybeforrt a vállalat történetével.  

Pécs 2010 InfoPont a Várban
Az elmúlt egy hónapban sem nõtt az elõzõ év hasonló
idõszakához képest a kerületben elkövetett bûncse-
lekmények száma. Nem volt trükkös lopás sem, azon-
ban hosszú idõ után újra gyilkosság miatt kell nyomoz-
niuk a rendõröknek – tájékoztatta lapunkat dr. Kesz-
tyûs Rudolf ezredes. A kapitányságvezetõ örömteli
hírrõl is beszámolt, ugyanis a kapitányság Igazga-
tásrendészeti Osztályát vezetõ Juhászné Vitéz Anikó
parancsnoki területen elnyerte az Év rendõre kitünte-
tõ címet. 

Elérhetõ a KMB hálózat
Az idei év egyik legfontosabb rendõri feladata a
Körzeti Megbízotti Hálózat kiépítése. Az elsõ kerü-
letben tizennégy, kimagasló hely és személyismeret-
tel rendelkezõ körzeti megbízott állt munkába. A
rendõröket mobiljukon keresztül szolgálati idõben
bármikor elérhetik az állampolgárok. A körzeti meg-
bízottak nevét és telefonszámát a kapitányság ügye-
letese bármikor az érdeklõdõk rendelkezésére bo-
csátja. Dr. Kesztyûs Rudolf arra kéri a kerület polgá-
rait, hogy bûncselekményre utaló legkisebb gyanú
esetén nyugodtan hívják a lakóhelyük szerinti körze-
ti megbízottat.

Fokozott járõrtevékenység
– Gyakoribb sebességmérés
A bûncselekmények megelõzésének egyik leghatéko-
nyabb módja az állandó közterületi rendõri jelenlét
megteremtése. Ennek érdekében az elsõ kerületi ka-
pitányság az állandó létszámhiány ellenére, a polgár-
õrség és a régiós szervek bevonásával tovább fokozza
járõrtevékenységét. Gyakrabban ellenõrzik a közbiz-
tonsági szempontból kiemelt területeket, így a Vér-
mezõt, a Gellérthegyet és a budai Várat. A járõrök sû-
rûbben eljutnak az Alagút felsõ teraszára is, ahol a til-
tások és a sajtóban olvasható halálesetek ellenére az
esti órákban még mindig találkoznak a párkányra ki-
ülõ fiatalokkal. A rendõrök a személyazonosságuk el-
lenõrzését követõen minden esetben felkérik a fiata-
lokat a terület elhagyására. A megerõsített járõrszol-
gálat egyre több eredményt hoz, legutóbb a közbizton-
sági háló keretében megtartott akción Top10-es bû-
nözõt is elõállítottak a kerületi rendõrök. A közlekedés
biztonság növelésének érdekében továbbra is heti
rendszerességgel tartanak sebességellenõrzést, a
mobil traffipax a kerület bármelyik pontján feltûnhet. 

Rossz üzlet a kártyacsalás
Közel három hónapon nyomozást követõen vádeme-
lési javaslatot tett a kerületi kapitányság annak a há-
rom külföldi, uniós állampolgárnak az ügyében, akiket
még télen tartóztattak le az egyik kerületi ATM auto-
mata közelében. A gyanúsítottaknál több hamis bank-
kártyát találtak, amikkel legalább száz esetben követ-
tek el különbözõ visszaéléseket. Az eset kapcsán dr.
Kesztyûs Rudolf ezredes arra kéri a lakosságot, hogy
fokozottan ügyeljenek bankkártyájuk biztonságára. A
PIN kódot soha nem tartsák a kártya mellett, és ne ad-
ják ki idegeneknek. 

Kábeltolvajokat fogtak
Az elmúlt napokban két alkalommal is sikerült kábel-
tolvajokat lefülelnie a kerületi járõrnek. Május 13-án a
délutáni órákban lakossági bejelentés érkezett a kapi-
tánysága, hogy az Erzsébet híd budai hídfõje alatti
szervizalagútból egy férfi mászik ki. A rendõrök még
idõben érkeztek a helyszínre, ahol sikerült tetten érni
az elkövetõt, aki társával együtt a híd belsejében futó,
ötvenöt darab, egyenként másfél méteres kommuni-
kációs rézkábelt próbált meg ellopni. A kár összértéke
meghaladja a kétmillió forintot. Még ugyanezen a na-
pon éjjel fél egykor lett figyelmes egy fehér mûanyag-
táskát cipelõ férfire a kerületi járõr. Mikor a gyanúsan
viselkedõ férfi beszállt egy közelben várakozó autóba,
a rendõrök társával együtt igazoltatták. A kocsi átvizs-
gálásakor a táskából, illetve a csomagtartóból ólom-
csövek és egy erõfogó került elõ. A járõrök ezt követõ-
en átkutatták a környéket és a közeli Várkert rakpar-
ton egy félig nyitott aknafedõ alatt megtalálták a két
elkövetõ társát. Mint kiderült, az értékes ólomcsöve-
ket a T-COM kábeljáratából lopták. 

Gyilkosság szerelemféltésbõl
Május közepén az egyik Balaton parti településen
mellbeszúrta magát egy középkorú férfi. Az öngyilkos-
ság nem sikerült, a kihallgatáson pedig kiderült  a tett
oka: a férfi bevallotta, hogy Zsolt utcai lakásukban
megölte ismert golfjátékos feleségét. A lakás felnyitá-
sát követõen a rendõrök megtalálták a több késszú-
rással meggyilkolt áldozatot. Az elõzetes adatok szerint
a férj valószínûleg féltékenységbõl követte el tettét. 

KKéékk  hhíírreekk

Sediánszky János alpolgármester a Fürtös György által tervezett díszkút elõtt méltatta a mûvész munkásságát 

Idén már a 7. bajnokságot rendezzük meg a szo-
kásos helyen, a Czakó utcai Sport- és Szabadidõ-
központban  2010. május 29-én 8.45 órakor.
Megnyitó 9 órakor. A bajnokságot dr. Nagy Gá-
bor Tamás polgármester nyitja meg. 

Az idei bajnokság is meghívásos. Az alábbi
templomok, plébániák és egyházak csapatai in-
dulnak: Bécsi kapu téri evangélikus templom I.,
Szent Anna plébánia I. (Sördögök) és II., Szilágyi
Dezsõ téri református templom I., Tabáni Alex-
andriai Szent Katalin plébánia, Szent Gellért,

Szent Flórián görög katolikus templom, Buda-
vári Mátyás-templom, Budai Kapucinus temp-
lom. Újoncok: Fõ utcai PIO-kák, Szent Ferenc se-
bei templom napközis csapata. 

A csapatok  vándorkupáért küzdenek, melyet
a rendezvény védnöke, Orbán Viktor ajánlott
fel. Neki köszönhetõk a legjobb kapusnak, a leg-
jobb mezõnyjátékosnak és a gólkirálynak felaján-
lott fõdíjak. Az elsõ három helyezett kupát, min-
den csapattag érmet, az elsõ hat helyezett okleve-
let kap. 

A rendezvény díszvendége Varga Zoltán az
FTC olimpiai bajnoka lett volna, de sajnos nem-
rég egy öregfiúk mérkõzésen elhunyt. Ezen a na-
pon rá emlékezünk.

Délben a résztvevõk – térítésmentesen – meleg
ebédet kapnak. 

Támogatóink: Budavári Önkormányzat,
Római Katolikus Egyház, Tabánért Alapítvány,
Tabán ABC, I. ker. KSE, Tabáni Terasz étterem. 
Minden érdeklõdõt, szórakozni vágyót szeretet-
tel látunk és várunk.  

In memoriam Varga Zoltán

I. kerületi egyházak labdarúgó bajnoksága

Toldys lányok sportsikere
Már a 8-as döntõbe jutás ténye is rendkívüli
öröm volt az iskola sportéletében, hiszen tol-
dys pályafutásom alatt (26 év) ez mindössze
egyszer, 2005-ben sikerült a hasonló korosz-
tályos, de fiú csapattal. Akkor ott Sopronban
szoros mérkõzéseken ugyan, de a nyolcadik
helyezést értük el. Ennek ellenére is boldogan
jöttünk haza.

Akkor mit mondhatnánk most? A budapesti
selejtezõben a Baár-Madas és a Lónyay Gim-
názium legyõzése után a nálunk megrendezett
elõdöntõ borzolta a kedélyeket. De helyén volt
a lányok szíve és keze, nem utolsó sorban a né-
pes és igen lelkes szurkolótábornak is köszön-
hetõen. Így kivívtuk az országos nyolcas döntõ-
ben való részvételt.

És akkor a nagy esemény 2010. április 22-
25. Debrecen. A civis városban elért végsõ
eredmény a Toldy Gimnázium sporttörténeté-
nek – tudomásom szerint – eddigi legjobb he-
lyezése csapatsportágban. A 2009-2010 tanévi
Diákolimpia országos döntõjén elért IV. helye-
zés igen nagy örömmel és büszkeséggel tölti el
a lányokat, engem, és remélhetõleg minden
toldyst közel és távol. Külön nagy öröm, hogy
csapatunk kapitányát az öt legjobb (All Stars)

kosárlabdázó közé választották az edzõk szava-
zata alapján. Gratulálunk Schramkó Sába!

Köszönetet szeretnék mondani kolléga-
nõmnek Perényi Csillának és Gergõ fiamnak,
akik igen sokat segítettek tanácsaikkal, biztatá-
sukkal és hitükkel egyaránt.

Végül, de nem utolsó sorban hála és köszö-
net a kedves szülõknek, akik megtisztelték sze-
mélyes jelenlétükkel is az eseményt. Biztatá-
sukra, együttérzésükre, megértésükre egyaránt
támaszkodhatott játékos, edzõ egyaránt.

Így képviseltük az iskolát és közben eggyé
forrt a négy nap alatt diák – tanár – szülõ, a tol-
dysok. A csapat: Földi Flóra, Gundel-Takács
Anna, Lovas Júlia, Marosi Gabriella, Miháczi
Diána, Réthy Dorottya, Schramkó Sába, Tóth
Szonja. Szép volt lányok! Hajrá Toldy!

Takács Zoltán testnevelõ tanár

A 2009/2010. tanévi kosárlabda diákolim-
pia országos döntõjének (V. korcsoport)  vég-
eredménye: 

1. III. Béla Gimnázium, Baja, 
2. Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen, 
3. Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum, 

Sopron, 
4. Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest.

FTC gyõzelem 
a Machos kupán
Negyedik alkalommal rendezték meg a Machos

Ferenc emléktornát a Czakó utca sporttelepen. Mint
minden évben, idén is gazdagabb volt a program az
elõzõ évinél. A 10 meghívott egyesület között ugyanis
ebben az évben két vidéki, a Videoton és a TASK
Tatabánya is elhozta U10-es csapatát. A 9-10 éves foci-
palánták ádáz csatái elõtt idén is megmérkõzött a
Vasas öregfiúk és a Színészválogatott csapata. A Ru-
dolf Péter és Nemcsák Károly vezette színészek nagy
erõbedobásra késztették a Vasas rutinos öreg rókáit, a
nézõtéren még Csonka András és Eperjes Károly is
bíztatta õket, mindez azonban kevésnek bizonyult.
Hiába, Raduly Józsi bácsi és Ihász Kálmán szeme láttá-
ra mégsem kaphattak ki az egykori profik, igazságos 3-
2-vel hozták a meccset. 

Kettõzött erõvel vetették magukat a csatába a jövõ
nagyjai. Szép számú közönség és kellemes foci idõ tá-
mogatta a kicsik meccseit. A két pályán egyszerre négy
csapat játszott, a többiek különbözõ ügyességi verse-
nyeken tehették próbára a tudásukat különdíjakért.
Minden csapat megkapta hatalmas adag perecét és
pogácsáját Machos Gábor pékségétõl. Izgalmas csaták
zajlottak a csoportmeccsek és a helyosztók során, s bi-
zony ezúttal is megbizonyosodhattunk arról, hogy
már a kis srácok is milyen sokat tudnak a foci tudomá-
nyából. Az eddigi három gyõztes, a Budapesti Hon-
véd, a Vasas Pasarét és az FTC is nagy csatákat vívott
azért, hogy ismét övék legyen a vándorserleg. A
Tabáni Spari ifjú tehetségei is keményen küzdöttek,
de úgy tûnik, a hazai rendezésû tornán el vagyunk át-
kozva. A döntõben végül az FTC 3-1-re legyõzte a
Vasas Pasarét csapatát és másodszor is megszerezték a
Machos kupát. 1.  FTC, 2.  Vasas Pasarét, 3.  Dalnoki
Akadémia, 4.  Bp. Honvéd, 5.  Videoton, 6.  UTE.

Jövõre ismét találkozzunk és várunk mindenkit, aki
idén nem jött el!

Gundel Takács Gábor

A sport legyen a barátod!
A Fõvárosi Önkormányzat koordinálásában 2010. június 4-5-6-án, a Margitszigeten ismét
megrendezik a ,,Szigeti Sportvarázs” nevû rendezvényt, amely az év legrangosabb szabadidõ-
sport eseménye. 

Az idén is ingyenesen látogatható rendezvénysorozat a hagyományainak megfelelõen
több mint 200 sport, környezetvédelmi, valamint kulturális és életmódprogramot ölel fel.
A résztvevõk a legismertebb hazai sportcsillagokkal, olimpiai bajnokokkal, népszerû színé-
szekkel találkozhatnak, akik családtagjaikkal együtt maguk is aktívan részt vesznek a prog-
ramokon. 
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I. 

A Várgondnokság Nonprofit Kft. az 5.3-50-1/2001. sz.,
az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött köz-
hasznú szerzõdésben foglaltak szerint látta el felada-
tait. A Kft. anyagi lehetõségei szerint mindent megtett
a vagyonkezelésében lévõ területek, épületek üzemelte-
tése, illetve a gondjaira bízott infrastrukturális hálóza-
tok fenntartása érdekében.

A 2009. évre az OKM 184.500.000 Ft támogatást biz-
tosított a Kft. közhasznú feladataira.     

Részletesen a fenntartási,
üzemeltetési feladatainkról:

11.. A parkokat, közterületeket karbantartására, az évszak-
oknak megfelelõ, változatos virágos színfoltok kialakí-
tására, a tisztaságra és a látogatók biztonságára válto-
zatlanul kiemelt gondot fordítunk. A kezelésünkben lé-
võ felületek, építmények halaszthatatlan javítási, felújí-
tási munkáit a rendelkezésre álló forrás függvényében
végezzük el. Folyamatosan javítottuk a kõburkolatokat,
a területen lévõ szobrok talapzatát, a támfalak burkola-
tait. A közterületi, kertészeti csoport létszáma a külsõ
munkások (szakközépiskola) bevonásával még alkal-
mas a feladatunk elvégzésére.

2. A Clark Ádám téri hûtõközpontban elõállított hideg-
energiát fennakadás nélkül szolgáltattuk. A szükséges
karbantartási feladatokat az üzemelés kezdõ idõpontjá-
ra befejeztük. A hûtési idényre kisegítõ munkásokat
biztosítottunk. 

s

3. A 24 órás ügyeleti rend szerint mûködõ diszpécser köz-
pont valamennyi vezetékes (épületfelügyeleti, díszvilá-
gítási, területõrzõ) hálózat, illetve rendszer biztonságos
mûködését tartósan biztosította. A terület õrzésével
megbízott NKÖV Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi
Nonprofit Kft. részére változatlanul biztosítunk ellen-
õrzési pontot a Karmelita kolostorban. A mûszaki cso-
port hatékonyan végezte az épületgépészeti, villamos-
sági és diszpécseri feladatait.

s

4. A Kft. által kezelt irodaépület (a volt Karmelita kolos-
tor) kihasználtsága az ingatlanpiacon tapasztalható
élesedõ verseny miatt visszaesett. Nem sikerült a
megüresedett irodákat újra hasznosítani, így bérbea-
dásból származó bevételünk nem érte el a tervezett
szintet. 

s

55.. A Kft. minden tõle telhetõt megtett a rendelkezésére ál-
ló kulturális-turisztikai célra alkalmas területeinek
hasznosítása érdekében, azonban a területek hasznosí-
tása elmaradt a tervezettõl. 

A Kft. gazdálkodására 2009-ben is a szigorú költségtaka-
rékosság volt jellemzõ, amely érvényesítésével a Kft. a ka-
pott támogatásból illetve saját bevételeibõl a közhasznú
szerzõdésben vállalt alapfeladatait teljesítette.

II.

A Budavári Palota környezetének fejlesztése kereteit és irá-
nyát meghatározó kormányhatározatok által biztosított
források elfogytak, illetve elvonásra kerültek.

Az év elején a Kft. még tovább folytatta a 2007-es Kor-
mányhatározat által nevesített „Budai Palota kulturális-
turisztikai fejlesztése” kiemelt program elõkészítését az
MNV Zrt. által biztosított tulajdonosi kölcsönbõl illetve az
OKM által biztosított elõirányzat terhére, a projekt nevesí-
tése azonban visszavonásra került, ezért a tervezett fejlesz-
tés nem valósulhat meg.

Az MNV Zrt. által biztosított tulajdonosi kölcsönbõl a fej-
lesztésre felhasznált, az elõkészítésre (tervezés, engedélye-
zés stb.) fordított összeget visszafizetni nem tudjuk, a visz-
szafizetési határidõ meghosszabbításra kerül.

Budapest, 2010. március 23. 
Szõke Balázs

ügyvezetõ igazgató

Jelentés a Várgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság 
közhasznú tevékenységérõl - 2009. év

A.

B.

Személyi jellegû ráfordítások (1-3)
1. Bérköltség

Ebbõl  - Megbízási díjak
- Tiszteletdíjak

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

163 382
111 391

1 431
1 947

14 704
37 287

0

156 768
105 326

2 158
1 660

17 579
33 863

0
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01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás

a. alapítótól
b. központi költségvetésbõl
c. helyi önkormányzattól
d. egyéb

2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel

B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (1-7 sor)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14-19 sorok)
Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb költségek
Pénzügyi mûveletek

Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység költségei (21-26 sorok)
Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mûveletek ráfordításai 

Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás (D+E)
G. Adózás elõtti vállalkozási eredmény (B-E)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
I. Tárgyévi közhasznú (A-D)
Eredmény

533 944
175 600

175 600

152 715

205 629

533 944
533 452
166 721
163 382
199 928

3 421

0

533 452
0
0
0

492
492

534 081
184 500

184 500

175 303
0

174 278

534 081
533 832
188 045
156 768
183 117

5 902

0

533 832
0
0
0

249
249

0
0

0
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Várgondnokság Nonprofit Kft. közhasznú beszámoló eredménykimutatása - 2009. év

Támogatást nyújtó szervezet megnevezése

A rendelékezésre bocsátott 
támogatás összege

A támogatás célja

A felhasználás ütemezése

Az elszámolás határideje

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Közhasznú szerzõdés alapján mûködési támogatás

Mûködési támogatás folyósítás 2009. 01. 08. 14 634 000 Ft 
2009. 02. 03. 14 633 000 Ft
2009. 03. 04. 14 633 000 Ft
2009. 05. 19. 48 350 000 Ft
2009. 08. 26. 32 288 000 Ft
2009. 10. 02. 32 287 000 Ft
2010. 02. 02. 27 675 000 Ft

Az OKM és a Várgondnokság Nonprofit Kft. által kötött közhasznú 
szerzõdésben rögzített feladatok

Mûködési támogatás: a folyósítással azonos ütemben

2010. március 31.

Adatok Ft-ban

118844  550000  000000

KKiimmuuttaattááss  aa  kkööllttssééggvveettééssii  ttáámmooggaattááss  ffeellhhaasszznnáálláássáárróóll  --  22000099..  éévv

MMeeggnneevveezzééss
Bér, prémium
Tiszteletdíj
Költségtérítés
Megbízási díj
Folyósított kölcsön teljes összege

- mérlegkészítésig fennálló tartozás
- visszafizetett összeg
- a fizetendõ kamat

Természetbeni juttatás
Egyéb juttatások (étkezési utalvány)
Összesen

TTáárrggyy  éévv
2 857
1 660

2 088

145
6 750

Adatok ezer Ft-ban

TTáámmooggaattóó  mmeeggnneevveezzééssee

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

175 600

176 600

184 500

184 500

eellõõzzõõ  éévvii ttáárrggyyéévvii

TTáámmooggaattááss  öösssszzeeggee

KKiimmuuttaattááss  aa  kkaappootttt  ttáámmooggaattáássookkrróóll  --  22000099..  éévv
Adatok ezer Ft-ban

Folytatás a 8. oldalon 

KKiimmuuttaattááss  aa  vveezzeettõõ  ttiisszzttssééggvviisseellõõkknneekk  
nnyyúújjttootttt  jjuuttttaattáássookkrróóll  --  22000099..  éévv
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

FFeellmmeerrüülltt  kkööllttssééggeekk

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

ÖÖsssszzeesseenn

61 539
87 904
1 832

36 770
156 768
183 117

5 902
533 832

TTáámmooggaattáássbbóóll

40 532
39 634 

590

103 744

184 500

SSaajjáátt  bbeevvéétteellbbõõll

21 007
48  270

1 242
36 770
53 024

183 117
5 902

349 332

Adatok ezer Ft-ban

PPéénnzzüüggyyii  kkiimmuuttaattááss  aa  ttáámmooggaattááss  
ffeellhhaasszznnáálláássáárróóll  --  22000099..  éévv

MMeeggnneevveezzééss

Pénzbeli támogatás

Nem pénzbeli támogatás

Összesen

EEllttéérrééss  ee  FFtt--bbaann

-

-

-

EEllõõzzõõ  éévv

-

-

-

TTáárrggyyéévv

-

-

-

MMeeggjjeeggyyzzééss  aa  vváállttoozzáásshhoozz

KKiimmuuttaattááss  aa  ccééll  sszzeerriinnttii  jjuuttttaattáássookkrróóll  --  22000099..  éévv
Adatok ezer Ft-ban

MMeeggnneevveezzééss

Saját tõke összesen

Törzstõke
Tõkeváltozás
Ebbõl:
Tárgyévi eredmény

EEllõõzzõõ  éévv

46 990

26 210
20 780

492

TTáárrggyyéévv

47 239

26 210
21 029

249

MMeeggjjeeggyyzzééss  
aa  vváállttoozzáásshhoozz

A tárgyévi eredmény 
növelõ hatása

A tárgyévi eredmény 
növelõ hatása

VVáállttoozzááss

249

249

KKiimmuuttaattááss  aa  vvaaggyyoonn  ffeellhhaasszznnáálláássáárróóll  --  22000099..  éévv

VVáárrggoonnddnnookkssáágg  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt..  mméérrlleeggee  --  22000099..  éévv  ,,,,AA””  vváállttoozzaatt

SSoorr--
sszzáámm

aa

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 

11.

A. Befektetett eszközök (I+II+III)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
B. Forgóeszközök (I+II+III+IV)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív idõbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)

6 200 870
597

6 200 273
0

379 546
93

11 576
0

367 877
3 673

6 584 089

5 323 169
1 151

5 322 018

53 795
0

9 487
0

44 308
31 954

5 408 918

0

0

0

cc dd eebb

AA  ttéétteell  mmeeggnneevveezzééssee EEllõõzzõõ  éévv TTáárrggyyéévvEEllõõzzõõ  éévveekk
mmóóddoossííttáássaaii

EEsszzkköözzöökk (aktívák)

SSoorr--
sszzáámm

aa

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

D. Saját tõke (I+II+III+IV+V+VI+VII)
I. JEGYZETT TÕKE
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE (-)
III. TÕKETARTALÉK
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek 
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív idõbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 

46 990
26 210

20 288

492
5 003

6 519 979

6 004 571
515 408

12 117

6 584 089

47 239
26 210

20 288
492

249
6 603

5 346 081

5 320 430
25 651
8 995

5 408 918

0

0

0

cc dd eebb

AA  ttéétteell  mmeeggnneevveezzééssee EEllõõzzõõ  éévv TTáárrggyyéévvEEllõõzzõõ  éévveekk
mmóóddoossííttáássaaii

FFoorrrráássookk  (passzívák)

SSoorr--
sszzáámm

aa
I. 
II. 
III. 

IV. 
V. 
VI. 
VII. 

A.

VIII.
IX. 
B. 
C. 
X. 
XI. 
D. 
E. 

XII. 
F. 
G. 

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
III. sorból: visszaírt értékvesztés

Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenési leírások
Egyéb ráfordítások
VII. sorból: értékvesztés

ÜZEMI (ÜZLETI TEVÉKENYSÉG) EREDMÉNYE
(I+II+III+IV+V+VI+VII)

Pénzügyi mûveletek bevételei
Pénzügyi mûveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY (+C+-D)
Adófizetõi kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23)

0

cc dd eebb

AA  ttéétteell  mmeeggnneevveezzééssee EEllõõzzõõ  éévv TTáárrggyyéévvEEllõõzzõõ  éévveekk
mmóóddoossííttáássaaii

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

Adatok ezer Ft-ban

VVáárrggoonnddnnookkssáágg  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt..  öösssszzkkööllttsséégg  eelljjáárráássssaall  kkéésszzíítteetttt  eerreeddmméénnyykkiimmuuttaattáássaa  --  22000099  éévv  ,,,,AA””  vváállttoozzaatt

Folytatás a 7. oldalról

152 715
15 134

366 067

166 721
163 382
199 928

3 421
2 587

464

28

28
492

0
492

492
492

175 303
0

357 638
305

188 045
156 768
183 117

5 902
282 
-891

1 140

1 140
249

0
249

249
249



IInnggaattllaann

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

KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget kere-
sek, esetleg vásárolnék. Telefon: 202-2505, mobil: 06-
30-251-3800.oo

BBuuddaaöörrss legszebb, zöldövezeti részén a Galagonya utcá-
ban SÜRGÖSEN ELADÓ egy 720 m2 rendezett telek, 75
nm-es (2+1 szobás) alápincézett, tetõteres ingatlannal,
mely állandó lakhatásra alkalmas. Az ingatlant telekáron
értékesítjük, ezért BEFEKTETÉSNEK is kiválóan alkalmas.
Irányár: 21 M Ft. Tel.: 06-30/267-6378 (du. 16-20 óráig,
hétvégén bármikor).oo

BBeellvváárroossii 35 négyzetméteres, parkra nézõ, nagy erké-
lyes garzon öröklakást, pénzt, szeretõ gondoskodással já-
ró eltartást kínálok Vári lakásért cserébe. Kun Antikvá-
rium. Telefon: 0620-971-7297.

EEllaaddóó öröklakást keresek a várfalon belül, tulajdonostól.
Telefon: 201-9475, 0670-237-9030.

KKiiaaddóó Tárnok utca 3. emeletén (lift nincs) 56 négyzet-
méteres, kétszobás, cirkós, csendes, világos lakás, bútorta-
lan. 90.000 Ft/hó+rezsi. Telefon: 201-9475, 0670-237-
9030.

RReemmeekk lehetõség a Budai Várban a Kapisztrán tér köze-
lében, 4 lakásos mûemlékház I. emeletén lévõ 42 m2-es,
1,5 szobás, egyedi gázfûtéses, felújítandó önkormányzati
lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 10 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-964-7065. 

II..  BBuuddáánn - a Vérmezõvel szemben - 39 m2-es, 1 szoba
összkomfortos, igényesen, frissen felújított, csendes, belsõ
udvar felé nyíló, modern, fiatalosan berendezett, gépesí-
tett, azonnal beköltözhetõ öröklakás eladó. Irányár: 11,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630-488-2203.

II..  NNaapphheeggyyeenn a Tabánnál - a Budai Várra szuperpanorá-
más kilátású, erkélyes, egyedi kialakítású, belsõ 2 szintes,
71 m2-es, igényesen felújított, hangulatos, napfényes, klí-
mával felszerelt öröklakás eladó. Irányár: 41,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-964-7065.

II..  BBuuddaaii Várban a Táncsics Mihály utcában jó állapotú
mûemlék épület II. emeletén lévõ hangulatos, tetõtéri, kert
felé nyíló 38 m2-es, egyedi gázfûtéses, 1 szobás önkor-
mányzati lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 11,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-964-7065.

II..  BBuuddaaii Várban a Táncsics Mihály utcában - I. emeleti
103 m2-es, 2 szintes, 2 fürdõszobás, felújított, csendes ön-
kormányzati lakás örökbérleti joga átadó vagy nagyobb
alapterületû öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 39 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-964-7065.

II..  NNaapphheeggyy alján 7 lakásos, kertes társasházban, egy tel-
jes lakószinten lévõ 191 m2-es 5,5 szobás, vízórás, 2 bejá-
ratos, 2 fürdõszobás, 3 WC-s, reprezentatív belterû, felújí-
tandó, klasszikus polgári öröklakás eladó. Irányár: 49,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-488-1933. 

II..  BBuuddáánn a Tabánnál hívóliftes társasházban II. emeleti,
88 m2-es, 2,5 szoba hallos, remek alaprajzi elosztású, össz-
komfortos, csendes, erkélyes öröklakás eladó. Irányár:
24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-488-2203. 

TTeettõõtteerraasszz  és panoráma kedvelõk figyelmébe! I. Budán
a Vérmezõvel szemben, egyedi adottságú, körpanorámás,
legfelsõ emeleti, 63 m2-es öröklakás + 70 m2 tetõterasszal
eladó. (A lakótér igény szerint bõvíthetõ) Irányár: 42 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-488-1933.

II..  BBuuddáánn a Horváth-kertnél legfelsõ emeleti, 153 m2-es,
1 nappali + 5 hálószobás, 2 fürdõszobás, belsõ 2 szintes, 2
erkélyes, átriumos, összkomfortos öröklakás teremga-
rázzsal eladó. Irányár: 39,9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630-488-2203. 

II..  BBuuddaaii  Várban a Mátyás templomra panorámás, 59
m2-es, 1,5 szoba hallos, világos, jó állapotú, összkomfortos,
dongaboltozatos I. emeleti lakás örökbérleti joga átadó.
Csereirányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630-964-7065.

II..  AAttttiillaa úton 2,5 szoba-hallos, 94 m2-es lakás tulajdo-
nostól eladó. 2. emelet, hívólift, cirkófûtéses, 2 erkély, pin-
ce, belsõ kert. Telefon: 0620-973-7550.

SSzzoollggáállttaattááss

KKeerrüülleettii  GGyyoorrsssszzoollggáállaatt!! Gázkészülékek teljeskörû javí-
tása; vízszerelés, vízórák kiépítése: villany, fûtésszerelés;
gépi duguláselhárítás garanciával. 0-24 óráig a hét min-
den napján. Telefon: 321-8082, 0630-269-0001.oo

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

LLééppccssõõhháázzttaakkaarrííttáásstt,,  ggoonnddnnookkssáággoott  vváállllaall,,  II..  kkeerrüülleettii,,
sszzáámmllaakkééppeess,,  rreeffeerreenncciiáávvaall  rreennddeellkkeezzõõ,,  ccssaallááddooss,,  ffiiaa--
ttaalleemmbbeerr..  TTeell..::  00663300--667700--00225588,,  ee--mmaaiill::  ccoommffoorrttiinnggss--
kkfftt@@ggmmaaiill..ccoomm..

LLaakkaattooss: Ajtó- és ablakzárak javítása, cseréje. Biztonsá-
gi rácsosajtók, vasajtók, ablakrácsok, korlátok készítése.
Nyílászárók szigetelése. Telefon: 0620-945-0316.

GGUUMMII--  ÉÉSS  AAUUTTÓÓSSZZEERRVVÍÍZZ,,  MMÛÛSSZZAAKKII  VVIIZZSSGGÁÁZZTTAATTÁÁSS,,
OOLLAAJJCCSSEERREE,,  AA  DDÉÉLLII  PPÁÁLLYYAAUUDDVVAARR  MMÖÖGGÖÖTTTT,,  

AA  HHIIRRDDEETTÉÉSS  FFEELLMMUUTTAATTÓÓJJAA  1155%%  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYYTT  KKAAPP!!
II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..  

BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  0066--2200//556655--22110055..  oo

LLaakkáásstteexxttiill varrást, függönyök, falvédõk, ágyterítõk
készítését vállalom. Telefon: 0620-351-8936.

FFeellúújjííttuunnkk-építünk! Házat, lakást, konyhát, fürdõszo-
bát! Anyagbeszerzéssel, garanciával! www.mindentegy-
kezben.hu. Telefon: 0630-960-4525.

TTáárrssaasshháázzaakk teljes körû kezelését, közös képviseletét
vállalom szakképesítéssel, többéves gyakorlattal, referen-
ciával, nettó 1.000 Ft (albetét)/hó-tól. Kérjen ingyenes
konzultációt, árajánlatot. Hívjon bizalommal. Telefon:
0620-206-6909. 

TTáárrssaasshháázz 2-5 emeletes lépcsõházi takarítását válla-
lom. E-mail: metz.mate@gmail.com. Telefon: 0620-349-
5395.

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

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

IInnggyyeenneess pénzügyi jogsegély és tanácsadás, (bankhitel,
biztosítások és befektetések). Jelentkezni levélben: 1013
Budapest, Krisztina tér 1. vagy a honlapon: www.budaipol-
garok.hu.oo

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes felújí-
tásig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-
9344-664, 246-9021. Elmû által minõsített vállalkozás.oo

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemé-
lyeknek és társaságoknak. Telefon: 202-2505, 0630-
251-3800.oo

SS..OO..SS..  GGáázzsszzeerrvvíízz!!  Gázkészülékek teljeskörû javítása
fûtésszezon elõtti tisztítása, karbantartása, komplett fû-
tési rendszerek kiépítése tervezéssel, gázmûeljárással, fû-
tési rendszerek vegyszeres tisztítása. 0-24 óráig minden
nap garanciával, ünnepnapokon is. Telefon: 291-2800,
321-8082, 0630-269-0001.oo

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 

INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST-, 
-CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTON-

SZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST 
VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30/251-3800. oo

2200  ÉÉVVEE  TTEELLJJEESSKKÖÖRRÛÛ  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSII  ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS  
AA  VVIIZZIIVVÁÁRROOSSBBAANN..  NNYYIITTRRAAII  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSII  AALLKKUUSSZZ  KKFFTT..  

11001155..  BBUUDDAAPPEESSTT  HHAATTTTYYÚÚ  UUTTCCAA  77..  
TTEELLEEFFOONN::  ++336611--445577--00661122,,  ++33667700--554411--66220011..
EE--mmaaiill::  uuggyyffeellsszzoollggaallaatt@@nnyyiittrraaiibbiizzttoossiittaass..hhuu..oo

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina
téri templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtá-
rakat, régi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes le-
velezõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-ré-
giségeket. Díjtalan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfize-
tés! Telefon/fax: 212-8909. Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-
18 óráig, szombaton 10-13 óráig.oo

DDrráággaakkõõ (briliáns), arany ékszer, törtarany, ezüst, ha-
gyatékot vásárolunk napi legjobb áron. Tekintse meg az
interneten Louis Galériát. Cím: Budapest II., Margit körút
51-53. Telefon: 316-3651.

KKeelleettiisszzõõnnyyeegg  ééss  mmûûttáárrggyybbeeccssüüss vásárol régi keleti
szõnyegeket, sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. Tele-
fon: 0630-456-3938.

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogsza-
bályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóth-
né Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Budapest,
Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-3016.oo

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss házhoz megy! Telefon: 203-5431 vagy
0630-553-7947. 

OOkkttaattááss

FFEEJJEESSTTAANNOODDAA  vállal matematika-, fizika-, és nyelvok-
tatást, alapoktól a szigorlatig. Telefon: 0670-366-6445,
250-2003, www.fejestanoda.atw.hu.00

JJááttéékkooss angol gyerekenek, korrepetálás, nyelvvizsgára
felkészítés nyáron is gyakorlott tanárnõnél. Telefon: 0620-
954-2356.   

AAnnggooll korrepetálás, nyelvvizsgára felkészítés a Nap-
hegyen. Telefon: 0630-572-8208.
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AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

NNAAGGYYSSZZÉÉNNÁÁSS--ÉÉPPÍÍTTÕÕ  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--665555--22

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. 

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon/fax: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek
a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@freestart.hu címen. Nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. Nyomás: Innova-Print Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.

Ingatlan

VÁRNEGYED

Oktatás

Szolgáltatás

Adás-vétel

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

ZÁR, KILINCS,
LAKAT, VASALAT

IIII..,,  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5544..                TT..::  220011--33992288
XXII..,,  FFeehhéérrvváárrii  úútt  2244..            TT..::  446666--55665544

HH--PP::  99--1188        SSzz::  99--1144
wwwwww..zzaarrkkiirraallyy..hhuu

l KULCSMÁSOLÁS: lakás, autó,
immobilizeres, speciális, mágnes

l ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
l EGYFORMA, ZÁRLATÚ ÉS

FÕKULCSOS RENDSZEREK
l HEVEDERZÁR SZERELÉS: egyedi is
l ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDER-

ZÁRBETÉTEK CSERÉJE

éÚJ! SSZZ
OOMMBBAATT

--1100
%%!!

+SZOLGÁLTATÁSAINK:

www.trofeagrill.eu

Ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, évforduló, keresztelõ, ballagás...)

TORTÁT ADUNK AJÁNDÉKBA!
NAGY CSALÁDI AKCIÓ!

Hétvégén (szombat, vasárnap) gyermekeknek 12 éves korig ingyenes*

1027 Budapest, Margit körút 2. (Margit híd budai hídfõ)
Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708

*1 felnõttel 2 gyermeknek, 2 felnõttel maximum 3 gyermeknek ingyenes!

s

s

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben 

az ebek mikrochippel történõ ellátását 
és regisztrációját önköltségi áron 
(bruttó 2200 forint) megkezdtük.
Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48.

Telefon: 213-6874  
Kérjük éljen a lehetõséggel! 

HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!
Üzenete minden 

I. kerületi családhoz eljut!
Telefon/fax: (06-1)-355-0139

Egészség

DÉDIÕR SZOLGÁLAT
Tisztelt ügyfeleink!

Cégünk az idõsek otthoni gondozásával 
és beteg gyermekek ápolásával foglalkozik. 

Referenciákkal rendelkezõ, képzett 
munkatársaink a rászorulók mindennapjainak 

könnyebbé tételén fáradoznak.
Hozzátartozója képtelen önmaga ellátására?

Nincs aki vigyázzon megbetegedett gyermekére?
Árainkat közös egyeztetés után, 

személyre szabva alakítjuk ki.
Elérhetõségeink: 

(0670) 565-4454, (0670) 565-4455 

DÉDIÕR SZOLGÁLAT
Tisztelt ügyfeleink!

Cégünk az idõsek otthoni gondozásával 
és beteg gyermekek ápolásával foglalkozik. 

Referenciákkal rendelkezõ, képzett 
munkatársaink a rászorulók mindennapjainak 

könnyebbé tételén fáradoznak.
Hozzátartozója képtelen önmaga ellátására?

Nincs aki vigyázzon megbetegedett gyermekére?
Árainkat közös egyeztetés után, 

személyre szabva alakítjuk ki.
Elérhetõségeink: 

(0670) 565-4454, (0670) 565-4455 

Lapunk következõ száma 2010. június 11-én, pénteken jelenik meg!
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Koller Galéria
(Budapest, I., Táncsics M. u. 5.)
Orosz István Munkácsy díjas grafikusmûvész ,,Átválto-
zások” címû kiállítása 2010. május 30-ig tekinthetõ
meg a hét minden napján, 10-18 óra között, www.kol-
lergaleria.hu.

Hilton Budapest
(1014 Budapest, Hess András tér 3.)
Goya Von Gerendássy Ács György festõmûvész munká-
iból nyílt kiállítás a Hilton Budapest Dominikánus udva-
rában, melyet 2010. június 14-ig tekinthetnek meg a lá-
togatók.  

Budapesti Történeti Múzeum 
(1014 Budapest, Szent György tér 2.)
BBuuddaaii  ,,,,bbüürrggeerr””,,  ppeessttii  ppoollggáárr - Polgári értékrend, plogá-
ri mentalitás a 19. századi Pest-Budán címmel nyílt kiál-
lítás a Budapesti Történeti Múzeum Barokk csarnoká-
ban, melyet 2010. szeptember 19-ig tekinthetnek meg
az érdeklõdõk hétfõ kivételével naponta 10-18 óráig.

MMeeddnnyyáánnsszzkkyyttóóll  BBaarrccssaayyiigg - Modern magyar mûvé-
szet a Keresztes-gyûjteményben címmel kiállítás nyílt a
Budapesti Történeti Múzeumban. A tárlatot 2010. június
13-ig tekinthetik meg az érdeklõdõk hétfõ kivételével
naponta 10-18 óráig, www.btm.hu.

Magyar Kultúra Alapítvány székháza
(1014 Budapest, Szentháromság tér 6.)
Somossy Tamás faszobrászmûvész Fába vésett nemzet
(,,Föltámadott a tenger”...) címû kiállítását és Somossy
László festõmûvész emlékkiállítását tekinthetik meg a
látogatók a Magyar Kultúra Alapítvány székházában
2010. május 30-ig. A tárlat naponta 10 és 18 óra között
látogatható.  

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

Június 1. (kedd) 18.00 óra: Magyar emlékek Csehor-
szágban (I.) Prága és környéke. Benyik Béla és Messik
Miklós vetített elõadása, a Cseh Centrum meghívásával. 

Melbourne-i kórus a Várban
A nyár folyamán európai hangversenykörútra indul a
Young Voices of Melbourne, Melbourne Ifjúsági Kórusa.
2010. június 1-5. között tartózkodnak Magyarországon,
Budapesten. Koncerteznek Tatán, ellátogatnak Egerbe,
az  I. kerületben két alkalommal is fellépnek. Július 4-én
11 órakor énekelnek a Magyar Nemzeti Galéria Vasár-
napi Kórusmuzsika sorozatában, majd ugyanezen a na-
pon 19 órától a Magyar Kultúra Alapítvány székházában

adnak közös koncertet a híres magyar Magnificat Kó-
russal. A kórus számos hangversenyt adott Ausztrália
nagyvárosaiban és hat alkalommal járt külföldön
Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. Ez alka-
lommal 54 fiatal énekes lép fel Mark O’Leary karmester
vezetésével, Julia Piggin zongora kíséretével.

Orgonaest a Szent Anna templomban
A Felsõvízivárosi Szent Anna templomban (Budapest, I.,
Batthyány tér 7.) Balasi Barnabás, a templom orgonis-
tája ad koncertet június 5-én, szombaton 19 órakor
,,Bach, Vierne, Widor és az improvizáció” címmel. A
hangverseny fõvédnöke: Jánosa Domokos plébános,
Budapest I. kerületének díszpolgára. Konferanszié:
Szalai András cimbalommûvész, zeneszerzõ. A belépés
díjtalan! A hangversenyen az elõadás vetítéssel látható.
További információ: www.szentannazene.hu.

Hubay Jenõ Zeneterem
(Hotel Victoria, Budapest, Bem rakpart 11.)
A Budapesti Filharmóniai Társaság és a Budapesti Vo-
nósok kamarakoncertjeit hallgathatják meg az érdeklõ-
dõk.  Május 31-én hétfõn 19.30 órakor: F. Schubert és C.
Frank mûvei, június 14-én hétfõn 19.30 órakor F.
Mendelssohn és F. Schubert mûvei, június 30-án szerdán
19.30 órakor pedig Rossini, J. Haydn és Mozart mûvei
szerepelnek a mûsorban. Jegyek a helyszínen kaphatók,
2.000,- Ft-os egységáron. Bõvebb információ: www.hu-
bayzeneterem.hu és tel.: 457-8080.

Vízivárosi Galéria
(Budapest, I., Kapás u. 55.)
Budai szobrászok I. – A Magyar Szobrász Társaság be-
mutatkozása. Kiállító mûvészek: Borza Teréz, Deli Ág-
nes, G. Heller Zsuzsa, Havas Ildikó, Kalmár János, Luzsi-
cza Árpád, Mohácsi András, Orosz Péter, Párkányi Péter,
Pázmándi Antal, Szabó György, Szalay Pál, Szanyi Péter,
Szlaukó László, Szmrecsányi Boldizsár „Boldi”, Szöllõsy
Enikõ, Sztrákos László, Veszprémi Imre. A kiállítás június
23-ig tekinthetõ meg keddtõl péntekig 13-18 óráig,
szombaton 10-14 óráig.

Hangverseny a Ciszterci Szent Imre templomban
(Budapest, XI., Villányi út 25.)
2010. május 29., szombat 19.00 órakor: J. S. Bach: h-
moll mise. Elõadók: Zádori Mária, Darázs Renáta, Rém
Gabriella, Kálmán László, Kovács István, Dinyés Soma -
orgona, a Budapesti Monteverdi Kórus és zenekar kora-
beli hangszereken. Vezényel: Kollár Éva. A belépés in-
gyenes, mozgássérültek számára akadálymentes. A
hangverseny elõtt, 18.00 órakor szentmise. Adománya-
ikat köszönettel fogadjuk. 

PPrrooggrraammookk
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