
Március 31-én tartotta legutóbbi ülését a kép-
viselõ-testület, amely elsõként az önkormányzat
2011-2014. évekre szóló gazdasági programját
vette napirendre. A ciklus gazdálkodásának ívét
felvázoló koncepció nem számol az állami támo-
gatások növekedésével, ugyanakkor – a kormány
célkitûzéseivel összhangban – új adónem beveze-
tését, illetve a meglévõ adók jelentõs emelését
sem tervezi. A mûködési mérleg egyensúlyának
fenntartása viszont stratégiai fontosságú, ezért
szükség van a saját bevételek legalább inflációkö-
vetõ emelésére. 2012-tõl akár a fõvárossal közö-
sen, akár maga oldja meg a kerület a parkoltatást,
a jelenleginél több bevételre számít ebbõl a fel-
adatból, elsõsorban az alacsonyabb mûködtetési
költségek következtében. Az önkormányzat nem
csak uniós, hanem kisebb volumenû hazai pályá-
zatokon is indulna, valamint csatlakozna fõváro-
si, illetve állami projektekhez, részt vállalva az itt
megvalósuló jelentõsebb fejlesztésekben. A ko-
rábbi ciklushoz hasonlóan most is cél, hogy va-
gyonfelélés ne történjen, illetve vagyonértékesí-
tésbõl származó bevételt ne kelljen mûködtetésre
költeni. Értékesítésre a nagy alapterületû és bér-
beadás útján nem hasznosítható, illetve a kedve-
zõtlen elhelyezkedésû, rossz mûszaki állapotú
üres helyiségeket jelölik ki; a hosszabb távon jól
hasznosítható helyiségeket, lakásokat nem kíván-
ják eladni.

A gazdasági program ismerteti a városképi
szempontból fontos, régóta tervezett beruházáso-
kat – ilyen többek között a Szentháromság tér és
a Batthyány tér rendezése, a Horváth-kert felújítá-
sa. A közoktatási intézmények számának csök-
kentése nincs tervben, mivel a jelenlegi hálózat
igazodik a lakossági igényekhez; ugyanakkor ösz-
tönözni kívánják az óvodán kívüli ellátási formák

– családi napközik, játszóházak – elterjedését. Az
egészségügyben a kötelezõ alapellátáson túl, ön-
ként vállalt feladatként továbbra is vállalja az ön-
kormányzat a Maros utcai járóbeteg szakellátás
mûködtetését, korszerûsítését. A szociális ellátá-
sok területén a jelenlegi színvonal fenntartása a
cél, a pénz- és természetbeli juttatásokkal pedig a
legrászorultabbakat szeretnék elérni. 

A gazdasági ciklusprogram testületi vitájában
Tímár Gyula (Fidesz-KDNP), a Pénzügyi, Tulaj-

donosi és Jogi Bizottság elnöke megjegyezte,
hogy a tervezet a kiegyensúlyozott gazdálkodásra
alapoz, s világosan meghatározza az ágazati prio-
ritásokat. Dávid Klára (MSZP) a kedvezõtlen
adottságú üres helyiségek értékesítési ütemének
felgyorsítását szorgalmazta, szerinte ezektõl jel-
képes összegért is érdemes megszabadulni, mert
jelentõs költségeket termelnek, haszon viszont
nem származik belõlük. 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Szeretnék elérni, hogy a vári behajtás szabályozása és mûködtetése a kerülethez kerüljön

A képviselõ-testületi ülésen történt

Gazdasági ciklusprogram készült

A budavári közönség elõjegyzési naptárában
fél évtizede minden hónap utolsó keddje fog-
lalt, hiszen az az este a Márai Szaloné. Sze-
rencsére akadnak még üres keddek, amikor a
kultúrára és mûvészetekre nyitott hallgatóság
újabb szellemi kalandozás részese lehet. Az
április 12-én megnyíló Budavári Zenei Sza-
lon ezentúl havonta várja a zenetörténet és a
muzsika barátait. Az új programsorozatról a
szalon házigazdájával, Szilasi Alexszel beszél-
gettünk.

s Sokan gondolják úgy, hogy a zeneszalon idejét-
múlt mûfaj. A csúcstechnika és a tömegkommuni-
káció korában milyen létjogosultsága lehet e bensõ-
séges formának?

Az alkotók számára az arisztokrata szalonok kí-
náltak elõször lehetõséget arra, hogy bebizonyít-
hassák: házigazdájukkal egyenrangúak. A mû-
vész egyetlen vagyona ugyanis saját zsenialitása.
A 19. század elsõ évtizedeiben a polgárság is ki-
alakította a saját értékrendjét. A polgári ottho-
nokban a nappali és ebédlõ vált kulturális köz-
ponttá, ahol elmélyült témákról lehetett beszél-
getni. Párizsban hajdan Balzac, George Sand,
Chopin vagy akár Heine is szalonokban találko-
zott barátaival, olvasóival, mûvésztársaival.
Nem hiszem, hogy letûnt ez a korszak. Magam
húsz éve tartok fenn szalont a saját lakásomban.
A házi hagyomány szerint koncert elõtti idõ-
szakban, szûk társaságban eljátszom a legköze-
lebbi hangverseny darabjait. Annak idején azért
indítottuk útjára ezt a kezdeményezést, hogy el-
higgyék az emberek, a szalon bárki által létrehoz-
ható. Az ilyen alkalmakkor kiderül, hogy a mû-
vész és a mûvészet  megközelíthetõ. A befogadó
és az alkotó közeg közvetlenül találkozik, és a

reflexiókra reagálva néha még az is elõfordul,
hogy az alkotó megváltoztatja a zenemûvet.
s A romantikus zeneszerzõk személyes kedvencei?   

Zeneakadémistaként tudatosan kerültem a ro-
mantikusokat, nem szerettem volna, ha az érzel-
mek uralják a játékomat, de a mestereim annak
idején megkövetelték, hogy minden zenei for-
mában otthon legyek. Talán azért kapcsolják a
nevemet a romantikus szerzõkhöz, mert Cho-
pin összes mûvét CD-re rögzítem. Ha megkér-
dezné, mit vinnék magammal egy lakatlan szi-
getre, azt válaszolnám: nem vinnék semmit, de
a fejemben az eddig elemzett Bach mûvek bizto-
san pörögnének tovább. (Folytatás a 4. oldalon)

Elfogadta képviselõ-testület a Budavári Önkormányzat gazdasági cik-
lusprogramját, amely képet ad a feladatok finanszírozhatóságáról,
prognosztizálja a várható bevételeket, és összegezi, hogy az egyes ágaza-
tok vonatkozásában hol tart és hová szeretne eljutni a kerület. A testü-

leti ülésen a vári behajtás szabályozásának szükséges felülvizsgálatáról,
egy Chopin-szobor felállításáról, valamint a társadalmi szervezetek pá-
lyázati támogatásáról is szó esett – ez utóbbi célra 10 millió forint ke-
retösszeg áll rendelkezésre.

Zeneszalon Szilasi Alexszel 

1848-ban az országgyûlés Széchenyi István gróf
javaslatára alkotott törvényt a vasútépítések elin-
dításáról. A prioritást élvezõ tervek között szere-
pelt a Budáról a Balaton mellett Fiuméig megépí-
tendõ vasútvonal, ám ennek megvalósítását egy
idõre megakadályozta az eltiport szabadságharc,
majd az azt követõ osztrák elnyomás. Az 1850-es
évek közepétõl lendült fel ismét a vasútépítés, kö-
szönhetõen annak, hogy – a fejlesztések magas
költségei miatt – a meglévõ állami vonalakat elad-

ták, a továbbiak építését pedig magánvállalkozók-
nak engedélyezték. A vasútügyek ebben az idõ-
ben három nagy magánvasúti társaság kezében
összpontosultak, ezek egyike volt a Déli Vaspálya
Társaság (röviden Déli Vasút), amely az ország
egyik legnagyobb magánvasútja volt. A társaság
által kivitelezett Buda-Nagykanizsa vasútvonalat
1861-ben adták át: április 1-jén indult el a budai
végállomásról az elsõ, menetrendben meghirde-
tett személyvonat.                            (Folytatás a 3. oldalon)

150 éves a Déli pályaudvar
Százötven évvel ezelõtt nyitották meg a Buda-Kanizsa vasútvonalat, ekkor gördült ki az elsõ sze-
mélyszállító vonat a mai Déli pályaudvar elõdjének számító Budai Indóházból. Az évforduló al-
kalmából vasúttörténeti vándorkiállítás nyílt a pályaudvar aluljárószintjén.

Meghívó
A Magyar Holocaust Emléknapja alkalmából a
Budavári Önkormányzat koszorúzással egybekötött
megemlékezést szervez 2011. április 15-én 10.00
órakor Angelo Rotta pápai nuncius emléktáblájánál
(I. ker., Dísz tér 4-5.).

Hatvanhét évvel ezelõtt, 1944. április 16-án vet-
te kezdetét a magyarországi zsidóság gettóba zárása.
A magyar millennium évétõl - az áldozatok emléké-
re, minden jóakaratú ember lelkiismeretének ébren
tartására és az utánunk jövõ nemzedék okulására -
április 16-a a Magyar Holocaust Emléknapja.

Nagyböjti 
hangverseny
Április 16-án szombaton 19.00 órakor a Ta-
báni Plébániatemplomban (Budapest, I. ker., At-
tila út 11.) az idén 300 éve született Davide Perez
Nagyheti lamentációit hallgathatják meg az ér-
deklõdõk. Elõadják: a Purcell kórus és az Orfeo
Zenekar Kamaraegyüttese (korabeli hangszere-
ken) Maróth Bálint – cselló, Janzsó György –
nagybõgõ, Gyöngyösi Levente – orgona. Vezé-
nyel: Vashegyi György. A rendezvény ingyenes.
Bõvebb információ: www.orfeo.hu.

Megemlékezés a
Költészet Napján
A Budavári Önkormányzat és a Márai Sándor
Kulturális Közalapítvány hagyományosan áp-
rilis 11-én 11.00 órakor tartja költészet napi
megemlékezését Márai Sándor szobránál (I.
ker., Mikó utca - Logodi utca sarok). Az idei meg-
emlékezésen ünnepi köszöntõt mond: Oláh
János József Attila-díjas költõ. A koszorúzással
egybekötött megemlékezésre mindenkit szere-
tettel várnak.
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Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Budapest I. kerület Helyi Választási
Bizottsága – képviselõ megbízásról történõ lemondás miatt – a
Budapest I. kerület 06. számú egyéni választókerületében a meg-
üresedett mandátum betöltésére 

2011. május 22. napjára (vasárnapra),
tûzte ki az idõközi helyi önkormányzati képviselõ választást.

*    *    *
Szükséges ajánlások
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkor-
mányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi ön-
kormányzati képviselõk választásán történõ végrehajtásáról szóló
5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet 6. § (1) bekezdés g) pontja alapján
közzéteszem, hogy a Budapest I. kerület 06. számú egyéni válasz-
tókerületében a 2011. május 22. napjára kitûzött idõközi képvi-
selõ választáson a közszemlére kerülõ névjegyzék adatai alapján
a választópolgárok száma 2319 fõ. A helyi önkormányzati képvi-
selõk és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§. (1) bekezdés alapján a jelöltajánláshoz szükséges ajánlások
száma legalább 24 db.

*    *    *
Hirdetmény
Értesítem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a választási eljárásról
szóló, többször módosított 1997. évi C. törvény (Ve.) 14. §. (1) bekez-
dése alapján 

2011. április 6-tól április 10-ig
közszemlére teszem a 06. számú egyéni választókerületben 2011.
május 22. napjára kitûzött idõközi választás névjegyzékét.

Ezen idõ alatt lehet a Ve. 20/E. §. (1) bekezdése értelmében kifo-
gást elõterjeszteni a névjegyzékbõl való kihagyás, törlés vagy jogel-
lenes felvétel miatt a HVI vezetõjénél.

A közszemlére tett választójogosultak névjegyzéke megtekinthe-
tõ a Polgármesteri Hivatal Okmányirodáján (1013 Attila út 12.) ügy-
félfogadási idõben.
Ügyfélfogadási idõpontok: 

2011. április 8.  péntek 8.00-16.00 óráig
2011. április 9. szombat 8.15-16.00 óráig
2011. április 10. vasárnap 8.15-16.00 óráig
2011. április 11-tõl a Helyi választási Iroda – a névjegyzék-

kel kapcsolatos feladatokat tekintetve - ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ : 14.00-18.00 óráig
Kedd: 8.00-16.00 óráig
Szerda: 8.00-16.00 óráig
Csütörtök: 8.00-16.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig.

*    *    *
Tájékoztató az idõközi választásról 
Tisztelt Választópolgárok!
Az idõközi választáson kizárólag a 06. számú egyéni választókerület-
ben bejelentett lakóhellyel vagy ennek hiányában bejelentett (lakcím-
kártyán feltüntetett) tartózkodási hellyel rendelkezõ választópolgár-
ok szavazhatnak, azaz azok az állampolgárok, akik az Attila út –
Pauler utca – Logodi utca – Tábor utca – Mikó  utca – Lovas út – Zerge
lépcsõ – Bugát utca – Korlát utca által határolt területeken laknak.

Szavazni lakóhely (tartózkodási hely) alapján a 11. számú szavazó-
körben a Szociális Szolgáltatási Központ – Attila út 89., valamint a
12. számú szavazókörben a Petõfi Gimnázium – Attila út 43. szám
alatt kialakított szavazóhelyiségben lehet. 

Az érintett választópolgárok a nyilvántartásba (névjegyzékbe)
történt felvételükrõl, továbbá a szavazás helyérõl, idejérõl a szava-
zással kapcsolatos egyéb tudnivalókról szóló értesítõt (kopogtató
cédulát) az ajánlószelvénnyel együtt 2011. április 4-7-e között a pos-
tán keresztül kapják meg.

Az a választópolgár, aki a fent megjelölt utcák által határolt terü-
leten lakik, de nem kapott értesítõt tájékoztatásért a Polgármesteri
Hivatal Okmányirodájához fordulhat (1013 Budapest, Attila út 12.). 

A választáson választójoggal rendelkezõ állampolgárok névjegy-
zékét 2011. április 6-tõl április 10-én 16 óráig közszemlére tesszük a
Helyi Választási Irodán, kerületünkben az Okmányirodán (1013 Attila
út 12.). A nyilvántartás megtekinthetõ a jelzett napokon 8.15-16 óráig. 

A névjegyzékbõl való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel
miatt szintén a közszemlére tétel idõtartama alatt lehet kifogást be-
nyújtani a Helyi Választási Iroda vezetõjéhez.

A módosított névjegyzék 2011. május 20-án 16 óráig tekinthetõ
meg a Helyi Választási Irodán, kerületünkben az Okmányirodán
(1013 Attila út 12.). 

Az a személy, aki az idõközi választással érintett településen
ugyan érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik, de bejelentett la-
kóhelye másik településen van, nem vehetõ fel a névjegyzékre.

Az a személy, akinek sem érvényes lakóhelye, sem érvényes tar-
tózkodási helye nincs, de az adott településen településszintû lak-
címmel rendelkezik (Budapest, I. kerület) csak abban az esetben
lenne választójogosult, ha az idõközi választásra abban az egyéni
választókerületben kerülne sor, amelyben az általános önkormány-
zati választáson is szavazhattak a település szintû lakcímmel ren-
delkezõ személyek. Tehát ezen az idõközi választáson nem rendel-
keznek választójogosultsággal. 
Igazolással szavazás

Az idõközi választás esetén igazolással csak az szavazhat, akinek
a lakóhelye és tartózkodási helye egyaránt a választással érintett vá-
lasztókerület területén belül található. Az igazolással szavazás felté-
tele, hogy a választópolgár lakóhelye mellett legkésõbb a választás
kitûzését (2011. március 21.) megelõzõ 30. napig létesítette a tartóz-
kodási helyet, amely a szavazás napján is érvényes.

Abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik,
választójogát nem tudja gyakorolni.

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

Az ajánlásról
A választáson független jelöltek és – a választási bizottsághoz be-

nyújtott és nyilvántartásba vett – jelölõ szervezetek által állított je-
löltek indulhatnak. 

Az a választópolgár ajánlhat, akinek lakóhelye az egyéni választó-
kerületben van.

Jelöltet ajánlani ajánlószelvényen lehet. Ajánlást kizárólag a helyi
választási iroda által a választópolgároknak megküldött hivatalos
ajánlószelvényen lehet gyûjteni, azok másolása – még a kitöltést
megelõzõen is - tilos.

Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlószelvény kitöltésének szabályai:

Az ajánló választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti családi és
utónevét, lakcímét, személyazonosítóját (személyi számát), az aján-
lott személy családi és utónevét, a jelölõ szervezet nevét, illetve füg-
getlen jelölt esetén a független jelölés tényét. Amennyiben két vagy
több szervezet közös jelöltet kíván állítani, az ajánlószelvényen va-
lamennyi érintett szervezet nevét fel kell tüntetni.  Az ajánlószel-
vényt az ajánló választópolgárnak saját kezûleg alá kell írnia.
Nem gyûjthetõ ajánlószelvény:

* munkahelyen,
* munkaidõben, vagy munkaviszonyból, illetõleg munkavégzés-

re irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség
teljesítése közben,

* a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati
viszonyban levõ személytõl a szolgálati helyen vagy szolgálati fel-
adat teljesítése közben,

* tömegközlekedési eszközön,
* állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak elõnyt adni

vagy ígérni, valamint az ajánlásért elõnyt kérni, illetõleg elõnyt
vagy annak ígéretét elfogadni tilos!
Érvénytelen az, az ajánlás, amelyet:

* nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
* az ajánlási szabályok megsértésével gyûjtöttek.
Érvénytelen akkor is az ajánlás, ha az ajánló választópolgár a hi-

vatalos ajánlószelvényre nem vezette rá hiánytalanul mindazokat az
adatokat, amelyeket az „ajánlószelvény kitöltésének szabályai”
címszó alatt kerültek felsorolásra.

Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valameny-
nyi ajánlása érvénytelen. Aki több jelöltet is ajánlott, annak va-
lamennyi ajánlása érvénytelen.

Az ajánlószelvényekrõl, illetõleg az azokon feltüntetett adatokról
másolatot készíteni szigorúan tilos.

Az egyéni választókerületi jelöltet állító pártok, valamint a füg-
getlen jelöltek a helyi választási bizottságba, valamint a szavazat-
számláló bizottságokba is megbízhatnak egy-egy tagot.

A megbízott tagot a jelölt jogerõs nyilvántartásba vételét követõ-
en, de legkésõbb 2011. május 6-án 16 óráig lehet bejelenteni a vá-
lasztási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság esetén a
helyi választási iroda vezetõjénél, kerületünkben az Okmányirodán
(1013 Budapest, Attila út 12.).

A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független je-
lölt vagy meghatalmazottja, illetõleg a párt bíróság által bejegyzett
képviselõje vagy az általa adott írásbeli meghatalmazással rendelke-
zõ meghatalmazott jogosult, de a meghatalmazással rendelkezõ
képviselõ további meghatalmazást adhat.

A közös listát állító pártok közösen bízhatnak meg tagot a válasz-
tási bizottságokba.

A független jelölt, illetõleg a párt által megbízott választási bi-
zottsági tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a választott tago-
kéval. Így a megbízott tag nemcsak figyelemmel kíséri a választási
bizottság munkáját, hanem tevékenyen részt is vesz benne, a bizott-
ság rendelkezésére álló valamennyi információt megismerheti. A te-
vékenysége során tudomására jutott személyes adatokat azonban
sem az õt megbízó párt vagy független jelölt részére, sem bárki
másnak nem adhatja ki!

Tisztelt Választópolgárok!
Tisztelt Jelöltek, Jelölõ szervezetek!
A jelölõszervezeteket és a jelölteket a Budapest I. kerületi Helyi
Választási Bizottság (HVB) veszi nyilvántartásba. Jelöltet az ajánló-
szelvények átadásával egyidejûleg legkésõbb 2011. április 22-én 16
óráig lehet bejelenteni az illetékes Helyi Választási Bizottságnál. 

Ha a jelölõszervezet, illetõleg a független jelölt nem adja le az
összes, általa gyûjtött ajánlószelvényt, akkor a be nem nyújtott
ajánlószelvényeket 2011. április 25-én 16 óráig meg kell semmi-
sítenie, e tényrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, és a jegyzõkönyvet
2011. április 28-án 16 óráig át kell adnia a helyi választási bi-
zottságnak.

A jelölt bejelentése a választási eljárásról szóló 1997. évi c. törvény-
nek a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint
a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán történõ végre-
hajtásáról szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet mellékletének mintá-
ja szerinti „E” jelû formanyomtatványon, míg a jelölõ szervezet
bejelentése a „P” jelû formanyomtatványon történik.

A jelölõ szervezetet a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántar-
tásából a választás kitûzését (2011. március 21.) követõen kiállított
kivonat csatolásával kell bejelenteni. A bejelentést a társadalmi szer-
vezet arra jogosult képviselõje vagy annak meghatalmazottja tehe-
ti meg.

Az egyéni választókerületben induló jelöltet az E jelû forma-
nyomtatványon kell bejelenteni, mellékelve hozzá az ajánlószelvé-
nyeket. Képviselõjelölt az lehet, akit az adott  választókerületben
lakóhellyel rendelkezõ választópolgárok legalább 1%-a jelöltnek
ajánlott. A 6. számú egyéni választókerületben a választópolgárok
száma  2319 fõ, ennek megfelelõen a jelölt ajánláshoz   24 db érvé-
nyes ajánlószelvény összegyûjtése szükséges.   
Kampány

A közszemlére tett névjegyzék (fény) másolatát a Helyi Válasz-
tási Iroda vezetõje a jelölt, jelölõ szervezet által írásban bejelentett
igénye alapján díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett 2011.
május 2. napját követõen adja át. Ugyan ezen idõponttól adja át a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiva-
tala a névjegyzékben szereplõ választópolgárok családi és utónevét,
valamint lakcímét a jelölteknek, jelölõszervezeteknek kérésükre,
díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett. Az így teljesített
adatszolgáltatás adatait legkésõbb 2011. május 22-én meg kell sem-
misíteni. Az errõl készült jegyzõkönyvet 2011. május 25-ig a Helyi
Választási Iroda vezetõjének át kell adni.  

A választási kampány 2011. május 22-én 0 óráig tart. 
Kampányt folytatni 2011. május 22-én 0 órától 19 óráig tilos.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték,

2011. június 22-ig köteles eltávolítani.

Helyi Választási Iroda vezetõje:
dr. Deák Ferenc, jegyzõ. Cím: 1014 Kapisztrán tér 1. telefonszám:
458-3015, telefax: 458-3001.

A választások elõkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jo-
gi, szervezési tájékoztatás, felvilágosítás kérhetõ a 489-4441 tele-
fonszámon, a Helyi Választási Iroda helyettes-vezetõjétõl:
Fekete Sándornétól, illetve személyesen a 1013 Attila út 12. szám
alatt mûködõ okmányirodán.
Választási Információs Szolgálat: dr. Pók Tiborné. Cím: 1014
Kapisztrán tér 1. telefonszám: 458-3015

Névjegyzékkel kapcsolatos információk (igazolás, okmá-
nyokkal kapcsolatos tájékoztatók): 
Gorzás Renáta. Cím: 1013 Attila út 12., telefonszám: 489-4443, te-
lefax: 489-4444.

dr. Deák Ferenc , a Helyi Választási Iroda vezetõje 

Idõközi önkormányzati képviselõ választás

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 8/2011. (IV.1.) Kt. rende-
lete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testület és Szervei Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatáról szóló 7/2008. (IV. 3.) Kt. ren-
delet módosításáról

1.§
Az SZMSZ bevezetõ részének szövege a következõk sze-
rint egészül ki:

„A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a to-
vábbiakban: Önkormányzat) Képviselõ-testülete az Al-
kotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában, a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a további-
akban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következõ Szervezeti és Mûködési Szabályzatot
(a továbbiakban: SZMSZ) alkotja, amely a korábbi egysé-
ges szerkezetû 14/1995. (VII. 10.) Kt. rendelettel szabá-
lyozott SZMSZ helyébe lép.”

2. §
Az SZMSZ 5.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„5.§ (1) Az Önkormányzat képviselõ-testülete a helyi ön-

kormányzati választásokon megválasztott 14 települési
képviselõbõl és a közvetlenül választott polgármesterbõl
áll (1. sz. függelék).”

3. §
Az SZMSZ 5.§ (5) bekezdésében szereplõ eskü szövege a
következõ:

,,Én, ................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz hû leszek; az Alkotmányt a többi jogsza-
bállyal együtt  megtartom, és megtartatom; a tudomá-
somra jutott titkot megõrzöm, (a tisztség megnevezése)
tisztségembõl eredõ feladataimat a kerület fejlõdésének
elõmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében
lelkiismeretesen teljesítem.” 

(A megválasztott önkormányzati tisztségviselõ meg-
gyõzõdése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

4. §
Az SZMSZ 11. § (2) bekezdésének szövegébõl törlésre
kerül „a polgármester által kijelölt” szövegrész. A máso-
dik mondatban az „alpolgármesterek” megnevezés he-
lyébe az „alpolgármester” megnevezés kerül.

5. §
Az SZMSZ 35. § (6) bekezdése az alábbi mondattal egé-

szül ki: „35.§ (6) A rendelettervezet szakszerû elõkészí-
tésérõl a jegyzõ gondoskodik. A rendelet-tervezetet in-
dokolással együtt kell a Képviselõ-testület elé terjesz-
teni.”

6. §
Az SZMSZ 38. § (5) bekezdése az alábbiak szerint mó-
dosul: 

„ 38.§ (5) A rendelet hivatalos megjelölése a követ-
kezõ:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének .......... /.......... (.........) önkor-
mányzati rendelete (a rendelet sorszáma per évszám, va-
lamint a kihirdetés dátuma /hónap, nap) ...........................
(a tárgy megjelölése)”.

7. §
Az SZMSZ 38. §-a kiegészül a (6) és (7) bekezdésekkel:
„38. § (6) A jegyzõ folyamatosan figyelemmel kíséri a
rendeletek hatályosulását és a tapasztalatokról kétéven-
ként beszámol a Képviselõ-testületnek. 

(7) A jegyzõ gondoskodik az önkormányzati rendele-
tek elõzetes- és utólagos hatásvizsgálatáról. Az elõzetes
hatásvizsgálat lefolytatásával felméri a szabályozás vár-

ható következményeit. Az utólagos hatásvizsgálat során
összeveti a rendelet megalkotásakor várt hatásokat a
tényleges hatásokkal. A vizsgálatok eredményérõl tájé-
koztatja a Képviselõ-testületet.”

8. §
Az SZMSZ 39. § az alábbi mondattal egészül ki: „39. § A
képviselõ-testület a feladat- és hatáskörébe tartozó -
rendeleti szabályozást nem igénylõ - ügyekben határo-
zattal dönt. A jegyzõ a normatív határozatot a rendelettel
azonos módon, a 38.§-ban foglaltak szerint hirdeti ki.”

9. §
Az SZMSZ 41. § (4) bekezdésében az „ügyfélszolgálati
irodáján” helyett az „ügyfélszolgálatán” kifejezés, vala-
mint „a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatal vezetõjének” helyett „Budapest Fõváros Kor-
mányhivatala vezetõjének” kifejezés szerepeljen.

10 . §
HHaattáállyybbaa  llééppééss

A Rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba.

dr. Deák Ferenc     dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ                              polgármester

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleett
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A képviselõ-testületi ülésen történt

Gazdasági ciklusprogram készült
(Folytatás az 1. oldalról)
Váradiné Naszályi Márta (LMP) a környezetvéde-
lem különbözõ formáit jelenítené meg a gazdasá-
gi programban, s számos, ilyen irányú kiegészítést
is megfogalmazott – például a helyi adókon ke-
resztül ösztönözné az energiahatékonysági beru-
házásokat és hulladék-csökkentõ programokat
indítana.

– A legdrágább, ha üresen állnak a helyiségeink
– reagált egyetértõen dr. Lukácsné Gulai Anna
pénzügyi igazgató a szocialista képviselõ vélemé-
nyére; mint mondta, annak érdekében, hogy az
üres helyiségeket az eddiginél nagyobb sikerrel
tudják értékesíteni, egyszerûsíteni fogják a pályáz-
tatás módszerét. Az LMP képviselõjének javasla-
tait hasznosnak találta, ezek többsége azonban
véleménye szerint nem a gazdasági programban,
hanem az egyes ágazati koncepciókban jelenhet
majd meg.

A kerület polgármestere Váradiné Naszályi
Márta javaslatcsomagjából egy elemet – a lakos-
ság környezettudatos gondolkodását erõsítõ
kommunikációs eszközök alkalmazását – be-
emelt a 2011-2014-es programba. Dr. Nagy Gá-
bor Tamás a ciklusprogram egészét egy alapos,
informatív dokumentumnak nevezte, mely a kö-
vetkezõ években az önkormányzat munkájának
homlokterében állhat.

Koncepció a vári behajtásról

A képviselõ-testület az elõzõ, március 3-i ülésén ar-
ról foglalt állást, hogy támogatja egy egységes fõvá-
rosi parkolási rendszer bevezetését, de arra kérte a
fõváros vezetését, hogy engedje át a Budavári Ön-
kormányzatnak a vári behajtás tekintetében a ren-
deletalkotás jogát, vagy építse be a kerület szabá-
lyozástervezetét az általa alkotott rendeletbe. A
szabályozási terv kidolgozásához most fogadta el
az irányelveket a testület. Ezek szerint a vári belép-
tetés technikai fejlesztése során indokolt lenne a
vonalkódos kártyák bevezetése, melyek a jelenle-
gieknél több információt tudnának tárolni, emel-
lett olcsóbban elõállíthatók és könnyebben kezel-
hetõek lennének. A rendszámfelismerõ rendszer,
valamint a kamerahálózat korszerûsítése szüksé-
ges ahhoz, hogy szankcionálni tudják az idõtúllé-
pést követõen, engedély vagy pótdíj nélkül kihaj-
tó autósokat. 

A Dísz téri várakozási övezetben automatákat
kellene kihelyezni, így a kapuknál megszûnne a
pénzforgalom. Az engedélyek kiadásának jelenleg
átláthatatlan rendszerét egyszerûsítenék oly mó-
don, hogy minden engedély kiadására Budavári
Önkormányzat lenne jogosult. Dr. Nagy Gábor
Tamás a koncepció tárgyalása során kifejtette: sze-
retnék elérni, hogy a vári behajtást illetõen a sza-
bályozás és a mûködtetés feladata egyaránt a kerü-
letnél összpontosulna. 

Chopin-szobor a Horváth-kertben
Tavaly október 23-án Varsó Sródmiescie kerüle-
tének polgármestere, Wojciech Bartelski látoga-
tása során esett szó arról, hogy a 2010-es Chopin-
emlékév, valamint a 2011-es Liszt-bicentenárium
alkalmából, a XIX. század két nagy zeneszerzõjé-
nek kölcsönösen szobrot állítana Varsó belvárosa
és Budapest I. kerülete. 

Az elképzelés megvalósításához mostani ülé-
sén hozzájárulását adta a képviselõ-testület: en-
nek alapján  Gerõ Katalin szobrászmûvész Liszt-
portrészobrát, amelyet a mûvésznõ közcélú fel-
ajánlásként alkotott, az önkormányzat bronzból
kiönteti és a lengyel fõváros Sródmiescie kerüle-
tének ajándékozza – cserébe Chopin bronz mell-
szobráért, amit Adam Roman lengyel szobrász-
mûvész készített. A Chopin-brüsztöt a Horváth-
kert Krisztina körút menti nyugati sávjában egy
kõ posztamensen, kõvel burkolt háttér-felépít-
ménnyel együtt helyeznék el. Ezzel erõsítenék a
park mûvészeti-emlékhely jellegét, hiszen Joseph
Haydn zeneszerzõ, valamint Déryné Széppataki
Róza, az elsõ magyar opera-énekesnõ szobra is itt
található.

Határozat született arról, hogy az önkormány-
zat – a fõváros tulajdonosi hozzájárulását követõ-
en – állítsa vissza idõsebb és ifjabb Hollán Sándor
1946-ban megsemmisített emléktábláját. 

Pályázat társadalmi szervezeteknek 

Idén 10 millió forintos keretösszeggel ír ki pályá-
zatot az önkormányzat a társadalmi szervezetek és
közcélú feladatok támogatására: a költségvetés-
bõl biztosított keretbõl az I. kerületben mûködõ
kisebbségi önkormányzatok, szervezetek, közös-
ségek kulturális, mûvészeti és sport tevékenységé-
nek, valamint az itt megvalósuló szociális, egész-
ségügyi és gyermekjóléti kiegészítõ programok,

karitatív célok segíthetõek. A pályázatok benyúj-
tásának határideje 2011. május 2., az elbírálás
2011. május 31-ig történne meg. Patthy Szabolcs
képviselõ (Fidesz-KDNP) kezdeményezésére a
testület jóváhagyta, hogy a pályázatokban szerep-
lõ programokat ne csak jövõ év január 31-éig, ha-
nem 2012. március 31-ig lehessen megvalósítani
– várhatóan ugyanis a következõ évi pályázat is
csak a költségvetés elfogadását követõen, március
végén fog megjelenni. (A pályázati kiírás a 6. ol-
dalon olvasható).

A képviselõk hozzájárulásával az önkormány-
zat újabb három évvel meghosszabbítja az Orfeo
Zenei Alapítvánnyal kötött, 2011. augusztus 31-
én lejáró közszolgáltatási szerzõdést. A Purcell
Kórust és az Orfeo Zenekart mûködtetõ szervezet
2008. szeptembere óta évi 7 millió forintot kap a
magas színvonalú régizenei produkciók létreho-
zására, a támogatás összege 2014-ig változatlan
marad.

Technikai jellegû módosítások történtek a
képviselõ-testület és szervei Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatának felülvizsgálata kapcsán, s a
törvényi elõírások szerint pontosították a Buda-
vári Egyesített Bölcsõdék alapító okiratát. A Far-
kas Ferenc Zeneiskola alapító okiratát is korrigál-
ták, mert – a testület korábbi döntésének megfe-
lelõen – a 2011-2012-es tanévre beiratkozó új nö-
vendékek csak az I. kerületi iskolák tanulói, illet-
ve az I. kerületben lakók lehetnek. Az alapdoku-
mentum a zeneiskola költözése miatt új székhely-
ként már a Lisznyai utca 40-42. szám alatti iskola-
épületet jelöli meg, ám az eddigi, Dezsõ utcai köz-
pont telephely marad mindaddig, amíg ott is ok-
tatás zajlik.

A testületi ülésen Velich Katalin (Fidesz-
KDNP) bejelentette, hogy kormányzati tisztvise-
lõi kinevezést kapott, ezért – az összeférhetetlen-
ségi szabályok miatt – lemondott képviselõi
mandátumáról, s ezzel együtt az Egészségügyi és
Szociális Bizottságban betöltött elnöki tisztségé-
rõl. A képviselõ számba vette az elmúlt években
a Krisztinavárosban elért eredményeket, így
egyebek között a Lovas úti bölcsõde és óvoda
korszerûsítését, a térfigyelõ kamerák telepítését,
a Lovas úton az alkalmi hajléktalanszállások fel-
számolását, a Roham utca és a Horváth kert fej-
lesztését. Mint mondta, öröm és megtiszteltetés
volt számára, hogy ezeknek részese lehetett. 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottságban az el-
nöki feladatokat a testület döntése alapján ezen-
túl Horváth Orsolya képviselõ (Fidesz-KDNP)
látja el. Dr. Deák Ferenc jegyzõ tájékoztatása sze-
rint a megüresedett képviselõi mandátum betöl-
tésére 2011. május 22-én tartanak idõközi válasz-
tást a 6. számú egyéni választókerületben, a 11. és
12. szavazókört érintõen. Addig 14 fõvel mûkö-
dik a képviselõ-testület. 

- d -

150 éves 
a Déli pályaudvar
(Folytatás az 1. oldalról)
A 150 évvel ezelõtti, jelentõs eseményre emlékezve április elsõ
napjaiban terepasztal-kiállítást és jármûbemutatót tartottak a
Déli pályaudvar 1-es vágányánál, valamint megnyitották a
Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum vándorkiállítását az
aluljárószinten, szemközt a metrókijárattal: a május 1-ig nyitva
tartó, hétköznap 12-18 óra, hétvégén 10-16 óra között látogatha-
tó tárlaton a pályaudvar történetével ismerkedhetnek meg az ér-
deklõdõk.

Április 1-jén egy emléktáblát is avattak a Déli pénztárcsarno-
kában a 150. évforduló alkalmából. Az ünnepségen Völner Pál,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelõs ál-
lamtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy Széchenyi István régi
tervei ma az Új Széchenyi Tervben folytatódnak, melyben kulcs-
szerepet kap a vasútfejlesztés: 2015-ig közel 650 milliárd forint
jut pályafejlesztésre. Szarvas Ferenc, a MÁV Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója pedig arról beszélt, hogy a nemzeti vasúttársaság és a vas-
utasság társadalmi elismertségének visszaállításához a vasúti
közlekedést az utasok számára vonzóvá kell tenni a szolgáltatás
színvonalának emelésével.

Az eseményen felszólalt a kerület polgármestere is, aki kiemel-
te: a vasútvonal megépítése több volt, mint egy gazdasági vállal-
kozás – ez egy civilizációs, modernizációs kérdés volt, a nemzeti
vasút pedig a magyar identitáshoz is hozzájárult. Dr. Nagy
Gábor Tamás köszönetet mondott mindazoknak, akik tervezõ-
ként, fejlesztõként, üzemeltetõként az elmúlt 150 évben a Déli
pályaudvart, a vasutat mûködtették. Külön megemlékezett egy
kiváló budai polgárról, Ney Ákosról, a MÁV egykori igazgatójá-
ról, aki több jeles vasútállomás tervét készítette el, és a balatoni
vasútvonalak korszerûsítése is az õ nevéhez fûzõdik. „Légy tuda-
tában értékeidnek!” – idézte a polgármester Széchényi Ferenc
gondolatát, majd ezt tovább fûzve úgy fogalmazott: a vasútnak
nem csak a múltja, hanem a jövõje is arra kötelez bennünket,
hogy azt mint értéket vegyük számba, ehhez pedig elengedhetet-
lenek a most elinduló fejlesztések. - d -

Szomszédünnep 2011. 

Nyissunk egymásra!
Idén, május 28-án a Budavári Önkormányzat
is csatlakozni kíván az országosan megrende-
zésre kerülõ Szomszédünnephez.

A Szomszédünnep célja, hogy az egy lakóte-
rületen élõ emberek a közös szervezés során
megtapasztalják az együtt töltött idõ örömét,
aminek késõbbi hozománya a mindennapo-
kat megkönnyítõ erõsebb összetartás és segít-
ségnyújtás.

A Szomszédünnep nemzetközi szinten im-
máron 10 éves múltra tekint vissza. Eredmé-
nyeinek híre páratlan gyorsasággal hódította
meg a világot, mára 5 kontinensen, 30 ország-
ban, 1200 városban több millió ember tart
Szomszédünnepet. 2010-ben Magyarorszá-
gon elsõként Pécsett a Hungarofest Nemzeti
Rendezvényszervezõ Nonprofit Kft. közremû-
ködésével került megrendezésre az ünnep.
Pécsett a rendezvény nagy sikert aratott, közel
2500 résztvevõvel. A tavalyi sikereknek kö-
szönhetõen idén a rendezvény országos szin-
ten kerül megrendezésre.

A Szomszédünnep lényege, hogy a kisközös-
ségek magukénak érezzék az ünnepet, érezzék
át a saját szervezés örömét, a közösség kovácso-
lásának erejét, így a szervezésben a legnagyobb
szerepe a helyi civileknek és aktivistáknak van,
akik a saját kisközösségükben kezdik el szer-
vezni az eseményt. Bármilyen lakótér részt ve-
het az ünnepben, hiszen utca, park, tér min-
den lakóközösség közelében van. 

Várjuk azokat a lelkes szervezõket, akik saját
lakóhelyükön vállalják, hogy összehozzák a la-
kókat. Reméljük, hogy együtt felhívhatjuk a fi-
gyelmet arra, hogy egy kis odafigyeléssel szebbé
tehetjük közös hétköznapjainkat. Jelentke-
zésüket a jambor.szonja@budavar.hu és a bla-
zsovics.livia@budavar.hu címen várjuk. To-
vábbi információ: 458-3044.

Közgyûlés 
a Gellérthegy-védõ
Egyesületben
A Gellérthegy-védõ Egyesület 2011. április 20-
án 18 órakor tartja éves közgyûlését a Corvi-
nus Egyetem Kertészeti Kara Ménesi út 44.
szám alatti épületének földszinti, üvegezett ter-
mében. Az Egyesület tevékenységérõl szóló be-
számolón túl a közgyûlés – jövõbeni tevékeny-
ségének széleskörû megalapozása érdekében -
számba veszi az idõszerû gondokat, problémá-
kat, feladatokat, a kapcsolatépítés lehetõségeit
is. A közgyûlés nyitott minden a terület gond-
jaiban - és megoldásuk szándékában – osztoz-
ni kívánó érdeklõdõ elõtt. 

Még õsszel kezdõdött meg a Mikó utcai
Szitakötõ játszótér régóta várt átépítése.
Az európai uniós szabványnak megfelelõ
játszóeszközök kihelyezése mellett, a
népszerû, azonban sokáig meglehetõsen
rossz állapotú játszófelület teljesen meg-
újul. A munkálatok várhatóan áp-
rilis végén fejezõdnek be.

A Vérmezõ területén található Mikó
utcai játszótér évtizedek óta nagy nép-
szerûségnek örvend a gyermekes csalá-
dok körében, felszerelése és kialakítá-
sa azonban egyre kevésbé felelt meg a
családok elvárásainak. Elavult játszó-
szereit többnyire a kisgyermekek hasz-
nálták, a nagyobb mozgásigényû kor-
osztályoknak nem nyújtottak megfele-
lõ szórakozást. 

Ráadásul az elmaradt fejlesztések
miatt az utóbbi években a meglévõ esz-
közök is teljesen elhasználódtak, a ját-
szófelületek megkoptak, a sportpályá-
kat kikezdte az idõ vasfoga, az esést fel-
fogó burkolatok hiánya és a törött be-
ton elemek a gyerekek testi épségét is
veszélyeztették. 

A Zöldülõ Budapest program kere-
tében tavaly õsszel végre elindulha-
tott a teljes átépítés. A tervezéskor ar-
ra törekedtek, hogy egy olyan szabadidõs
felület jöjjön létre, ahol minden gyerek
megtalálja a számára izgalmas játékokat.
Ennek érdekében a játszóteret három
részre osztják, az elkülönített felületeken a
korcsoportoknak megfelelõ ingergazdag
játszóeszközöket, többfunkciós csúszdás

mászóvárat, kör alakú forgóelemet, egy
óriási mászó rendszert, csúszdát, ugrósort,
és több nagyméretû, színes gumigömböt
telepítenek.  

A felújítás során a szitakötõ szobor kö-
zelében már meglévõ csobogó beüzemelé-

sével új közösségi helyet alakítanak ki,
ezen kívül három biciklitároló és két for-
matervezett szelektív hulladékgyûjtõ szi-
get is helyet kap a játszótéren. Egyes térré-
szek a tavirózsa levélformájának megfele-
lõen kerülnek kialakításra, míg az egyedi
telített fa ülõfelületû, támlás kék, zöld és

türkiz színekben pompázó padok szitakö-
tõ-testet imitálnak. A munka jelenleg is
zajlik, már elkészült a közvilágítás kialakí-
tása, helyükre kerültek a játszószerek, el-
készültek a szegélyek, a homokfeltöltések
és a majdani, részben ütéscsillapító burko-

lat alapja. Márciusban megkezdõdött a
növényzet rendezése, a padok kihelyezése,
valamint a játszóeszközök közötti foltok
végsõ burkolatainak kialakítása és a kapuk
zárszerkezetének szerelése. 

A játszótér felújítása várhatóan április
végére fejezõdik be.

Folytatódik a Szitakötõ játszótér átépítése

Emléktábla avatás 
Hollán Sándor tiszteletére
A Budavári Önkormányzat 2011. április 22-én,
10.00 órakor visszaállítja a Lánchíd budai pillé-
rére idõsebb és ifjabb Hollán Sándor 1920-ban el-
helyezett és 1946-ban megsemmisített emléktáblá-
ját. Idõsebb Hollán Sándort, a Posta Takarékpénz-
tár igazgatóját, miniszteri tanácsost, és fiát, ifjabb
dr. Hollán Sándor kereskedelemügyi államtitkárt,
a MÁV igazgatóját 1919-ben, a vörösterror idején
hurcolták el a különítményesek I. kerületi, Pauler
utcai otthonaikból. A két Hollánt a Lánchídra vit-
ték fel és a budai pillér mellett agyonlõtték õket, holt-
testüket a Dunába vetették. A konszolidációt köve-
tõen a Kereskedelemügyi Minisztérium állított ne-
kik emléktáblát - ennek pontos mását helyezi el ismét
az Önkormányzat a Lánchídon. 
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A Dalai Láma tanítását követi
a Sambhala Tibet Központ

„Legyetek 
boldogok!”

Filmvetítések, elõadások, jóga, meditáció
és számtalan más különleges program vár-
ja az érdeklõdõket a Sambhala Tibet Köz-
pontban. A Tibetet Segítõ Társaság kultu-
rális centruma három évvel ezelõtt költö-
zött a Krisztinavárosba.

– Több mint húsz éve ismerkedtem meg a
buddhizmussal, mellyel kereskedõi munkám
révén kerülhettem kapcsolatba. A nyolcvanas
években, egy elõadáson találkoztam elõször ez-
zel a vallással, filozófiával és egyben életformá-
val, amely olyan mély nyomot hagyott ben-
nem, hogy elkezdtem komolyabban foglalkoz-
ni vele – meséli Hendrey Tibor, aki 1994-ben
hozta létre a Tibetet Segítõ Társaság Alapít-
ványt. Mint mondta, a társaságot ismerõsei
inspirálására, a Dalai Láma elsõ magyarorszá-
gi látogatásának támogatására alapította. A
Láma azóta hétszer járt hazánkban, és majd-
nem minden alkalommal a társaság közremû-
ködésével érkezett – 2000-ben és 2010-ben az
õ meghívásukra jött el Magyarországra.

Bár szervezetük a világ számtalan országá-
ban mûködõ támogató közösségekhez hason-
lóan azzal a céllal jött létre, hogy kiálljon a
Kína által elfoglalt Tibet valóságos autonómi-
ája mellett és a tibetiek emberi jogainak védel-
mében, ennél jóval szélesebb kört fed le tevé-
kenységük. Ahogy a Dalai Láma sem kizárólag
Tibet sorsáért, hanem a „Legyetek boldogok!”
tanítás érvényesüléséért emel szót világjárása
során, úgy az alapítvány is egy szellemi köz-
pontként kíván mûködni, pozitív gondolko-
dást sugározva a világ felé, esélyt adva a fenn-
maradásra és a boldog életre. Erre utal a
Tibetet Segítõ Társaság Alapítvány által mû-
ködtetett Sambhala Tibet Központ elnevezése
is. „A Sambhala egy megvilágosodott lények
által benépesített mitikus országot jelöl, de
használják a szót olyan személyre is, aki a meg-
világosodáshoz vezetõ úton tudatosan, eltökél-
ten halad” – magyarázza a központ vezetõje.

A kulturális centrum sokáig a VIII. kerületi
Lõrinc pap téren mûködött, onnan azonban
három évvel ezelõtt el kellett költözniük.
Hosszas keresgélés után végül itt a kerületben,
az Attila út 123. számú ház földszintjén, egy
önkormányzati tulajdonú helyiségcsoportban
találtak új otthonra. A helyiségeket az elmúlt
években felújították és berendezték. Létrehoz-
tak egy könyvtárat a közel 20 ezer kötetes, te-
matikus tibeti gyûjteményük számára, továb-
bá kialakítottak egy elõadótermet, ahol a kul-
túrával, ismeretterjesztéssel, egészségmegõr-
zéssel kapcsolatos programjaikat tartják.

– A programjaink túlnyomó többsége nyi-
tott, bárki által látogatható – hangsúlyozta
Hendrey Tibor, aki a kerületiek figyelmébe
ajánlotta rendszeres, fiatalok és idõsek számá-
ra egyaránt hasznos jóga-foglalkozásaikat, vala-
mint filmvetítéseiket. Mint megtudhattuk,
elõadásokat, tanfolyamokat is szerveznek:
mostanában például (kéthetente pénteken-
ként, legközelebb április 15-én) Agócs Tamás
mutatja be a tibeti hospice-t, azaz az elmúlással
kapcsolatos érzelmek kezelésének tibeti budd-
hista technikáit. Május 21-22-én Paul Uccusic
tart A sámán útja címmel workshopot, me-
lyen a résztvevõk sámán módszereken keresz-
tül léphetnek be a nem mindennapi realitás-
ba a problémák megoldása és a gyógyulás érde-
kében.                                                                    K. D.

Állandó programok a Sambhala Tibet 
Központban

• Szatipatthána meditáció Farkas Pál vezeté-
sével minden hétfõn 18 órától.

• Ajurvédikus Jóga minden hétfõn 19 órától 
• Tibeti jóga, álomjóga és energiameditációk

minden kedden 19 órától.
• Kum Nye tibeti jóga minden szerdán 19 órá-

tól. 
• Pilates az egészségért minden kedden és pén-

teken 9.00-10.00 óráig.
• Az Illúzió Világa - Tibet Mozi minden pén-

tek, szombat, vasárnap 20 órától.
Részletes programinformációk a www.tibet-

.hu honlapon találhatók. 

(Folytatás az 1. oldalról)  
s A most induló „nyitott” szalon esetében miért
esett a választása a budavári közönségre?

Tudomásomra jutott, hogy a Márai Közalapít-
vány által mûködtetett irodalmi összejövetele-
ket évek óta nagy érdeklõdés kíséri. Arra gon-
doltam, hogy az MTA Zenetudományi Intézete
– e Táncsics Mihály utcai barokk palota – ideá-
lis helyszíne lenne egy zenei szalonnak. Az I. ke-
rület ezzel – számos múzeuma, galériája és kul-
turális intézménye mellett – a muzsika befoga-
dó közege lehet. Várom az itt élõ érdeklõdõ kö-
zönséget, és különösen számítok a fiatalokra.
Egyetemi elõadásaim során azt tapasztalom,
hogy körükben óriási az igény a személyes infor-
mációcserére. A közösségi portálok által irányí-
tott társadalomban maguk is szükségét érzik egy
olyan kommunikációs lehetõségnek, amely a

klasszikus zenén keresztül az összes mûvészeti
ágat közelebb hozza. 
s Szándékos, vagy véletlen az idõzítés, hogy a Bu-
davári Zenei Szalon a Liszt-év megnyitását követõen
nyitja meg kapuit?

Az elsõ alkalommal természetesen a kétszáz eszten-
deje született zeneszerzõt állítjuk a középpontba.
Elsõsorban Liszt Ferenc értékteremtõ emberi tu-
lajdonságait mutatjuk be. Ebben lesz segítségemre
Gracza Lajos, a Göppingen-Budapesti Liszt Ferenc
Archivum dokumentációs és kutatóközpont veze-
tõje. A neves szakember nem csupán kultúrtörté-
neti érdekességet mesél majd a jelenlévõknek, de
magángyûjteményével arra is példát mutat, hogy
mindannyiunknak lehet gyûjteménye, valameny-
nyien hódolhatunk kedvteléseinknek.
s Az elkövetkezõ hónapokban milyen programmal
várja a szalon közönségét?

Minden alkalommal unikális élményt biztosí-
tunk, de szeretném elõrebocsátani, hogy a sza-
lon nem koncert. Itt olyan élményekkel lehet-
nek gazdagabbak, amelyeket máshonnan nem
lehet megszerezni, és olyan információkhoz jut-
hatnak, amelyek nincsenek benne a lexikon-
ban. Elõadásokra és kötetlen hangú beszélgeté-
sekre kerül sor, miközben a zongorán illusztrá-
lom az elhangzottakat. A rövidebb mûveken túl
nincs mód teljes mûvek eljátszására, beszéd és
szöveg kiegészíti egymást. A hallgatóság számára
a szalon titka a személyes érintettség. Szeret-
ném, ha másfél óra múltán mindenki úgy érez-
né, hogy teljesen kicserélõdött. Az elsõ szalon-
estre 2011. április 12-én, kedden 18.00 órakor
kerül sor a Zenetudományi Intézet Bartók ter-
mében (I., Táncsics M. u. 7.).  

Rojkó A. 

Zeneszalon Szilasi Alexszel 

Szigethy Gábor irodalomtörténész a keresztény hitélet és kultúra év-
ezredes hagyományát, a húsvéti várakozás témakörét állította a már-
ciusi Márai Szalon középpontjába. A hónap utolsó keddjén, az Úri
utcai házasságkötõ teremben Császár Angela Magyar Örökség-díjas
és Érdemes mûvész elõadásában versek, irodalmi részletek hangzot-
tak el, dr. Körmendy László fõorvos, ikonfestõ a személyes hitének
sajátos kifejezésérõl mesélt, és mindemellett a magyar nyelv megóvá-
sának fontosságáról is szó esett.

A házigazda bevezetõ esszéje ezúttal azt vizsgálta, hogyan jelenik
meg a húsvétvárás és a feltámadás reménysége Babits Mihály 1910
és ’20 között írt verseiben, miként válik e szakrális téma bensõséges
hangú nemzeti üzenetté.

A szalon hangulatát megalapozó írás felolvasását követõen dr.
Cserháti László, a Széchenyi Társaság elnöke, a tavalyi Széchenyi-em-
lékévet rendezõ emlékbizottság nevében kért szót. Megköszönte
mindazok munkáját, akik személyesen szolgálták a több mint 250
rendezvény sikerét, majd oklevelet és ajándékkönyvet nyújtott át
Császár Angelának, valamint a házigazdáknak: Gábor Júliának és
Szigethy Gábornak. 

Ezt követõen Császár Angela elõadásában elhangzottak az elsõ ver-
sek, Radnóti Miklós Április 1. és Április 2. címû költeményei, majd a mû-
vésznõ arról vallott, hogy mi köti õt pályájának kezdete óta a korábbi
Nemzeti, illetve a mai Pesti Magyar Színházhoz. Elmondta, sokszor elgon-
dolkodott ezen a döntésen, hiszen olyan neves kollégái hagyták el a társula-
tot – évekkel késõbb visszatérve oda –, mint például Bessenyei Ferenc.
Bessenyei kimagasló egyéniség volt, aki bárhová is ment, mindenhol min-
dig várták – mondta, majd hozzátette: 1968-ban, a fõiskola után a Nemzeti
Színház biztos állásnak számított, olyan helynek, ahol az ember elindul egy
úton, majd ahogy lépked, kézen fogják és halad elõre. Boldog vagyok, hogy
a legnagyobb színészeknek adhattam végszót, játszhattam többek között
Sinkovits Imrével, atyai barátommal Raksányi Gellérttel, és olyanoktól
kaptam segítséget, mint Mészáros Ági és Gobbi Hilda.

A beszélgetés után Babits Mihály nagy ívû hitvallásából, az Örökkék ég a
felhõk mögött címû szabad versébõl hallhatott részleteket a közönség. 

A szalon második vendége dr. Körmendy László fõorvos, Kiskunhalasról
érkezett. Szigethy Gábor ikonfestõként mutatta be beszélgetõtársát, akinek
mûvészi munkáit alkalmi kiállítás keretében tekinthették meg az érdeklõ-
dõk. A fõorvos jelenleg a kiskunhalasi kórház audiológiai osztályának veze-
tõje, ám ifjú korában egyszerre folytatott orvostudományi és képzõmûvé-
szeti tanulmányokat. Õ maga „ikonihletésû táblaképeknek” nevezi saját al-
kotásait, hiszen nem követi az ortodox hagyományokat és a szigorú kanoni-
kus szabályokat. Elmondta, jó kapcsolatban áll az ikonfestõkkel, sõt egy mi-
norita kolostorban maga is elvégezte az ikonfestõ kurzust, az „ikonírást”
mégis szabadidejében, üres éjszakai óráiban, kísérletezõ módon mûveli.
Mélyen hívõ emberként számára az ikonfestés spirituális élmény. Ha feste-
ni kezd, úgy érzi magát, mint Dzsida Jenõ Arany és kék szavakkal címû ver-
sében az iniciáléfestõ mester, aki hátralévõ életét a Teremtõ dicsõítésére

fordítja. Úgy fogalmazott: nem is az ikoníró fest, hanem a Teremtõ vezeti a
kezét. „A képek minden egyes vonása az életem egy-egy apró része. Ha a
nem hívõ embereket is megragadják a képeim, már érdemes volt a nagykö-
zönség elé lépnem.”

A beszélgetést ismét egy vers követte – Császár Angela Juhász Gyula:
Krisztus a vargával címû költeményét mondta el –, majd Szigethy Gábor a
magyar nyelv állapotáról kérdezte színmûvész vendégét.

– Nem akarok senkit elszomorítani, de nagyon rossz a helyzet – válaszol-
ta a Magyar Színház mûvésze, aki a színházi stúdió tanáraként komoly ta-
pasztalatok birtokosa. A szóbeli felvételi faladatok (hangos olvasás) alapján
kiderül, hogy a fiatalok többségének még a kijelentõ és kérdõ mondatok lej-
tése, hangsúlyozása is nehézséget okoz. Az iskolában a tanárok nem javítják
a hibákat. A színházi rendezõk között általánosan elterjedt, hogy a szerep-
lõktõl természetes beszédet kérjenek, emiatt gyakran elõfordul, hogy a né-
zõk nem értik a szöveget. A színpad más tér – hangsúlyozta a mûvésznõ –,
a színházban emelkedetten kell beszélni. 

Faludy György: Óda a magyar nyelvhez címû verse után a házigazda nyel-
vünk rég elfeledett, ízes kifejezései között tallózott, majd egy derûs fordulat-
tal mutatta be a szalon borász vendégét, Nyúlné dr. Pühra Beátát, a Nyakas
Pincészet vezetõ borászát. A Buda-környéki birtoknak a Nyakas-hegy lábá-
nál meghúzódó kis település, Tök ad otthont. A szakember elmesélte az
1997-ben alapított pincészet történetét. A magas mésztartalmú, ásványi
anyagokban gazdag talajnak és a speciális mikroklímának köszönhetõen a
pince egyedi zamatvilágú, intenzív illatú fehérborok kézmûves mûhelye. Az
est végén mindenki megízlelhette a felsõtemplom-völgyi Budai Rieslinget,
amelyhez ezúttal különleges Fortuna-falatot, háromféle lisztbõl sütött, csil-
lag alakú húsvéti süteményt kóstolhatott a közönség.                                   R. A. 

Hitrõl, nyelvrõl, irodalomról

Nyolcvanévesen is érheti az embert meglepetés. Tanú erre több mint har-
minc ember, és maga az ünnepelt Sediánszky János, aki március 23-án mit
sem sejtve lépett be a Litea Könyvszalon és teázó ajtaján. 

A történet elõzménye, hogy Budavár díszpolgáráról, a „Krisztina szerel-
mesérõl” portréfilm készül, ezért aznap egész délután a Duna Televízióval
végigjárta pályája meghatározó helyszíneit. Így jutott el Sediánszky János a
forgatócsoport kíséretében koraeste a Liteához, ahol az írót, szerkesztõt –
és tegyük hozzá: a Budavári Önkormányzat korábbi alpolgármesterét –
számára teljesen váratlanul az egykori kedves kollégák, neves pályatársak
és barátok fogadták. A kilincs lenyomásának pillanatában felcsendült
Edith Piaf La vie en rose címû sanzonja, és az ünnepelt két másodperc
alatt felmérte, hogy egy kedves összeesküvés „áldozata” lett. Zavarát palás-
tolva a charmeur úriember azonnal a hölgyekhez fordult, és néhány ked-
ves, személyes szó kíséretében a gyengébb nem minden egyes jelen lévõ
képviselõjét kézcsókkal vagy puszival tisztelte meg.    

Az est meglepetésmûsorral folytatódott. Az ünnepelt nehezen viselte,
hogy ezúttal nem kap a kezébe mikrofont, és nem õ irányítja az eseménye-
ket, de állta a sarat és szemmel láthatóan fürdõzött a felé áradó szeretet-
ben. Az elsõ ajándék Juhász Judit laudációja volt, aki nem csupán a
Katolikus Rádió elnökeként, hanem egykori Sediánszky-tanítványként
köszöntötte a kollégák „Sedijét”. Beszédében felvázolta mestere pályaké-
pét, akit „a rádió lírikusának” nevezett.

Ezt követõen egymást váltották a fellépõk – a teljesség igénye nélkül:
Gyõrffy Gergely hegedûmûvész, Sudár Annamária elõadómûvész, Fe-
rencz Éva népdalénekes, Kóka Rozália népmesemondó, Péter Ferenc ze-
nei szerkesztõ, Bordi András bemondó, aki gitáron játszott. Valamennyi
közremûködõ egy-egy mûsorszámmal ajándékozta meg az ünnepeltet; az
elhangzott irodalmi részletek között néhány Sediánszky-vers is szerepelt.

Bedõ György, a Kairosz Kiadó igazgatójanak meglepetése egy kiadás elõtt
álló kötet volt, amely a Magyarnak lenni sorozat legújabb darabjaként a
Könyvhétre jelenik meg Sediánszky Jánosról. (Az ünnepelt ekkor értesült
a készülõ könyvrõl.)

A születésnapról a torta sem hiányzott, sõt – igazi gourmet-ról lévén szó
– valódi delikátesszel örvendeztették meg a nyolcvan esztendõs örökifjút.
A torta tetejét egy 1973-ban készült fénykép ehetõ változata díszítette, raj-
ta Sediánszky János és a kor legvonzóbb sztárja: Gina Lollobrigida. 

A megjelent barátok és tisztelõk a rendezvény idején egy ex librissel ellá-
tott, bõrkötéses emlékkönyvbe jegyezték be jókívánságaikat. A családias
hangulatú születésnap két szervezõjének: Sediánszky János hitvesének,
Ági asszonynak, valamint Bakó Annamáriának, a Litea vezetõjének sike-
rült valamennyi vendég számára kellemes meglepetést és örömteli pillana-
tokat a varázsolniuk ezen a bensõséges estén.                                                 - a -

Az önkormányzat 
ingyen hívható zöld száma,

közérdekû ügyekben: 

06-80-204-275 

„Sedi” 80!

A Márai Szalon vendégei: Császár Angela, Nyúlné dr. Pühra Beáta és dr. Körmendy László
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Március 14. és 18. között került sor az Eu-
rópai Unió Egész Életen Át Tartó Tanulás
Program „Töröljük el az elõítéleteket olajfa
levelekkel a béke felé vezetõ úton” címû Co-
menius projektjének következõ állomására
Finnországban, Huittinenben. Magyaror-
szágot a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium kép-
viselte a találkozón.

Eljött a várva várt március 14-e, újra útra kelt a
Kosztolányi Dezsõ Gimnázium Comenius cso-
portja. Ezúttal Finnországba, Huittinenbe
utaztunk. Az utazás már csak azért is izgalmas-
nak ígérkezett, mert a résztvevõ tanulók nagy
része most utazott életében elõször repülõgé-
pen. Izgatottan gyülekeztünk a Ferihegyi repü-
lõtéren, búcsúztunk a szülõktõl és kicsit félve
készültünk a még mindig fagyos Finnországba.
Magyar szemmel kicsit furcsa volt márciusban
a téli táj és a mínusz 5–10 fokos hideg.

Bizony este 11 óra is volt már, mire mi, a ta-
nárok is elfoglaltuk a szállást a West Finland
College kollégiumában, ami Huittinen város-
kájától néhány kilométerre található. A szállást
az egyetem ukrán diákjaival osztottuk meg, és a
kollégium menzáján étkeztünk. 

Jó volt újra találkozni a sok ismerõssel, a kül-
földi iskolák tanáraival és diákjaival. A finn
vendéglátók feladata volt a projekt féléves
munkájának értékelése. Minden ország pro-
jekt koordinátora elkészítette a jelentését és
ezekbõl egy, az egész projektre vonatkozó ösz-
szegzést állítottunk össze.

A találkozó másik célja a finn oktatási rend-
szer megismerése volt. Ennek szellemében az
idõnk nagy részét az iskolában töltöttük, a gye-
rekek bejártak a vendéglátó diákok óráira és
egy közös dalt is felvettek a finn iskola zenestú-

diójában. Természetesen a magyar diákok nem
vallottak szégyent, jól szerepeltek a meghallga-
táson és a felvételen is énekelhettek. Ottlétünk
során  számos oktatási intézményt meglátogat-
tunk.

A finn gyerekek 6 éves korban kezdik az isko-
lát. Hatodik osztályos koráig minden gyermek
általános iskolába jár. Nagy hangsúlyt fektet-
nek a készségtárgyak oktatására, minden évben
különféle mûvészeti és technikai tárgyakat ta-
nulnak a diákok, természetesen a „hagyomá-
nyos” tantárgyak, mint az irodalom, nyelvtan,
matematika is szerepet kapnak a nevelés-
ben. 

Hetediktõl a tizedik osztályig a gyere-
kek az úgynevezett alsó középiskolába jár-
nak, ilyen volt a finn partner iskola, a
Pellonpuiston Koulu is. Itt is az általános
iskolában elkezdett elvek mentén képzik
az ifjúságot, fa- és fémfeldolgozást, autó-
szerelést és fotózást tanulhatnak, az isko-
lában szerelhetik a robogójukat, kerék-
párjaikat.

Ebbõl az iskolából 15 éves korban lehe-
tõség nyílik a „felsõ gimnáziumban” to-
vábbtanulni, amely az egyetemi képzésre
készíti fel a diákokat. A másik választási
lehetõség, a mi szakközépiskolánknak
megfelelõ képzési forma. Ottlétünk so-
rán alkalmunk nyílt a „Saski” képzési
központ megtekintésére, ahol 21. századi
körülmények között képeznek fodrászo-
kat, díszlettervezõket, elektrotechniku-
sokat, háztartási gépszerelõket és építõ-

munkásokat. Ebbõl az intézménybõl is tovább
lehet tanulni: mûvészeti, mûszaki egyetemeken
tanulnak tovább a diákok.

A finn oktatás alapelve: senki sem veszhet el.
Ez az alapelv hatja át az egész oktatási rendszert;
ezért kap minden gyermek a szigorúan ingye-
nes oktatás mellett ingyen ebédet, tankönyvet
és a tanuláshoz szükséges eszközöket minden is-
kolában; ezért hihetetlenül erõs a gyerekvéde-
lem; ezért kapnak az iskolák bõséges állami és
tartományi támogatást. 

Utolsó este búcsúbulit tartottunk vacsorával,

a diákzenekarok fellépéseivel, köztük a Koszto-
lányi Dezsõ Gimnázium diákzenekarával a
„Holnap Majd”-dal, sok mókával, búcsúzko-
dással és igazi könnyekkel.

A hazafelé tartó repülõúton a kis csapat ösz-
szegezte tapasztalatait, milyen sokat is lehet ta-
nulni más országokról és az ott élõ emberektõl,
mennyire fontosak a projekt céljai: az angol,
mint közös nyelv ismerete, egymás kultúrájá-
nak megismerése és elfogadása.

Tolnai-Illés Balázs, 
Comenius projekt koordinátor

Tavaszi zsongás 
a Bem rakparton
A Budavári Mûvélõdési Házba is beköszön-
tött a tavasz, így az évszakhoz kapcsolódó ese-
ményekkel rukkol elõ az intézmény. Marsi
László igazgatótól megtudhattuk: április 9-
én, 19 órai kezdettel, a Költészet Napja alkal-
mából rendhagyó koncerttel készül a Sebõ
Együttes, az érdeklõdõk ezúttal – a megszo-
kott táncház és filmvetítés mellett – József At-
tila megzenésített verseibõl hallhatnak válo-
gatást. Tavaszi hangok címmel április 16-án,
16.30-tól a Budavári Opera Együttes lép szín-
padra, elõadásukban Cilea, Mozart, Masse-
ret, Dvorak, Liszt, Wagner és Gershwin mû-
vei csendülnek fel. Április 28-án, délelõtt
10.30-tól az Irka Kör rendez vidám ünnepi
mûsort a húsvét jegyében. 

Május 10-e a Madarak és fák ünnepe. E na-
pon több különleges gyermekprogram, illet-
ve „meglepetésként” zöldebb környezet várja
majd a látogatókat – az intézményvezetõ re-
ményei szerint a Fõkert pótolni fogja azokat a
fákat, amelyeket nemrégiben kivágtak a Bem
rakparton.

Ez év tavaszán sem marad el a legnagyobb
szabású kerületi szabadtéri program, a május
1-jei Tabáni koncert. A Budavári Mûvelõ-
dési Ház és a Rózsa Records közös szervezésé-
ben Keresztes Ildikó, a Mini, a Skorpió, a
Beatrice és az Edda fogják felidézni a régi ta-
báni bulik hangulatát.

A „herflizene” kedvelõi bizonyára már tud-
ják, hogy a Pribojszki Trió közremûködésével
Szájharmonika klub indult a mûvelõdési
házban: havi rendszerességgel zenéléssel fû-
szerezett izgalmas beszélgetésekre kerül sor a
hangszer múltjáról, jelenérõl, jövõjérõl – Pri-
bojszki Mátyás és zenésztársai a legközelebbi
összejövetelt április 15-én tartják. 

Néhány nappal ezelõtt, április 4-én egy
Grammy-díjas szájharmonikás-világsztár is
fellépett a Bemrockparton; az Egyesült Álla-
mokban élõ Howard Levy egy nemzetközi
koncertturné keretében érkezett Magyaror-
szágra, és kápráztatta el virtuóz játékával a kö-
zönséget.

Fotókiállítással nyit a Várnegyed Galéria
Olasz Ferenc Húsvéti áhítat címû kiállításával,
április 14-én újra megnyílik a felújított Várne-
gyed Galéria. A Magyar Örökség-díjas fotográfus,
operatõr, filmrendezõ pályája kezdete óta a népi
vallásosság, a szakrális kultúra és a mûvészettörté-
net feledésre ítéltetett értékeit örökíti meg.  

„Gyerekkoromban nagyon szerettem a templo-
mi énekeket. Ezek az énekek úgy maradtak meg a
fülemben, ahogyan az otthoniak énekelték – val-
lotta a róla szóló interjúkötetben a mûvész, aki an-
nak idején gyakran ministrált az alsópáhoki plébá-
niatemplomban. A zalai megyei kis faluból az egri
tanárképzõ fõiskolára vezetett az útja, ahol magyar-
történelem-ének-zene szakon szerzett diplomát,
majd a szegedi egyetemen magyarból és történe-
lembõl kapott középiskolai tanári oklevelet.
„Szerettem a régi magyar irodalmat, az volt az erõs-
ségem a fõiskolán meg az egyetemen is, mert meg-
érintett és nekem való volt. Lehet, hogy innen ered
a vonzódásom, mert aztán késõbb a filmjeimben,
szinte az egész középkort földolgoztam.” 

Elsõ fotóin a páhoki emberek sorsát: az arco-
kat, a házakat, a kerteket, a tájat örökítette meg.
Elvégezte a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskola
rendezõ szakát, és 1970-tõl harminckét éven ke-
resztül a Magyar Televízió Képzõmûvészeti Osz-
tályán dolgozott. Több mint száz képzõmûvésze-
ti, zenei, irodalmi filmet rendezett, többek között
olyan kiemelkedõ jelentõségû történelmi, szakrá-
lis és mûvészeti emlékekrõl, mint a nagyszent-
miklósi kincs, a Szent Korona, Szent László her-
mája, a Halotti beszéd és Csontváry: Mária kútja
címû festménye. Mindeközben folyamatosan jár-
ta a magyarok lakta vidékeket, hogy fotókon és
filmeken örökítse meg a népmûvészet értékeit, a
népi vallásosság és tárgykultúra eltûnõ emlékeit:

a fejfákat, a székelykapukat, a pléh-krisztusokat.
„Olasz Ferenc képei, országjárásai, filmjei ma
már klasszikusnak nevezhetõ magatartásának kö-
vetkezményei – írja róla Makovecz Imre. Orbán
Balázstól, Kós Károlytól, Bartóktól, Kodálytól,
Nagy Lászlón, Latinovitson át Kondor Béláig kü-
lönös szándék vezérelte a jobbakat: felmutatni a
Kárpát-medence embereit, zenéjét, táncát, tár-
gyait. Mintha indokolt lenne az a félelem, hogy
itt minden ami szép és jó, elveszhet. Mindent,
ami méltatásra érdemes, meg kellene védeni a rá-
galomtól, a szándékos félremagyarázástól. …
Kicsiny Boldogasszonyokat, tárt karú Fiúistent
láthatunk itt pléhbõl, fából, homokkõbõl az utak
mentén, szántóföldeken, szõlõhegyen, útkeresz-
tezõdésekben, imára szólítva az arra járót, kény-
szerítve az úton lévõt, hogy mormolva imáját
megállásra kényszerítse, belsõ fényt sugározva a
tébláboló indulatra. … Orbán Balázstól Olasz
Ferencig a Szentszellem felmutatása volt a cél az
alkotás igazi tartalma, bevallva, bevallatlanul.

Olasz Ferenc filmjei, képei, eleven templom-
tornyai, Csontváry életének magányos fája és a
többi mind Közép-Európa szellemének ébrentar-
tására született.”

Neves méltatói – Nagy Gáspár, Alexa Károly,
dr. Pap Lajos stb. – nevezték bujdosónak, látónak
is. A mûvész így vall pályájáról: „Filmjeimmel és
fényképeimmel azoknak az embereknek – ügyes
kezû parasztoknak, kõfaragóknak, templomépí-
tõknek – állítottam emléket, akik megérdemlik a
tiszteletet és a megbecsülést, hiszen munkájuk
éppen úgy részei a magyar kultúrának, a magyar
mûvészetnek, mint az egyetemes kultúrának. …
Képeim: meditációk. Hitrõl, csöndrõl, a lélek
csöndjérõl vallanak, vigaszul hitünk és rövid éle-

tünk mulandósága ellen. Ezek a képek kérelmek
és kiáltások egy ’Isten-nélküli’ világban. Újra kell
építenünk a templomot: a SZÉPSÉG és a SZE-
RETET templomát, hogy mire Isten visszatér, ak-
kor készen találja azt, hogy már csak a gyertyákat
kelljen meggyújtani benne.”                                R. A.

Kiállítás-megnyitó a Várnegyed Galériában
Az elsõ tárlat Olasz Ferenc fotómûvész „Húsvéti
áhítat” címû kiállítása lesz. A megnyitó idõpontja:
2011. április 14., 18.00 óra. Helyszín: Várnegyed
Galéria (I., Batthyány utca 67.).

Tavaszi takarítás a kerületben
Hozzákezdett az önkormányzat a tavaszi nagytakarításhoz, az elkövetkezõ napokban
két nagynyomású mosóval megtisztítják a kerület szinte valamennyi járdáját, illetve a
Várba vezetõ lépcsõket. A munka végeztével a megszokott rend szerint folytatódik a ta-
karítás, a GAMESZ azt ígéri, hogy hetente legalább egyszer minden járdaszakasz sorra
kerül. 

Két nagynyomású mosógéppel, valamint nyolc emberrel elkezdte a kerületi járdák le-
mosását az önkormányzat. Bár a Fõvárosi Közterület Fenntartó Zrt. feladata lenne, a la-
kossági kéréseket figyelembe véve a takarítást végzõ GAMESZ a Budai Várba vezetõ
összesen tizenkilenc lépcsõt is megtisztítja a hosszú tél után visszamaradt portól és
szennyezõdésektõl. Igyekeznek mindenhova eljutni, azokat a járdaszakaszokat és lép-
csõrészeket, amiket a mosóberendezést szállító autó nem tud megközelíteni, kézi erõvel
takarítják ki. Utóbbihoz - mint lapunk megtudta - közmunkások segítségét is igénybe
veszik, a tisztításhoz a természeti környezet védelmében mosószer- és vegyszermentes
tiszta vizet használnak.

A kerület átmosását követõen a szokásos munkarendben folytatódik a járdák és kije-
lölt közterületek takarítása. Egész tavasszal és nyáron két kommunális seprõgép, egy
nagyméretû takarítógép, valamint a kutyapiszok összegyûjtésére is alkalmas lombszí-
vóval felszerelt gép járja a kerület gyalogos útvonalait. A frekventált területekre, így a
Budai Vár és a Várszoknya járdáira két-három naponta eljutnak, de a GAMESZ ígére-
te szerint a többi járdát is hetente legalább egyszer kitakarítják. Rendszeresen megtisz-
títják a vári sétányokat is, holott ezeket a helyszíneket szintén az FKF Zrt. kezeli.
Elõfordulhat, hogy egyes járdákon a parkoló autók miatt a gépek nem férnek el, ilyen-
kor egy késõbbi idõpontban ismételten megkísérlik az adott járdaszakasz letakarítását. 

Comenius harmadszor a Kosztolányiban

Olasz Ferenc



Az elmúlt egy hónapban nem emelkedett a bûncselek-
mények száma, gépkocsi lopás és lakásbetörés mind-
össze két alkalommal fordult elõ. Nem volt trükkös lo-
pás sem, amiben az az örvendetes fejlemény is közre-
játszott, hogy a rendõrségi felhívások hatására a lakók
több alkalommal elzavarták az elkövetõket – mondta el
lapunknak dr. Kesztyûs Rudolf ezredes. A kerületi kapi-
tányság vezetõje ugyanakkor arra kéri a polgárokat,
hogy akkor is haladéktalanul értesítsék a rendõrséget,
ha a trükkös tolvajok nem jutottak be lakásukba. A for-
ró nyomon elindított nyomozás ugyanis jelentõsen nö-
veli az elfogás esélyét. Márciusban is folyatódtak a köz-
rendvédelmi és a bûnügyi osztály, valamint a polgárõr-
ség közös bûnmegelõzési és közlekedésbiztonsági akci-
ói. Kiemelten ellenõrizték az ittas jármûvezetõket, az
autósok mellett a kerékpárosokat is megszondáztat-
ták. A célzott akciókat a következõ hónapokban megis-
métlik, az ellenõrzések során a gyalogos szabálytalan-
ságokat is igyekeznek kiszûrni.  

Új trükkel próbálkoznak a csalók 
– Figyeljünk a gyanús telefonokra
Az utóbbi idõben egyre kevesebb „sikerélménye” volt a
kerületben garázdálkodó trükkös tolvajoknak, ezért
megpróbálnak új módszerekhez folyamodni. Azzal hív-
ják fel a kiszemelt idõs embereket, hogy közvetlen hoz-
zátartozójukat súlyos baleset érte és azonnali életmen-
tõ mûtétre van szükség. A beavatkozás azonban nagyon
sokba kerül, ezért haladéktalanul vegyenek magukhoz
elegendõ pénzt, amiért a telefonálók még aznap el-
mennek. 

Szerencsére az idõsek nem dõltek be a mesének, ha-
nem betelefonáltak a rendõrségre, a nyomozók azon-
ban hiába mentek ki a helyszínekre, a telefonálók nem
jelentkeztek többé. 

Gondok a tolerancia ponton
Szerencsére március 31-én felszámolták a Déli pálya-
udvarhoz vezetõ aluljáróban kijelölt tolerancia pontot,
amely az utóbbi idõszakban rengeteg munkát adott a
rendõröknek. Márciusban egy hét alatt három hajlékta-
lant tartóztattak le az aluljáróban, mindegyiküket rab-
lások elkövetésével gyanúsítják. Rajtuk kívül több itt
élõ fedélnélküli ellen jelenleg is büntetõeljárás zajlik. 

Kábeltolvajokat fogtak
Közel kétszáz méter, egymillió forint értékû telekom-
munikációs kábelt próbált meg ellopni az Erzsébet híd
budai hídfõjénél futó kábelcsatornából az az öt férfi, aki-
ket pakolás közben zavartak meg a kerületi kapitány-
ság járõrei. Elõször igazoltatták az elkövetõket, akik
nem tudtak magyarázatot adni a teherautójukra éppen
felrakott kábelkötegek eredetérõl, a rendõrök azonban
a helyszín átvizsgálásakor pillanatok alatt megtalálták a
felnyitott kábelcsatorna fedelet, ami alatt láthatóvá vál-
tak az összeroncsolt kábelcsonkok. 

Bár a bûncselekmény ténye nyilvánvaló, a bíróság
csupán az egyik elkövetõvel szemben rendelt el lak-
helyelhagyási tilalmat. 

BMW tolvajok rendõrkézen
Nem sokáig örülhettek a zsákmánynak azok a tolvajok,
akik egy külföldi rendszámú BMW-t loptak el a Ta-
bánból. Bár a kocsit sikerült elvinniük, a BMW mûhol-
das védelmi rendszere folyamatosan továbbította a
németországi központba az autó helyzetének koordi-
nátáit. 

A rendõrök ez alapján elõször egy harmadik kerüle-
ti mûhelynél elfogták a banda két tagját, majd a Duna
közelében a kocsit továbbvivõ harmadik társuk kezén
is bilincs kattant. 

KKéékk  hhíírreekk

Pályázati felhívás a társadalmi szervezetek
és közcélú feladatok 2011. évi támogatására
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aa
22001111..  éévvii  kkööllttssééggvveettééssbbõõll  bbiizzttoossííttootttt  ppáállyyáázzaattii  kkeerreett
ffeellhhaasszznnáálláássáárraa  ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett  aazz  II..  kkeerrüülleettbbeenn
mmûûkkööddõõ  kkiisseebbbbssééggii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk,,  sszzeerrvveezzeetteekk,,
kköözzöössssééggeekk  kkuullttuurráálliiss,,  mmûûvvéésszzeettii  ééss  ssppoorrtt  tteevvéékkeennyy--
ssééggéénneekk,,  vvaallaammiinntt  II..  kkeerrüülleettii  sszzoocciiáálliiss,,  eeggéésszzssééggüüggyyii
ééss  ggyyeerrmmeekkjjóóllééttii  kkiieeggéésszzííttõõ  pprrooggrraammookk,,  kkaarriittaattíívv  ccéé--
llookk  ttáámmooggaattáássáárraa..  

II..  AA  ppáállyyáázzaatt  ccéélljjaaii::  
1. Olyan konkrét és ellenõrizhetõ, 2011. június 1.

napjától 2012. március 31. napjáig tartó idõszak kö-
zött megvalósuló kulturális, mûvészeti és sportren-
dezvények, programok, tevékenységek támogatása,
amelyek hozzájárulnak a kerületi lakosok ilyen irá-
nyú igényeinek kielégítéséhez, szélesítik a színvona-
las kulturális kínálatot, tartalmas szabadidõ-eltöltést
kínálnak az érdeklõdõk számára, illetve az itt élõk is-
mereteinek bõvítését, a helyi hagyományok ápolását
szolgálják. 

2. Olyan kezdeményezések támogatása, melyek
részt vállalnak az I. kerületi  
lakosok szociális és egészségügyi, gyermekjóléti fel-
adatainak 2011. évi ellátásából a következõ témakö-
rökben: egészségügy, egészségnevelés és betegség-
megelõzés, rehabilitáció, szociális segítségnyújtás, if-
júságvédelem, gyermekjólét. 

IIII..  PPáállyyáázzaattoott  nnyyúújjtthhaattnnaakk  bbee::
- kisebbségi önkormányzatok,
- gazdálkodó szervezetek, (gazdasági társaságok)
- közhasznú szervezetek (közalapítványok kivéte-

lével),
- bejegyzett civil kerületi szervezetek,
- egyházi közösségek,
A polgári jog szabályai szerint jogalanyisággal, illet-

ve szerzõdéskötési képességgel nem rendelkezõ pá-
lyázóknak (magánszemélyek, önálló jogi személyi-
séggel nem rendelkezõ szervezetek) kötelezettség-
vállalót kell megjelölni. A kötelezettségvállaló a pá-
lyázó által a pályázatban megjelölt, a pályázati prog-
ram végrehajtására, a támogatás pályázó általi fel-
használására és elszámolására a támogatási szerzõ-
dés aláírásával kötelezettséget vállaló jogi személy.

NNeemm  ppáállyyáázzhhaattnnaakk::
- jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek

illetve magánszemélyek, ha nem jelölnek meg köte-
lezettségvállaló szervezetet,

- azok, akik korábban az Önkormányzattól kapott
pályázati támogatásukkal nem számoltak el.

TTáámmooggaattáássbbaann  nneemm  rréésszzeessüüllhheettnneekk,,  iilllleettvvee  nneemm
jjeellööllhheettõõkk  mmeegg  kköötteelleezzeettttssééggvváállllaallóó  iinnttéézzmméénnyykkéénntt,,
aakkiikk::

-  csõd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás
alatt állnak,

- önkormányzati forrásból juttatott támogatásra
vonatkozó szerzõdésekben vállalt
kötelezettségüket nem teljesítették,

- az igényelt támogatást más pályázaton már el-
nyerték, illetve rendelkezésükre áll.

IIIIII..  PPáállyyáázzaattii  ffeellttéétteelleekk::
- a szociális, egészségügyi és gyermekjóléti kiegé-

szítõ programok esetén a pályázóknak vállalniuk kell
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV.
törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglalt
feltételek teljesítését.

IIVV..  AA  ppáállyyáázzaattii  aaddaattllaappoonn  ffeell  kkeellll  ttüünntteettnnii::
- a pályázó szervezet (kötelezettségvállaló esetén

a kötelezettségvállaló) azonosító adatait (megne-
vezését, címét, számlaszámát, felelõs vezetõjének
nevét);

- bírósági bejegyzését (civil szervezet esetén)
- mûködési engedélyét a tevékenység folytatásá-

hoz (vállalkozó esetén)
- a pályázat lebonyolításáért felelõs személy ada-

tait;
- a pályázati program célját, megnevezését, pon-

tos helyszínét, idõpontját;
- a program teljes költségvetését, ezen belül külön
feltüntetve az önkormányzattól
igényelt támogatás összegét,                           

- a program végrehajtásához tervezett forráso-
kat, így:

- a saját forrásokat, az önrész mértékét, 

- különbözõ forrásokból rendelkezésre álló/igé-
nyelt támogatásokat,

- a pályázaton igényelt támogatás összegét.

AA  ppáállyyáázzaatthhoozz  mmeelllléékkeellnnii  kkeellll::
- a pályázó bemutatkozását (kitérve a pályázó ed-

digi tevékenységére, kerületi vonatkozásaira);
- a program részletes leírását;
- a program részletes költségvetését;
- a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatla-

pot,
- a pályázó (kötelezettségvállaló) összeférhetet-

lenséggel és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatát,
- a nyilvántartását vezetõ szerv, illetve bíróság ál-

tal kiállított, egy évnél nem régebbi cégkivonatot, il-
letve igazolást arról, hogy a pályázó(kötelezettség-
vállaló) a nyilvántartásban szerepel.

A mellékleteket maximum 1-1 A/4 oldal terjede-
lemben kérjük csatolni. 

PPáállyyáázznnii  ccssaakk  ppáállyyáázzaattii  aaddaattllaappoonn  lleehheett,,  aammeellyy  áátt--
vveehheettõõ:: a Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Iro-
dáin (1014 Budapest Kapisztrán tér 1., 1013 Buda-
pest Attila út 12.), illetve letölthetõ az önkormányzat
honlapjáról (www.budavar.hu).

PPáállyyáázzaattii  iinnffoorrmmáácciióó::  Koppányi Csabáné, tel.:
458-3056.

VV..  BBeennyyúújjttáássii  hhaattáárriiddõõ::  22001111..  mmáájjuuss  22..
A pályázatokat két egymástól elkülönített pél-

dányban, de egy borítékban a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Ügyfélszolgálati Irodáján (1014 Budapest Kapisztrán
tér 1.) kell személyesen  benyújtani a jelzett határidõ
napján az ügyfélfogadás végéig (azaz 18.00 óráig). 
AA  lleezzáárrtt  bboorrííttéékkrraa    kkeerrüülljjöönn  ffeellttüünntteettééssrree::

„Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok
2011. évi pályázati támogatása” 

VVII..  PPáállyyáázzaattookk  eellbbíírráálláássaa::
EEllbbíírráálláássii  hhaattáárriiddõõ::  22001111..  mmáájjuuss  3311..

A pályázatokat az Elõkészítõ Munkacsoport javasla-
tára a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete bírálja el. A Képviselõ-testület
döntésérõl valamennyi érvényes pályázatot benyújtó
pályázó írásban értesítést kap.

A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Bu-
davári Önkormányzat támogatói szerzõdést köt,
amely tartalmazza az elnyert támogatás felhasználá-
sának és elszámolásának módját.

A szerzõdés aláírásával a támogatott hozzájárul a
támogatás felhasználásának ellenõrzéséhez, nevé-
nek, a támogatás céljának, összegének, megvalósí-
tási helyének nyilvánosságra hozatalához, valamint
azonnali bejelentési kötelezettség (csõd-, felszámo-
lási vagy végelszámolási eljárás indulása esetében)
kötelezettségének teljesítésére.

VVIIII..  AA  ppáállyyáázzaatt  éérrvvéénnyytteelleennssééggee::
ÉÉrrvvéénnyytteelleenn  aazz  aa  ppáállyyáázzaatt,,  aammeellyyeett::
- pályázni nem jogosult pályázó nyújtott be,
- határidõn túl nyújtottak be,
- a pályázati határidõ lejártakor nem tartalmazza

hiánytalanul a formai kellékeket, az elõírt adatokat,
aláírást, illetve mellékleteket,

- az összeférhetetlenséggel, illetve az érintettség-
gel kapcsolatos nyilatkozat nélkül nyújtottak be.

A határidõre benyújtást az ügyfélszolgálat által ki-
adott igazolással kell dokumentálni.

Összeférhetetlenség megállapítása esetén a pá-
lyázó kizárásra kerül!

VVIIIIII..  AA  ttáámmooggaattááss  ffoollyyóóssííttáássaa::
A támogatás folyósítása a támogatási szerzõdés-

ben rögzített pénzügyi és idõbeli ütemezésben tör-
ténik.

A támogatás folyósítása a szerzõdés szerinti idõ-
pontig, ill. teljesítésigazolás alapján a támogató utal-
ványozása alapján a meghatározott elõirányzat ter-
hére, banki utalás útján közvetlenül a támogatott
bankszámlájára történik.

Amennyiben a program összköltsége a tervezett-
hez képest a szerzõdéskötés után csökken, a  támo-
gatási összeg is arányosan csökken.

A pályázónak a támogatás felhasználásáról 2012.
április 15-ig kell elszámolnia részletes szakmai be-
számoló és pénzügyi összesítõ benyújtásával.  

Pályázati anyagokat nem küldünk vissza. A pályá-
zat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyil-
vánításának jogát.

dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

PPáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Internet: www.budavar.hu

Gyalogoljunk együtt! Folytatódnak a gyalogtúrák a Tabáni Gyaloglók Köre szervezésében. Tekintettel a
hétvégi nagy kerékpárforgalomra, a túranapokat - közkívánatra - péntekre /!/ helyeztük át, hétköznap ugyanis csen-
desebb az erdõ, békésebben kirándulhatnak a túrázók. Találkozó pénteken háromnegyed kilenc órakor, indulás öt
perccel késõbb, tehát 8.50 órakor. Találkozó: Moszkva tér, 61-es villamos megállója. A túra útvonala igény szerint a
helyszínen kerül kiválasztása, a gyaloglásra szánt idõ kb. 3 óra terjedelmû. A tavaszi idõszak elõreláthatólag március
25-tõl júniusig tart. A túrákon továbbra is mindenki saját felelõsségére vesz részt. Az esetleges balesetért a túrave-
zetõ felelõsséget nem vállal. A programon a részvétel ingyenes. Túravezetõ: dr. Szentiday Klára, telefon: 375-8467.

A Vérmezõn kis és nagydolgukat a szabadban
végzõ hajléktalanokra, szanaszét hajigált sze-
métre, kutyagumis fûre panaszkodik levelé-
ben egy olvasónk, aki szerint kisgyerekkel
már nem lehet nyugodtan sétálni az egykor
szebb napokat látott parkban. Lapunk utá-
najárt a felvetéseknek, mint kiderült, a ba-
jok egy része biztosan orvosolható. 

A Vérmezõ fõvárosi fennhatóság alatt áll, ami azt
jelenti, hogy rendjérõl a FÕKERT Zrt. gondos-
kodik. A tapasztalatok szerint a kertészek min-
dent megtesznek annak érdekében, hogy a park
valóban a pihenést szolgálja, azonban sokszor
úgy tûnik szélmalomharcot folytatnak. Olvasónk
elsõsorban a park egyes részeit nyilvános WC-
nek használó hajléktalanokra panaszkodik, s bár
a kritika valóban megállja a helyét, a megoldás
nem elsõsorban takarítás kérdése. A FÕKERT
Zrt-tõl megtudtuk, hogy a meghatározott heti
munkarend szerint tartják rendben a Vérmezõt,
jelenleg éppen a tavaszi nagytakarítás zajlik.
Ennek során lombgyûjtést, illetve pázsittakarítást
végeznek, a jó idõ beálltával a kétnyári virágok ül-
tetése is elkezdõdhetett. Eltüntetik az emberi fe-
káliát is, azonban ez – a kutyaürülékhez hasonló-
an – folyamatosan újratermelõdik, így teljes si-
kert nehéz elérni. A hajléktalanokkal, mivel ez
esetben közegészségügyi problémáról, illetve sza-
bálysértésrõl van szó, a rendõrök „foglalkoznak”.
A kerületi kapitányság emberei rendszeresen jár-
õröznek a területen, ennek is köszönhetõ, hogy
az utóbbi idõben nem történtek erõszakos cselek-
mények a Vérmezõn. Figyelnek a hajléktalanok-
ra is, ha szabálysértést tapasztalnak, eljárnak az el-

követõvel szemben. Szintén rendszeresen ellen-
õrzi a fedélnélkülieket az önkormányzat, a szak-
iroda munkatársainak annyit már sikerült elérni,
hogy a társadalom perifériájára szorult emberek
nem okoznak nagyobb felfordulást a parkban.
Ha valahol szétdobált fekvõhellyel, szeméttel ta-
lálkoznak felszólítják a „tulajdonost” a rendrakás-
ra, ellenkezõ esetben elszállíttatják a közterületre
nem való holmikat. Az idõrõl-idõre újraépülõ
hajléktalantanyákat az önkormányzat rövid idõn
belül felszámolja, a helyszínt pedig fertõtlenítik.
Ennek ellenére nagyon nehéz valóban rendet tar-
tani a Vérmezõn, hiszen a bokrok alá bárki elbúj-
hat, hogy ott végezze el a „dolgát”. Ezt megelõzen-
dõ a FÕKERT Zrt. nemrégiben a leginkább
szennyezett területeken alaposan megritkította a
növényzetet, így ezeket a helyeket valószínûleg
többé nem használják nyilvános WC-nek. 

A hajléktalanok mellett a kutyások egy része
sem tartja be az írott és íratlan szabályokat. Bár a
Vérmezõ területén csak szájkosárral lehetne ve-
zetni a kutyákat, a többség mégis szabadon enge-
di kedvencét. A kutyagumit sem szedi mindenki
össze, így a fû között bizony könnyen éri meglepe-
tés a gyanútlanul leheveredõket. Ezen próbál
meg változtatni a kerületi polgárõrség környezet-
védelmi tagozata, melynek tagjai naponta több-
ször járõröznek a Vérmezõn. Arra kérik a kutyá-
sokat, hogy legalább a gyerekeket, de olykor még
a felnõtteket is megijesztõ nagytestû állatokat
tartsák pórázon, a kutyagumit pedig mindig szed-
jék össze. Hamarosan az önkormányzattal közö-
sen kutyaürülék gyûjtõ zacskókat osztanak a
parkban, hogy ezzel is népszerûsítsék a kulturált
ebtartást.                                                                        - ám

Áprilisban kutyapiszok gyûjtõ zacskót osztanak a polgárõrök

Illatos bajok a Vérmezõn

A kerület egyesülete, a Tabáni Spartacus SKE
Tájfutó szakosztálya rendezi április 16-án a Tájé-
kozódási Sportok Fõvárosi Fesztiválját és benne a
Budapesti Tájfutó Diákolimpiát szomszédunk-
ban, Gazdagréten.

A hagyományos tájfutó verseny, a budapesti di-
ákolimpia az általános és középiskolások részére
az év egyik fontos országos bajnokságának a selej-
tezõje. Itt mindenki indulhat, azok is akik még so-
ha nem próbálták a tájfutást, és itt szeretnék ki-
próbálni.  

Mik a többi programlehetõségek? Elsõként
említsük meg a tájkerékpárt, ami nem más, mint
kerékpáros tájékozódás. Akik rövid idõ alatt
akarnak egy pályán végigmenni, azok számára
megfelelõ a mikrosprint, amelyen egészen rövid,
néhány, perc alatt teljesíthetõ „villámpályák”
vannak, vagy a tornatermi verseny, ahol a torna-
teremben tornaszerek között kell térképpel tájé-
kozódni. Akik térkép nélkül akarják magukat
próbára tenni, azok a mátrixpályákon tehetik
meg ezt.

Egy különlegesség a mobil-O verseny, ahol
egyik versenyzõ a célban nézi a térképet, és úgy

irányítja párját, aki telefonos útmutatás alapján
próbálja megtalálni az ellenõrzõ pontokat (a ren-
dezõség ad telefont a résztvevõknek). A mai kor
versenyei a GPS-játékok, itt a rendezõség által biz-
tosított GPS-ekkel kell megtalálni pontokat.

Akik nem akarnak futni, azok is több lehetõség
közül választhatnak. Ezek egyike a trail-O, ez a
mozgássérülteknek kitalált sportág, ahol séta köz-
ben egyes pontokon megállva kell több pont kö-
zül felismerni, melyik van rárajzolva térképünkre. 

Végül 2 túralehetõség is kapcsolódik a feszti-
válhoz. Az egyik az ún. Vasasztaltúra. Ez komoly
kirándulás két útvonallal (35, illetve 25 km-es tú-
ra között lehet választani), ahol a Komjádi uszo-
dától indulva a Budai-hegységben az erdõben ta-
lálható, még a turisták által is alig ismert geodézi-
ai vasasztalokat keresik fel a résztvevõk, természe-
tesen õk is Gazdagrétre érkeznek célba. A másik
a pontbegyûjtõ túraverseny, ahol Gazdagrét kör-
nyéki pontokat kell felkeresni. 

Akit érdekel a program, a részleteket megtalál-
hatja a www.tabanispartacus.hu vagy www.bpta-
jekozodasifesztival.hu honlapon.

Gyalog László 

Tájékozódási Fesztivál Gazdagréten
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IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,
221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnnee--
rraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

SSzzeenntthháárroommssáágg tér közelében, igényesen felújított 35
négyzetméteres földszinti lakást, várban lévõ emeleti, ut-
cai lakásra cserélnék, vagy örökbérleti joga átadó. Telefon:
0630-251-3800.

SSzzeerreetteettttrree vágyó idõs ember eltartását, gondozását,
ápolását vállalom, de elõbb ismerjük meg egymást. Öz-
vegy ember vagyok. Szeretet, biztonságot kínálok. Tele-
fon: 06-20-971-7297.

IIddõõss haszonélvezõ által lakottan, ingatlant vásárolnék.
Telefon: 0630-304-3129.oo

BBuuddaaii Várban egy házban 2 önkormányzati lakás örö-
kölhetõ bérleti joga átadó:  Babits sétány felé nyíló panorá-
más 72 m2-es 3 szobás (elvi tetõtérbeépítési lehetõséggel)
29,9 M Ft és 120 m2-es, 2 szintes, 2 fürdõszobás (36 M Ft)
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Várban Úri utcában reprezentatív, 2 egymás mel-
letti I. emeleti önkormányzati lakás, (mely eredetileg is 1 la-
kást alkotott 100 m2-es szalonnal), örökölhetõ bérleti joga
átadó: 114 m2-es ( csereirányár: 39 M Ft), 105 m2-es  (27,9
M Ft). Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-22-03.

GGyyeerrmmeekkeesseekk, kutyások! Közvetlen kertkapcsolatos,
önálló földszinti kertrészes, 52 m2-es, 2 szobás, loggiás,
összkomfortos, jó állapotú öröklakás a Vár közelében, a
Toldy Ferenc utcában eladó. Irányár: 16,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban az Úri utcában 100 m2-es 2 generációs, 2
fürdõszobás, felújítandó, csendes, napfényes, II. emeleti
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 22,9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

II..  DDoonnááttii utcában 2 reprezentatív öröklakás eladó:
Halászbástyánál  egyedülálló panorámájú 107 m2-es, 3
szobás, erkélyes (60 M Ft) és 100 m2-es 2,5 szobás, felújí-
tott öröklakás (36 M Ft). Wágner Iroda, tel.: 212-2136,
0630/488-2203.

II..  KKeerrtteess társasházban, egy teljes lakószinten lévõ 191
m2-es, 2 lakásként kialakított (126 m2 + 65 m2), reprezen-
tatív belterû 5,5 szobás, 2 fürdõszobás, klasszikus polgári
öröklakás többgeneráció vagy iroda számára eladó.
Irányár: 49,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-1933. 

II..  NNaapphheeggyyeenn kertes villaépületben 2 egymás melletti
(40 m2 és 42 m2) kertkapcsolatos önkormányzati lakás
bérleti joga együtt vagy külön  átadó. Csereirányár: 8,1 M
Ft és 8,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-
2203.

OOrrsszzáágghháázz utcában a Mátyás templom közelében 2 ge-
nerációs 2 fürdõszobás, 164 m2-es, 2 szintes, 4+2 szobás,
tetõtérbeépítéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti
joga átadó. Csereirányár: 59 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.

VVéérrmmeezzõõ közelében a Pauler utcában 60 m2-es, 2 szo-
bás, felújított, egyedi gázfûtéses, I. emeleti öröklakás el-
adó. Irányár: 14,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-2203.

BBuuddaaii Várban belsõ kertes házban 2 önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó: 30 m2-es, felújított,
kertkapcsolatos (8,9 M Ft) és 42 m2-es Tóth Árpád sétány-
ra nyíló (15,5 M Ft). Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

GGaarráázzss váralján a Fiáth házban, a Batthyány utcában ki-
adó fél évre. Nagy beállóval. Telefon: 06-20-977-5377.

PPaauulleerr utcában tulajdonostól eladó egy magasföldszin-
ti, 79 m2-es, 2 szoba+cselédszoba, étkezõkonyhás, körbe-
járható, világos, tehermentes, felújítandó öröklakás.
Irányár: 19,9 M Ft. Telefon: 06-70-455-7561.

EEllaaddoomm I. ker. Donáti utcában lévõ, II. emeleti világos 33
m2-es önkormányzati lakásom örökbérleti jogát. Érd.: 06-
30-597-5499.

XXIIII..  BBeeeetthhoovveenn utcában tíz éves házban 40 m2-es, egy-
szobás lakást cserélnék budai zöldövezeti kétszobásra.
Idõseknek ideális, liftes, földszinten a kerület orvosi ügye-
lete. Telefon: 06-20-344-3179.

VVáássáárroollnnéékk saját részre készpénzért tulajdonostól I-II-
III, XI-XII kerületekben nappali + 1 vagy 2 hálószobás
csendes, napfényes lakást. Telefon: 06-20-344-3179.

ÚÚrrii  utca, 48 m2-es kétszobás, utcai I. emeleti, vízórás,
igényesen felújított öröklakás eladó jó állapotú házban.
Irányár: 33,6 M Ft. Telefon: 201-9475, 06-70-237-9030.

EEllaaddóó öröklakást keresek a kerületben, vári öröklakás
elõnyben. Telefon: 201-9475, 06-70-237-9030.

II..  TTiiggrriiss utcában, emeleti, déli fekvésû, 3 szobás lakás,
tárolóval, garázzsal, felújított állapotban tulajdonostól el-
adó. Telefon: 06-20-382-3473. Ügynökök kíméljenek.

KKiiaaddóó lakást keresek, minimum egy évre. Telefon: 06-
30-729-7546.

EEllaaddóó lakást keresek, készpénzzel rendelkezem.
Telefon: 06-30-874-7278.

SSzzoollggáállttaattááss

ZZáárraakk szerelése, javítása. 0-24 óráig. Megbízható mér-
nök. 0630-863-7680.

TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZAAKK  KKÖÖZZÖÖSS  KKÉÉPPVVIISSEELLEETTÉÉTT,,  
sszzaakkkkééppeessííttéésssseell,,  rreeffeerreenncciiáávvaall,,  nnaaggyy  ggyyaakkoorrllaattttaall

vváállllaalljjuukk..  TTeelleeffoonn::  00663300--997777--66661122..oo

VViillllaannyysszzeerreellééss. Fürdõkádbeli áramütés megakadályo-
zónak szerelése, továbbá minden lakás villany-hiba javítá-
sa, villanyfûtés, bojlerfûtés stb. felújítása. Telefon: 0670-
259-0089, 337-0338. Érdemes megõrizni!

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

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

FFIIGGYYEELLEEMM  MMEERRTT  MMEEGGÉÉRRII  AAKKCCIIÓÓNNKK!!  Minden gázüze-
mû fûtõkészülék felülvizsgálata, tisztítása, javítása kiszál-
lási költséggel együtt: összesen bruttó 6600,- Ft. Telefon:
212-2949, www.vasuta.hu. Energiát takarít meg és életet
ment!

TTáárrssaasshháázzaakk - Irodák takarítása. Megbízható, precíz
munkájára igényes takarító vállalkozásunk több éves ta-
pasztalattal irodák, társasházak, egyéb épületek szaksze-
rû takarítását vállalja. Reális árakon. Leinformálható, refe-
rencia munkákkal. Hívjon bizalommal. Telefon: 06-20-
484-2009, 06-20-327-9049.

SSzzõõnnyyeegg, ülõgarnitúra, autókijárat tisztítást vállalok
professzonális német technikával, rövid határidõre.
Mechle Béla, telefon: 06-30-5763-969.

EEzzeerrmmeesstteerr--sszzoollggáállaatt - lakásszervíz! Felújítás, szerelés,
javítás, takarítás... Nonstop! Minden egy helyen! Telefon:
0630-960-4525, www.szakembercentrum.hu.

TTáárrssaasshháázzaakk kezelése, közös képviselete nagy gyakor-
lattal, teljes mûszaki-, jogi és gazdasági háttérrel. Díjazás
épülettõl függõen, megegyezés szerint. Várlaki János, te-
lefon: 213-6613, 06-20-931-1832.

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

VVáállllaalloomm, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak javítá-
sát, cseréjét, nyílászárók szigetelését, rácsosajtók, lemez-
ajtók, ablakrácsok készítését. Elõtetõk, korlátok gyártá-
sát, javítását. Telefon: 0620-945-0316, 061-375-4194.

VVíízzsszzeerreellééss, fürdõszobák, wc-k felújítása, javítása, sze-
relvények cseréje, felszerelése. Anyagbeszerzéssel is.
Telefon: 06-30-447-3603.

GGyyaakkoorrllootttt, precíz, pontos, megbízható, kultúrált hölgy
igényes családoknál takarítást vállal. Telefon: 06-30-254-
0862.

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

AAUUTTÓÓMMOOSSÁÁSS  22..000000  FFTT--TTÓÓLL..  II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..  
BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  00667700--224477--99222266..  oo

RReeddõõnnyy javítás-kerítés, gurtni csere, szúnyogháló, relu-
xa, harmónikaajtó. Telefon: 0630-212-9919.

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, PARKETTA-

LERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-, GÁZ-,
GIPSZKARTON-SZERELÉST, CSEMPÉZÉST, 

VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁT
VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

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

TTeelljjeesskköörrûû építõipari munkákat kisebbektõl a nagyob-
bakig, felújítást, lakásszervízt minõségi kivitelben, refe-
renciákkal vállalunk. Telefon: 06-30-280-7257

TTáárrssaasshháázz  kköözzööss  kkééppvviisseelleettéétt,,  kkeezzeelléésséétt  ttuullaajjddoonnoossii
ggoonnddoossssáággggaall,,  nnaappii  kkaappccssoollaattttaarrttáássssaall  ééss  sszzáámmllaaeelllleenn--
õõrrzzééssii  lleehheettõõssééggggeell,,  sszzaakkvviizzssggáávvaall,,  ggyyaakkoorrllaattttaall,,  rreeffee--
rreenncciiáávvaall  vváállllaalloomm..  SSzzáámmvviizzssggáállóó  bbiizzoottttssáággookknnaakk  eell--
lleennõõrrzzéésshheezz  ttaannááccssaaddááss  iiss..  TTeelleeffoonn::  00662200--995555--33332211..

BBuurrkkoollááss!! Fürdõszobák, konyhák, wc-k felújítása. Kõ-
mûvesmunkák, csempejavítás. Telefon: 06-30-341-
3423, 367-2869.

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL, helyszínen, garanciával! Tele-
fon: 0630-712-2024.

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, 06-
30-553-7947.

AAddááss--vvéétteell

BBééllyyeeggeett, papír és fémpénzt, képeslapot, porcelánt,
könyveket, régiségeket vásárolunk IV. Andrássy út 16.
Telefon: 266-4154.

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

TTookkaajjiitt, régit, palackosat méltányos áron venne gyûjtõ.
06-203-70-72-21.

OOkkttaattááss

HHaattéékkoonnyy és gyors tanulás minden tantárgyból egyete-
misták, általános és középiskolások részére a MOM Park-
nál. Telefon: 0620-777-5126.

AAnnggooll nyelvvizsgára felkészítés, társalgás és szintentar-
tás anyanyelvi szinten, kedvezményes áron 500 Ft/óra.
Telefon: 201-6545.

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig csak személyesen a szerkesztõségben
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A hirdetések tartalmáért és a hirdetõkért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

Senior mentorokat keresnek
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év
feletti felnõtteket keres, hogy - mint mentorok és
oktatók - az olvasás elsajátításában segítsenek a
helyi általános iskolás diákoknak. Legyen Ön is a
Senior Mentor Program tagja: segítsen egy fiatal
diáknak, hogy sikeresen vegye a tanulmányi aka-
dályokat, dolgozzon együtt csapatban más idõ-
sebb felnõttekkel és kapjon havi ösztöndíjat!

A pedagógiai tapasztalat nem elõfeltétel. To-
vábbi információ: 0620-807-3268, www.civilval-
lalkozasok.hu, info@civilvallalkozasok.hu.

Várnegyed

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!!

A Várnegyed újság 2011. évi megjelenése
Lapzárta
Április 13.
Április 27.
Május 11.
Június 1.
Június 15.
Június 29.

Szünet
Szünet

Augusztus 10.
Augusztus 24.
Szeptember 7.
Szeptember 21.

Október 4.
Október 26.
November 9.
November 23.
December 7.

Megjelenés
Április 22.
Május 6.
Május 20.
Június 10.
Június 24.
Július 8.

Július
Augusztus

Augusztus 19. 
Szeptember 2.
Szeptember 16.
Szeptember 30.

Október 14.
November 4.
November 18.
December 2.
December 16.

Lapszám
8
9

10
11
12
13
-
-

14
15
16
17
18
19
20
21
22

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu
1027 Budapest, Margit körút 2. 

Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708

TAVASZ A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕ)

Szombat-vasárnap frissen facsart grapefruit és narancslé.
Minden nap fitness sarok (zöldségek, csírák, krémek, szószok). Minden este élõzene (bárzongoristák elõadásában).

Családi akció! Hétvégén és ünnepnap a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes.
További akciók a www.trofeagrill.eu/margit oldalon.

s
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1000 forint+ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 1.600 forint+ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint+ÁFA.

(Csak közületi apróhirdetésnél!)
20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

Keretes hirdetések:
1/2 oldal
274x200 mm,
65.000 Ft+ÁFA

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(Magyar Kultúra Alapítvány székháza,
Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
Április 12. (kedd) 18.00 óra: Jeles magyarok húsvétja itt-
hon és külhonban. Az egyesületi tagság vetített elõadá-
sa Messik Miklós szerkesztésében, irodalmi részletekkel,
közremûködõ mûvészekkel.(Deák Ferenc terem).

111155  éévveess  aa  SSzziilláággyyii  DDeezzssõõ  ttéérrii  
rreeffoorrmmááttuuss  tteemmpplloomm
A budai Duna-parton álló impozáns vörös téglás, Zsol-
nay cseréptetõs templom idén 115 éves. Ebbõl az alka-
lomból április 17-én, Virágvasárnap szeretettel várjuk
a kerület lakóit a 10 órakor kezdõdõ ünnepi istentisz-
teletre és az azt követõ alkalmainkra. ,,Jó családból
származó” címmel Füle Tamás fotókiállítása nyílik a
budai gyülekezet Nagytermében a délelõtti istentiszte-
let után kb. 11.30-kor. Ez a vasárnap egyben a budai
gyülekezet születésnapja is, hiszen 1896 Virágva-
sárnapján vette a gyülekezet birtokába az akkor meg-
épült templomát. 

Országos Mezõgazdasági Könyvtár
(Budapest, I., Attila út 93.)
A Somodi László Képzõmûvészeti Stúdió kiállítása.
Kiállítók: Balázsné Csordás Zsuzsa, Bánki H. Margó,
Csanády Judit, Farkas Kati, Fábián András, Fehér Irén, dr.
Gellért Marianna, Kemenes Katalin, Kiss János, Kiss
Léna, Koó É. Lídia, Kovács Judit, Kovács Tája, Laukó Pál,
Lipcsey Judit, Lunger Kati, M. Kovács Ilona, Székely Móri
Márta, Tarcsányi Ottília, Tóth Julianna, Vereczkey Györ-
gyi. A kiállítás megtekinthetõ 2011. április 29-ig, hét-
köznap 9.00-18.00, hétvégén 10.00-16.00 óráig (kér-
jük csengessen).

Várbarátok Köre
(Litea Könyvszalon, Budapest I., Hess András tér 4.)
A Várbarátok Köre legközelebbi elõadását dr. Gracza
Lajos tartja április 11-én, hétfõn 17 órakor, Liszt Ferenc
emléke a Várban címmel. Minden érdeklõdõt szívesen
várnak. 

Hangverseny a Ciszterci Szent Imre templomban 
(Budapest, XI., Villányi út 25.) 
Április 17-én Virágvasárnap, 20.00 órakor: Bob Dylan
Dalok a Megváltóról. Fordította Domján Gábor és
Csányi Tamás. A Ciszterock Társulat elõadása. Mûvé-
szeti vezetõ: Csányi Tamás. A belépés ingyenes, moz-
gássérülteknek akadálymentes. Adományaikat köszö-
nettel fogadjuk. Szeretettel várja az érdeklõdõket a
Ciszterci Szent Imre egyházközség és a Szentimre-
városi Egyesület. 

Hubay Jenõ Zeneterem
(Hotel Viktória, Budapest, I., Bem rkp. 11.)
2011. április 15. péntek 19.30: A Zeneakadémisták so-
rozatban Fejérvári Zoltán (zongora) és Fejérvári János
(cselló) koncertje. Mûsor: J. S. Bach G-dúr Gamba-
szonáta B.W.V 1027 Sztravinszkij: Olasz szvit. Janacek:
Mese, Liszt Die Zelle in Nonnenwerth, Gyászgondola,
Debussy Szonáta csellóra és zongorára. Jegyek 2000
forint egységáron kaphatók, helyfoglalás érkezési sor-
rend szerint. www.jegymester www.jegy.hu www.hu-
bayzeneterem.hu.

Régizene klub
A Tabulatúra régizene klub következõ rendezvénye áp-
rilis 18-án, hétfõn, 19 órakor kezdõdik a budai reformá-
tus gyülekezet nagytermében. Téma: Shakespeare ko-
rának zenéje. A belépés ingyenes. Minden érdeklõdõt
szeretettel várnak.

Üzenet Erdélybõl
Az Országos Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumen-
tációs Központ szeretettel várja az érdeklõdõket a Szé-
kely Ház Közhasznú Alapítvány szervezésében megnyílt
Üzenet Erdélybõl címû kiállításra. A kiállítás megtekint-
hetõ: 2011. április 29-ig, hétköznap 9.00-18.00 óráig,
hétvégén 10.00-16.00 óráig. Helyszín: 1012 Budapest,
Attila út 93. Ujhelyi terem. (A Déli pályaudvarhoz közel, a
Vérmezõnél.) A belépés ingyenes. Kiállító mûvészek:
Botár Edit, Czabuk Anna, Czirjék Lajos, Epure Horea
Remus, Gyenes Tibor, Hunyadi László, Molnár Dénes,
Nagy Ildikó, Natalia Bejenaru Furculita, Novák József,
Puja Rezsõ, Simon Endre, Soó Emma.

Magyar Földrajzi Társaság
(Millenáris, II., Lövõház u.37.) 
Az Expedíciós Szakosztály képes elõadása. Téma:
Déchy Mór - a Kaukázus magyar feltárója. Elõadó: Dr.
Kubassek János geográfus, a Magyar Földrajzi Múzeum
igazgatója. Idõpont: 2011. április 21. (csütörtök) 18 óra.
Helyszín: Makadám Mérnök Klub, 1024 Budapest,
Lövõház u. 37. (Millenáris). A rendezvény ingyenes.

Vízivárosi Galéria
(Budapest, II., Kapás u. 55.)
A Vendégünk Európa – Zene a képzõmûvészetben cí-
mû kiállítást a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében
rendezik meg. A tárlaton Carlo Maglitto (olasz), Jutta
Obenhuber (német), Georgios Tzortzoglou (görög-ma-
gyar), Mamikon Yengibarian (Budapesten élõ örmény
mûvész) szobrai, festményei és objektjei láthatók. A ki-
állítás április 13-ig látogatható, keddtõl-péntekig 13-18
óráig, szombaton 10-14 óráig. A belépés ingyenes.

PPrrooggrraammookk
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