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Liszt-szobor
Varsóban 

Testvérvárosi szerzõdést kötött egymással a Budavári Önkor-
mányzat és Varsó I. kerülete, Sródmiescie. Ebbõl az alkalomból a
Lazenki Királyi Parkban, a Chopin emlékmû közvetlen szom-
szédságában felavatták Liszt Ferenc mellszobrát, amelyet az I.
kerület ajándékozott Varsónak.

Ünnepélyes keretek között, augusztus 12-én Varsóban írta alá dr.
Nagy Gábor Tamás, Budavár és Wojciech Bartelski, Sródmiescie
polgármestere a két kerület testvérvárosi szerzõdését. A szerzõdés
emlékeztet rá, hogy a két nép történelme ezer éve, ezer szállal is össze-
nõtt. Közös történelmi alakjainkra, királyainkra és hõseinkre - Nagy
Lajosra, Báthori Istvánra, a szabadságharc Bem tábornokára - együtt
lehetünk büszkék, s együtt emlékezhetünk a szovjet elnyomás ellen
vívott harcunkra is. Varsó Sródmiescie kerülete és Budapest I. kerü-
lete a meglévõ jó viszonyt erõsíti tovább a testvérvárosi kapcsolat lé-
tesítésével; a lengyel-magyar barátságot friss tartalommal tölti meg.
Az együttmûködés kiterjed többek között a turizmus fejlesztésére, a
mûemlékvédelem terén szerzett tapasztalatok cseréjére, a hagyomá-
nyaink és kulturális értékeink ápolására és bõvítésére, valamint a ci-
vil szervezetek kapcsolatfelvételének segítésére. 

Mint ismeretes, a Budavári Önkormányzat törekvése, hogy együtt-
mûködést alakítson ki a közép-európai fõvárosok történelmi város-
magjaival. A korábbi testvérvárosi szerzõdések lévén ilyen együttmû-
ködés alakult ki Bécs, Prága, Pozsony és Budapest között. Ehhez csat-
lakozott most Varsó történelmi belvárosa.   

A szerzõdés aláírása után került sor Liszt Ferenc mellszobrának ava-
tására. Gerõ Katalin szobrászmûvész alkotását – amelyet az érdeklõ-
dõk a nyár folyamán a Városháza aulájában is megtekinthettek - Nagy
Gábor Tamás polgármester adta át a varsóiaknak, a testvérvárosi kap-
csolat létesítésének emlékére. A Lazienki Királyi Parkban tartott ün-
nepi ceremónián részt vett Sródmiescie vezetése, a lengyel kulturális

közélet számos szereplõje és a Budavári Önkormányzat delegációja. A
varsói belvárosban található zárt közpark egyik leghíresebb pontja a
Chopin emlékmû, amely a lengyel zenemûvészet egyik szent helye.
Liszt Ferenc szobrának avatása ezért is egyedülálló gesztus a lengyel
kulturális partnerek részérõl: az 1946-ban felállított szobor háborítat-
lan magányát oldja fel az emlékmû közelében felavatott másik zene-
szerzõ géniusz, a magyar Liszt Ferenc. 

A szoboravatáson beszédet mondott a Lazenki Park igazgatója, majd
Waldemar Dabrowski, a varsói Teatr Vielki, a lengyel nemzeti opera-
ház igazgatója, illetve magyar részrõl Nagy Gábor Tamás, a szobrot ado-
mányozó Budavári Önkormányzat polgármestere.     (Folytatás a  3. oldalon)

Szeptember elsõ hétvégéjén ismét bemutatják kínálatukat a
hazai és határon túli magyar könyvkiadók. A Magyar Nyelv
és Magyar Könyv Ünnepén a Litea könyvesbolt, illetve a hoz-
zá kapcsolódó Jövendõ Kiadó is standot állít, melyek vezetõje,
Bakó Annamária a kezdetek óta részt vesz a Budavári Ön-
kormányzat rendezvényének szervezésében. A kerület dísz-
polgárával a nyomtatott könyv jelentõségérõl, a könyvünnep
szerepérõl és az idei programokról beszélgettünk.

s A Litea kilencedik éve közremûködõ szervezõje és résztvevõje a bu-
davári könyvünnepnek. Hogyan váltak a rendezvény nélkülözhetetlen
szereplõjévé?

A Litea volt az ötletgazdája az egész rendezvénynek. Az ötletet az
adta, hogy valahol itt, a könyvesboltunk közelében, a Szent-
háromság tér környékén mûködött egykor Hess András mester

nyomdája, aki 1473-ban e helyütt készítette el az elsõ nyomtatott
könyvet Magyarországon. Ez egy olyan kultúrtörténeti tény, ami-
nek emléket kell állítani a XXI. században – különösképp most,
hogy a nyomtatott könyveket kezdik háttérbe szorítani az elektro-
nikus formában elérhetõ olvasnivalók. Ezzel a rendezvénnyel
tudjuk jelezni azt, hogy évszázadokon keresztül a könyv volt az
egyik legfontosabb kultúrahordozó termék, s errõl nem lehet a
modernség jegyében lemondani.
s Milyen személyes érveket tud felhozni a nyomtatott könyvek mellett
az elektronikus olvasmányokkal szemben?

A könyvnek lelke van, a jó könyvnek meg különösen. Bács
Ferenc színmûvész fogalmazott egyszer úgy, hogy amikor könyvet
olvasunk, kezet fogunk az íróval. A könyvolvasás tehát egyfajta fi-
zikai kapcsolatot is teremt olvasó és alkotó között, legyen az akár
maga William Shakespeare.           (Folytatás és programajánló az 5. oldalon) 

Szeptemberben újra könyvünnep
a Szentháromság téren

Budavárért 
Emlékérmek átadása
Buda visszavívásának 325. évfordulója alkalmából a Budavári Ön-
kormányzat koszorúzással egybekötött megemlékezést tart a Budai
Várban, az ostromhoz kötõdõ helyszíneken. Az egyes helyszínekre
korhû viseletbe öltözött hagyományõrzõk vezetik a megemlékezõ-
ket. A megemlékezés 2011. szeptember 2-án 14.30 órakor kezdõdik
a Városháza elõtt (I., Kapisztrán tér 1.). Emlékezzünk együtt a dicsõ
csata hõseire! 

A Budai Várat 1686. szeptember 2-án foglalták vissza a töröktõl
a Szent Szövetség katonái. A képviselõ-testület rendelete értelmé-
ben hagyományosan Buda visszavívásának évfordulóján adják át a
Budavárért Emlékérmeket.

Az idei évben Ponori Thewrewk Aurél csillagász, Rózsa István
producer és Szalóky Károly mûkereskedõ részesülnek a kitüntetés-
ben. Az ünnepség szeptember 2-án 17.00 órakor kezdõdik a Város-
házán. Az eseményekre mindenkit szeretettel várunk!

Budavár új testvérvárosa: Varsó Sródmiescie kerülete
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Általános tájékoztató

Tisztelt Kerületi Polgárok!
A 2009. évi CXXXIX. törvény értelmében a
Magyar Köztársaság területén a természetes
személyekrõl és a lakásokról nép- és lakás-
számlálást (a továbbiakban: népszámlálás)
kell tartani. A népszámlálás adatfelvéte-
lének eszmei idõpontja 2011. október 1., 0 óra,
az adatszolgáltatónak erre az idõpontra jel-
lemzõ állapot szerint kell megválaszolnia a
kérdõív kérdéseit.

A törvény szerint az adatszolgáltatás - a nemze-
tiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós be-
tegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdé-
sek kivételével – kötelezõ. Az adatszolgáltatók
kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adato-
kat a valóságnak megfelelõen megadni.

Ennek megfelelõen a Központi Statisztikai
Hivatal 2011. október 1. és 31. napja között nép-
számlálást tart a teljes magyarországi lakásállo-
mányra és a népesség egészére kiterjedõen. A
pótösszeírásra 2011. november 1. és 2011. novem-
ber 8. között kerül sor. Kerületünkben az adat-
szolgáltatás 154 körzetre terjed ki.

A népszámlálás statisztikai célú, egy adott
pillanatra, az eszmei idõpontra vonatkozó sze-
mély- lakásösszeírás, amely alapvetõ jelentõsé-
gû adatokat biztosít az ország lakosságáról, a
népesség fontosabb demográfiai, iskolázottsá-
gi, foglalkozási jellemzõirõl, a háztartások és
családok összetételérõl, valamint a lakások
fõbb jellemzõirõl. A teljes körû, minden sze-
mélyre és lakásra kiterjedõ információk orszá-
gos, regionális, megyei, kistérségi, települési
sõt településen belül meghatározott területi
egységekre vonatkozóan is csoportosíthatóak,
így hosszú idõre elengedhetetlenül fontosak a
központi és helyi közigazgatás, a gazdasági és a
társadalmi élet szereplõi számára a döntések
elõkészítéséhez, a társadalmi folyamatok átte-
kintéséhez és értékeléséhez. A 2011. évi magyar-
országi népszámlálás módszere és vizsgálati té-
makörei összhangban vannak a korábbi nép-
számlásainkkal, így megalapozzák a gazdasági
és társadalmi változások vizsgálatát, továbbá az
ENSZ és az Európai Unió ezen idõszakra vonat-
kozó népszámlálási ajánlásaival, ami lehetõsé-
get biztosít a más országokkal való összehason-
lításra is.

Magyarországon mai értelemben vett nép-
számlálást 1869 óta tartanak, általában tízéven-
ként, így a 2011. évi a 15. lesz a magyar népszám-
lálások sorában.

Elsõ ízben nyílik mód a kérdõívek elektroni-
kus kitöltésére 2011. október 1. és október 16.
napja között.

A lakosság az adatszolgáltatási kötelezett-
ségét három módon teljesítheti:
l A kérdéseket megválaszolók az interneten

keresztül. Ehhez a www.enepszamlalas.hu hon-
lapra kell belépni, ahol egy azonosító és egy
egyedi kód megadásával lehetõvé válik a nép-
számlálási kérdõ ív csomag online felületen tör-
ténõ kitöltése. Ez az azonosító és az egyedi kód
az adott címre szóló adatszolgáltatási csomag-
ban eljuttatott lakáskérdõív elsõ oldalán, az „
Azonosító” és az „Internetes belépési kód” me-
zõben található. Internetes kitöltés esetén vala-
mennyi ott lakó személynek ezt a kitöltési mó-
dot kell választania. A kérdések internetes meg-
válaszolására 2011. október 1-16. között van lehe-
tõség.
l Az adatszolgáltató a kérdéseket megvála-

szolhatja a borítékban lévõ kérdõívek kitöltésé-
vel. Ebben az esetben a kitöltött papírkérdõíve-
ket a kapott borítékba visszahelyezve a számlá-
lóbiztosnak kell átadnia, amikor ismét felkeresi
az adott címet. Amennyiben az adatszolgáltató
csomagban található egy darab személyi kérdõ-
ív nem elegendõ az adatszolgáltatási kötelezett-

ség teljesítéséhez, a számlálóbiztos ellátja a vá-
laszadót a megfelelõ mennyiségû kérdõívvel. A
papír alapú önkitöltésre a felvétel elsõ két heté-
ben, 2011. október 1-16. között van lehetõség.
l Az adatszolgáltató a kérdéseket megvála-

szolhatja személyesen a számlálóbiztosnak, aki
az összeírás céljából 2011. október 1. és 2011. ok-
tóber 31. között keresi fel. Ehhez szükséges a bo-
rítékban található kérdõívek megõrzése.

A népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához
számlálóbiztosokra van szükség. A számláló-
biztosok az adatgyûjtés fõszereplõi. Számlá-
lóbiztos csak nagykorú, cselekvõképes személy
lehet. Létszámukat a kialakított számlálókörze-
tek száma és mérete határozza mag. Kerüle-
tünkben egy-egy számláló körzetbe átlagosan
130 cím tartozik. A számlálóbiztosokról a tele-
pülési népszámlálási felelõs gondoskodik, kivá-
lasztásukat a KSH által megadott szempontok
alapján végzi.

A számlálóbiztosok elõzetesen összeállított
adatszolgáltatói csomagot kapnak, amely ösz-
szeírandó címenként tartalmazza a tájékoztató
levelet, a kérdõívet (lakáskérdõív és személyi
kérdõív), valamint a kitöltést segítõ útmutatót.
A számlálóbiztos összeírással kapcsolatos elsõ

feladata, hogy az eszmei idõpont elõtt bejárja a
számláló körzetét, ellenõrizze a számlálókörzet
címállományának teljességét, és a számlálókör-
zetébe tartozó valamennyi, összeírás körébe
tartozó címre eljuttassa az adatszolgáltatói cso-
magot, és pontosítsa a címeket.

Számlálóbiztosok feladatai:
1.) Jelentkezés a munkára
A munkára jelentkezõk kitöltik a „Számlá-

lóbiztosi jelentkezési lap”–ot (papíron vagy in-
ternetrõl kinyomtatva). Ez kérdéseket tartal-
maz a jelentkezõrõl (iskolai végzettség, élet-
kor), elérhetõségérõl (cím, telefon, e-mail), az
általa megjelölt összeírási területrõl (ahol dol-
gozni szeretne), továbbá egy nyilatkozat arról,
hogy a munka feltételeként vállalja az elõzetes
tananyag elsajátítását, a tantermi oktatáson va-
ló részvételt, és hogy a munkát a megismert el-
várások (ismeretek, készségek, tulajdonságok)
tudatában vállalja.

2.) Elõzetes felkészülés, minõsítésben való
részvétel

Augusztus 15. után a számlálóbiztos a telepü-
lési felelõstõl (jegyzõ) elektronikus (CD-n/DVD-
n, illetve interneten is elérhetõ) és írott formá-
ban megkap egy tananyag csomagot, amelyet
még a tantermi képzés elõtt el kell sajátítania. Az
egyéni felkészülés részeként a számlálóbiztos-
nak ki kell töltenie egy-egy lakás- és személyi
kérdõívet, például saját magáról és otthonáról,
valamint megválaszolja a tanulást segítõ önel-
lenõrzõ kérdéseket, és kitölti a tudását ellenõrzõ

feladatlapot (tesztet) is, amit majd – a próbaként
kitöltött kérdõívvel együtt – a tantermi oktatá-
sára magával hoz. A népszámlálás végrehajtásá-
ról szóló Kormányrendeletben foglaltaknak
megfelelõen szerzõdést csak a tantermi oktatást
követõen azzal a számlálóbiztossal lehet kötni,

aki az elõzetes felkészülés során tanultakról el-
lenõrzõ kérdések (teszt) formájában számot
adott, és megfelelõ minõsítést kapott.

3.) Részvétel a tantermi oktatáson
Szeptember hónapban kerül sor a számláló-

biztosok fél napos tantermi képzésére, amelyen
a részvétel kötelezõ. Csak az a számlálóbiztos
dolgozhat a terepen, aki az elõzetes felkészülés
után részt vett a tantermi oktatáson és az ellen-
õrzõ feladatok (teszt) alapján megfelelõ minõsí-
tést kapott. A tantermi oktatásra a résztve-
võknek egy-egy kitöltött lakás – és személyi
kérdõívvel (pl: saját magukról és otthonukról)
kell érkezniük. Az összeíráshoz szükséges anya-
gokat (kérdõívek, táska, igazolvány, íróeszköz,
címjegyzék, térkép… stb.) számlálóbiztos a tan-
termi oktatás és a szerzõdéskötést követõen
(nem az oktatás helyszínén) kapja meg.

4.) Címek ellenõrzése, kérdõívek kikézbesí-
tése az adatszolgáltatóknak

Szeptember 27. és 30. között a számlálóbiztos
a számlálókörzetet lakásról-lakásra végigjárja
és minden címre eljuttatja az adatszolgáltatók-
hoz az adatszolgáltatói csomagokat, amelyek
tájékoztató levelet, kérdõíveket (lakáskérdõív
és 1 db személyi kérdõívet), ill. kitöltési útmuta-
tót tartalmaznak. Ahol szükséges, javítja, illetve
kiegészíti a címjegyzéket, a módosításokról ér-
tesíti a felülvizsgálóját. Ekkor még nem kezdhe-
ti meg a kérdõívek kitöltését, csak tájékozódhat
a válaszadás várható módjáról és az igényelt pa-
pír kérdõívek számáról. 

5.) Az adatgyûjtés végrehajtása
Október 1-jétõl kezdõdõen a számlálóbiztos

újra végigjárja a számlálókörzetét és minden cí-
men felveszi a kapcsolatot az adatszolgáltatók-
kal, akiket tájékoztat arról, hogy három módon
válaszolhatják meg a kérdõívet. Aki papíron
maga kívánja kitölteni, annál annyi személyi
kérdõívet hagy, ahányan ott laknak és egyezteti
a kitöltött kérdõívek átadásának idõpontját.
Akik személyes interjút kérnek, azoknál kitölti
a lakás – és személyi kérdõíveket. Ebben a sza-
kaszban a számlálóbiztos folyamatosan kapcso-
latot tart felülvizsgálójával, hogy naprakészen
tájékozódjon arról, mely lakásokban töltötték
már ki interneten a kérdõívet. Ezeket a lakáso-
kat már nem keresheti fel személyesen.

6.) Az elvégzett munka átadása
ahol az adatszolgáltatók maguk töltötték ki a
papír kérdõíveket, ott a számlálóbiztos össze-
gyûjti azokat és az általa lekérdezett kérdõívek-
kel együtt eljuttatja a felülvizsgálóhoz. A hibás
vagy hiányzó adatokat javítja, illetve pótolja a
hiba természetétõl függõen esetleg az adatszol-
gáltató ismételt megkérdezésével. A kérdõíve-
ket az instrukcióknak megfelelõen rendezi,
egyezteti a címjegyzéken szereplõ adatokat a
felülvizsgálójával és elvégzi az összesítéseket.

Fekete Sándorné, okmányiroda vezetõ

Népszámlálás 2011

Számlálóbiztosokat keresünk!

Budapest Fõváros I. kerület Budavári Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a 2011. évi nép-
számlálás végrehajtásához, számlálóbiztos munkatársakat keres. Jelentkezni a kitöltött és aláírt je-
lentkezési lap benyújtásával 2011. augusztus 31-én 16 óráig lehet.

A számlálóbiztosok alapvetõ feladata: az adatfelvétel megkezdése elõtt a számlálókörzet bejárá-
sa, ennek során a népszámlálással kapcsolatos információs csomag eljuttatása az adatszolgáltatók-
hoz, az adatszolgáltatók tájékoztatása, ezt követõen az adatfelvétel végrehajtása a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) által készített útmutatókban található utasítások betartásával.

Az I. kerületben 154 számláló körzet került kialakításra. A számlálóbiztos a számlálókörzeten be-
lül az összes lakás és az ott lakó személyek összeírását bonyolítja le. Ezen felelõsségteljes munkának
az ellátásához kérem a Tisztelt Kerületi Polgárok segítségét.

A számlálóbiztosi munkára olyan személyek jelentkezését várjuk, akik jó kapcsolatteremtõ - és
beszédkészséggel rendelkeznek, pontosan tudják követni az elõírásokat, betartják a határidõket, ol-
vashatóan írnak, vállalják az új ismeretek elsajátítását, a kapott válaszok bizalmas kezelését és a nép-
számlálás idején más adatgyûjtési tevékenység mellõzését. Elõnyt jelent a választott számlálókörzet
helyismerete, a helyi elfogadottság, jó hírnév. 

Kérek mindenkit, aki betöltötte a 18. életévét, rendelkezik a felsorolt képességgel és kedvet érez
a népszámlálási munkában történõ részvételhez, jelentkezzen számlálóbiztosnak.

A feladat elvégzéséhez a biztosított tananyag elsajátítása otthoni felkészüléssel, és a számlálóbiz-
tosi képzésen való részvétellel történik. A képzésen való részvétel kötelezõ!

Az elõzetes jelentkezést követõen, a KSH által megadott szempontok alapján kiválasztott szám-
lálóbiztos-jelölteket értesítjük. Szerzõdéskötésre csak azzal a számlálóbiztossal kerül sor, aki a köte-
lezõ képzésen megfelelõ minõsítést szerzett.

A számlálóbiztosok díjazása a Kormány 305/2010. (XII.23.) Korm. rendelete értelmében, a pa-
pír alapon összeírt, az összeírás körébe tartozó címek és személyek száma alapján kerül megállapí-
tásra, a következõk szerint:

Számlálóbiztosi munkadíj tételenként
KKéézzbbeessííttééss,,  kkaappccssoollaattffeellvvéétteell,,  ccíímmeelllleennõõrrzzééss,,  aakkttuuaalliizzáállááss

Fõvárosi kerület, megyei jogú város, külterület 180 Ft/cím
Többi település 150 Ft/cím

LLaakkááss,,  llaakkootttt  üüddüüllõõ,,  llaakkootttt  eeggyyéébb  llaakkóóeeggyysséégg,,  iinnttéézzeett,,  iinnttéézzeettii  ééppüülleett
Fõvárosi kerület, megyei jogú város, külterület 210 Ft/összeírás körébe tartozó cím
Többi település 175 Ft/ összeírás körébe tartozó cím

SSzzeemmééllyy
Fõvárosi kerület, megyei jogú város, külterület 370 Ft/összeírt személy
Többi település 310 Ft/összeírt személy

A jelentkezési lap és a számlálóbiztos feladatleírása átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáin (1014 Kapisztrán tér 1., 1011 Iskola utca 14-16., 1013 Attila út 12.), illetve egyéb in-
formáció kérhetõ a hivatal Okmányirodáján (1013 Attila út 12.) Fekete Sándorné irodavezetõtõl,
vagy a (06-1) 489-4441 telefonszámon, továbbá a szükséges nyomtatvány és tájékoztató letölthe-
tõ a www.budavar.hu honlap ,,hasznos információk Népszámlálás 2011” menüpontja alatt. A kitöl-
tött és aláírt jelentkezési lapot a fenti címeken lehet személyesen leadni, ill. postai úton a 1253. Pf.:
49. Polgármesteri Hivatal Okmányiroda címére feladni. 

Kérem, hogy a lehetõségek szerint minél többen jelentkezzenek segítve ezzel a munkánkat.

Házszámok, ajtószámok, 
címek pontosítása

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal jegyzõje felhívja Buda-
pest I. kerület lakosságának figyelmét, hogy a
2011. év októberében megtartásra kerülõ
népszámlálás sikeres lebonyolítása érdekében,
elengedhetetlen a címek egyediségének biz-
tosítása, illetve azok beazonosíthatósága.
Ezért valamennyi lakóépületen szükséges fel-
tüntetni annak pontos számát.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a ház-
számok, az ajtószámok a címek postaládán va-
ló kihelyezésérõl, elhelyezésérõl gondoskodni
szíveskedjenek, hiszen a számlálóbiztosok
csak így tudják minden adatszolgáltatóhoz el-
juttatni az adatszolgáltatói csomagot.

Tánczosné dr. Pósa Ibolya, megbízott jegyzõ

Tájékoztató az adófizetésrõl
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Pénzügyi Igazgatóság Adóügyi Csoportjához, mint önkor-
mányzati adóhatósághoz a 2011. szeptember 15. napjáig teljesítendõ befizetésekkel kapcsolatban az aláb-
biakról tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat. A 2010. évhez hasonlóan az önkormányzati adóhatóság az idei
évben sem küld egyenlegértesítõt a második félévi adófizetési kötelezettségrõl az adózók részére. Az
Adóügyi Csoport 2011 márciusában a 2011. évi határozatokkal egyidejûleg megküldte mind az elsõ,
mind pedig a második félévre esedékes gépjármûadó, és helyi adókra vonatkozó értesítõket, illetõleg a be-
fizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízásokat. A készpénz-átutalási megbízások közlemény rovatá-
ban feltüntetésre került a befizetési határidõ. Bankszámlanyitásra kötelezett adózók azonban adófizetési
kötelezettségüknek átutalással kötelesek eleget tenni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a befizetéseket a jogszabályokban elõírt határidõig nem telje-
sítik, késedelmi pótlék fizetési kötelezettség keletkezik. Amennyiben a szeptember 15. napjáig teljesíten-
dõ befizetésekkel kapcsolatban bármilyen kérdésük merül fel, illetõleg, ha az év elején megküldött máso-
dik félévi adótétel megváltozott (pl. gépjármûadóban forgalomból történõ kivonás miatt), kérjük, hogy ezt
jelezzék az Adóügyi Csoportnál telefonon, vagy személyesen ügyfélfogadási idõben. Befizetési csekk/ek az
Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáin (Kapisztrán tér 1., Attila út 12., Iskola u. 16.) is beszerezhetõek.

A folyószámla értesítõvel kapcsolatos kérdések, észrevételek esetén az Adóügyi Csoport dolgozói készség-
gel állnak az ügyfelek rendelkezésére. Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal - Adóügyi Csoport

Magyar tesztbusz a Várban
Újabb hazai gyártású midi buszt tesztel a BKV a 16-os vonalán. A Molitus Kft., a Rába
Jármû Kft. és a Webasto-Hungária Kft. közös fejlesztésû, MidiCity S91-es névre hallgató
jármûvét augusztus végéig ingyen használhatják az utasok. Az Euro5-ös minõsítésû kör-
nyezetbarát Daimler-Benz motorral hajtott, fehérre festett busz számos kényelmi szolgál-
tatással várja az utazóközönséget. Ilyen a különleges hûtõrendszer, ami akár szmog vagy
friss levegõ üzemmódban is képes temperálni a belsõ teret. Szintén egyedi megoldás az aj-
tók körül kiépített padlófûtés, illetve az állandó hõmérsékletet biztosító teljes tetõfûtés. A
kerekes székesek, illetve babakocsival közlekedõk felszállását rámpa segíti, a tíz tonnás kis-
méretû buszon 17 ülõ és 24 állóhely található. A BKV az ugyfelszolgalat@bkv.hu e-mail
címre várja az utasok véleményét a busszal kapcsolatban.

Permetezik a vadgesztenyefákat
Tájékoztatjuk a kerület lakóit, hogy a Budavári Önkormányzat 2011. augusztus 15. és au-
gusztus 26. között a I. kerület közigazgatási közterületén vadgesztenyefák permetezését
végezteti. Ez az idõintervallum az idõjárási körülményektõl függõen (pl. erõs szél, esõ ese-
tén) kismértékben változhat. Városüzemeltetési Iroda 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Kilencvenedik születésnapját ünnepelte nemrég Vígh Béláné, Klári néni. Az I. kerület
egykori polgármesterének özvegyét dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte a
Budavári Önkormányzat nevében a jeles évfordulón.

Gázárkedvezmény 
a nagycsaládosok részére 
A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek után ré-
szesülnek családi pótlékban– kedvezményes áron vehetik
igénybe a földgázt 2012. évre, amennyiben erre irányuló ké-
relmüket 2011. szeptember 30-ig eljuttatják a bejelentett la-
kóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Ál-
lamkincstár Megyei Igazgatóságához. 

A kedvezmény az igénylõlap kitöltésével és a csatolt utolsó
havi gázszámla másolatával igényelhetõ. Társasházban élõk-
nek nem kell számlát mellékelni. A hiánypótlás elkerülése
érdekében a kérelmet a nagycsaládos háztartásban élõk kö-
zül annak kell benyújtani, akinek a nevére a számla szól.

Az igénylõlapot a Kincstár postai úton megküldte az érin-
tett családoknak, valamint letölthetõ a Kincstár honlapjáról
(www.allamkincstar.gov.hu), továbbá beszerezhetõ a megyei
igazgatóságoktól és a gázszolgáltatóktól is.

A kedvezménnyel összefüggõ kérdések megválaszolására a
Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatai, illetve a Call Center
(06-1-452-2910, 06-30-344-0045, 06-70-460-9005, 06-20-
881-9535) munkatársai rendelkezésére állnak.                 

Magyar Államkincstár

A nándorfehérvári 
diadalra emlékeztünk

A nándorfehérvári diadal 555. évfordulóján a
Budavári Önkormányzat, valamint a Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum közös megemlékezést
tartott Hunyadi János és Kapisztrán Szent Já-
nos szobránál. „A nemzeti emlékezet napjának
küldetése nem kevesebb, mint visszaszerezni tör-
ténelmünket, és a történelmünkkel együtt legen-
dáinkat is” – mondta ünnepi beszédében a pol-
gármester.

Július 22-én délben, a Mátyás-templom ha-
rangszóját követõen a Halászbástya alatt álló
Hunyadi János-szobornál tartott megemléke-
zésen dr. Nagy Gábor Tamás polgármester ar-
ra emlékeztetett: az Országgyûlés július 4-én a
szocialisták tartózkodása mellett ugyan, de el-
lenszavazat nélkül nemzeti emléknappá nyil-
vánította a nándorfehérvári gyõzelem napját.
A képviselõtársaival közösen megfogalmazott
határozat kimondja: „ez a nap nem csupán a
nemzetnek, hanem a keresztény Európának
és a mai keresztény világ összességének az em-
léknapja. Ez a nap a hazafiságnak, önfeláldo-
zásnak, emberi helytállásnak, az európaiság-
nak, európai összefogásnak és a kereszténység-
nek máig élõ példaképe.”

A polgármester szerint minden, a múltban
megvívott küzdelem, a körülmények aggódó
latolgatása és az egyhelyben toporgás helyett
meghozott áldozat, a jövõ nemzedékek boldo-
gulásáért halált megvetõ módon viselt felelõs-
ség akkor teljesíti küldetését, ha vannak, akik
évszázadok múltán is megbecsülik azt. Tör-
ténelmünk arra tanít mindannyiunkat, hogy
az õsök, az elõttünk járó magyarok helytállása,
még a legfényesebb diadal is, mint a nándorfe-
hérvári, „halandó szerzet”. Csakúgy, mint a
rettenthetetlen hõs, akirõl úgy tartják, hogy
nem fogja a fegyver, mégis az idõ és a felejtés
könnyen maga alá gyûrheti. Az emlékezés
minden nemzedék felelõssége – hangsúlyozta
Nagy Gábor Tamás, aki úgy véli: „igaz ugyan,
hogy csak a jelentõségteli múltra emlékezünk,
de az is igaz, hogy csak az emlékezetben tartott
múlt telik el jelentõséggel.”

A nándorfehérvári diadal katonai jelentõ-
ségérõl dr. Kovács Vilmos ezredes beszélt az
ünnepségen. A Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézetének és Múzeumának
megbízott fõigazgatója elmondta: ez a gyõze-
lem, az Oszmán Birodalom elleni harc világ-
raszóló gyõzelme állította meg, illetve lassítot-
ta le a török terjeszkedését a XV. század köze-
pén. Konstantinápoly 1453-as eleste után
mindenki érezte, hogy az Európa ellen vonuló
sereget legközelebb valahol a Magyar Király-
ság határán lehet megállítani. III. Callixtus
pápa segítséget ígért, keresztes hadjáratot hir-
detett; 1456 júniusában – még az ostrom
elõtt – kiadott bullájában rendelte el az egész
keresztény világ harangjainak megszólaltatá-
sát, amelyet a gyõzelem után már a hõsök tisz-
teletére kongattak.

Az önkormányzat, valamint a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum közös megemlékezése Ka-
pisztrán Szent János szobránál folytatódott,
akinek – Hunyadi Jánoshoz hasonlóan –
oroszlánrésze volt a nándorfehérvári gyõze-
lemben: az obszerváns rendi szerzetes pápai
követként sikeresen toborzott a törökök elleni
küzdelemhez keresztes sereget, majd a harcok
során páratlan bátorsággal buzdította ellentá-
madásra az ostromlottakat.                               - d -

Idén is a nyári hónapokra idõzítette a kerületi
tulajdonú közintézmények felújítását az ön-
kormányzat. Az utóbbi évek egyik legjelentõ-
sebb beruházása is ebben az idõszakban való-
sult meg, európai uniós pályázati támogatás
felhasználásával átfogó energetikai korszerûsí-
tésen esett át a Budavári Általános Iskola. 

A fejlesztésnek köszönhetõen a következõ tanév-
tõl kezdve jelentõsen, az elõzetes számítások sze-
rint mintegy 30-40 százalékkal csökken a Bu-
davári Általános Iskola fûtõenergia felhasználá-
sa. A teljes bekerülési költség közel 80 százalékát
elérõ, mintegy 107 millió forintos KEOP pályá-
zati támogatás felhasználásával augusztus végéig
megvalósuló beruházással a kerület legkisebb hõ-
energia felhasználású, ezáltal „legzöldebb” közin-
tézménye lesz a vári iskola 1966-ban átadott épü-
lete. Az energiahatékonyság növelése érdekében
a homlokzati vakolatot teljesen visszabontották,
majd a vasbeton szerkezetet 8-10 centiméter vas-
tagságú szigetelõanyaggal vonták be, ami a számí-
tások szerint a szerkezeti hõ veszteséget a negye-
dére csökkenti. Különleges ásványgyapot szigete-
lést kapott a Tárnok utca felöli épületszárny a fö-
démje, ahogyan szintén a fûtésköltség csökkenté-
sét eredményezi a mûemléki környezethez iga-
zodva végrehajtott, az eredetivel megegyezõ kiala-
kítású fa nyílászárók beépítése. Az ablakokat a
gyerekek biztonságára figyelemmel lefóliázták.
Részben megújult az épületgépészet is, az iskola
valamennyi radiátorára vandál-biztos termoszta-
tikus szabályozószelepeket szereltek, a tornate-
rem temperálását egy nagyhatékonyságú, a fel-
szálló meleg levegõt visszaterelõ légcsatornarend-
szer kialakításával oldják meg.

Ugyancsak augusztus végéig fejezõdik be a
Kosztolányi Dezsõ gimnáziumban az elektromos
hálózat és a világítás felújításának utolsó üteme,
az Atilla út felõli régi épületszárny elöregedett,
már fel nem újítható huszonhét darab faszerkeze-
tû ablakának cseréje. Ezzel a közlekedõk, lépcsõ-

házak és a mellékhelyiségek nyílászárói kivételé-
vel az épület valamennyi ablaka hõ- és hangszige-
telt lett. Kisebb felújítások zajlottak a lány torna-
teremben, itt a hátsó fal vízszigetelésével és a par-
ketta csiszolásával már nyár közepén végeztek a
szakemberek. 

Elsõsorban épületgépészeti felújítások valósul-
tak meg a Toldy Ferenc Gimnáziumban, ahol a
földszinten, az elsõ és a második emeleti vizes he-
lyiségekben kicserélték a víz- csatorna és az elekt-
romos vezetékeket, valamint megújultak a fal,- és
padlóburkolatok, illetve a berendezési tárgyak.
Ezek mellett a helyiségek festése és mázolása is
megtörtént. 

A fûtõtestek szabályozó szelepeinek cseréjével
folytatódott a tavaly megkezdett fûtéskorszerûsí-

tés a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban. Ugyanitt
megvalósult a gondnoki lakás magastetõjének
teljes felújítása.

A Lisznyai utcai Általános Iskolában az épület
átépítését követõen a végéhez közeledik a kert-
rendezés, a munkát a korábban elfogadott szak-
mai terv alapján végzik el. Ebben a növénytelepí-
tések mellett, gyepesítés és fûbarát burkolatok el-
helyezése is szerepel. Befejezõdött az új technika
terem kialakítása is, a nagyméretû helyiség a jövõ-
ben a tankonyhának is otthont ad. 

Átfogó korszerûsítésen esett át a Batthyány ut-
cai Általános Iskola konyhája, ahol a burkolatok
és a gépészet teljes cseréje mellett a HCCP rend-
szer bevezetésével a konyhai géppark is megújult.
Folytatódott az iskola világítórendszerének fej-
lesztése, ezúttal a földszinti helyiségek kaptak mo-
dern lámpatesteket.  

Az óvodák közül az Iskola utcai intézményben
a mintegy nyolcvan négyzetméteres teraszt és az
elõtetõt újították fel, a Toldy óvodában részleges
nyílászárócsere, a Tigris utcai intézményben a ját-
szóudvar és a külsõ falburkolatok rekonstrukció-
ja történt meg. Valamennyi nyílászárót kicserél-
ték, illetve bevezették a központi fûtést a Nyárs
utcai óvoda játszóházában, míg a Tigris utcai böl-
csõdében befejezõdött a mosókonyha fejlesztése.
A Roham utcai Idõsek Klubjában a bejárati ajtó
és ablakok, a Fõ utcában a bejárati portál, az
Attila utcai klubhelyiségben pedig a váró elörege-
dett nyílászáróit cserélték újakra. 

Tovább szépült a Budavári Mûvelõdési Ház, a
földszinti helyiségek parketta felújítási munkái
július végén készültek el. Elkészült a Tárnok utca
9-11. számú épület padlásfödém hõszigetelése és
az ablakcserét is magában foglaló teljes homlokza-
ti felújítás. Jól halad a bölcsõdés és óvodás korú
gyermekek idõszakos felügyeletét szolgáló Dezsõ
utcai játszóház kialakítása, ahol több mint 100
négyzetméteren elõreláthatóan tizenhat gyermek
felügyelete oldható meg biztonságos körülmé-
nyek között. K. Á.

Intézményfelújítások kerületszerte 

Energiatakarékos iskola a Várban

(Folytatás az 1. oldalról)
Ezt követõen Szilasi Alex zongoramûvész muta-
tott be rövid Liszt és Chopin koncertet a Chopin
emlékmû lábánál. 

A magyar vendégek augusztus 13-án a varsói
Királyi Palotában egy díszhangversenyen vettek
részt, ahol elsõnek Liszt: Harmonies poetiques et
religieuses címû kötetébõl a Funerailles címû da-
rab hangzott el Szilasi Alex elõadásában, amelyet
a magyar mûvész a lengyel és a magyar sorsközös-
ség emlékezete elõtt adózva mutatott be. 

A Liszt-szobor Varsóba szállítását megelõzõen a
nyár közepén rendhagyó találkozásra került sor a
Városháza aulájában, ahol néhány óra erejéig
egymás mellett állhatott Chopin és Liszt Ferenc
szobra. „A 2010-es Chopin és a 2011-es Liszt-cen-
tenáriumok koncertjei és kulturális rendezvé-
nyei után Budaváron ismét megvalósulhatott a
zeneszerzõk szellemi egymásra találása” – hangsú-
lyozta dr. Nagy Gábor Tamás. 

Kerületünk polgármestere mindezek kapcsán
arra is rámutatott, hogy az önkormányzat min-
den olyan kezdeményezést támogat, amely a tör-
ténelmi múlt, nagyjaink és mûvészeink emléké-
nek megõrzésével építi jelenünket, egyúttal segít
abban, hogy sikerrel vegyük a jövõben ránk váró
kihívásokat.

A lengyel zeneszerzõ szobrát – amely a XIX. szá-
zadban alkotó Boleslaw Syrewicz Chopint ábrá-
zoló, Párizsban felállított köztéri szobrának má-
solata - a varsói Chopin 2010 emlékbizottság el-
nöke, Waldemar Dabrowski ajándékozta Szilasi

Alexnek. A szobrok bemutatóján elhangzott,
hogy a szobrot közcélra ajánlották fel, a jövõben a
Horváth-kertet díszíti majd. (A szobor felavatásá-
nak pontos idejérõl a késõbbiekben számolunk
be – a szerk.)   

Liszt-szobor Varsóban 

Chopin szobra a Horváth-kertbe kerül, Liszt szobrát pedig Varsó Sródmiescie kerületében állították fel
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s A Republic énekese, Bódi László, becenevén
Cipõ is részt vett azon az emlékezetes zenés „kocs-
matúrán”, amit a Magyar Örökség- és Kossuth-dí-
jas Cseh Tamás emlékére, dalai születésének hely-
színén, a Vízivárosban rendezett meg nemrégiben
a Budavári Önkormányzat. Hogyan került kapcso-
latba az együttes Cseh Tamással?

Cipõ gyerekkori vágya volt, hogy együtt játsz-
hasson Cseh Tamással. Elsõ közös, hirtelen
jött ötlet alapján megvalósult produkciójukra
évtizedekkel késõbb, egy kõszegi fesztiválon ke-
rülhetett sor: Cipõ rábeszélte Cseh Tamást,
hogy énekeljék el együtt az 1979-ben megjelent
Fehér babák címû dalát. A fellépés annyira jól
sikerült, hogy elhatározták, feldolgozzák egy-
más számait, s ebbõl egy album is készült. 2000-
ben, a zenekar alapításának 10. évfordulóján
jelent meg a Levélváltás. A közös munka az al-

bum megjelenése után is folytatódott alkalmi-
lag, és a barátság sem szakadt meg. Halála óta,
rá emlékezve minden koncertünket a Fehér ba-
bák címû dallal zárjuk.
s Zenei kalandozásaikat legutóbb a komolyzene
világában folytatták. Lesz folytatása a „Republic
Klaszszikusok” koncertsorozatnak?

A Miskolci Operafesztivál felkérésére tavaly ját-
szottunk elõször szimfonikus zenekari kíséret-
tel lírikus Republic-számokat, illetve klasszikus
zeneszerzõk, Bartók, Hacsaturján, Grieg mûve-
ibõl vett dallamokat. A miskolci siker nyomán
hasonló koncertet adtunk Nyírbátorban és
Debrecenben, majd idén március 15-én Buda-
pesten, a Kongresszusi Központban. Tervez-
zük, hogy õsszel a „Republic Klasszikusok” mû-
sorával Gyõrben is fellépünk.

s A Nyárbúcsúztató Bálra is hoznak újdonságokat?

A régi slágerek mellett a legújabb, egy évvel ez-
elõtt megjelent Köztársaság címû lemezünkrõl
is játszani fogunk néhány dalt. Egy szám erejéig
a nagy sikerû „Republic Klasszikusok” koncer-
tek hangulatát ugyancsak felidézzük; Edvard
Grieg: Peer Gyntjének átiratát mutatjuk be a
koncerten. Nagyzenekar ezúttal nem lesz, a
szimfonikus hangzást gitárokkal fogjuk vissza-
adni.
s Dolgoznak már a következõ albumon?

Egyelõre a koncertezéssel vagyunk elfoglalva.
Sok meghívást kaptunk nyáron, hetente leg-
alább három helyszínen lépünk fel. Az õsz álta-
lában csendesebb, remélhetõleg ekkor lesz
idõnk összeállítani az új albumunkat. Nem ter-
vezünk forradalmi újdonságokat, új dalaink is
a tõlünk megszokott hangzásvilágba fognak il-
leszkedni.      - d - 

Szimfonikus hangzás a Republic-koncerten Közös tánc 
latin ritmusokra
A latin-amerikai zenéken és táncokon alapuló zum-
ba fitneszt is kipróbálhatja közönség a Nyárbú-
csúztató Bálon. A közös táncot Kovács Anita irányít-
ja, aki a Budavári Mûvelõdési Házban rendszeresen
tart zumba-órákat.
s El tudná magyarázni, mi is az a zumba?

A zumba egy vérpezsdítõ, minden testrészt meg-
mozgató, fõként latin-amerikai ritmusokon és tán-
cokon alapuló, de más kultúrák táncaival is tarkí-
tott fitnesz program. A koreográfiákban megjelenik
többek között a salsa, a rumba, a samba, a meren-
gue, de ugyanígy jelen van a pop, a hip-hop vagy épp
a hastánc. A zumba kitalálója egy kolumbiai aero-
bik és latintánc oktató, Beto Perez.
s Könnyen el lehet sajátítani a táncmozdulatokat?

Igen, egyszerûek az egyes zenei részekre épülõ kore-
ográfiák. A foglalkozásokon mindig bemelegítéssel
kezdünk, ezt követi a közös tánc, majd a végén leve-
zetõ mozgással zárunk. Tánc közben kézjelzésekkel
segítem a résztvevõket abban, hogy tudják követni a
koreográfiát. A zumba nem csak fiataloknak aján-
lott, ezt a mozgást idõsebbek is bátran elkezdhetik.
s Az Ön zumba-óráival a Nyárbúcsúztató Bál után hol
lehet találkozni?

Több budai helyszínen is tanítok; itt az I. kerületben
hetente egyszer, a Budavári Mûvelõdési Házban tar-
tom az óráimat. - d - 

A Nyárbúcsúztató Bálon elõször lép fel a Republic együttes, mely régi és új
slágereibõl egyaránt szemezget mûsorában. Elhangzik Grieg: Peer Gyntjének
átirata is, amivel eddig csak a Republic Klasszikusok néven futó, szimfoni-
kus zenekarral kiegészített koncerteken találkozhatott a közönség.

Nagyzenekar ezúttal nem lesz, a szimfonikus hangzást ebben a számban gi-
tárokkal fogják visszaadni – tudtuk meg az együttes basszusgitárosától és
dalszerzõjétõl, Boros Csabától, aki a Cseh Tamással egykor közösen készített,
Levélváltás címû album létrejöttének történetérõl is mesélt lapunknak.

9.00-18.00 óráig folyamatos programok, 18 óra után éjszakába nyúló mulatság! 
Megközelítés: A Szarvas térrõl és a Clark Ádám térrõl gyalog, Moszkva térrõl a 10-es busszal, 

parkolási lehetõség a Szarvas téren, illetve az Attila úton, a Dózsa György szobornál. 

A belépés ingyenes!

Augusztus 27-28. között idén is török kori harco-
sokkal telik meg Budai Vár Újvilág kertje. A hete-
dik alkalommal megrendezett Buda Eliberata
mindenki számára ingyenes rendezvényei Buda
1686-os visszafoglalását idézik fel. 

1686. júliusában indított támadást a török meg-
szállás alatt álló Budai Vár ellen az egyesített ke-
resztény haderõ közel 60 ezer katonája. A vár visz-
szafoglalása két hónapig tartott, az ostrom szep-
tember másodikán ért véget. Bár a dicsõ haditett

az egész európai történelem szempontjából for-
dulópontnak bizonyult, a magyarok hõsies helyt-
állására egyre kevesebben emlékeznek. 

A Buda Eliberata a szervezõk – többek között a
Várõrség Alapítvány, a Honvédelmi Miniszté-
rium Hadtörténeti Múzeum, a Budavári Kht, il-
letve a Budapesti Történeti Múzeum - szándéka
szerint éppen ezért arra vállalkozik, hogy a törté-
neti hûség igényével újra beemelje a köztudatba

Buda visszavételének jelentõségét és körülmé-
nyeit. A cél az, hogy a szabadságért életüket is koc-
kára tévõ magyar katonák késõi leszármazottai
büszkén tekintsenek vissza õseik cselekedeteire,
ezáltal minél többekben tudatosuljon mi min-
dent tett Magyarország Európa fejlõdéséért.
Ennek megfelelõen állították össze a hagyomány-
õrzõ programokat és színi elõadásokat, amelyek
az ostrom mellett bemutatják a katonai táborok,
valamint a korabeli lakosság mindennapi életét.
A kézmûves foglalkozásokon az érdeklõdõk ízelí-
tõt kaphatnak a török hódoltság mûvészetébõl,
az étel és italkóstolókon török és magyar finom-
ságok kapnak helyet, míg a bátrabbak a harcok
során használt fegyvereket, páncélokat is kipró-
bálhatják. 

A belépés ingyenes!

Buda Eliberata 2011

Ostromjáték a Várban

Programelõzetes
2011. augusztus 26., péntek:

Táborverés, Kötetlen programok
2011. augusztus 27., szombat:

10.00-10.15 Csapat szemle, bemutatás
10.15-10.45 Õrjárat a várban
11 00-12.15 Ostromjáték fõpróbája
13.00-13.30 Hagyományõrzõ katonai 

bemutató
14.00-14.30 Hastánc bemutató
15.00-15.30 Hagyományõrzõ katonai 

bemutató
15.30-16.00 Színi elõadás
16.30-17.45 Ostromjáték

2011. augusztus 28., vasárnap:
09.45-10.00 Csapat szemle, bemutatás
10.00-11.00 Koszorúzás a várban
11.15-12.30 Ostromjáték 
13.30-14.00 Hagyományõrzõ katonai 

bemutató
14.00-14.30 Hastánc bemutató
14.30-15.00 Hagyományõrzõ katonai 

bemutató
15.00-15.30 Színi elõadás
16.00-17.15 Ostromjáték
A programok változtatási jogát a szervezõk

fenntartják!
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A Budavári Önkormányzat és a Litea Könyvszalon idén is megrendezi a
Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepét. Szeptember elsõ hétvégéjén
a Szentháromság téren várják az érdeklõdõket egész napos programok-
kal, óriás-kifestõvel, gyermekmatinéval, koncertekkel.  A színpadon ne-
ves szerzõk beszélnek a magyar nyelvrõl és a magyar könyvrõl: mások
mellett Szigethy Gábor, Jókai Anna, Lackfi János, Jankovics Mar-
cell, Bogár László mutatják be könyvújdonságaikat. Emellett borkósto-
lók, könyvvásár, könyvbemutatók várják a közönséget. 

Kedvcsinálóként összeállítást közlünk a rendezvényrõl, a részletes
program megtalálható a www.budavar.hu oldalon. 

2011. SZEPTEMBER 2., PÉNTEK 

15.30 ,,Mert mibennünk zeng a lélek” 
- A Bartók Táncegyüttes bemutatója

16.00 Ünnepélyes megnyitó
A rendezvény fõvédnöke dr. Schmitt Pál köztársasági elnök.

Köszöntõt mond L. Simon László, az Országgyûlés Kulturális és
Sajtóbizottságának elnöke. 

17.00 Üdvözlet Zoboraljáról
A Kolonyi Gyöngykoszoró folklórcsoport Szentiványi népda-

lokat, lakodalmas részleteket ad elõ, a Zobor Hangja Vegyeskar
pedig népdalfeldolgozásokat és egyházi mûveket mutat be.

18.00 Buda Eliberata
A színpadon megelevenedik a Budai Vár 1686-os ostroma; ko-

rabeli viseletbe öltözött zenészek hagyományõrzõ hangszerek kí-
séretével, énekszóval mesélik el a 325 évvel ezelõtti dicsõ csatát.    

20.00 A Kormorán Memory Band koncertje
Gál Péter hegedûs, Margit József basszusgitáros-énekes és

Jenei Szilveszter gitáros több mint tizenöt esztendõn keresztül
egyengették a Kárpát-medence népzene hagyományaira épülõ,
folk-rock zenét játszó Kormorán együttes pályáját.  Ars poétiká-
juk a hagyománytisztelet, az értékmentés, az üzenetközvetítés
egy olyan „nyelven”, amit értenek a határon innen és túl is. 

2011. SZEPTEMBER 3., SZOMBAT

11.00 Bánffy Miklós: Ostoba Li
Bánffy Miklós Ostoba Li címû mesés novelláját a zala-

egerszegi Griff Bábszínház állította színpadra és mutatja be. A
történet fõhõse IAIA országban vígan és gondtalanul éli világát.
Butaságát és jóhiszemûségét mindenki kihasználja, meglopják, becsap-
ják. Egy kalandos éjszakán Pokolisten a legokosabb emberré varázsolja.
Azt gondolja, csak úgy lehet boldog igazán, ha mindenki bámulja, cso-
dálja… 

12.00 Történelmi játszóház gyerekeknek
Õsz Gábor pedagógus vezetésével a gyermekek játékos for-

mában ismerhetik meg a magyar történelmi hõsöket és esemé-
nyeket. Fejtörõk, fegyverbemutatók várják a családokat.  

13.30 Wass Alberttel az olvasás népszerûsítéséért
Színészek és középiskolások olvasnak fel részleteket Wass Al-

bert mûveibõl. 

15.00 Tollfosztás és lakodalmas
Zoboraljai hagyományõrzõk bemutatója 

16.00 A Budavári Tóth Árpád mûfordítói díj átadása
A Budavári Önkormányzat idén, Tóth Árpád születésének

125. évfordulóján alapította meg azt a díjat, amellyel a mûfordí-
tók munkáját ismeri el. Egyik esztendõben a magyarról idegen
nyelvre, míg másik évben az idegen nyelvrõl magyarra fordító
szerzõ kaphatja meg az elismerést. 

18.30 Szép szerelmem, Magyarország
Nemcsák Károly és Tolcsvay Béla zenés pódiumestje. 

20.30 Jamie Winchester és Zenekara
Az ír származású Jamie Winchester a Baba Yaga formációban

kezdte karrierjét, majd sorra kapta a felkéréseket a magyar zenei
élet legkiemelkedõbb mûvészeitõl. Játszott mások mellett
Koncz Zsuzsával, Révész Sándorral, Charlie-val, Ákossal, a
Jazz+Az formációval, Tolcsvay Lászlóval, Tátrai Tiborral. 

2011. SZEPTEMBER 4., VASÁRNAP 

10.00 Táncház gyerekeknek
A Bartók Táncegyüttes mûvészei várják a táncolni vágyó

kicsiket és nagyokat.  

11.00 Gryllus Vilmos koncertje 
Gryllus Vilmos Kossuth díjas elõadó - és alkotómûvész gyer-

mekeknek készült színházi, rádiós és televíziós mûsorok megál-
modója, megteremtõje. Gyermekdalain már több generáció is felnõtt. 

17.00 Márai Szalon a szabadban
A népszerû Márai Szalon „Babits, Márai, Lativonits”címû iro-

dalmi összeállítása a Könyvünnepen is várja az irodalom kedve-
lõit. Szigethy Gábor vendégei: Pápai Erika színmûvész, Masz-
lay István színmûvész és Heinczinger Miklós zenész. 

18.00 Kávészünet együttes
Popovics György és Németh Ferenc 2005 tavaszán, egy kol-

légiumi klubhelyiségben ültek, és versesköteteket olvasgattak.
Korábban külön-külön is foglalkoztak már zenével, de közös pá-
lyafutásuk itt vette kezdetét… Megzenésített verseiket hallgatva
mindenki elkortyolhat egy kávét. 

18.30 Hubay Miklósra emlékezünk
Piros Ildikó, Lõte Attila, és Huszti Péter színmûvészek az

idén elhunyt Hubay Miklós drámaíróra emlékeznek. A beszél-
getés házigazdája Szakonyi Károly író.  

20.00 Hot Jazz Band koncert 
Az 1985-ben alakult Hot Jazz Band az 1920-as, ’30-as, ’40-es

évek melódiáinak hiteles tolmácsa, a háború elõtti magyar fil-
mek slágereinek eredethû megszólaltatója. Zenéjük olyan nagy
elõadókat idéz, mint Karády Katalin, Kalmár Pál, Latabár Kál-
mán, Kabos Gyula és olyan szerzõket, mint Eisemann Mihály,
Fényes Szabolcs, Márkus Alfréd. 

A rendezvény házigazdái: Lukács Bea és Nyakas Szilárd.
A belépés valamennyi programra ingyenes. 

:-) :-)
:-)

:-)

Szép szerelmem, Magyarország

(Folytatás az 1. oldalról)
Nem vitatom egy pillanatig sem az internet jelen-
tõségét, amely fantasztikus információs forrás. A
veszélyt abban látom, hogy a személyes kapcsola-
tokat kiiktatja. Ez talán ellentmondásnak tûn-
het, hiszen rengetegen leveleznek, beszélgetnek
egymással interneten, ám vannak helyzetek, me-
lyek a személytelenséggel kapcsolatos állításo-
mat igazolják. Például amikor a Litea valamelyik
irodalmi estjére, könyvbemutatójára e-mailben
küldünk meghívót, tized annyian jönnek el,
mintha postai levélben adtunk volna fel sze-
mélyre szóló meghívót. Az az érzésem, hogy az in-
ternet azt a fajta plusz gesztust iktatja ki, amit az
egyik ember a másik iránt megtehet.
s Miben különbözik budavári rendezvény más
könyves seregszemléktõl? 

A Budavári Önkormányzat programján a kez-
detektõl fogva fõleg a kicsi, de markáns profilú
kiadók, mûhelyek kapnak bemutatkozási lehe-
tõséget, így a Magyar Nyelv és Magyar Könyv
Ünnepe a szakma sokszínûségét tudja felmutat-
ni. Az 1929 óta létezõ Könyvhéttel ez a sereg-
szemle nem tud és nem is kíván konkurálni. Ez
a rendezvény elsõsorban a magyar irodalomra,
magyar nyelvre, magyar történelemre fókuszál –
erre predesztinál bennünket, a szervezõket és

résztvevõket a történelmi környezet, a Vár és
környékének könyv- és irodalomtörténeti jelen-
tõsége is.
s Milyen kiadványokat hoz a könyvünnepre a Litea
könyvesbolt, illetve a vele együtt mûködõ Jövendõ
Kiadó?

Igyekszem olyan könyveket kivinni, melyek más
kiadóknál nem találhatóak meg – ezek közé tar-
toznak különösen a Vár, az I. kerület múltjával,
történelmével kapcsolatos mûvek. Elhozzuk a
Budavárért Emlékéremmel kitüntetett Szarka
Józsefné: A Budavári Palotában születtem címû
memoárkötetét, melyet reményeink szerint de-
dikálni is fog a szerzõ. Kapható lesz a Helikon
Kiadóval közösen készített „Budán lakni világ-
nézet”, mely Márai Sándor írásainak tükrében
mutatja be a városrészünket, valamint a Bu-
davári Önkormányzat gondozásában megjelent
„Nagypapához utazunk…”, mely a kerület múlt-
ját régi képeslapokon keresztül hozza közelebb
az olvasókhoz. A Jövendõ Kiadó egyik szerzõjé-
nek, a kerületünkben élõ Kossuth-díjas író, köl-
tõ, mûfordító Tandori Dezsõ „Pályáim emléke-
zete” címû mûvét is megtalálhatják az érdeklõ-
dõk standunkon, továbbá a két világháború köz-
ti magyar irodalom legjavából merítõ könyvein-
ket is elhozzuk.             K. D.

Bakó Annamária: A könyvünnep a magyar nyelvre, irodalomra és történelemre fókuszál

,,Amikor könyvet olvasunk, kezet fogunk az íróval”
Jelképeiben is 
él a nemzet
A fenti jelmondat Pécsi L. Dániel jelképmû-
vésztõl származik, akinek életmû kiállításá-
val augusztus 25-én 17.00 órakor megnyílik
a Várnegyed Galéria õszi évada. A hatvana-
dik születésnapját ünneplõ mûvész a nemze-
ti múlt jelképeit egyedi készítésû címerekkel,
zászlókkal és plakettekkel ápolja. Az önkor-
mányzat galériájában egyházi, világi, hazai,
valamint határon túli magyar közösségek szá-
mára készített munkáit láthatják az érdeklõ-
dõk.
s Mikor kezdõdött a jelképek iránti érdeklõdése?

A koronázási ékszerek és a palást hazahozatala-
kor, 1978-ban kaptam felkérést a Nemzeti
Múzeumtól a szent ereklyék különleges, állag-
megóvó megvilágítására. A korona tanulmá-
nyozásakor mélyedtem el a szimbólumok vilá-
gában. Utolsó szakértõi munkám az Or-
szágházban kiállított Honfoglalás címû Mun-
kácsy-festmény megvilágításának tervezése
volt. Életemnek e lezárt szakasza után isteni
adomány, hogy a jelképek világában egyesítet-
tem a magyarságot.

s Kiknek készítette a legelsõ címert?
A körösfõi, jegenyei, magyarvalkói és a zsobo-
ki címerpajzsok voltak az elsõ munkáim. Az
avatóünnepségeken megéreztem, hogy érzel-
mileg mennyi mindent jelentenek ezek a szim-
bólumok egy adott közösség számára. Az ott
élõk azt remélik, hogy e jelképek a jövõ nemze-
dékeknek is üzennek.
s Közel és távol mely közösségek számára készí-
tett címert vagy zászlót?

Elmondhatom, hogy az elmúlt húsz évben
megalkottam a magyar reformátusság teljes
jelképrendszerét. A hazai gyülekezetek mellett
Kárpátalja, Erdély, Délvidék, Felvidék, az
Egyesült Államok és Ausztrália magyar refor-
mátus gyülekezeteinek is terveztem címert, de
jártam avatáson unitárius és görög katolikus
egyházközösségeknél is. Az óvodától az egyete-
mig az egyházi oktatási intézmények teljes so-
rának alkottam a címereket.
s Mit láthatunk ezek közül a Várnegyed Galé-
riában?

Kiállítjuk szinte a teljes egyházi és világi vonat-
kozású anyagot; többek között a címertáblát és
huszonöt éremtáblát. A tárlatot Jankovics
Marcell nyitja meg, közremûködnek mûvész-
barátaim: Sudár Annamária és Szabó András
elõadómûvészek, Kuncz László énekmondó,
Sztankovics Béla gitármûvész, és a Török-test-
vérek: Ádám, Flóra és Tilla. r. a.

A fellépõ mûvészek között több régi ismerõst is
köszönthet a kerületi közönség az idei könyv-
ünnepen. Köztük van Tolcsvay Béla, aki Nem-
csák Károllyal az oldalán „Szép szerelmem Ma-
gyarország” címmel egy órás zenés, verses mû-
sorral készül a magyar irodalom és tágabb érte-

lemben a nemzeti kultúra budavári ünnepére.
Az elõadást a közönség szeptember 3-án 18.30
órától tekintheti meg. A kerületben rendkívül
népszerû elõadómûvész lapunknak elmondta,
hogy a különleges hangulatú mûsor létrejötte
egy véletlennek köszönhetõ. 

„Néhány évvel ezelõtt a színész árvák javára
megszervezett jótékonysági esten hallotta elõ-
ször a „Szép szerelmem, Magyarország” címû
szerzeményemet Nemcsák Károly. A dal hatásá-
ra kezdtünk el együtt dolgozni és állítottuk össze
közösen azt a programot, amit azóta az ország
számos pontján elõadtunk” – emlékezett vissza
a mûsor születéseinek körülményeire Tolcsvay
Béla, akitõl azt is megtudhattuk, hogy az elõadás
célja a régi magyar verskultúra hagyományainak
ápolása. „Elsõsorban azokat a költeményeket
szólaltatjuk meg, amelyek ugyan benne vannak
a köztudatban, azonban ennek ellenére egyre
ritkábban hallhatók. Ezeket a szépséges verseket
fonjuk csokorba õsi magyar imádságokkal, nép-
dalokkal és saját szerzeményekkel” – sorolta az
elõadó. Hozzátette: a Turay Ida színház égisze
alatt megtartott program mindig és mindenhol
ugyanaz, éppen azért, mert biztosak abban, hogy
a mondanivaló kortól, nemtõl és az aktuális ku-
lisszáktól függetlenül a közönség minden egyes
tagját megérinti.  



KKeeddvveezzõõnneekk  éérrttéékkeellii  aa  kkeerrüülleett  kköözzbbiizzttoonnssáággáátt  ddrr..  KKeesszzttyyûûss  RRuuddoollff  eezzrreeddeess,,  aakkii  llaappuunnkkaatt  aarrrróóll  ttáájjéé--
kkoozzttaattttaa,,  hhooggyy  aa  nnyyáárrii  iiddeeggeennffoorrggaallmmii  ffõõsszzeezzoonnbbaann  sseemm  ttöörrttéénntteekk  kkiirríívvóó  bbûûnnccsseelleekkmméénnyyeekk..
FFoollyyttaattóóddttaakk  aa  ppoollggáárrõõrrssééggggeell  ééss  aa  ttáárrsssszzeerrvveekkkkeell  vvééggrreehhaajjttootttt  kköözzbbiizzttoonnssáággii  ééss  kköözzlleekkeeddééssii  aakkccii--
óókk,,  aa  sszzoommsszzééddooss  XXIIII..  kkeerrüülleettii  kkaappiittáánnyyssáággggaall  hhaammaarroossaann  kköözzööss  rraazzzziiáákkaatt  ttaarrttaannaakk  aa  VVéérrmmeezzõõnn  ééss  aa
VVáárroossmmaajjoorrii  ppaarrkkbbaann..  AA  kkaappiittáánnyyssáággvveezzeettõõ  hhaannggssúúllyyoozzttaa::  aa  kkeerrüülleett  kköözzbbiizzttoonnssáággaa  sszziilláárrdd,,  aazz  eellmmúúlltt
eeggyy  hhóónnaappbbaann  eerrõõsszzaakkooss  bbûûnnccsseelleekkmméénnyyeekk  nneemm  ttöörrttéénntteekk,,  eeggyyeeddüüll  aa  bbeessuurrrraannáássooss  llooppáássookk  sszzáámmaa
eemmeellkkeeddeetttt..  AAzz  eellkköövveettõõkk  uuggyyaanniiss  kkiihhaasszznnáálljjáákk  aa  ppoollggáárrookk  kköönnnnyyeellmmûûssééggéétt  ééss  aazz  ééjjsszzaakkáárraa,,  vvaaggyy
aakkáárr  nnaappkköözzbbeenn  iiss  nnyyiittvvaa  hhaaggyyootttt  aabbllaakkookkoonn,,  aajjttóókkoonn  kkeerreesszzttüüll  kköönnnnyyûûsszzeerrrreell  bbeejjuuttnnaakk  aa  llaakkáássookk--
bbaa..  EErrõõtteelljjeesseenn  ffeellllééppnneekk  aa  ppiirroossoozzóókk,,  aazz  iilllleeggáálliiss  áárruussookk,,  iilllleettvvee  aa  vváárrbbuusszzoonn  iiddõõnnkkéénntt  mmeeggjjeelleennõõ
zzsseebbeesseekkkkeell  sszzeemmbbeenn,,  eennnneekk  kkeerreettéébbeenn  aa  kkaappiittáánnyyssáágg  eemmbbeerreeii  ééss  aa  ppoollggáárrõõrröökk  rreennddsszzeerreesseenn  uuttaazz--
nnaakk  lláátthhaattóóssáággii  mmeelllléénnyybbeenn  aa  bbuusszzoonn,,  vvaallaammiinntt  vviisssszzaattéérrõõeenn  mmeeggjjeelleennnneekk  aa  ffoonnttoossaabbbb  iiddeeggeennffoorr--
ggaallmmii  hheellyysszzíínneekkeenn..  AAzz  eellssõõ  kkeerrüülleettii  kkaappiittáánnyyssáágg  iiss  ccssaattllaakkoozzootttt  aa  mmoozzggáásssséérrüülltt  ppaarrkkoolláássii  iiggaazzoollvváá--
nnyyookkaatt  jjooggoossuullaattllaannuull  hhaasszznnáállóó  aauuttóóssookk  kkiisszzûûrrééssee  éérrddeekkéébbeenn  iinnddííttootttt  kkaammppáánnyyhhoozz..  EEnnnneekk  eerreeddmméé--
nnyyeekkééppppeenn  aa  mmúúlltt  hhéétteenn  eeggyy  tteerreeppjjáárróóvvaall  kköözzlleekkeeddõõ  fféérrffii  eelllleenn  iinnddííttoottttaakk  eelljjáárráásstt,,  aakkii  eeggyy  kköözzeellii  rroo--
kkoonnaa  nneevvéérree  kkiiáállllííttootttt  iiggaazzoollvváánnnnyyaall  ppaarrkkoolltt  aa  kkeerrüülleettbbeenn,,  aazz  iiddõõss  sszzeemmééllyy  aazzoonnbbaann  nneemm  vvoolltt  vveellee..

Óvakodjunk a trükkös csalóktól!
Úgy látszik nyáron sem mentek „szabadságra” az ál víz-, gáz- és elektromos szerelõk, akik ezúttal két
kerületi polgárt károsítottak meg. Mindkét esetben az ELMÜ dolgozóinak adták ki magukat a bûnö-
zõk, az egyik lakásban a villanykapcsolók „ellenõrzése” közben vették magukhoz az otthon tartott
készpénzt és könnyen mozdítható értékeket. A másik alkalommal azzal csengettek be az idõs sértett-
hez, hogy az utcáról bemérték a villanyóráját, a vizsgálatért pedig 30 ezer forintot kell fizetni. Sajnos
a jóhiszemû tulajdonos kifizette a kért összeget. Korábban nem alkalmazott módszer, hogy az orvosi
rendelõben leszólítják az egyedülálló idõseket, valamilyen indokkal elkérik a telefonszámukat, majd
ennek birtokában megtudják a késõbbi áldozat lakcímét. Rövid idõn belül, mint „régi ismerõs” meglá-
togatják áldozatukat, akit megpróbálnak meglopni. Dr. Kesztyûs Rudolf ezredes ismételten nyomaté-
kosan kéri a lakosságot, hogy idegent soha ne engedjenek be lakásukba, a közmûvállalatok alkalma-
zottaitól, illetve a hozzájuk esetleg becsöngetõ rendõröktõl minden esetben kérjenek fényképes iga-
zolványt. Amennyiben a legkisebb gyanú felmerül, azonnal értesítsék a rendõrséget. 

Elkapták a rongálókat
Rövid idõn belül két esetben is rongáló fiatalokat állítottak elõ a rendõrök. Augusztus másodikán haj-
nalban egy autó bánta a mulatozók jó kedvét, a Döbrentei téren parkoló autóra az Erzsébet hídról do-
báltak köveket a külföldi állampolgárságú randalírozók. Szerencsétlenségükre a kocsi riasztója meg-
szólalt, így a közelben dolgozó tulajdonosnak a rendõrök kiérkezéséig sikerült feltartóztatnia az elkö-
vetõket. Lakossági bejelentést követõen az éjszakai órákban a Várszoknya egyik kis utcájában tartóz-
tatta fel a kiérkezõ járõr azt a társaságot, amelynek tagjai egy két méteres darabot törtek le az egyik
lépcsõ korlátjából.

Kezdõdik az iskola – segítenek a rendõrök
A szokásokhoz híven, idén szeptemberben is láthatósági mellényes rendõrök és polgárõrök segítik a
kis elsõsök áthaladását az iskolák közelében. Az akciót az iskola kezdéskor a reggeli órákra, illetve a
tanítás végére idõzítik. Dr. Kesztyûs Rudolf kapitányságvezetõ ezúton is felhívja az autósok figyelmét
arra, hogy minden esetben adják meg az elsõbbséget a zebrán áthaladó gyalogosoknak, az iskolák kö-
zelében pedig csökkentsék a sebességet.

Balesetek a Gellérthegyen
Egy halálos és egy szerencsés kimenetelû baleset helyszíne volt az utóbbi hetekben a Gellérthegy.  A
sziklákról leesõ férfi szerencsére nagyobb baj nélkül megúszta a zuhanást, azonban az autójával ed-
dig tisztázatlan okokból a hegyoldalnak csapódó fiatal nõ az ütközés következtében életét vesztette.

Változások a szabálysértések szankcionálásában
Július elsejével több ponton módosította a közúti közlekedéssel kapcsolatos rendeleteket a kormány.
A legfontosabb, hogy ittasság esetén csak akkor lehet a helyszínen elvenni a jogosítványt, ha az ittas-
ság mértéke miatt felmerül a bûncselekmény gyanúja. Az ittas vezetést ezentúl közigazgatási bírság-
gal kell sújtani. A sebességkorlátozás jelentõs túllépését sem lehet már helyszíni bírsággal szankcio-
nálni, a szabálysértési eljárást ebben az esetben is a közigazgatási eljárás veszi át. 

KKéékk  hhíírreekk
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A Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodájának
munkatársai, valamint a kerületi gondozási köz-
pontok dolgozói rendszeresen találkoznak az
igénybe vehetõ szociális támogatásokkal, szolgál-
tatásokkal kapcsolatos kérdésekkel. Az alábbiak-
ban három, elsõsorban az idõseket érintõ ellátási
formát mutatunk be részletesen.

Gyógyszer-támogatási segély

Gyógyszer-támogatási segélyt igényelhetnek a köz-
gyógyellátásra nem jogosult, de rászoruló kerületi
polgárok. Az év elején bevezetett támogatási forma
azokat kívánja segíteni, akik nem jogosultak köz-
gyógyellátásra, de magas – a háziorvos által igazolt
– gyógyszerköltségeik viselése aránytalan megter-
helést jelent számukra a jövedelmükhöz képest.
Mivel a szociális ellátások, így a közgyógyellátásra
való jogosultság az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegétõl függ, amely 2008. január 1.
óta nem emelkedett, míg a nyugdíjak ez idõ alatt
kis mértékben bár, de folyamatosan emelkedtek,
sokan kiszorultak a közgyógyellátásból. 

A gyógyszer-támogatási segélyt tehát mindazok
igényelhetik, akik közgyógyellátásra nem jogosul-
tak, gyógyszerköltségüket igazolják, továbbá csa-
ládjukban az egy fõre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az önkormányzat rendeletében meg-
határozott összeget. Aki háztartásában egyedül él,
annak havi jövedelme az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 270%-át nem lép-
heti túl. Családosoknál a nyugdíjminimum
220%-ában, míg a 80. életévüket betöltött idõsek
esetében annak 320%-ában állapították meg a jö-
vedelmi határértéket. További feltétel, hogy a ha-
vi rendszeres gyógyító ellátás költségének el kell
érnie a nyugdíjminimum 20%-át. A támogatás
mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj minden-
kori összegének 80%-a lehet (jelenleg ez 22.800
forint), amely egy naptári évben három alkalom-
mal adható (tehát maximum 68.400 forint folyó-
sítható évente) – ugyanezen jogcímen azonban át-
meneti segély nem nyújtható.

Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás

A 24 órás készenléti rendszerben mûködõ jelzõ-
rendszeres házi segítségnyújtást a saját otthonuk-
ban élõ, szociálisan rászoruló kerületi lakók vehe-
tik igénybe. A jelzést, ha baj van, egy nyakba
akasztható vagy karra csatolható kis készülékkel,
mindössze egyetlen gomb megnyomásával lehet
leadni. Minden jelzés a Magyar Máltai Szeret-
etszolgálat diszpécserközpontjához érkezik be. A
diszpécser jelzését követõen az ügyeletes szociális
gondozó 30 percen belül a helyszínre megy, aki a

segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása
érdekében azonnal megteszi a szükséges intézke-
déseket. 

Az ellátás 2004 óta mûködik, jelenleg 50 kihe-
lyezett készülékkel – a szolgáltatás telítettsége mi-
att várólistáról csatlakozhatnak az újabb belépõk.
A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjá-
ból szociálisan rászorultnak minõsül az egyedül
élõ 65 év feletti személy, az egyedül élõ súlyosan
fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, vagy a kétsze-
mélyes háztartásban élõ 65 év feletti, illetve súlyo-
san fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy,

ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás fo-
lyamatos biztosítását. Ebben az esetben, a háztar-
tásban élõ kiskorú személyt nem kell figyelembe
venni.

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan jel-
zés érkezhet a kérelmezõtõl, a hozzátartozóktól,
szomszédtól, illetve a háziorvostól telefonon vagy
személyesen. A jelzést követõen elõzetes megbe-
szélés után, de legkésõbb 48 órán belül az intéz-
mény szociális segítõi felkeresik a kérelmezõt a la-
kásán. Az írásbeli kérelem kitöltéséhez szükséges
bemutatni a kérelmezõ személyi igazolványát,
TAJ kártyáját és utolsó havi nyugdíjszelvényét,
banki átutalás esetén a számlakivonatot. Ahhoz,
hogy riasztás esetén azonnali segítséget tudjanak
nyújtani, a készülék felszerelésének napján, a la-
kásba való bejutáshoz kapu és lakáskulcs leadása
szükséges. A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
térítési díját mindig utólag kell fizetni. Az ellátás
havi díjának megállapítása a nyugdíj összege alap-
ján történik, amelyet az önkormányzat személyi
térítési díj táblázata határoz meg. 

Szociális étkeztetés

A kerületi gondozási központok napi egyszeri
meleg ételt biztosítanak mindazoknak, akik élet-
koruk, betegségük, szociális helyzetük miatt errõl
nem képesek gondoskodni. Lehetõség van az
étel helyben fogyasztására, kiszállításra és szemé-
lyesen ételhordóban történõ elvitelre. Normál,
valamint epekímélõ, illetve cukorbetegek diétás
étrendje szerinti ebéd egyaránt igényelhetõ orvo-
si elõírás alapján. A megállapított térítési díjat
elõre kell kifizetni. A személyes díjkedvezmény
20-90% lehet, függõen az egy fõre jutó havi jöve-
delem összegétõl (kedvezmény abban az estben
nem jár, ha az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 3,25-szörösét meghaladja). A té-
rítési díj akár el is engedhetõ, ha valaki személyes
díjkedvezményre jogosult, igazolja, hogy önmaga
ellátására képtelen, valamint nincs tartásra köte-
lezett hozzátartozója.

Az ellátási formákról további információ a
Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodáján kérhe-
tõ. Telefon: 458-3039.

K. D.

Az I. kerületi Készenléti Polgárõr
és Önkéntes Tûzoltó Egyesület beszámolója

Reformkonyháról az Idõsek klubjában
Reformkonyha bemutatót tartottak augusztus 9-én a Hattyú utcai 1. számú Idõsek klubjában. A program a
Népjóléti Közalapítványtól elnyert pályázati pénzbõl valósult meg. Az újszerû kezdeményezés sok érdeklõ-
dõt vonzott, több mint hatvanan vettek részt az eseményen a kerületben mûködõ három Idõsek klubja  tag-
jain kívül a jelzõrendszeres gondozásba vettek is eljöttek a bemutatóra. Boros Edit dietetikus érdekes elõ-
adást tartott az egészséges ételekrõl, az egészséges életmódról és a betegségek megelõzésérõl, majd meg
is kóstolták a reformkonyha ételeit, melyeket a Hattyú klub személyzete segítségével készítettek el.

Szociális támogatások idõseknek

Az I. kerületi készenléti polgárõrség új vezetéssel kezd-
te meg tevékenységének hatodik évét 2010-ben. A tag-
ság által teljesített óraszám nõtt, a géppark fiatalodott
és bõvült, irodáink száma megkétszerezõdött, vala-
mint beindult és kitûnõ eredménnyel teljesített a II. ke-
rületi Központi Polgárõrséggel közösen alapított ön-
kéntes tûzoltó együttmûködés.

A 2010-ben tartott év eleji rendes közgyûlés kereté-
ben lemondott tisztségérõl dr. Séllyei Gábor alapító el-
nök, külföldi illetve családi elfoglaltságokra hivatkoz-
va. A tagság, áldozatos munkáját megköszönve örökös
tiszteletbeli elnöki tisztséget adományozott számára.
Helyét dr. Hegedûs György elnökhelyettes vette át a
tagság egyhangú támogatása mellett. Az elnökség is
átalakult, az elnökhelyettesi pozíció a közgyûlés dön-
tése alapján megszûnt. Az év folyamán, májusban el-
hagyta a polgárõrséget Gáspár Antal alelnök, helyét
Pintér László tölti be. Az elnökség döntése alapján ezek
után Pintér István és Pintér László alelnökök végzik
felváltva, közös megegyezés alapján a szolgálatvezetõi
feladatokat. A titkári kötelezettségeket dr. Hegedûsné
Schmidt Ágnes látja el. 

A kerületi polgárõrség átlagos regisztrált létszáma az
év eleji tagrevízió nyomán 37 fõ körül mozgott 2010-
ben, melybõl rendszeres gyalogos, gépkocsizó, ill.
posztos utcai szolgálatot mintegy 24 fõ teljesített, ösz-
szesen több mint 8000 órában, mely nem tartalmazza
az önkéntes tûzoltó szolgálatot. Ez a mutató az eddigi
legmagasabb éves óraszámot jelzi a polgárõrség alapí-
tása óta. A 24 fõs tagságra lebontva ez fejenként 333
órát jelent, ill. egy másik megközelítésbõl olyan, mint-
ha az év minden napján egy kétfõs járõr 10 órával segí-
tette volna a kerületben a rend fenntartását. A fenti év-
ben polgárõreink nagy számban tették le a BPSZ és a
BRFK által közösen szervezett, emelt szintû polgárõr
elméleti és gyakorlati képzést, majd az év folyamán
mindenki letette a kihelyezett vizsgán az OPSZ által
elõírt kötelezõ tesztet. A kerületi rendõrséggel a kap-
csolat kiemelkedõen jó, különösen más kerületekhez
viszonyítva, köszönhetõen a kerületi rendõri vezetés-
nek és az állomány jó hozzáállásának. 

A jármûpark ésszerûsítése és fiatalítása során az
ezt megelõzõ évben beszerzésre került két robogó,
melyeknek ez évben megtörtént az elsõ szervize. A
garanciális átvizsgálás kimutatta, hogy a tagság nem
õrzi és kezeli megfelelõen a jármûveket, azok menet-
levelének vezetésével is vannak elmaradások, így el-
nökségi döntés alapján a jármûvek vezethetõségét bi-
zonyos tagokra korlátozta. Megfelelõen szolgál a
Skoda típusú járõrautónk, melyet az OPSZ-tõl kap-
tunk használatra. Ezzel szemben, a Nissan típusú jár-
õrautónk folyamatos javításra szorult, feladatát csak
komoly nehézségek árán tudta ellátni. A Mitsubishi tí-
pusú járõr kocsink sem eléggé üzembiztos a polgárõr

járõrszolgálatra. Az elnökség döntése alapján a két
nagymértékben elhasználódott gépkocsit egy fiata-
labbra kellett cserélni, mely 2010 decemberének utol-
só napján meg is történt. Köszönhetõen a takarékos
gazdálkodásnak és a számos megnyert pályázatnak a
polgárõrség beszerzett egy használt, kifogástalan ál-
lapotú Opel Astra G Caravan 1.4 típusú 4 éves gépko-
csit, mely reményeink szerint kiváltja a két öreg, el-
használódott járõrautónkat. 

Fõ támogatónk 2010 évben is az I. kerületi önkor-
mányzat volt, mely az évfordulós elszámolás bonyolult-
sága miatt az év második negyedévében, ill. utána fo-
lyamatosan utalta négy részletben a 2,5 millió forintos
támogatást. A kerületi Közbiztonsági Közalapítvány ez
évben bruttó 400 ezer forinttal járult hozzá a kerületi
polgárõrök jutalmazásához. Másik fõ támogatónk a
Budapesti Polgárõr Szövetség volt, mely nagymérték-
ben járult hozzá a mûködési költségekhez. Kisebb mér-
tékû, de nem elhanyagolható célirányos mûködési tá-
mogatás folyt be továbbá a szövetség által kiírt pályáza-
tokból. A biztonságos folyosó, iskola, közösségi tér és
tûzoltó felszerelésekre hirdetett pályázatokon az egye-
sület összesen 630 ezer forintot nyert. A polgárõrség
így mindösszesen 4.83 millió forinttal gazdálkodhatott,
melynek pontos elszámolása a megfelelõ számlák elle-
nében megtörtént. 

A 2010-es év jelentõs sikere a II. kerületi Központi
Polgárõrséggel kötött együttmûködési megállapodás,
mely alapján 2010 januárjában az egyesület üzembe he-
lyezett egy 32 éves kitûnõ állapotban lévõ Mercedes tí-
pusú – adományból beszerzett – tûzoltó gépkocsit. A
II. kerületi központi egyesület már meglévõ Zuk típu-
sú szerén már felmálházott fecskendõ ill. egyéb tûzoltó
felszerelésekkel, valamint az azóta beszerzett és jelen-
tõsen kibõvített védõ-, oltó- és mûszaki mentõ felsze-
reléssel fejlõdve immár több, mint száz vonulásban vett
részt a gépkocsi. 40 órás önkéntes tûzoltó tanfolyamot
végzett, ill. még képzetlen tûzoltóink olyan elismerésre
tettek szert, hogy még ez évben sikerült együttmûkö-
dési megállapodást kötni a katasztrófavédelemmel és
ennek eredményeképpen beszerezni TETRA rádióké-
szüléket a hivatásos tûzoltókkal való kommunikáció
megkönnyítésére. A két egyesület közötti példaértékû
és a szövetség részérõl komoly elismerést elnyerõ
együttmûködés eredménye, hogy Budapesten 150 év
után újra van önkéntes tûzoltó szertár. 

A polgárõr és tûzoltó tevékenységet hasonló, ill.
amennyiben lehetséges még jobb színvonalon és ha-
sonló lelkesedéssel kívánjuk folytatni. 

Reméljük, hogy elért eredményeink továbbra is el-
nyerik támogatóink elismerését és így idén is azonos
vagy még jobb költségvetési feltételekkel tudjuk majd
az egyesület mûködését biztosítani. 

dr. Hegedûs György egyesületi elnök
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E-mail: hirdetes.varnegyed@gmail.com

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

HHaattttyyúúhháázz melletti liftes házban legfelsõ emeleti 49 m2,
kétszobás, szépen felújított erkélyes lakás eladó. A háznak
a Hattyú és a Batthyány utca felõl is van bejárata, az abla-
kok a Batthyány utca felé néznek. Közös költség fûtéssel
együtt 24.000 forint. Saját tároló van. Irányár: 17,9 millió
Ft. Telefon: 0630-5637-350.oo

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

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

AAttttiillaa úti 2,5 szoba-hallos, 94 m2-es cirkófûtéses lakás
tulajdonostól eladó. 2. emelet, hívólift, belsõ kert. 23,5 M
Ft. Képek: www.krisztina.tk. Telefon: 06-20-973-7550.

II..  kkeerrüülleett, emeleti, napos, 50 m2-es lakás, liftes, tulajdo-
nostól eladó/kiadó. Irányár: 16 millió Ft. Telefon: 06-20-
925-8292.

AAllkkaallmmii vétel! V. ker., a Belváros szívében, a Fehér Hajó
utcában 67 m2-es udvari világos, 2 szoba + hallos, azonnal
költözhetõ lakás tulajdonostól eladó. Ár: 18.500.000 Ft.
Telefon: 06-70-242-8053.

II..  kkeerr.. Vérmezõre nézõ, 40 m2-es, gyönyörûen felújított,
földszinti, fiatalos stílusú öröklakásom (Krisztina krt-nál)
10.400.000 irányáron, beköltözhetõen eladó. Kiváló ház-
ban, szuperalacsony rezsivel! Telefon: 06-20-345-4677.

BBuuddaaii Várban 66 m2-es 2 szoba hallos, klasszikus don-
gaboltozatos, belsõ lépcsõs kialakítású, 2 bejáratos, felújí-
tandó önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 14,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

II..  MMéésszzáárrooss utcában (Zsolt udvar közelében) III. legfelsõ
emeleti, 40 m2-es, napfényes, gázkonvektor fûtéses, víz-
órás, 1 szobás, galériázott öröklakás eladó. A konyha nagy-
méretû, így a lakás 1,5 szobássá is átalakítható.  Irányár:
9,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

GGyyeerrmmeekkeesseekk, kutyások! Közvetlen kertkapcsolatos,
önálló földszinti kertrészes, 52 m2-es, 2 szobás, loggiás,
nagy étkezõkonyhás, összkomfortos, jó állapotú öröklakás
a Vár közelében, a Toldy Ferenc utcában alkalmi áron el-
adó. Irányár: 15 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

KKiivváállóó lehetõség! Budai Várban, reprezentatív palota-
épületben 100 m2-es 2 generációs, 2 fürdõszobás, felújí-
tandó, napfényes, II. (legfelsõ) emeleti lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 20 M Ft Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Várban 2 hangulatos, földszinti, kertkapcsolatos
30 m2-es önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga áta-
dó: Országház utcában 30 m2-es (7,5 M Ft) és Úri utcában
(8 M Ft). Wágner iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban az Úri utcában, 3 lakásos reprezentatív
épületben, I. emeleti, 105 m2-es, nagypolgári jellegû, össz-
komfortos, cirkófûtéses  önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 25 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Naphegyen a Gellérthegy utcában
egymás közelében eladó 2 öröklakás: 120 m2-es 3,5 szoba
hallos, erkélyes, felújított öröklakás (43,5 M Ft) és 30 m2-
es 1 szoba összkomfortos öröklakás (9,5 M Ft) Wágner
Iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-2203.

TTööbbbb generáció ill. irodák, rendelõk számára kiváló le-
hetõség! Eladó kertes társasházban, egy teljes lakószinten
lévõ 191 m2-es, 2 lakásként kialakított (126 m2 + 65 m2),
reprezentatív belterû 5,5 szobás, 2 fürdõszobás, klasszikus
polgári öröklakás. Irányár: 44,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Várban a Tárnok utcában egymás közelében 2
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga elcserélhetõ:
54 m2-es hangulatos tetõtéri lakás (15,9 M Ft) és 60 m2-es
panorámás lakás (18,9 M Ft). Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban a Tárnok utcában 92 m2-es, újszerû álla-
potú, azonnal beköltözhetõ 2 szintes öröklakás 2 fürdõ-
szobával, 3 WC-vel, 3 bidével + 16 m2 hangulatos terasszal
eladó. Irányár: 69 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

GGaarrzzoonnllaakkááss eladó a Ponty utcában! Belsõudvari csen-
des, galériázható 21 nm-es kellemes otthon egyedülállók-
nak, közös életet kezdõ pároknak. Irányár: 7,5 MFt.
Telefon: 06-70-678-0276.

JJóóll felszerelt, csendes lakás egy vagy két személynek a
Széll Kálmán tér közelében kiadó. Érdeklõdni lehet az esti
órákban a 06-30-550-3930-as telefonszámon.

CCssaallááddii ház eladó Bp. XVI. Körvasút-sor 25-ben. (1933-
ban épült, 50 m2). Telek: 138 négyszögöl, 3 autóra garázs,
nyári konyha, sufni van. Ár: 11 mFt. Telefon: 06-309-412-
298.

NNaapphheeggyyii, 72 m2-es, kétszoba hallos, IV. emeleti, csen-
des, napfényes, cirkófûtéses, berendezett lakás hosszú
távra kiadó. Telefon: 06-20-565-1646.

KKiiaaddóó 23 m2+galéria udvari helyiség raktározás céljából
a Szilágyi Dezsõ téren. Éreklõdni: 06-20-404-8411.

SSzzoollggáállttaattááss

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-
8384, 0620-345-9963.

AAKKCCIIÓÓ!!  TTáárrssaasshháázzaakk  ffiiggyyeelleemm!!  MMiinnddeenn  ttííppuussúú  ggáázzkkaa--
zzáánn  ffeellüüllvviizzssggáállaattaa,,  ttiisszzttííttáássaa,,  jjaavvííttáássaa  kkiisszzáálllláássii  kköölltt--
ssééggggeell  eeggyyüütttt  bbrruuttttóó::  99990000  FFtt..  TTeelleeffoonn  221122--22994499,,
wwwwww..vvaassuuttaa..hhuu..  EEnneerrggiiáátt  ttaakkaarríítt  mmeegg  ééss  kkaazzáánnjjaa  bbiizz--
ttoonnssáággoossaann  üüzzeemmeell..oo

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.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes fel-
újításig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-
9344-664, 246-9021. ELMÛ által minõsített vállalko-
zás.oo

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

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

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Anyagbeszerzéssel, garanciával. Telefon:
06-20-961-6153.

FFIIGGYYEELLEEMM  MMEERRTT  MMEEGGÉÉRRII  AAKKCCIIÓÓNNKK!!  MMiinnddeenn  ggáázzüüzzee--
mmûû  ffûûttõõkkéésszzüülléékk  ffeellüüllvviizzssggáállaattaa,,  ttiisszzttííttáássaa,,  jjaavvííttáássaa  kkii--
sszzáálllláássii  kkööllttssééggggeell  eeggyyüütttt::  öösssszzeesseenn  bbrruuttttóó  66660000,,--  FFtt..
TTeelleeffoonn::  221122--22994499,,  wwwwww..vvaassuuttaa..hhuu..  EEnneerrggiiáátt  ttaakkaarríítt
mmeegg  ééss  éélleetteett  mmeenntt!!

TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZAAKK  ––  IIRROODDÁÁKK  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSAA..  Megbízható,
precíz munkájára igényes takarító vállalkozásunk több
éves tapasztalattal irodák, társasházak, egyéb épületek
szakszerû takarítását vállalja. Reális árakon. Leinformál-
ható, referencia munkákkal. Hívjon bizalommal. Telefon:
0620-484-2009, 0620-327-9049.oo

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

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

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

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

AAuuttoommaattaa kapu, rács, lépcsõ, korlát, elõtetõ, redõny, ro-
varháló, könyökkaros napellenzõ, gipszkartonozás, víz- és
villanyszerelés. Telefon:  06-70-278-1818, Kamill Kft.

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-
8384, 0620-345-9963.

ÁÁggyyaakk mélytisztítása 1300 Ft-tól, szõnyeg, kárpittisztí-
tást a legmodernebb száraz technológiával vállalok hely-
színen. Bejárónõi munka is érdekel. Éjszakai gyermekfel-
ügyeletet is vállalok. Telefon: 06-70-586-3811.

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

REDÕNY JAVÍTÁS – KÉSZÍTÉS
GGuurrttnnii  ccsseerree,,  sszzúúnnyyoogghháállóó,,  rreelluuxxaa..

TTeelleeffoonn::  00663300--221122--99991199..

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL helyszínen garanciával! Tele-
fon: 06-30-712-2024.oo

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítás, középiskolások, fõiskolások,
egyetemisták pótvizsgára, osztályvizsgára, ismétlõvizs-
gára, pótérettségire felkészítése, több mint húszéves gya-
korlat. Telefon: 213-7747, 06-20-518-2808.

AAnnggooll érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, szaknyelv-
oktatás tapasztalt nyelvtanároknál a Krisztina térnél. Tel.:
06-20-80-86-411.

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

ÉÉRRSSZZÛÛKKÜÜLLEETT,,  ÉÉRREELLMMEESSZZEESSEEDDÉÉSS  GGYYÓÓGGYYÍÍTTÁÁSSAA..  
TTeelljjeess  éérrrreennddsszzeerr  ttiisszzttííttáássaa  kkaarrddiioollóógguuss  sszzaakkoorrvvooss  vvee--
zzeettéésséévveell..  SSoonnootthheerrááppiiaa..  BBuuddaappeesstt  IIIIII..  kkeerr..  ÁÁrrppáádd  ffee--
jjeeddeelleemm  úúttjjaa  5511..  ((SSzzééppvvööllggyyii  úúttii  HHÉÉVV--mmeeggáállllóó))
TTeelleeffoonn::  222200--44664411,,  0066--2200--334499--44227777..  

VVeeggyyeess

VVáárrnneeggyyeeddbbeenn lakó asszonyt keresek könnyû gondozá-
si munkára. Telefon: 06-20-403-7955, 06-1-214-7233.

AAddááss--vvéétteell

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

LLeeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn  vváássáárroollookk  mmiinnddeennnneemmûû  rrééggiisséé--
ggeett,,  hhaaggyyaattéékkoott  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall,,  éérrttéékkbbeeccsslléésssseell,,
kkéésszzppéénnzzffiizzeettéésssseell..  AArraaddii  LLáásszzllóó,,  tteelleeffoonn::  00663300--332288--
66118800,,  228855--44880088..  HHíívvjjoonn  bbiizzaalloommmmaall!!

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

varnegyed@budavar.hu
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Oktatás

Szolgáltatás

Adás-vétel

Vegyes

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

Egészség

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 mento-
rok és oktatók - az olvasás elsajátításában segít-
senek a helyi általános iskolás diákoknak.
Legyen Ön is a Senior Mentor Program tagja: se-
gítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen vegye
a tanulmányi akadályokat, dolgozzon együtt
csapatban más idõsebb felnõttekkel és kapjon
havi ösztöndíjat! A pedagógiai tapasztalat nem
elõfeltétel. További információ: 0620-807-
3268, www.civilvallalkozasok.hu, info@civil-
vallalkozasok.hu.

Várnegyed

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

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

MINDEN ESTE ÉLÕZENE A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕ)

Ajándék torta ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, ballagás, évforduló)..
Szombat-vasárnap frissen facsart grapefruit és narancslé.

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

s

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben 

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

Telefon: 213-6874  
Kérjük éljen a lehetõséggel! 

A Várnegyed újság 2011. évi megjelenése
Lapzárta

Augusztus 24.
Szeptember 7.
Szeptember 21.

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

Megjelenés
Szeptember 2.
Szeptember 16.
Szeptember 30.

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

Lapszám
15
16
17
18
19
20
21
22

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!!
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

AAzz  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonnddnnookkssáággii  KKfftt..  
vváállllaalljjaa  ttáárrssaasshháázzaakk  kköözzööss  

kkééppvviisseellõõii  ffeellaaddaattaaiinnaakk  eellllááttáássáátt
SSzzoollggáállttaattáássookk::

o Teljes körû könyvelés, éves  költségvetési javaslat, 
egyéni elszámolás készítése.

o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén 
közgyûlési termünkben.

o Felújítási munkák koordinálása.
o Pályázaton való indulás teljes adminisztrációja.
o Mûszaki feladatok szervezése és végrehajtása.
o Jogi képviselet.
o Társasházi takarítás.
o Gyorsszolgálat.
o SZMSZ készítés.
o Új! Energetikai szakvélemény készítése.

HHaa  kköözzööss  kkééppvviisseelleett,,  aakkkkoorr  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonnddnnookkssáággii  KKfftt,,  mmeerrtt::
õgyorsított eljárás a tartozókkal szemben, 
õteljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,
õa tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház ügyeirõl,
õzavartalan mûködés,
õgazdaságos üzemeltetés.

KKöözzööss  kkééppvviisseelleettüünnkk  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleettéébbeenn  tteelljjeess  kköörrûûeenn  kkééppvviisseellii
aazz  áállttaallaa  kkeezzeelltt  ttáárrssaasshháázzaakkaatt,,  aa  ttuullaajjddoonnoossookk  mmeeggeellééggeeddeettttssééggéérree..

KKéérrjjeenn  íírráássooss  ttáájjéékkoozzttaattóótt  ééss  áárraajjáánnllaattoott!!  
AAzz  ÖÖnn  ttáárrssaasshháázzáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  eeggyyeeddii  aajjáánnllaattoott  ááttvveehheettii  

sszzeemmééllyyeesseenn,,  ffaaxxoonn,,  ee--mmaaiillbbeenn  vvaaggyy  lleevvééllbbeenn..

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
(I., Magyar Kultúra Alapítvány székháza,
Szentháromság tér 6.)

Szeptember 2. (péntek) 18 óra:  Európa katonái Buda
felszabadításában (III.) 325 éve történt: Bajor, szász,
brandenburgi katonák és a magyar hajdúk közös küzdel-
me… Dr. Varga J. János történész, az MTA Történettu-
dományi Intézete munkatársának vetített elõadása. Az
Egyesület „Európa katonái Buda felszabadításánál” cí-
mû kiállítása szeptember 17-ig látható! Meghívott ven-
dég: Németország Nagykövetségének katonai attaséja.

Tabán Teázó
(I., Attila út 27.)

A Tabán Teázóban Némethné Fodor Ilona festményei-
bõl nyílt kiállítás.  A tárlat szeptember 31-ig, hétfõtõl
péntekig 12-tõl 24 óráig tekinthetõ meg.

Magyar Nemzeti Galéria
(Budavári Palota, Szent György tér 2.)

A Magyar Nemzeti Galéria augusztusban is ingyenes
tárlatvezetésekkel várja a látogatókat: A Markó Károly
és köre - Mítosztól a képig címû kiállításban minden
szombaton 11 órakor. Találkozási pont: C épület, föld-
szint. A tárlatvezetésen a kiállításra megváltott belépõ-

jeggyel lehet részt venni.  A Munkácsy: Krisztus-trilógia
kiállításban minden pénteken 11 órától. Találkozási pont:
A épület, földszint. Az Állandó kiállításokban minden
pénteken és szombaton 14 órától  várják az érdeklõdõ-
ket tárlatvezetésekkel. A tárlatvezetéseken a kiállításra
megváltott belépõjeggyel lehet részt venni.

Országos Mezõgazdasági Könyvtár
(I., Attila út 93.)

Szeptember 1-jén 17.00 órakor nyílik Hunyadi László
szobrász és Novák József címerfestõ közös kiállítása. A
kiállítást megnyitja: Aniszi Kálmán egyetemi adjunktus.
A kiállítás szervezõje a Székely Ház Közhasznú Ala-
pítvány. A tárlat megtekinthetõ: 2011. szeptember 30-ig
hétköznap 9.00-18.00 óráig, hétvégén 10.00-16.00
óráig.

20. Jubileumi Borfesztivál a Budai Várban
A Budavári Borfesztivál 2011. szeptember 7. és 11.

között rangos fesztivállal, izgalmas programokkal, borki-
állítással és vásárral várja a borbarátokat a Budai Vár-
ban. A neves, nemzetközileg elismert eseményen jelen
lesznek a hazai borászok legkiemelkedõbb képviselõi,
valamint a borkereskedõknek köszönhetõen az itthoni
borok mellett a legkiválóbb külföldi borok is.

PPrrooggrraammookk

EElléérrhheettõõsséégg::        
11001122  BBuuddaappeesstt,,  PPáállyyaa  uuttccaa  77..,,  
++33662200--446666--55880088

wwwwww..hhaazzggoonnddnnookkssaaggii..hhuu  
iinnffoo@@hhaazzggaa..hhuu  

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet 

a tulajdonában lévõ,
lakások és helyiségek

eladására, valamint helyiségek
bérbeadására.

A részletes pályázati kiírás átvehetõ
a Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Irodáján.

Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.
Telefon: (1) 458-3000, 458-3030,

vagy megtekinthetõ 
az Önkormányzat honlapján,

a www.budavar.hu internetcímen,
a PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda 

menüpont alatt. 

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet a 

Budapest I. kerület, 
Iskola u. 28. alatti 

felépítményes ingatlan 
bérbeadására.

A pályázat beadási határideje:
2011. szeptember 27-én 10.00 óra.

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó
kiírás megtekinthetõ a www.budavar.hu 

internet címen, a Pályázatok hasáb Vagyoni
Iroda hivatkozása alatt, valamint

a Budapest I. kerület 
Budavári Önkormányzat 
Ügyfélszolgálati Irodáján.

Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.
Telefon: (1) 458-3000, 458-3030. 
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