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Fontos változások 
a társasházi törvényben
Kerületünkben tartotta meg idei elsõ össze-
jövetelét a nemrégiben alakult Budapesti
Társasházi Közös Képviselõk Egyesülete. A
megbeszélésen a társasházi törvény változá-
sai közül többek között a megismételt köz-
gyûlés szabályairól, illetve a társasházak
mûködésének ellenõrzésérõl esett szó. Az
egyesület a jövõben számos szolgáltatással,
például ingyenes tanácsadással várja a kö-
zös képviselõket.

Népi Iparmûvészeti
Múzeum nyílt a Fõ utcában

Hiánypótló kulturális intézménnyel gazda-
godott a kerület. A Budavári Önkormány-
zat és a Hagyományok Háza együttmûkö-
désének köszönhetõen a Fõ utca 6. alatti kö-
zel hétszázötven négyzetméteres helyiség-
csoportban nyílt meg a magyar népi ipar-
mûvészet elsõ önálló budapesti múzeuma.
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Az új Széchenyi tervhez kapcsolódó programok között a Várnegyed rehabilitációja is szerepel Botár Gergely felvétele

Nemzeti program lett a Budai Vár rehabilitációja

Életbe lépett a családi adózás

Stratégiai feladatként kezeli a dolgozni akaró csa-
ládok támogatását és a munkahelyteremtést a
polgári kormány. A cél a gyermekvállalás ösztön-
zése, illetve a foglalkoztatottság jelentõs növelése,
az ugyanis lehetetlen állapot, hogy míg az Euró-
pai Unióban a munkaképes lakosság átlagosan
65 százaléka dolgozik, ez a szám nálunk alig éri el
az ötvenötöt – mondta el Nagy Anna, aki rámuta-
tott: egymillió új munkahely kell ahhoz, hogy
Magyarország versenyképes legyen. Ezt szolgálja a
környezõ országok összehasonlításában, hazánk-
ban legalacsonyabb tíz százalékos társasági adó,
ami egyik eszköze a munkahelyteremtés ösztön-
zésének. Szintén a munkahelyek számának jelen-
tõs növekedését várja a kormány az Új Széchenyi
Tervtõl, amelynek keretében mintegy 1000 milli-
árd forintra pályázhatnak a kis és közepes vállal-

kozások. A pályázat és a Széchenyi Kártya együt-
tes felhasználásával gyakorlatilag önrész nélkül le-
het finanszírozáshoz jutni.

A másik irány a családtámogatási rendszer át-
alakítása. Ennek elsõ lépéseként a kormányzat
visszaállította a hároméves GYES-t, valamint le-
hetõvé tette, hogy a nõk 40 év munkaviszonnyal
nyugdíjba mehessenek. Ezzel biztosítottá vált,
hogy az egyik szülõ a gyermek óvodába íratásáig a
kicsivel lehessen, a korai nyugdíj pedig abban se-
gít, hogy a nagymama többet lehessen unokájá-
val. Fontos eleme a családtámogatásnak, hogy je-
lentõs járulékkedvezményt vehet igénybe a mun-
káltató, ha a GYES lejárta után munkát biztosít a
kismamának. 

Egyesíti a munka és családtámogatások rend-
szerét az új családi adórendszer, amelynek kö-

szönhetõen mintegy hatszázezer háztartásban kö-
zel 150 milliárd forinttal több marad a fizetési bo-
rítékban. 

Nagy Anna hangsúlyozta: az állam dolga nem
az, hogy segélyt adjon, hanem az, hogy kevesebbet
vonjon el azoktól, akik valóban munkából akar-
nak megélni. Ma a statisztikák szerint a felsõfokú
végzettségû, tanult nõk azok, akik karrierjük mi-
att a legnagyobb számban mondanak le az egyéb-
ként eltervezett gyermekvállalásról. A kormány-
szóvivõ szerint ez különösen egy olyan országban
tarthatatlan, ahol az emberek szemében még ma
is a gyermek jelenti a legnagyobb értéket, a leg-
fontosabb életcélt. A polgári kormányzat éppen
ezért elkötelezett abban, hogy a gyermekvállalás
ne legyen egyenlõ az elszegényedéssel. Ennek ren-
delték alá a személyi jövedelemadó rendszerének
átalakítását, amelynek eredményét elõször a feb-
ruárban kiutalt fizetéssel mérhetik le a munka-
vállalók. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Sajtóbeszélgetésre hívta a kerületi lapok munkatársait Nagy Anna kormányszóvivõ. A találkozón
a kormányzati intézkedések mellett az Új Széchenyi terv Budapestet érintõ programjairól, illetve
az elsõ alkalommal a februárban megkapott fizetésben jelentkezõ családi adózásról esett szó.

Február 2-án, Gyertyaszentelõ Boldogasszony napján helyére került a
Mátyás-templom két új harangja. Az Úr Krisztus tiszteletére, valamint a
II. János Pál pápa emlékére nemrégiben Passauban kiöntött harangokat
daruval emelték be a harangtorony felsõ szintjére. A további négy, jelen-
leg a templom elõtt látható harangot egy hónapon belül építik be. 

Közbeszerzési eljárás keretében három új harang öntésére, valamint a
két meglévõ történelmi harang felújítására adott megbízást Rudolf
Perner passaui mûhelyének a Mátyás-templom. A közel 130 millió fo-
rintba kerülõ programot a Norvég Alaphoz beadott pályázaton elnyert
támogatásból, illetve szponzorok hozzájárulásaiból finanszírozták, a
szükséges pályázati önrészt a Budavári Önkormányzat bocsátotta a plé-
bánia rendelkezésére. A felújított Szent Károly és Szentháromság ha-
rang, valamint az újonnan kiöntött negyvenöt mázsás Úr Krisztus, a ti-
zenkilenc mázsás XII. Pius, valamint a tizenöt mázsás II. János Pál pápa
harang decemberben érkezett meg Németországból. Ráadásként
Rudolf Perner egy Szûz Máriáról elnevezett kis lélekharangot is a temp-
lomnak adományozott, ennek köszönhetõen az ígéretek szerint tökéle-
tes lesz a harangok összhangzása. Statikai okokból az oldalirányú terhe-
lést csökkentõ elleningás harangszéket készítettek, erre azért volt szük-
ség, mert a templomtorony állékonysága annyira megromlott, hogy már
a két történelmi harang mozgása is szerkezeti problémákat okozott.

A Mátyás-templom harangjainak hangját várhatóan május 8-án,
Európa napján hallhatja elõször a nagyközönség. 

Megkezdõdött a Mátyás-templom 
harangjainak beépítése 

Megújult 
a Várfok család
Az utóbbi napokban egymás után két alkalom-
mal is ünnepelt a húsz éve alapított Várfok Ga-
léria. A rendezvényeken számos hazai kortárs
képzõmûvész, gyûjtõ és érdeklõdõ is megjelent.
A bõvítési és korszerûsítési munkálatok nyomán
a Buda mûvészeti negyedét meghatározó kiállító-
terem immár európai színvonalú technikai felté-
telekkel rendelkezik, a galériacsoport másik tagja
pedig új arculatot kapott. A jelentõs eseményt
két különleges kiállítás megnyitásával tették em-
lékezetessé.  

Szalóki Károly, a Várfok Kft tulajdonosa a
rendszerváltást követõen az elsõk között karolta
fel a magyar kortárs alkotókat, különös figyelmet
szentelve a képzõmûvészeti egyetem tehetséges
növendékeinek. Két évtizeddel ezelõtt alapított
vállalkozása professzionális módon ötvözi az esz-
tétikai és mûkereskedõi szakértelmet, valamint
azt a nem tanulható, de nélkülözhetetlen érzéket,
amellyel a különbözõ irányzatokat követve, hosz-
szú távra meghatározza a galériáiban kiállító mû-
vészek körét.  A mûkereskedõ mindemellett szak-
mai sikereit nem kis részben itthon és külföldön
kialakított kapcsolatainak köszönheti.

(Folytatás a 4. oldalon)

Száz éve született
Püski Sándor
Száz éve született Püski Sándor, Budavár díszpol-
gára. A legendás hírû könyvkiadóra Farkasréti
nyughelyénél, valamint egy konferencia kereté-
ben a Testnevelési Egyetem aulájában emlékez-
tek családtagjai, valamint számtalan barátja és
tisztelõje. 

Püski Sándor születésének 100. évfordulóján a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, vala-
mint a Püski Kiadó koszorúzási ünnepséget tar-
tott a Farkasréti temetõben – a Budavári Önkor-
mányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás helyez-
te el az emlékezés virágait. Az eseményen felszó-
lalt Gedai István, a bizottság elnökhelyettese, aki
kiemelte: a nehéz idõkben a Püski-család igazi
menedék volt mindazok számára, akik lehetõsé-
gek nélkül maradtak hazájukban. „Püski Sán-
dort hazájába és Istenbe vetett hite segítette min-
den cselekedetében” – jelentette ki az elnökhe-
lyettes.                                                  (Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Somodi István, a Szárszó Baráti Kör elnöke a
megemlékezésen arról beszélt, hogy Püski min-
dent megtett a népi mozgalom legjelesebb írói-
nak támogatásáért, mûveik megjelentetéséért,
ám az államhatalom nem nézte tétlenül Püski tö-
rekvéseit: elõbb kiadóját államosították, késõbb
hamis vádakkal bebörtönözték. Miután családjá-
val 1970-ben emigrált az Egyesült Államokba,
minden egyes dollárt arra fordított, hogy lehetõ-
séget tudjon teremteni a magyaroknak; hazatér-
vén pedig „kicsiny összegyûjtött tõkéjét abba fek-
tette bele, hogy a demokratikussá váló nemzet-
ben a magyar irodalom végre tényleg elindulhas-
son felfelé”.

A temetõi koszorúzást követõen a Testnevelési
Egyetem aulájában rendeztek konferenciát „Ma-
gyar gondolat – 100 éve született Püski Sándor”
címmel. A programot Püski Sándor fia, Püski
István nyitotta meg, aki hangsúlyozta: az édesap-
ja által alapított kiadó szerzõi a nemzet sorskérdé-
seire választ keresõ, felelõs magyar értelmiségiek.
Mint megtudhattuk, a Püski Kiadó ma is családi
vállalkozás: az alapító fiai, unokái követik az apa-
nagyapa példáját, mert úgy vélik, hogy az általa

képviselt értékek nem változtak. „Szakrális feje-
delem, trónus nélkül” – így jellemezte Püski
Sándort Kocsis István író, aki szerint kiadóként
fáradhatatlanul küzdött a nemzet felemelkedésé-
ért és az egészséges magyarságtudat helyreállításá-
ért. Medvigy Endre irodalomkutató úgy fogalma-
zott, hogy „Sándor bácsinak” nem csak olvasókö-
zönsége, hanem népe is van – erre példa Püski
Sándor szülõvárosa, Békés, ahol szeretettel emlé-
keznek rá; egy évvel ezelõtt róla nevezték el a helyi
könyvtárat. A konferencián elõadást tartott
Pozsgay Imre is, aki kulturális miniszterként
1982 során, New Yorkban találkozott elõször a
nagyra tartott könyvkiadóval.

A Püski Sándor által képviselt „harmadik
utas” politikáról, a népi mozgalomról, illetve az
általa szervezett 1943-as elsõ szárszói találkozó – a
világháború utáni teendõket számba vevõ prog-
ramadó politikai tanácskozás – hatásáról több
elõadó (Balogh Gábor, Bíró Zoltán, Görömbei
András, Kiss Gy. Csaba, Salamon Konrád, So-
modi István) is foglalkozott. A híres szárszói talál-
kozó jelentõségét Somodi István foglalta össze ta-
lálóan: szerinte ez az esemény a magyar társada-
lomnak egy olyan demonstrációja volt, mely hi-

tet tett a demokrácia, a szabadság, a nemzeti füg-
getlenség eszménye mellett, s bátorsággal, kön-
törfalazás nélkül tárta fel az ország problémáit és
a változás igényét.

A konferencia szüneteiben, a Magyar Posta
standján az érdeklõdõk megtekinthették Püski
Sándor születésének 100. évfordulója alkalmá-
ból készült alkalmi bélyeget, borítékot és bélyeg-
zõt. A centenárium alkalmából megjelent, Kara
György által tervezett, 270 forint névértékû bé-
lyegen könyvek láthatók, melyek gerincén Püski
Sándor portréja tûnik elõ. Az egyik könyv borító-
ján a Püski Kiadó emblémája és a „100 éve szüle-
tett Püski Sándor" felirat szerepel. Az alkalmi bo-
rítékon szintén könyvek sorakoznak, rajtuk a
„Püski Sándor 1911-2009” felirat olvasható. Az
alkalmi bélyegzõt a Püski Kiadó emblémájának
stilizált rajza díszíti.                                                   K. D.

Januártól módosult 
a fõvárosi lakásrezsi
támogatás

Idén is díjkompenzációval segít a szociáli-
san rászorulóknak a Fõvárosi Önkormány-
zat. Nem árt azonban tudni, hogy a jogo-
sultság feltételei megváltoztak, így a Fõvá-
rosi Közgyûlés határozatának értelmében
egy lakásban kizárólag csak egy személy jo-
gosult a kedvezményekre, és csak egyfajta
kompenzációra adható be kérelem. 

A díjkompenzáció magában foglalja a távhõ-
szolgáltatás-, víz-, csatorna-, és szemétszállítási
díjak támogatását, valamint évente egyszer a
téli rezsiköltség részbeni kompenzációját.
Ezek igénylésére azonban egy lakásban kizáró-
lag csak egy személy jogosult, és csak egyfajta
kompenzációra adható be a kérelem, ellenke-
zõ esetben a jogtalanul igénybevett támogatás
visszavonásra kerül. 

Újdonság, hogy a téli fõvárosi kiegészítõ la-
kásrezsi támogatást nem igényelhetik olya-
nok, akiknek háztartásban nyugellátásban,
vagy három, illetve több gyermek után családi
pótlékban részesülõ személy él.  A jogosultsá-
got meghatározó jövedelemhatárok és támo-
gatási összegek szintén megváltoztak a távhõ-
szolgáltatás-, illetve a víz-, csatorna és szemát-
szállítás körében.

Távhõ-szolgáltatási díjkompenzációra az jo-
gosult, aki a Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.
távhõszolgáltatása után közvetlenül, vagy köz-
vetetten díjfizetésre kötelezett, megfizeti az
adott számla díjkompenzációval csökkentett
összegét, és családjában az egy fõre jutó havi
nettó jövedelem nem haladja meg a 65.000
Ft/fõ összeget. 

Ugyancsak jogosult az a gyermekét (aki
után családi pótlékot kap) egyedül nevelõ,
vagy egyedül élõ személy akinek havi nettó jö-
vedelme nem haladja meg a 70.000 Ft/fõ ösz-
szeget. A díjkompenzáció számlajóváírással
valósul meg, havi összege családonként: má-
jus és december hónapokban 3.000, június-
november hónapokban 1.000, január-április
hónapokban 6.000 forint. A távhõ-szolgálta-
tási díjkompenzáció összege 36.000 Ft/ház-
tartás/év.

Víz-, csatorna- és szemétszállítási díjkom-
penzációra jogosult, aki a Fõvárosi Vízmûvek
Zrt., FCSM Zrt., FKF Zrt szolgáltatásai után
közvetlenül vagy közvetetten díjfizetésre kö-
telezett és megfizeti az adott számla díjkom-
penzációval csökkentett összegét, családjá-
ban van olyan személy, akinek az illetékes ke-
rületi önkormányzat, vagy más illetékes szerv
a kompenzáció iránti igénylése benyújtásá-
nak idõpontjáig idõskorúak járadékát, rend-
szeres szociális segélyt, rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményt, rendkívüli gyermekvé-
delmi támogatást, munkanélküli személyek-
nek járó egyéb rendszeres pénzbeli ellátást
kap, illetve közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezik, vagy igazoltan közhasznú, köz-
célú munkát végez. 

Szintén jogosult az, akinek családjában az
egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem halad-
ja meg a 65.000Ft/fõ összeget, illetve az a
gyermekét (aki után családi pótlékot kap)
egyedül nevelõ vagy egyedül élõ és havi nettó
jövedelme nem haladja meg a 70.000 Ft/fõ
összeget. A díjkompenzáció számlajóváírás
formájában valósul meg.

A díjkompenzáció havi összege vízszolgálta-
tás esetében 725, csatornaszolgáltatás eseté-
ben 725 Ft, szemétszállítási szolgáltatás eseté-
ben 550 Ft. A víz, csatorna, szemétszállítási
díjkompenzáció összege: 24.000 Ft/háztar-
tás/év. A díjkompenzáció az igénylés benyúj-
tását követõ hónaptól, de legkorábban 2011.
márciusától - 2012. február hónapokra jár.
Aki korábban hátralékban maradt, az is bead-
hat kompenzációra kérelmet. 

A téli fõvárosi kiegészítõ lakásrezsi támoga-
tásra jogosult külön kérelem benyújtása nél-
kül, az aki közüzemi díjkompenzációra jogo-
sult és azt igénybe vette 2010. december 31-ig.
A támogatás ez évi egyszeri összege távhõszol-
gáltatás esetén 16.000, egyéb fûtés esetén
12.000 forint.

Fontos címek és telefonszámok
Víz, csatorna, szemétszállítással valamint egyéb
fûtéssel kapcsolatosan a Díjbeszedõ Holding Zrt
Támogatáskezelési Csoportja a Budapest, XI.
Vahot utca 8. címen, vagy a 3828-712, 3828-
713, 3828-700/608-as telefonszámokon, táv-
hõ díjkompenzációval kapcsolatosan a Fõtáv Zrt
Vevõi Folyószámla Kezelõ Csoportja a Buda-
pest, XI. Kalotaszeg u. 31. címen személyesen,
vagy a 700-6433 és 700-6295-ös telefonszá-
mon kérhetõ további információ.

Száz éve született Püski Sándor
Püski Sándor 1911. február 4-én született Béké-
sen. 1930-ban iratkozott be a budapesti Pázmány
Péter Tudományegyetem jogi karára, ahol 1935-
ben avatták jogi doktorrá. 1938-ban nyitotta meg
könyvesboltját. 1939-ben alapította meg a Magyar
Élet Könyvkiadót, amely fõként népi írók mûveinek
megjelentetésével foglalkozott. A kiadót 1950-ben
államosították, Püski Sándort pedig 1962-ben ha-
mis vádakkal bebörtönözték, egy év elteltével szaba-
dult. 1966-ban kapott útlevelet, majd feleségével
1970-ben az Egyesült Államokba emigrált. Kitele-
pülésük után kezdetleges körülmények között, a laká-
sukról terjesztettek. Késõbb elõadókörutakat szervez-
tek Magyarországról meghívott mûvészekkel. Püski
Sándor 1974-ben vásárolta meg New York magyar
negyedében az igen elhanyagolt állapotban lévõ Cor-
vin nevû kis könyvesboltot. A Püski-Corvin Magyar
Könyvesház – mely néhány évvel késõbb egy nagyobb
helyre költözött – a Nyugaton élõ magyarság szellemi
központjává vált. 1975-ben hozták létre a Püski
Kiadót, amely az egykori Magyar Élet szerzõgárdá-
ján kívül az akkori Magyarországon politikai okok-
ból közlési lehetõségekhez nem jutott szerzõk munkáit
adta közre. 1989-ben tért vissza Budapestre. A
Krisztina körúton lévõ könyvesháza a népi irodalom
szellemi örököseinek gyûjtõhelyévé vált. A Budavár
Díszpolgára címet 2001-ben kapta meg a kerülettõl.
Püski Sándor 98 éves korában, 2009. augusztus 2-
án hunyt el, hamvai a Farkasréti temetõben nyug-
szanak.

A Farkasréti temetõben rokonai, barátai és tisztelõi emlékeztek a legendás könyvkiadóra

A Petõfi Sándor Gimnázium öt másik európai iskolával közösen egy
nemzetközi ökológiai projektet szervezett. A petõfisek egy csoportja ta-
valy Hollandiában és Görögországban találkozott az európai partner-
iskolák diákjaival, míg ezekben a napokban a külföldiek érkeztek
Magyarországra, hogy tapasztalatokat cseréljenek egymással, s a kör-
nyezetvédelem témájához kapcsolódóan újabb különleges programo-
kon vegyenek részt.

Sustainable puzzle, azaz „fenntartható kirakósjáték” munkacímmel egye-
dülálló együttmûködést alakított ki hat európai középiskola az uniós
Comenius-program támogatásával. A fõkoordinátor Luxemburg, vala-
mint Görögország, Hollandia, Románia és Szlovénia egy-egy iskolája, to-
vábbá Magyarországról a kerületi Petõfi Sándor Gimnázium egy kétéves kö-
zös projektet indított el, melynek célja az európai diákok összefogásának
megteremtése a környezet védelme és a fenntartható fejlõdés elõmozdítása
érdekében. 

Az eddigi két, Hollandiában és Görögországban rendezett találkozón
minden egyes résztvevõ iskolai csapat más-más környezetvédelmi témában
mutatta be vizsgálódásaik eredményét. A petõfisek a vízvédelemmel kap-
csolatos tapasztalataikról – köztük a VITUKI Környezetvédelmi és Vízgaz-
dálkodási Kutató Intézetben tett izgalmas látogatásuk élményeirõl –, vala-
mint a környezetbarát közlekedési formák kapcsán szerzett benyomásaik-
ról tartottak elõadásokat és vetítették le filmes beszámolóikat. Hollan-
diában egy színdarabot is bemutattak az emberiség ökológiai lábnyomáról,
ami átütõ sikert aratott: az elõadást a nagy érdeklõdésre való tekintettel
meg kellett ismételniük.

A kétéves nemzetközi projekt harmadik találkozójára itt, a Petõfi
Gimnáziumban került sor január 30. és február 4. között, melynek során a
hat ország diákjai témák szerint munkacsoportokba szervezõdtek. A tapasz-
talatcsere eredményérõl a budapesti projekthét végén minden csoport be-
számolt, ám az igazi munka még hátravan: a megbeszélések alapján a nem-

zetközi csapatok tagjainak otthon – a kapcsolatot egymással az interneten
tartva – el kell készíteniük egy részletes összefoglalót, amit aztán az utolsó,
romániai találkozón tárnak majd a szélesebb közönség elé ez év májusában.

A külföldi diákok számára a mostani, budapesti látogatás közvetlen ta-
pasztalatgyûjtésként is szolgált a környezetvédelmi témákban. A projekt pe-
tõfis ötletgazdája, Morsman Zsanna angoltanár érdeklõdésünkre elmond-
ta: a gyerekekkel megnézték a Várat, ahol például azt is megfigyelték, mi-
lyen eszközökkel korlátozzák az átmenõ-forgalmat, továbbá hogyan védik az
épített történelmi értékeket. Látogatást tettek a Parlamentben, ahol tájéko-
zódtak az országgyûlés környezetvédelmi törvényalkotó munkájáról; ké-
sõbb pedig egy különleges, földalatti kiránduláson vettek részt: az egyik szü-
lõ közremûködésével átsétálhattak az épülõ 4-es metró elkészült alagútján

a Kálvin tértõl a Rákóczi térig, majd a ki-
vitelezõ cég, a Switelsky Magyarország
Kft. irodájában egy angol nyelvû elõadást
hallgathattak meg a közösségi közlekedés
legkorszerûbb formáiról.

A tanárnõ úgy véli: a projekt az iskolá-
soknak kiváló lehetõséget teremt ahhoz,
hogy megismerjék a határokon átívelõ
együttgondolkodás építõ erejét, s hogy fe-
lelõsségteljesen tudjanak véleményt al-
kotni a különféle környezetvédelmi kér-
désekben. Mint megtudhattuk, a 2009-
ban indult program pozitív hatásának
tudható be az is, hogy a 2010-ben érettsé-
gizett petõfis diákok közül hárman ma
már környezetvédelmi mérnökként ta-
nulnak az egyik fõvárosi egyetemen. 

- d -

Nemzetközi diáktalálkozó a Petõfiben 

Tájékoztató a pedagógus díszoklevelek adományozásáról
A kerületünkben élõ nyugdíjas pedagógusok legkésõbb 2011. március 10-ig nyújthatják be a pedagógus
díszoklevelek /arany-, gyémánt-, vas- és rubindiploma) iránti, 2011. évre szóló kérelmüket.

A kérelmeket az I. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Titkársága (Közoktatási, Mûvelõdési és Sport
Referatúra) fogadja, de benyújthatók a végzettséget adó fõiskolákhoz, egyetemekhez vagy azok jogutód
intézményeihez. Hivatalunk elérhetõsége: 1014 Budapest, I. Kapisztrán tér 1. II. emelet 204. A pedagógus
diploma adományozásának feltételei és az Aranydiploma igényléséhez szükséges okmányok: az 50 évvel
ezelõtt szerzett oklevél fénymásolata, díszoklevél iránti kérelem a fõiskola fõigazgatójához, rövid szakmai
önéletrajz, a munkakönyv 9-12. oldalainak fénymásolata vagy munkahelyi igazolás az ott eltöltött évek-
rõl (melynek minimum 30 évnek kell lennie)

Gyémánt-, vas- és rubindiploma  igényléséhez  szükséges okmányok: az elõzõ adományozott (arany-,
gyémánt-, vas-) oklevél fénymásolata, rövid szakmai önéletrajz, díszoklevél iránti kérelem a fõiskola fõ-
igazgatójához. A díszoklevél iránti kérelem beadásához szükséges egy adatlap kitöltése, amelyen fel kell
tüntetni az adóazonosító jelet és a társadalombiztosítási azonosító jelet (TAJ szám). Felvilágosítás:
Koppányi Csabáné 458-3056. 

Az uniós programban résztvevõ diákok a Várba is ellátogattak
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Késõbb lesz a lomtalanítás
Az eddigi években februárban volt a  lomtalanítás a
kerületben. Idén azonban erre az év második felé-
ben kerül sor. A pontos idõpontról a Fõvárosi Köz-
terület-fenntartó értesíti majd a lakosságot.  

Köszönet az 1%-ért
A Naphegyi Róbert Gida Alapítvány köszönetet
mond mindazoknak, akik adójuk 1 %- ával hozzájá-
rultak az óvodai alapítványhoz. A 2010-ben befolyt
összeg 1.394.925.- Ft melyet fejlesztõ eszközök,
játékok vásárlására és programok szervezésére
fordítottunk. A jövõben is várjuk felajánlásaikat.

A kuratórium nevében köszönettel: 
dr. Bellosevich Balázs és Huszár Mária

Kedves Állatbarátok!
Az állatok mentése, az állatvédelem, a környezetvé-
delmi szemléletformálás nagyon sok pénzbe kerül.
Ön is segíthet állatokat menteni! Adóbevalláskor a
kiemelkedõen közhasznú Orpheus Állatvédõ Egye-
sület adószámára rendelkezzen a felajánlható adó
1%-ról!  Kérjük támogassa az Állatmentést! Adó-
szám: 18464654-1-06. 

Köszönettel: Orpheus Állatvédõ Egyesület

Meghívó
A Budavári Mûvelõdési Ház szeretettel meghívja a
kerület lakóit 2011. február 13-án 10.00 órára a
Mária Magdolna-toronyhoz (I. Kapisztrán tér 6.),
hogy közösen emlékezzünk meg Budapest ostro-
máról. Koszorút helyez el Marsi László a Budavári
Mûvelõdési Ház igazgatója. Közremûködnek a Bol-
dog Batthyány-Strattmann László Idõsek Akadé-
mia Irka Körének tagjai.

Közvilágítási hibák bejelentése
A Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. szerelõi fo-
lyamatosan ellenõrzik az utcák világítását, a kande-
láberek épségét, de a gyorsabb javítás érdekében a
lakosság bejelentésére is szükségük van. A közvilá-
gítási hibákat az Elektromos Mûvek Nyrt. TeleCent-
rumában a 238-38-38, vagy kizárólag munkaidõ-
ben a 289-40-70 telefonszámon és a bdk@bdk.hu
email címen lehet jelezni. 

RRöövviiddeenn
Nemzeti program lett a Budai Vár rehabilitációja

Életbe lépett a családi adózás

Akár fél órán belül megtartható a megismételt közgyûlés

Fontos változások 
a társasházi törvényben

(Folytatás az 1. oldalról)
A családi adózás keretében egy gyermek után
tíz, két gyermek után összesen húszezer, há-
rom gyermek esetében 99 ezer forinttal, a még
nagyobb családoknál gyermekenként további
33 ezer forinttal csökken a személyi jövede-
lemadó. További könnyítést jelent, hogy a
még eltartott – például egyetemre járó – gyer-
meket is figyelembe kell venni az adójóváírás
kiszámításakor. Ilyenkor, ha legalább három
gyermek van a családban, gyermekenként 33
ezer forint adójóváírás jár a másik két gyermek
után.  Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
a háromgyermekes családok döntõ többsége
az idei évtõl kezdve nem fizet adót. A kedvez-
ményt az együtt élõ szülõk közösen vehetik
igénybe, azaz összevont adójukból kapják meg
az adójóváírást. Aki még januárban nyilatko-
zott a családi adózás igénybevételérõl az már
februárban hozzájut a kedvezményhez. A jóvá-
írás nem vész el, februári igénylés esetén a
márciusi fizetéshez hozzáadódik. Lehetõség
van arra is, hogy az adóbevallást követõen a jo-
gosult egyszerre jusson a tizenkét hónapra szá-
molt adókedvezményhez, ami adott esetben
már jelentõs összeget jelent. 

Az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó, Bu-
dapestet közvetlenül érintõ nemzeti progra-
mok közül Nagy Anna az M4-es kiépítését, a
Dunára tervezett gyalogos és biciklis hidat, a
Moszkva tér, valamint a Várnegyed rehabili-
tációját emelte ki. Utóbbival kapcsolatban
elmondta, hogy a kormányzat elkötelezett a
Budai Vár megújítása mellett, amihez a
Várkertbazár rekonstrukciója is hozzátarto-
zik. Nagy Anna úgy fogalmazott, hogy a
Várkertbazár egy régóta tátongó nyílt seb a
város szövetén, amit haladéktalanul be kell
gyógyítani. A Vár hosszú távú fejlesztési kon-
cepciójában kiemelt helyen szerepel a funk-
ciók átcsoportosítása, melynek része lehet az
Országos Levéltár, illetve az Országos Széché-

nyi Könyvtár megfelelõ színvonalú épületek-
be történõ elköltöztetése. A kormányszóvivõ
lapunk kérdésére elmondta, hogy a konkrét
fejlesztések önkormányzati és állami szerep-
vállalás mellett, az Új Széchenyi Terv kereté-
ben valósulhatnak meg, ugyanakkor magán-
tõke bevonását a vári régióban egyelõre nem
tervezik. 

Szintén az idei évben kezdõdött meg a
mentõszolgálat gépparkjának megújítása, az
ötven modern esetkocsi és a száz mentõautó
beszerzésével biztosítható, hogy a segítség 15
percen belül a helyszínre ér. Nagy Anna vége-
zetül arra hívta fel a figyelmet, hogy már mû-
ködik Budapesten az a négy kormányablak –
a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodái - ,
ahol reggel nyolc és este nyolc között szinte
bármilyen hivatalos ügyet elintézhetnek a
polgárok.

A háromgyermekes családoknál 99 ezer forinttal csökken a személyi jövedelemadó

Lebontják a veszélyessé vált házat
Heteken belül lebontatja az önkormányzat a Kuny Domokos utca 6. alatti lakóházat. Az
egybehangzó szakértõi vélemények szerint az évek óta üresen álló épület szerkezeti állapota
annyira rossz, hogy gazdaságosan már nem lehetne helyreállítani.

Döntés született a Kuny Domokos utca 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóház lebontá-
sáról. Az erõsen leromlott állapotú, statikailag meggyengült épület bontását valamennyi érintett
hatóság, köztük a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal is támogatta. Bár a hatlakásos ház évek óta
üresen áll, a Budavári Önkormányzatnak mégis jelentõs költségekbe került a fenntartása. Gon-
doskodni kellett az õrzésrõl, valamint a balesetveszély elhárításáról. Utóbbi korántsem volt egysze-
rû feladat, ugyanis a befalazott ajtók ellenére a hajléktalanok rendszeresen beköltöztek az épület-
be. Többek között megpróbálták átkötni az elektromos hálózatot, amivel saját életüket is veszély-
be sodorták. 

Kerületünkben tartotta meg idei elsõ összejö-
vetelét a nemrégiben alakult Budapesti Tár-
sasházi Közös Képviselõk Egyesülete. A meg-
beszélésen a társasházi törvény változásai kö-
zül többek között a megismételt közgyûlés sza-
bályairól, illetve a társasházak mûködésének
ellenõrzésérõl esett szó. Az egyesület a jövõben
számos szolgáltatással, például ingyenes ta-
nácsadással várja a közös képviselõket.

A társasházi törvény ez évi változásai közül a kül-
sõ vizsgáló személyekkel kapcsolatos módosításo-
kat emelte ki Juhász László elnök. Elmondta,
hogy januártól az ellenõrzés elsõsorban a szám-
vizsgáló, illetve a számvizsgáló bizottság feladata,
azaz azoké, akik ténylegesen a társasházban él-
nek. Újdonság, hogy a bizottság tagjai közé a tu-
lajdonosok mellett az állandó lakcímmel bejelen-
tett lakókat is be lehet választani. Külsõs akkor
kaphat megbízatást, ha az elõírt létszám nincs
meg. 

Ebben az esetben is csak olyan személy jöhet
szóba, aki megfelelõ szakmai tudással rendelke-
zik. Annál is inkább, mert a törvény azt mondja
ki, hogy a külsõ ellenõr alapesetben a számvizsgá-
lók munkáját segíti. Amennyiben a társasház
olyan mérlegképes könyvelõvel vagy könyvvizsgá-
lóval dolgozik, akinek megvan a szükséges képesí-
tése, akkor nem kell külsõ tagot bevonni. Szintén
könnyebbséget jelent, hogy ezt a feladatot az OKJ-
s képesítést megszerzõ közös képviselõ is elláthat-
ja, ugyanis a vizsga megléte azt is jelenti, hogy a
képviselõ megfelelõ könyvelési ismeretek birto-
kában van. A külsõ ellenõr megbízása ugyanak-
kor ötven lakásosnál nagyobb, illetve húszmillió
forintot meghaladó pénzforgalmat bonyolító tár-
sasházaknál mindenképpen szükséges. 

Juhász László kitért a közgyûléssel kapcsolatos
tudnivalókra is. Hangsúlyozta, hogy május végé-
ig kötelezõ megtartani a beszámoló közgyûlést,
amelyet az új rendelkezések szerint határozat-
képtelenség esetén az eredeti napirendi pontok-
kal akár fél órán belül meg lehet ismételni. Ter-
mészetesen a törvényben meghatározott szavaza-
ti arányokat itt is be kell tartani, például a társas-
ház tulajdonának eladásához a megismételt köz-
gyûlésen is - a megjelentek számától függetlenül
- a tulajdonosok száz százalékának jóváhagyása
szükséges. 

Juhász László szerint elengedhetetlen, hogy a
társasházak egyértelmûen meghatározzák a közös
képviselõ feladatait. Jelenleg jogilag egymástól
függetlenül létezik a közös képviselõi, a társasház-
kezelõi és az ingatlankezelõi tevékenység, azon-
ban az elsõ kettõ a gyakorlatban összemosódik.
Éppen ezért a közös képviselõvel olyan megbízási
szerzõdés megkötése javasolt, ami részletesen ki-
tér a munkaköri kötelezettségekre. Ebben arra is
ajánlatos kitérni, hogy a közös képviselõ ellát-e
társasházkezelõi feladatokat. Utóbbi ugyanis a
házzal kapcsolatos fejlesztésekkel, beruházások-
kal foglalkozik, míg a közös képviselõ legfõbb fel-
adata a közösség érdekeinek képviselete. 

Változott a törvény a rendkívüli közgyûlés ösz-
szehívásával kapcsolatban. Lényeges elem, hogy
januártól a tulajdonostársak tíz százalékának kez-
deményezésére a közös képviselõ a konkrét téma
megjelölésével harminc napon belül köteles ösz-
szehívni a közgyûlést. Ha nem teszi meg, akkor a
számvizsgáló bizottságnak erre további tizenöt
napja van. Az újabb határidõ lejártát követõen a
kezdeményezõk közül bárki újabb tizenöt napon
belül összehívhatja a közgyûlést, azaz legkésõbb
hat héten belül mindenképpen döntési helyzet-
be kerül a lakóközösség. 

A Budapesti Társasházi Közös Képviselõk
Egyesületének elnöke kiemelte: idén is várható-
an májusban lehet beadni a kerületi pályázato-
kat, amelyben fontos szerepet kapnak a közös
képviselõk. Rajtuk múlik ugyanis, hogy a támo-
gatási kérelem pénzügyi, illetve szakmai szem-
pontból is megalapozott legyen. Hozzátette: ne-
héz vissza nem térítendõ nagyobb összegû támo-
gatáshoz jutni, a kerületek és a fõváros is egyre in-
kább kamatmentes kölcsönökben gondolkodik. 

Új eleme a törvénynek, hogy a nem lakás céljá-
ra szolgáló helyiségek hasznosításakor a társasház
megtilthatja zavaró funkciók, például játékterem
kialakítását. Jó hír, hogy az adóváltozások a lakó-
közösségek számára is könnyebbséget hoztak, hi-
szen az ingatlan bérbeadás után az eddigi huszon-
öt százalékos forrásadó helyett csak tizenhat szá-
zalékot kell befizetnie a társasháznak. 

Végezetül Juhász László arra hívta fel a figyel-
met, hogy BTKKE minden páratlan napra esõ
kedden 16-18 óra között fogadóórát tart a Batt-
hyány utca 3. alatti irodájában. Elõzetes bejelent-
kezés témamegjelöléssel: 0620-925-2689.

Mit váltanak ki a kormányablakok?
A kormányhivatalokba a területi igazságügyi hivatalok, a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kirendeltségei, a
földhivatalok, a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hiva-
talok, a regionális egészségbiztosítási pénztárak, a regioná-
lis nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, a regionális munkaügyi
központok, a regionális munkaügyi felügyelõségek, a regio-
nális munkavédelmi felügyelõségek, a Nemzeti Fogyasz-
tóvédelmi Hatóság regionális felügyelõségei, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal regionális irodái, az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intéze-
tei, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mérésügyi
és mûszaki biztonsági hatóságai, a Nemzeti Közlekedési
Hatóság regionális igazgatóságai, valamint az Oktatási
Hivatal regionális igazgatóságai.

AA  kkoorrmmáánnyyaabbllaakkookk  hheellyysszzíínneeii  aa  ffõõvváárroossbbaann:: 1081 Fiumei
út 19/a., 1112 Bartók Béla út 120-122., 1133 Visegrádi utca
110-112., 1139 Teve utca 1/a-c .

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 

nyilvános pályázatot hirdet 
a Budapest I. kerület, Iskola u. 28. alatti 
felépítményes ingatlan bérbeadására,

valamint 
a Budapest I. kerület, Kosciuszkó T. u. 3. 

alatti iskolaépület hasznosítására.
A pályázatok beadási határideje: 
2011. március 8-án 10.00 óra.

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó 
kiírások megtekinthetõk 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

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.

Tel: (1) 458-3000, 458-3030, 
vagy megtekinthetõ az Önkormányzat 

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

menüpont alatt.
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Régiekre emlékezve

Franklin Benjamin,
államférfi, tudós

A Várban és környékén lévõ utcák nagyrészt
olyan emberekrõl vannak elnevezve, akik itt
éltek és akiknek közük van a Várhoz. Néhány
utcának viszont olyan névadója van, akiknek
semmi köze a Várhoz, itt soha nem járt, csak
tiszteletbõl, megbecsülésbõl kapott itt utcát.
Ilyen névadó Franklin Benjamin a híres ame-
rikai politikus, államférfi és tudós.

A Franklin utca meredek feljáró a Duna-
part irányából a Várba. Régi nyomtávú út,
már a középkorban is jártak erre. A vízivárosi
utca 1879 óta viseli jelenlegi nevét. Elõzõleg
Müller Gasse /Molnár utca/ volt, 1854 elõtt,
még elõbb Seiler Gasse /Kötélverõ utca/ né-
ven említik. Az Iskola utca 28-tól a Szabó
Ilonka utca 29-ig terjed, egy része autóval is
járható, nagyobb része viszont csak gyalogo-
san járható lépcsõ. Érdekessége még, hogy az
ide nézõ házaknak szinte mindegyike más ut-
cákból is számozódik, a Toldy Ferenc utcából
vagy a Donáti utcából. A Franklin utca felett
magasodik a Toldy gimnázium hatalmas épü-
letének oldalsó frontja is. 1945 januárjában,
Budapest ostromakor iszonyú pusztítást vé-
geztek itt a bombák, szinte kõ kövön nem ma-
radt. 

Franklin Benjaminról, az utca névadójáról
mindenki hallott, tud valamit, de nem túl so-
kat. Jelentõs ember volt pedig, igazi polihisz-
tor, aki államférfiként és természettudósként
egyaránt hírnevet szerzett. 1706-ban született
Bostonban. Édesapja, Josiah Franklin 1682
körül vándorolt ki Angliából az Újvilágba.
Népes volt a család, két asszonytól tizenhét
gyermeke született, akik közül tizenhárom élt
meg felnõttkort. Benjamin volt a legkisebb
fiú. Minden gyermek tisztes szakmát kapott.
Benjamin elsõ mesterségként nyomdászatot
tanult. Tizenkét évesen lett nyomdászinas,
majd 1729-ben megvette a nyomdát, ahol se-
gédként dolgozott. Megindította a Pennsyl-
vania Gazette címû hírlapot és papírkereske-
dést is nyitott. 1732-tõl 1757-ig egy közked-
velt almanachot jelentetett meg. 1731-ben
nyilvános közkönyvtárat alapított, 1743-ban
filozófiai társulatot, 1751-ben városi kórházat
és Pennsylvaniában tudományegyetemet ala-
pított. Lakóhelyén városõrséget, tûzoltóegyle-
tet hozott létre, közvilágítást és utcakövezést
szorgalmazott. 1753-ban az amerikai angol
gyarmatok fõpostaigazgatója lett és ezzel poli-
tikai pályára lépett. Vezetõ szerepet játszott az
amerikai angol gyarmatok függetlenségi moz-
galmában. 1776-ban õ is aláírta a Független-
ségi Nyilatkozatot. Hetven éves korában,
mint az Egyesült Államok követe Párizsba
ment, megszerezte a francia támogatást a füg-
getlenségi törekvésekhez és tevékeny szerepet
játszott az 1782-83-as Angliával kötött béke-
szerzõdésben. 1787-ben Pennsylvania kor-
mányzója és az alkotmányt kidolgozó nemzet-
gyûlés tagja volt. Élete végéig harcolt a rabszol-
gaság eltörléséért. 

Természettudományos munkássága is óriá-
si jelentõségû, fõként az elektromosság terüle-
tén. Õ találta fel a villámhárítót, egyáltalán õ
fedezte fel, hogy a villám elektromos jelenség,
az elektromos sûrítõk mûködését tanulmá-
nyozta és leírta, de õ készítette az elsõ bifoká-
lis szemüveglencsét is. Irodalmi munkássága
kiemelkedõ, darabjait, önéletrajzát több
nyelvre, magyarra is lefordították. Az általa írt
vagy az õ nyomdájában kiadott könyvek –
Párizsban is mûködtetett nyomdát – ma is ke-
resett bibliofil ritkaságok. 

Franklin Benjamin hosszú és változatos
életpálya után 1790-ben halt meg nyolcvan-
négy éves korában. Már halála után keletke-
zett róla a közismert szállóige: „Õ volt, aki ég-
bõl a villámot, zsarnoktól a jogart elragadta.”

dr. Reisinger Frigyesné   

(Folytatás az 1. oldalról)
A Várfok utca lakói és a környéken gyakran meg-
forduló mûvészetbarátok jól emlékezhetnek a
kezdetekre, amikor a cukrászdától néhány méter-
nyire, a 14. szám alatt megnyílt a Várfok Terem,
amely elsõ fecskeként hívogatta a késõbb idetele-
pülõ galériásokat. Szalóki Károly jó pár évvel ké-
sõbb újabb bemutatótermet alakított ki az utca
túloldalán, a 11. számú házban, ez utóbbi mosta-
náig az XO Terem nevet viselte. 2007-ben, a pes-
ti oldalon nyílt meg a Spiritusz Galéria, végül is-
mét a Várfok utcában talált otthonra a Várfok 19
elnevezésû szabadtéri tárlat.

Húsz év után eljött az ideje a minõségi váltás-
nak. Január 24-én  Mulasics László kiállításával
nyílt meg a kibõvített és korszerûsített egykori

XO, amely immár a Várfok Galéria néven szüle-
tett újjá. A 300 négyzetméteres kiállítótér moz-
gatható falakkal önálló helyiségekké is leválaszt-
ható, (a hátsó traktus vetítõteremmé alakítható),
a képek megfelelõ elhelyezését korszerû világítás-
technika és a képek felfüggesztését megkönnyítõ,
variatív sínrendszer segíti. Az átépítés lehetõvé
tette egy leválasztott iroda, elkülönített archívum
és egy raktár kialakítását is. Az akadálymentesí-
tett bejárat, és az ingyenes belépés egyaránt a láto-
gatók kényelmét szolgálják. 

A Várfok Galéria nyitótárlata Mulasics László
munkáiból válogat. A kiállítás szomorú apropója:
idén tíz éve, hogy a festõmûvész elhunyt. A Zajok
zátonyai címû kiállítás a festõ tágas teret igénylõ
alkotásait mutatja be. Mulasics az úgynevezett „új

szenzibilitás” (más néven heves festészet) hazai
képviselõjeként indult, majd hosszas kísérletezés
nyomán, sajátos formanyelven alkotott. A tárlat a
mûvész 1988 és 1998 közötti korszakát idézi fel. A
galéria ez alkalommal sötét, mély „színekbe” bur-
kolózik: fekete enkausztika (viaszfestés), arany és
ezüst füstlemezek, visszafogott színvilág, letisztult
kompozíciók, minimális szimbólumok és homo-
gén felületek uralják a teret. 

A kiállításhoz kapcsolódóan a Várfok Galéria
február 19-én és március 5-én szombaton, 16 óra-
kor tárlatvezetéssel várja az érdeklõdõket. A veze-
tés várható idõtartama 45 perc; ingyenes és elõze-
tes bejelentkezés sem szükséges.

Spiritusz néven új szerep vár az egykori Várfok
Teremre is. Február 10-én  rendhagyó csoportki-
állítás nyitja a felújított kiállítótermet, amely
mostantól havonta rendezendõ kiállításokon
mutatja be a mára összeérett, fiatal festõkbõl, fo-
tósokból, szobrászokból álló mûvészkörét. A
Mozgásban címû nyitótárlat mindannyijuk szá-
mára teret biztosít, miként annak az „áramló”
folyamatnak is, amit a mûvészek a „mozgás” té-
makörében készült mûveikkel keltenek. Mind-
egyikük a maga reakcióidejével, tempójával gaz-
dálkodva, saját és kiállítóhelye mozgásterét ki-
használva láttatja ezt a folyamatos „áramlást” hol
egyenletes fejlõdésnek, hol körforgásnak, cirku-
láló rezgésnek, együttrezgésnek. A Spiritusz
Galéria mûvészei: Abonyi Alma, Appelshoffer
Péter, Balla Vivienne, Fabók-Dobribán Fatime,
Fátyol Viola, Hangay Enikõ, Jahoda Réka, Ka-
szás Réka, Komlovszky-Szvet Tamás, Mayer Hel-
la, Szemethy Orsi, Tesch Katalin, Tóth Szilvi sze-
mélyre szabottan reagálnak-reflektálnak a moz-
gás jelenségére. R.  

Idén ünnepli megalapításának tizedik évfordu-
lóját a Corvin téren mûködõ Hagyományok
Háza, míg a Magyar Állami Népi Együttes hatva-
nadik évadát kezdi meg 2011-ben. A kettõs jubi-
leumhoz kapcsolódó Hagyományok Éve rendez-
vénysorozat nyitányaként került sor a maga ne-
mében páratlan Népi Iparmûvészeti Múzeum
hivatalos átadására. A Fõ utca 6. szám alatti hét-
százötven négyzetméter összterületû helyiségcso-
portban a Hagyományok Háza végre méltó mó-
don mutathatja be a magyar népi tárgykultúra
legszebb darabjait. 

A népmûvészetben alkalmazott mintákat, mo-
tívumokat, díszítéseket megjelenítõ használati
tárgyakból álló, ma már tízezer darabos gyûjte-
mény kezelését 2004-ben vette át a Hagyomá-
nyok Háza. A kollekció egyes darabjaival alkal-
manként a Szilágyi Dezsõ téri kiállító teremben
találkozhatott a nagyközönség, azonban a teljes
anyag átfogó bemutatására a rendelkezésre álló
hely szûkössége miatt nem volt lehetõség.  Látva a
gyûjtemény hányattatott sorsát, a Budavári Ön-
kormányzat 2008-ban úgy döntött, hogy a Hagyo-
mányok Háza rendelkezésére bocsátja a Fõ utca
6. alatti kerületi tulajdonú üres helyiségeket –
foglalta össze a múzeum megalakításának elõz-
ményeit az intézmény hivatalos megnyitóján
Kelemen László. A Hagyományok Háza fõigazga-
tója hangsúlyozta: a felújítás elsõ üteméhez negy-
venmillió forinttal járult hozzá a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztérium, ennek köszönhetõ, hogy ja-
nuárban „Alkotók-tárgyak-folyamatok” címmel
megnyithatta kapuit a Népi Iparmûvészeti
Múzeum állandó kiállítása. Kelemen László arra
is felhívta a figyelmet, hogy a tervek szerint a mú-
zeum a hagyományos funkciók mellett további
feladatokat is ellát majd, így többek között
TÁMOP pályázat keretében fiataloknak szóló
múzeumpedagógiai óráknak, ismeretterjesztõ
foglalkozásoknak is otthont ad. Az a cél, hogy a di-
ákok élményként találkozzanak a magyar nép-

mûvészet értékeivel. Feladatának tekinti a múze-
um azt is, hogy a tárgyakat készítõ alkotók mun-
kásságát is bemutassa.

A Hagyományok Éve további kiemelt esemé-
nyeirõl szólva a fõigazgató elmondta, hogy idén
elõször vesznek részt a Tavaszi Fesztiválon, amely-
nek keretében a Thália Színházban az elmúlt hat-
van évet felölelõ válogatásmûsorral jelentkeznek,

míg a Hagyományok Házában a Liszt Ferenc Pest-
Budán címû koncert kerül megrendezésre. A
Corvin tér ad otthont annak a koncertsorozat-
nak, amely egyszerre mutatja be a népzene világ-
zenei, jazz, blues és komolyzenei kapcsolatait. A
Virágok vetélkedése koncertjein mások mellett
fellép a Sebõ Együttes, Szalóki Ági és Lovasi
András. 

A Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódva,
nyílt héten mutatkozik be a Hagyományok Háza,
õsszel a Fõ utcai Folk-fesztiválon vásári mûsorok
és Mesterporta szerepel a programban. A Fõ utcai
program egyfajta elõfutára annak az elképzelés-
nek, amelynek lényege, hogy a Corvin tér és a mú-
zeum közötti útszakasz két oldalán található üres
üzlethelyiségek különbözõ népmûvészeti funkci-
ókat kapnának. Az így kialakuló népi kézmûves
negyedben népmûvészeti tárgyakat kínáló boltok,
galériák és nyitott mûhelyek alakulnának. 

Lesznek kiállítások is, sok más mellett a Hagyo-

mányok Háza épületében a 60 éves Magyar Álla-
mi Népi Együttes és a 10 éves Hagyományok Há-
za fotó és dokumentumkiállításon mutatkozik
be. Izgalmasnak ígérkezik a jelmez- és díszletkiál-
lítás a Hagyományok Háza kerengõjében, illetve
az Élõ Népmûvészet címet viselõ tárlat, amit a
Néprajzi Múzeumban tekinthetnek meg az ér-
deklõdõk.   

Népmûvészeti utcát hozna létre a Hagyományok Háza

Népi Iparmûvészeti Múzeum nyílt a Fõ utcában
Hiánypótló kulturális intézménnyel gazdagodott a kerület. A Budavári Önkormányzat és a Ha-
gyományok Háza együttmûködésének köszönhetõen a Fõ utca 6. alatti közel hétszázötven négyzet-
méteres helyiségcsoportban nyílt meg a magyar népi iparmûvészet elsõ önálló budapesti múzeuma.

Hétszázötven négyzetméteren mutatják be népi iparmûvészet legszebb tárgyait

A Népmûvészet Mestere díjjal 1953 óta ismerik el Magyarországon a kiemelkedõ
teljesítményt felmutató népi iparmûvészeket és elõadómûvészeket. A cím rangját jelzi,
hogy a kitüntetettek tevékenysége és tudása 2008-ban felkerült a Szellemi Kulturális
Örökség nemzeti listájára. 

A szakma neves képviselõi, illetve szak-
mai szervezetek tehetnek javaslatot min-
den évben a díjazottak személyére. Idén 45
hazai és határon túli népmûvészt javasoltak a Népmûvészet Mestere címre, közülük
a tízfõs kuratórium tizenegy nevet terjesztett a szaktárca vezetõje elé. 

Az anyaországban élõ és a határon túli alkotóknak dr. Réthelyi Miklós nemzeti
erõforrás miniszter és Szõcs Géza kultúráért felelõs államtitkár adta át az elismeré-
seket. Réthelyi Miklós arra kérte a díjazottakat, vegyék pártfogásba az ifjabb nem-
zedéket, minél több fiatalnak adják át tudásukat és a népmûvészetrõl vallott szem-
léletüket.

A Népmûvészet Mestere-díjban részesült Cselényi József néptáncos (Lökösháza,

Szlovákia), Csepeli István faragó, népi iparmûvész (Dunaföldvár), Cz. Tóth Haj-
nalka népi iparmûvész (Balatonalmádi), Hideg Istvánné énekes, mesemondó (Ör-
döngõsfüzes, Kolozs megye, Románia), Nagy Mária és Vidák István alkotómûvé-

szek, megosztva (Kecskemét) Réti János
néptáncos (Ördöngõsfüzes, Kolozs megye,
Románia), Schneider Péterné, bútorfestõ
népi iparmûvész (Harta) Tímár János,

népzenész (Gyimesközéplok, Hargita megye, Románia) Toldi István mesemondó
(Kupuszina-Bácskertes, Vajdaság, Szerbia) és Verseghy Ferenc fazekas (Tolna).
A Hagyományok Házában rendezett ünnepségen rövid gálamûsor és virtuális kiál-
lítás keretében be is mutatkoztak az új mesterek. Egy nappal késõbb pedig a Fonó
Budai Zeneházban léptek fel közülük néhányan: az Utolsó Óra programban részt
vett erdélyi hagyományõrzõ vendégek és a Dûvõ zenekar közremûködésével táncházat
tartottak, amelynek résztvevõi ízelítõt kaphattak az Új Pátria sorozatban most meg-
jelenõ ötven lemez anyagából is.

Megújult a Várfok család

Újabb mestereket avattak
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s Több formáció tagja, itthon és külföldön is turné-
zik, mintegy 30 országban lépett fel és több tucat ha-
zai és nemzetközi hangfelvételen mûködik közre.
Miért fontos önnek, hogy e különleges hangszer köré
klubot szervezzen?

A „több formáció” mindössze két zenekart je-
lent, a Pribojszki Mátyás Bandet, illetve a Triót.
Ez utóbbi tagjai: Pribojszki Mátyás – szájharmo-
nika, ének; Kovács Erik – zongora és Szász Fe-
renc – gitár. Mindhárman játszunk a nagyobb
együttesben is, ahol a basszusgitáros Kepes Ró-
bert, a dobos Molnár Dániel, de trióként is sokat
koncertezünk és idén áprilisban újabb lemezt is
készítünk. A zenei stílusunk nehezen sorolható
be egyetlen kategóriába: alapvetõen vidám, an-
gol nyelvû blues zene, egy kis swing, valamint
dallamos jazz keveréke, fókuszban a szájharmo-
nikával. Az igényes élõzene és természetesen a
szájharmonika népszerûsítése, egyfajta „mis-
szió” számomra. A Budavári Mûvelõdési Ház-
ban a nyugodtabb hangzású, kisebb együttessel
várom az érdeklõdõket. A herfli gyerekkorom
óta szívügy és szerelem, ezért e rendszeres klub-
összejövetelek nem üzleti vállalkozásként szerve-
zõdnek. A magyarországi szájharmonikás közös-
ség olyan, mint egy család; bensõséges találkozó-
inkkal, fesztiváljainkkal, ehhez a nem túl popu-
láris hangszerhez szeretnénk kedvet csinálni. A
klubmûfaj egyébként nem újdonság számomra,
hiszen a város másik pontján tizenhárom éve ját-
szunk havonta a zenekarommal, és a Fõ utcai

szájharmonika bemutatóteremben is szer-
vezünk beszélgetéseket.
s Melyik korosztályhoz tartozó közönségre
számítanak?

Budavári lakosként magam is nagyon kí-
váncsi vagyok, hogy kik jönnek el. A mi ze-
nénk nem korfüggõ, és azt hiszem, egy-egy
találkozó sokaknak jelenthet különleges al-
kalmat. Gerendás Pétertõl és Török Ádám-
tól tudom (Ádámnál többször is játszottam
vendégként), hogy a Budavári Mûvelõdési
Ház a budai oldal egyik legnépszerûbb talál-
kozóhelye, ahol az érdeklõdõk többsége –
kedvencük koncertje mellett – más klubok-
ra is nyitott. Nálunk a kétórás estek kereté-
ben másfél óra a zenéé lesz. Közben a hang-
szerrõl, a különbözõ mûfajokról és szerze-
ményekrõl beszélgetünk. A katonadaloktól
a népdalokon és a blues-on keresztül a jaz-
zig, minden alkalommal más és más zenei
világban próbáljuk bebizonyítani, hogy a
szájharmonika bármilyen mûfajban megszólal-
tatható. 
s Milyen programmal nyitják a sorozatot?

Elsõ alkalommal február 18-án 19 órakor találko-
zunk, és Szabó Tamás lesz a vendégünk. A tervek
szerint havonta egyszer, péntekenként jövünk
össze, és sorra meghívjuk a hangszer legnevesebb
hazai muzsikusait. Tamással vagyok a legrégebb
óta baráti viszonyban, szeretem a munkáit, ezért
választottam éppen õt.

s Említette, hogy itt él a kerületben…
Lassan tíz éve a városrész hûséges polgára vagyok.
Szülõvárosomból, Békéscsabáról egyenesen ide
költöztem. Elõbb a Krisztina téren, majd a Toldy
utcában laktam, végül néhány évvel ezelõtt a
Donáti utcában vásároltam egy kis lakást. Ezen a
környéken tologatjuk a babakocsit, benne a kislá-
nyunkat és itt köszön ránk a zöldséges néni. Itt ta-
láltam otthonra, és szeretnék a jövõben is itt tény-
kedni. Rojkó A.

Februári Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 2011. február 22-
én 17 órakor az I. kerületi Házasságkötõ Teremben
(Budapest, I., Úri u. 58.) Mesterségünk címere – mes-
terek találkozója irodalmi háttérrel címû rendezvé-
nyére. Vendégek: Petrits József mézeskalács készítõ
mester, Szende Gábor bormester, Vincze László pa-
pírmerítõ mester. Házigazda: Szigethy Gábor.

Várbarátok Köre
(Litea Könyvszalon, Budapest I., Hess András tér 4.)
A Várbarátok Köre legközelebbi elõadására február
14-én hétfõn délután 5 órakor kerül sor. „Akinek
szobra van Bécsben és Budán: Hadik András tábor-
nagy” címmel dr. Czigány István hadtörténész ad elõ.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak. 

Elõadás a királyi palotáról
Február 16-án szerdán, 18 órakor Seremetyeff-Papp
János restaurátormûvész, egyetemi tanár „Volt egy-
szer egy királyi palotánk” címmel tart elõadást friss
kutatási eredményekkel színesítve a Városházán.
(Budapest, I., Kapisztrán tér 1.) Az este a Magyar Tör-
ténelmi Szalon és a Budavári Lakosok Szövetsége kö-
zös rendezvénye. Milyen volt fénykorában királyaink
rezidenciája? Mit tett tönkre a háború, és mit a kárté-
kony ideológiával megfertõzött ember? Milyen reális
esélyei lettek volna a szakszerû helyreállításnak?
Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ az érdeklõdõk
az elõadás során. Számos, eddig még sehol sem publi-
kált archív fénykép idézi vissza a múltat és ad betekin-
tést a palota egykori pompájába, és a benne lezajlott
eseményekbe. A rendezvényre a belépés ingyenes. 

Hubay Jenõ Zeneterem
(Budapest I., Bem rakpart 11., Hotel Victoria)
2011. február 21-én új sorozat indul a Hubay Jenõ
Zeneteremben Ifjú Tehetségek címmel. Elsõként La-
katos György fiatal hegedûmûvész lép föl, aki J.S. Bach
É-dúr Partita és J. Brahms G-dúr szonátáját adja elõ,
majd virtuóz darabok hangzanak fel. Jegyek egysége-
sen 1000 forintos áron kaphatók.

2011. február 28-án az Operaház mûvészei lépnek
fel. Mûsoron: Mozart: Klarinétötös, F. Schubert: A Halál
és a lányka d-moll kvartett. A vonósnégyes tagjai: Éder
Pál, Beke Ágnes Várnagy Mihály és Baráti Eszter, kla-
rinéton játszik Galavics Gábor. Jegyek az ismert jegy-
irodákban és a jegymester, valamint a jegy.hu oldala-
kon kaphatók.

Duna Televízió székháza
(Budapest, I., Mészáros u. 48.)
Vass Dániel magyar-svájci fotómûvész A jazz nagyjai
címû kiállítása március 7-ig tekinthetõ meg, naponta
10-19 óráig. 

Országos Mezõgazdasági Könyvtár
(Budapest, I., Attila út 93.)
Laukó Pál grafikáinak és festményeinek kiállítása. A
tárlat február 28-ig tekinthetõ meg. Nyitva tartás: hét-
köznap 9-18 óráig, hétvégén 10-16 óráig.

Makadám Mérnök Klub
(Budapest, II., Lövõház u.37., Millenáris)
Március 9. (szerda) 18 óra: a Magyar Földrajzi Társaság
idei elsõ képes elõadása Élet a sivatag peremén -
Egyiptomról másképpen címmel. Elõadó: dr. Karancsi
Zoltán geográfus, tanszékvezetõ, Szegedi Tudomány-
egyetem Pedagógusképzõ Kar. A rendezvény ingyenes.

PPrrooggrraammookkHerfliklub a Bemrockparton
Ahogy a gasztronómiában csak a beavatottak ismerik a gersli és sercli kifejezések jelentését
(árpagyöngy és kenyérvég), ugyanúgy vannak a zenerajongók a herflivel, ami a szakmai
szlengszótárban a szájharmonika „beceneve”. Pribojszki Mátyás, a hangszer legmagasabb
nemzetközi elismeréssel rendelkezõ mestere, zenekarvezetõ, februártól a Budavári Mûve-
lõdési Házban rendszeres klubnapot indít a szájharmonika népszerûsítése érdekében.  

A csikorgó hideg sem tartotta otthon a buda-
vári közönséget, így január 25-én – szokás
szerint – telt ház fogadta a Márai Szalon
vendégeit: Eredics Salamon és Eredics Be-
nedek muzsikusokat, dr. Kosárka József egy-
kori nagykövetet és Figula Mihály borászt.

Szigethy Gábor személyes hangú írása ezúttal a
különbözõ iskolai bizonyítványain látványosan
követhetõ sorozatos országcímer-átalakítások-
ról, és a mögöttes társadalmi-politikai változá-
sokról szólt. Az íráshoz kapcsolódott az alkalmi
tárlat is, amelyen a házigazda a szóban forgó isko-
lai értesítõk mellett egy 1956 októberében kéz-
zel faragott Kossuth-címert, és néhány korabeli
pénzérmét állított ki, köztük azt a véres 10 fillé-
rest, amelyet a forradalom napjaiban talált a
Bartók Béla úton.    

A szalon elsõként megszólított vendége dr.
Kosárka József, húsz éven keresztül diplomata-
ként képviselte hazánkat elõbb Japánban, majd
Dél-Amerika országaiban. A nagykövet a kül-
képviseleti munka mellett a magyar bor elkötele-
zett híveként is ismertté vált környezetében, így
többek között a mexikói borakadémia tisztelet-
beli tagjává választotta. A közönségnek szívesen
mesélt pályájáról, arról az „óriási élményanyag-
ról és örömforrásról”, amellyel a magyar ügyet
szolgálhatta. A „beavatottak” néhány kedves tör-
ténetbõl megtudhatták többek között, hogy mi a
különbség a japán és a perui mentalitás között.
Dr. Kosárka József szerint az eredményes mun-
ka titka, ha az ember megpróbálja elfogadni a
helyi körülményeket, és ráhangolódik az adott
nemzet gondolkodásmódjára. Dél-amerikai te-
vékenységét felidézve elmondta, hogy ott tartóz-

kodása során fejlõdésnek indultak a gazdasági és
kereskedelmi kapcsolatok. A kultúra területérõl
büszkén említette, hogy személyesen segítette
Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek címû

darabjának bemutatóját, amely késõbb ötven
elõadást ért meg. Magyarország mexikói és perui
követeként több szobor felállítását, avatását is tá-
mogatta. Mexikóvárosban, a Magyar hõsök te-
rén egy kopjafa, Guadalajaraban Liszt Ferenc,
míg Monterrey-ben „magyarországi Szent Ist-

ván” szobrának avatásán vett részt. Perui szolgá-
lata idején Limában, a nemzeti hangversenyte-
rem közelében állították fel Bartók Béla szobrát.
A külszolgálatból hazatérõ nagykövet nem jött

üres kézzel, a Miskolci Nemzeti Színház Kamara-
színházának elõcsarnokában helyezték el azt a
szobrot, amelyet egy monterrey-i mûvész készí-
tett a mexikói-magyar barátság emlékére.

A hangulatos beszámolót követõen Eredics Sa-
lamon, a Söndörgõ együttes tagja muzsikált a kö-

zönségnek. A fiatal zenemûvész-hallgató, a Zene-
akadémia tambura szakos növendéke – aki kitû-
nõen gitározik és blockflötén is játszik – ezúttal
virtuóz furulya játékával lepte meg a közönséget.

Az újesztendõ elsõ borászvendége Figula Mi-
hály, a balatoni borvidékrõl érkezett. „Az ország
legszebb borvidékén dolgozom” – szólt a bemu-
tatkozó mondata (mire Szigethy Gábor derûsen
megjegyezte, hogy minden borász ugyanezt állít-
ja magáról). 

Mint a hazai borászcsaládok többségének,
hosszú kényszerszünet után nekik is mindent új-
ra kellett kezdeniük. A borkészletet szétlõtték, a
szõlõjüket elvették, nem kaphatták vissza, a
rendszerváltás környékén mégis úgy döntöttek,
mindent elölrõl kezdenek. 

A família anyai ága (a Tolnay-ág), Balatonfü-
red egyik vezetõ borász családja volt, édesapja
nyíregyházi származású. A szülõk a kertészeti
egyetemen találkoztak, és amikor úgy döntöt-
tek, hogy újrateremtik a családi vállalkozást, a
nagymama óvva intette õket. Ma már örömmel
nyugtázhatják, hogy a 25 hektáros birtok szebb,
mint valaha, és a Meleghegyi dûlõben felépített
pinceház bármelyik borpincével felveszi a ver-
senyt.

Dr. Kosárka József mindezt maga is megerõsít-
ve elmondta, hogy 1996/97-ben, mexikói nagy-
követként az elsõrendû hazai borok között maga
is kínálta a Figula család borait.

A Márai Szalon barokk muzsikával folytató-
dott, amelyet az Eredics fivérek adtak elõ. Végül
a közönség megkóstolhatta a Figula Családi
Pincészet  olaszrizlingjét, amelyhez a Fortuna ét-
terem ezúttal gyümölccsel bélelt sajtkosárkát kí-
nált.                                                                                 - a -

Brodarics István I. Ferdinándhoz írt felbecsülhetetlen jelentõségû, janu-
ár óta fakszimile formában is elérhetõ leveléhez kapcsolódó programso-
rozaton keresztül kívánja bemutatni az intézményben folytatott szakmai
munkát a Magyar Országos Levéltár. A Brodarics-projekt célja, hogy ráirá-
nyítsa a figyelmet a történelmi értékû dokumentumok felkutatásának és
bemutatásának fontosságára. 

A Magyar Országos Levéltár (MOL) egyik alapfeladata a Magyarország
területén élõ népek történetének megismerését elõsegítõ maradandó ér-
tékû történelmi dokumentumok gyûjtése. A MOL gondoskodik a birto-

kába kerülõ iratok, magán és hivatalos levelek tudományos feldolgozásá-
ról, biztonságos õrzésérõl, illetve közzétételérõl. Ezeket a szakmai tevé-
kenységeket közérthetõ formában tárja a nagyközönség elé az intézmény
2011. januárjában elindított programsorozata – derült ki a Brodarics-
projektet bemutató sajtótájékoztatón. Reisz T. Csaba fõigazgató el-
mondta, hogy a levelet a Központi Antikváriumtól a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) támogatásával még 2009-ben hárommillió forintért vásárol-
ták meg. Ezt követõen kezdõdött meg a dokumentum tartalmi elemzése,
melynek elsõ kézzelfogható eredménye az Archív kiadó közremûködésé-
vel most bemutatásra kerülõ fakszimile kiadvány és a hozzátartozó kísé-
rõ tanulmány. 

Az egy éven át tartó Brodarics-projekt következõ eleme, a levél keletkezés-
történetét feldolgozó, és március 18-án, az eredeti levél írásának évforduló-
ján megjelenõ emlékkönyv, amit júniusban a Nemzetközi Levéltári Nap al-
kalmából egy iskolásoknak szóló oktatási füzetcsomag kiadása követ.
Október 20-án, a Brodarics István születésnapja alkalmából összehívott
konferenciához kapcsolódva jelenik meg „Mohács krónikásának” egész
Európát behálózó levelezése. A tervek szerint a Múzeumok Éjszakáján,
majd a Kulturális Örökség Napjai rendezvényen, illetve novemberben a
Karnyújtásnyira a történelem – Levéltári éjszakák sorozat keretében a levél-
tár épületében az eredeti dokumentumot is megtekinthetik az érdeklõdõk.

A vendégek: Eredics Salamon és Benedek muzsikusok, dr. Kosárka József egykori nagykövet és Figula Mihály borász

A jó bornak nem kell cégér 

Brodarics István humanista történetíró 1480 körül a Szerémségben született,
egyetemi tanulmányait Padovában végezte. Itáliából hazatérve fontos egyházi és
világi megbízatásokat kapott, többek között Szatmári György nagyváradi püspök
mellett titkárként dolgozott. 1526. március 11-én II. Lajos király az ország kan-
cellárjává nevezte ki. Részt vett a mohácsi csatában, amelynek történetét is megír-
ta válaszul Johannes Cuspinianus bécsi humanistának a magyarokat gyávaság-
gal vádoló röpiratára. Ezt követõen Ferdinánd szolgálatába állt, majd csatlako-
zott Szapolyai János pártjához és a háború elõl Lengyelországba ment. 1536-ban
pécsi, 1537-ben váci püspök lett, két évvel késõbb 1539. november 7-én halt meg. 

Elindult a Brodarics-projekt
Ismeretterjesztõ programok a Magyar Országos Levéltárban

Pribojszki Mátyás



Kirívó bûncselekmények nélkül teltek el az elmúlt hetek, a folyamatos járõrözésnek kö-
szönhetõen a közterületeket érintõ szabálysértéseket is sikerült visszaszorítani – tájékoz-
tatta lapunkat dr. Kesztyûs Rudolf ezredes. A kerületi rendõrkapitányság vezetõje elmond-
ta, hogy a megszûnt régiós munkamegosztást felváltotta a budai kerületek együttmûkö-
dése, melynek keretében az I., a XI., és a XXII. kerületi kapitányságok munkatársai egymás
területein is végeznek járõrözési feladatokat.

Mobiltolvajokat fogtak a rendõrök
Filmekbe illõ jeleneteknek lehettek tanúi a metró utasai a Moszkva téren. Két fiatal a sze-
relvény ajtajának záródása elõtt kikapta egy éppen sms-t író nõ kezébõl a mobiltelefonját
és megpróbált elmenekülni. Tervük minden bizonnyal sikerült volna, ha egy éppen arra já-
ró kerületi rendõr nem lép közbe. V. Gábor azonnal cselekedett és az idõközben odaérõ
biztonsági õrökkel együtt feltartóztatta a tolvajokat. A kialakult helyzet korántsem volt ve-
szélytelen, ugyanis az egyik tolvaj kést rántott, a határozottan fellépõ rendõrnek azonban
sikerült lefegyverezni a támadót.

Álrendõrök a kerületben
Újra trükkös tolvajok garázdálkodnak a kerületben, a bûnözõk ezúttal odáig merészked-
tek, hogy rendõrnek adják ki magukat. A párban járó álrendõrök semmit sem bíznak a vé-
letlenre, fekete nadrágot, mellényt és sapkát viselnek, nyakukban pedig a rendõrjelvény-
hez hasonló jelzést hordanak, így próbálják megtéveszteni áldozataikat. Sajnos sikerrel, az
utóbbi hetekben ugyanis több vízivárosi és naphegyi otthonba jutottak be. Minden esetben
arra hivatkoztak, hogy ellenõrizniük kell a lakásban tartott értékeket, mert a környéken
trükkös tolvajok garázdálkodnak. Miközben „átvizsgálják” a lakást, a készpénzt és az ék-
szereket magukhoz veszik, majd dolguk végeztével távoznak. Nagyon keresgélniük sem
kell, hiszen a háziak maguktól elmondják mit hova dugtak. Annyira biztosak a dolgukban,
hogy már nem csak egyedülálló idõseket fosztanak ki, hanem a fiatalokat is megtévesztik.
Egyik akciójuk alkalmával egy egész család asszisztálása mellett forgatták fel a lakást arra
hivatkozva, hogy házkutatást tartanak. Dr. Kesztyûs Rudolf arra hívja fel a lakosság figyel-
mét, hogy idegent soha, semmilyen körülmények között nem szabad beengedni addig a la-
kásba, míg személyazonosságát hitelt érdemlõen nem igazolta. A közmûvállalatok alkal-
mazottjaitól, illetve a rendõröktõl is bátran el kell kérni a hivatalos fényképes igazolványt,
illetve telefonon ellenõrizni, hogy valóban a cég, vagy a rendõrség alkalmazottai. 

AAzz  eellssõõ  kkeerrüülleettii  kkaappiittáánnyyssáágg  445577--55661122  tteelleeffoonnsszzáámmáánn  aazz  éévv  mmiinnddeenn  nnaappjjáánn  ééjjjjeell--nnaapp--
ppaall  vváárrjjáákk  aa  bbeejjeelleennttéésseekkeett!!

Fellépnek az autók között kéregetõk ellen
A közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt helyszíni bírságot szab ki a
rendõrség azokra, akik a forgalmasabb keresztezõdésekben az autók között sétálva kére-
getnek. A szigorú rendõri fellépés úgy tûnik kezdi éreztetni hatását,az utóbbi hetekben
több keresztezõdésbõl eltûntek a kolduló hajléktalanok.

Elfogták „Csokit”
Rendõrségi szempontból egyre több gondot okoz a Déli pályaudvarhoz vezetõ aluljáróban
kialakított éjszakai tolerancia pont. A hajléktalan menedékhelyen mindennaposak a rend-
bontások, rendszeresen fordulnak elõ különbözõ bûncselekmények. Jellemzõ, hogy az ál-
dozat és elkövetõ szerep egyik napról a másikra megváltozik, a sértettbõl könnyen gyanú-
sított lesz. Ez történt a korábban áldozatként jelentkezõ K. S. esetében is, aki január 25-én
éjjel „Csoki” nevû társával megvert és kirabolt egy másik hajléktalant. Zsákmányukkal
nem jutottak messzire, ugyanis a kiérkezõ rendõrjárõrnek a kirabolt hajléktalan segítségé-
vel még a helyszínen sikerült azonosítani az elkövetõket.  Mint kiderült a társait folyama-
tosan terrorizáló „Csoki” feltételesen volt szabadlábon, így a rablással minden bizonnyal
megváltotta jegyét a börtönbe.

KKéékk  hhíírreekk
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Ünnepélyes állománygyûlésen ismertette a kerületi
rendõrkapitányság elmúlt évi eredményeit dr. Kesztyûs
Rudolf ezredes. A találkozón a rendõri vezetõk, vala-
mint a kerületi bíróság és ügyészség képviselõi mellett dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester is részt vett.

A kapitányság teljes személyi állománya, hasonlóan a ko-
rábbi évekhez, 2010-ben is átlagon felüli munkát végzett.
Ennek köszönhetõ, hogy a folyamatos létszámhiány ellené-
re a nyomozáseredményességi mutató tekintetében a buda-
pesti rangsorban a tízedik helyet érte el az I. kerületi kapi-
tányság – kezdte összefoglalóját dr. Kesztyûs Rudolf ezredes.
Hozzátette: eredményeik értékét növeli, hogy a bûnmegelõ-
zési és nyomozati munka mellett a kapitányság állományá-
nak a kerület területén nagy számban megrendezett köz-
ponti és helyi rendezvények biztosításában is helyt kellett
állnia. Mindeközben kiemelt figyelmet fordítanak a meg-
elõzésre, a folyamatos közterületi rendõri jelenlét, valamint
a járõrtevékenység erõsítése látványosan csökkentette a
bûnesetek számát. Míg 2009-ben 1645 ügy iktatására került
sor, ez a szám tavaly 1043-ra csökkent. 

A részletes statisztika legfontosabb adatait ismertetve a ka-
pitányságvezetõ kiemelte: 2010-ben a kerületben egy alka-
lommal fordult elõ emberölés, amelynek elkövetõjét sike-
rült felderíteni. Csalóka képet mutatnak a további bûncse-
lekményekkel kapcsolatos számok, ezek ugyanis az illetékes-
ségi kör szerint tartalmazzák az október 16-án megszûnt ré-
gió területén elkövetett bûncselekményeket is. E szerint a
kapitányság 19 rablással, 92 lakásbetöréssel, 125 darab gép-
kocsilopással, 223 gépkocsifeltöréssel foglalkozott. 

A megnövekedett feladatok ellenére látványosan, több
mint 44 százalékkal emelkedett a vádemelések száma, míg a
nyomozati eredményességi mutató megközelítette az ötven
százalékot, mely a Bûnügyi Osztály munkáját dicséri. Dr.
Kesztyûs Rudolf az egyes osztályok munkájával kapcsolat-
ban elmondta, hogy az elmúlt esztendõ legnagyobb eredmé-
nye a parancsnoki állomány egységének megteremtése. 

A sikerekben komoly érdemeket szerzett a Közrend-
védelmi Osztály, amely a közel negyven százalékos létszám-
hiány ellenére teljesíti a feladatait. Ez a gyakorlatban annyit
jelent, hogy a rendszeresített hatvannégy fõ helyett a „hadra
fogható” létszám negyvennyolc, a közterületre pedig mind-
össze harminchét rendõrt lehet kivezényelni. Nem véletlen
tehát, hogy az osztályon dolgozók egy év alatt 7344 óra túl-
szolgálatot teljesítettek. 

A megfelelõ minõségû járõrtevékenységet éppen ezért
csak racionális szolgálatszervezéssel, illetve a polgárõrség se-
gítségével lehet biztosítani. Ezért is jelent nagy segítséget az

az öt próbaidõs rendõr, akiket a nemrégiben küldtek a ka-
pitányságra. 

Hasonlóan nincs irigylésre méltó helyzetben az Igazga-
tásrendészeti Osztály állománya: az osztályvezetõ mellett,
aki egyben megbízott hivatalvezetõ és fegyelmi elõadó is,
csupán négy hivatásos és egy közalkalmazott munkatárs tel-
jesíti szolgálatot az állománytábla szerint. A valóságban
azonban ketten GYES-en vannak. A kapitányságvezetõ vé-
gezetül megköszönte az I.-XII. kerületi Ügyészség, a Budai
Központi Kerületi Bíróság, a Budavári Önkormányzat, va-
lamint a kerületi polgárõrség támogatását. 

Dr. Nagy Gábor Tamás köszönetét fejezte ki a kapitány-
ság vezetésének és állományának egész évi áldozatkész mun-
kájukért. A polgármester hangsúlyozta: a tavalyi esztendõ-
ben meghozott jogszabályváltozások a kerület közbiztonsá-
gát is jótékonyan befolyásolták, fokozottan hozzájárulnak
ugyanis az állampolgárok védelméhez, a szubjektív bizton-
ságérzet növeléséhez. 

A kis értékû bûnelkövetések visszaszorítását célzó változás
hatására érezhetõen csökken a bolti lopások száma, a falfir-
kálás büntethetõsége pedig a remények szerint elég elretten-
tõ lesz ahhoz, hogy ne termelõdjenek újra a házakat, mûem-
lékeket elcsúfító graffitik. Dr. Nagy Gábor Tamás rámuta-
tott: a törvények és jogszabályok legfontosabb célja a meg-
elõzés, a vészhelyzetek kialakulásának megakadályozása. 

Ennek érvényesítése a rendõrség feladata, ezért a kerületi
kapitányságnak minden erkölcsi és anyagi támogatást meg
kell adni, hogy még hatékonyabb munkát tudjon végezni. A
polgármester külön kiemelte a kerületi polgárõrség munká-
ját, amelyhez az önkormányzat lehetõségeihez mérten to-
vábbra is anyagi támogatást nyújt. 

– Mindnyájunk közös célja a lakosság biztonságának sza-
vatolása, a turizmus fellendítése, valamint a turisták bizton-
ságérzetének megõrzése, megerõsítése – hangsúlyozta dr.
Nagy Gábor Tamás. 

Dr. Markó Attila fõkapitány-helyettes arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az I. kerület „speciális” helyzetben van. Ideális
környezetben helyezkedik el, s bár az egyik legkisebb kerü-
let, Budavár a turizmus és idegenforgalom fontos célállomá-
sa. Rámutatott: a kiemelt kategóriák közül a rablás és a gép-
jármûfeltörés tekintetében ugyan némi emelkedés történt,
az összes többi bûncselekmény típusban azonban csökkenõ
tendencia mutatkozik. 

Örömmel tapasztalta, hogy a kapitányságon korrupciós
esemény miatt nem volt eljárás. Tájékoztatásul elmondta,
hogy hamarosan négyszáz próbaidõs rendõr kerül a
BRFK-hoz, ebbõl a létszámból pótolják a kerületek lét-
számhiányát.  K. Á.

Állománygyûlés a kerületi kapitányságon

Javultak az eredményességi mutatók

Megnõtt a Donáti utca alsó szakaszának forgalma,
mert a Fõ utcai dugót erre kerülik el az autósok úgy,
hogy a Vám utcán mennek le az Iskola utcára, majd a
Corvin térnél kanyarodnak vissza a Fõ utcára. A köz-
vetlen közelben van óvoda, bölcsõde, iskolák, játszó-
tér, gyermekorvosi rendelõ. A gyermekek nyugalmát
zavarja, egészségüket károsítja az intenzív forgalom. A
Toldy gimnázium diákjai is a Donáti utcán mennek át
az úttesten, amit gyakran az autósok hirtelen fékezése
kísér, mert a megengedett 30 km/h helyett 50-60-nal
száguldoznak.

Megkeresett egy édesanya, hogy tegyünk valamit a
helyzet javítására. Úgy találtuk, hogy talán a legjobb rö-
vid távú lépés a Vám utca forgalmának jelentõs csök-
kentése lehetne az átmenõ forgalom kitiltásával.

Beszéltem Horváth Orsolyával (Fidesz-KDNP), a
körzet önkormányzati képviselõjével is, aki megemlí-
tette, hogy a kórusiskolába és a Toldy gimnáziumba
gyermeküket autóval hozók itt mennek le a Fõ utcába,
mert a Donátiban nehéz megfordulni. Kérdés az is,
hogy valóban egész nap nagy a forgalom, vagy csak is-
kolakezdéskor. Magam úgy látom, hogy egész nap:
örülnék, ha jelentkeznének páran forgalomszámlálás-
ra, hogy lássuk, érdemes-e lépni!

A megoldás pusztán adminisztratív eszközökkel
nem érhetõ el, mivel ha kitiltjuk a Vám utcából az át-
menõ forgalmat, és ezáltal javítjuk a bölcsõde helyze-
tét, akkor a gimnazista gyerekek szüleinek nehezítjük
meg az életét, és fordítva. 

A kerület autóterhelése meghaladja a bírhatót. Ez
részben az áthaladó forgalom miatt van, aminek jelen-
tõs csillapítása csak fõvárosi szintû intézkedésekkel
oldható meg. A Lehet Más a Politikának az egész fõvá-
rosra kiterjedõ, átfogó elképzelése van minderrõl. Jó
minõségû, gyors és olcsó közösségi közlekedéssel, és
fejlett kerékpárutakkal érhetõ el az autóhasználat
csökkenése. 

A kerületben az észak-déli átmenõ forgalmat a budai
fonódó villamos (17-es és a 19-es, 41-es összekapcsolá-
sa), a kelet-nyugatit a Lánchíd autómentesítése csök-
kentené jelentõsen. A behajtási díj és a BKV olcsóbb,
idõalapú díjrendszere teremtené meg azt, hogy a fõvá-
rosiak szívesebben utazzanak közösségi közlekedéssel.
Megfelelõ szabályozással a kerület is sokat tehet a kör-
nyezettudatos közlekedésért. 

Nekünk, szülõknek is látni kell a saját felelõsségün-
ket. Sokan itt laknak és dolgoznak a város belsejében,
mégis autóznak és fuvarozzák a gyerekeket. Ennek
számtalan oka lehet, és nem dolgunk ítéletet monda-

ni bárki élete fölött. De lehet arra biztatni egymást,
hogy csak a valóban szükséges esetekben használjuk az
autónkat. Lehet összefogni, és az egymás közelében la-
kó családok váltva hozhatják el a gyerekeket, és még
számtalan ötlettel élhetnek a leleményes szülõk. Meg-
gyõzõdésem, hogy az igazán gyors és hatékony ered-
ményt a szülõi összefogás, a belsõ normaváltás hozhat-
ja meg!

Az I. kerület biztonságos; 8-10 éves kortól már utaz-
hatnak egyedül a gyerekek. Az iskolák is kivehetik a ré-
szüket: mondjuk, állhat egy tanár a Batthyány téren fél
8-kor, aki a diákokat felkíséri. Mindez nem igényel se
beruházást, se új jogszabályokat.

Van még egy ötletem: reggel és délután idõszakos
„iskolás-autómegálló” kialakítása a Mária téren: a szo-
bor mögött szállhatnak ki-be a gyerekek, akik a közeli
iskolákba járnak. A tanárok és/vagy a polgárõrök se-
gíthetnének mindebben.

Megelõzhetjük, hogy megdrágítsák a behajtást, a
parkolást vagy az autótartást, ha nem felülrõl jövõ in-
tézkedésekre várunk, hanem együtt találjuk ki, ho-
gyan tudjuk a saját autóhasználatunkat csökkenteni,
és ezáltal egészségesebbé tenni környezetünket, éle-
tünket!

A fényképeket november 30-án reggel (tehát a
Margit-híd megnyitása után) készítette egy Donáti
utcai lakó. 

Váradiné Naszályi Márta önkormányzati képviselõ, LMP

Budai Egyházközségek Bálja
Lassan hagyománnyá válik, hogy a Budai Egyházközségek Farsangi Bálján az  országhatár-
okon kívül élõ magyarok anyanyelvi oktatásügyének támogatására, illetve hazai szerveze-
teknek gyûjtenek adományokat. 2006-ban csángó iskolát, 2007-ben délvidéki, 2008. év-
ben kárpátaljai oktatási intézményeket segítettek,  2009-ben a felvidéki magyar oktatás-
ügyet támogatták kezdeményezésükkel. Tavaly a bál díszvendégei a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének (NOE) családjai voltak.

A 2011. március 5-én, szombaton 19.00 – 2.00 óra között rendezendõ tizenkettedik
Budai Egyházközségek Báljára a Magyar Katolikus Karitászt kérték fel díszvendégnek. A
bál fõvédnökei: dr. Erdõ Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek és Tarlós István
Budapest fõpolgármestere. Helyszín a Móricz Zsigmond Gimnázium (1025 Budapest,
Törökvész út 48.). Meghívott vendég település: Szigetmonostor község.

A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica, a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segély-
szervezete, amely korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintett nélkül segíti a rászo-
rulókat szociális, egészségügyi intézmények fenntartása és különbözõ segélyprogramok,
akciók útján. Munkájukat támogathatja készpénzzel a helyszínen elhelyezett perselybe,
csekken, vagy átutalással. Bankszámla szám: 12011148-00124534-00100008. Honlapjuk:
www.karitasz.hu. A báli jegyek megvásárolhatók: Szent Anna Plébániatemplom, 1011
Budapest, Batthyány tér 7., Városmajori Jézus Szíve Plébánia, 1122 Budapest, Csaba u. 5.,
Szent Imre Ciszterci Egyházközség, 1118 Budapest, Himfy u. 9.

„Dugóhúzó” a Vám utcában

Új buszokat tesztelhetünk
Kellemes meglepetésként érhette február elsõ hetében az 5-ös járattal utazókat, majd a
következõ héten a 178-assal közlekedõket, hogy a vonalakon az eddig megszokott bu-
szok mellett egy teljesen új, a korábbiaknál korszerûbb jármû is feltûnt, amelyre ráadá-
sul jegy vagy bérlet nélkül is fel lehetett szállni: a szokatlan formájú és szín-összeállítású,
sárga-kék-fehér csíkokkal díszített autóbuszt a kaposvári NABI-gyár hozta el Budapestre
tesztelni. A tesztidõszak a 178-as vonalán február 13-ig tart. 

A NABI Sirius egy 12,5 méteres, magyar fejlesztésû városi busz, melynek vázszerkeze-
te, futómûve és alacsony károsanyag-kibocsátású motorja a MAN gyár terméke. A ké-
nyelmes utazásról légrugók és hidraulikus lengéscsillapítók gondoskodnak, a mozgá-
sukban korlátozottak közlekedését a második ajtónál kihajtható rámpa segíti. A buszt
összesen 105 fõ szállítására tervezték. A jármûvet klímaberendezéssel és tetõszellõzõk-
kel is felszerelték.

A BKV Zrt. az ingyenesen igénybe vehetõ tesztbusz utasait arra kéri, osszák meg velük
tapasztalataikat, például az ülések elhelyezkedése, az ülések közti folyosó mérete, a ka-
paszkodók mennyisége és elérhetõsége, az utazási komfort, az utas-tájékoztatás, vagy
épp a jármû esztétikuma kapcsán. A visszajelzések ugyanis – legyenek azok akár kriti-
kák, akár dicséretek – fontosak a gyártónak a további fejlesztésekhez, és nélkülözhetet-
lenek a közlekedési társaság számára is a szolgáltatási színvonal javítása érdekében. A
BKV a véleményeket a 06-1-258-4636-os telefonszámon, az ugyfelszolgalat@bkv.hu e-
mail címen, valamint a www.bkv.hu honlap „BKV-zó” menüpontja alatt elérhetõ onli-
ne ügyfélszolgálaton várja.

Miközben a BKV utas-véleményeket vár, a gyártó cég „Legyél Te is NABI-paparazzi!”
címmel fotós játékra invitál. Azok a játékos kedvûek, akik a tesztidõszak alatt lefényké-
pezik a NABI Sirius autóbuszt a fõváros útjain, majd a képet feltöltik a cég facebook ol-
dalára (facebook.com/nabihungary), egy exkluzív NABI-gyárlátogatást nyerhetnek.
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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

IInnggaattllaannkköözzvveettííttõõ magániroda keres-kínál! E-mail: in-
fo@corneliuskft.hu. Telefon: 0620-563-8673, 0630-
931-6176, 061-202-0038.

AAttttiillaa úti 2,5 szoba-hallos, 94 négyzetméteres cirkófû-
téses lakás tulajdonostól eladó. 2. emelet, hívólift, belsõ
kert. 23,5 M Ft. Képek: www.krisztina.tk. Telefon: 0620-
973-7550.

HHáárrmmaasshhaattáárrhheeggyyrree nézõ III. kerület Bécsi úti téglaépí-
tésû, 3. emeleti (lift nincs), 53 négyzetméteres, másfél
szobás+hálófülkés, gázkonvektoros lakás új nyílászárók-
kal eladó. Telefon: 0620-933-6459, 356-1867.

II..  OOssttrroomm utcában 36 négyzetméteres, 1 szobás, világos,
emeleti lakás tulajdonostól. Vagy nagyobbra cserélem a
környéken. Telefon: 0620-217-0008. 

FFõõ utcában liftes ház 3. emeletén, 84 négyzetméteres 2
erkélyes, kettõ szoba, hal+félszobás, teljeskörûen felújí-
tott elegáns lakás eladó. Ár: 100 ezer EURO. Telefon:
0620-936-2236.

BBuuddaaii Várban, 4 lakásos nagy kertes mûemlék épület-
ben, 113 m2-es, elsõ emeleti, (közvetlen tetõszint alatti)
reprezentatív kialakítású, egyedi gáz-héra fûtéses, felújí-
tandó önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó. Cse-
reirányár: 32,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

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

II..  BBuuddaaii Vár közelében a Batthyány utcában 98 m2-es, 3
szobás, jó állapotú, polgári belméretû, cirkófûtéses önkor-
mányzati lakás bérleti joga átadó vagy kisebb lakásra el-
cserélhetõ. Csereirányár: 18,6 M Ft Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/964-7065.

GGyyeerrmmeekkeesseekk, kutyások! Közvetlen kertkapcsolatos,
önálló kertrészes, 52 m2-es 2 szobás, loggiás, összkomfor-
tos, jó állapotú öröklakás a Vár közelében, a Toldy Ferenc
utcában eladó. Irányár: 17,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.

II..  BBuuddaaii Várban reprezentatív 114 m2-es I. emeleti,
nagypolgári jellegû, elegáns szalonnal kialakított, cirkófû-
téses önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó vagy 70-
80 m2 körüli lakásra elcserélhetõ. Csereirányár: 39 M Ft
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..  BBuuddaaii Várban 7 lakásos mûemlékházban a Mátyás
templomra panorámás, 60 m2-es, jó állapotú, boltíves,
eredeti stukkókkal díszített, összkomfortos lakás örök-
bérleti joga átadó. Csereirányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-2136, 0630/488-1933.

II..  NNaapphheeggyy alján kertes társasházban, egy teljes lakó-
szinten lévõ 191 m2-es 2 lakásként kialakított (126 m2 +
65 m2), reprezentatív belterû 5,5 szobás, 2 fürdõszobás,
klasszikus polgári öröklakás eladó. Irányár: 49,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..  PPaauulleerr utcában 3 öröklakás eladó: 60 m2-es, 2 szobás
(15,9 M Ft), 153 m2-es, 2 szintes, 6 szobás, 2 fürdõszobás
garázzsal (37,9 M Ft), 100 m2-es, 1 nappali + 3 hálószobás
(31,9 M Ft) Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-
2203.

II..  KKoosscciiuusszzkkóó Tádé utcában, 10 lakásos Bauhaus-épü-
letben lévõ 51 m2-es, egyedi gázfûtéses, I. emeleti, nyuga-
ti fekvésû, csendes kert felé nyíló, azonnal beköltözhetõ
öröklakás eladó. Irányár: 17,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203.

TTóótthh Árpád sétány kedvelõinek! 72 m2-es, 2,5 szobás
(19,8 M Ft), 138 m2-es 3 szoba + 2 félszoba hallos, 2 für-
dõszobás (39,5 M Ft), 97 m2-es 3 szobás, 2 fürdõszobás
(35,9 M Ft), 42 m2-es, 1,5 szobás (15,5 M Ft) lakások örök-
bérleti joga elcserélhetõ. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/964-7065.

VVIIIIII.. kerület Palotanegyedében, a Nemzeti Múzeum kö-
zelében, nagypolgári jellegû, 1 szintes, reprezentatív 146
m2-es, eredeti, antik kazettás faburkolatokkal, csiszolt ab-
laküveggel kialakított önkormányzati lakás bérleti joga
átadó. Csereirányár: 25 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.

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

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.

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

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

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

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

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

LLééppccssõõ, kapu, korlát, rács, elõtetõ, egyéb szerkezetek,
gipszkarton, víz- villanyszerelés. Redõny, rovarháló, rolet-
ta, reluxa javítás is. Telefon: 0670-278-1818.

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

AAbbllaakksszziiggeetteellééss!! Az utcát vagy a lakását fûtené?
Csökkentse fûtésköltségét! Korszerûsítse meglévõ nyílás-
záróit! Hõszigetelés, hangszigetelés, termoüveg. Ingyenes
felmérés! Borz István, www.joiparos.hu. Telefon: 0620-
390-2524. 

FFiiaattaall értelmiségi pár nyugdíjas hölgy vagy úr minden-
napjait megkönnyebbítené, valamint a számlák kifizetésé-
ben segítene eltartási (életjáradéki) szerzõdéssel. Hívjon
bizalommal! Telefon: 0670-947-6435.

AAddááss--vvéétteell

ÖÖttvveenneess-hatvanas évek bútorait, használati- és dísztár-
gyait, valamint régiséget vásárolok. Rédai Ádám magán-
gyûjtõ. 0630-207-1600.

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.

OOkkttaattááss

HHuunnggaarriiaann language for foreigners. Magyar nyelv és iro-
dalom, francia nyelv és történelem oktatása szaktanártól.
szapld@t-online.hu. Telefon: 0630-484-6556.

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

TTáárrsskkeerreessõõ

BBuuddaaii Társkeresõ a Böszörményin. Valós adatbázis ga-
ranciával, diszkréten. Ha komolyan gondolja, velünk
Rátalálhat: várjuk Önt a Szamos Cukrászda szomszédsá-
gába. Telefon: 0630-555-8444.

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

JJóóggaa  aa  mmiinnddeennnnaappii  éélleettbbeenn..  AA  rreennddsszzeerreess  tteessttmmoozzggááss,,
hheellyyeess  tteessttttaarrttááss,,  sszzaabbáállyyooss  lléélleeggzzééss,,  llaazzííttááss  ééss  aa
ssttrreesssszz  oollddáássaa  sseeggííttii  mmeeggõõrriizznnii  eeggéésszzssééggüünnkkeett..  HHééttffõõ
ééss  sszzeerrddaa  1188--1199..3300  BBuuddaavváárrii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa,,  II..  kkeerrüü--
lleett,,  TTáárrnnookk  uu..  99--1111..  TTeelleeffoonn::  00663300--440022--44665577..oo

GGyyóóggyyáásszzaattii eszköz eladó. Termo-akupresszúrás inf-
ravörös, héliumhõt kibocsátó jádeköves, gyógyításra al-
kalmas. Mindennapos házi használatra, kézi poggyász-
ként szállítható. Irányár: 250.000 Ft. Telefon: 0620-498-
2526.

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

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

VÁRNEGYED

Oktatás

Társkeresõ
Szolgáltatás

Adás-vétel

Egészség

A HIRDETÉSEK TARTALMÁÉRT ÉS A HIRDETÕKÉRT
A SZERKESZTÕSÉG NEM VÁLLAL FELELÕSSÉGET!

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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Az önkormányzat 
ingyen hívható zöld száma,

közérdekû ügyekben: 
06-80-204-275 

Internet: www.budavar.hu

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! 

BUDAVÁRI LOTTÓZÓ 
SZENTHÁROMSÁG U. 15. + FÉNYMÁSOLÁS

Megnyílt 
a Várkapu Stúdió!

Várunk minden mozogni vágyó 
Hölgyet és Urat korhatár nélkül!

Nálunk minden korosztály megtalálja 
a megfelelõ mozgásformát.

Fit-Mama foglalkozás l Alakformáló 
Zsírégetõ tornák l Jóga- MediBall kurzus lGerincjóga 

Aero Kickbox l TáncMágia lMeditatív gerinctorna 
Köredzés l Nõi box lHastánc lZumba

Nyújtás és erõsítés babáknak és mamáknak, 
idõseknek és mindenki másnak Simkó Andreával!
Mozgásszínház 6-20 éveseknek Simkó Andreával!

Részletes órarend megtekinthetõ: 
www.varkapustudio.hu,

e-mail: varkapustudio@varkapustudio.hu
Telefon: +3620-389-7775

Várnegyed
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

A Várnegyed újság 2011. évi megjelenése
Lapzárta
Január 5.
Január 19.
Február 2.
Február 16.
Március 2.
Március 16. 
Március 30.
Április 13.
Április 27.
Május 11.
Június 1.
Június 15.
Június 29.

SSzzüünneett
SSzzüünneett

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

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

Megjelenés
Január 14.
Január 28.

Február 11.
Február 25.
Március 11.
Március 25.

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

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

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

Lapszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


