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Tájékoztató a helyi adók 
és a gépjármûadó fizetésérõl
2011. január 1. napjától a helyi építmény-
adó és telekadó mértéke a 2009. évi inflá-
ciós rátához mérten 4,2%-al emelkedett.
A fentiekbõl kifolyólag 2011. évben a te-
lekadó 287,- Ft./m2-re, az építményadó
1.292,- Ft./m2-re, magánszemélyek tulaj-
donában lévõ garázsok esetében, 18 m2-ig,
512,- Ft./m2-re változott. 2011. évben a gép-
jármûadó mértéke nem emelkedett. A ha-
tározatokat és az adószámla értesítõket
várhatóan 2011 márciusában kapják kéz-
hez az adózók.

Korhû pavilon épül 
a Tóth Árpád sétányon
Megkezdõdött a Savanyúleves bástya fel-
újítása Buda elsõ sétányán, a Tóth Árpád
sétányon. A bástyán felépítik annak a pavi-
lonnak a korhû mását, amely a XIX. század-
ban várta az akkori „promenád” látogatóit. 
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Megemlékezések
március 15-én

A Budavári Önkormányzat 
- hagyományaihoz híven - 

a Dísz téren, a Honvéd emlékmûnél 
tartja megemlékezését 
a nemzeti ünnepen.

Idõpont: 2011. március 15., 9.30 óra.
14.00 órától a Kapisztrán téren 

a csángó magyar kultúra mutatkozik be
a Budai Várban; közremûködik mások 

mellett Petrás Mária és a Somos Együttes. 
Az állami rendezvények részeként 

a Szentháromság téren és a Dísz téren 
családi programok, táncbemutatók, 

gyermekprogramok várják az ünneplõket. 

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
már március 8-tól várja az érdeklõdõket 
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, 
családi programokkal, elõadásokkal.

Részletek: www.hm-him.hu.

Hõszigetelõ anyaggal vonják be a homlokzatot és hõtartó, fa nyílászárókra cserélik a régi ablakokat  Fotó: T.A.S.

Energetikai fejlesztés a Budavári Általános Iskolában

Akár negyven százalékkal 
is csökkenhet a fûtésszámla

A statisztikák szerint a budapesti épületek átlagos
fûtõenergia vesztesége megközelíti az ötven száza-
lékot. A legrosszabb mutatókkal az elmúlt évszá-
zad második felében, elsõsorban a hatvanas-het-
venes években épített házak rendelkeznek. Ak-
koriban ugyanis nem fordítottak kellõ figyelmet

a falak és a zárófödém szigetelésére, ahogyan a be-
épített nyílászárók sem felelnek meg a mai köve-
telményeknek. Ezt ismerte fel az önkormányzat,
amikor energiahatékonysági szempontból is fel-
mérte intézményei állapotát. Kiderült, hogy az
1966-ban épült Budavári Általános Iskola fûtés-

költsége a falak elégtelen szigetelése és az elörege-
dett ablakok miatt annyira magas, ami már ko-
molyan veszélyezteti az intézmény gazdaságos
üzemeltetését – tájékoztatta a jelenlévõket a beru-
házást bemutató sajtótájékoztatón dr. Nagy Gá-
bor Tamás. 

Budavár polgármestere hozzátette: a fûtési
költségek drasztikus csökkentése érdekében a
szakemberek az épület átfogó energetikai korsze-
rûsítésére tettek javaslatot, ennek költségét azon-
ban a kerület saját forrásaiból nem tudta volna fe-
dezni.                                                    (Folytatás a 3. oldalon)

Stratégiai feladatának tekinti a kerületi fenntartású közintézmények energiafelhasználásá-
nak javítását az önkormányzat. Ennek szellemében az idei esztendõben egy minden eddiginél
nagyobb zöldberuházás indul meg a kerületben: európai uniós pályázati támogatás felhaszná-
lásával nyár végéig megvalósul a Budavári Általános Iskola átfogó energetikai korszerûsítése.
A beruházásnak köszönhetõen az épület fûtésszámlája mintegy 30-40 százalékkal csökken. 

Ingyenes sportolási lehetõségekkel várja a kerületi polgáro-
kat a Czakó utcai Sport és Szabadidõközpont. Az egész év-
ben használható kiváló minõségû futókör mellett a jó idõ be-
köszöntével a már meglévõ, illetve a tavaly õsszel újonnan
kialakított sportpályák is a lakosság rendelkezésére állnak. 

Hasonlóan a budapesti önkormányzati fenntartású sportintéz-
mények többségéhez, a Czakó utcai Sport és Szabadidõközpont
elsõdleges feladata a diák és szabadidõsport kiszolgálása – tudta
meg a Várnegyed az intézményt vezetõ Fehér Ferenctõl, aki
egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy míg a környezõ kerüle-
tekben a helyi lakosoknak szinte mindenért fizetniük kell, a
Czakón számos szolgáltatást ingyenesen vehetnek igénybe a bu-
davári polgárok. 

- A tapasztalatok alapján a legtöbben kocogni járnak hozzánk, a
négy éve átadott futókör rengeteg látogatót vonz. Visszajáró láto-
gatóink egybehangzó véleménye szerint miénk Budapest egyik
legjobb minõségû futóköre, nem véletlen, hogy szép számban
vannak olyanok, akik még a leghidegebb idõben is teljesítik az
elõre eltervezett távot – hangsúlyozta Fehér Ferenc. Hozzátette:
a Czakón a kerületi lakosok nem csupán a futókört használhat-
ják ingyen, hanem edzés elõtt és után az öltözõt, illetve a zuhany-
zót is, ami egyáltalán nem természetes, más önkormányzatok
ezekért a szolgáltatásokért általában pénzt kérnek. 

Nem kell fizetni a kerületi lakosoknak a kiváló minõségû asz-
falttal borított, focizásra is alkalmas kézilabdapálya használatá-
ért sem, ahogyan a nagy, füves labdarúgópálya is a polgárok ren-
delkezésére áll, amikor nincs edzés vagy mérkõzés. Utóbbin

ugyanis a Tabáni Spartacus utánpótlás focistái délutá-
nonként edzést tartanak, ezért érdemes elõzetesen te-
lefonon érdeklõdni a lehetõségekrõl – javasolja Fehér
Ferenc. A Czakó utcai Sport és Szabadidõközpont ve-
zetõje kiemelte: tavasszal és õsszel hétköznap a délelõt-
ti órákban a kerületi iskolák veszik birtokba a sport-
központot, ahogyan a diákolimpia versenyeinek is a
Czakó ad otthont. Ilyenkor sem zárják be a kapukat a
kerületi lakosok elõtt, azonban elképzelhetõ, hogy a
futókört, illetve a füves pályát éppen a gyerekek hasz-
nálják. 

Független a diáksporttól a minden igényt kielégítõ
új mûfüves foci- és teniszpálya kihasználtsága, ezeket a
kerületi lakosok április elejétõl rendkívül kedvezõ
áron bérelhetik. Jó hír, hogy várhatóan már tavasszal
tovább bõvül a Czakó kínálata, ugyanis a tervek között
szerepel egy újabb teniszpálya kialakítása.  

Pezsgõ sportélet a Czakón Volt egyszer 
egy királyi palota

Milyen volt fénykorában a Budavári Palota? Mit tett tönkre a
II. világháború, és az azt követõ újjáépítés? Ezekre a kérdések-
re kaphattunk választ Seremetyeff-Papp János restaurátormû-
vész elõadásában, a Magyar Történelmi Szalon és a Budavári
Lakosok Szövetségének közös rendezvényén.  

Seremetyeff-Papp János vetített képekkel illusztrált elõadást tartott
„Volt egyszer egy királyi palotánk” címmel a Városháza aulájában,
nagyszámú közönség elõtt. A kutató bemutatta a királyi székhely fej-
lõdésének legfontosabb állomásait: a Nagy Lajos idejében kezdõ-
dött építkezéseket, a Luxemburgi Zsigmond uralkodása alatt ké-
szült Friss-palotát, illetve ennek Mátyás által tovább gazdagított for-
máját. A török idõkben a feljegyzések szerint fejlesztések nem iga-
zán történtek, az igazi csapást azonban az 1686-os ostrom jelentette:
visszafoglalása során az egykori királyi székhely gyakorlatilag teljesen
megsemmisült. A még épen maradt részeket is elbontották, s csak
1719-re épült fel a romokon egy új, kisméretû palota III. Károly
alatt, amit Mária Terézia bõvíttetett ki 1760 táján. 

Mivel a Habsburg uralkodók nem helyezték Budára udvartartásu-
kat, palotájukat kezdetben az angolkisasszonyok lakták, az 1780-as
években pedig a Nagyszombatról Budára költözött egyetem otthona
volt, ezért is húztak fel az épületre egy csillagvizsgáló tornyot.
Késõbb a nádori család költözött be, amely a tömb jobboldali trak-
tusát használta, a baloldali ugyanakkor a császáré maradt, annak el-
lenére, hogy ritkán lakott itt. A szabadságharc idején az épület igé-
nyes berendezését kifosztották.

A palota átépítését az 1880-as évektõl elõbb Ybl Miklós, majd ha-
lála után Hauszmann Alajos tervei alapján kezdték el. Ybl eredeti
terveibõl a Krisztinavárosi-szárny (a mai Országos Széchényi Könyv-
tár épülete) valósult meg.                                                  (Folytatás a 4. oldalon)
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Fogadóórák

Dr. Nagy Gábor Tamás   
polgármester
Fidesz-KDNP

Elõzetes bejelentkezés alapján,
telefon: 458-3012  Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.

Dr. Jeney Jánosné   
alpolgármester
Fidesz-KDNP

Elõzetes bejelentkezés alapján,
telefon: 458-3012  Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.

Dr. Apagyi Barnabás   
1. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap utolsó kedd 18-19 óráig Polgármesteri Hivatal, I., Kapisztrán tér 1.,
II. emelet, Képviselõi szoba

Király Kornél  
2. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ szerda 17-18 óráig,
elõzetes telefonos bejelentkezés alapján: 
0620-557-3110 

Idõsek klubja, I., Fõ u. 31.

Dávid Klára
MSZP Minden hónap utolsó péntek 15-17 óráig Irodaház I. emelet, I., Krisztina tér 1. 

Iványi Tibor 
MSZP Minden hónap utolsó péntek 15-17 óráig Irodaház I. emelet, I., Krisztina tér 1. 

Miseje Balázs
Jobbik

Minden hónap elsõ kedd 16-18 óráig,
elõzetes bejelentkezés alapján: 0670-947-0418

Váradiné Naszályi Márta
LMP

Minden hónap második 
és negyedik kedd 17-19 óráig Budavári Mûvelõdési Ház, I., Bem rakpart 6.

Tímár Gyula   
3. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ szerda 17-18 óráig Várnegyed Galéria, I., Batthyány u. 67.

Horváth Orsolya   
4. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ csütörtök 17 órától,
elõzetes telefonos bejelentkezés alapján:  
0630-488 8256

Idõsek Klubja, I., Hattyú u. 16. 

Dr. Jeney Jánosné   
5. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Elõzetes telefonos bejelentkezés alapján:  
061-458-3012  Polgármesteri Hivatal, I., Kapisztrán tér 1.

Velich Katalin   
6. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ kedd 16 órától II. számú Idõsek Klubja, I., Roham u. 7.

Patthy Szabolcs  
7. sz. választókerület
KDNP-Fidesz

Elõzetes telefonos bejelentkezés alapján:  
0630-456-7967 

Kovács György   
8. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ kedd 16 órától II. számú Idõsek Klubja, I., Roham u. 7.

Vecsey András   
9. sz. választókerület
Fidesz-KDNP - Nemzeti Fórum

Minden páros hónap elsõ hétfõ 17-18 óráig Tabán Múzeum, I., Döbrentei u. 9.

Orczy Antal   
10. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óráig Uránia Csillagvizsgáló, I., Sánc utca 3/b.

Polgármester

Alpolgármester

Listás képviselõk

Egyéni képviselõk

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.

Balesetveszély-elhárítás 
a Várbazárnál
Elkerítették a Várbazár elõtti járdaszakaszt, az év elején jött hirtelen olvadás ugyanis meglazította
a díszeket és a vakolatot az épület homlokzatán. A mûemléket kezelõ Várgondnokság Nonprofit
Kft. kommunikációs igazgatója, Somogyi Gabriella lapunknak elmondta: a fagymentes idõszak
beálltával, várhatóan márciusban tudják elvégezni a „romtalanítást”. Kosaras autóval, illetve alpi-
nista technikával végigkopogtatják az utcai homlokzatot, a meglazult elemeket pedig leszedik. A
leemelt díszeket a Várgondnokság fedett helyen, biztonságban raktározza el, hogy a késõbbi re-
konstrukció során visszakerülhessenek az eredeti helyükre.

Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter január közepén jelentette be, hogy az Új Széchenyi
Terv nemzeti programjai keretében 2014-ig a hányatott sorsú Várbazárt is felújítják. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumtól szerettük volna megtudni, mikor indul a mûemlék rekonstrukciója és
milyen tartalommal valósulhat meg a felújítás, a tárca kommunikációs fõosztálya egyelõre annyit
közölt, hogy jelenleg a projekt elõkészületei zajlanak. - d -

Korszerûbb körülmények 
az onkológiai osztályon
Korszerûbb körülmények között zajlanak mostantól a klinikai
vizsgálatok a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és
Észak-budai Egyesített Kórházai Bécsi úti telephelyén, a Szent
Margit Kórház Onkológiai osztályán. Az Amgen Kft. 7 millió
forintos támogatásának köszönhetõen a vizsgálati eszközök
mellett (hordozható EKG, infúziós pumpa) vérminták kezelé-
sére és tárolására alkalmas készülékeket (speciális hûtõszekré-
nyeket, centrifugát) sikerült beszerezni, továbbá új irodatechni-
kai eszközök is segítik a kórházi munkát. 

Az onkológiai osztályon a klinikai vizsgálatok során vagy új
szerek, vagy a már törzskönyvezett gyógyszerek új indikációk-
ban való alkalmazását tesztelik a betegek bevonásával. A bete-
gek kivizsgálása és után-követése szigorú szabályok szerint tör-
ténik, ami egyrészrõl biztonságot jelent a résztvevõk számára,
másrészrõl a részletes vizsgálatok során olyan társbetegségek-
re derülhet fény, melyek kiküszöbölése hozzájárulhat a hosz-
szú távú gyógyuláshoz. Ezek a vizsgálatok lehetõséget teremte-
nek arra is, hogy az orvosok és szakápolók a legkorszerûbb kutatásokban vegyenek részt a folya-
matos magas szintû továbbképzés mellett. 

A Szent Margit Kórház onkológiáján a gyógyszer-kipróbálások 16 évvel ezelõtt kezdõdtek, a kli-
nikai vizsgálatoknak tehát hosszú hagyománya van. Az osztályon jelenleg nyolc olyan nemzetközi
vizsgálat van folyamatban, melyben aktív kezelés történik, további nyolc vizsgálatban a betegek
után-követése zajlik. Az osztály elsõsorban olyan nemzetközi vizsgálatokhoz csatlakozik, melyek-
ben a magasabb elõfordulású daganatok kezelését célozzák, mint például az emlõ-, vastag- és vég-
bélrák terápiáját. Ezekben a betegek 5-10%-a vesz részt.

Tájékoztató a helyi adók 
és a gépjármûadó fizetésérõl
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2011. január 1. napjától a helyi építményadó és telekadó mérté-
ke a 2009. évi inflációs rátához mérten 4,2%-al emelkedett. A fentiekbõl kifolyólag 2011. évben
a telekadó 287,- Ft./m2-re, az építményadó 1.292,- Ft./m2-re, magánszemélyek tulajdonában lévõ
garázsok esetében, 18 m2-ig, 512,- Ft./m2-re változott. 2011. évben a gépjármûadó mértéke nem
emelkedett.

A változások miatt 2011. évben az adó megállapításáról minden építmény és telek esetében az
önkormányzati adóhatóság határozatot hoz, a gépjármûvek esetében pedig csak akkor, ha a gép-
jármûadó összege a korábbi évihez képest változott. A határozatokat és az adószámla értesítõket
várhatóan 2011 márciusában kapják kézhez az adózók. Az adó elsõ félévre esõ részének befizetési
határideje 2011. április 15., azon ügyfelek estében, akik részére az adóhatóság határozatot is küld,
a határozat jogerõre emelkedését követõ 15. nap, a második félévi határidõ 2011. szeptember 15.
A jogszabályi kötöttségekre figyelemmel az adóhatósági határozatokat ajánlott tértivevényes külde-
ményként kell kézbesíteni. Emiatt elõfordul, hogy a postán kell a küldemény átvétele érdekében
sorban állni. A kellemetlenségekért elnézést kérünk, de sajnos csak ily módon tudunk eleget ten-
ni az eljárási törvényben foglaltaknak.

A készpénzes befizetésen túl lehetõség van banki úton történõ befizetésre – internetes, mobil te-
lefonos szolgáltatás igénybevételével – ez esetben felhívjuk a figyelmet a pontos befizetõ azonosító
feltüntetésére. Felhívjuk az adószámmal rendelkezõ ügyfeleink (cégek, vállalkozások) figyelmét,
hogy adófizetési kötelezettségüknek átutalással kötelesek eleget tenni, ezért részükre készpénz-át-
utalási megbízás nem kerül postázásra.

Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét arra is, hogy a második félévi adókötelezettségrõl az adó-
hatóság 2011 augusztusában nem küld újabb folyószámla egyenleget, illetõleg készpénz-átutalási
megbízást.

Amennyiben az adófizetési kötelezettségrõl nem értesültek, akkor kérjük, hogy ezt jelezzék az
Adóügyi Csoportnál telefonon, vagy személyesen ügyfélfogadási idõben. Befizetési csekkek az
Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáin (Kapisztrán tér 1.; Attila út 12; Iskola u. 16.) is beszerezhe-
tõek. A folyószámla értesítõvel kapcsolatos kérdések, észrevételek esetén az Ügyfélszolgálati
Irodák valamint az Adóügyi Csoport dolgozói készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Adóügyi Csoport

Véleményeket várnak a KÉSZ-rõl
Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, szervezeteket és érdekképviseleti szerveket, hogy idén is sor
kerül a Kerületi Építési Szabályzat felülvizsgálatára. Ennek keretében folytatjuk a tavaly megkez-
dett revíziót.

A felülvizsgálat célja egyrészt a vári területek szabályozásának újbóli meghatározása, másrészt
a városképi környezeti szempontok még hatékonyabb érvényesítése az építési szabályok segítsé-
gével. A módosítás várható hatása a szabályzat áttekinthetõsége és egyszerûbb alkalmazása.
Tájékoztatjuk az érintett népességet, szervezeteket és az érdekképviseleti szerveket, hogy 2011.
március 30-ig javaslataikat és véleményüket eljuttathatják a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Fõépítészi Irodájához.                                                                 dr. Nagy Gábor Tamás polgármester 

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

Aranydiploma igényléséhez szükséges okmányok: - az 50 évvel ezelõtt szerzett oklevél fény-
másolata, - díszoklevél iránti kérelem a fõiskola fõigazgatójához, - rövid szakmai önéletrajz, - a
munkakönyv 9-12. oldalainak fénymásolata vagy munkahelyi igazolás az ott eltöltött évekrõl
(melynek minimum 30 évnek kell lennie)

Gyémánt-, vas- és rubindiploma  igényléséhez  szükséges okmányok: - az elõzõ adományo-
zott (arany-, gyémánt-, vas-) oklevél fénymásolata, - rövid szakmai önéletrajz, - díszoklevél irán-
ti kérelem a fõiskola fõigazgatójához.

A díszoklevél iránti kérelem beadásához szükséges egy adatlap kitöltése, amelyen fel kell tün-
tetni az adóazonosító jelet és a társadalombiztosítási azonosító jelet (TAJ szám). Felvilágosítás:
Koppányi Csabáné, 458-3056.
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Energetikai fejlesztés a Budavári Általános Iskolában

Akár negyven százalékkal 
is csökkenhet a fûtésszámla
(Folytatás az 1. oldalról)
Az önkormányzat ezért 2009. decemberében pá-
lyázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv Környezet és Energia Operatív Prog-
ramhoz (KEOP), amelyen 2010. márciusában a
teljes beruházás 76 százalékát kitevõ, valamivel
több mint 107 millió forintos vissza nem téríten-
dõ támogatást nyert el. A tavaly júniusban aláírt
támogatási szerzõdés értelmében a munkálatok
idén tavasszal indulnak és várhatóan a jövõ év
februárjában fejezõnek be.

A korszerûsítés keretében a jelenlegi homlok-
zatokat a vasbeton vázig visszabontják, majd az új-
raburkolás elõtt a teljes külsõ felületet nyolc, illet-
ve tíz centiméter vastag hõszigetelõ anyaggal von-
ják be. Ezzel az elõzetes számítások szerint negye-
dére csökken az épület szerkezeti hõvesztesége.
Ásványgyapottal leszigetelik a Tárnok utca felõli
épületszárnyban a födémet, valamint a mûemlé-
ki környezethez igazodva az eredetivel megegyezõ
kialakítású fokozottan hõtartó fa nyílászárókat
építenek be a régi elhasználódott ablakok helyé-
re. Épületgépészeti fejlesztésekre is sor kerül, az
intézmény 208 radiátorára vandálbiztos termo-
sztatikus szelepeket szerelnek, míg a nagy belma-
gasságú tornaterem mennyezetén a meleg levegõt
a közösségi térbe visszavezetõ légcsatornarend-
szert alakítanak ki. Összességében az átalakítá-
soknak köszönhetõen 30-40 százalékkal csökken
az épület hõenergia felhasználása – hívta fel a fi-
gyelmet dr. Nagy Gábor Tamás, aki rámutatott:
az energetikai korszerûsítés eredményeképpen a
Budavári Általános Iskola lesz a legtakarékosab-
ban mûködtethetõ, ezzel a környezetet a legke-
vésbé terhelõ kerületi közintézmény. 

– Egy olyan példaértékû beruházást sikerül
megvalósítani a kerületben, ami hozzásegít ah-
hoz, hogy az energiatakarékosság tekintetében is
egy lépéssel közelebb kerüljünk a nyugat-európai
átlaghoz. Kerületi polgárként büszkék lehetünk
arra, hogy mindezt éppen Magyarország európai
uniós elnöksége alatt sikerült véghezvinni – em-
lékeztetett a polgármester.

– Nagy öröm, hogy az önkormányzat ilyen
nagyszabású fejlesztést hajt végre a Budavári Álta-
lános Iskolában, hiszen a számokkal leírható elõ-
nyök mellett a beruházás a gyermekek komfort-

érzetét is jelentõsen javítja – hangsúlyozta dr.
Fejér Lászlóné. Az intézményvezetõ elmondta,
hogy a gondos ütemezésnek köszönhetõen a
munkálatok nem befolyásolják a tanítás mene-
tét. Egyetlen változás mégis lesz, a szülõkkel egyez-
tetve az iskola vezetése úgy döntött, hogy két nap-
pal elõrehozza a tanév végét. Ez nem jelenti az
óraszám csökkenését, ugyanis a második félév-
ben két alkalommal szombaton is lesz tanítás. Ezt
valószínûleg a gyerekek sem bánják, hiszen az
egyik szombaton tartják majd meg az iskola szo-
kásos családi napját.                                                 - pp -

Szõlõskert 
a Várhegy lejtõjén

A Budai Vár déli lejtõje, a közeli Tabán-
hoz hasonlóan évszázadokon keresztül ki-
váló adottságú szõlõtermõ területnek szá-
mított. Az ezzel járó sajátos hangulatot, a
domboldalakon sorakozó tõkék látványát
hozza vissza a Várhegy délnyugati lejtõjén,
a bástyafal alatt létesített szõlõskert.

Hajdanán több ezer szõlõskertben folyt a
munka a budai hegyek, köztük a Várhegy ked-
vezõ benapozású lankás lejtõin, a zöldellõ tõ-
kék szervesen hozzátartoztak a környék látkép-
éhez. Ezt a kultúrtörténeti emléket, a budai
szõlõtermesztés évszázados hagyományait ele-
veníti fel az új vári szõlõliget, amelynek kivite-
lezését a FÕKERT Zrt. tavaly õsszel kezdte
meg a Palota út felsõ részén. A betelepítésre ki-
jelölt, napfényben gazdag terület felsõ határa a
várfaltól hat méterre húzódik, alja egészen az
alsó támfalig ér, míg oldalról a Dísz térhez ve-
zetõ lépcsõ, illetve a Palota úton tervezett mély-
garázs határolja. Összterülete mintegy 7200
m2, azonban a beruházás elsõ ütemében csak

5950 m2-en létesül szõlõskert, a fennmaradó
részen a mélygarázs befejezése után indulhat-
nak meg a munkálatok. Nincsen szó termesz-
tési célú ültetvény létrehozásáról, a cél sokkal
inkább a szõlõvel borított budai domb látvá-
nyának megjelenítése. Ennek megfelelõen a
történelmi hagyományokat felidézõ, ugyanak-
kor elsõsorban díszítésre szolgáló, várostûrõ
fajták telepítésére került sor. A területrende-
zés, az öntözõrendszer kialakítása, majd a tõ-
kék elültetése tavaly õsszel történt meg, a
mintegy 1300 darab oltvány szerencsére na-
gyobb károsodás nélkül átvészelte a telet.
Csupán néhány támasztó karó sérült meg, eze-
ket a talajmenti fagyok megszûnését követõen
fogják kicserélni.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és dr. Fejér Lászlóné igazgató adott tájékoztatást a beruházásról                              Fotó: B.G.

Kedves budavári hagyomány, hogy a kerületi idõsek közös ünnepség-
gel köszöntik a farsangi idõszak kezdetét. A folyamatosan szépülõ
Roham utcai Idõsek Klubjában megtartott maszkabálra a naphegyi
óvodások is hivatalosak voltak.  

Jelmezversennyel egybekötött farsangi mulatságot szerveztek a Roham ut-
cai Idõsek Klubjában. A rendezvény résztvevõi bebizonyították, hogy nin-
csenek híján a humornak, vidámságnak, ha lehetõséget
kapnak rá tréfás ötleteikkel bizony a fiatalokon is túltesz-
nek. 

Nevetésbõl pedig nem volt hiány, a saját készítésû jelme-
zekben és a fantáziadúsan összeválogatott kiegészítõkben fel-
vonuló idõseket nagy taps fogadta. Valamennyi kreáció nagy
sikert aratott, különösen a mozivászonról ismert Sikoly, a bá-
li királyi pár, az elmaradhatatlan törpék, Rumcájsz a cseh
mesehõs és az életre kelt kártyalapok arattak osztatlan elis-
merést. No meg „Aranka” néni, aki a hallgatóság legna-
gyobb megelégedésére néhány mondatban összefoglalta
mozgalmas mindennapjainak legérdekesebb mozzanatait.
A jelmezes bemutatót követõen gyerekek vették birtokba az
alkalmi színpadot: a naphegyi óvodások farsangi mûsorán
kicsik és nagyok egyaránt remekül szórakoztak. 

– A minden évben megtartott évadnyitó farsangi progra-
munk célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a kerületben
élõ idõskorúakat. Ilyenkor nem csupán a klubtagok jönnek
el, hanem azok is, akik egyébként csak ritkán látogatnak
meg bennünket – mondta el a Várnegyednek Bokodi
Ferencné. A Roham utcai Idõsek Klubját vezetõ szakember
hozzátette: valamennyi közösségi rendezvényükön, ünnep-
ségeiken, kirándulásaikon szívesen látják a „külsõsöket” is. Az évek során
jó kapcsolatokat alakítottak ki a kerületi oktatási intézményekkel, elsõsor-
ban az általános iskolákból és az óvodákból fogadnak csoportokat. A gye-

rekek számára tanulságosak ezek a találkozók, hiszen a kicsik megtapasztal-
hatják, hogy az idõsek nem csupán tudnak, hanem szeretnek is játszani. 

– A kerületben három Idõsek Klubja várja a társaságra vágyó nyugdí-
jas polgárokat, arra törekszünk, hogy mindenki megtalálja a neki tetszõ
elfoglaltságot. A klubok mûködését összehangoljuk, a helyi programok
mellett rendszeresen szervezünk közös rendezvényeket, az a célunk, hogy
minél többeket mozdítsunk ki a négy fal közül. Valljuk, hogy az idõs kor

nem lehet egyenlõ az elszigetelõdéssel, hanem éppen ellenkezõleg, alkal-
mat ad az egyénnek, hogy aktívan töltse nyugdíjas éveit – hangsúlyozta
Bokodi Ferencné.

A Budavári Önkormányzat beruházásában
hamarosan megkezdik a Halászbástyánál lé-
võ Szent Mihály kápolna szerkezeti megerõsí-
tését és a Schulek lépcsõ melletti kõvitézek re-
konstrukcióját. A felújítási munkálatok vár-
hatóan a nyár elejére fejezõdnek be. 

A Halászbástya oldalában húzódik meg a Szent
Mihály kápolna, amelyet a történelmi feljegyzé-
sek már 1443-ban említenek. A gótikus kápolna
– állítólag - izgalmas történelmi események tanú-
ja volt: 1456-ban az oldalába vágott „kysaythón”
keresztül próbált elmenekülni a késõbb felség-
árulásért lefejezett Hunyadi László. 1541-ben pe-
dig ugyanezen a kisajtón kísérelt meg a Várba jut-
ni az ostromló bécsi sereg, ám a védõk sikeresen
kiverték õket. 

A Halászbástya felújításának újabb ütemében
a kápolna lejáratát is felújíttatja a Budavári Ön-
kormányzat. A szakértõi felmérések megállapí-

tották, hogy a kápolna feletti teraszfeljáró mell-
védjének és a lépcsõ alatti vasbeton lemez káro-
sodásának oka a lépcsõfokok alatti beton vizese-
dése, amely fagy hatására szétfeszíti a mellvéd
köveit, károsítja a vasbeton szerkezetet. Ezért a
közeljövõben - további fagykárok megszünteté-
sére – utólagos szigeteléseket készítenek a szak-
emberek. 

A munkálatok során elvégzik a Schulek lépcsõ
melletti kõvitézek restaurálását is. A lépcsõ felet-
ti teraszon keresztül ugyanis a víz átfolyik, fagy ha-
tására szétfeszíti a mellvédköveket. A nedvesség
lehúzódik a falakban a vitézeket ábrázoló szobro-
kig, és károsítja azokat is. Így az utólagos szigete-
lést itt is elvégzik, a kõvitézeteket pedig restaurál-
ják. Megújul a Szent Mihály kápolna fa ajtaja,
acélkeretes ablaka, a lépcsõ vaskorlátja, és a tera-
szon álló kandeláber is. 

A beruházás költsége 22 millió forint, a munká-
latokkal várhatóan nyár elejére végez a kivitelezõ. 

Megújul a Szent Mihály kápolna

Itt a farsang, áll a bál

Senior mentorokat keresnek
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év fe-
letti felnõtteket keres, hogy - mint mentorok és ok-
tatók - az olvasás elsajátításában segítsenek a helyi
általános iskolás diákoknak. Legyen Ön is a Senior
Mentor Program tagja: segítsen egy fiatal diáknak,
hogy sikeresen vegye a tanulmányi akadályokat,
dolgozzon együtt csapatban más idõsebb felnõt-
tekkel és kapjon havi ösztöndíjat!

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

A Schulek lépcsõ melletti szobrokat is restaurálják a felújítás során 
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Felolvasóest a Márai könyvtárban
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára felolvasóest sorozatának következõ prog-
ramja 2011. március 8-án, kedden 18 órakor kezdõ-
dik. Vendégek: Garaczi László költõ, próza-, dráma-,
forgatókönyvíró és Nagy Ildikó Noémi, akinek 2010-
ben jelent meg Eggyétörve címû kötete a Palatinus
Kiadó gondozásában. Helyszín: FSZEK Márai Sándor
Könyvtár, I. ker., Krisztina krt. 87-91. Várnak minden
érdeklõdõt.

Kiállítás a Puskinban
Mészáros Zsuzsa kerületünkben élõ grafikus, illusztrá-
tor alkotásaiból nyílt kiállítás a Puskin Kávéházban
(1054 Semmelweis u. 2.). A kiállítás március 15-ig te-
kinthetõ meg. 

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(Magyar Kultúra Alapítvány székháza, 
Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
Március 8. (kedd) 18.00 óra: Három életút - a szabad-
ságharc három Telekije (László, Sándor, Ádám). 200
éve született a nagy életpályát bejárt, s tragikus sorsú
Teleki László. Dr. Kedves Gyula hadtörténész elõadá-
sa, az Egyesület képeivel, (Deák terem).

Közgyûlés a Testvérvárosi Egyesületben
A Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesület 2011.
március 9-én szerdán 4 órától tartja közgyûlését a
Várnegyed Galériában (I., Batthyány u. 67). Szeretettel
várunk minden jelenlegi és leendõ tagot, érdeklõdõt.

Könyvbemutató és közgyûlés 
a Tabán Társaságnál
A Tabán Helytörténeti Múzeum és Dokumentációs
Központ (Budapest, I., Döbrentei utca 9.) és a Tabán
Társaság Egyesület tisztelettel meghívja az érdeklõ-
dõket 2011. március 5-én 17 órakor a „Móricz Zsig-
monddal Budapesten” címû riportalbum bemutatójá-
ra. A könyvet bemutatja Kolos Réka építész, aki nagy-
apja Riportok címû kötetébõl és eddig nem közölt írá-
sokból (Tabáni kiskocsma, Átszálltam a Nyugatinál)
válogatott. A kötet a helyszínen kedvezményes áron
megvásárolható. Ezt követõen 18 órakor tartják a
Tabán Társaság Egyesület éves közgyûlését. A köz-
gyûlés után kötetlen beszélgetés a tervekrõl és foga-
dás. Lehetõség lesz a Tabáni füzetek 7. számának át-
vételére és a 2011 évi tagdíj befizetésére is.  

Alkotmányozás és a Szent Korona-tan
Március 2-án, szerdán 18 órakor dr. Tóth Zoltán József
jogtörténész, egyetemi tanár, politológus, helyettes ál-
lamtitkár „Alkotmányozás és Szent Korona-tan” cím-
mel tart elõadást és vitaestet. Moderátor: Zichy László,
a Magyar Történelmi Szalon alelnöke.(a Budavári
Lakosok Szövetségével és a Szilágyi Erzsébet Nõegy-
lettel közös rendezvény) Helyszín: a Városháza aulája,
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. A rendezvényre a
belépés díjtalan.

A fizika kultúrtörténetérõl
Ösvény. Folytatólagos ismertetés (és beszélgetés) lesz
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete címû köny-
vérõl a városmajori torony földszinti könyvtárában
(Budapest, XII. ker., Csaba u.5.). Szeretettel várják az
érdeklõdõket vasárnaponként 16-tól 18 óráig február
27-én, március 13-án és március 27-én.

Hubay Jenõ Zeneterem
(Budapest I., Bem rakpart 11., Hotel Victoria)
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.

PPrrooggrraammookk
(Folytatás az 1. oldalról)
Hauszmann a Mária Terézia-szárny tömegét dup-
lázta meg a Duna felé esõ homlokzaton, és a kö-
zépsõ összekötõ szárnyra új, barokk-neobarokk
jellegû kupolát tervezett. Az átépítés 1905-re ké-
szült el.

A hatalmas épületben több mint ezer gazda-
gon díszített szobát alakítottak ki. Seremetyeff-
Papp János a képek segítségével körbevezette a
közönséget a palota szárnyain: bemutatta például
a karzatokkal, páholyokkal tagolt Márványtermet
(más néven Dísz-, vagy Ezüst-termet), valamint a
kupola alatt elhelyezett Habsburg-termet, ahol a
palotát építtetõ uralkodók szobrai sorakoztak, a
mennyezetet pedig a Habsburgok legitimitását
szimbolizáló festmény borította. Az elõadó be-
szélt az uralkodói reprezentációs terekrõl is: töb-
bek között a Nagy és Kis trónteremrõl, a Fehér-te-
remrõl, a Tükörteremrõl, a Rózsaszalonról és a
Nagy társalkodóról, melyek kivétel nélkül belsõ-
építészeti remekmûvek. Betekinthettünk Ferenc
József és Erzsébet királyné zárt lakrészeibe, háló-
és dolgozószobáikba is, melyeket – meglepõ mó-
don – pompamentes otthonossággal, polgári íz-
léssel rendeztek be. 

A fejedelmi szállásnak készült terekrõl ugyan-
csak szó esett, köztük a mai könyvtárépületben
kialakított Andrássy-szobáról, a Deák-csarnok-
ról, illetve a Zsolnay-kerámiaképekkel díszített
Szent István-teremrõl, ahol a magyar történelem
legnagyobb alakjainak állítottak emléket. Az I. vi-
lágháborút követõen az I. számú fejedelmi lakosz-
tályban Horthy Miklós rendezkedett be – a képek
tanulsága szerint magánrezidenciája, akárcsak
egykor Ferenc Józsefnél, nélkülözte a fényûzést.

Seremetyeff-Papp János megrázó fényképekkel
illusztrálta a II. világháború pusztításait. Miután
a Vár hadszíntérré vált, a Palotát is súlyos talála-
tok érték, tetõzete sok helyen megsemmisült.
Leginkább a déli rész sínylette meg a bombázáso-
kat. A berendezés szinte teljesen elpusztult: ami
az ostrom után még megmaradt, azt a szovjetek
vitték el vagy rombolták szét. 

Az épület legnagyobb része azonban állva ma-
radt, a pazar díszítésû termek közül jó néhány vi-
szonylagos épségben vészelte át a háborút. A ké-
sõbbi „helyreállítás”, a kulturális intézmények ki-
alakítása során azonban még a megmaradt érté-
keket is elpusztították. A „múltat végképp eltö-
rölni” jelszó szellemében a Habsburgokra, vala-
mint a Horthy-korszakra utaló minden dísztõl kí-
vül-belül megfosztották a palotát. A csodával ha-

táros módon megmaradt termek díszítéseit lever-
ték, szobrait kidobták, freskóit levakarták, falait
áthelyezték. Elbontották a díszlépcsõházakat, a
folyosókat, sok termet és a teljes palotakápolnát.
Nem kímélték a külsõ homlokzatot sem, amit a
szocreál stílushoz közeli formára építettek át.
Lebontották az impozáns Habsburg-lépcsõt,
mely a Duna felé nézõ fõhomlokzat közepén az el-
sõ emeleti díszterembe vitt fel. Szinte kivétel nél-
kül kicserélték a külsõ nyílászárókat modern, egy-
szerû egytáblás blokkablakokra. Bár megmenthe-
tõ lett volna a kupola is, azt túl „giccsesnek” talál-
ták, így dísztelen formában építették újjá.

A sok szépségbõl elenyészõen kevés dolgot si-
került megõrizni. Ezek közé tartozik a Szent Jobb
kápolna oltárának mozaikja, amit a balatonalmá-
di plébános mentett meg a végleges pusztulástól
úgy, hogy azt a saját templomába vitette át. A
Hunyadi-terembõl Hunyadi Mátyás szobrát
hagyták meg, illetve megmaradt III. Károly és
Mária Terézia mellszobra, amelyek most a Bu-
dapesti Történeti Múzeum fedett udvarában lát-

hatóak. Fennmaradt továbbá a Nádori kripta,
aminek sírjait ugyan szétdúlták, de Zolnay László
történészprofesszor ráhatására sikerült eredeti
formájában meghagyni és újjáépíteni.

Seremetyeff-Papp János elõadásának végén, a
közönség hangos tetszésnyilvánítása közepette
amellett érvelt, hogy az összegyûjtött fényképek,
dokumentumok alapján érdemes lenne a palota
legszebb termeit újjáépíteni. Hiszen, mint mond-
ta, az egykori uralkodói székhelyen elsõsorban
azt kellene bemutatni, milyen volt Budán a kirá-
lyi palota, melynek remekei jeles magyar mûvé-
szek és iparosok keze munkáját dicsérték.       K. D.

Volt egyszer egy királyi palota

Napok óta foglalkoztatja a közvéleményt, hogy
miként sétálhatott ki észrevétlenül valaki a
Nemzeti Galériából, két súlyos kõtöredékkel a
hóna alatt. (Esetleg táskában vitte ki a mûtárgya-
kat, bár a nagyobb méretû poggyászokat a sza-
bályzat szerint még a tárlatlátogatás elõtt kötele-
zõ betenni a ruhatárba.) 

Tény, hogy a tettesnek annak ellenére sikerült
kijátszania a teremõröket, hogy a mûtárgyak me-
chanikai és technikai védelemmel is el voltak

látva. A faragványok hiányát csak a zárás utáni
ellenõrzéskor vették észre.

A Magyar Nemzeti Galéria Kommunikációs
Igazgatóságán kérdésünkre elmondták, hogy az
állandó és az idõszaki kiállításokat naponta két-
szer: reggel, illetve koraeste egy-egy mûvészettör-
ténész, valamint egy biztonsági õr járja végig.
Nyitva tartási idõben a teremõrök ügyelnek a
gyûjteményre. Az eddig tisztázatlan körülmé-
nyek között eltûnt két kõfaragvány hiányát feb-

ruár 15-én délután észlelték a Galéria szak-
emberei. A Magyar Nemzeti Galéria fegy-
veres õrsége haladéktalanul értesítette a
rendõrséget, valamint a fõigazgató azonna-
li hatállyal belsõ vizsgálatot rendelt el az
ügyben. 

Az állandó kiállításról eltûnt két kõfarag-
vány pontos adatai:

1. Vállpárkány-töredék sárkányfigurával
a jáki templomból. Vörösre festett homok-
kõ, mérete: 24×26×15,5 cm.

2. Dombormûves kõlemez bal szélsõ rész-
lete. Fehér márvány, 32×21×9 cm.

A kõfaragványok becsült értéke darabon-
ként megközelíti az 5 millió forintot.

További információ a nyomozás és a vizs-
gálat lezárulása után várható. A rendõrségi
ügy felderítése alatt továbbra is válasz nél-
kül marad néhány kérdés. Például: Miért
kockáztat valaki két faragványtöredék mi-
att? Mi lehet a motiváció: talán az illegális

mûkincs-kereskedelem, vagy egy gátlástalan tu-
rista „souvenirszerzési” vágya? És végül: lehet,
hogy a két kõ csak a fõpróba volt? 

Mûtárgyakat loptak a Galériából

A II. világháború és az azt követõ újjáépítés során sok érték elpusztult az egykori királyi palotában

Dombormûves kõlemez bal szélsõ részlete

Vállpárkány-töredék sárkányfigurával a jáki templomból

Az 1997-ben alakult Misztrál zenei együttes hazai és külföldi köl-
tõk verseit zenésíti meg sajátos egyéni hangon. Dalaikban ötvö-
zõdik a történelem, a hagyomány, a magyar és modern dallamvi-
lág. Az együttes Regejáró Misztrál Mûvészeti Klubjának, havi
rendszerességgel 2005 szeptemberétõl a Budavári Mûvelõdési
Ház ad otthont. 

A klubhálózatnak a fõvárosi mellett ma is több vidéki helyszí-
ne van. A Misztrál Mûvészeti Klubhoz eddig már több mint tíz
együttes, sok-sok elismert mûvész csatlakozott. Közös törekvésük
hogy a klubestek fiataloknak és idõsebbeknek  alkalmat adjanak
a rendszeres, a közösségi életet segítõ találkozásokra, és híveket
szerezzenek a minõségi, értékközvetítõ produkcióknak.

Régi vágya teljesült az együttesnek, amikor megszületett az el-
sõ, gyermekeknek szóló lemezük Álomkófic címmel. Lemezbe-
mutató koncertjük helyszínéül a Budavári Mûvelõdési Házat
választották, ahol január 22-én nagy sikerû, teltházas koncertet
adtak.

– Évek óta készültünk, hogy egy olyan lemezt készítsünk a gyer-
mekeknek, melyben a versek eggyé válnak a dallamokkal, a dalla-

mok a gyermekekkel, s így a költészet észrevétlenül épülhet be az
életükbe. A dalokat szívbõl írtuk  kisiskolásoknak, kamaszoknak
és mindazoknak, akik megérzik bennük a körülöttünk élõ világ
sokszínûségét – mondta Török Máté az együttes vezetõje. - Olyan
jó néha elcsellengve széllel tündökölni, színekkel táncolni,
Boldogasszony felé tekinteni, erdõben rókát bámulni, réteken
megpihenni, árvalányhajjal egymást cirógatni, tavak partján
moszkitók énekére békákkal vacsorálni, útban hazafelé cinkét hí-
vogatni, kóficokkal álmodozni, ménesek közt lovak meséit figyel-
ni és olyan jó gyermeknek lenni... még felcseperedve is.

A Budavári Mûvelõdési Ház 2011. március 19-én, szombaton
10.30-kor ismét várja az aprókat, nagyobbacskákat, kamaszokat
„kóficokkal álmodozni” a Misztrál együttes gyermekkoncertjére.

Az együttes tagjai: Csóka Sámuel (technikus, hangmérnök),
Heinczinger Miklós (ének, furulyák, klarinét), Hoppál Mihály
(nagybõgõ, saz, brácsa, gitár, slide-gitár Pusztai Gábor (dobok,
ütõhangszerek, spejz-marimba) Tóbisz Tinelli Tamás (ének, gi-
tár, basszusgitár, bendzsó-mandolin), Török Máté (ének, cselló,
gitár, mandolin, charango, koboz, szájharmonika).

Álomkófic a Bem6-ban
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Beavató program 
a Nemzeti 
Táncszínházban

Megalakulása óta vállalt feladatának tekinti a
táncmûvészet népszerûsítését, a gyermekek és a
fiatalok mûvészeti nevelését a Budai Várban
mûködõ Nemzeti Táncszínház. Ezt a célt szol-
gálja a Beavató Táncszínházi Program, amely
az elnyert európai uniós forrásoknak köszönhe-
tõen az idei évben minden eddiginél több fiatalt,
köztük az elsõ kerületi Hunfalvy János középis-
kola diákjait vezeti be a kortárs tánc, a színház
és a társmûvészetek világába. 

A Nemzeti Táncszínház feladata, hogy a hazai
tánc egyetlen kõszínházaként a létezõ összes
stílusban színvonalas elõadásokkal örvendez-
tesse meg a gyermek, ifjúsági és felnõtt közön-
séget. Ehhez járul hozzá az elnyert 16 millió
forintos pályázati támogatás, ami hozzásegíti
az intézményt ahhoz, hogy továbbvigye a há-
rom évvel ezelõtt önerõbõl elindított Beavató
Táncszínházi Programot – hívta fel a figyel-
met a programnyitó sajtótájékoztatón a Nem-
zeti Táncszínházat 2001-es megalakulása óta
irányító Török Jolán. Hozzátette: az elmúlt
években kétszázmillió forintot vontak el az in-
tézménytõl, így minden anyagi segítségre
szükségük van.  

– A Beavató Táncszínházi Program fontos
része annak a küldetésnek, ami alapjaiban
meghatározza a Nemzeti Táncszínház mûkö-
dését. Hiszünk abban, hogy a mûvészetköz-
pontú neveléssel és ezen belül a tánc sokszínû-
ségének megismertetésével jótékonyan befo-
lyásolhatjuk a gyermekek és a fiatalok szemé-
lyiségének fejlõdését – hangsúlyozta Török Jo-
lán, aki rámutatott: a statisztikák szerint a mai
szülõk átlagosan napi hét percet foglalkoznak
gyermekeikkel, a Beavató Táncszínházi Prog-
ramot éppen ezért úgy állították össze, hogy a
drámaórákon és beszélgetéseken ennél lénye-
gesen hosszabb idõ jusson a résztvevõkre.

Kotsis Ágota projektmenedzser elmondta,
hogy a támogatásnak köszönhetõen az idei év-
ben tíz oktatási intézménnyel, köztük egy óvo-
dával és egy hátrányos helyzetû gyermekekkel
foglalkozó iskolával kötöttek együttmûködési
megállapodást. A foglalkozásokon és a tánc-
elõadásokon való részvétel mindenki számá-
ra ingyenes, a cél az, hogy a gyerekek a színház
kulisszái között ismerkedjenek meg a kortárs
tánc jelrendszerével, ezen keresztül a legnép-
szerûbb koreográfusokkal, elõadókkal és
együttesekkel. 

A program a Nemzeti Táncszínház elõadá-
sai köré épül, a pantomimtól egészen az abszt-
rakt táncig valamennyi fontos kortárs stílust
felvonultatja. Elõször az iskolai keretek között
megtartott drámaórákon dolgozzák fel a so-
ron következõ darabot, majd az elõadást köve-
tõen a színházban megtartott foglalkozásokon
megvitatják a látottakat. Szándékosan jól „ki-
beszélhetõ”, a kamaszokhoz közel álló, ugyan-
akkor a kortárs tánc sokszínûségét is megjele-
nítõ darabokat választottak. A beszélgetése-
ken arra törekednek, hogy megtalálják a for-
mai, tartalmi vagy éppen kifejezésbeli kapcso-
lódási pontokat a diákok gondolatvilága és a
darab mondanivalója között. 

Izgalmas vállalkozások az óvodásoknak szó-
ló témanapok, amelyeket minden alkalom-
mal valamilyen jeles eseményhez kötnek:
ilyen a farsang, a víz világnapja, a gyermeknap,
az állatok világnapja, a mikulás és a karácsony,
amiket különbözõ táncprodukciókkal eleve-
nítenek meg. 

Budapest 1945-ös ostromára, a harcokban
hõsi halált halt katonákra és a polgári áldo-
zatokra emlékezett február 11-én, a kitörés
napjának évfordulóján a Budavári Önkor-
mányzat és a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézete és Múzeuma.

A Budavári Önkormányzat, valamint a Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum évek óta közösen emlé-
kezik azokra a katonákra, polgárokra, civilekre,
akik a második világháború talán legkilátástala-
nabb hadmûveletében, a 66 évvel ezelõtti budai
csatában estek el, haltak hõsi halált vagy váltak az
ostrom áldozataivá. Idén is sokan eljöttek a Ka-
pisztrán téri Mária Magdolna-toronyhoz, az egy-
kori budai helyõrségi templom tövében álló em-
léktáblához, hogy kegyelettel fejet hajtsanak a bu-
dapesti áldozatok, illetve mindazon katonák
elõtt, akik itthon vagy a hazájuktól távoli harcme-
zõkön lelték halálukat.

„Vajon mi vette rá 1945. február 11-én, a há-
ború borzalmaitól és az öldökléstõl megcsömör-
lött katonákat arra, hogy szembeszegüljenek Hit-
ler december 28-i parancsával, amelyben meg-
tiltotta a kitörést? Miért vállalták a biztos pusztu-
lást az égõ páncélosok, a kelepelõ géppuskák és
kattogó géppisztolyok össztüzében? Milyen érzés-
sel néztek farkasszemet a halált okádó orosz löve-
gekkel? És vajon mi késztetett polgárokat, köztük
asszonyokat, sõt édesanyákat is arra, hogy a tö-
mött sorokban haladó katonák közé vegyülje-
nek, csecsemõjüket babakocsiban tolva vágja-
nak neki a gránátokkal és nyomjelzõ lövedékkel
tûz alá vett, és a látszólag sehová sem vezetõ út-
nak?” Ezeket az elgondolkodtató kérdéseket tet-
te fel a kerület polgármestere a megemlékezésen
mondott beszédében.

Dr. Nagy Gábor Tamás a kérdésekre választ ke-
resve a frontszolgálatot is megjárt írót, Hamvas
Bélát idézte, aki szerint „...a háború legnagyobb
élménye: a realitás-élmény. Az ember a valósággal
szemtõl szemben áll és a valóságban benne áll.
(...) Ahol nem az emberi szándékok múlnak a
külsõ tényeken, hanem igenis a külsõ tényeket
mindig és minden esetben az emberi szándékok
és tettek határozzák és teremtik meg. Az életnek
egyetlen reális feltétele van: az élõlény elhatározá-
sa, hogy életével azt teszi, amit akar.” A polgár-
mester szerint a várat védõ katonák és a város la-
kóinak helytállása, és emberi ésszel fel nem fog-

ható és meg nem magyarázható ereje valóban eb-
bõl a belsõ elhatározásból fakadt, amit nevezhe-
tünk bátorságnak is. Azaz: arra való képességnek,
amellyel az ember a döntéseit, a tetteit, cselekede-
teit a külsõ körülményekhez való igazítás helyett
a belsõ meggyõzõdésbõl, igazságból és õszinte hit-
bõl fakadó szabad akarata szerint érvényesíti és vi-
szi véghez. 

– A halottainkat senki sem veheti el tõlünk! –
jelentette ki Nagy Gábor Tamás. Hangsúlyozta,
hogy ideje lenne végre levetkõzni a mögöttünk
hagyott több mint fél évszázad hazug propagan-
dáját, amely elõször is megtiltotta, hogy beszél-
jünk az eseményekrõl, majd pedig elfeledtette, a
kollektív tudatalattiba süllyesztette, hogy nekünk
is vannak halottaink. Halottaink, „akiket nem si-
rathattunk el, nem gyászolhattunk meg, akikért
nem ejthettünk könnyet, mert a hõsöknek kijáró
tisztelet és az áldozatokat megilletõ kegyelet csak
felszabadító vörös hadsereg katonáinak és a szov-
jet népnek járt”. A polgármester szerint itt az ide-
je, hogy a gyõztesek igazsága helyett megkeressük,
kimondjuk és elfogadjuk a mi igazságunkat, hi-
szen a tisztelet, az emlékezés és a fõhajtás joga ben-
nünket is ugyanúgy megillet, mint minden más
nemzetet.

A Magdolna-toronynál tartott rendezvényen a
polgármester felszólalását követõen Berta Tibor
ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség általános
helynöke kegyeleti imával emlékezett a hõsökre
és az áldozatokra.

A Kapisztrán téri megemlékezés koszorúzás-
sal zárult: a hõsök emléktáblájánál a Budavári
Önkormányzat képviseletében Nagy Gábor Ta-
más polgármester, a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézete és Múzeuma részérõl dr.
Kovács Vilmos ezredes, fõigazgató-helyettes, a
Magyar Királyi I-II. Egyetemi Rohamzászlóalj
Bajtársi kör nevében Lányi Zsolt elnök helyezte
el a kegyelet virágait. A Honvéd Hagyomány-
õrzõ Egyesület, a Vannay Riadózászlóalj és a Bu-
davári Német Kisebbségi Önkormányzat képvi-
selõi, illetve az áldozatok hozzátartozói, tisztelõi
is lerótták kegyeletüket. Ezt követõen a Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum díszudvarán, a Ma-
gyar Királyi I-II. Egyetemi Rohamzászlóalj em-
léktáblájánál folytatódott a rendezvény. Itt Lá-
nyi Zsolt, a rohamzászlóalj baráti körének elnö-
ke emlékeztetett a magyar katonák bátorságára,
helytállásra, az ostrom legnehezebb napjaiban
tanúsított hõsies önfeláldozására.

K. D.

Megemlékezés a kitörés napján

„A halottainkat senki nem veheti el tõlünk!”

A Mária Magdolna-toronynál dr. Nagy Gábor Tamás polgármester emlékezett a budai ostrom hõseire és áldozataira

Uniós támogatással folytatódik a mûvészeti nevelés
Megkezdõdött a Savanyúleves bástya felújí-
tása Buda elsõ sétányán, a Tóth Árpád sétá-
nyon. A bástyán felépítik annak a pavilon-
nak a korhû mását, amely a XIX. század-
ban várta az akkori „promenád” látogatóit.   

A Tóth Árpád sétány tervezését 1810-es évek-
ben kezdték meg Ferdinánd és József fõherceg
kezdeményezésére. Megnyitását a Budai Lexi-
kon az 1810-es évek végére teszi. A sétányt „meg-
születésekor” Bastei Promenádnak keresztelték,
ezt a nevet viselte 1879-ig, amikortól Bástya sé-
tány lett. 1930-ban Horthy Miklós sétány, 1931-
tõl már Gróf Bethlen István nevét viselte és
1945-ben kapta végsõ elnevezését a XX. század
legnagyobb magyar elégiaköltõje, Tóth Árpád
után.

A sétány az 1810-es években rendkívül nép-
szerû volt, kezdetben csak a németül beszélõ bu-
dai polgárok használták, ám kedden és csütör-
tökön - amikor a katonazenekar játszott - a
Duna túlsó partjáról is sokan ellátogattak ide. A

sétányélet fõbb alakjai kezdetben az elegáns
szépasszonyok, díszruhás katonatisztek, azaz a
budai elit volt. A reformkori polgárság prog-
ramként kezelte ezeket a sétákat, az akkori di-
vathoz igazodva magyaros ruhába öltöztek és
frissítõket fogyasztottak. Az I. világháború után

a letûnt békeidõket idézõ csendes elegancia
volt az uralkodó. A társasági elit számára a hely
elvesztette varázsát.

A sétány a második világháborúban szinte tel-
jesen elpusztult, az ott álló házak  a földdel lettek
egyenlõk, a díszes korlátelemek eltûntek, a fa-
sorok pedig erõteljesen megritkultak. A felújítás
1966-68-ban készült el, ekkor alakult ki a Tóth
Árpád sétány jelenlegi képe. 

Eksi as Kuleszi, azaz savanyú lé

A sétányon lévõ Savanyúleves bástya eredete a
török korra nyúlik vissza, feltehetõen a XVI. szá-
zad folyamán épült védelmi céllal. A várfalból
kinyúló félkörív ágyúk elhelyezésére szolgált. Az
eredeti, török neve Eksi as Kuleszi volt, amely-
nek magyar fordítása savanyú lé. Az 1686-os ost-

rom után viszonylag jó állapotban megmaradt,
és a XIX. századig a védmû részét képezte. 

Azután az 1800-as évek elején, a Bástya sétány
kialakításakor a sétány része lett. A századfordu-
lón már egy nyolcszögletû kioszk állt itt, amely a
vasárnapi térzenének és jótékonysági rendezvé-

nyeknek adott helyet. Ennek a pavilonnak a kor-
hû másolatát alakíttatja ki most a Budavári Ön-
kormányzat. 

A pavilonról az elsõ feljegyzés még 1857-bõl
való. A Hölgyfutár címû, rangos társaságbeli
hölgyeknek szóló napilap arról ír, hogy június

hónapban a sétányon pompás kioszkot kíván-
nak megnyitni. Sajnos, semmilyen más adat
nem szól ennek helyérõl. Annyi azonban bizo-
nyos, hogy az 1890-es években már állt egy pavi-
lon a bástyán. Az errõl készült fotót a Kiscelli
Múzeumban õrzik, és ez a kép szolgál a rekonst-
rukció alapjául. Segítségével teljesen hitelesen
rekonstruálható a faszerkezetû pavilon és a rész-
letelemek is jól kivehetõk. A Savanyúleves bás-
tyán álló pavilon 90 centiméter vastagságú tégla
aljzaton állt, nyolcszögletû, nyitott építmény
volt, melyet kettõs pagodaszerû lefedéssel láttak
el. Egy keskeny lépcsõ vezetett fel rá, a többi ol-
dalán alacsony fakorlát védett a leeséstõl. A kor-
beli újságcikkek alapján azt is tudjuk, hogy a pa-
vilonban vasárnaponként térzenét játszottak,
amely „mellett andalognak a párok”. 

Az 1960-as években egy modern pavilont
emeltek a helyére, amelyben már „vendéglátó
ipari egység” mûködött. Ezt az 1980-as években
akarták felújítani, ám ez elmaradt, a pavilon
ponyvákkal fedett vázát elbontották.   

Idén a Budavári Önkormányzat beruházásá-
ban felépítik az 1895-ös pavilon korszerû mását. 

Korhû pavilon épül a sétányon

Korabeli hangulat a Bástya sétányon egy 1904-ben postázott képeslapon

A régi-új pavilon látványterve



Álszerelõk és álrendõrök a kerületben
Álrendõrök, illetve magukat valamelyik közmûvállalat
munkatársának kiadó ál víz-, gáz- és elektromos szere-
lõk garázdálkodnak a kerületben.  Bár a rendõrség min-
den létezõ fórumon felhívja a veszélyre a lakosság figyel-
mét, a bûnözõk mégis sikerrel járnak: az elmúlt két hét-
ben több alkalommal sikerült meglopniuk vigyázatlan ál-
dozataikat.

Pedig a védekezés rendkívül egyszerû a legfontosabb,
hogy idegent soha ne engedjünk be otthonunkba –
mondta el lapunknak dr. Kesztyûs Rudolf ezredes. A ke-
rületi kapitányság vezetõje arra kéri a lakosságot, hogy
ne hagyják magukat becsapni, szólítsák fel a lakásba be-
jutni szándékozót, hogy mutassa meg fényképes igazol-
ványát.  Ajánlatos egy vonalas telefonszámot is kérni,
amin ellenõrizhetõ a magát szerelõnek, ellenõrnek vagy
akár rendõrnek kiadó személyazonossága. Ha az idegen
erre nem hajlandó, vagy a megmutatott igazolvány bár-
milyen okból gyanús, azonnal rendõrt kell hívni – hang-
súlyozta dr. Kesztyûs Rudolf, aki hozzátette: a bûnözõk a
legváltozatosabb mesékkel, olykor rendkívül hitelesnek
tûnõ történetekkel tévesztik meg a lakókat. Álrendõrök
azzal csengetnek be a kerületi házakba, hogy trükkös tol-
vajok nyomait keresik, ezért át kell nézniük egyes laká-
sokat. A fekete ruhába öltözött, nyakukban a rendõrségi-
hez hasonló jelvényt viselõ elkövetõk az esetek döntõ
többségében sikerrel járnak, ha pedig bejutnak a lakás-
ba, onnan soha nem távoznak üres kézzel. Szintén gya-
kori elkövetési mód, hogy az ál ELMÜ ellenõrök áramlo-
pásra hivatkozva mennek be a lakásokba, majd arra ké-
rik a háziakat, hogy a mûszer megfelelõ mûködése érde-
kében egy helyre tegyék az összes aranytárgyat, éksze-
reket, amelyeket aztán könnyûszerrel ellopnak.

A kapitányságvezetõ pozitív hírekrõl is beszámolt, az
utóbbi napokban ugyanis két alkalommal is elõfordult,
hogy a polgárok elzavarták az álrendõröket. 

Tragédia az Alagútnál
Valószínûleg öngyilkos lett az a huszonegy éves fiatalem-
ber, aki február 15-én zuhant le az Alagút tetejérõl. A ren-
delkezésre álló adatok szerint a férfi miután végig futott a
párkányon szándékosan a mélybe vetette magát. Erre
enged következtetni az is, hogy nem elcsúszott, hanem
több méterre elrugaszkodott a párkány szélérõl.

Jól mûködik a rendszámfelismerõ 
Egy napon keresztül dolgozott a kerület útjain a
Budapesti Polgárõr Szövetségtõl kölcsönkapott mátrix
rendszerû rendszámfelismerõ kamera. A járõrautóba
épített eszközt a próbaüzem idejére a kerületi polgár-
õrök és a rendõrség közösen használta.  Az ellenõrzött
2546 rendszám alapján 4-4 lejárt mûszakis, illetve for-
galomból kivont jármûvet sikerült felderíteni, valamint
egy keresett személyt igazoltattak a rendõrök. A sike-
resnek bizonyult akciót a következõ hónapokban rend-
szeresen megismétlik.

Lopott BMW-t fogtak
Még január közepén igazoltattak egy próba rendszám-
mal közlekedõ BMW-t a kerületi rendõrök. Jónak bizo-
nyult a járõrök megérzése, ugyanis a belga származási
papírokkal közlekedõ luxusautóról a helyszíni szemle so-
rán kiderült, hogy az azonosító adattábláját manipulál-
ták. Ezt követõen a jármûvet igazságügyi szakértõ is
megvizsgálta és megállapította, hogy az autót egy hó-
nappal korábban Budaörsrõl lopták el. 

Cserbenhagyót keresnek
Január 31-én délután öt órakor cserbenhagyásos baleset
történt a Batthyány téren. Egy tizenéves lány éppen a
buszmegálló mellett kijelölt gyalogátkelõn haladt át,
amikor egy kék színû autó elsodorta. Bár a fiatalt elso-
dorta a jármû, a középkorú, barna hajú sofõr megállás
nélkül továbbhajtott. Szerencsére a lánynak nem lett ko-
molyabb baja, csupán nyolc napon belül gyógyuló sérülé-
seket szenvedett. Ennek ellenére a cserbenhagyásos
baleset elkövetõjét a rendõrség nagy erõkkel keresi,
egyúttal arra kérik a szemtanúkat, hogy jelentkezzenek
a kerületi kapitányságon.

Nekiment a sorompónak - felvette a kamera
Egyre nagyobb divat a „vonatozás” a Budai Várban, ami-
re akkor kerül sor, ha valaki nem akarja megfizetni a par-
kolás díját vagy túllépi a megengedett fél órás behajtási
idõt. Ilyenkor az „élelmes” autós egyszerûen beáll egy
engedéllyel kihajtó mögé és fizetés nélkül távozik a vári
övezetbõl. A trükk azonban nem mindig sikerül, elõfordul,
hogy a sorompó hamarabb lecsukódik. Ez történt febru-
ár 16-án este tíz órakor is, amikor egy Opel próbált meg
harmadikként elhaladni a lezáródó sorompó alatt: az
eredmény több tízezer forintos kár, amit a sofõr úgy tû-
nik nem akart kifizetni, mert megállás nélkül továbbhaj-
tott. A kár megtérítését azonban nem kerülheti el, a
rendszámfelismerõ kamerák ugyanis rögzítették az ese-
ményeket.

Autófeltörõt fogott a polgárõr
Elsõ kerületi polgárõr segítségével sikerült elfogni egy
autófeltörõt a Moszkva tér közelében. Bácsváry Péter
éppen a környéken sétált, amikor segélykiáltásra lett
figyelmes. A kutyáit sétáltató hölgytõl megtudta, hogy
röviddel korábban egy férfi a szeme láttára egy parko-
ló gépkocsi hátsó szélvédõjét betörve ellopott egy tás-
kát. A magát idõközben szolgálatba helyezõ polgárõr
egy éppen arra haladó járõrrel közösen a menekülõ
férfi nyomába eredt. Rövid üldözés után sikerült elfogni
az elkövetõt, aki a helyszínen teljes körû beismerõ val-
lomást tett. A többszörösen visszaesõ bûnözõt három
nappal a késõbb a bíróság tíz hónap letöltendõ börtön-
büntetésre ítélte. 

KKéékk  hhíírreekk
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s Az egy millió forintot meghaladó ingatlan-bérbe-
adásból származó jövedelem után 2011. január 1-
jétõl minden esetben meg kell fizetni a 14 százalék
mértékû egészségügyi hozzájárulást?

Igen. Megszûnt ugyanis a mentességi szabály ab-
ban az esetben, ha a lakásbérleti jogviszony tárgyát
képezõ lakás a bérbeadó állandó lakóhelye volt.
s Társasház bérbeadásból származó jövedelmének
meghatározáskor kell-e alkalmazni a 27 százalék
mértékû adóalap-kiegészítést?

Mivel az így megszerzett bevétel külön adózó jö-
vedelem, ezért azt kizárólag 16 százalék személyi
jövedelemadó terheli.
s A nagy teljesítményû személygépkocsik adójára
(adónemkód: 238) 2010-ben a második félévre elõ-
re befizetett adót – melyet az elsõ félévre járó összeg-
gel együtt fizettek be, és a törvényi változások miatt
már a második félévre nem kellett volna megfizetni
–, milyen módon lehet visszaigényelni?

Az adott számla (adónem) jogutód számlájaként
a 10032000-01076277 NAV Egyéb kötelezettsé-
gek bevételi számlát (adónemkód: 211) kell al-
kalmazni. Ennek megfelelõen a nagy teljesítmé-
nyû személygépkocsik adójának többletét a 211
adónemkódú NAV Egyéb kötelezettségek bevé-
teli számláról kell kiutaltatni a 1117-es nyomtat-
ványon.

s Mikortól kaphatom meg a visszaigényelt személyi
jövedelemadómat?

A visszaigényelt személyi jövedelemadót fõsza-
bályként az igény (bevallás) beérkezésétõl számí-
tott 30 napon belül, de legkorábban március 1-
jétõl, elektronikus úton benyújtott bevallás ese-
tén február 1-jétõl utalja ki az adóhatóság.
s 2011. január 1-jétõl a korábban adóterhet nem
viselõ járandóságok adómentes juttatásnak minõ-
sülnek?

Igen. Így 2011. január 1-jétõl adómentes többek
között a nyugdíj, a baleseti járadék, a jövedelem-
pótló kártérítési járadék, gyermekgondozási se-
gély, anyasági támogatás, gyermeknevelési támo-
gatás, nevelõszülõi díj, felszolgálási díj, borrava-
ló. Kivételt képez a hallgatói munkadíj, amely jel-
lemzõen munkaviszonyból szármezõ jövedelem-
nek minõsül.
s Mi a különbség a minimálbér és a garantált bér-
minimum között?

A garantált bérminimum 94 ezer forint, ami a
fõállású, biztosított egyéni és társas vállalkozók
esetében akkor alkalmazandó, ha a fõtevékeny-
ség legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy
szakképzettséget igényel. Egyéb esetekben a mi-
nimálbért kell figyelembe venni, ami jelenleg 78
ezer forint.

s Súlyos fogyatékosság kedvezményére való jogo-
sultság esetén azt hogyan lehet érvényesíteni koráb-
bi évekre?

Önellenõrzéssel, az adott évre benyújtott szemé-
lyi jövedelemadó bevalláson. Kivétel ez alól a
2005. és 2006. évek, ezen évek vonatkozásában
az önellenõrzést a 0735-ös önellenõrzési nyom-
tatvány kitöltésével és benyújtásával lehet meg-
tenni. A hivatkozott nyomtatvány nyomtatvány-
boltban kapható, vagy a NAV internetes honlap-
járól (http://www.nav.gov.hu) letölthetõ.
s Mikortól szûnt meg az egyéni vállalkozók eseté-
ben a kivét-kiegészítés, illetve a társas vállalkozók vo-
natkozásában a személyes közremûködõi díj-kie-
gésztés szabályozása?

A változás 2011. január 1-jétõl lépett hatályba,
azonban már a 2010. adóévben sem kötelezõ az
alkalmazása.
s Kinek adható csekély értékû ajándék 2011. janu-
ár 1-jétõl?

Csekély értékû ajándéknak minõsül a minimál-
bér 10 százalékát (7.800 Ft) meg nem haladó ér-
tékû termék, szolgáltatás. Évente legfeljebb há-
rom alkalommal bárkinek adható, nincs konk-
rét alkalomhoz kötve.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Közép-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatósága

Az olvasó kérdez, az illetékes válaszol

Fontos tanácsok adózóknak 

Tovább szélesítené a mozgáskorlátozottak aka-
dálymentes utazási lehetõségeit a Budapesti
Közlekedési Központ. Ennek részeként a BKK
az ombudsman ajánlását is figyelembe véve feb-
ruár 15-tõl jelentõsen csökkentette a BKV taxi-
rendszerû midibuszok díjszabását. A könnyítés
értelmében a rászorulók az eddigi két buszjegy
helyett egy vonaljegy érvénesítésével vehetik
igénybe a szolgáltatást. Újdonság, hogy a rend-
szeres utasoktól a budapesti tömegközlekedési
jármûvekre érvényes bérleteket is elfogadják,
míg egy fõ segítõ kísérõ továbbra is ingyen utaz-
hat a járatokon. 

A kerekesszékesek szállítására alkalmas, „taxi-
rendszerben” üzemelõ öt kisbusz beszerzésére
Vitézy Dávid, akkor még BKV felügyelõ-bizottsá-
gi tagként tett javaslatot. A jármûveket a BKV ve-
zetõinek prémiuma terhére 2010-ben vásárolták
meg, a midibuszok regisztrációt követõen háztól-
házig szállítják az utasokat. 

Szintén a mozgásukban korlátozottak közle-
kedését segíti a BKK buszbeszerzési politikája:
az akadálymentes fel és leszállást biztosító jár-
mûvek elterjesztésének jegyében nemrégiben
arról született döntés, hogy a régi magaspadlós
Ikarus-buszok felújítása helyett inkább használt
alacsonypadlós jármûvek beszerzését támogat-
ják. A fejlesztésre azért is szükség van, mert je-
lenleg kerekesszékkel csupán a nagykörúti villa-
mosok, illetve a busz és troli járatok egy része
használható, a tömegközlekedési eszközök
többségén, így a metrón és a HÉV-en a mozgá-
sukban korlátozottak többsége csak segítséggel
tud utazni.  

Február 6-án életbe lépett az a fõvárosi köztisztasá-
gi rendelet, amely megtiltja a dohányzást a BKV
valamennyi megállójában, valamint a végállomás-
ok utasváróiban. Érdemes lesz komolyan venni a
tiltást, ugyanis a rendelet megszegõit akár 50 ezer
forintra is megbüntethetik a közterület-felügye-
lõk. A BKV városszerte mintegy ötezer figyelmez-
tetõ táblát helyez ki a megállókban. 

Tilos a dohányzás az autóbuszok, a fogaskere-
kû, a HÉV, a libegõ, a sikló a villamosok, és a tro-
libuszok megállóiban. A Tarlós István fõpolgár-
mester kezdeményezésére elfogadott fõvárosi
rendelet az elkülönített BKV megállók teljes te-
rületére, illetve a járda érintett részeire vonatko-
zik. Azokon a helyszíneken, ahol nem állapítha-
tóak meg egyértelmûen a megálló határai, a do-

hányzási tilalom az adott jármû teljes hosszának
megfelelõ szakaszon, a járdaszegélytõl számított
két méteren belül érvényes. Ennek megfelelõen
a legnagyobb kiterjedésû füstmentes zónákat a
120x2 méteres HÉV megállókban jelölték ki. A
tiltás a megállók mellett a végállomások utasvá-
róira is kiterjed, az errõl szóló ötezer figyelmezte-
tõ táblát folyamatosan telepíti a BKV.

A rendelet betartását a közterület-felügyelõk
ellenõrzik, akik az elsõ napokban elõször csak fi-
gyelmeztetnek. Ha a felszólítás nem jár ered-
ménnyel, a tilosban dohányzót a helyszínen akár
30 ezer forintra is megbüntethetik. Feljelentés
esetén a fizetendõ összeg tovább nõhet, a szabály-
sértési eljárás keretében ugyanis 50 ezer forint a
bírság felsõ határa.  

Olcsóbban használhatók a mozgássérülteket szállító buszok

A bérletet is elfogadják
Jelentõs változásokat vezetett be a mozgáskorlátozottakat szállító midibuszok használatával
kapcsolatban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Február 15-tõl a taxirendszerû szol-
gáltatást a jogosultak bérlettel, valamint az eddigi kettõ helyett egy jegy érvényesítésével is
igénybe vehetik. 

Akár 50 ezer forint is lehet a bírság

Cigaretta stop a BKV megállókban

Mozgássérültek klubnapja
A mozgássérültek következõ klubnapja március 1-
én 15 órakor lesz a Budavári Mûvelõdési Házban
(Budapest, I. ker., Bem rkp. 6.)

Lemosó permetezéssel 
védik a fákat
A fõvárosi gondozású parkokban és fasorok-
ban tél végi lemosó permetezést végez a
Fõkert Nonprofit Zrt. A lemosó permetezés
célja, hogy a fák törzsén, vázágain és a kéregre-
pedésekben megtelepedett baktériumos és
gombás betegségek hordozóit elpusztítsák,
gyérítsék a kártevõ rovarok (pajzstetvek, levél-
tetvek, molyok, atkák) áttelelõ alakjait, és ez-
zel megelõzzék a növények tavaszi fertõzését. 

A védekezéshez 3 százalékos hígításban koz-
metikai vazelin olajat tartalmazó, az emberek-
re, állatokra, környezetre nem ártalmas védõ-
szert alkalmaznak. A leggondosabb munka-
végzés közben is elõfordulhat, hogy a szer a
parkoló autókra hullik, ám a permet a jármû-
vekben semmilyen kárt nem okoz és az elsõ
autómosáskor – plusz költséget nem okozva –
eltávolítható, könnyûszerrel lemosható. 

A lemosó permetezés a Fõkert tájékoztatása
szerint az Attila út, a Krisztina körút, a Lovas
út és a Palota út menti fasorokat, valamint a
Tabán és a Vérmezõ fáit érinti az I. kerület-
ben. A permetezésre megfelelõ idõjárási kö-
rülmények esetén március elsõ hetében kerül
sor. A parkokban a látási viszonyok miatt nap-
pal dolgoznak a kertészek, a fasorokban vi-
szont az éjszaka folyamán szórják a védõszert,
hogy a gyalogos és közúti forgalmat ne zavar-
ják. A munkálatokkal kapcsolatban a Fõkert
ügyfélszolgálata tud további felvilágosítást ad-
ni. Ingyenesen hívható zöld számuk: 0680-
277-275. - d -

Egész nap járnak 
a körúti villamosok
Májustól a hét minden napján huszonnégy órában járnak a nagy-
körúti combino villamosok. A Budapesti Közlekedési Központ
(BKK) javaslatára az éjszakai idõszakban negyedóránként indulnak
a járatok. 

Tarlós István fõpolgármester is támogatja a BKK javaslatát, így
várhatóan már május 1-tõl üzemszünet nélkül járnak a Moszkva tér-
rõl induló 6-os villamosok a nagykörúton. A 24 órás villamosjárat-
ra azért van szükség, mert a körutakon közlekedõ 906-os éjszakai
busz szinte minden nap túlzsúfolt. A non-stop combinókon a BKV
ellenõrök mellett biztonsági õrök is utaznak majd, a költségszámítá-
sok szerint a változtatás éves szinten kevesebb mint tízmillió forint-
ba kerül.

Eredménytelenné 
nyilvánították
a midibusz-tendert
A BKV Zrt. Igazgatósága - a tulajdonos Fõvá-
rossal történt konzultációt követõen, a Fõ-
városi Közgyûlés határozatait értékelve, vala-
mint figyelemmel arra, hogy a BKV Zrt. 2011.
évi üzleti terve még nincs jóváhagyva - a köz-
forgalmú autóbuszok alvállalkozásban törté-
nõ üzemeltetésére nem köt szerzõdést, a midi-
busz-tendert eredménytelenné nyilvánította. 
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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.

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.

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

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

MMeeggbbíízzhhaattóó ingatlanközvetítõ Kft. külföldi ügyfeleknek,
képviseleteknek, keres-kínál eladó-kiadó ingatlanokat ki-
zárólag az I. kerületben. Érdeklõdés: i.hungary.kft@gma-
il.com. Telefon: 0630-206-5602. 

II..  kkeerrüülleett, Hattyú utcában 2 egymás fölötti 52 négyzet-
méteres alapterületû 2 szobás öröklakás eladó. V. emeleti
teljes körûen felújított 23,5 Millió Ft. IV. emeleti 18,8 Millió
Ft. Telefon: 0620-935-3021.

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

EEllaaddóó egy 30 négyzetméteres lakás a Széna téren csen-
des, 1 szobás, galériázott, fiatalos, egyedi gázfûtésû, elsõ
emeleti, komfortos, udvari lakás liftes társasházban. Ára:
12M Ft. Telefon: 0630-411-8238.

TTáánnccssiiccss utcában 103 m2-es (bruttó 120 m2), 2 generá-
ciós, 2 szintes, felújított, 2 fürdõszobás önkormányzati la-
kás örökbérleti joga átadó vagy nagyobb alapterületû min.
3,5 szobás lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 36 M Ft
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

AAllkkaallmmii vétel! Attila úton polgári belmagasságú, hívólif-
tes épületben lévõ 101 m2-es 3,5 szobás, erkélyes, egyedi
gázfûtéses, azonnal beköltözhetõ öröklakás eladó. Irányár:
19,9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.

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..  LLooggooddii utcában panorámás 102 m2-es, 4 szoba össz-
komfortos, 2 WC-vel, 2 garderobbal kialakított öröklakás +
8 m2 tárolóval (igény szerint 1 teremgarázshellyel + 4 M
Ft) eladó. Irányár: 52,9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

II..  HHaalláásszzbbáássttyyáánnááll 5 lakásos házban, egyedülálló pano-
rámával rendelkezõ 103 m2-es, 3 szobás, erkélyes, egyedi
gázcirkó fûtéses, nagy étkezõkonyhás öröklakás eladó.
Irányár: 60 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-
30/488-2203.

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: 15,9 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,
0630/488-1933.

ÚÚrrii utcában (földszinti, utcai, berendezett) garzonomat
hosszútávra kiadom. 50.000 Ft/rezsi. Telefon: 0630-996-
0183.

II..  NNaapphheeggyyeenn zöldövezeti környezetben 42 m2-es, erké-
lyes, panorámás, polgári belméretû, vízórás, egyedi gázfû-
téses, napfényes öröklakás eladó. Irányár: 19,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

MMééllyyggaarráázzssbbaann parkolóhely kiadó, Logodi utca 44/B.
Telefon: 0630-941-6631.

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.

EEzzeerrmmeesstteerrsszzoollggáállaatt - Lakásszervíz! Szerelés, javítás,
fúrás, faragás, takarítás, felújítás! Szakembercentrum
nonstop! Telefon: 0630-960-4525.

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

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

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

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

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

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

VViillllaannyysszzeerreellééss!! Volt ELMÛ-s javít minden lakás-vil-
lanyt, villanyfûtést, bojlervillamosságot, csengõt, csillárt
számlaképesen. Korábbi veszélyes szerelések és érintés-
védelmi hiányosságok dokumentálása. Érdemes megõriz-
ni! Telefon: 0670-259-0089, 061-337-0338.

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

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

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

LLaakkáássttaakkaarrííttáásstt vállalok, nagy gyakorlattal, referenci-
ákkal. Telefon: 0620-450-8501.

TTrraaddíícciioonnáálliiss Asztrológus segít gyermek-, pályaválasz-
tási-, párkapcsolati kérdésekben személyre szabott ho-
roszkóppal, egyedi kérdések, bonyolult helyzetek megvá-
laszolásában, útmutatásban. Érdeklõdés: tradiciona-
lis.asztrologia@gmail.com.

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

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. 

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

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

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.

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

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

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. 

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

Oktatás

Társkeresõ

Szolgáltatás

Adás-vétel

Egészség

A hirdetések tartalmáért és a hirdetõkért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

Megnyílt 
a Várkapu Stúdió!

Várunk minden mozogni vágyó 
Hölgyet és Urat korhatár nélkül!

Nálunk minden korosztály megtalálja 
a megfelelõ mozgásformát.

FFiitt--MMaammaa  ffooggllaallkkoozzááss  ll AAllaakkffoorrmmáállóó  
ZZssíírrééggeettõõ  ttoorrnnáákk  ll JJóóggaa--  MMeeddiiBBaallll  kkuurrzzuuss  llGGeerriinnccjjóóggaa  

AAeerroo  KKiicckkbbooxx  ll TTáánnccMMáággiiaa  llMMeeddiittaattíívv  ggeerriinnccttoorrnnaa  
KKöörreeddzzééss  ll  NNõõii  bbooxx  llHHaassttáánncc  llZZuummbbaa

NNyyúújjttááss  ééss  eerrõõssííttééss  bbaabbáákknnaakk  ééss  mmaammáákknnaakk,,  
iiddõõsseekknneekk  ééss  mmiinnddeennkkii  mmáássnnaakk  SSiimmkkóó  AAnnddrreeáávvaall!!
MMoozzggáásssszzíínnhháázz  66--2200  éévveesseekknneekk  SSiimmkkóó  AAnnddrreeáávvaall!!

Részletes órarend megtekinthetõ: 
www.varkapustudio.hu,

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

Várnegyed

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu
1027 Budapest, Margit körút 2. (Margit híd budai hídfõ)

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

TAVASZI ÚJDONSÁG CSAK NÁLUNK!
Szombat-vasárnap frissen facsart grapefruit és narancslé.
Minden nap fitness sarok (zöldségek, csírák, krémek, szószok).

Minden este élõzene (bárzongoristák elõadásában).
Családi akció! Hétvégén és ünnepnap a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes.

További akciók a www.trofeagrill.eu/margit oldalon.
s
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

Magyar Állami Népi Együttes - Kincses Felvidék:
március 2., szerda, 15 óra.

Magyar Állami Népi Együttes – Verbunkos: már-
cius 11., péntek, 19 óra.
Magyar Állami Népi Együttes - 60 év: Március 22.,
kedd, 19.00 óra. (Thália Színház.) A Budapesti Ta-
vaszi Fesztivál rendezvénye.
ZZeennee

A Jövõnk öröksége projekt záró rendezvénye:
március 2. A norvég alap támogatásával az Utolsó
Óra keretében összegyûjtött több ezer órányi hang-
szeres népzenei felvétel felkerül a világhálóra, egy
50 cd-bõl álló, reprezentatív válogatás pedig eljut
Európa könyvtáraiba, kulturális intézményeibe. A
projekt zárásaként koncerttel és táncházzal várják
az érdeklõdõket a Fonó Budai Zeneházban.
VViirráággookk  VVeettééllkkeeddééssee  kkoonncceerrttssoorroozzaatt
A Virágok vetélkedése koncertsorozatban egyszerre
mutatjuk be a tradíciót és a népzene világzenei, jazz,
blues, komolyzenei kapcsolatait, feldolgozásait. 

Népzene és historikus zene - Sebõ Együttes, Bog-
nár Szilvia, Kátai Zoltán: március 3., 19.00 óra.

Népzene és jazz - Szalóki Ági, Dresch Quartett,
Borbély Mihály: március 30., 19.00 óra.

Magyar Állami Népi Együttes zenekara: Liszt Fe-
rencz Pest-Budán. Zongorán közremûködik Zsol-
dos Bálint: március 24., csütörtök, 19.30 óra. A
Budapesti Tavaszi Fesztivál rendezvénye.
IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttééss

„Egy gyékényen árulunk” elõadás-sorozat: 2011.
március 26. (szombat)10-12 óra: Gyékényfonók
Mezõfelén. Elõadó: Kerekes Ibolya. 13-15 óra: Poczók
Gyuláné Fekete Jolán gyékényfonó bemutatója.
Kapcsolat: Kerekes Ibolya, 225-6066, kerekes.ibo-
lya@hagyomanyokhaza.hu
OOkkttaattááss

A Kárpát-medence táncos öröksége - Március 19-
20.: Galga menti táncok. A 60 órás akkreditált tovább-
képzést olyan gyakorlott, néptáncot oktató pedagó-
gusoknak ajánlják, akik tudásukat szeretnék bõvíteni,
kiegészíteni. Tanfolyamon kívül, egy-egy hétvégére is
lehet jelentkezni. Táncegyüttesek táncosainak 4 fõ fe-
lett 50 %-os csoportos kedvezményt adnak.
GGyyeerreekkeekknneekk

Aprók tánca: Március 4., 11., 18., 25., 17 óra. A
táncházak péntekenként 17 órától 18.30-ig tartanak

a közösségi teremben. Belépõdíj: 500 Ft/fõ (2 éves
kor alatt a belépés díjtalan) Kapcsolat: Legeza Márta,
225-6067, legeza.marta@hagyomanyokhaza.hu.

KKiiáállllííttáássookk
Népi iparmûvészetünk elmúlt 50 éve: Alkotók-tár-

gyak-folyamatok. A Magyar Népi Iparmûvészeti Mú-
zeum új, állandó kiállítása. Magyar Népi Iparmûvészeti
Múzeum kiállítóterme (1010 Budapest, Fõ u. 6.)

Élõ Népmûvészet - XV. Országos Népmûvészeti
Kiállítás 2010. október 29. - 2011. március 27-ig a
Néprajzi Múzeumban.

Makadám Mérnök Klub
(Budapest, II., Lövõház u.37., Millenáris)
Március 9. (szerda) 18 óra: a Magyar Földrajzi Társa-
ság idei elsõ képes elõadása Élet a sivatag peremén -
Egyiptomról másképpen címmel. Elõadó: dr. Ka-
rancsi Zoltán geográfus, tanszékvezetõ, Szegedi Tu-
dományegyetem Pedagógusképzõ Kar.  A rendez-
vény ingyenes.

PPrrooggrraammookk

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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