
Sikeres volt a Budavári Önkormányzat tavaszi takarítási akciója. Ez-
úttal a kerület három frekventált pontját tisztították meg az eldobált
szeméttõl, illetve a graffitiktõl az önkéntesek és az önkormányzat mun-
katársai. A munkából a képviselõ-testület tagjai is kivették a részüket. 

Közös takarításra hívta a kerületi polgárokat az önkormányzat. Az ezúttal
három kerületi helyszínt érintõ hagyományos tavaszi nagytakarítás kere-
tében a firkáktól is megszabadították a közterületeket. A munka a Vérme-
zõn indult, ahol az önkéntesek és a Polgármesteri Hivatal munkatársai,
Apagyi Barnabás, Kovács György és Tímár Gyula önkormányzati képvise-
lõkkel kiegészülve elsõként a Babits szobor környékét tisztították meg az
eldobált szeméttõl. A résztvevõket köszöntõ dr. Jeney Jánosné alpolgár-
mester (Fidesz-KDNP) elmondta, hogy a Föld Napja mozgalmat 1970-
ben indította el egy amerikai egyetemi hallgató. Kezdeményezéséhez már
az elsõ évben huszonötmillió amerikai csatlakozott, azóta a világ szinte
minden országában ismerik a küldetés jelmondatát: „Ki mondta, hogy
nem tudod megváltoztatni a világot?”. Ennek a gondolatnak a jegyében
szervezi meg az önkormányzat évek óta a tavaszi nagytakarítási akciót,
amelynek célja, hogy mi itt az elsõ kerületben is megváltoztassuk a világot
– hívta fel a figyelmet dr. Jeney Jánosné. Hozzátette: azzal, hogy felszedjük
mások szemetét, nem csupán szebbé tesszük környezetünket, hanem
parkjaink, fáink, virágaink, végsõ soron saját egészségünk érdekében is
teszünk egy nagy lépést. Minél több ember vesz részt a szemétgyûjtõ akci-
óban, annál jobban rá tudják irányítani a figyelmet környezetünk meg-
óvásának fontosságára. A Budavári Önkormányzat mindezt azzal segíti,
hogy a Föld Napjához kapcsolódva a kerület több pontján, a Vérmezõn, a
Corvin téren és a környezõ játszótereken, valamint a Szentháromság téri
játszótér környezetében biztosította a takarításhoz szükséges eszközöket a
tenni akaró közösségek, lakók számára – emlékeztetett az alpolgármester,
aki képviselõtársaival együtt maga is tevékenyen részt vett a munkában. 

Nem csupán takarítottak, hanem a kerületben évek óta a graffitimente-
sítést végzõ IFOTECH Kft. közremûködésével a park padjainak jó részét
is megszabadították a firkáktól. Szintén megtörtént a firkák eltávolítása a
Szentháromság téri játszótéren, ahol a Budavári Általános Iskola diákjai
dolgoztak. Munkájuk elismeréseképpen a Hilton egy tortát ajánlott fel a
gyerekeknek. 

V I Z I V Á R O S tt V Á R tt K R I S Z T I N A V Á R O S tt N A P H E G Y tt T A B Á N tt G E L L É R T H E G Y

A BU DA P E S T I .  K E R Ü L E T BU D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT L A P J A l W W W. B U DAVA R . H U l XVI .  É V F O L YA M ,  9 .  S Z Á M ,  2011 .  M Á J U S 6 . ,  P É N T E K

Kitakarították a kerületet

Tovább szépül a városrész
Kiemelt feladatának tekinti a Budavári Önkormányzat a tulajdonában álló mûemléki vé-
dettségû lakóépületek felújítását, illetve a házakban található bérlakások korszerûsítését. A
rekonstrukciós program keretében az elmúlt évben négy, idén pedig öt régi épület nyerhette
vissza eredeti szépségét.

A Budavári Önkormányzat évek óta nagy hangsúlyt fektet a kerületben lévõ mûemlék-lakóházak
felújítására. Az évek óta tartó szisztematikus felújítások  eredményeként mára már szinte teljesen
megújult az Iskola utca vagy a Szalag utca és megújult utcakép fogadja a Polgárvárosba érkezõket.

1998 óta összesen 16 önkormányzati mûemlék-
ház teljes felújítását végezte el az Önkormányzat,
jelenleg pedig hat új épület felújítása tart vagy fe-
jezõdött be az elmúlt hetekben.

Elkészült az Iskola utca 12. számú ház teljes fel-
újítása és a lakások korszerûsítése: a házat a pincé-
tõl a padlásig újjá varázsolták. Elkészültek a Fõ
utca 5. és a Fõ utca 20. számú lakóházak is, ame-
lyekben a héjazat, a homlokzatok, a lépcsõház és
a kapualj felújítása mellett a nyílászárók rekonst-
rukciója is megtörtént. Az utolsó simításokat
végzik a szakemberek a kívül-belül felújított
Döbrentei utca 15-ben, ahol a rekonstrukció ré-
szeként a mai kor követelményeinek megfelelõen
átépítették a lakásokat, valamint a tetõtérben egy
új otthont is kialakítottak. Nyárra elkészül a ba-
rokk stílusjegyeket viselõ díszes homlokzat resta-
urálása a Tárnok utca 14-ben, amelyet a lakásbel-
sõk kivételével teljesen egészében felújított az ön-
kormányzat.

A tavalyi esztendõ egyik legjelentõsebb épület-
rekonstrukciója valósult meg a Petermann bíró
utca 9. szám alatt, ahol a lakóház teljes renoválá-
sa mellett több új lakást is kialakított az önkor-
mányzat. Szintén az elmúlt év eredménye volt az
Országház utca 22., a Hunyadi János út 18. és a
Bécsi kapu tér 8. felújítása, utóbbi restaurált utcai
homlokzatát méltán nevezhetjük a Budai Vár
egyik legszebb ékének. 

A munka azonban nem áll meg, az önkormány-
zat további épületek felújítását tervezi. A Kapu-
cinus utca 9. és a Pala utca 8. felújítására pályáza-

tot nyújtottak be, amelynek elbírálása hamarosan megtörténik. A ciklus végéig a Dísz tér 3., a
Döbrentei utca 17., a Fortuna utca 3., a Hess András tér 3., az Úri utca 13. és az Úri utca 58. számú
házak megújítását tervezi a kerület.   

Természetesen a mûemlékházak rekonstrukciója mellett az önkormányzat – pályázat útján - a tár-
sasházak felújítását is támogatja. 

Dr. Jeney Jánosné alpolgármester is segített a játékok letisztításában

IIddõõkköözzii  
kkééppvviisseellõõ-vváállaasszzttááss  
aa  kkeerrüülleettbbeenn
A Budapest I. kerület Helyi Választási Bizott-
sága – képviselõ megbízásról történõ lemon-
dás miatt – a Budapest I. kerület 06. számú
egyéni választókerületében a megüresedett
mandátum betöltésére 2011. május 22. napjá-
ra (vasárnapra), idõközi helyi önkormány-
zati képviselõ választást tûzött ki.
(Választási tájékoztató és a jelöltek bemutatkozása a  2. oldalon) 

Emlékezés a terror 
áldozataira

A Budavári Önkormányzat április 22-én vissza-
helyezte a Lánchíd budai pillérére idõsebb és ifjabb
Hollán Sándor hatvanöt évvel ezelõtt eltávolított
emléktábláját. A vörös terror elsõ budapesti áldoza-
tainak tragédiáját a helyszínen dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester és a Csomós Miklós fõpolgár-
mester-helyettes elevenítette fel.

Kilencvenkét év telt el azóta, hogy a Tanácsköz-
társaság legsötétebb napjaiban a „Lenin fiúk”
brutálisan megkínozták, majd a Lánchídon fejbe
lõtték a Pauler utcai otthonukból néhány órával
korábban elhurcolt idõsebb és ifjabb Hollán Sán-
dort. A terror ártatlan áldozatainak nevét õrzõ
márványtáblát 1946-ban a Rákosi rezsim eltávolí-
totta, az eredetivel megegyezõ emlékmûvet a tra-
gédia kilencvenkettedik évfordulóján a Fõvárosi
Önkormányzat támogatásával a Budavári Ön-
kormányzat eredeti helyén állította vissza.

(Folytatás az  5. oldalon) 

Idén május 7-én lesz 211 éve, hogy Ludwig van Beetho-
ven a Budai Várban hangversenyezett József nádor elsõ
feleségének, Alexandra Pavlovna nagyhercegnõnek ne-
venapján. A Budavári Önkormányzat 2000 óta évente
megünnepli a jeles eseményt a hangverseny egykori hely-
színén, a Várszínházban. Az évfordulón háromnapos
koncertsorozattal tisztelgünk a bécsi klasszika legna-
gyobb zeneszerzõje elõtt: 

Május 6-án este fél 8-tól Grego (Földvári Gergely)
zongorista, zeneszerzõ ad klasszikus és jazz zongorahang-
versenyt a Városháza aulájában (Budapest, I.,  Kapisztrán
tér 1.). Koncertjén a saját szerzemények mellett Beetho-
ven, valamint Mozart és Haydn mûvek is elhangzanak.

Május 7-én, az ünnepi évfordulón két rendezvény is
várja az érdeklõdõ közönséget: 

16.30 órától az MTA Zenetudományi Intézet Bartók-termében (Budapest, I., Táncsics Mihály u.
7.) Beethoven teadélután. Mácsai János zenetudós és hangszerrestaurátor vendége Somlai Petra
Hollandiában élõ fortepianista, aki mûvésztársaival korai Beethoven darabokat mutat be a múze-
um Broadwood fortepianóján. Széles repertoárja ellenére legszívesebben barokk és klasszikus zenét
játszik korabeli hangszereken. Közremûködik: Kertész Ágnes – hegedû, Maróth Bálint – cselló.

19.00 órakor a Budavári Önkormányzat koszorút helyez el Beethoven emléktáblájánál a Vár-
színháznál. (Budapest, I., Színház u. 1-3.). Este fél 8-tól a neves angol barokkzenei együttes a Salo-
mon Quartet lép fel a Várszínházban, Simon Standage vezetésével. A neves hegedûmûvész neve
minden bizonnyal ismerõsen cseng a magyar zenekedvelõ közönség számára is, hiszen Standage a
XVII.–XVIII. század zenéjének egyik specialistája. Az évfordulós hangversenyen a Salomon Quar-
tet Beethoven és Haydn vonósnégyeseit adja elõ. Az együttes tagjai: Simon Standage, Catherine
Martin – hegedû, Andrew Skidmore – brácsa, Thomas James Dunn – cselló. 

Május 8-án 19.30 órakor az MTA budavári kongresszusi termében (Budapest, I., Országház u.
28-30.) ünnepeljük Európát Ránki Dezsõ és Klukon Edit zongorajátékával. Itt kerül bemutatásra
Liszt Ferenc kétzongorás átirata Beethoven IX. szimfóniájából. A mûvet az elõadóházaspár már
nagy sikerrel játszotta világszerte, és külön öröm a szervezõk számára, hogy ez alkalommal a
„Beethoven Budán” sorozat Európa-napi koncertjének adhat rangot ezzel a különleges elõadással.
Klukon Edit és Ránki Dezsõ 1985 óta rendszeresen koncertezik együtt négykezes és kétzongorás
mûvekkel, a magyarországi hangversenyek mellett felléptek többek között Párizsban, Milánóban,
Münchenben, Londonban, Barcelónában, Bécsben, Washingtonban, New Yorkban, Tokióban és
Sao Paulo-ban. 

A Budai Várban megrendezésre kerülõ három napos Beethoven-sorozatra belépõk egységesen
2.500 forintos áron vásárolhatók a www.ticketpro.hu és a www.jegy.hu honlapokon, valamint min-
den jelentõsebb jegyirodában. Bõvebb információ a programokról a www.budavar.hu és a www.ze-
neszalon.hu honlapokon olvasható. 

A Fõ utca 20. számú ház megújult homlokzata
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Tisztelt Választópolgárok!

A Budapest I. kerület 06. számú egyéni választókerületében
2011. május 22. napjára (vasárnapra) kitûzött idõközi önkor-
mányzati képviselõ választással kapcsolatban a Várnegyed
április 8-i számában megkezdett választási tájékoztatónkat az
alábbiakban folytatjuk: 

Az idõközi választáson kizárólag a 06. számú egyéni választó-
kerületben bejelentett lakóhellyel vagy ennek hiányában bejelen-
tett (lakcímkártyán feltüntetett) tartózkodási hellyel rendelkezõ
választópolgárok szavazhatnak.

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

Szavazni kizárólag személyesen 2011. május 22-én, vasár-
nap reggel 6 órától este 19 óráig lehet, a lakóhelye szerint ki-
jelölt, az értesítõn feltüntetett szavazókörben lehet.

A szavazásról

Az elsõként szavazó választópolgár jelenlétében – aki a szavazat-
számláló bizottság tagja nem lehet - a szavazatszámláló bizottság
a szavazás megkezdése elõtt az urnák állapotát megvizsgálja. 

Az urnákat az elsõként szavazó választópolgár jelenlétében
kell lezárni úgy, hogy azokból az urna szétszedése nélkül ne le-
hessen szavazólapot eltávolítani.

Ezt követõen a szavazatszámláló bizottság az urnába ellenõrzõ
lapot helyez, amely tartalmazza az ellenõrzõ lap elhelyezésének
idõpontját, valamint a szavazatszámláló bizottság jelen lévõ tag-
jainak és az elsõként szavazó választópolgárnak az aláírását.

A szavazás idõtartama alatt a szavazóhelyiségben a választó-
polgárok csak a választójog gyakorlásához szükséges ideig tar-
tózkodhatnak.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a név-
jegyzékben szerepel.

A szavazatszámláló bizottság – a személyazonosság és a lak-
cím megállapítására alkalmas igazolvány alapján – megállapítja a
szavazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a
névjegyzékben. 

Szavazni a következõ okmányok együttes bemutatásával
lehet:

a) a lakcím igazolására is alkalmas, érvényes személyazonosító
igazolvány , vagy 

b) lakcímigazolvány és
- személyazonosító igazolvány, vagy 
- útlevél, vagy
- 2001. január 1-jét követõen kiállított (kártya formátumú) veze-

tõi engedély.
Lejárt érvényességû okmányokkal nem lehet szavazni, ez

esetben a szavazatszámláló bizottság visszautasítja a választó-
polgárt, ezért kérjük, ellenõrizzék okmányaikat.

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópol-
gárt, aki nem tudja személyazonosságát és lakcímét hitelt ér-
demlõen igazolni, vagy nem szerepel a névjegyzékben.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság
átadja a választópolgár részére a szavazólapot és a borítékot. A
szavazólapot a választópolgár jelenlétében kell lebélyegezni. A
szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezû
aláírásával igazolja. Az írásképtelen választópolgár helyett – e
tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bizottság két tagja írja
alá a névjegyzéket.

A szavazatszámláló bizottság, amennyiben azt a választópol-
gár kéri szükség esetén – a választópolgár befolyása nélkül –
megmagyarázza a szavazás módját.

A szavazáskor Ön kizárólag csak egy jelöltre szavazhat. 
A szavazólap kitöltéséhez szavazófülke áll a választópolgár

rendelkezésére. A szavazófülke használatára a választópolgár
nem kötelezhetõ. A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a sza-
vazó tartózkodhat a szavazófülkében. 

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet, a sza-
vazólapon szereplõ jelölt, neve alatti, feletti vagy melletti körbe
tollal írt, egymást metszõ két vonallal: +, vagy X jellel. 

Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetõ figyelembe.
A választópolgár a szavazólapot borítékba teszi és a szavazat-

számláló bizottság elõtt urnába helyezi. 
Ha a választópolgár a borítéknak az urnába történõ helyezése

elõtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott sza-
vazólapot a bizottság bevonja, helyébe új szavazólapot ad ki, és
ezt a tényt jegyzõkönyvben rögzíti.

A bizottság a rontott szavazólap helyett újat – személyenként
– csak egyszer adhat ki.

A szavazatszámláló bizottság elnöke 19 órakor bezárja a szava-
zóhelyiséget. Azok a választópolgárok, akik a szavazóhelyiség-
ben vagy annak elõterében tartózkodnak, még szavazhatnak.
Ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

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

Az a személy, akinek sem érvényes lakóhelye, sem érvényes
tartózkodási helye nincs, de az adott településen településszintû
lakcímmel rendelkezik (Budapest, I. kerület) csak abban az
esetben lenne választójogosult, ha az idõközi választásra abban
az egyéni választókerületben kerülne sor, amelyben az általános
önkormányzati választáson is szavazhattak a település szintû
lakcímmel rendelkezõ személyek. Tehát ezen az idõközi válasz-
táson nem rendelkeznek választójogosultsággal. 

Igazolással szavazás

Az idõközi választás esetén igazolással csak az szavazhat, akinek
a lakóhelye és tartózkodási helye egyaránt a választással érintett
választókerület területén belül található. Az igazolással szavazás
feltétele, hogy a választópolgár lakóhelye mellett legkésõbb a vá-
lasztás kitûzését (2011. március 21.) megelõzõ 30. napig létesítet-
te a tartózkodási helyet, amely a szavazás napján is érvényes.

Abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön tartóz-
kodik, választójogát nem tudja gyakorolni.

A mozgásukban gátolt választópolgárok mozgóurnát írás-
ban igényelhetnek. A kérelmet a szavazás napjáig postai úton a
Helyi Választási Iroda Vezetõjéhez (Budapest, 1014 Kapisztrán
tér 1.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Okmányiro-
dáján (1013 Attila út 12.), illetve a szavazás napján az értesítõn fel-
tüntetett szavazókör szavazatszámláló bizottságához kell be-
nyújtani. 

Kampány

A közszemlére tett névjegyzék (fény) másolatát a Helyi
Választási Iroda vezetõje a jelölt, jelölõ szervezet által írásban be-
jelentett igénye alapján díjfizetés ellenében, azonos feltételek
mellett 2011. május 2. napját követõen adja át. Ugyan ezen idõ-
ponttól adja át a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgál-

tatások Központi Hivatala a névjegyzékben szereplõ választó-
polgárok családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek, je-
lölõszervezeteknek kérésükre, díjfizetés ellenében, azonos felté-
telek mellett. Az így teljesített adatszolgáltatás adatait legkésõbb
2011. május 22-én meg kell semmisíteni. Az errõl készült jegyzõ-
könyvet 2011. május 25-ig a Helyi Választási Iroda vezetõjének át
kell adni.  

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

ték, 2011. június 22-ig köteles eltávolítani.
Várható, hogy a választókat közvélemény kutatók keresik

meg. Közvélemény kutatás esetén a válaszadás önkéntes, a vá-
lasztópolgár nyilatkozattételre nem kényszeríthetõ. A közvéle-
mény kutatók csupán a választásra szolgáló épületbõl kilépõket
kérdezhetik meg.

Tisztelt Választópolgárok!

A választási eljárásról szóló, többször módosított 1997. évi C. tör-
vénynek a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek,
valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán tör-
ténõ végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet 6. §. (1)
bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szavazókö-
rökrõl, a szavazatszámláló bizottság tagjairól, a Helyi Választási
Iroda vezetõjérõl és a Helyi Választási Bizottság tagjairól az aláb-
biak szerint tájékoztatom a Budapest Fõváros I. kerület választó-
polgárait:  

Az idõközi választással érintett I. kerület szavazókörei – cím-
mel, és a megválasztott szavazatszámláló bizottság tagjai az
alábbiak:

06. számú egyéni választókerület 
11.  számú szavazókör 
(címe: Szociális Szolgáltatási Központ – 1012 Attila út 89.)
Megválasztott tagok: Dr. Hegedûsné Schmidt Ágnes, Molnár

Zita, Barbóczai György.
12. számú szavazókör 
(címe: Petõfi Gimnázium – 1013 Attila út 43.)
Megválasztott tagok: Holop Enikõ, Mátéffy Emese, Berner

Zsuzsanna.
A Budapest I. kerületi székhellyel mûködõ Helyi Választási

Iroda helyettes vezetõje: Fekete Sándorné, Budapest Fõváros I.
kerület Budavári Önkormányzat okmányiroda vezetõ, Polgár-
mesteri Hivatal, 1013 Attila út 12. Telefon: 489-4441, fax: 489-
4444.

A Helyi Választási Bizottság megválasztott tagjai: dr. Eszter
Elemér – a bizottság elnöke, dr. Lábodi Imre – a bizottság elnök-
helyettese, Pálffy László – bizottsági tag.

A bizottság székhelye: Polgármesteri Hivatal – 1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1. Telefon: 458-3015, telefax: 458-3001.

A Helyi Választási Iroda a szavazás napján az Attila út 12. szám
alatti Okmányirodán mûködik, elérhetõ telefonja: 489-4441, 489-
4443. 

Fekete Sándorné,
a Helyi Választási Iroda helyettes vezetõje

Választási tájékoztató

KKöözzlleemméénnyy
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Budapest I. kerület Helyi Választási Bizottsága 2011. április 22-ig a
06. számú egyéni választókerületben 4 egyéni képviselõ jelöltet vett nyilvántartásba. Nyilvántartásba vett jelöltek: 

EVK

06.

Fidesz-KDNP

Horváth Csilla Horváth Eszter Mathauser András Walthier Tamás

MSZP LMP Jobbik

Jelölõ szervezet



Felhívás a Budavári Semmelweis Ignác Díj 
2011. évi díjazottainak jelölésére
Felhívjuk a kerületi választópolgárok, I. kerületi szék-
helyû, illetve tevékenységét részben vagy egészben az
I. kerületben kifejtõ civil szervezet, kamara, továbbá
egészségügyi intézményvezetõk, intézményi érdek-
képviseletek figyelmét, hogy a Budavári Semmelweis
Ignác Díj 2011. évi díjazottaira 2011. május 13-ig te-
hetnek javaslatot. A Budavári Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete a díj adományozásával ismeri el az I. kerü-
letben az egészségügyi, szociális ellátás területén leg-
alább öt éve kiemelkedõ munkát végzõ személyeket,
akik hozzájárultak  az ellátás színvonalának emelésé-
hez. Várjuk az indoklást is tartalmazó írásos javaslato-
kat, melyeket legkésõbb 2011. május 13-ig lehet be-
nyújtani az I. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti
Irodáján (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.). Infor-
máció: dr. Pótor Zita (tel: 458-3051).

TeSzedd! 
Önkéntesen a tiszta Magyarországért!
Május 21-én kerül sor az ország történetének eddigi
legnagyobb önkéntes akciójára. „TeSzedd! Önkénte-
sen a tiszta Magyarországért” mottóval a Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Vidék-
fejlesztési Minisztérium az Önkéntes Központ Alapít-
vánnyal együttmûködve országos hulladékgyûjtõ ak-
ciót szervez. 2011 az Önkéntesség Európai Éve. Szá-
mos európai példa igazolja, hogy a környezetünkben
fellelhetõ hulladékok összegyûjtésébõl akár valódi kö-
zösségi élmény is lehet. Teszedd.hu – ezen az interne-
tes címen találják az érdeklõdõk azt a regisztrációs fe-
lületet, melyen önkéntesnek jelentkezhetnek. A re-
gisztrálókkal személyesen veszik fel a kapcsolatot az
akció helyi szervezõi, akik nem csupán a részletekrõl
tájékoztatnak, hanem a hulladékgyûjtõ csapatok szer-
vezésében is segítséget nyújtanak. A szervezõk nem-
csak a gyûjtésben, hanem a hazánkban található ille-
gális hulladéklerakó helyek feltérképezésében is szá-
mítanak a polgárok segítségére. A Teszedd.hu honla-
pon az emberek közösen állíthatják össze Magyar-
ország elsõ hulladéktérképét. A regisztrációhoz, illetve
a programmal kapcsolatos bõvebb információkért lá-
togasson el az akció honlapjára: www.teszedd.hu.

Rajz- és fotópályázat gyerekeknek 
és felnõtteknek
A Föld Napján hirdette meg a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és a
Vidékfejlesztési Minisztérium a szeptemberi Európai
Mobilitási Hét és Autómentes Naphoz kapcsolódó, ha-
gyományos rajz- és fotópályázatot. A közlekedési-
környezetvédelmi rendezvénysorozatot beharangozó
pályázat idei jelmondata „Közlekedj ÖKOsan!”. Az al-
kotásokat összesen hat (korosztályonként egyéni és
csoportos, valamint családi) kategóriában értékelik. A
legsikeresebb mûvek alkotóit értékes díjakkal jutal-
mazzák. A pályázatok postára adási határideje: 2011.
július 15. éjfél. A részletes pályázati kiírás a www.kor-
many.hu oldalon olvasható. 

Önkormányzati pályázatok
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvá-
nos pályázatot hirdet a Budapest I. kerület, Iskola u.
28. alatti felépítményes ingatlan bérbeadására, vala-
mint a Budapest I. kerület, Szentháromság téri pavi-
lonsorban található kávézó bérbeadására. A pályáza-
tok beadási határideje: 2011. május 24-én 10.00 óra.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó kiírások
megtekinthetõk a www.budavar.hu internet címen, a
Pályázatok hasáb Vagyoni Iroda hivatkozása alatt, va-
lamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
ügyfélszolgálati irodáján: Budapest I. kerület, Ka-
pisztrán tér 1. Tel.: (1) 458-3000, 458-3030.

**        **        **
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvá-
nos pályázatot hirdet a Budapest I. kerület, Horváth
kertben épülõ pavilon kávézójának és újságárus helyi-
ségének bérbeadására. A pályázat beadási határideje:
2011. június 9-én 10.00 óra. A pályázat részletes fel-
tételeit tartalmazó kiírás megtekinthetõ a www.buda-
var.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. Tel.: (1) 458-
3000, 458-3030.
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Elfogadta a képviselõ-testület az önkormányzat
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és va-
gyonának alakulásáról szóló beszámolót, majd
módosította az idei költségvetési rendeletét. A
fejlesztési kiadások elõirányzatai a költségvetés-
ben 88,9 millió forinttal növekednek; ezek közül
a legjelentõsebb tétel a Hilton elõtti buszforduló
kivitelezése, melyre az általános tartalékból to-
vábbi 50 millió forintot különítettek el.

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, termé-
szetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátá-
sokról szóló rendeletét szintén módosította a tes-
tület: a bölcsõdei ellátásra vonatkozóan új, részle-
tes szabályozás született. Ez alapján a bölcsõdei
felvétel során egyértelmûen elsõbbséget élveznek
az I. kerületi lakóhellyel (ennek hiányában tartóz-
kodási hellyel) rendelkezõ és életvitelszerûen is a
kerületben élõ családok gyermekei, továbbá na-
gyobb súllyal esnek latba a szociális szempontok. 

A változtatások kapcsán dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester elmondta: a szigorításokra elsõsor-
ban azért van szükség, mert sokan csak ezért jelent-
keznek be a kerületbe, hogy az itteni intézmények-
be járathassák gyermekeiket, ezt azonban más ke-
rületek, települések helyett tartósan nem tudják fi-
nanszírozni. A bölcsõdei gondozás az egyik legdrá-
gább ellátási forma, amelyhez messze nem elegen-
dõ az állami normatíva, ezért – ahogy a polgármes-
ter fogalmazott – „ezen a kényszerpályán kell meg-
találni a legoptimálisabb megoldást”.

A szabályozásba került többek között, hogy a
bölcsõdei ellátást meg kell szüntetni a testvér szü-
letése után, a szülés utáni 30. nappal. Váradiné
Naszályi Márta (LMP) e rendelkezéssel kapcsolat-
ban egy módosító javaslatot fogalmazott meg: sze-
rinte ilyen esetben biztosítani kellene a gyermek
idõszakos ellátásba való átvételét. A testületi
többség ezt az indítványt elutasította, dr. Nagy
Gábor Tamás válaszából azonban kiderült: bár az
említett esetekben normatívan nem tudják bizto-
sítani az ellátást, ilyenkor is fennáll az idõszakos
gyermekfelügyelet lehetõsége.

Magyar Mesemúzeum a Tabánban

Kányádi Sándor költõ ötlete nyomán, a Petõfi
Irodalmi Múzeummal együttmûködve tavaly óta
dolgozik az önkormányzat annak érdekében,
hogy létrejöhessen a kerületben a Magyar Mese-

múzeum. A gyûjteményt a Döbrentei utca 15.
szám alatti mûemléképület földszintjén helyez-
nék el. A teljes épület helyreállítására már eddig
is sokat költöttek – a tetõzettel, szigeteléssel, resta-
urálással, gépészettel kapcsolatos munkálatokra
szerzõdött összeg megközelíti a 220 millió forin-
tot –, a kiszemelt helyiségek múzeummá alakítá-
sához azonban még további kiadásokra van szük-
ség, s ehhez pályázati formában remélnek állami
támogatást. Hogy a pályázati feltételeknek meg
tudjanak felelni, a leendõ Mesemúzeumot a Bu-
davári Mûvelõdési Ház telephelyeként jelölték
meg az intézmény alapító okiratában.

A Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont ala-
pító okiratát is módosították a képviselõk. Az in-
tézmény használatába került ugyanis egy 256
négyzetméteres közösségi tér, illetve egy 60 négy-
zetméteres terasz a nemrégiben elkészült Oxygen
wellness-központ épületében.  

Új tagok a közalapítványoknál

Jóváhagyta a testület a kerületi közalapítványok
tavalyi munkáját bemutató beszámolókat, majd
megválasztották e szervezetek kuratóriumi és el-
lenõrzõ bizottsági tagjait és elnökeit. Mivel dr.
Nagy Gábor Tamás mind a négy kuratóriumban
betöltött tagságáról lemondott, továbbá három
másik személy sem tudja a továbbiakban ellátni a
tagsággal együtt járó teendõit, helyükre új tago-

kat választottak. A Márai Sándor Kulturális Köz-
alapítványnál Bakó Károlyné, a Népjóléti Köza-
lapítványnál Kota Mária, a Budai Vároltalmazó
Közalapítványnál Baliga Kornél és Pálffy László,
a Közbiztonsági Közalapítványnál Kuzma József,
Király Richárd és Szabó Roland lett kuratóriumi
tag. A Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumi
elnöki tisztségében szintén változás történt: ezt a
megbízatást a továbbiakban Kuzma József helyett
dr. Cserháti László Gábor látja el.

A törvényi elõírások alapján bírósági ülnökök
személyérõl szintén szavazott a testület. Szakmai
tapasztalatuk és iskolai végzettségük alapján Abo-
nyi Tóth Istvánnét, Kota Máriát és Fehér Györ-
gyit bírósági ülnöknek, Vetõné Pásztor Máriát és
Kürtiné Badár Ágnest pedagógus bírósági ülnök-
nek választották meg a Budai Központi Kerületi
Bíróságra. 

Felnõtt fogorvosi praxis értékesítéséhez is hoz-
zájárultak a képviselõk. Dr. Handa Tibor fogor-
vos helyett július 1-jétõl dr. Iványi József Gézával
találkozhatnak a betegek az új Roham utcai ren-
delõben.

Könyvet házhoz!

A Budavári Önkormányzat és a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár együttmûködésével, a képviselõ-
testület támogatásával májustól újraindul a ke-
rületben a „Könyvet házhoz!” szolgáltatás. Az
együttmûködés révén az idõs, beteg, mozgásuk-
ban korlátozott, otthonukhoz kötött kerületi la-
kók a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Krisztina
körúti Márai Sándor Könyvtárának állományá-
ból házhoz rendelhetnek könyveket, hangos-
könyveket, folyóiratokat. Az igényeket a kerületi
könyvtár felé telefonon (356-4694) és e-mailen
(fszek0101@fszek.hu) is lehet jelezni. Az olvasni-
és hallgatnivalókat a Budavári Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgáltatási Központ havonta egy alka-
lommal fogja kiszállítani a jelentkezõknek.     

- d -

Lemondott kerületi jegyzõi tisztségérõl dr. Deák
Ferenc, aki 2011. május 2-tól a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium alkotmányjogi fõosztá-
lyát vezeti. A jegyzõi álláshelyre a Budavári Önkor-
mányzat pályázatot ír ki, a feladatot átmenetileg
Tánczosné dr. Pósa Ibolya aljegyzõ látja el.  

A képviselõ-testületi ülésen történt

Változnak a bölcsõdei ellátás szabályai
Módosította a bölcsõdei ellátás feltételeit meghatározó rendeletét a
Budavári Önkormányzat, mindenekelõtt azzal a szándékkal, hogy az
életvitelszerûen az I. kerületben lakó, s az ellátásra leginkább rászoruló
családok gyermekeit tudják felvenni a korlátozott számban rendelkezés-

re álló férõhelyekre. Április 28-án tartott ülésén a „Könyvet házhoz!”
program folytatásáról is döntött a képviselõ-testület: májustól ismét ren-
delhetnek könyveket, hangoskönyveket, folyóiratokat az otthonukhoz kö-
tött idõs, beteg, mozgásukban korlátozott kerületi lakók.

A Kerület Napja
Zárt ülésen döntött a Képviselõ-testület a Buda-
vár Díszpolgára cím adományozásáról. A kitün-
tetést a Kerület Napján, Budavár visszafoglalásá-
nak 162. évfordulóján, május 21-én, szombaton
16 órakor adják át a Városházán. A Honvédelem
Napja alkalmából a Magyar Hagyományõr Vi-
lágszövetség és a Magyar Huszár és Katonai Ha-
gyományõrzõ Szövetség idén is megrendezi a Ta-
vaszi Emlékhadjáratot. Ennek részeként Buda-
vár bevételére emlékezve május 22-én, délelõtt 10
órától zenés felvonulást, történelmi elõadást, ko-
szorúzási ünnepségeket, élõ huszártábort, huszár-
konyha fõzõbemutatót és szabadtéri fotókiállítást
szerveznek a Kapisztrán téren. A programokra
mindenkit szeretettel várnak.

Az önkormányzathoz és szerkesztõségünkhöz
is számtalan megkeresés érkezett azzal kap-
csolatban, hogy a Tabánban vigalmi negye-
det akarnak kialakítani. A Várnegyed utá-
najárt a témának. Az önkormányzat nem
támogatja az elképzelést.      

Borpiknik a város közepén. Ezt az alcímet kapta a
Szexi Budapestet! vitairat egyik fejezete, amely-
ben a Bojár Iván András által vezetett Szeretem
Budapestet Mozgalom a Tabánnal kapcsolatos
jövõbeni elképzeléseit ismertette. Koncepciójuk
középpontjában az az alapvetés áll, hogy a jelenle-
gi Tabán kihasználatlan, gyakorlatilag tetszha-
lott. Ennek oka, hogy lejtése miatt nem képes
olyan pihenõparkként funkcionálni mint a
Margitsziget vagy a Városliget. A vitairat megálla-
pítja, hogy „A Tabán soha nem tudott Buda
„Centrálparkjává” válni”, évente csupán néhány
nagyobb rendezvény helyszíne, ezek a programok
azonban nem kötõdnek a Tabán évszázados ha-
gyományaihoz. Holott – a Szeretem Budapestet
Mozgalom szerint – a területet megfelelõ ingat-
lanfejlesztõi, eseményszervezõi és kereskedelemi
gondolkodással, illetve helyismerettel „Budapest
egyik legsajátosabb attrakcióhelyszínévé lehetne
formálni”. 

Úgy vélik, hogy Bojár Iván András kezdemé-
nyezésére a Budai Vár oldalában kiépített szõlõs-
kert folytatásaként a közeli Tabánban újra meg-
jelenhetne az egykor virágzó borkultúra. Min-
dezt a Tabán olyan jellegû építészeti telepítésével
képzelik el, amely nem befolyásolja a meglévõ
zöldterületi adottságokat. Mivel a területen év-
századokon keresztül kiváló minõségû kadarkát
termesztettek, a hagyományõrzés jegyében a Bu-
dai Vár szõlõskertjéhez hasonlóan itt is szõlõül-
tetvényeket telepítenének. Ehhez társulna a bo-
rospincék, valamint a nyári idõszakban kerthe-
lyiségek létesítése. 

Bár a tabáni borpiknik terve egyelõre nem
több egy civil szervezet ötleténél, az elképzelés ala-
posan felbolygatta a kerület közvéleményét. A
környéken élõk közül sokan ellenzik a Tabán
bármilyen jellegû újbóli beépítését. Azt mond-
ják, meg kell tartani a parkot, annál is inkább
mert Budapesten egyre csökkennek a zöldfelüle-
tek, a Tabán pedig egy olyan üde színfolt, ahová
Pestrõl is sokan eljönnek pihenni, sportolni vagy
csak egy jót sétálni. Idézet egy olvasói levélbõl:

Tisztelt Szerkesztõség!
A Tabán új hasznosításának terve borzolja az itt la-
kók kedélyét. A terv elsõ olvasatra igen tetszetõsnek tû-
nik, de ma Magyarországon bárki is komolyan gon-
dolhatja, hogy egy ilyen beruházás komoly környezet-
károsítás nélkül jöhet létre (22 borospince, közmûvek
építése - itt kõ kövön nem marad)? A mai turisztikai
fejlesztések elsõdleges szempontja a fenntarthatóság,
mely nem valósulhat meg másként, ha a fejlesztés köz-
vetlen környezetében lakó emberek véleményét nem kér-
dezik meg, nem vonják be a koncepció kidolgozásába.
Nem gondolom, hogy lenne olyan naphegyi, a Tabán
környezetében élõ ember, aki közvetlen szomszédságá-
ban vigalmi negyedet szeretne.

Valószínûsítem a koncepció megálmodója még nem
sétált végig a ,,tetszhalott”. Tabánon a május 1-i ren-
dezvény után (környezeti károk, zaj, garázdaság),
amit az ember egy-két napig elviseli de mindennap
biztos nem. Kérdezzük meg a Tabáni tájfutókat, hogy
alkalmas-e a Tabán futásra? Kérdezzük meg a gyere-
keket, hogy a szánkózó domb alkalmas-e szánkózás-
ra? Kérdezzük meg az iskolásokat, hogy jól esik-e ne-
kik a Tabánba kimenni egy-egy órára? Vagy kérdez-
zük meg az embereket, hogy jól esik-e nekik a lakásuk-
tól néhány percre lévõ zöld területre kimenni és ott nem
csinálni semmit csak csendesen sétálni és élvezni?

Kérem amennyiben érdekli Önöket ez a téma, foglal-
kozzanak vele, hogy minél több ember megismerhesse
ezt a szörnyû ötletet és tiltakozhasson ellene.

(név és cím a szerkesztõségben)

Sokan fogalmazzák meg tiltakozásukat az inter-
netes közösségi oldalakon is. A Tabáni Kutyaba-
rátok Egyesülete már aláírásgyûjtésbe is kezdett a
Tabán megmentésért. 

Tisztelt Várnegyed!
„A Tabán parkot nagy veszély fenyegeti - áll egy má-
sik, a szerkesztõségünkhöz érkezett levélben. -
Egy építész a mögötte álló vállalkozókkal több mint
húsz vendéglátóipari egységet akar építeni a Tabán
park kellõs közepébe. Egy úgymond vigalmi negyede-
det. Ez azzal járna, hogy a parkban emelt épületekhez
aszfalt utakat is építenének, amiken teherautókkal
hordanák az árut. Buszok, szemét és tömegturizmus
lepné el a környéket. A Tabán mint park megszûnne
létezni.” – aggódnak olvasóink.
Mint lapunk megtudta, a tabáni vigalmi ne-

gyed kialakításáról az önkormányzathoz nem ér-
kezett megkeresés vagy bármilyen hivatalos tájé-
koztatás. 

Maga a terület fõvárosi tulajdonban van, ki-
emelt zöldfelületként a Fõkert ZRt. kezeli. A ke-
rületi építési szabályzat vonatkozó része szerint az
övezetben lakóépületet, önálló intézményi és
szolgáltatási épületet, ipari létesítményt, raktáro-
zási építményt, üzemanyagtöltõ állomást, bánya-
területet, a ZKK keretövezeten belüli telkeken
mélygarázst elhelyezni, a meglévõ épület haszná-
lati módját e célra megváltoztatni nem lehet.

A vitairat a legutóbbi testületi ülésen is szóba
került, dr. Nagy Gábor Tamás elmondta, hogy az
önkormányzathoz nem érkezett hivatalos meg-
keresés ez ügyben. A polgármester hangsúlyozta,
hogy nem támogatja az ötletet, mert ez a helyhez,
a parkba nem illik. Emlékeztetett rá, hogy koráb-
ban a Várbazárban szerettek volna kialakítani
egy romkocsmát, de az önkormányzat azt is meg-
akadályozta.

A Szeretem Budapestet Mozgalom válaszát lap-
zártánkig nem kaptuk meg. 

- p á -

Tiltakoznak a környéken élõk

Borpiknik a Tabánban?
Szociális bolt helyett 
kerületi kártya
Többen is érdeklõdtek a Várnegyed újságnál
és a Polgármesteri Hivatalban arról, hogy mi-
kor lesz szociális bolt az I. kerületben. Az ere-
deti tervek szerint a szociális boltokat a kör-
nyékbeli gazdák látják el terményeikkel, s  a  vi-
szonteladók kikapcsolásával a többi üzlethez
képest akár 20-30 százalékkal olcsóbban vásá-
rolhatnának így az emberek. Az eddigi tapasz-
talatok azonban azt mutatják, hogy ezek az el-
képzelések nem váltak valóra. Ezért az önkor-
mányzat inkább kerületi kártya bevezetését
tervezi a közeljövõben. Rövidesen felveszik a
kapcsolatot a helyi vállalkozókkal, hogy a ked-
vezményekrõl egyeztessenek. 
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Költõ a hargitai kõ elõtt

Kányádi Sándor 
születésnapjára
„Gyerekkorom óta a könyv a legértékesebb jó-
szág. Az volt apám csekélyke gazdaságában is.
Ha mi egy jó könyvbe fogtunk – én olvastam,
õ hallgatta -, várhatták a bivalyok az itatást.”
Kányádi Sándor írta ezt a kedves emlékezést,
épp negyven évvel ezelõtt. Hozzátehetjük, mi-
lyen szerencse, hogy így történt, mert a lomha
bivaly igénytelen, s így mindig maradt idõ e
nemes szenvedélyre.

Nekünk is ezt a fekete szikla-állatot kellene
tartanunk, ha Kányádi-kötetet vennénk a ke-
zünkbe. Akárhol föllapozzuk, sorjáznak a fájó-
szép versek: a nagygalambfalvi árvaságról, a ko-
lozsvári tavaszról, a református kollégium di-
ákéveirõl, elsõ kötetének, a Virágzik a cseresz-
nyefa megjelenésének (1955) az örömérõl...

Keresem legkedvesebb versét egy régi váloga-
tásban. Hová lett? Nincs benne? Itt van, csak
nem gondoltam, hogy 1968-ban vetette papír-
ra. Kós Károly arcképe alá: „Hajlékot Isten-
nek, / hajlékot embernek / kõbõl, fából / há-
zat, / raktál a léleknek / kõnél, cserefánál /
erõsebb igékbõl / várat. // Áldjon érte Isten, /
áldjon érte ember; / Isten s ember dolga. /
Falak omolhatnak, / kövek is váshatnak, / ma-
gaslik, nem porlad / a megtartó példa. // Ba-
rázdált orcádról / az idõ aláfoly, / mint az olva-
dó hó / a vén Maguráról.”

Áprily Lajos, Jékely Zoltán, Szilágyi Domo-
kos, Lászlóffy Aladár, Sütõ András, Székely
János, Páskándi Géza, Beke György az erdélyi-
séget „világfigyelõ tetõvé” emelték. A varázsla-
tos tájat, archaikus és történelmi hagyomá-
nyokat, gondokat, örömöket vállalva építet-
ték életmûvük centrumába. Kányádi Sándor
méltó a nagy elõdökhöz: az egész magyar
nyelvterületen a legszeretettebb és féltettebb
alakja irodalmunknak! Vallomásos sorskölté-
szete szinte belénk égeti a kisebbségi lét fájdal-
mát. És reménytelen reményét is. Krónikás,
zsoltáros ének ez, egy szál furulya törékeny
hangjának kíséretével.

A Küküllõ, a Nyikó, az Olt, a Maros, a Har-
gita övezte gyönyörû táj tündököl ebben a
vershazában. Falvak és a paraszti világ nehéz és
tiszta élete. És újabban Budapest emberdzsun-
gele. A Várnegyed ódon-szép házai, a Döbren-
tei tér, ahol annyi utánjárás után végre áll a ha-
talmas hargitai szikladarab, a költõ régi kedves
álma, amit a Székelyföldrõl szállítottak ide. A
kút hûs vize úgy oltja a vándor szomját, ahogy
névadójának, Benedek Eleknek örök meséi.

Bizony repül az idõ. Két éve, hogy 80. szüle-
tésnapján egy nemzet köszöntötte. Írótársak,
barátok, gyerekverseiért rajongó kicsinyek.
Nem tudom, maradt-e az ünnepi vörösbor-
ból? Sül-e friss pogácsa? Mi viszünk a legjobbik-
ból, hogy köszöntsük egyik legnagyobb köl-
tõnket: Isten éltesse a 82 éves, örökifjú Ká-
nyádi Sándort!                                                  F. F. L.

Megszólaltak 
a harangok
Húsvéthétfõn öthónapos hallgatás után szó-
laltak meg elõször a Mátyás-templom harang-
jai. Egy jótékonysági koncert keretén belül - az
összeget egyebek mellett a toronyról még hi-
ányzó fazsaluk beépítésére fordítják - Mátéffy
Balázs, a templom múzeumvezetõje mutatta
be az érdeklõdõknek a harangokat. 

Egyenként, majd a mûsor záróakkordja-
ként együttesen szólalt meg a templom felújí-
tott két történelmi és négy újraöntött ha-
rangja. 

A harangrekonstrukciót a Norvég Alap és
a Budavári Önkormányzat támogatásával, va-
lamint szponzorok bevonásával sikerült meg-
valósítani.

Meglehetõsen borús, záporokkal-zivatarokkal súlyosbított idõjá-
rást jósoltak a meteorológusok május 1-jére, ám a Tabán Feszti-
vál szervezõi, elõadói és a közönség nagy örömére mégsem mosta
el az esõ a koncerteket. Idén a Cool On Tool nevû, Pély Barna és
Fecske András István nevével fémjelzett, tavaly alakult rock-for-
máció indította a programot, majd Keresztes Ildikó, és a fesztivál
kihagyhatatlan fellépõje, Török Ádám lépett színpadra, aki a
Minivel a kezdetek óta résztvevõje a zenés majálisoknak. Utánuk
Frenreisz Károly és Szûcs Antal Gábor énekelték a Skorpió sláge-
reit, Nagy Feró pedig a Beatricevel hozta régi formáját. Az esti
nagykoncertre szinte teljesen megtelt a színpaddal szemközti ta-
báni lejtõ: Pataky Attilával két órán át énekelhette együtt a kö-
zönség a „Kör közepén állok”-tól a „Gyere õrült”-ig a legnépsze-
rûbb Edda-dalokat.

Az elsõ Tabán Fesztivált 1972. május 1-jén szervezte meg a
Budavári Mûvelõdési Ház, az LGT és a Mini részvételével. A kö-
vetkezõ években a Hobo Blues Bandtõl kezdve a Beatrice-ig az úgy-
nevezett nagy generáció tagjai közül szinte mindenki fellépett ott,
akinek rangja volt. A ’80-as évek végétõl hosszú szünet követke-
zett, majd 1997-ben, a Rózsa Records és a Budavári Mûvelõdési
Ház együttmûködésével újraindultak az ingyenes szabadtéri kon-
certek. A legnevesebb zenekarok mellett rendszeresen helyet kap-
nak itt a fiatal együttesek is, így a zenei repertoár minden korosz-
tály számára vonzó tud lenni. - d - 

Tabáni majális a rock nagyjaival 

Az április 26-ai Márai Szalon meghívott vendé-
gei valamennyien olyan hivatást választottak,
amellyel boldoggá tehetik embertársaikat. A
színmûvész–belgyógyász házaspár, a csipkemú-
zeum vezetõje és csipkevarró kolléganõje, vala-
mint a borász jó hangulatban és szívesen mesélt
a közönségnek.

Bevezetõként Szigethy Gábor Kakasülõ címû
írásában azokra az idõkre emlékezett, amikor kö-
zépiskolásként esténként a karzatról nézte–hall-

gatta az Operaház elõadásait.  A személyes emlé-
kek nyomán – némi áthallással – arra figyelmez-
tetett, hogy ne mindig „centrális perspektívából”
szemléljük az eseményeket.

Az est elsõ vendége, Gyöngyösi Katalin a szín-
ház világából érkezett. Felidézve pályájának kez-
detét, a négy évvel korábbi Liliomfiról mesélt,
ahol váltva játszotta Mariska és Erzsike szerepét.
Úgy fogalmazott, hogy mindkettõt kedvelte, de
Erzsike alakítása sikerült jobban. (Ezzel a megál-
lapítással az akkori elõadás rendezõje, Berényi
Gábor is egyet értett – õ ezúttal a közönség sora-
iban foglalt helyet.) 

A mûvésznõ a szolnoki évek után Miskolcon,
majd Pécsett töltött el néhány évadot, majd
Gyõrbe szerzõdött, ahol ma is a társulat tagja.

Szállóigévé vált mondatával, amely szerint:
„Ahhoz én már öreg vagyok…” számtalan szere-
pet utasított vissza, köztük Vörösmarty Tündé-
jét is. (Saját bevallása szerint ez 32 éves korában
történt, és utána persze több olyan szerepet ka-
pott, amelyekben még Tündénél is fiatalabbakat
alakított.) A Gyõri Nemzeti Színházban jelenleg
Mirigyet és az Éjt is játssza Szigethy Gábor rende-
zésében. A két alak közül Mirigyre „talált rá”
könnyebben. Gyöngyösi Katalin végül elmond-

ta, hogy a következõ évad számára még bizonyta-
lan; a tervek szerint Szomory Dezsõ: Györgyike,
drága gyermek címû színmûvében kap szerepet,
és felmerült a Harold és Mode címû darab szín-
revitele is.

A mûvésznõt elkísérte a szalonba férje, dr. de
Châtele Rudolf, akivel 46 éve kötöttek házassá-
got. A professzort a rendszerváltás után válasz-
tották az 52 országot tömörítõ Nemzetközi Bel-
gyógyász Társaság elnökévé. A neves szakember
a szervezet elnökeként, a kapcsolatok felvétele ér-
dekében korábban többször is személyes látoga-
tást tett a Baltikumban, majd a társaság tevé-
kenységébe sikerült bevonnia az amerikai bel-
gyógyász társaságot is. Dr. de Châtele Rudolf
negyven éve dolgozik az I. számú Belgyógyászati

Klinikán, amelynek tíz éven keresztül igazgatója
is volt. Ma is aktívan vesz részt a gyógyító munká-
ban, háromszor egy héten fogadja a betegeket. A
közönség soraiban derültséget keltett, amikor el-
mesélte, hogy a közelmúltban egy kisebb mûtét
kapcsán alkalma volt „alulról” is látni az egész-
ségügyet.

A rövid beszélgetést vers követte, amellyel
„mûsoron kívül” Mécs Károly színmûvész, a
Márai Szalon törzstagja örvendeztette meg a kö-
zönséget. A közeledõ anyák napja tiszteletére
Tóth Máté Miklós: Anyám egy imádságban cí-
mû költeményét mondta el. 

Kiliti Zsuzsa, a kiskunhalasi Csipkeház igazga-
tója a különleges kézimunka történetét és érde-
kes technikáját mutatta be: – A halasi csipke tün-
dérmeséje 1902-ben kezdõdött, amikor Dékáni
Árpád gimnáziumi rajztanár és mûvészeti oktató
Kiskunhalasra költözött. A halasi csipke lehelet-
finom, 100%-os kézimunka, amelyet nem hor-
golással, nem csipkeveréssel, hanem tûvel és cér-
nával készítenek.  Védjegyük 1935 óta „a három
hal”. A terítõk létrejöttéhez jól megtervezett rajz-
ra, ügyes kezû, képzett és lelkes csipkevarró höl-
gyekre van szükség, mert ha egyszer elvétenek
egy öltést, visszabontásra nincs lehetõség. Mind-
össze kilencen dolgoznak az önkormányzati tá-
mogatásból és saját bevételbõl mûködõ Csip-
keházban. Az elsõ lépés a kontúrozás, amikor a
rajzon rögzítik a kontúrszálat. A legnagyobb terí-
tõ négy-ötezer munkaóra (két-három év) alatt ké-
szül el, de az elmúlt 10-15 évben nem készült ek-
kora kézimunka. Napjainkban a tizenöt-húsz
órában készülõ kisméretû terítõket keresik a vá-
sárlók. Kivételek azért akadnak. Az igazgató asz-
szony derûsen mesélt arról, amikor egy házaspár
a Mercédeszük mûszerfalára vásárolt egy na-
gyobb terítõt. 

A Márai Szalon közönségét ezúttal Balla Géza
borász vendégelte meg egy pohár kadarkára. A
szakember Arad-hegyaljáról érkezett. A legendás
vörös aszúk, a fûszeres kadarkák, az egykor
Európa-szerte híres nagytestû, bársonyos ménesi
vörösborok és szelíd királyleánykák vidékén lét-
rejött családi pincészet 1999 óta hirdeti ismét a
borvidék hírnevét. A borhoz ezúttal kiskunhala-
si kapros–túrós rétest szolgáltak fel a Fortuna
pincérei.

A program második részében a Csipkeházról
szóló rövidfilmet vetítettek, majd Antoni Ta-
másné, Mariann csipkevarró tartott bemutatót. 

Rojkó A.

Boldogságteremtõk a szalonban 
Az ingyenes szabadtéri koncertek minden évben sok látogatót vonzanak a Tabánba

A Márai Szalon vendégeinek Antoni Tamásné csipkevarró tartott bemutatót

Várbarátok Köre
(Litea Könyvszalon, Budapest I., Hess András tér 4.)

A Várbarátok Köre legközelebbi elõadását dr. Havas
Judit irodalomtörténész, elõadómûvész tartja május 9-
én, hétfõn 17 órakor „Kora este a padon / Ülök künn a
Bástyán” - emlékezés a 125 éve született Tóth Árpádra
címmel. Minden érdeklõdõt szívesen várnak.

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

Május 10. (kedd) 18.00 óra:  Benyovszky Móric és a
malgasok földje. Cséke Zsolt filmoperatõr elõadása Mada-
gaszkárról, s az ott élõ néhány magyarról (Deák terem).

Könyvbemutató és kiállítás
A Könyvfesztiválra jelent meg a Palatinus Kiadó gondo-
zásában Háy János legújabb kötete Háyland címmel,

amely a szerzõ rajzaiból, festményeibõl ad válogatást. A
kötet bemutatója és a mûvek kiállítás megnyitója 2011.
május 10-én, kedden 18 órakor lesz a Márai Sándor
Könyvtárban (Budapest, I., Krisztina krt. 87-91.).

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

2011. május 23. hétfõ, 19.30 óra: Szilvásy Júlia hárfa-
estje. Közremûködnek: Haffner Andrea hegedû, Meny-
hárt Zsuzsanna fuvola, Miskolczi Anita cselló. Jegyek a
helyszínen kaphatók.

Bárdos Lajos Zenei Hetek
Május 7. szombat 17 óra: Budapesti Nyitó Hangver-

seny I.  Helyszín: Szent Margit Gimnázium kápolnája (Bu-
dapest, XI., Villányi út 5-7. II. em.) 

Május 8. vasárnap – Bárdos Lajos: Missa Tertia (a 10
órai szentmise keretében). Helyszín: Mátyás-templom.

Énekelnek: Adai Musica Humana Kamarakórus, Bárdos
Lajos Kamarakórus, Marosvásárhelyi Vártemplom Psal-
mus Kórusa, Nagybecskereki Emmanuel Kamarakórus,
valamint a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Cantate et
Jubilate Gregorián Scholája. 

Május 12. csütörtök 17 óra: Éneklõ Ifjúság Díszhang-
verseny. Helyszín: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
díszterme (Budapest, XI., Villányi út 27.) . 

Május 15. vasárnap 18 óra: Nõi és férfikarok hangver-
senye. Helyszín: Magyar Kultúra Alapítvány Corvin terme
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.) Közremûködnek:
Érdi Nõi Kar, Vásárhelyi Zoltán Férfikar, Pataky Nõi Kar,
ELTE Nõi Kar, Tungsram Kodály Zoltán Férfikar. 

Május 28. szombat 19 óra: Musica Sacra hangverseny.
Helyszín: Szent Ferenc Sebei templom /Erzsébet apácák/
(Budapest, I., Fõ u. 41-43.). Közremûkönek: Guido Ka-
marakórus, Vox Hungarica Nõi Kar, Gemma Kamara-
kórus, Budavári Nagyboldogasszony Énekkara. 

PPrrooggrraammookk
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(Folytatás az 1. oldalról) 
A Lánchíd budai pillére elõtt megtartott megem-
lékezésen Csomós Miklós fõpolgármester-helyet-
tes a terror és az erõszak elutasítására hívta fel a fi-
gyelmet. Mint elmondta, a Tanácsköztársaság
mindenben a szovjet mintát követte, azt tette,
amit elvtársaitól látott. Már akkor látható volt,
hogy milyen következményei lesznek annak, ha
ezek az erõszakos eszmék hatalomra kerülnek,
sajnos az átélt történelmi jóslat alig több mint
húsz évvel késõbb beigazolódott – emlékeztetett
Csomós Miklós, aki biztos abban, hogy nem le-
het és nem is szabad különbséget tenni a nemze-
tiszocialisták és a bolsevikok között. Az utóbbi
eszmerendszert követték a tanácsköztársaság pri-
békjei, akik elhurcolták Pauler utcai otthonuk-
ból idõsebb és ifjabb Hollán Sándort. Hogy mi
volt a gyilkosság igazi oka, a származás, az életmód
vagy valami egészen más, a mai napig nem tudni.
Ahogyan azt sem érthetjük meg, amit a két ártat-
lan ember érzett, amikor a pribékek tarkón lõt-
ték õket. Az alpolgármester-helyettes szerint az
utókor feladata, hogy megakadályozza a kisszerû-
ség hatalomra kerülését, azt, hogy a terror nevé-
ben megmondják mi az erkölcs, mit szabad és mit
nem. Hogy kijelenthessék: csak õk vannak és
nincs Isten. Nekik valóban nem volt, ennek ered-
ményét, az ordas eszmék idõleges gyõzelmét pe-
dig a XX. században magunk is többször megta-
pasztalhattuk. Ez az, amit még egyszer nem en-
gedhetünk meg, akkor sem ha vörös és akkor
sem, ha barna ingben jön el – hangsúlyozta Cso-
mós Miklós. 

Múltunk visszavétele jövõnk sikerének záloga,
olyan húsba vágó kérdés, amire meg kell találni a
választ – emlékeztetett dr. Nagy Gábor Tamás, aki
Németh László szavait idézve rámutatott: egy nép
kórjóslata akkor fordul aggasztóra, amikor múlt-
ját elveszíti. „Mert egy néphez is sok múlt fabrikál-
ható -, de csak egy az, amelyik hozzá tartozik, ame-
lyikbõl ösztönzést, tanulságot és lelket meríthet.
Jaj neki, ha ebbõl kiforgatják.” A polgármester
úgy látja, hogy ösztönzést, tanulságot, lelket akkor
is csak az igaz történelembõl meríthetünk, ha ez
sokszor fájdalommal jár. Ilyen idõsebb és ifjabb
Hollán Sándor tragédiája, melyre újra emléktáb-
la hívja fel a Lánchídon átsétálók figyelmét. Azon
a hídon, ami megszületése óta jelkép, hiszen nem-
csak Pestet és Budát egyesítette, hanem a reform-
kor legnemesebb alkotóerõit is megtestesítette:
itt szedtek elõször hídpénzt, ami az általános köz-
teherviselés elsõ eredménye volt, itt haladt át
1849. január 1-jén az a kocsi, amely a Szent Ko-
ronát Budáról Debrecenbe vitte, ahogyan erre
járt az egyik elsõ autóbuszjárat is Budapesten. A
Lánchíd tehát a Dunához hasonlóan elválasztha-
tatlanul hozzátartozik Budapesthez, része múl-
tunknak, tanúja történelmünknek. 

Számos nemes esemény mellett kénytelen volt
végignézni az önkény, a terror féktelen tobzódá-
sát: 1944-45 telén ártatlan zsidó honfitársainkat
terelték a pesti Duna-partra, levetkõztették és a
folyóba lõtték õket – a borzalmakat az elhagyott
cipõiket mintázó emlékmû örökíti meg. De
ugyanígy látta harminchat évvel korábban idõ-
sebb és ifjabb Hollán Sándor mártíriumát is, akik
egy másik embertelen eszme legalább annyira
féktelen gyûlöletének estek áldozatul.

„A gaztettet követõ reggel a közönség még ott
találta a nagy vértócsát a Lánchíd gyalogjáróján és
oszlopán, valamint korlátján. A nyomozás meg-

indult, de amikor kiderült, hogy a vérnyomok
honnan származnak, az eljárást nyomban abba-
hagyták.” – írják korabeli dokumentumok. A
Lánchíd pedig hangtalanul õrizte a kegyetlen ese-
ményeket, még akkor is, amikor az élõk nem
ápolhatták az áldozatok emlékét. Hogy Rákosi és
Gerõ levetette a mártírok márványtábláját köny-
nyen megmagyarázható, az azonban, hogy a Fõ-
városi Önkormányzat az elmúlt években miért ta-
gadta meg a tábla felújításához az engedélyt, azt

már nehezebb megérteni – hangsúlyozta a pol-
gármester. Elmondta, hogy 1919-ben a húsvéti
harangzúgás sokfelé elmaradt, mert a templo-
mok harangjai nem térhettek vissza Rómából,
ott maradtak a harcmezõn ágyúkba öntve. 1919
húsvétján a színek is a világ végére utaltak: a bûn-
bánat lilája és a húsvéti fehér helyett a Tanács-
köztársaság vöröse uralta a várost. 

Tormay Cécile a Bujdosókönyvben „iszonyú
magyar Nagypénteknek" nevezi 1919. március
21-ét, miközben Szamuely Tibor a proletárdikta-
túra egyik vezetõje éppen húsvét vasárnapján en-
ged szabad teret az öldöklésnek: 

„A hatalom a kezünkben van. Aki azt akarja,
hogy visszatérjünk a régi kerékvágásba, azt kímé-
letlenül fel kell akasztani. Az ilyennek bele kell
harapni a torkába. A magyarországi proletariátus
eddigi gyõzelme nem került különös áldozatok-
ba. Most azonban szükség van arra, hogy vér foly-
jon. A vértõl nem kell félni. A vér acél. Erõsíti a
szívet, erõsíti a proletár öntudatot. Hatalmassá
fog tenni bennünket a vér. A vér lesz, mely igaz jö-
võhöz vezet bennünket.” A Lenin-fiúk terrorkü-
lönítményei, Budapesten Cserny József cipész-
segéd halálbrigádja közel hatszáz ártatlan áldo-
zatot szedtek szerte az országban. Április 22-én
éjjel Bel-Budán is túszokat szedtek, hogy aztán a
forradalmi törvényszék elé állítsák az ártatlan
embereket. 

A Pauler utcában méltó társukra akadtak
Karsai József, a Hollán-lakás házmestere szemé-
lyében, aki a késõbbi rendõrségi iratok szerint így
fogadkozott: 

„Most itt a proletárdiktatúra s az alkalom, hogy
a Hollánokon megbosszuljam magamat! Ha be
kell vonulnom a katonasághoz s ezalatt a csalá-
domnak valami baja lesz, a Hollánokat legyilko-

lom!... Ha visszajön a királyság, Hollánéknak a
nyakát fogom elvágni; kést szeretnék Hollánék
hasába szúrni...”

Csak találgatni lehet, mi volt ennek a gyilkos
indulatnak az oka: Hollán Ernõ az 1848-as forra-
dalom mérnök-tábornoka volt, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia egyik intézetének alapítója,
Széchenyi István gróf barátjaként kivette a részét
a magyar vasút létrehozásában. Fia, idõsebb Hol-
lán Sándor a Postatakarékpénztár igazgatójaként

államtitkári rangban ment nyugdíjba, míg uno-
kája ifjabb Hollán Sándor szintén államtitkár-
ként irányította a magyar vasutat. Április 22-én
õk is szerepeltek a túszok listáján, a törvényszék-
hez azonban nem érkezhettek meg. Mivel a
Lenin-fiúk aznap éjjel nem voltak elég hatéko-
nyak, a csapat vezetõje Lázár Andor Endre kije-
lentette, hogy eredmény nélkül nem megy vissza
Csernyhez, ezért néhányukat „hazaküldi”. A
Lánchíd budai oldalán a két Hollánt leszállíttat-
ták a begyûjtõ autóról, és levitték õket a Duna-
partra, ahol arról beszélgettek, hogyan kellene
kivégzésüket végrehajtani. Miután áldozataikat
testileg és lelkileg teljesen meggyötörték, elin-
dultak a hídon Pest felé. Aztán a híd elsõ lábánál
a Duna felé fordították mind a két Hollánt, s az
egyiket Mészáros Sándor, a másikat Lázár Andor
Endre hátulról fõbe lõtte, testüket a Dunába
dobták. Ez volt Budapest elsõ politikai gyilkossá-
ga a Duna-parton, nem véletlen, hogy a nyilas
diktatúra vérengzéséig „a Dunába lövés” min-
denki számára idõsebb és ifjabb Hollán Sándor
kivégzését jelentette. Dr. Nagy Gábor Tamás ki-
emelte: idõsebb és ifjabb Hollán Sándor tragédi-
ájának elhallgatása arra figyelmeztet, hogy az
egyetlen, hozzánk tartozó múltunkat vissza kell
szereznünk, mert csak ebbõl meríthetünk ösz-
tönzést, tanulságot és lelket. 

A Budavári Önkormányzat ezért is fordít ki-
emelt figyelmet a kerület értékeinek megmenté-
sére. Így kerültek vissza eredeti helyükre a Palota
úti obeliszkek és díszkorlát, Görgey Artúr és Dé-
ryné szobrai, Wágner Nándor megcsonkított
Filozófiai kertjének alakjai, valamint az elsõként
a húsvéti feltámadási szentmisén megszólaló ha-
rangok, amelyek hosszú idõ után tértek vissza a
Mátyás- templom tornyába.                                   K. Á. 

Helyére került idõsebb és ifjabb Hollán Sándor emléktáblája

Emlékezés a vörösterror áldozataira
Budavári Zenei Szalon

A romantika 
csodagyerekei
Május 10-én 17 órakor, a Budavári Zenei Sza-
lonban Szilasi Alex zenetörténész–zongora-
mûvész a romantika korának két kiemelkedõ
alakjáról, Friedrich Chopinrõl és Liszt Fe-
rencrõl mesél a zongora körül helyet foglaló
közönségnek. Míg Chopin a lenyûgözõ pianis-
tát csodálta Lisztben, addig Lisztet Chopin
egyedülállóan varázslatos egyénisége, zseniali-
tása bûvölte el. Kapcsolatuk igazi barátságként
indult. Liszt jelen volt a közönség soraiban,
amikor Chopin elsõ jelentõs nyilvános hang-
versenyét adta Párizsban, és lelkesen üdvözöl-
te mûvésztársát. Az 1830-as évek végétõl kezd-
ve azonban eltávolodtak egymástól, és barátsá-
guk meglazult. Vajon mi történt közöttük? A
feltevésekrõl és a tényekrõl is lesz szó a Zenei
Szalonban. Az is kiderül, hogy Liszt miért dön-
tött úgy mûvésztársa halálát követõen, hogy
egy életrajzi kötet megírásával állít emléket
lengyel barátjának.

A szalon házigazdája, Szilasi Alex zongorajá-
tékával illusztrálva ad ízelítõt a két zeneköltõ
egymást megihletõ kompozícióiból. A hely-
szín ezúttal is az MTA Zenetudományi Inté-
zetének Bartók Béla terme, a Táncsics Mihály
utca 7. szám alatt. 

Hazatérés 
Bukovinából
Hetven évvel ezelõtt telepítették haza a buko-
vinai székelyeket. A vándorlásukról és újbóli
letelepedésükrõl készített archív fotókból má-
jus 5-én nyílt kiállítás „Hazatérés Bukovi-
nából, 1941” címmel a Várnegyed Galériá-
ban. A megnyitó ünnepség elõtt Kóka Rozá-
lia mesemondó és népdalénekes, a tárlat szer-
vezõje lapunknak elmondta: a képek dr. Bog-
nóczky Géza, az andrásfalvi református tiszte-
letes, és mintegy ötszáz hívének vándorlását
beszélik el, akik tíz nap alatt jutottak el az I. vi-
lágháború után román igazgatás alá került
szülõföldjükrõl a II. világháború idején Ma-
gyarország által visszafoglalt Bácskába. 

1941-ben, szervezett keretek között mind az
öt bukovinai székely falu, Istensegíts, Fogad-
jisten, Hadikfalva, Andrásfalva és Józseffalva
teljes lakossága és körülbelül ezer moldvai
csángó magyar költözött az anyaországba;
több mint 14 ezren, 28 faluban telepedtek le a
Szabadkától Újvidékig terjedõ területen. Kó-
ka Rozáliától megtudhattuk, hogy az áttelepü-
lõk között volt az õ bukovinai székely édesapja
is, aki a bajmoki vasútállomásra érkezve pillan-
totta meg elõször bácskai magyar édesanyját.
A mesemondó arról számolt be, hogy a kiállí-
táson bemutatott képek a bukovinai falvak
bácskai letelepedésének mozzanatait idézik
fel, 1941 májusától 1944 októberéig. Ekkor is-
mét új fejezet kezdõdött a bukovinai székelyek
életében: a visszatérõ szerbek elõl földönfutó-
ként menekültek tovább a Dunántúlra.      - d -

A Várnegyed Galériában (I. Batthyány utca
67.) nyílt tárlat 2011. június 4-ig, keddtõl szom-
batig, 11-18 óra között tekinthetõ meg.  A Várne-
gyed Galéria kiállítási ingyenesen látogathatók.

Rendhagyó hangversenyre várta a híveket és a zenebarátokat április 16-án
a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar kamaraegyüttese. A Tabáni temp-
lomban Hegyi Balázs plébános köszöntötte a közönséget, és utalt a hagyo-
mányra, amelynek jegyében Vashegyi György karnagy irányításával évrõl
évre egyházi muzsikával örvendeztetik meg a híveket.

A koncert elõtt a kórus- és zenekarvezetõ röviden bemutatta a nagyheti

lamentációk szerzõjét, a háromszáz esztendeje született Davide Perezt. A
mára teljesen elfeledett olasz zeneszerzõ Pergolezi kortársa volt, együtt ne-
velkedtek. Perez Palermóban kapott állást, majd 1749-ben megpályázta a
Vatikán karnagyi posztját. A megbízást végül nem õ nyerte el, de nemzet-
közi hírét jól mutatja, hogy három évvel késõbb a portugál király
Lisszabonba hívta a helyi operakultúra felvirágoztatásra. Abban az idõ-

ben Portugáliában gyûltek össze Európa vezetõ éneke-
sei, díszlet- és jelmeztervezõi. A felívelõ korszaknak
1755. november 1-jén váratlanul egy földrengés vetett
véget. Ezt követõen Davide Perez Portugáliában ma-
radt, de végleg az egyházi zene felé fordult. 

Perez lamentációi Jeremiás próféta sirámait idézik.
Jeremiás megjövendölte, majd átélte a jeruzsálemi
templom 587-ben történt pusztulását. A versek eredeti-
leg  alfabetikus sorrendben íródtak, vagyis minden sza-
kasz a héber ábécé sorra következõ betûjével kezdõdik.

A mûveket – melyek közül az 1757-ben keletkezett,
nagyszombatra írt lamentáció (De Lamentatione Je-
remiae Prophetae) egyúttal világbemutató is volt – ko-
rabeli hangszereken adta elõ a kamarazenekar (Ma-
róth Bálint – cselló, Janzsó György – nagybõgõ, Gyön-
gyösi Levente – orgona). 

A mûsor szólistái: Szutrély Katalin, Nagy Bernadett,
Gavodi Zoltán, Bárány Péter, Mészáros Péter és
Csizmár Dávid, valamint a zenekar és a kórus nagysze-
rûen szólt a templom falai között.  

A vörösterror áldozatainak tragédiáját dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és Csomós Miklós fõpolgármester-helyettes
elevenítette fel a Láncíd budai pillére elõtt tartott megemlékezésen

A Purcell kórus és az Orfeo Zenekar Davide Perez mûveket adott elõ a Tabáni templomban

Világbemutató a Tabáni templomban „A mi kiállításunk”

Zórád Ernõ 
képeit keressük
A népszerû, sikeres, mindannyiunk által szere-
tett Zórád Ernõ festõmûvész, grafikus ponto-
san 100 évvel ezelõtt született. A Budavári Ön-
kormányzat több módon is meg kíván emlé-
kezni díszpolgáráról, a Tabán festõjérõl. Októ-
bertõl emléktábla jelöli majd a Csap utcai há-
zát, elõadást hallhatunk róla a Tabán Múze-
umban és emlékkiállítást rendez a Várnegyed
Galéria. Az õszi, egy hónapos kiállításhoz kere-
sünk eredeti Zórád Ernõ alkotásokat - stílustól
függetlenül mindenféle munkát. Kérjük a ke-
rület polgárait, akinek birtokában van bármi-
lyen Zórád-alkotás, adja kölcsön a Várnegyed
Galériának e különleges alkalomra. 

Jelentkezés és további felvilágosítás: Incze
Ildikó rendezvényi referens, tel: (06-1)-458-
3007. Így létrejöhet a mi kiállításunk Zórád
Ernõrõl. Várjuk jelentkezését!

Vecsey András                             Incze Ildikó            
önkormányzati képviselõ                         Várnegyed Galéria



Újra trükkös lopások 
– Ne dõljünk be a csalóknak!
Néhány hetes nyugalmat követõen újra megjelen-
tek a kerületben a trükkös tolvajok. A már „szoká-
sosnak” mondható ál víz, gáz és elektromos szere-
lõk mellett azonban új „mesteremberek” is jelent-
keztek. Több esetben elõfordult, hogy közelgõ nyí-
lászáró cserére, illetve a tetõ felújítására hivatkozva
csaltak ki több tízezer forintot gyanútlan áldozataik-
tól. Dr. Kesztyûs Rudolf ezúton is nyomatékosan ké-
ri a lakosságot: idegent semmilyen körülmények
között ne engedjenek be lakásukba, pénzt pedig
senkinek se adjanak. Amennyiben a társasház bár-
milyen felújítást tervez, a befizetéseket csak csek-
ken, a közös képviselõ írásbeli indoklása mellett tel-
jesítsék.

Meglett az ellopott mozgássérült rámpa
Április 27-én az esti órákban két férfi egyszerûen
leszerelte a Bécsi kapu téri evangélikus templom
lépcsõjére szerelt mozgássérült rámpát. A színes-
fém tolvajok szerencsére nem jutottak messzire az
alumínium felhajtóval, a rendõrök ugyanis forró
nyomon elkapták az elkövetõket. Megkerült a ki-
sebb sérüléseket elszenvedõ rámpa is, amit a kapi-
tányság emberei visszavittek eredeti helyére. 

Elfogták a szatírt
Hetek óta ijesztgette a Vérmezõn sétáló nõket egy
hajléktalan férfi. A szatír szerencsére senkivel sem
erõszakoskodott, megelégedett azzal, hogy a nõk
elé lépve mutogatta magát. Legutolsó akciója után
áldozata azonnal értesítette a kerületi kapitánysá-
got, a rendõrök pedig néhány percen belül elfogták
a férfit, aki meg sem próbálta letagadni tettét.

Megszûnt a tolerancia pont 
Bár a hajléktalanoknak kialakított tolerancia pont
megszûnt a Déli pályaudvart a Vérmezõvel össze-
kötõ aluljáróban, a kitelepített hajléktalanok nem
mentek messzire. Többségüknek ugyanis a jelek
szerint megtetszett a környék, így bevetették ma-
gukat a Vérmezõ bokrai alá. A kerületi rendõrség
rendszeres járõrözéssel igyekszik fenntartani a
park rendjét, azonban a szabálysértõk elõállításán
kívül nem sokat tehet. Ezért a rendõrség arra kéri a
lakosságot, hogy éjszaka lehetõleg kerüljék el a
Vérmezõt.

KKéékk  hhíírreekk
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének (továbbiakban:
Önkormányzat) 9/2011.(IV. 29. ) önkormány-
zati rendelete a 2010. évi költségvetés végre-
hajtásáról.

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

1. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2010. évrõl
szóló beszámolót 8.924.202 e Ft bevételi fõösszeg-
gel (ebbõl a Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat
tárgyévi bevétele 7.154.139 e Ft, a kisebbségi ön-
kormányzatok tárgyévi bevétele 5.520 e Ft, a Buda-
pest I. ker. Budavári Önkormányzat pénzforgalom
nélküli bevétele 1.803.365 e Ft, a kisebbségi önkor-
mányzatok pénzforgalom nélküli bevétele 3.661 e Ft,
függõ, átfutó bevétel -42.483 e Ft) jóváhagyja az 1.,
2., 2/a., 24. sz. mellékleten részletezettek szerint, il-
letve a kisebbségi önkormányzatok bevételeinek
részletezését a 2/b. és a 3/d. sz. mellékletek tartal-
mazzák.

2. § 
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2010. évrõl
szóló beszámolót 8.219.056 e Ft kiadási fõösszeggel
hagyja jóvá a 3., 3/a., 3/b., 3/c., 5., 5/a., 5/b., 5/c., 6.,
7., 7/a. sz. mellékleten részletezettek szerint. A ki-
sebbségi önkormányzatok kiadásainak részletezését
a 3/d. sz. melléklet tartalmazza.

3. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2010. évi
tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 3.171.787 e
Ft-tal fogadja el (ebbõl a tárgyévi módosított pénz-
maradvány 535.600 e Ft) a 10. sz. és a 10/a. sz. mel-
léklet szerint. Az Önkormányzati Hivatal pénzmarad-
ványát a 11. sz. mellékleten felsorolt feladatok elõi-
rányzatára hagyja jóvá. Az állami normatív és kötött
felhasználású támogatások elszámolását a 11/a. sz.
melléklet szerint fogadja el. Az intézmények pénz-
maradvány elszámolását a 12., 12/a., b. sz. melléklet
szerint fogadja el, valamint a kisebbségi önkormány-
zatok pénzmaradvány elszámolását a 13/a-f. sz. mel-
léklet szerint tudomásul veszi. A tartalékok alakulá-
sát a 4. sz. melléklet szerint fogadja el.

4. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2010. évi
költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról
szóló tájékoztatót a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

5. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkor-
mányzat 2010. évi bevételeirõl és kiadásairól szóló
mérlegszerû kimutatást a 9. sz. melléklet szerint fo-
gadja el, a kisebbségi önkormányzatok mérlegszerû
kimutatásait a 9/a-f. sz. melléklet szerint tudomásul
veszi.

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

7. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2010. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló könyvvizsgálói
záradékkal ellátott egyszerûsített mérleget (14. sz.
melléklet), egyszerûsített pénzforgalmi jelentést
(15. sz. melléklet) és egyszerûsített pénzmaradvány
kimutatást elfogadja (16. sz. melléklet).

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

9. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkor-
mányzat adósság és hitelállományának alakulását
bemutató 23. és 23/a. sz. mellékletet elfogadja.

10. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkor-
mányzati lakásértékesítés bevételeinek felhasználá-
sáról szóló elszámolást a 18. sz. melléklet szerint fo-
gadja el.

11. §
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kép-
viselõ-testülete a 2010. évben önként vállalt felada-
tainak költségvetési súlyáról készült tájékoztatót tu-
domásul veszi (20. sz. melléklet szerint).

12. §
Ezen rendelet 2011. április 29-én lép hatályba, kihir-
detésérõl a Jegyzõ gondoskodik. 

*    *    *
A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének 10/2011. (IV. 29.)
önkormányzati rendelete a Budapest I. kerü-
let Budavári Önkormányzat  2011. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2/2011. (III. 4.) Kt. rende-
let módosításáról.

AAzz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó,,  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt
11999922..  éévvii  XXXXXXVVIIIIII..  ttvv..  6655..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  ffooggllaall--
ttaakknnaakk  mmeeggffeelleellõõeenn  aa  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleett  aa  BBuuddaa--

ppeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  22001111..  éévvii
kkööllttssééggvveettéésséérrõõll  sszzóóllóó  22//22001111..  ((IIIIII..  44..))  öönnkkoorrmmáánnyy--
zzaattii  rreennddeelleettéénneekk  ((TToovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáá--
ssáárróóll  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

1. §
A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat bevételei) „2.§ A Képviselõ-tes-
tület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2011. évi módosított összes bevételi elõirányzatát a
kisebbségi önkormányzatok állami támogatásával
együtt 10. 572.341 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. és
a 2. sz. melléklet szerint.”

2. §
A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat kiadásai) 
„3.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2011. évi módosított kiadá-
si elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok kiadá-
saival együtt 10. 572.341 e Ft-ban állapítja meg. 
Ebbõl:

- az intézmények módosított mûködési kiadását a
3/a. sz. melléklet szerint

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

- a céltartalékok és az általános tartalékék módo-
sítását a 4. sz. melléklet szerint

- a fejlesztési kiadások módosítását az 5., 5/a. sz.
melléklet szerint

- a felújítási kiadások módosítását a 6., 6/a. sz.
melléklet szerint fogadja el

- az intézmények és az Önkormányzat Hivatala
dolgozóinak létszámát a 8. sz. melléklet szerint fo-
gadja el

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének
módosítását az 5/c. sz. és a 14. sz. melléklet szerint
tudomásul veszi.”

3. §
Hatályba lépés

A Rendelet 2011. április 29-én lép hatályba.

*    *    *
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 11/2011. (IV. 29.) ön-
kormányzati rendelete (a Budavári Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és sze-
mélyes gondoskodást nyújtó ellátások címû
12/1999. (VI. 25.) Kt. rendelet módosításáról.

AA  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  aa
sszzoocciiáálliiss  ééss  ggyyeerrmmeekkjjóóllééttii  ppéénnzzbbeellii,,  tteerrmméésszzeettbbeennii  ééss
sszzeemmééllyyeess  ggoonnddoosskkooddáásstt  nnyyúújjttóó  eellllááttáássookk  ccíímmûû
1122//11999999..  ((VVII..2255..))  KKtt..  rreennddeelleettee  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::
RReennddeelleett))  aa  kköövveettkkeezzõõkk  sszzeerriinntt  mmóóddoossuull::

1. § 
[Hatásköri szabályok]

A Rendelet 16. §-ának (4) bekezdés helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép: 

„16. § 
(4) A Polgármester és az Egészségügyi és Szociális
Bizottság átruházott önkormányzati jogkörben ho-
zott határozata ellen a Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületéhez lehet fellebbezni a döntés
közlésétõl számított 15 napon belül. A Képviselõ-
testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
Határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre
való hivatkozással, annak kézhezvételétõl számított
30 napon belül a bíróságtól lehet kérni.”

2. §
[Bölcsõdei ellátás]

(1) A Rendelet 62. §. helyébe a következõ rendel-
kezés lép: „62. §  Bölcsõdei ellátás 

(1) A gyermekek napközbeni ellátása érdekében a
családban nevelkedõ 3 éven aluli gyermek ellátásá-
ra, szakszerû gondozására és nevelésére az Önkor-
mányzat a Gyvt. 42. §. és a 94. §. (3) bekezdés a)
pontjában foglaltaknak megfelelõen bölcsõdét mû-
ködtet. A bölcsödébe az a gyermek vehetõ fel, aki-
nek szülei, nevelõi, gondozói –munkavégzésük,
munkaerõpiaci részvételt elõsegítõ programban,
képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt – a
napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.

(2) Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy
szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az
óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követõ au-
gusztus 31-ig nevelhetõ és gondozható a bölcsõdé-
ben. A bölcsõdei ellátás keretében szakértõi és reha-
bilitációs bizottság szakvéleménye alapján fogyaté-
kos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlõdését
biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy
fejlesztõ felkészítésben vehet részt.

(3) Az Önkormányzat a bölcsõdés, az óvodás korú
gyermekek és oktatási intézmények tanulói részére
gyermekétkeztetést biztosít, amelynek térítési díját
külön rendelet tartalmazza.

(4) Az ellátás igénybevételére vonatkozóan a
Gyermekvédelmi törvény 31. §-a és e rendelet ren-
delkezései irányadóak. A nevelési év kezdetével tör-
ténõ igénybevétel iránti kérelmet minden év április
1. és május 31-e között kell benyújtani. A kérelem el-

bírálásához szükséges az intézményvezetõ javaslata,
indokolt esetben az elbírálás során környezettanul-
mány is végezhetõ.

(5) A bölcsõdei ellátás igénybevételérõl az intéz-
ményvezetõ javaslata és a Népjóléti Iroda elõterjesz-
tése alapján az Egészségügyi és Szociális Bizottság
dönt, az elbírálás során elsõbbséget élveznek az I.
kerületben bejelentett lakóhellyel (ennek hiányában
tartózkodási hellyel) rendelkezõ és életvitelszerûen
is az I. kerületben élõ családok gyermekei.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevéte-
le mellett, a bölcsõdei felvétel során további elõny-
ben kell részesíteni,

a) azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult gyermeket, akinek szülõje vagy más
törvényes képviselõje igazolja, hogy munkaviszony-
ban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony-
ban áll,

b) akinek érdekében állandó napközbeni ellátásra
van szüksége,

c) akit egyedülálló vagy idõskorú személy nevel,
vagy akivel együtt a családban három vagy több
gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltar-
tója gyermekgondozási díjban részesül,

d) akinek a szülõje, gondozója szociális helyzete
miatt az ellátásról nem tud gondoskodni,

e) akinek a családjában az egy fõre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg az öregségi nyugdíjmini-
mum mindenkori összegének két és félszeresét,
egyedülálló szülõ esetén háromszorosát,

f) akinek bölcsõdei felvételét a gyermek egészsé-
gi problémája indokolja, amit

a szülõ házi gyermekorvosi vagy szakorvosi igazo-
lással bizonyítani tud,

g) akinek szülõje, gondozója legalább két éve beje-
lentett lakóhellyel rendelkezik az I. kerületben.

(6) Az igénybevételi kérelemhez csatolni kell:
- a gyermek és a szülõk, törvényes képviselõ lak-

címkártyájának másolatát, 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- munkáltatói igazolást a szülõk munkaviszonyá-

nak igazolására, 
- a szülõ nappali tagozatos tanulói jogviszonya

esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalá-
togatási igazolást, 

- munkaerõpiaci képzésen való részvétel esetén
az illetékes munkaügyi központ igazolását a képzés
idejérõl, 

- a szülõ betegsége esetén a háziorvos/szakorvos
által kiállított igazolást, 

- a gyermek betegsége esetén az ellátás indokolt-
ságát igazoló gyermekorvosi igazolást, 

- a teljes családra kiterjedõ jövedelemigazolást, 
- egyedülálló szülõ esetén a Magyar Államkincstár

igazolását emelt összegû családi pótlék folyósításáról,
- a családban nevelt három vagy több kiskorú

gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását
emelt összegû családi pótlék folyósításáról (amen-
nyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatás nem
került megállapításra), 

- minden olyan egyéb igazolást, mely alapján a
gyermek, a felvétel során elõnyt élvezhet. 

(7) A bölcsödébe nem vehetõ fel az a gyermek, akire
nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül.

(8) Indokolt esetben a jogosultsági feltételek meg-
léte év közben is felülvizsgálható.

(9) A bölcsõdei ellátást meg kell szüntetni:
a)  a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére,
b) testvér születése után, a szülés utáni 30. nappal, 
c) ha a gyermek indokolatlanul folyamatosan hat

héten át a bölcsõdébõl távol marad,
d) a bölcsõde orvosának szakvéleménye alapján,

ha a gyermek egészségi állapota illetõleg a többi
gyermeket veszélyeztetõ magatartászavara miatt
bölcsõdében nem gondozható,

e) ha a törvényes képviselõ viselkedésével meg-
sérti az intézmény házirendjét és ezzel veszélyezteti
a gyermekek ellátását és személyiségük fejlõdését.

3. §
[Házi segítségnyújtás]

A Rendelet 68. §-ának (5) bekezdés helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„68. § 
(5) Az intézményvezetõ, ennek hiányában a jegy-

zõ által felkért szakértõ a gondozási szükségletet
jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgál-
ja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mér-
tékét. A házi segítségnyújtást a megállapított napi
gondozási szükségletnek megfelelõ idõtartamban,
de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondo-
zási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgálta-
tást igénylõt az intézményvezetõ, ennek hiányában a
jegyzõ által felkért szakértõ tájékoztatja a bentlaká-
sos intézményi ellátás igénybevételének lehetõségé-
rõl, ebben az esetben a szolgáltatást igénylõ az intéz-
ményi elhelyezés idõpontjáig napi 4 órában történõ
házi segítségnyújtásra jogosult.”

4. §
Záró rendelkezések 

(1) E rendelet a 2011. május 2. napján lép hatályba.
(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatá-
lyát veszti: - a 19. §. (4) bekezdése

dr. Deák Ferenc     dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ                       polgármester

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleetteekk Rendõröket 
tüntettek ki 
Szent György nap alkalmából kitüntetéseket ve-
hettek át a kerületi kapitányság munkatársai. Az
ünnepségen dr. Nagy Gábor Tamás is részt vett, a
polgármester a rendõrség eddigi munkáját meg-
köszönve ígéretet tett a kapitányság további támo-
gatására. 

Hagyományosan Szent György napon adják át
az elmúlt évben kiváló teljesítményt nyújtó rend-
õröknek, illetve a rendõrség kötelékében dolgo-
zó közalkalmazottaknak járó központi jutalma-
kat. A kerületi kapitányságon megtartott ünnep-
ségen az elõzõ évekhez képest lényegesen többen
részesültek elismerésben. - Nem csupán egy alka-
lommal, hanem az év minden napján köszönetet
kell mondanunk a rendõrök áldozatos munkájá-
ért. Ennek egyik módja, hogy az év jeles napjain
kitüntetésekkel, jutalmakkal fejezhetjük ki a tár-
sadalom megbecsülését – hívta fel a figyelmet a
kapitányság munkatársait köszöntõ dr. Nagy
Gábor Tamás A polgármester örömét fejezte ki,
hogy ezúttal a korábbiaknál többen részesültek a
BRFK elismeréseiben, ami azt jelenti, hogy to-
vább javult az elsõ kerületi rendõrség eredmé-
nyessége. Hozzátette: sajnálatos, hogy a kényszerû
költségcsökkentések miatt az önkormányzat
kénytelen a szokásosnál szigorúbb gazdálkodást
folytatni, ráadásul jogi okok miatt a kerületi köz-
biztonsági közalapítvány vezetésében is változá-
sok történtek. Mindez azonban nem jelenti  azt,
hogy a kapitányság ne kapna segítséget az önkor-
mányzattól – ígérte meg dr. Nagy Gábor Tamás,
aki szerint az a legfontosabb, hogy a polgárok és a
rendõrök kölcsönösen tiszteljék egymást. –
Legyen meg az az építõ bizalom, ami nélkül nem
lehet igazán hatékony a rendõrség – hangsúlyoz-
ta kerületünk polgármestere. 

Hasonlóan vélekedett a kapitányságot immár
hosszú évek óta irányító dr. Kesztyûs Rudolf. Az
ezredes úgy látja, hogy a kerület lakóinak eszmei,
illetve az önkormányzat anyagi támogatása is hoz-
zájárul ahhoz, hogy valóban sikeres legyen a kerü-
leti kapitányság. Kiemelte: az elsõ kerület Buda-
pest gyöngyszeme, az itt dolgozó rendõrök arra tö-
rekednek, hogy méltóak legyenek Budavár hagyo-
mányaihoz. A számok azt mutatják, hogy jó úton
járnak, hiszen az utóbbi években folyamatosan ja-
vulnak a kapitányság mutatói. Legalább ennyire
fontos, hogy a visszajelzések szerint a polgárok
szubjektív biztonságérzete is folyamatosan javul –
emlékeztetett dr. Kesztyûs Rudolf.                          kn. 
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ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,
221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnnee--
rraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

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

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

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

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

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

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

II..  kkeerrüülleett  SSzziirrtteess  uu..  44//AA..  --  kkeettttõõ  ggaarráázzss  kkiiaaddóó,,  vvíízz,,  vviill--
llaannyy  lleehheettõõssééggggeell,,  sszzeemmééllyyggééppkkooccssii  vvaaggyy  rraakkttáárroozzááss
ccéélljjáárraa..  TTeelleeffoonn::  00663300--99442244--882233..  

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

EEllaaddóó Gellérthegy u.-i 3. emeleti (lift nincs) 2 szobás la-
kás. Telefon: 213-6483.

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

VVéérrmmeezzõõ közelében a Pauler utcában 60 m2-es, 2 szo-
bás, felújított, egyedi gázfûtéses, I. emeleti öröklakás el-
adó. Irányár: 13,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-2203.

II..  MMéésszzáárrooss utcában III. legfelsõ emeleti (lift nincs), 40
m2-es napfényes, gázkonvektor fûtéses, vízórás, 1 szobás,
galériázott öröklakás eladó. A konyha nagyméretû, így a
lakás 1,5 szobássá is átalakítható.  Irányár: 11 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

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

BBuuddaaii Várban reprezentatív épületben 100 m2-es 2 ge-
nerációs, 2 fürdõszobás, felújítandó, csendes, napfényes, II.
emeleti – elviekben az önkormányzattól megvásárolható
- lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 22,9 M
Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

TTáárrnnookk utcában 2 egyedi adottságú önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó: 54 m2 hangulatos tetõ-
téri mûteremlakás (16,9 M Ft) és 60 m2 Mátyás templom
felé nyíló panorámás lakás (18,9 M Ft). Wágner Iroda, tel.:
212-2136, 0630/488-1933.

TTööbbbb generáció ill. irodák, rendelõk számára kiváló le-
hetõség! Eladó kertes társasházban, egy teljes lakószinten
lévõ 191 m2-es, 2 lakásként kialakított (126 m2 + 65 m2),
reprezentatív belterû 5,5 szobás, 2 fürdõszobás, klasszikus
polgári öröklakás. Irányár: 46,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 

II..  NNaapphheeggyyeenn 4 lakásos kertes villaépületben 2 egymás
melletti (40 m2 és 42 m2) kertkapcsolatos önkormányzati
lakás bérleti joga együtt vagy külön  átadó. Csereirányár:
7,8 M Ft és 8 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630-
488-1933.

TTáánnccssiiccss Mihály utcában 61 m2-es I. emeleti - közvetle-
nül a magastetõ alatt lévõ, így elvi tetõtér beépítési lehe-
tõséggel rendelkezõ - cirkófûtéses önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 16,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

TTóótthh Árpád sétányra nyíló panorámás önkormányzati
lakások örökölhetõ bérleti joga átadó: 54 m2-es, erkélyes 2
szoba hallos (18,5 M Ft), 42 m2 1,5 szobás (15,5 M Ft), 138
m2-es 3+2 félszobás, 2 fürdõszobás (39,5 M Ft), 97 m2-es
3 szobás, 2 fürdõszobás (35,9 M Ft). Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.

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

SSzzoollggáállttaattááss

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EEzzeerrmmeesstteerr-szolgálat – lakásszerviz! Felújítás, szerelés,
javítás, takarítás,… non stop! Minden szakma egy helyen!
Telefon: 0630-960-4525. www.szakembercentrum.hu.

EEggéésszzsséégg

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

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

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss házhoz megy! Telefon: 203-5431,
0630-5537-947.

TTáárrsskkeerreessõõ

BBuuddaaii Társkeresõ a Böszörményin: Mert kell egy Társ!
Ha komolyan gondolja, velünk rátalálhat! Várjuk Önt a
Szamos Cukrászda szomszédságába: 0630-555-8444.

AAddááss--vvéétteell

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

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

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

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

OOkkttaattááss

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

KKoorrrreeppeettáállááss és felvételire felkészítés magyarból, tör-
ténelembõl, mûvészettörténetbõl, az I. kerületen belül.
Telefon: +3630-617-7072.

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!

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! 

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. 

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

TAVASZ A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕ)

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

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

s

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

Szünet
Szünet

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

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

Megjelenés
Május 20.
Június 10.
Június 24.
Július 8.

Július
Augusztus

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

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

Lapszám
10
11
12
13
-
-

14
15
16
17
18
19
20
21
22

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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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

kkééppvviisseellõõii  ffeellaaddaattaaiinnaakk  eellllááttáássáátt
SSzzoollggáállttaattáássookk::

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

o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén 
közgyûlési termünkben.

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

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

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

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

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

Idén is lesz regatta 
Hagyományaihoz híven idén is változatos programokkal
várja az érdeklõdõket a Döbrentei utcai Virág Benedek
Házban mûködõ Tabán Helytörténeti Kiállítás és Do-
kumentációs Központ, valamint a szervezésében orosz-
lánrészt vállaló Tabán Társaság Egyesület. Az évek óta
sikeres rendezvények mellett számos meglepetéssel,
köztük Evlija Cselebi török világutazó emlékkiállításával
várják az érdeklõdõket. 

Ahogyan azt az elmúlt években megszokhattuk, idén is
gazdag kulturális és helytörténeti programokkal jelentke-
zik a TTaabbáánn  HHeellyyttöörrttéénneettii  KKiiáállllííttááss  ééss  DDookkuummeennttáácciióóss
KKöözzppoonntt, illetve az intézmény munkáját segítõ Tabán
Társaság Egyesület. Jankóné Pajor Ildikó kiemelte az Evlija
Cselebi török világutazó születésének négyszázadik év-
fordulója alkalmából mmáájjuuss  2222--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1166  óórraakkoorr
megrendezésre kerülõ eemmlléékkkkiiáállllííttáásstt. A tárlatot tudomá-
nyos konferencia teszi teljessé, az elõadásokon sok más
mellett Evlija Cselebi a Tabánról, illetve Buda ostromáról
szóló írásait, valamint magyarországi utazásainak törté-
netét ismerhetik meg a téma iránt érdeklõdõk.  

Természetesen idén sem maradhat el a Tabáni Re-
gatta és Fesztivál, a nagy sikerû nemzetközi evezõs ver-
senyt két napos kulturális fesztivál foglalja keretbe. 

A rangos sporteseményre több külföldi evezõsklub
jelezte érkezését, az irodalmi, zenei és gasztronómiai
programok közül kiemelkedik a Liszt Ferenc emlékkon-
cert és a Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesülettel
közösen összeállított Weöres Sándor est. Közkívánatra
megismétlik a tavaly nagy sikert aratott elsõ tabáni
krumplibúcsút és szüreti rendezvényt, így aki akkor le-
maradt, idén megkóstolhatja a finom magyar burgonyát
és különleges borokat. Az év folyamán sor kerül a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum és az OSZK anyagának felhasz-
nálásával létrehozott új tabáni fotódokumentáció soro-
zat bemutatására, valamint folytatódik a „virtuális Ta-
bán” adatbázis és a Tabán-atlasz bõvítése. A Tabán
nagyjai közül 2011-ben Zórád Ernõre elõadással és
filmvetítéssel emlékeznek, az évet a Békesség- óhajtás
adventi rendezvénnyel zárja a Tabán Helytörténeti
Kiállítás és Dokumentációs Központ.

Budavári Mûvelõdési Ház
(Budapest, I., Bem rkp. 6.)
GGyyeerreekkeekknneekk

Május 11., szerda 10.00 óra: Kerekítõ Tippentõ 0-3
éves korig. www.kerekito.hu. Belépõ: 650 Ft.

NNééppttáánncc--ookkttaattááss  ggyyeerreekkeekknneekk.. Óvodás csoport: hét-
fõ, csütörtök 16.00-16.45 óra. Gyermek csoport: hétfõ,
csütörtök 17.00-18.30 óra. Vezetik: Acsai Katka, Marosi

Eszter, Csizmazia Csönge és Szente Jani a Bartók Tánc-
együttes táncosai. Információ: http://bartoktancegyut-
tes.hu Tanfolyami díj: 4.000 Ft /hó.

BBuuzzaasszzeemmeekk  DDrráámmaajjááttéékkooss  SSzzíínnjjááttsszzóó  MMûûhheellyy..  Min-
den pénteken 15.00-18.00 óráig. Vezeti: Buza Tímea
Noémi színmûvész. Információ: Buza Tímea, 0630-
9289-473, www.atw.buzaszemek.hu. Tagdíj: 10.000
Ft/hó.

FFaabbrriikkaa  mmûûhheellyy..  Minden kedden 17.00 órakor. Bábos
kézmûves foglalkozás kicsiknek. Vezetik: Németh Luca
bábszínész és Fráter Anna óvodapedagógus. Belépõ:
900 Ft, bérlet: 3.200 Ft /4 alkalom.

BBaabbaammuuzzssiikkaa. Minden csütörtökön 10.00 órakor.
Énekes, zenés foglalkozás 6 hónapostól 3 éves korú
gyermekeknek és szüleiknek folyamatos csatlakozási le-
hetõséggel. Vezeti: Szalai Hilda. Belépõ: 650 Ft/alkalom,
bérlet: 5.000 Ft/ 10 alkalom.

KKiissmmaammaa  JJóóggaa,,  BBaabbaa--mmaammaa  ttoorrnnaa..  Minden hétfõn
9.00-11.00 óráig. Vezeti: Szányelné Makai Emma.
Jelentkezés: 0620-5020984 Belépõ: 1.000 Ft/fõ.
FFeellnnõõtttteekknneekk

SSzzáájjhhaarrmmoonniikkaa  KKlluubb  aa  BBeemmrroocckkppaarrttoonn..Május 20., pén-
tek 19.00 óra. Klub-koncert a Pribojszki Trió közremûkö-
désével. Havi rendszerességgel indul útjára szájharmonika
klubunk, izgalmas beszélgetésekkel, a szájharmonika
múltjáról, jelenérõl, jövõjérõl, mindez élõzenei köntösben,
kiváló zenészekkel, zenei mûfaji korlátok bontogatásá-
val… Vendég: Gál Csaba. Belépõdíj: 1.000 Ft.

SSeebbõõ  KKlluubb.. Május 14., szombat 19.00 óra: A Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem népzene szakos hallga-
tóinak vizsgaelõadása! Meghívott vendégek: Csatai
László „Csidu”. Információ: www.rejtelmek.hu Belépõ:
1.000 Ft.

VVOOXX  HHuunnggaarriiccaa  NNõõii  KKaarr  EEggyyeessüülleett.. Hétfõ, szerda
18.00-20.00 óra. Karnagy: Döbrössy János.

RReeggeejjáárróó  MMiisszzttrrááll  MMûûvvéésszzeettii  KKlluubb.. Május 29., vasár-
nap 19.00 óra. Vendégek: Buda Ferenc költõ és fia Buda
Ádám, muzsikus. Belépõ: 600 Ft.

A Dunánál – Dalolókör Lovász Irénnel minden kedden
18.00-19.00 óráig. Klub népdalokkal. Belépõ: 900 Ft,
bérlet: 3.200 Ft/4 alkalom.

BBuuddaaii  GGiittáárriisskkoollaa..  Hétfõtõl péntekig órarend szerint.
Tanárok: Svajcsik Kristóf, Nagy Zoltán, Dienes Csilla,
Hamza Gábor, Virághalmi Bálint. Folyamatos csatlako-
zási lehetõség. Információ: 0670-941-3131. Tandíj:
12.000 Ft/hó, 50.000 Ft/félév. Internet: www.buda-
igitariskola.hu.

BBuuddaavváárrii  OOppeerraa  EEggyyüütttteess.. Jelentkezés és meghallga-
tás minden pénteken 16.00 óra. 

További programok: www.bem6.hu.

PPrrooggrraammookk

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

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