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Pályázat kerületi 
lakóépületek felújítására
A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan,
2011. évre pályázatot ír ki a kerületi lakóépü-
letek felújításának pénzügyi támogatására. A
2011. évi pályázatra kizárólag azokkal az épü-
letekkel pályázzanak, amelyeknek a közös
tulajdonú utcai homlokzatának, valamint te-
tõ- és bádogos szerkezetének felújítását, ké-
mény újraépítését kívánják elvégeztetni. A
kiírás feltételeinek teljesítése esetén az épü-
letek felújításához vissza nem térítendõ ön-
kormányzati támogatásban részesülhetnek.

Jászjákóhalmáról a Naphegyre
Kevés mûvésznek adatik meg, hogy munkáit
még életében saját gyûjteményben helyezzék
el. Ez a megtiszteltetés érte a kilencvenedik
születésnapját nemrégiben ünneplõ Laki
Idát, akinek nevét egy varázslatos képtár õr-
zi szülõfalujában. A Jászjákóhalmáról elszár-
mazott, évtizedek óta a Naphegyen élõ festõ-
mûvésszel otthonában beszélgettünk.

„Mesterségük címere…”
Kézmûves mesterek vendégeskedtek február
22-én a Márai Szalonban: Petrics József és
Petrics Szilveszter mézeskalács-készítõ mes-
terek, Petrics Péter gyertyaöntõ mester, Vin-
cze László papírmerítõ mester, valamint
Szende Gábor bormester.
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Megemlékezések
március 15-én

A Budavári Önkormányzat 
- hagyományaihoz híven - 

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

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

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

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

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

gyermekprogramok várják az ünneplõket. 
A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

várja az érdeklõdõket 
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, 
családi programokkal, elõadásokkal.

Részletek: www.hm-him.hu.

Beruházásra, fejlesztésre több mint egymilliárd forintot irányoz elõ a kerület idei költségvetése

A képviselõ-testületi ülésen történt

Stabil gazdálkodást alapoz meg
a kerület költségvetése

A testület elé került az önkormányzat 2011. évi
költségvetési rendelettervezete, aminek lényegi
elemeit dr. Lukácsné Gulai Anna mutatta be a
képviselõknek. A pénzügyi igazgató közölte: a
költségvetés egyensúlyát az elõzõ évek pénzma-
radványa biztosítja. A bevételeket csak kis mér-
tékben tudták növelni; többletet hozhat a saját ki-
vetésû idegenforgalmi adó, melybõl 300 millió
forintos bevételt remélnek a korábbi – a fõvárosi
forrásmegosztási rendszerben visszajuttatott –
20-30 millió forinttal szemben. A kiadások 53%-
át fordítják mûködésre. A mûködési mérleg
most többletet mutat, ami egyértelmûen az el-
múlt évek intézményi átszervezéseinek az ered-

ménye. A beruházások, felújítások 80%-a meg-
kezdett feladat, új fejlesztések csak kis számban
indulhatnak meg; a jelentõsebb költségû épület-
felújítások külsõ források bevonásával, például a
fõvárosi városrehabilitációs alap támogatásával
valósíthatók meg. Idén sem szándékoznak felélni
tartalékaikat, hogy a következõ években is bizton-
ságos gazdálkodást folytathassanak. Bár a jelenle-
gi árfolyamon nõttek a kötvénykibocsátásból
származó kötelezettségeik, eddig az önkormány-
zat nem szenvedett el veszteséget, sõt, jelentõs ka-
mattöbblete keletkezett.

Tímár Gyula (Fidesz-KDNP), a Pénzügyi, Tu-
lajdonosi és Jogi Bizottság elnöke jelezte: a fela-

datellátás racionalizálása érdekében jelentõs
szerkezeti átalakításokat hajtottak végre a koráb-
bi idõszakban, ennek is köszönhetõ, hogy a mû-
ködési kiadások csökkentek. Tekintettel arra,
hogy a korábbi években a bevételek nem fedez-
ték a kiadásokat, további szigorításokra és taka-
rékosságra van szükség, hogy biztosítva legyen a
költségvetés egyensúlya, s eközben a bevételek
egy részét fejlesztésekre, felújításokra lehessen
fordítani. A jelentõs tartalékok biztosítják töb-
bek között a tervezett beruházások fedezetét, a
pályázatokon való indulások lehetõségét. Beru-
házásra, fejlesztésre több mint egymilliárd, felújí-
tásra mintegy 800 millió forintot irányoznak
elõ. Örvendetes tény, hogy nem számolnak va-
gyonfeléléssel. A bizottsági elnök szerint összes-
ségében elmondható: a költségvetés megalapoz-
za az idei stabil gazdálkodást. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Idén is takarékoskodnia kell az önkormányzatnak, hogy fenn tudja tartani a gazdálkodás
egyensúlyát – derült ki a most elfogadott költségvetési rendelet számaiból. A képviselõ-testület
legutóbbi, március 3-ai ülésén a bölcsõdei, óvodai és iskolai étkezési díjak, a közterület-haszná-
lati díjak, valamint a lakbérek összegeirõl is határozat született.  

– Az ünnep célja kettõs: kegyelettel hajtsunk fe-
jet az áldozatok emléke elõtt, és szembesítsünk
mindenkit a kommunizmus bûneivel. Ezek a
bûnök, hasonlóan minden más, népirtáshoz
kötõdõ bûncselekményhez, nem törölhetõk el
– figyelmeztetett beszédében a kerület polgár-
mestere. Az önkormányzat emlékünnepségén
dr. Nagy Gábor Tamás kifejtette: gyakran halla-
ni azt a vélekedést, hogy nem a kommunizmus
eszméjével, hanem annak megvalósításával volt
baj. Szerinte azonban komoly gondok voltak
magával az eszmével is, hiszen az a kommunisz-
tikus utópia, mely a magántulajdon tagadására
épült, valójában az ember emberi lényét tagadta
meg, s a kommunisztikus állam megvalósításá-
hoz, a hagyományos világ felszámolásához min-
den eszközt elfogadhatónak talált. Az eszme erõ-
szakosságának illusztrálására a polgármester
Szamuely Tibor, a Tanácsköztársaság népbizto-
sának 1919. április 20-án elhangzott beszédébõl
idézett: „A hatalom a kezünkben van. Aki azt
akarja, hogy visszatérjen a régi uralom, azt kímé-
letlenül fel kell akasztani. (Folytatás az 5. oldalon)

A kommunizmus áldozataira emlékezett az önkormányzat

„Nem felejthetünk!”
Tíz évvel ezelõtt döntött az Országgyûlés arról, hogy legyen február 25-e a kommunista dik-
tatúrák áldozatainak emléknapja: Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt fõtitkárát
1947-ben ezen a napon tartóztatták le jogellenesen és hurcolták a Szovjetunióba. A kom-
munizmus áldozataira a Budavári Önkormányzat Mansfeld Péter szobránál emlékezett.

Rendhagyó könyvismertetõre került sor a Tabán Hely-
történeti Múzeum és Dokumentációs Központban, ahol
Kolos Réka építész mutatta be a nagyapja, Móricz Zsig-
mond írásaiból összeállított, nemrégiben kiadott riportal-
bumot.                                                                 (Folytatás az 5. oldalon)

Városnézés 
Móriczcal

Mansfeld Péter szobránál emlékezett a Budavári Önkormányzat a kommunista diktatúrák áldozataira
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AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aazz  eellmmúúlltt  éévveekk  ggyyaakkoorrllaattáá--
hhoozz  hhaassoonnllóóaann,,  22001111..  éévvrree  ppáállyyáázzaattoott  íírr  kkii  aa  kkeerrüülleettii  llaakkóóééppüülleetteekk  ffeellúújjííttáá--
ssáánnaakk  ppéénnzzüüggyyii  ttáámmooggaattáássáárraa..  AA  22001111..  éévvii  ppáállyyáázzaattrraa  kkiizzáárróóllaagg  aazzookkkkaall  aazz
ééppüülleetteekkkkeell  ppáállyyáázzzzaannaakk,,  aammeellyyeekknneekk  aa  kköözzööss  ttuullaajjddoonnúú  uuttccaaii  hhoommllookkzzaa--
ttáánnaakk,,  vvaallaammiinntt  tteettõõ--  ééss  bbááddooggooss  sszzeerrkkeezzeettéénneekk  ffeellúújjííttáássáátt,,  kkéémméénnyy  úújjrraa--
ééppííttéésséétt  kkíívváánnjjáákk  eellvvééggeezztteettnnii..  AA  kkiiíírrááss  ffeellttéétteelleeiinneekk  tteelljjeessííttééssee  eesseettéénn  aazz
ééppüülleetteekk  ffeellúújjííttáássááhhoozz  vviisssszzaa  nneemm  ttéérríítteennddõõ  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ttáámmooggaattáássbbaann
rréésszzeessüüllhheettnneekk..

Azok az épületek, melyek megfelelnek a Fõvárosi felújítási pályázat fel-
tételeinek (6 lakásosnál nagyobbak és korábban önkormányzati tulajdon-
ban voltak) a Fõvároshoz is nyújthatnak be pályázatot, ha annak pályázha-
tó témái megegyeznek a kerületivel, aminek feltétele a kerületi támogatás.
Ebben az esetben a kerületi elõminõsítéshez a kiválasztott részletezett ár-
ajánlatot is csatolni kell.

Az Önkormányzat által - vissza nem térítendõ támogatásra – ezúton
meghirdetett pályázat feltételei az alábbiak:
A jelentkezés feltételei

1.  A jelen kiírás szerinti pályázat benyújtása. A pályázatot legkésõbb
2011. május 6-án 12 óráig kell eljuttatni a Budavári Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájába (1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1., 1013 Attila út 12.). A jelentkezési adatlap itt szerezhetõ be.

2. Pályázni csak eddig el nem végzett munkára lehet.
A pályázathoz csatolni kell

1. Közgyûlési jegyzõkönyvet az épület azon döntésérõl, amelyben a fel-
újítási munkát és a hozzá biztosított pénzügyi forrást megszavazta.

2. Banki fedezetigazolást az épület nevére szóló és a felújítás céljára el-
különített összegrõl.

3. Mûszaki leírást a tervezett munkáról (jelenlegi állapot, megvalósítan-
dó cél, mûszaki megoldás, stb.)

4. Homlokzatfelújítás esetén mellékelni kell kettõ db. fényképet a hom-
lokzatról, az épület alaprajzát és homlokzatrajzát, illetve ezek hiányában
közölni kell a homlokzat szélességét és magasságát.

5. Tetõ felújítás esetén szakértõi vélemények szakhatósági kötelezések
(fa- és gombaszakértõi, statikai szakvélemény).

6. Kivitelezõi árajánlatot a tervezett felújításról. A felújítási munka vár-
ható költsége magában foglalhatja a kivitelezõi költségen kívül a mûszaki
ellenõr díját és az építési engedélyezési eljárás költségeit. Abban az eset-
ben, ha a kiviteli munka 4 millió Ft kivitelezési költség feletti csak verse-
nyeztetés útján szabad vállalkozásba adni (Legalább 3 azonos mûszaki tar-
talmú kivitelezõi árajánlatot is be kell csatolni).

7. Azoknál a társasházaknál, ahol a közös képviselõ nem a tulajdonos-
társak közül kerül ki, a beadott pályázat jelentkezési lapját két tulajdonos-
nak (Intézõ Bizottság, Számvizsgáló Bizottság) is alá kell írnia.
AAzz  eellbbíírráállááss  sszzeemmppoonnttjjaaii

1. Az Önkormányzat azokat a jelentõs felújítási munkákat kívánja támo-
gatni, melyek a városkép javítását (homlokzat, tetõ, kémény újraépítés)
segítik elõ.

2. A támogatás mértéke összhangban van a mûszaki állapottal, a város-
képi szempontokkal, valamint a keretgazdálkodás követelményeivel.

3. A pályázat további indokolás nélkül elutasítható:
- ha az a jelentkezés feltételeinek nem felel meg, vagy
- ha a pályázónak tartozása van az Önkormányzat felé, vagy
- ha a pályázó az Önkormányzat engedélye nélkül reklámhálót helyez ki.
4. Karbantartás illetve beruházás jellegû munka nem támogatható.
A pályázat elbírálása 2011. június 23-ig megtörténik, kivéve ha a

Fõvárosi pályázat beadási határideje ennél nem esik késõbbi idõpontra. A
döntésrõl minden pályázó írásbeli értesítést kap.
Az adható támogatás összege és kifizetésének módja

1. A vissza nem térítendõ felújítási támogatás összegére az összes körül-
mény mérlegelése alapján az Épület Felújítási Munkacsoport tesz javasla-

tot és azt a Képviselõ-testület hagyja jóvá. A támogatás lehetséges össze-
ge: maximum bruttó 3 millió Ft, azzal, hogy a támogatás összege nem lehet
több a társasház által a felújítási számlán igazolt saját forrás összegénél, és
a felújítás összköltségének 40 %-át nem haladhatja meg.

2. A megítélt önkormányzati felújítási támogatás az épület tulajdonosa-
inak egészét megilleti. Önkormányzati tulajdoni hányad után többlet hozzá-
járulás, kizárólag akkor fizethetõ, ha a tulajdonosok közgyûlési határozat-
tal rendkívüli befizetésrõl döntöttek.

3. A felújítási munkát a jelentkezési adatlap mellékletében, valamint a
pályázat elbírálásáról szóló értesítõ levélben leírtak szerint kell lebonyolí-
tani. Ha az épület a pályázathoz csatolt eredeti kivitelezõi árajánlattól elté-
rõ szerzõdést szeretne kötni, köteles elõzetesen az önkormányzati megbí-
zottal jóváhagyatni. Amennyiben az épület nem a lebonyolítási rend szerint
teljesíti a felújítást, abban az esetben nem illeti meg az odaítélt támogatás.
Az elvégzett munkával legkésõbb 2011. december 20-ig el kell számolni.

Ha a kivitelezési költség meghaladja az elõirányzatot, akkor a többlet-
költség a pályázót terheli. Ha a kivitelezési költség kevesebb, mint az elõi-
rányzat, akkor az önkormányzati támogatás arányosan csökken.

A támogatás kifizetését a felújítás befejezése után valamennyi szüksé-
ges irat (a társasház által megbízott mûszaki ellenõr és az önkormányzati
megbízott által kollaudált/aláírt végszámla a részletezéssel együtt, át-
adás-átvételi jegyzõkönyv, felmérési napló másolata, építési napló máso-
lata) benyújtásával lehet kérni.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a támogatást a munka
befejezését igazoló kollaudálás illetve a számla benyújtását követõ 15 ban-
ki napon belül átutalja az épület számlájára.

(Amennyiben ezen a pályázaton a részvételi feltételeknek a társasház
nem felelne meg, felhívjuk a figyelmet, hogy egyéb épületszerkezeti és
épületgépészeti munkákra a társasházak kamatmentes banki hitelt és az
Önkormányzat által biztosított óvadékot pályázhatnak meg a Budavári Ön-
kormányzat módosított 12/2005 (VI.1.) sz. Kt. rendelete alapján kiírt pá-
lyázaton:

a) az épület fõ tartószerkezeti elemeinek felújítása, alap megerõsítése,
talajvízelleni védelem,

b) tetõ, tetõszerkezet, födémek, kémények teljes vagy részleges felújí-
tása,

c) függõfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújítása,
d) lift felújítása,
e) lépcsõház, egyéb közös használatra szolgáló helyiségek teljes vagy

részleges felújítása,
f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévõ épületgépészeti be-

rendezések és vezetékhálózatok - különös tekintettel a gázvezeték rend-
szer - teljes vagy részleges felújítására, korszerûsítésére (a központi an-
tenna, a kaputelefon és a kábel tv berendezéseinek és vezetékhálózatának
kivételével),

g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az együtt jár az épület
hõszigetelésének javítását vagy a baleset megelõzést célzó munkálatokkal,

h) felszíni csapadékvíz elvezetése,
i) villámvédelem.
Az Önkormányzat a hivatkozott rendelet szerinti banki hitelfelvételt ka-

matmentessé teszi, és az óvadéki alap biztosításával is segíti. Ezt a pályáza-
tot évente két alkalommal a Polgármester írja ki, melynek elsõ fordulójára
2011. április 29-ig lehet pályázatot benyújtani.)

Az Önkormányzat a 12/2005 (VI.1.) sz. Kt. rendelete szerinti – hitelfel-
vétel támogatásra óvadéki alap rendelkezésre bocsátásával, ill. kamattá-
mogatással - a pályázatot a Polgármester évente két alkalommal írja ki et-
tõl a pályázattól függetlenül, melynek elsõ fordulójára 2011. április 29-ig
lehet jelentkezést benyújtani. A rendkívüli támogatásra egész évben folya-
matosan lehet pályázni.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ppáállyyáázzaattookk

Az önkormányzat 
ingyen hívható zöld száma: 

06-80-204-275

www.budavar.hu

aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk
1122//22000055..  ((VVII..  11..))  KKtt..  RReennddeelleettee  aallaappjjáánn..

A pályázaton való részvétel feltételei:
Támogatás annak a társasháznak nyújtható, amely
a) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegyzésre került, (ennek

hiányában a társasház alapító okiratát a Földhivatalhoz benyújtották), és
b) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozással, a Budavári

Önkormányzatot megilletõ egyéb lejárt tartozással vagy a társasházközös-
ség által felvett hitel-tartozással, és

c) építéshatósági engedélyköteles munkálatok esetében rendelkezik az
építéshatóság építési engedélyével, és

d) közgyûlési határozata alapján felújítási alapot képez és a közgyûlés
döntött – a pénzintézettõl igényelt kölcsön visszafizetéséhez megfelelõ
mértékû fedezetet nyújtó – a felújítási alap javára történõ befizetési köte-
lezettségrõl, avagy a megemelt közös költség fizetésének kötelezettségét
vállalta.

A támogatás kizárólag az alábbi még el nem végzett felújítási és korsze-
rûsítési munkálatokhoz vehetõ igénybe:

(1) (a) az épület fõ tartószerkezeti elemeinek felújítása, alap megerõsí-
tése, talajvíz elleni védelem,

(b) tetõ, tetõszerkezet, födémek, kémények teljes vagy részleges felújí-
tása;

(c) függõfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújítása;
(d) lift felújítása,
(e) lépcsõház, egyéb közös használatra szolgáló helyiségek teljes vagy

részleges felújítása;
(f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévõ épületgépészeti be-

rendezések és vezetékhálózatok-különös tekintettel a gázvezeték rend-
szer- teljes vagy részleges felújítására, korszerûsítésére (a központi an-
tenna, a kaputelefon és a kábel tv berendezéseinek és vezetékhálózatának
kivételével),

(g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az együtt jár az épület
hõszigetelésének javítását vagy a baleset megelõzést célzó munkálatokkal,

(h) felszíni csapadékvíz elvezetése,
(i) villámvédelem.
(2) A támogatás kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott munkála-

tok elengedhetetlenül szükséges mértéket meg nem haladó kivitelezési és
bonyolítási költségeinek fedezésére nyújtható

A támogatás mértéke és feltételei:
(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke a pénzintézettõl

igényelt és általa már jóváhagyott hitelösszeg
a) 20 % - ig terjedõ óvadéki betét, maximum 5 millió Ft, valamint
b) a hitelösszeget terhelõ banki kamat
- 30 %-a, a hitel futamidejének elsõ 5 évében,
- 65 %- a, a hitel futamidejének további 5 évében.
(2) Egy társasház egy évben belül csak egy alkalommal kaphat támoga-

tást.
(3) A társasház a Rendelet alapján újabb támogatást csak azt követõen

kaphat, amennyiben a pénzintézettõl korábban felvett kölcsönét már tel-
jes egészében visszafizette.

A támogatás idõtartama (futamideje) legfeljebb 10 év. (A vállalt idõtar-
tamot a társasház maga határozza meg.)

A pályázaton való részvétel módja:
A pályázat benyújtásának módja: az erre a célra rendszeresített nyomtat-
ványon, a szükséges mellékleteket csatolva. A pályázat benyújtásának he-
lye: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Iroda (1014 Budapest, I. Kapisztrán tér 1.)

A pályázatokat folyamatosan, 2011. április 29. (péntek) 12 óráig lehet
benyújtani.

A pályázatok elbírálásának szabályai:
A pályázatokat a Polgármester elõterjesztése alapján a Városfejlesztési

és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság bírálja el.
A pályázatok elbírálása során - a rendelkezésre álló pénzösszeg erejéig

- a pályázatokat az alábbi sorrendben kell figyelembe venni:
- a volt állami, illetve önkormányzati tulajdonú lakások privatizációja so-

rán alakult társasházak
- egyéb társasházak és lakásszövetkezetek.
A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül közzétételre.
A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyomtatvány Ügyfélszolgálati

Irodáinkon (Budapest, I. Kapisztrán tér 1., Budapest, I. Attila u. 12. és
Budapest, I. Iskola u. 16. sz.) beszerezhetõ, valamint a www.budavar.hu
honlapunkról is letölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kérhetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyoni Irodájánál (tel.: 458-3061.)

dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Pályázati kiírás társasház által igényelhetõ felújítási hitelfelvétel támogatásához

Pályázat kerületi lakóépületek felújítására

Védekezés a HPV 
vírus ellen
A Budavári Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy
hazánkban és a kerületben egy egészséges nemzedék növe-
kedjen fel. Egészségügyi stratégiánk és koncepciónk legfon-
tosabb alapelve a betegségek megelõzése, a prevenció. Ennek
jegyében, az orvosszakmai szervezetek ajánlásainak figyelem-
be vétele és más önkormányzatok tapasztalatai alapján - a le-
ánygyermekek egészségének megóvása érdekében - a
Képviselõ-testület 2010. évben egyhangúlag úgy döntött,
hogy támogatást nyújt az ún. Human Pappilóma (HPV) vírus
elleni védõoltások beadáshoz. 

Az elmúlt év tapasztalatait alapul véve idén is kiemelt fi-
gyelmet fordítunk arra, hogy a védõoltás beadásával járó, a
családokra háruló anyagi terhet csökkentsük és ezzel is segít-
sük a családokat. Természetesen tudjuk, hogy ezen lehetõség
csak egy az eszközök közül, amely hozzájárulhat gyermekeink
testi egészségéhez; ugyanakkor nem pótolhatja a személyes
törõdést, odafigyelést és felelõsségvállalást a gyermekekrõl il-
letve a fiatalokról való gondoskodást mind a család mind a
társadalom részérõl.

Hazánkban a társadalombiztosítás ezen oltás beadását je-
lenleg nem támogatja. Az Önkormányzat felismerve a HPV
elleni védõoltás jelentõségét, segít a családoknak megvédeni
a lányok egészségét, ezzel is biztosítva egy egészséges nemze-
dék felnövekedését.

A Budavári Önkormányzat az I. kerületben állandó lakó-
hellyel rendelkezõ, 2011-ben 13. életévüket betöltõ (1998.
január 1. és 1998. december 31. között született) leánygyer-
mekek részére méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök ( HPV
6,11,16,18) elleni - három oltásból álló- védõoltást biztosít.
A védettséghez szükséges három oltóanyag jelenlegi piaci ára
90.000 Ft, amely a jelentõs anyagi terhet jelentene a csalá-
dok számára.

Amennyiben a szülõ az elsõ oltás árát (17.900 Ft-ot) befize-
ti, az Önkormányzat egészségügyi prevenciós programja ke-
retében, a fennmaradó további két oltás árát átvállalja. A
HPV elleni teljes védettség kialakulásához fél év alatt három
oltás beadása szükséges. A rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülõ családok részére az Önkormányzat ki-
emelt támogatásként mind a három oltás tekintetében teljes
költségmentességet biztosít. 

A HPV okozta megbetegedésekrõl, a védõoltási program-
ról részletes tájékoztatást adunk a lakosság számára,
amelyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Elõadó: dr.
Koós-Hutás Piroska szülész-nõgyógyász fõorvos. Idõpont:
2011. március 22. kedd 17 óra. Helyszín: Polgármesteri
Hivatal Aulája (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, Népjóléti irodavezetõ

Bírósági ülnökök 
választása
Tájékoztatom a tisztelt I. kerületi Polgárokat, hogy az 1997.
évi LXVII. törvény alapján négy évenként bírósági ülnökö-
ket választ a települési önkormányzat. Mivel a 2007. évben
megválasztott bírósági ülnökök megbízatása lejár, ismét bíró-
sági ülnök-választásra kerül sor.

Bírósági ülnöknek jelölhetõ minden büntetlen elõéletû,
30. életévet betöltött, de 70. életévét el nem ért, magyar ál-
lampolgár, akinek választójoga van.

Az Önkormányzat az illetékességi területén mûködõ bíró-
ságokhoz választhat ülnököket, ez az I. kerület tekintetében
a Budai Központi Kerületi Bíróság. Az ülnököket a bíróság
illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelke-
zõ magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén
mûködõ helyi önkormányzatok és a társadalmi szervezetek -
kivéve a pártokat - jelölik.

A fiatalkorúak büntetõ ügyeiben eljáró bíróság pedagógus
ülnökeit a bíróság illetékességi területén mûködõ alapfokú
és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei je-
lölik.

A jelöléshez csatolni kell azt a nyilatkozatot, melyben a je-
lölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A nyilatkozat
tartalmazza a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja ne-
vét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglal-
kozását, munkahelye nevét és címét, havi átlagkeresetét, va-
lamint az aláírását. A jelölt köteles arról is nyilatkozni, hogy
büntetve volt-e, rendelkezik-e választójoggal.

A jelöléshez csatolni kell az azt elfogadó nyilatkozatot:
amelynek tartalmaznia kell a jelölt arra irányuló nyilatkoza-
tát, hogy volt-e büntetve és van-e választójoga.

A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain, valamint az
Önkormányzat honlapján (www.budavar.hu) az ülnök jogai-
ra és kötelezettségére vonatkozó tájékoztató megtekinthetõ,
valamint a szükséges nyomtatványok elérhetõk.

A jelölést 2011. március 21-én délután 18.30 óráig lehet
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain.

Vadonné dr. Kertész Veronika

#KLKL
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Módosul a munkarend a szakrendelõben
Értesítjük Pácienseinket, hogy a márciusi munka-
nap-áthelyezés miatt a Maros utcai Szakrendelõ
munkarendje a következõképpen alakul: március
14-e munkaszüneti nap. Március 18-án, pénteken
hétfõi, március 19-én szombaton páratlan pénteki
rendelések lesznek. A rendeléseinkrõl tájékozód-
hatnak a honlapunkon: www.budavari-euszolg.hu 

dr. Bodroghelyi László fõigazgató-fõorvos 

Közlemény
A Nemzeti Fórum Egyesületben ez év februárjában
általános tisztújítás történt. Az I. kerületi csoport el-
nöknek dr. Fejér Lászlót, alelnöknek Vecsey And-
rást választotta meg.

Nemzeti Fórum I. kerületi csoportja

Köszönet az 1%-ért
A Tabánért Alapítvány a 2010. évben a személyi jö-
vedelemadó 1 százalékából 168 ezer forintot ka-
pott. A pénzt a Tabáni Spartacus SKE, az egyházi
labdarúgókupa és a Tabáni Karácsony rendezvény
támogatására és kulturális anyagok készítésére for-
dítottuk. Kérjük további támogatásukat a személyi
jövedelemadó 1%-ának segítségével az alábbi
adószámra: 18085284-1-41. Köszönjük.

Tabánért Alapítvány

Társasházi fórum
A Társasházi Közös Képviselõk Egyesülete március
24-én, csütörtökön 17 órai kezdettel tartja követ-
kezõ összejövetelét a Gyorskocsi utcai Pajtás étte-
remben. Az elõadás témája: a megváltozott társas-
házi adózási jogszabályok. A részvétel az egyesület
tagjainak díjtalan, kívülállók számára a regisztráci-
ós díj 500 forint. A résztvevõk az elõadás anyagát
nyomtatásban is megkapják.   

Dokumentumokat várnak
Kedves szomszédaink, kedves kerületi lakosok!
Repül az idõ… 2012-ben már 20 éve lesz, hogy a
Francia Intézet a fõváros pesti oldaláról átköltözött
az I. kerületbe, a Fõ utca 17. szám alá. E kerek évfor-
duló alkalmából nagyszabású kiállítást rendezünk
az Intézet új épületérõl és a jelenlegi helyszín múlt-
járól. Ezúton szeretnénk felkérni mindenkit, aki ren-
delkezik archív fotókkal, felvételekkel vagy egyéb
dokumentumokkal a háború elõtti Francia Nagy-
követségrõl, az egykori tenisz- és korcsolyapályáról,
az Intézet építési munkálatairól stb., hogy egyezte-
tés céljából vegye fel a kapcsolatot munkatársunk-
kal a 489-4213-as telefonszámon, hogy minél tel-
jesebb és minél személyesebb anyagot állíthassunk
össze. Szíves segítségüket ezúton is köszönjük!

Francia Intézet

Az internet veszélyei 
Az internet nagyszerû eszköz, de veszélyeket is
rejt. A Biztonságos Böngészés Program koordi-
nátora, Schiroky Vilmos tart elõadást az interne-
tezés veszélyeirõl, a biztonságos szörfözésrõl a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtárában, (Krisztina krt. 87-91.) március
23-án, szerdán 17 órakor. információ: www.biz-
tonsagosbongeszes.org.

Átalakítások a Nemzeti Galériában 
Áprilisban megkezdõdik a Magyar Nemzeti Galéria
állandó kiállításainak felújítása, újjárendezése. En-
nek a folyamatnak az elsõ lépése a Munkácsy Mihály
és Paál László mûvészetét bemutató teremsor át-
alakítása, ezért ez a kiállítási rész március 20-tól
nem lesz látogatható. A kiállítás megújult formájá-
ban elõreláthatólag októberben nyílik meg a közön-
ség elõtt.

Segítõket keresnek
Önkéntes segítõket keres az Otthon Segítünk Ala-
pítvány. A 2002. óta tevékenykedõ szolgálat fel-
adatának a kisgyerekeket nevelõ családok segíté-
sét tûzte ki célul. Az elmúlt években több mint 100
család 220 gyermekének tudtak közvetve vagy
közvetlenül segíteni az alapítvány munkatársai. A
segítség általában heti néhány órás együttlétet je-
lent a valamiért nehéz helyzetbe került kisgyerme-
kes családokkal. E találkozások során a szolgálat
munkatársai mindent megtesznek azért, hogy lelki
és fizikai segítséget nyújtsanak számukra.
A segítségre szoruló családok száma továbbra is
magas, ám a szolgálatot vállaló önkéntesek megfo-
gyatkoztak. Az alapítvány ezért rövidesen ingyenes
felkészítõ tanfolyamot indít, melyre várja azoknak a
segítõ szándékú embereknek a jelentkezését, akik
fontosnak tartják, hogy kerületünkben testileg és
lelkileg is egészséges gyerekek cseperedjenek. A
szolgáltatás a családok számára ingyenes és az ön-
kéntesek ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejükben
végzik a tevékenységüket. Az alapítvány a 365
1436-os telefonszámon, vagy a 0630-311-7094-
as mobilszámon  érhetõ el munkaidõben. További
információt a www.otthonsegitunk.hu világhálós ol-
dalon találhatnak az érdeklõdõk, vagy írhatnak a
medveyj@freemail.hu címre.

RRöövviiddeenn
A képviselõ-testületi ülésen történt

Stabil gazdálkodást alapoz meg 
a kerület költségvetése
(Folytatás az 1. oldalról)
A költségvetés vitájában a testület ellenzéki tagjai
is méltatták a tervezet alaposságát, szakszerûségét,
ugyanakkor Váradiné Naszályi Márta az LMP
képviseletében szóvá tette: szerinte az épített érté-
kek védelme mellett nagyobb hangsúlyt kellene
helyezni az emberek életminõségének javítására,
az egészségesebb lakókörnyezet kialakítására. A
Jobbik képviselõje, Miseje Balázs a Farkas Ferenc
Zeneiskola átköltöztetése ellen érvelt, továbbá a
bölcsõdei térítési díjak emelését kifogásol-
ta. Vecsey András (Fidesz-KDNP) megje-
gyezte, hogy a Döbrentei utca átmenõ for-
galmának megszûntetésére fedezetet kel-
lene teremteni, reméli, hogy a jövõ évi
munkaprogramban már benne lesz ez a
terv. Király Kornél (Fidesz-KDNP) pozitív
fejleményként értékelte, hogy a Batthyány
tér közterület-rendezési tervének elkészíté-
sére, illetve a Petz Samu-kút díszkivilágítá-
sára pénzt különítettek el.

Dr. Nagy Gábor Tamás megemlítette:
korábban nagy vitát váltott ki az, hogy ko-
molyabb gazdálkodási fegyelemre kellett
kényszeríteniük az oktatási intézménye-
ket, de látni kell, hogy olyan állami felada-
tokat vállal át az önkormányzat, melyhez
az átadott pénzeszközök messze nem ele-
gendõek. A gazdálkodást érintõ mostani
korrekciók a jövõ stabilitását is jelentik,
hiszen ha ezeket most nem teszik meg, ké-
sõbb sokkal nagyobb érdeksérelemmel,
fájdalommal járó intézkedéseket kellene
meghozni. A polgármester szerint a zene-
iskola és a Lisznyai Utcai Általános Iskola
összeköltöztetésével a lehetõ legoptimáli-
sabb döntés született, hiszen az általános
iskola tetõterének beépítésével új, korsze-
rû zenetermeket alakíthattak ki, ráadásul a két in-
tézmény fenntartási költségei összességében je-
lentõsen csökkenni fognak. A Döbrentei utca át-
menõ forgalmának megszûntetése, azaz egy új, el-
kerülõ út építése kapcsán, mint megtudhattuk,
folytattak egyeztetéseket a fõvárossal (az építkezés
fõvárosi területeket érintene), ezek azonban nem
vezettek eredményre – a fõ ok a pénzhiány, a száz-
milliós nagyságrendû beruházásra ugyanis most
nincs lehetõség. A polgármester azonban egyet-
értett abban, hogy a jelenlegi tabáni közlekedési
rendszert érdemes lenne átszervezni. Nagy Gá-
bor Tamás a 2011-es költségvetési rendeletterve-
zetet elfogadásra javasolta a testületnek – a képvi-
selõk azt jóvá is hagyták 11 támogató szavazattal,
4 tartózkodás mellett.

Változnak az étkeztetés díjai

A korábbi törvényi szabályozás szerint a bölcsõ-
dei gyermekétkeztetés térítési díjainak kiszámítá-
sánál kizárólag az élelmezés nyersanyagköltségét
lehetett alapul venni. A törvényt módosították,
így most már a térítési díj alapját az élelmezés
nyersanyagköltsége mellett az anyagköltség 50%-
át kitevõ rezsiköltség egy gyermekre jutó napi ösz-
szege alkotja. Ennek megfelelõen április 1-jével
változtatta a bölcsõdei étkeztetés díjait az önkor-
mányzat: a kedvezmények nélküli napi térítési díj
így 400-ról 600 forintra emelkedik. Az eddigi
kedvezmények azonban megmaradnak; a legrá-
szorultabbak, azaz a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult családok számára válto-
zatlanul ingyenes a bölcsõdei étkeztetés, míg a há-
rom vagy többgyermekes, illetve a tartósan beteg,
fogyatékos gyermeket nevelõ családokat –
amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre nem jogosultak – 50%-os térítési díj-
kedvezmény illeti meg a gyerekek után. Az óvo-
dai és iskolai étkeztetés díjai 2011. szeptember 1-
jétõl változnak: az élelmiszerárak emelkedése mi-
att ezekben az intézményekben 10%-kal fognak
növekedni a térítési díjak.

Az étkezetési díjak megállapításával foglalkozó
testületi vitában Miseje Balázs (Jobbik) draszti-
kusnak nevezte az 50%-os mértékû bölcsõdei díj-
emelést, s példákat hozott fel arra, hogy más ön-
kormányzatoknál kisebb mértékû emelések tör-
téntek. Iványi Tibor (MSZP) szerint értelmetlen
a három- vagy többgyermekeseknek biztosított
kedvezmény, mert a szülõk anyagi helyzetét nem
az határozza meg, hogy hány gyermeket nevelnek
– így a vagyonosokat indokolatlanul támogatják.
Váradiné Naszályi Márta (LMP) szintén amellett
érvelt, hogy amelyik család megteheti, fizessen
többet, de népességpolitikai szempontból érthe-
tõnek találja a nagycsaládosoknak juttatott ked-
vezményeket. Arra is figyelmeztetett ugyanakkor,
hogy ha több gyermek születik, akkor több böl-
csõdei férõhelyre lesz szükség.

Nagy Gábor Tamás polgármester válaszából ki-
derült: a bölcsõdei férõhely-tervezés során az I.
kerületi születési adatokból indulnak ki, s ezek
alapján bõven elegendõek a kapacitásaik. Sokan
azonban más kerületekbõl, sõt, az agglomeráció-
ból hoznák ide gyermeküket, ilyen igényeket
azonban már nem tudnak kielégíteni, más ön-
kormányzatok helyett nem tudnak többletkapa-
citásokat létesíteni. A díjemelés mértékére vonat-
kozó kritikára dr. Lukácsné Gulai Anna reagált:

mint mondta, a bölcsõde a legdrágább ellátási
forma, az egy gyermekre jutó költség éves szinten
közel másfél millió forint. Az emelt összegû, napi
600 forintos térítési díj is töredéke a valós költsé-
geknek. Jelenleg a bölcsõdei étkeztetésben a
nyersanyagköltség 80-100%-át teszi ki a rezsikölt-
ség, ennek egy részét érvényesítik most a fizeten-
dõ díjakban.

Inflációkövetõ lakbérek

A testület a lakbérek infláció-követõ emelésérõl
is határozott: a mintegy 5%-kal magasabb bérleti
díjakat április 1-jétõl alkalmazza az önkormány-
zat. Április 1-jétõl a közterület-használati díjak is
emelkednek, az inflációhoz igazodva általánosan
5%-os mértékben. Ennél nagyobb mértékû díj-
növelésre csak az utcai árubemutatás, árusítás, a
benzinkút, hajókikötõ, illetve garázs céljára törté-
nõ közterület-foglalás, valamint az utcabútorok
kihelyezésével kapcsolatban a jogellenes közterü-
let-használat esetében kerül sor.

Pontosította az önkormányzat a háziorvosi kör-
zetek utcajegyzékét, majd a humán papillomaví-
rus elleni védõoltás támogatásáról szóló rendele-
tét módosította: a méhnyakrák kialakulásának
egyik fõ felelõse, a HPV-vel szembeni hatéko-
nyabb védekezés érdekében az oltási idõszakokat
az iskolai tanévhez igazítják. A képviselõ-testület
a korábbi gyakorlatnak megfelelõen erre az évre
is jóváhagyta saját munkatervét, ezt követõen pe-
dig a tavalyi épület-felújítási támogatásokról szó-
ló beszámolót fogadta el – egyúttal az idei, vissza
nem térítendõ felújítási pályázat kiírásáról is dön-
tött.

Biztosi jelentés a teniszpályák ügyében

A jövõ nemzedékek országgyûlési biztosa állás-
foglalását – a Tigris utcai teniszpálya tulajdonosá-
nak szabálysértései, illetve a területet érintõ helyi
építési szabályzat-módosítás ügyében – a kerületi
jegyzõ ismertette a testületi ülésen. Dr. Deák
Ferenc az engedély nélküli építési törmelék-lera-
kás, illetve építõanyag-tárolás kapcsán jelezte:
több jogcímen is indítottak eljárásokat szakható-
ságok bevonásával, az ellenõrzések folyamatosak,
a szükség szerinti intézkedéseket megtették és a
továbbiakban is megteszik. A helyi építési sza-
bályzat módosításával kapcsolatos kifogásokat il-
letõen a jegyzõ többek között kifejtette: a telepü-
lésrendezési és mûszaki tervtanácsokról szóló
rendelet értelmében az építési szabályzat módosí-
tásáról nem kellett kikérniük a területi tervta-
nács elõzetes véleményét. Környezeti stratégiai
hatásvizsgálatot sem kellett készíttetni, tekintet-
tel arra, hogy a beépíthetõség keretszámait és a te-
rület-felhasználás funkcióját a Fõvárosi Önkor-
mányzat jogszabály alapján meghatározta, a mó-
dosítások pedig e körön belül maradtak.

Deák Ferenc tájékoztatását a testület elfogadta,
a témában azonban több ellenzéki képviselõ is
különvéleményének adott hangot. Váradiné
Naszályi Márta (LMP) szerint az önkormányzat
egy olyan tulajdonost részesített elõnyben, aki
rendellenesen használta ingatlanát, Miseje Ba-
lázs (Jobbik) pedig úgy vélte: ebben az ügyben a
közérdeket háttérbe szorították a beruházói érde-
kek. Dávid Klára (MSZP) azt emelte ki, hogy vég-
re rendezni kellene a hosszú évek óta piszkos, ko-

szos, elhanyagolt területet, ezért abban bízik,
hogy minél hamarabb nyugvópontra kerül az
ügy. Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester vála-
szában hangsúlyozta: egy reális építési szabályza-
tot fogadtak el korábban, a fõvárosi szabályozás
keretein belül maradva határozták meg az építési
mutatókat, a lehetséges funkciókat.

Visszatérhet a Bástyasétány

A képviselõ-testület három vári utca át-, illetve el-
nevezésére tett javaslatot a döntésre jogosult
Fõvárosi Önkormányzatnak címezve. A javaslat
értelmében a Tóth Árpád sétány visszakaphatná
a Bástyasétány nevet: a hangulatos sétaútvonalat
ugyanis már az 1700-as évektõl „Bastei Prome-
nad an der langen Wand”-nak (Bástya sétány a
hosszú falon) nevezték, amit aztán 1874-ben
Bástyasétányra magyarosítottak. 1931-ben más
nevet kapott a gyalogos út (gróf Bethlen István sé-
tány), a háború után pedig nem az eredeti címhez
tértek vissza; így vette fel jeles költõnk, Tóth Ár-
pád nevét. 

Tóth Árpád emlékét továbbra is õrizné az ön-
kormányzat úgy, hogy a Táncsics Mihály utcát és
a Babits sétányt összekötõ kis utcácskát a költõrõl
neveznék el, ami a közhiedelemben mint Babits
köz él, ez azonban nem hivatalos elnevezés. A har-
madik, érintett közterület a Petermann bíró utca,
mely 1954-ben kapta jelenlegi nevét – ez a koráb-
bi, 1879-tõl használt Nándor utca nevet venné fel
ismét. A Nándor megnevezés a Ferdinánd sze-
mélynévbõl származik (az utcák korábbi elnevezé-
sei: Ferdinands gasse az 1830-as évektõl, Nandor
gasse 1843-tól), ami feltehetõleg az osztrák csá-
szárra és magyar királyra, V. Ferdinándra utal. 

Egységes fõvárosi parkolást szeretne a kerület

Állásfoglalást tett közzé a testület arról, hogy tá-
mogatja egy egységes fõvárosi parkolási rendszer
bevezetését, de arra kéri a fõváros vezetését: a ke-
rület adottságait és a lakosság érdekeit maximáli-
san figyelembe vevõ szabályrendszert hozzon lét-
re, a vári behajtás és várakozás szabályozása terén
pedig hasznosítsa a Budavári Önkormányzat üze-
meltetési tapasztalatait, vagy járuljon hozzá ah-
hoz, hogy a Várra vonatkozóan a szabályokat az I.
kerületi önkormányzat alkothassa meg.

A vári beléptetõ-rendszer üzemeltetésére létre-
hozott Budavári Kapu Kft., valamint az I. kerüle-
ti Házgondnoksági Kft. idei üzleti tervét jóvá-
hagyták a képviselõk, akárcsak azt a pályázati el-
számolást, ami az Ostrom utca, az Iskola utca, va-
lamint a Váralja utca felújításáról készült. E há-
rom utca újraburkolásához a Közép-Magyaror-
szági Regionális Területfejlesztési Tanács 2009-
es pályázatán közel harmincmillió forint támoga-
tást nyert az önkormányzat.

- d -

Az idegenforgalmi adóból 300 millió forint bevételt terveznek a költségvetésben 
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Régiekre emlékezve

Akinek szobra van 
Bécsben és Budán…
Február 14-én „minden hely elkelt” a Litea Könyvszalonban, a Várbarátok Kö-
rének idei elsõ klubestjén. A közönség ezen az estén az osztrák-magyar történe-
lem legendákkal övezett alakjának, Hadik András tábornagynak pályáját is-
merhette meg.  Dr. Czigány István hadtörténész alezredes, a korszak szakava-
tott kutatója a tárgyszerû adatok, dátumok mellett számos érdekességet, kul-
túrtörténeti kuriózumot is felidézett elõadása során. Szó esett többek között
Mária Terézia Bécsben található szobráról, amelynek négy magyar mellékalak-
ja közül az egyik Hadik András, illetve ifj. Vastagh György alkotásáról, amelyet
1937-ben avattak fel a Várban, az Úri utca és a Szentháromság utca találkozá-
sánál. Ez utóbbi a Mûszaki Egyetem végzõs villamos kari hallgatóinak búcsújá-
ró helye. (A szoborállításról az elõadás után még egy színes történetet hallha-
tott a közönség. Eszerint annak idején a
Fehér Galamb Étterem, valamint a vele
szomszédos csemege- és fûszerüzlet, a boro-
zó és a Ruszwurm cukrászda tulajdonosai
annak idején beadvánnyal fordultak az
elöljárósághoz, hogy a szobrot fordítsák
meg, mert az eredeti tájolás szerint a ló a
hátsófelével fordult a patinás kereskedé-
sek felé.)

A túrócszentmártoni kisnemesi család-
ból származó Hadiknak – aki köré a máso-
dik világháború elõtt olyan kultuszt emel-
tek, hogy Budán nem csupán egy laktanyát,
hanem a vele szemben álló kávéházat is ró-
la nevezték el – máig nem ismert a pontos
születési éve. Errõl õ maga gondoskodott,
hiszen egy ideig 1710-et, majd egy váltással
1711-et jelölt meg az irataiban. A protes-
táns lelkészi családban elsõként András
nagyapja választotta a katonai hivatást. Õt
követte Hadik Mihály, aki huszárkapitányi rangig vitte, és fiát is mindenáron er-
re a pályára kívánta terelni. András Kõszegen, majd Kassán a jezsuitáknál nevel-
kedett, négy nyelven beszélt és jogásznak készült. Néhány évig Vas megye szolgá-
latában állt, majd 1732-ben az udvari haditanács ajánlólevelével belépett a
Dessewffy huszárezredbe. Hadik harminc évet harcolt végig. Elõbb a törökök,
majd a hétéves háború, azaz az osztrák örökösödési háború következett, amely-
ben Mária Terézia ellen összefogott Európa. A magyar nemesség „életét és vé-
rét”, valamint negyvenezer katonát ajánlott fel. Ez az idõszak hozta meg
Hadiknak a hírnevet. Elit alakulatokat irányított, és katonai sikerei nyomán ez-
ressé, majd vezérõrnaggyá léptették elõ.

1742-ben, Sziléziában ismerkedett meg Lichnovszky Mária Franciska Bor-
bálával, akit másfél hónap után oltár elé vezetett. Házasságukból kilenc gyermek
született. Hadik András 1763-ban kapta meg a grófi címet, 1774-ben tábornagy-
gyá (marsallá) nevezték ki, és õ lett az udvari haditanács elnöke. Nevéhez fûzõdik
többek között a katonai orvosi képzés megszervezése, az ezrednevelõ intézetek és
a közös hadsereg hadilevéltárának megalapítása. Szolgálatának 48-dik évében,
80 évesen, 1790. március 12-én, futaki birtokán halt meg.

A Várbarátok körének meglepetésvendége, Kóka Rozália népmesemondó
érdekes adalékkal egészítette ki az elhangzottakat. 1774-ben az osztrákok meg-
szerezték a török birodalom hûbéresétõl, a moldvai fejedelemtõl a háborús
események miatt feldúlt, szinte teljesen néptelen Bukovinát. Az új korona-
gyarmat benépesítésére telepeseket toboroztak. Hadik András, a bécsi hadita-
nács feje, Erdély helytartója kegyelmet eszközölt ki a Moldvában bujdosó szé-
kelyeknek. Teljes kegyelem biztosíttatván számukra, 1776/77 telén száz család
vállalta a költözködést. Bukovinában végül öt magyar falu jött létre: Isten-
segíts, Fogadjisten, Andrásfalva, Hadikfalva és Józseffalva. A hadmérnökök
tervezte, nyílegyenes utcájú településeken hamarosan megindult az élet. Új, sa-
játos arculatú magyar etnikai csoport született: a bukovinai székelység. A lete-
lepülõk családonként földet kaptak, s a kezdeti idõkben pénzt és adókedvez-
ményt is biztosítottak számukra, hogy gyökeret verhessenek. 

Kóka Rozália érdekes kiegészítését követõen ízes nyelven idézett fel egy
Hadikról szóló székely legendát, majd néhány szóval bemutatta közelmúltban
megjelent kötetét, a Hadikfalvi betlehemest. R. A.

s Mióta elsõ kerületi lakos?
1966-ban jöttünk férjemmel ebbe a Naphegy utcai lakás-
ba, ahol már több mint negyven éve élek. Talán elmond-
hatom, hogy egy kicsit elsõ kerületinek is érzem magamat.
s Miért éppen a Naphegy?

Akkoriban kevés volt a mûterem, ezért gyakran elõfor-
dult, hogy külön festõterem helyett inkább több szobás la-
kást utaltak ki a mûvészeknek. Nekem ezt a Naphegy utcai
két és félszobás lakást ajánlották fel, ahol az egyik helyisé-
get mûteremnek rendezhettem be. Bár szívem szerint pes-
ten maradtam volna, a férjem ragaszkodott a Naphegyhez.
Azt mondta, ez Budapest egyik legszebb része. Hamar rá-
jöttem, hogy igaza van, így már az sem zavart annyira, hogy
háziasszonyként nekem kellett nap mint nap csomagok-
kal megrakva felmászni a meredek domboldalra.
s Falusi lányként hogyan került kapcsolatba a festészettel?

Apám már az elsõ világháború elõtt is gyárban dolgozott,
munkásember volt, de azon ritka fajta, akinek igénye volt
a kultúrára. Újságot járatott, könyveket vett, és ami az én
szempontomból a legfontosabb, a maga módján tehetsé-
gesen rajzolt. Egészen különleges, Picasso stílusára emlé-
keztetõ profilú betyárok kerültek ki a kezei közül. Sok év-
vel késõbb magamban meg is gyanúsítottam Picasso-t,
hogy a rá oly annyira jellemzõ két szemmel ábrázolt profil-
képeket valójában a magyar népmûvészettõl vette át.
Annál is inkább, hiszen maga is számtalanszor elmondta,
hogy a világot szemlélve sohasem keres, mégis mindig talál
valamit…
s Ezek szerint édesapja indította el a pályán?

Ha nem közvetlenül, de közvetve mindenképpen! Neki
köszönhetem az elsõ akvarellkészletet és más festõszerszá-
mokat. Apám ugyanis hamar észrevette, hogy tehetséges
vagyok. Rendszeresen szervezett otthon rajzversenyeket,
amiken mindig én lettem az elsõ. Öt évesen szebben festet-
tem, mint a nálam jóval idõsebb testvéreim. Újságokból,
színes magazinokból másoltam ki képeket, amiket arany-
nyal, ezüsttel kontúroztam.  Nyugodtan kijelenthetem,
hogy apám belém nevelte a képzõmûvészet szeretetét.
s A mûvészetek az iskolába is elkísérték?

Sajnos nem teljesen! Pesten polgári iskolába írattak be a
szüleim, ami munkáscsaládban meglehetõsen ritka volt.
Jól kellett tanulnom, ugyanis csak így kaphattam tandíj-
mentességet. Ez sikerült, de meg kell mondjam, nagyon
sokat dolgoztam érte. Szerettem volna iparrajz iskolában
továbbtanulni, ami tulajdonképpen a fõiskola elõszobájá-
nak számított. Nem kerültem be, a felvételin azt mondták,
hogy mit akar itt egy alsóbb néposztálybeli, amikor a polgá-
rok gyermekei sem tudnak elhelyezkedni az iskola elvégzé-
se után. Mivel a mûvészeti pálya egyre távolabbinak tûnt,
beiratkoztam egy kereskedelmi iskolába, ahol gyors és gép-
írást, illetve könyvelést tanultam. Irodista lettem, közben
férjhez mentem, a munka mellett azonban soha nem ad-
tam fel az álmaimat.
s Hogyan lett mégis fõiskolás?

1948-ban felvételiztem a Képzõmûvészeti Fõiskolára, elõt-
te azonban két évet már eltöltöttem egy esti felkészítõ kur-
zuson. Ennek is köszönhetem, hogy azonnal bejutottam a
festõszakra, ahol olyan nagyhírû tanáraim voltak, mint
Pór Bertalan vagy Kmetty János. Az akadémikus festészet
mellett akkortájt elsõsorban a realizmust sulykolták be-
lénk, ami egyáltalán nem állt tõlem távol. A diplomamun-

kám is ezt a stílust követte, a képen – ma már szinte hihe-
tetlennek tûnik - tizennyolc alakot ábrázoltam.
s Milyen volt az ötvenes években egy festõmûvész élete?

A körülményekhez képest azt hiszem, nem panaszkodhat-
tunk. Ekkor, 1955-ben készítettem el pályafutásom talán
legfontosabb képét, amelyen a Budai Nagy Antal féle pa-
rasztlázadást festettem meg. A nagyméretû, 150x200-as re-
alista alkotáson azt a jelenetet ábrázoltam, amikor a legyõ-
zött urak küldöttségét fogadja Budai Nagy Antal. Vissza-
gondolva, az ember elcsodálkozik, hogy egykor mekkora
alkotó energiát tudott mozgósítani, mennyi ereje volt ah-
hoz, hogy egy ekkora, és fõképp ennyire részletgazdag fest-
ményt elkészítsen. Talán furcsán hangzik, de az egykori
Földmûvelésügyi Minisztérium épületében az egyik ki-
sebb tárgyaló falát díszítõ képet én is csak akkor láttam tel-
jes egészében, amikor végleges helyére került. Otthon
ugyanis nem volt akkora hely, hogy az egész képet megfele-
lõ távolságból megnézhessem.
s Ez a kép jelentette a belépõjegyet a mûvészvilágba?

Bár magamat korábban is odasoroltam, annyi biztos, hogy
a festõtársadalom a Budai Nagy Antal féle kép elkészültét
követõen fogadott be igazán. Ettõl kezdve egyre több meg-
bízást kaptam, rendszeresen vásároltak tõlem a különbözõ
intézmények és galériák. Dolgoztam a Képcsarnoknak, el-
sõsorban csendéleteket, tájképeket készítettem. Ez úgy
mûködött, hogy a mûvészek által felajánlott munkákból a
Képcsarnok válogatott. Eleinte csak egy-egy beküldött ké-
pemet vették meg, késõbb már az összeset. Sajnos ez sem
tartott örökké, ennek is köszönhetõ, hogy az utóbbi évtize-
dekben egyre nehezebben élnek meg a festõk.
s Nyolcvan éve ment el szülõfalujából, a szíve mégis mindig
visszahúzta. Ez az oka annak, hogy több képét felajánlotta Jász-
jákóhalma részére?

1988-ban ötven képet ajánlottam fel a falu javára, azt kér-
tem, hogy a festmények egy részébõl a jászjákóhalmaiak
örömére szervezzenek állandó kiállítást. Végül tizenkét év-
vel késõbb, a Honismereti Szakkör helyi gyûjteményének
keretében harminckilenc festménnyel megalakult a Laki
Ida képtár. Számomra ez jelenti munkásságom legna-
gyobb elismerését. K. Á.

Kilencven éves Laki Ida festõmûvész

Jászjákóhalmáról a Naphegyre

ÚÚjjaabbbb  hhaarraannggookkaatt  eemmeelltteekk  
bbee  aa  MMááttyyááss--tteemmpplloommbbaa

Újabb négy harangot emeltek be daruval a Mátyás-templom tornyába február
22-én, több száz érdeklõdõ jelenlétében. A négy harang - amelyek közül kettõ új,
kettõ pedig felújított - a torony középsõ részére került. Az új harangok egyike XII.
Piusz pápa tiszteletére készült, 155 cm átmérõjû, 19 mázsás. A másik, a Szent
Margit tiszteletére öntött 110 kilós kisharang Rudolf Perner passaui harangöntõ
mester ajándéka és az eddigi lélekharangot váltja fel. A harangrekonstrukciós
munkákhoz a Budavári Önkormányzat is hozzájárult, a szükséges pályázati ön-
részt az önkormányzat biztosította.

Laki Ida festõmûvész 

Kevés mûvésznek adatik meg, hogy munkáit még életében sa-
ját gyûjteményben helyezzék el. Ez a megtiszteltetés érte a ki-
lencvenedik születésnapját nemrégiben ünneplõ Laki Idát,
akinek nevét egy varázslatos képtár õrzi szülõfalujában. A
Jászjákóhalmáról elszármazott, évtizedek óta a Naphegyen
élõ festõmûvésszel otthonában beszélgettünk. 

Márciusi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és szeretet-
tel vár minden érdeklõdõt 2011. március 29-én 17 órakor az I.
kerületi Házasságkötõ Teremben (Úri u. 58.) Magyar szó, magyar
hit címû irodalmi estjére. Vendégek: Császár Angela Magyar
Örökség-díjas színmûvész, dr. Körmendy László fõorvos, ikon-
festõ, Nyúlné dr. Pühra Beáta vezetõ borász. Házigazda: Szigethy
Gábor.

Megemlékezés a szabadságharcról
,,Szép hazádért, kedvesidért...” Március 21-én hétfõn 19 órakor
ünnepi megemlékezés a Rákóczi szabadságharcról és az 1848-
49-es szabadságharcról a Tabulatúra régizene klubban. Helyszín:
Budapest, I., Szilágyi Dezsõ tér 3. A Budai Református Egyház-
község gyülekezeti terme. A belépés ingyenes. Teával, süte-
ménnyel és szeretettel várjuk a kerület lakóit.

Fotók Erdélyrõl
Thaler Tamás, az I. kerületben élõ és alkotó fotós Édes Erdély
címû fotókiállítása nyílik március 20-án, vasárnap a 10 órakor
kezdõdõ istentisztelet után kb. 11.30 órakor a Budai Református
Egyházközség Szilágyi Dezsõ tér 3. szám alatt lévõ Kistermében.
Szeretettel várnak minden kedves érdeklõdõt.

Országos Mezõgazdasági Könyvtár 
(Budapest, I., Attila út 93.)
Bércesi Ilona A varázslatos „vizes erdõ” és lakói címû kiállítása
megtekinthetõ a könyvtár Galériájában 2011. március 31-ig hét-
köznapokon 9.00-18.00-ig, hétvégén 10.00-16.00 óráig. A be-
lépés ingyenes.

Budai Polgári Casino     
(Budapest, I., Hunyadi J. u. 8.)
Március 16-án 19.30 órakor az 1848-49-es forradalomra és
szabadságharcra emlékezünk. Elõadó: Katona Tamás történész.

Április 13-án 19 órakor gróf Széchenyi István halálának 151.
évfordulójára emlékezünk. Gróf Széchenyi István megítélése, az
elmúlt 150 év folyamán - elõadó dr. Seifert Tibor az ELTE
Történettudományi Intézetének igazgatója.

Április 20-án 19 órakor „ A verset mondok, figyelj rám „ asz-
taltársaság estje. Rédai Gábor „Tükörben, homályosan” címû
verseskötetét bemutatja a szerzõ.

Koller Galéria
(Budapest, I., Táncsics M. u. 5.)
Vinczellér Imre festõmûvész Fény, hang, szín címû kiállítása már-
cius 27-ig, a hét minden napján 10 és 18 óra között tekinthetõ
meg.

Duna Televízió székháza
(Budapest, I., Mészáros u. 48.)
A. Tóth Sándor festõmûvész, bábmûvész kiállítása március 29-ig
tekinthetõ meg.

Kamarazene a Szent Anna templomban
(Budapest, I., Batthyány tér 7.)
Bartha Eszter és Szõnyi Szilvia hangversenyét hallgathatják meg
az érdeklõdõk a Felsõvízivárosi Szent Anna templomban  2011.
március 27-én vasárnap 7 órakor. Közremûködik az Elvinus Ka-
marazenekar, szólót játszik Pótz Nagy László, vezényel Dum-
baridisz Imre. A rendezvény ingyenes.

PPrrooggrraammookk
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(Folytatás az 1. oldalról)
A „Móricz Zsigmonddal Budapesten” címû
kötetben egy régi tabáni kiskocsma, a Leánde-
res története is helyet kapott. 

Móricz Zsigmond szépirodalmi munkássá-
ga mellett a néprajzzal is behatóan foglalko-
zott, gyûjtéseinek eredményeit elõszeretettel
dolgozta fel írásaiban. Bejárta a vidéket, majd
a fõvárost, miközben a dokumentarista mun-
kamódszerével dolgozva jegyzetfüzetébe rögzí-
tette megfigyeléseit. Szeretett sétálni, elvegyül-
ni az emberek között, beszélgetni és szemlélni
a húszas-harmincas évek rohamosan változó
Budapestjét. Ezekbõl az írásokból, riportok-
ból állította össze az eredeti képekkel gazda-
gon illusztrált „Móricz Zsigmonddal Buda-
pesten” címû riportalbumot Kolos Réka. Az
író unokája egy igazi irodalmi csemegét is tar-
togat a kerületiek számára, hiszen a „Tabáni
kiskocsma” címet viselõ írás korábban könyv
alakban nem volt olvasható.

Kolos Réka elmondta, hogy Móricz Zsig-
mond mindig szeretettel beszélt a Tabánról,
amelynek lebontását egyáltalán nem tartotta
tragédiának. Sokkal inkább örömmel fogadta,
hogy a régi házak helyén a fõváros nem újakat
emelt, hanem egy hatalmas parkot hozott lét-
re. Többek között így ír errõl a kötetben is
megtalálható Budai körkertek címû munkájá-
ban, mely a Margit híd magasságától a Lágy-

mányosig terjedõ, egymásba kap-
csolódó zöldfelületekrõl mesél:
„Ma a pillanatnyi szegénység adja
át Buda városának szívét, a hajda-
ni Tabánt a Flóra gondjaiba. De
most azért nem a dudvát és gizgazt
termõ Flóra veszi kezelésbe ezt a
területet, hanem Budapest váro-
sának nagyszerû kertészete.”

A kötet keletkezésével kapcso-
latban arra hívta fel a figyelmet,
hogy Móricz Zsigmond 2350 ol-
dal terjedelmû riportjai ezidáig
egyetlen alkalommal jelentek meg. Az íráso-
kat az 1958-ban kiadott Összes Mûvei sorozat
négy vaskos kötete tartalmazza. Ezekbõl har-
minchárom Budapestrõl szóló került be a
mostani kötetbe, melyek mindegyike kordo-
kumentum. Annál is inkább, mert Móricz
Zsigmond nem kommentálta, véleményezte
riportjait, pusztán leírta azt, amit látott vagy
hallott. Tényeket közöl, éppen ezért megdöb-
bentõ, hogy mennyire visszaköszönnek ben-
nük a mai Budapest és a benne élõ emberek
problémái. Valamennyi írása arra ösztönzi az
olvasót, hogy nyitott szemmel járja az utcákat,
hiszen úgy tartotta: ha meglátjuk az épülete-
ket, a környezetet, akkor elõbb-utóbb a lakóit
is észrevesszük és ráérzünk a város hangulatá-
ra. Arra a semmihez sem fogható budapesti-

ségre, amit jól kifejez a Tabáni Kiskocsma cí-
mû írás. Ebben Móricz egy Leánderes nevû
kocsmáról és az azt vezetõ Szekszárdról elszár-
mazott öreg csárdásról mesél. Ez volt az egyet-
len tabáni vendéglõ, ami a nehéz idõkben is
szép hasznot hozott, köszönhetõen az értõ ki-
szolgálásnak, a kertben álló rózsaszín virágú
negyven éves leándernek és a bõven kimért fi-
nom szekszárdi bikavérnek. A kiskocsma még
azt is kibírta, hogy egyszer mellételepült egy
nagy vendéglõ, aminek bérlõje látva a szom-
széd sikereit „A száz leánderhez” nevet adta.
Sokáig folyt közöttük a versengés, de az igazi
tabáni kiskocsmát nem lehetett legyõzni: azt
csak a lebontott Tabán temethette maga alá
leánderével és jóízû szekszárdi vörösével
együtt.                                                                      - á -

Riport a tabáni  Leánderesrõl

Városnézés Móriczcal

(Folytatás az 1. oldalról)
A magyarországi proletariátus eddigi gyõzelme nem került különösebb
áldozatokba. Most azonban szükség lesz arra, hogy vér ömöljön. A vér-
tõl nem kell félni. A vér–acél: erõsíti a szívet, erõsíti a proletár öklöt.
Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz az, mely az igazi kom-
münvilághoz elvezet minket.” 

A Tanácsköztársaság kikiáltásának 40. évfordulóján, 1959. március
21-én, néhány nappal 18. születésnapja után végezték ki Mansfeld
Pétert – emlékeztetett Nagy Gábor Tamás, aki szerint az 1956-os forra-
dalmat követõ megtorlások legfiatalabb áldozatának mindössze annyi
volt a bûne, hogy hitt a szabadság eszméjében, s próbálta a szabadságvá-
gyat még a forradalom után is éltetni. 

– A kommunista rendszer mûködtetõi biztosak voltak abban, hogy
minden bûnért, a gyilkosságoktól kezdve a koncepciós eljárásokon át a

kitelepítésekig bocsánatot nyerhetnek majd a felejtés által, az mindent
meg nem történtté tehet majd. Ám nem felejthetünk: nem engedhet-
jük meg azt, hogy az emberellenes, apáink, nagyapáink generációját
tönkretevõ cselekedetek a feledés homályába merüljenek – jelentette ki
a polgármester, hozzátéve: ne higgyük azt, hogy mindenki részese volt a
rendszernek. Mint fogalmazott, „most mindenekelõtt azokra a porsze-
mekre emlékezünk, akik egy gyilkos eszme áldozataiként életüket, évei-
ket vesztették el, s azokra gondolunk, akik tevõlegesen vettek részt ab-
ban, hogy ez az eszme a történelem szemétdombjára kerüljön.”

Dr. Nagy Gábor Tamás a kommunizmus áldozataira emlékezve ko-
szorút helyezett el Mansfeld Péter szobránál. A közeli iskolák tanulói is
elhozták virágaikat a Szabó Ilonka utcai emlékmûhöz: az ünnepségen
a Toldy Ferenc Gimnázium, valamint a Budapesti Egyetemi Katolikus
Gimnázium diákjai is részt vettek.                                                                 - d - 

„Mesterségük 
címere…”

Kézmûves mesterek vendégeskedtek február 22-én
a Márai Szalonban: Petrics József és Petrics Szil-
veszter mézeskalács-készítõ mesterek, Petrics Péter
gyertyaöntõ mester, Vincze László papírmerítõ
mester, valamint Szende Gábor bormester.

Az alkalmi tárlat ezúttal a Boldogasszony Anyánk ere-
deti szövegét, valamint 19. századi zsoltáros könyveket
– köztük egy 1831-ben kiadott változat a LXXIII. zsol-
tárt – mutatta be. A szalon házigazdája Szigethy Gábor,
a Prédikátorok könyvének és a Királyok könyvének pél-
dázatai mellett többek között e kiállított mûvek tartal-
mára és erkölcsi igazságaira utalt esszéjében.

Elsõként Vincze László magyar örökség-díjas papír-
merítõ mester mutatkozott be a közönségnek. Hivatá-
sáról elmondta, hogy 1980-ban a szentendrei papírgyár
fiatal mérnökeként fordult e kétszáz éve elfeledett szak-
ma felé. Önálló kutatásokat végzett, majd összegyûjtve
néhány régi eszközt, munkaidõ után kísérletezett. Két év
után kapta az elsõ megrendelést. Néhány évvel késõbb
önálló mûhelyt nyitott, ahol  ma már a fiaival dolgozik. A
kézzel készített könyv kötése, minden lapja és a nyomta-
tás is egyenként készül, ezért az ára nagyon magas, de
akadt néha néhány költõ, író (korábban Gyurkovics
Tibor, Kányádi Sándor, Csiki László), akiktõl megrende-
lést kap. A mester megmutatott néhány ritka példányt –
köztük az Országos Széchényi Könyvtár különleges da-
rabjaiból álló hasonmás-sorozat, a Nemzeti gyûjtemé-
nyünk gyöngyszemeinek egy darabját. 

Petrics József a szekszárdi mézeskalácsos dinasztiát
képviselte. A családban 1825-ig vezetik vissza e mester-
séget, Petrics Gottfried, az ükapa volt az elsõ generáció.
Apáról fiúra szállt a hagyomány, amely immár a hatodik
nemzedéknél tart. A gyerekek kicsi koruktól részt vesz-
nek a munkában, így mire felnõnek, ellesik az alapokat
és a mûhelytitkokat. Petrics József maga is így volt ez-
zel, majd elvégezte az élelmiszeripari technikumot.
Elõbb a sütõiparban helyezkedett el, majd két évtizeden
át sportvezetõként dolgozott, végül a rendszerváltás
után visszatalált a mézeskalács-készítéshez. 

Idõsebb fia, Szilveszter úgy fogalmazott, õt a „mézes-
kalács illata” vitte vissza erre a pályára. A gyõri bencés
gimnáziumban eleinte hallani sem akart arról, hogy
folytassa apja mesterségét, mert a gyerekkorára rá-
nyomta a bélyegét a folyamatos munka. Mindennek el-
lenére végül mégis az élelmiszeripari fõiskolát választot-
ta. A családi vállalkozásban üzemvezetõként dolgozik, a
gyakorlatban a marketingfeladatoktól a mézeskalács-
készítésig minden munkafolyamatban részt vesz.
Cégeknek egyedi termékeket, ehetõ logókat is tervez, a
megrendelések extrém példájaként egy mézeskalácsból
készült függönykarnist említett.

Petrics Péter bátyja nyomdokait követve ugyancsak a
gyõri bencéseknél tanult, ám õ nyomatékosan hangsú-
lyozta, hogy ma sem hiányzik neki a mézeskalács-készí-
tés. Bõrrel szeretett volna foglalkozni, szíjgyártó lett, és
ma is ezen a pályán dolgozna, ha édesapja nem kéri meg,
hogy segítsen a gyertyaöntõ mûhelyben. Immár három
esztendeje, hogy visszatért a családi mûhelybe, és a gyer-
tyakészítõk vezetõjeként tevékenykedik.

Az est villányi bormestere, Szende Gábor, büszkén
említette, hogy családja hét generáció óta foglalkozik
bortermeléssel. Feleségével 1985-ben vették át a stafé-
tát, amikor a szülõktõl, egy „ezernégyszögöles” újtelepí-
tésû szõlõt, és a hozzátartozó pincét kapták nászaján-
dékba. 1995-ben az elsõk között nyitották meg Villány
Fõ utcai pincesorán a borozójukat. Komoly szakmai si-
kert jelentett, amikor Szende Gábort a hegyközség
hegybírójának választották. 2005-ben jelentek meg az
elsõ palackozott boraik, amelyekbõl ma már több mint
ötvenezer palack készül évente. A szõlõ és a bor szerete-
tével „fertõzõdtek” a gyermekek is, akik közül a nyolca-
dik generációt képviselõ fiú az elsõ, aki borász és som-
melier végzettséget szerzett a családban.

A szalon közönsége ezúttal Petrics-féle fûszeres mé-
zeskalácsot kóstolhatott Szende Gábor villányi rozéja
mellé. A szünet utáni „mozi” a mézeskalács- és cukorka-
készítés mûhelytitkaiba avatta be az érdeklõdõket.  R. A.

Vitairat a Budai Vár fejlesztésérõl 

A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Nemrégiben készült el a Várnegyed és a várlejtõk fejlesztési kon-
cepciójának elsõ munkaterve, melyet a Magyar Urbanisztikai
Társaság rendezvényén mutattak be a nagyközönségnek. A készí-
tõk hangsúlyozták, hogy a Budavári Önkormányzat megbízásából
készült tanulmány csupán egy lehetséges iránya a Budai Vár im-
már elodázhatatlan fejlesztésének. 

Rendszeresen szervez kerekasztal beszélgetéseket Budapest turisztikai
fejlesztéseirõl, a városszerkezetet és a város arculatát közvetlenül érintõ
tervezett nagyberuházásokról a Magyar Urbanisztikai Társaság. A cél
az, hogy a tervezõk, építészek részvételével a legszélesebb nyilvánosság
elõtt vitassák meg a fejlesztések tágabb hatásait, ezáltal rendszerbe he-
lyezve a sokszor egymással ellentétes irányú elképzeléseket.
Legutóbbi rendezvényükön a KÖZTI Budai Vár koncepció-
ja került terítékre. Mint a házigazda dr. Schneller István el-
mondta, annak ellenére, hogy a Vár önálló egységként jele-
nik meg Budapest topográfiai szerkezetében, útjai, intézmé-
nyei és elsõsorban turisztikai vonatkozásai miatt mégsem
emelhetõ ki a város szövetébõl. A BCE Településépítészeti
Tanszék tanszékvezetõje úgy látja, hogy ismerni kell a Vár fej-
lesztésének tágabb hatásait ahhoz, hogy a város érdekeit szol-
gáló döntések születhessenek. 

A KÖZTI képviseletében Potzner Ferenc építész-mûvé-
szettörténész elsõsorban arra hívta fel a figyelmet, hogy egy
koncepcióvázlatról van szó, ami mindössze javaslatokat tesz
a fejlesztések lehetséges területeire és irányára. Elmondta,
hogy a Vár történeti és történelmi szempontból egyaránt ki-
emelten fontos terület, amely ugyanakkor tele van begyógyí-
tásra váró sebekkel. Ezek a foghíjak, üres telkek a jövõ fejlesz-
tésének legfontosabb célpontjai, ahogyan a felszín alatti ”má-
sik város”, a barlangrendszer integrálásán is érdemes elgon-
dolkodni. Megoldandó feladat a parkolás rendezése, jelen-
leg ugyanis a Budai Vár terei parkolóként mûködnek kiszo-
rítva a polgári funkciókat. Gondot jelent a túlzott átmenõforgalom, il-
letve a rossz minõségû gyalogos kapcsolatok. Éppen ezért elengedhetet-
len a közlekedés átalakítása, a várszoknyán olyan parkolási rend kiala-
kítása, mely értelmetlenné teszi a várba való behajtást. Ehhez mozgó-
járdák és liftek kellenek, ahogyan a kisföldalatti budai állomása, illetve
a közvetlen dunai kikötõkapcsolat kiépítése is szóba jöhet. Potzner
Ferenc úgy látja, funkcionális és szellemi értelemben is teljes megúju-
lásra van szüksége a Várnegyednek, ugyanakkor el kell kerülni, hogy
pusztán skanzen vagy turistalátványosság legyen. A koncepcióvázlat
ezért olyan fejlesztésekre tesz javaslatot, amelyek idevonzzák ugyan a tu-
ristákat, de nem az idegenforgalom kiszolgálását tartják szem elõtt.  

A vár természetes centrumaira és útvonalaira érdemes koncentrálni:
a Palotanegyed központja a Szent György tér, a polgárvárosé a
Szentháromság tér, a két csomópontot pedig egy sugárút köti össze.

Javasolt fejlesztési terület a Kapisztrán tér, amit a koncepcióterv átala-
kításra javasolt: ezek az MTA épülete utólag felhúzott emeletének visz-
szabontása, a helyõrségi templom szentélyének modellszerû visszaépí-
tése, a templom északi felén térfal kialakítása. 

Vissza kell adni a közönségnek az Erdélyi-bástyát, ahol akár a 48’-as
hagyományt bemutató múzeum és régészeti kiállítás is helyet kaphat. A
közvetlen elérhetõség érdekében megoldandó az Ilona lépcsõ felvitele
a bástyára, illetve a ma még lezárt Babits-sétány megnyitása.

A Szentháromság tér revitalizálásának részeként Potzner Ferenc sze-
rint padok, teraszok telepítésével meg kell szüntetni a terület parkoló
jellegét, valamint elképzelhetõ az egykori pénzügyminisztérium épüle-
tének funkcióváltása, ahová akár a polgármesteri hivatal is beköltöz-

hetne. Nemzeti fõtérré alakulhatna a Szent György tér, ahol a történel-
mi folytonosság jegyében elképzelhetõ a Teleki palota visszaépítése.
Ide költözhetne az alkotmánybíróság, a miniszterelnökség, valamint a
kulturális funkciót kapó új Szent György ház és egy jó értelembe vett
magyarok háza. A palota tradicionális tereinek visszaállításával párhu-
zamosan a déli szárnyba egy új vármúzeum, a keletiben a nemzeti kincs
és ereklyetár kerülne. A nyugati szárnyban szálloda mûködne, a Csikós
udvar mellett visszaépülne a Hauszmann lovarda és a királyi kert, utób-
bihoz szervesen kapcsolódna a zöld koncepcióval megújítandó Vár-
bazár. További fejlesztési csomópontok a  Fõ utca a Dísz térrel, a
Fehérvári és a Vízi kapu és a Clark Ádám tér. Potzner Ferenc úgy vélte,
hogy a fejlesztést a Várbazárral lenne érdemes kezdeni. 

Mindez azonban csupán egy lehetséges iránya a Budai Vár fejleszté-
sének. - pp -

A kötetet Kolos Réka, Móricz Zsigmond unokája szerkesztette



Tekintettel Magyarország európai uniós elnöksé-
gével kapcsolatos diplomáciai feladatokra, a szo-
kásosnál is intenzívebb járõrtevékenységet folytat
a kerületi kapitányság. A közrendvédelmi osztály, a
bûnügyekkel foglalkozó állomány a polgárõrökkel
kiegészülve heti rendszerességgel tart bûnmeg-
elõzési, illetve közlekedésbiztonsági akciókat – tá-
jékoztatta a Várnegyedet dr. Kesztyûs Rudolf ezre-
des. Az elsõ kerületi kapitányság vezetõje elmond-
ta, hogy úgy látszik hatásos a kerületi újságban
közzétett felhívás, ugyanis az utóbbi idõszakban a
polgárok határozott fellépésének köszönhetõen
jelentõsen csökkent a trükkös lopások száma.
Több alkalommal elõfordult, hogy a gyanúsan vi-
selkedõ, személyazonosságukat igazolni nem aka-
ró álszerelõket egyszerûen elzavarták a házból. A
kapitány arra kéri a lakosságot, hogy ilyenkor
azonnal értesítsék a rendõrséget, hiszen így jelen-
tõsen nagyobb az esély az esetleges elkövetõk fel-
derítésére.

Elfogták a visszatérõ rablót
Néhány hónapon belül kétszer is kiraboltak egy vár-
környéki kis élelmiszerüzletet, elõször az elmúlt év
végén, majd februárban járt a hívatlan vendég a
boltban. Az elkövetés módjából a rendõrök arra kö-
vetkeztettek, hogy ugyanazzal a bûnözõvel van dol-
guk, ami leszûkítette a gyanúsítottak körét. Ennek
is köszönhetõ, hogy bravúros nyomozati munkával
sikerült elfogni az elkövetõt. Az eddigi adatok alátá-
masztják a rendõrök gyanúját, úgy tûnik, hogy
mindkét rablást a most elfogott bûnözõ követte el. 

Félrelépett a pénztáros 
A biztonsági õrök segítségével sikerült elfogni egy
háromfõs társaságot, akik feltehetõen több száz-
ezer forint értékben károsították meg az egyik ke-
rületi, kozmetikai cikkeket árusító üzletet. Mód-
szerük meglehetõsen egyszerû volt, a pénztáros-
ként dolgozó elkövetõ társainak úgy adta ki a vá-
sárolt árucikkeket, hogy egy részüket nem húzta le
az árleolvasóval, így ezeket a tételeket nem szám-
lázta ki a pénztárgép. A hiány azonban hamar kide-
rült, a biztonsági õrök ezért figyelni kezdték a
pénztárost, akit társaival együtt a rendõröknek si-
került tetten érni.

Gázpisztollyal lövöldözött a dühös taxis
Filmekbe illõ jelenetek játszódtak le február végén a
Hegyalja úton. Egy szemtanú elmondása szerint egy
taxis és külföldi utasai a nyílt utcán összevereked-
tek, majd a taxis visszasétált kocsijához amibõl egy
fegyvernek látszó tárgyat vett elõ. Mint késõbb ki-
derült, ezt követõen a gázpisztollyal közvetlen kö-
zelrõl arcon lõtte az addigra már lehiggadt férfit és
nõt, majd segítségnyújtás nélkül távozott a hely-
színrõl. A szemtanú értesítette a rendõrséget, a sé-
rülteket a kiérkezõ mentõk kórházba szállították.
Kisvártatva a taxis megjelent az elsõ kerületi kapi-
tányságon és feljelentette utasait, azt állította
ugyanis, hogy megtámadták. A gázpisztolyról azon-
ban elfelejtett említést tenni, amit a rendelkezések-
re álló adatok szerint jogtalanul használt, hiszen azt
követõen lõtt, hogy a verekedésnek már vége sza-
kadt és a támadást elhárította. 

Megúszta a zuhanást az ittas hajléktalan
Úgy látszik, valóban létezik az italozók védõangyala,
mással ugyanis nehezen lehetne megmagyarázni,
hogyan úszott meg egy kétméteres zuhanást egy
hajléktalan. Az út szélén a földön fekvõ férfira a ke-
rületi járõr lett figyelmes, mint kiderült a fedél nélküli
nem sokkal korábban zuhant le egy korlátról. Társa a
rendõröknek elmondta, hogy fejenként egy liter
bort ittak meg, a férfi ezt követõen felmászott a kor-
látra ahonnan egyszerûen fejre esett. Bár elájult, a
kiérkezõ mentõk szerint egyetlen csontja sem tört
el, csodával határos módon megúszta az esést. 

Körözte a bíróság – A rendõrök elfogták
Két gyanúsan viselkedõ férfit szeretett volna iga-
zoltatni a Corvin tér közelében haladó rendõrjárõr, a
közeledõ rendõrautót látva azonban egyikük futás-
nak eredt. Nem jutott azonban messzire, rövid üldö-
zés után az Iskola utcában sikerült feltartóztatni.
Arra hivatkozott, hogy nem szívesen beszél rend-
õrökkel, ami az õ szemszögébõl elfogadható kifo-
gásnak bizonyult, ugyanis kiderült, hogy egy vidéki
bíróság elfogatóparancsot adott ki ellene. 

Önbíráskodók rendõrkézen 
Két tagbaszakadt férfi és egy nõ azzal csengetett be
az egyik várkörnyéki társasház lakásába, hogy a tu-
lajdonos nem adta meg nekik több százezer forintos
tartozását. Az ajtót nyitó férfi szerint az adósságot
már rendezte, ennek ellenére a háromfõs társaság
bement a lakásba és kisebb verés után néhány mû-
szaki cikket magukhoz vettek, majd távoztak. Azt
mondták, hogy visszaadják az értékeket, ha meg-
kapják a kölcsönadott pénzt. A sértett feljelentést
tett a rendõrségen, a kerületi nyomozók a helyszín-
re csalták és elfogták az elkövetõket, akik azt állí-
tották, hogy éppen vissza akarták szolgáltatni az el-
rabolt tárgyakat. Ellenük önbíráskodás és testi sér-
tés miatt indult eljárás. 

KKéékk  hhíírreekk
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Felhívás! A Budapest I. kerületi Készenléti Polgárõr és Önkéntes Tûzoltó Egyesületet várja mindazok jelentkezését, akik felelõsséget éreznek a helyi kö-
zösség köz- és vagyonbiztonságáért és ennek érdekében készek szabadidejüket is áldozni ezért. Kérjük jelentkezzenek minél többen és vegyenek részt ebben a szép,
önfeláldozó, a közösséget szolgáló munkában! Jelentkezéseket a gy.j.hegedus@gmail e-mail címre várunk, bejelentéseket tenni és a polgárõrséggel kapcsolatosan
információhoz jutni a +36-30-621-4143, +36-30-621-4144, +36 30-621-4145 és a +36-30-621-3677 mobilszámon lehet.

Budapest I. kerületi Készenléti Polgárõr és Önkéntes Tûzoltó Egyesület

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 1/2011. (III. 4.) Kt. ren-
delete a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat 2010. évi költségvetésrõl szóló 2/2010.
(II.  25.) Kt. rendelet módosításáról

AAzz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó,,  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt  11999922..
éévvii  XXXXXXVVIIIIII..  ttvv..  6655..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  ffooggllaallttaakknnaakk
mmeeggffeelleellõõeenn  aa  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleett  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett
BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  22001100..  éévvii  kkööllttssééggvveettéésséérrõõll  sszzóó--
llóó  22//22001100..  ((IIII..  2255..))  KKtt..  rreennddeelleettéénneekk  ((TToovváábbbbiiaakkbbaann::
RReenndd..))  mmóóddoossííttáássáárróóll  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

1. §
A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat bevételei)

„2.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2010. évi módosított összes be-
vételi elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok állami
támogatásával együtt 11.545. 873 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 2010. évi módosított kiadási
elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok kiadásaival
együtt 11. 545. 873 e Ft-ban állapítja meg. 
Ebbõl:

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

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

- a céltartalékok és az általános tartalékék módosítá-
sát a 4. sz. melléklet szerint

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

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

- az intézmények és az Önkormányzat Hivatala dolgo-
zóinak létszámát a 8. sz. melléklet szerint fogadja el

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének mó-
dosítását a 14. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.”

3. §
Hatályba lépés. A Rendelet 2011. március 4-én lép ha-
tályba.

*   *   *
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 4/2011. (III. 4.) Kt. ren-
delete a fõvárosi közterületek használatáról és a
közterületek rendjérõl szóló, többször módosí-
tott 59/1995. (X. 20.) Fõv. Kgy. rendeletnek (to-
vábbiakban: R.) a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat tulajdonában álló közterületekre
vonatkozó végrehajtásáról szóló 26/1995. (XII.
20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:
Vhr.) módosításáról

1. §
A fõvárosi közterületek használatáról és a közterüle-
tek rendjérõl szóló, többször módosított 59/1995. (X.
20.) Fõv. Kgy. rendeletnek (továbbiakban: R.) a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdo-
nában álló közterületekre vonatkozó végrehajtásáról
szóló, többször módosított 26/1995. (XII. 20.) Kt. ren-
delete 11. § (1) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

(1) A R-ben meghatározott eseteken túl a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló terü-
leteken nem kell közterület-használati díjat fizetni:

„e) a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tu-
lajdonában álló pavilonra és az ahhoz kapcsolódó ven-
déglátó terasz, kitelepülés által elfoglalt területre, feltéve,
hogy a használó az Önkormányzattal kötött külön megál-
lapodás alapján ezekre a területekre (pavilonra) bérleti
díjat fizet az Önkormányzat részére,”

2. §
(1) E rendelet 16. § (1) bekezdése az alábbiak szerint mó-
dosul:

„(1) E rendelet alkalmazása során a közterület-hasz-
nálati ügyekben hozott döntéssel szemben a közigazga-
tási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltak szerint jogor-
voslatnak van helye. „

(2) E rendelet 16. § (2) bekezdése hatályát veszti.

3. §
A Vhr. 1. számú melléklet helyébe a jelen rendelet mel-
léklete lép.

4. §
(1) E rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.

(2) E rendeletet a folyamatban lévõ ügyekben is alkal-
mazni kell.

*   *   *
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 5/2011. (III. 4.) Kt. ren-
delete a Budavári Önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek bérbeadásának feltételeirõl szóló 4/1994.
(III. 17.) Kt. rendelet módosításáról

1. §
A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szó-
ló 4/1994. (III. 17.) Kt. rendelet (továbbiakban: R.) 27. §
(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) A szociális lakbér mértéke:

aa))  öösssszzkkoommffoorrttooss  llaakkááss  eesseettéénn 223311,,--FFtt//mm22//hhóó++ÁÁFFAA
bb))  kkoommffoorrttooss  llaakkááss  eesseettéénn 118844,,--FFtt//mm22//hhóó++ÁÁFFAA
cc))  ffééllkkoommffoorrttooss  llaakkááss  eesseettéénn 8800,,--FFtt//mm22//hhóó++ÁÁFFAA
dd))  kkoommffoorrtt  nnééllkküüllii  llaakkááss  eesseettéénn 6611,,--FFtt//mm22//hhóó++ÁÁFFAA
ee))  sszzüükkssééggllaakkááss  eesseettéénn 4488,,--FFtt//mm22//hhóó++ÁÁFFAA..””

2. §
A R. 27. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép: „(8) A költségelvû lakbér mértéke:

aa))  öösssszzkkoommffoorrttooss  llaakkááss  eesseettéénn 338877,,--FFtt//mm22//hhóó++ÁÁFFAA
bb))  kkoommffoorrttooss  llaakkááss  eesseettéénn 338877,,--FFtt//mm22//hhóó++ÁÁFFAA
cc))  ffééllkkoommffoorrttooss  llaakkááss  eesseettéénn 222288,,--FFtt//mm22//hhóó++ÁÁFFAA
dd))  kkoommffoorrtt  nnééllkküüllii  llaakkááss  eesseettéénn 115500,,--FFtt//mm22//hhóó++ÁÁFFAA
ee))  sszzüükkssééggllaakkááss  eesseettéénn 9977,,--FFtt//mm22//hhóó++ÁÁFFAA..””

3. §
Ez a rendelet 2011. március 4-én lép hatályba azzal, hogy
az így megállapított bérleti díjakat 2011. április 1. napjá-
tól kell alkalmazni.

*   *   *
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 6/2011. (III. 4.) Kt. ren-
delete

AA  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  aa
BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  hháázziioorrvvoossii  kköörrzzeetteeiirrõõll  sszzóóllóó  1144//22000022..
((VVIIII..  55..))  KKtt..  rreennddeelleett  ((ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReennddeelleett))  mmóóddoossííttáá--
ssáárróóll..

1. §
A Rendelet 1. § a) pontjában meghatározott, a háziorvo-
si körzetek utcajegyzékérõl szóló 1. számú melléklet he-
lyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §
A Rendelet 1. § b) pontjában meghatározott, a házi gyer-
mekorvosi körzetek utcajegyzékérõl szóló 2. számú mel-
léklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép 

3. §
A Rendelet 1. § c) pontjában meghatározott, a fogorvosi
körzetek utcajegyzékérõl szóló 3. számú melléklete he-
lyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép 

4. §
A Rendelet 1. § d) pontjában meghatározott, a gyermek
fogorvosi körzetek utcajegyzékérõl szóló 4. számú mel-
léklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép 

E rendelet 2011. március 4 - én lép hatályba.

*   *   *
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 7/2011. (III. 4.) Kt. ren-
delete

AA  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  aa
HHuummáánn  ppaappiilllloommaa  vvíírruuss  eelllleennii  vvééddõõoollttááss  ttáámmooggaattáássáárróóll
sszzóóllóó  1144//22001100..  ((VV..  3311..))  KKtt..  rreennddeelleett  mmóóddoossííttáássáárróóll

A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete a Humán
pappiloma vírus elleni védõoltás támogatásáról szóló
14/2010. (V. 31.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rendel-
et) a következõk szerint módosul:

1. § 
[ A HPV elleni védõoltás támogatásának feltételei]

A Rendelet 4. §-ának (3) bekezdés helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„ 4. §
(3) Az oltás beadása iránti kérelmet a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához lehet
benyújtani. A kérelem benyújtási határidejérõl minden
évben a Polgármester dönt.”

2. §
ZZáárróó  rreennddeellkkeezzéésseekk  

E rendelet a 2011. március 4. napján lép hatályba.
dr. Deák Ferenc                   dr. Nagy Gábor Tamás

jegyzõ                                                  polgármester

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleetteekk

A rendeletek mellékleteit megtekinthetik a Budavári Önkormányzat honlapján, www.budavar.hu és az ügyfélszolgálati irodákon. 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 3/2011. (III. 4.) Kt. ren-
delete

AA  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  aazz
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  áállttaall  ffeennnnttaarrttootttt  bbööllccssõõddéébbeenn,,  nneevveellééssii
ééss  ookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyyeekkbbeenn  aallkkaallmmaazzaannddóó  ééttkkeezzééssii  ttéé--
rrííttééssii  ddííjjaakkrróóll  vvaallaammiinntt  aa  nnyyáárrii  nnaappkköözziiss  ttáábboorrtt  iiggéénnyy--
bbeevveevvõõ  nneemm  kkeerrüülleettii  ggyyeerreekkeekk  uuttáánn  ffiizzeetteennddõõ  ttéérrííttééssii
ddííjjrróóll  sszzóóllóó  22//22000066..  ((IIII..  1166..))  KKtt..  rreennddeelleett  ((RReennddeelleett))  mmóó--
ddoossííttáássáárróóll..

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdé-

sében foglalt felhatalmazás, valamint a gyermekek vé-
delmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 147. és 148. §-ában foglaltak alapján a
következõket rendeli el:

1. § 
A Rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a
Rendelet melléklete helyébe a jelen rendelet mellékle-
te lép.

2. §
ZZáárróó  rreennddeellkkeezzéésseekk  

E rendelet a 2011. március 4. napján lép hatályba; az új
térítési díj táblázatot 2011. április 1. napjától kell alkal-
mazni.  

11..  

22..  

33..  

44..  

55..

IInnttéézzmméénnyyttííppuuss  mmeeggnneevveezzéésseeSSoorr--
sszzáámm  

BBööllccssõõddee  
--  nnaappii  33xx  ééttkkeezzééss

ÓÓvvooddaaii  iinnttéézzmméénnyyii  ééttkkeezzééss  
--  nnaappii  33xx  ééttkkeezzééss

ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaaii  iinnttéézzmméénnyyii  
--  nnaappii  33xx  ééttkkeezzééss  
--  nnaappii  22xx  ééttkkeezzééss
--  nnaappii  11xx  ééttkkeezzééss  ((eebbéédd))

GGiimmnnáázziiuumm
KKoosszzttoolláánnyyii  DDeezzssõõ  GGiimmnnáázziiuumm

--  mmeennzzááss  ééttkkeezzééss
SSzziilláággyyii  EErrzzsséébbeett  GGiimmnnáázziiuumm

--  mmeennzzááss  ééttkkeezzééss
TToollddyy  FFeerreenncc  GGiimmnnáázziiuumm

--  mmeennzzááss  ééttkkeezzééss

332200

333377

337722
331166
225577

226600

226600

226600

440000

442211

446655
339955
332211

332255

332255

332255

8800

8844

9933
7799
6644

6655

6655

6655

ÖÖnnkkööllttssééggsszzáámmííttááss
aallaappjjáánn

332200

337711

440099
334488
228833

228866

228866

228866

112200

9933

110022
8877
7711

7722

7722

7722

660000

446644

551111
443355
335544

335588

335588

335588

116600

NNyyáárrii  nnaappkköözziiss  ttáábboorr
--  nneemm  II..  kkeerrüülleettii  ggyyeerrmmeekk  

eellllááttáássáánnaakk  ttéérrííttééssii  ddííjjaa

TTéérrííttééssii  ddííjj  ((FFtt))
22001111..  mmáárrcciiuuss  3311--iigg

NNyyeerrssaannyyaagg
áárr

FFiizzeetteennddõõ
FFtt//nnaapp

ÁÁFFAA
2255%%

NNyyeerrssaannyyaagg
áárr

ÁÁFFAA
2255%%

FFiizzeetteennddõõ
FFtt//nnaapp

RReezzssiikkööllttsséégg
aa  nnyyeerrssaannyyaagg

5500%%--aa

22001111..  áápprriilliiss  11--ttõõll

TTéérrííttééssii  ddííjj  ((FFtt))
22001111..  aauugguusszzttuuss  3311--iigg 22001111..  sszzeepptteemmbbeerr  11--ttõõll

ÖÖnnkkööllttsséégg FFiizzeetteennddõõ  FFtt//nnaappÁÁFFAA    2255%%

22001111..  sszzeepptteemmbbeerr  11--ttõõll
TTéérrííttééssii  ddííjj  ((FFtt))
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E-mail: hirdetes.varnegyed@gmail.com

IInnggaattllaann

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

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

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

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

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

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

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

MMeeggbbíízzhhaattóó Ingatlanközvetítõ Kft. Kizárólag az I. kerü-
letben keres-kínál, eladó-kiadó ingatlanokat elsõsorban
külföldi ügyfélkörnek. Érd.: 06-30-206-5602, i.hunga-
ry.kft@gmail.com.

II..  kkeerrüülleett, Vár alja, napos, emeleti, udvari, 50 négyzet-
méteres, liftes, csendes lakás tulajdonostól eladó. Irányár:
16 millió Ft. Telefon: 06-20-925-8292.

II..  BBuuddaaii Várban 80 m2-es 2 szobás önkormányzati fel-
újított elsõ emeleti lakás örökbérleti joga elcserélhetõ vagy
eladó, 3 vagy 2,5 szobás lakást Budán garázzsal, érték-
egyeztetéssel baszámolok, öröklakás elõny. Telefon:
3560-438, mobil: 06-30-2307-037.

TTáánnccssiiccss utcában 2 nagyméretû önkormányzati lakás
örökbérleti joga átadó: 120 m2-es, 2 szintes, 2 fürdõszobás
(36 M Ft) és 215 m2-es, 3 szintes, 3 fürdõszobás (70 M Ft).
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

AAllkkaallmmii vétel! Attila úton polgári belmagasságú, hívólif-
tes épületben lévõ 101 m2-es 3,5 szobás, erkélyes, egyedi
gázfûtéses, azonnal beköltözhetõ öröklakás eladó. Irányár:
19,9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-22-03.

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

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

II..  KKeerrtteess társasházban, egy teljes lakószinten lévõ 191
m2-es, 2 lakásként kialakított (126 m2 + 65 m2), reprezen-
tatív belterû 5,5 szobás, 2 fürdõszobás, klasszikus polgári
öröklakás többgeneráció vagy iroda számára eladó.
Irányár: 49,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

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

II..  KKoosscciiuusszzkkóó Tádé utcában, 10 lakásos Bauhaus-épü-
letben lévõ 51 m2-es, egyedi gázfûtéses, I. emeleti, nyuga-
ti fekvésû, csendes kert felé nyíló, azonnal beköltözhetõ
öröklakás eladó. Irányár: 14,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203.

BBuuddaaii Várban 6 lakásos kertes házban 2 egymás mel-
letti önkormányzati garzonlakás örökbérleti joga átadó: 30
m2-es felújított (7,5 M Ft) és 20 m2-es, hangulatos, donga-
boltozatos lakás (5 M Ft). Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

SSzzeenntthháárroommssáágg utcában 78 m2-es, 2 szintes, felújított
öröklakás eladó (43,9 M Ft) és 96 m2-es, 3 szobás, felújí-
tott önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó (39,9 M
Ft). Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

MMiinniimmuumm 3 szobás kiadó lakást, házat keresünk.
BakosLak Ingatlan. Telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

TTeerraasszzooss vagy erkélyes minimum 3 hálószobás eladó la-
kást, házat keresünk. BakosLak Ingatlan. Telefon: 326-
0618, 06-20-9740-571.

FFiiáátthh  János utcában 1,5 szobás, erkélyes II. emeleti, pa-
norámás, gáz + cserépkályhás (villanyfûtés) lakás eladó.
Bécsi kapuhoz közel! Telefon: 06-30-231-2553.

BBuuddaakkeesszziinn, közel a buszmegállóhoz, 180 négyzetmé-
teres házat cserélnék a kerületben lévõ 1+ 2 félszobás,
vagy kétszobás lakásra és készpénzre. Felújítandó is érde-
kel. Telefon: 06-20-570-5489.

SSzzoollggáállttaattááss

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

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

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

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

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

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

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

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

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! Csem-
peburkolás, kõmûves munkák, vízszerelés! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Anyagbeszerzéssel! Telefon: 06-20-961-
6153.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, PARKETTA-

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

VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁT
VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

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

EEggéésszzsséégg

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

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss házhoz megy! Telefon: 203-5431,
0630-553-7947. 

AAddááss--vvéétteell

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

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

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

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.

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

www.budavar.hu
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Ingatlan

VÁRNEGYED

Oktatás

Szolgáltatás

Adás-vétel

Egészség

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

Várnegyed

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

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

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

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

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

További akciók a www.trofeagrill.eu/margit oldalon.
s

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

SSzzüünneett
SSzzüünneett

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

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

Megjelenés
Március 25.

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

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

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

Lapszám
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Budavári Mûvelõdési Ház
(1011 Budapest, Bem rakpart 6.)
AAllkkaallmmii  pprrooggrraammookk  ggyyeerreekkeekknneekk
TTaavvaasszzii  KKiisshhaajjóó  BBéérrlleett  
A Budavári Mûvelõdési Ház idén ismét meghirdeti tavaszi,
két alkalomra szóló bérletét, óvodásoknak és kisiskolás-
oknak (2-7 éves korig). A bérlet második elõadása: 2011.
március 17. csütörtök 10.30. A huszárnak állt leányról - A
Görömbõ Kompánia elõadása. Alkalmi belépõ: 700 Ft. 
IIssmmééttllõõddõõ  pprrooggrraammookk  ggyyeerreekkeekknneekk
BBuuzzaasszzeemmeekk  DDrráámmaajjááttéékkooss  SSzzíínnjjááttsszzóó  MMûûhheellyy
Minden pénteken 15.00-18.00 óra. Vezeti: Buza Tímea
Noémi színmûvész. Információ: Buza Tímea, 0630-9289-
473, buzaszemek@gmail.com. www.atw.buzaszemek.hu.
Tagdíj: 10000 Ft /hó.
FFaabbrriikkaa  mmûûhheellyy
Minden kedden 17.00 óra. Bábos kézmûves foglalkozás
kicsiknek. Vezetik: Németh Luca bábszínész és Fráter
Anna óvodapedagógus. Belépõ: 900 Ft, bérlet: 3200 Ft/4
alkalom
NNééppttáánncc––ookkttaattááss  ggyyeerreekkeekknneekk
Óvodás csoport: hétfõ, 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 Táncegyüttes táncosai. Infor-
máció: www.bartoktancegyuttes.hu. Tanfolyami díj:
4000 Ft/hó.
BBaabbaammuuzzssiikkaa
Minden csütörtökön 10.00 óra . Énekes, zenés foglalkozás
6 hónapostól 3 éves korú gyermekeknek és szüleiknek fo-
lyamatos csatlakozási lehetõséggel. Vezeti: Szalai Hilda.
Belépõ: 650 Ft /alkalom, bérlet: 5000 Ft/10 alkalom.
KKiissmmaammaa  JJóóggaa,,  BBaabbaa--mmaammaa  ttoorrnnaa  
Minden hétfõn 09.00-11.00. Vezeti: Szányelné Makai
Emma. Jelentkezés: 20/5020984. Belépõ: 1000 Ft/fõ
MMuullttii  TTaalleenntt  MMuussiiccaall  IIsskkoollaa  
Minden szombaton 9.00-12.00 óra. Vezeti: Zezula Tibor.
Információ: zezula.tibor@gmail.com.
FFeellnnõõtttteekknneekk
BBeemmrroocckkppaarrtt
Március 19. szombat 19.00. Mini Bluesfesztivál a Rock-
parton. Rocktörténeti múltidézés, blues-rock dalok a
múltszázadból (Mini, Ten Years After, Cream, Hendrix).
Kiállítás nyílik a rocktörténet relikviáiból. Házigazda: Tö-
rök Ádám és Misi. Meghívott vendégei: Fekete Jenõ-
Horváth Misi Blues Duo, Big Maff, Jam Session, Bõrgyári
Capriccio. Belépõ: 1000 Ft
SSzzáájjhhaarrmmoonniikkaa  KKlluubb  aa  BBeemmrroocckkppaarrttoonn!!
Március 25., péntek 19.00 . Klub-koncert a Pribojszki Trió
közremûködésével. Igazi zenei csemegével várjuk láto-
gatóinkat a Bemrockparton! Havi rendszerességgel indul

útjára szájharmonika klubunk, izgalmas beszélgetések-
kel, a szájharmonika múltjáról, jelenérõl, jövõjérõl,
mindez élõzenei köntösben, kiváló zenészekkel, zenei
mûfaji korlátok bontogatásával. Belépõdíj: 1000Ft.
NNééppzzeennee,,  nnééppttáánncc
SSeebbõõ  KKlluubb
Március 27. vasárnap 19.00 óra. Regejáró Misztrál
Mûvészeti Klub. Belépõ: 600 Ft.

A Dunánál – Dalolókör Lovász Irénnel. Minden kedden
18.00-19.00 óra. Klub népdalokkal. Vezeti: Lovász Irén
népdalénekes. Belépõ: 900 Ft, bérlet: 3200 Ft/4 alkalom.
ZZeenneeii  pprrooggrraammookk
ZZoonnggoorraaookkttaattááss
Minden hétfõn és csütörtökön (elõzetes egyeztetés alap-
ján). Egyéni képzés gyerekeknek, felnõtteknek, kezdõk-
nek, haladóknak. Tanít: Plutzer Gábor. Tandíj: 2200 Ft / óra
BBuuddaaii  GGiittáárriisskkoollaa
Hétfõtõl péntekig órarend szerint. Tanárok: Svajcsik
Kristóf, Nagy Zoltán, Dienes Csilla, Hamza Gábor, Vi-
rághalmi Bálint. A díjnyertes iskolában a képzés életkor-
tól és zenei elõképzettségtõl függetlenül folyik. A fiatal,
képzett zenetanárok számos stílust tanítanak: klasszikus
gitárt, jazzt, bluest, rockot és egyéb könnyû mûfajokat.
Megfelelõ számú jelentkezõ esetén új szakok indulnak az
iskolában: basszusgitár, ének, jazz/klasszikus fuvola és
szaxofon. Folyamatos csatlakozási lehetõség.. Információ:
0670-941-3131. info@budaigitariskola.hu, www.budai-
gitariskola.hu. Tandíj: 12000 Ft hó, 50000 Ft/félév.
VVOOXX  HHuunnggaarriiccaa  NNõõii  KKaarr  EEggyyeessüülleett
Hétfõ, szerda 18.00–20.00 óra. Karnagy: Döbrössy
János.
BBuuddaavváárrii  OOppeerraa  EEggyyüütttteess
Jelentkezés és meghallgatás: minden pénteken 16.00
óra. Egyéni korrepetáció, szereptanulás, együttes ének-
lés, koncertek, fellépési lehetõségek. Az együttes olyan
résztvevõket vár, akik komolyan foglalkoznak az ének-
léssel (opera, operett, dalirodalom). Zenei vezetõ: Ko-
vács Ágnes.
MMoozzggááss,,  ttáánncc
TTáárrssaassttáánnccookkttaattááss  kkeezzddõõkknneekk
Minden hétfõn 18.30-20.00. Vezeti: Radnai Tamás.
Tandíj: 8000Ft/hó. További információ: www.milon-
ga.hu/radnai_tamas.html.
AArrggeennttiinn  TTaannggóó
Minden szerdán 18.00 óra. Vezeti: Götz Andrea és Szõl-
lõsi András. Az argentin tangó városi néptánc, élõ szóra-
kozási forma. András magyar néptáncos tapasztalataiból
is merítve a lépések tanításán túl a pontos vezetésre és a
jó hangulatra fektetnek hangsúlyt a tangó órákon, amit a
szerda esti úgynevezett milonga (össztánc) elõtt tarta-
nak. Információ: www.milonga.hu. Belépõ: 1000 Ft.

MMiilloonnggaa  TTaannggoo  YY  AAllmmaa
Minden szerdán 19.30-22.45 óra. Hazánk legrégebbi mi-
longája. A zene szinte kizárólag klasszikusokat tartalmaz,
általában 3-4 számból álló tangó, vals, milonga és canyu-
engue tandákban, cortinákkal elválasztva.
HHaatthhaa  JJóóggaa  FFooggllaallkkoozzááss,,  ttaannffoollyyaamm
Minden hétfõn 18.00 óra. 75% gyakorlati foglalkozás,
25% elméleti bemutatás. Bemelegítõ, aszanázás, lazítás,
új lecke. A csakrák, a fizikai test, a lelkiállapotok és a tu-
dattartamok közötti összefüggések. Minden órán új gya-
korlat és elméleti új lecke. Nyomtatott jegyzetek. Több
évre rendezet tananyag. Rendszeres táborok és más kö-
zösségi találkozók. Csatlakozni lehet szeptember-októ-
ber folyamán. Vezeti: Bakos Tímea. Részvételi díj: 5000
Ft/hó (Az elsõ alkalom ingyenes)
TTaabbáánn  HHeellyyttöörrttéénneettii  KKiiáállllííttááss  ééss  DDookkuummeennttáácciióóss  KKöözzppoonntt
Nyitva tartás: szerda, szombat 14.00-18.00 óra, péntek
csoportoknak elõzetes egyeztetés után  14.00-18.00
óra. Vasárnap 11.00–18.00 óra. Vezeti: Jankóné Pajor
Ildikó.
AAllaakkffoorrmmáállóó  kkoonnddiicciioonnáállóó  ttoorrnnaa
Kedd, csütörtök 15.30-16.30 és 16.30-17.30 óra. Szer-
da, péntek 7.30-8.30 és 8.30-9.30 óra. Vezeti: Tóth Il-
dikó. Részvételi díj: 700 Ft, nyugdíjasoknak 600 Ft.
„„FFiiaattaallííttóó  jjóóggaa””  5500  éévveenn  ffeellüülliieekknneekk
Csütörtök 17.30-19.00 óra. A jóga olyan testi-szellemi
gyakorlatokat tartalmaz, amely komplex módon segít az
50 éven felüli korosztály számára az általános egészségi
állapot fenntartásában, az egész test kiegyensúlyozott-
ságában úgy fizikailag, mint pszichikailag. Az egyes spe-
ciális gyakorlatsorok rendszeres végzése segít a mozgás-
szervi, emésztési panaszok, és az energia blokkok felol-
dása esetén. A testgyakorlás, helyes légzés, relaxáció, he-
lyes táplálkozás és a pozitív gondolkodás elindít a jóga út-
ján: melynek lényege a szellemisége, a belsõ béke, a har-
mónia megvalósítása. Vezeti: Horváth Beáta Részvételi
díj: 1000 Ft/alkalom.
UUrrbbaann  DDaannccee  SScchhooooll  ––  HHiippHHoopp
Minden kedden 18.00–19.00 és 19.00-20.00 óra. Tanulj
eredeti HipHop stílusokat! Stílusok: new style, house,
popping, locking, krumping, bboying, modern-kortárs.
Oktatók: Fazekas Róbert „Pizsy”, Csordás Gábor
„Csocsó”, Szederkényi Zsolt „Papi”, Szalai Krisztine
„Chrissy” és Zsarnóczky Alexandra „Halacska”. Az órákra
online elõjelentkezés szükséges.. Jelentkezés és informá-
ció: www.urbandance.hu 
VViizzuuáálliiss  mmûûvvéésszzeetteekk
Március 18. péntek 14.00 óra. Budavári Filmklub a Tabán
Moziban. A szerelemrõl és más démonokról - színes, fel-
iratos, Costa Rica-i-kolumbiai filmdráma. Helyszín: I. ke-
rület Krisztina krt. 87-89.

Március 26. szombat 15.00 óra  . Budavári Filmklub a
Tabán Moziban. Megaagy - színes, magyarul beszélõ,
amerikai animációs film. Helyszín: I. kerület Krisztina krt.
87-89.
FFeerreenncczzyy  IIssttvváánn  RRaajjzziisskkoollaa
Hétfõtõl péntekig 17.30-20.30 óra. Tanárok: Elekes Ká-
roly Munkácsy-díjas képzõmûvész, Wechter Ákos Bar-
csay-díjas festõmûvész. Portré, aktmodell utáni rajz,
mintázás, festés, kroki, anatómiai ismeretek, felkészítés
mûvészeti egyetemekre a négy évtizede mûködõ rajzis-
kolában. Helyszín: Fõ utca 3. Információ: Tulok Péter,
212-9239. Tandíj: napijegy 2500 Ft, két hét 12000 Ft,
egy hónap 16000 Ft

Rajz felvételi elõkészítõ építész hallgatóknak és mû-
szaki pályára készülõk számára Vezeti: Molnár Zsolt, ta-
nár. Idõpontok: március 5. szombat 10-13 óra, március
26. szombat 10-13 óra. Helyszín: I. kerület Fõ utca 3.
Tanfolyami díj: 90000Ft/év.
IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttééss
SSzzáámmííttóóggéépp  iiddõõsseekknneekk
Kedd, csütörtök 9.00-13.00 óráig. Részvételi díj: 4000
Ft/20 óra. A klub elsõ órája után már a billentyûzetet nem
csak írógépnek látják, a második után már csak elektro-
nikus levélpapírt használnak, a harmadik óra végétõl pe-
dig már az interneten csetelnek. Várunk minden újra nyi-
tott nyugdíjast, azokat, akik szerint soha nem késõ vala-
mi újat kipróbálni, megtanulni. A jelentkezés feltételei:
Bejelentett I. kerületi lakcím. A jelentkezõ öregségi nyug-
díjban kell, hogy részesüljön. Jelentkezés: 201-1780 vagy
személyesen a Budavári Mûvelõdési Házban

Március 22. kedd 10.30 óra. Kiss Imre Károly: Felvidék
kelet Szlovákia II./II. vetítettképes ismeretterjesztõ elõ-
adás. Belépõ: 100 Ft

Március 29. kedd 10.30 óra. Ipach Ildikó: Indiai Himalája,
vetítettképes ismeretterjesztõ elõadás. Belépõ: 100 Ft.
KKlluubbookk,,  kköörröökk
IIrrkkaa  KKöörr
Minden csütörtökön 10.00 óra. Irodalomkedvelõk klubja.
Klubvezetõ: Dr. Nyitrai Xavér Pálné
IIddõõsseekk  AAkkaaddéémmiiáájjaa  --  SSzzeerreetteett  KKlluubb..
Minden hétfõn 10.00-13.00 óra

Március 24. csütörtök 14.00 óra. Tájak, Korok, Múze-
umok Egyesület Chemolimpex Nyugdíjas Csoportja.
Klubnap. Klubvezetõ: Cser Jánosné

Március 16. kedd 10.30. Március 15-i megemlékezés.
Irka Kör mûsora. A belépés ingyenes!

Március 17. csütörtök 17.00 óra. Tabán Sportkör.
Észak-Csehország – Elõadó: Zachar Ottó. Vetítettképes
elõadás. Klubvezetõ: Kormos Vera.

Március 25. péntek 14.00 óra. Baross Gábor Turista
Klub, Klubnap. Klubvezetõ: Malomhegyi Imre. 

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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