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Megszületett a régen várt döntés a Várbazár
felújításáról, a kormányhatározat értelmé-
ben a kivitelezés már jövõre megkezdõdhet.
Megújul a Budai Vár is, az errõl szóló kor-
mányrendelet szerint május 31-ig elkészül a
Várnegyed huszonöt évre szóló fejlesztési stra-
tégiája. A program részleteirõl Zumbok
Ferenc kormánybiztos és dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester a Várbazár területén
megtartott sajtótájékoztatón számolt be. 

Éveken keresztül hiába várt az állam segítségére a
Budavári Önkormányzat, a baloldali kormányok
nem tartották fontosnak a Budai Vár, illetve a
régóta pusztuló Várbazár helyzetének rendezé-
sét. Mindez szerencsére már a múlté, a kabinet
ugyanis november 9-i ülésén több fontos, a vár jö-
võjét befolyásoló fejlesztésrõl határozott. 

A 1375/2011 kormányrendelet értelmében a
Várbazár felújításának határideje 2014. március
30., a finanszírozást magántõke bevonása nélkül
teljes egészében európai uniós forrásokból old-
ják meg, így a beruházás nem terheli az adófize-
tõk pénztárcáját sem. Mivel a Várbazár rekonst-
rukciója kiemelt beruházás, a kapcsolódó hatósá-
gi ügyeket is ennek megfelelõen kezelik. 

Mint a Budai Vár jövõjérõl tartott sajtótájékoz-
tatón Giró-Szász András elmondta, a Várbazár
múltja fényes, jelene tragikus a jövõje azonban a
kormány szándékai szerint újra szép lesz. A kor-
mányszóvivõ emlékeztetett: a Várbazár helyet ka-
pott a világ száz leginkább veszélyeztetett véde-
lemre méltó mûemléke között, a kormány ezen a
méltatlan állapoton szeretne változtatni, amikor

a Budai Vár mellett a Várbazár fejlesztését is ki-
emelt nemzeti programmá tette – hangsúlyozta
Giró-Szász András. 

A fejlesztés felügyeletével megbízott Zumbok
Ferenc mindenekelõtt arra hívta fel a figyelmet,
hogy a kormányhatározat értelmében két éven
belül át kell adni a megújult Várbazárt. A cél nem
csupán az épületegyüttes rekonstrukciója és fej-
lesztése, hanem egyben egy valódi tartalommal
megtöltött közösségi tér létrehozása. Eddig
ugyanis a bazár száz éves történetét vagy az alul-
hasznosítottság – ez jellemezte az elsõ évtizedeket

– majd az Ifjúsági Parkkal a túlhasználtság kísérte.
Zumbok Ferenc szerint most ez is megváltozik, a
kulturális, szórakoztató és gasztronómiai funkci-
ókkal egy olyan találkozóhely alakul ki, mely min-
denki számára vonzó célpont lehet. 

A munkálatok már jövõre elkezdõdnek, az
északi pavilonra és a Vízhordó lépcsõre vonatko-
zó jogerõs építési engedélyek, illetve kiviteli ter-
vek ugyanis rendelkezésre állnak. Az elképzelé-
sek szerint a Vízhordó lépcsõ mellett egy mozgó-
járdát alakítanak ki, mely közvetlen kapcsolatot
létesít a palota déli része és a Duna-part között. 

(Folytatás a  3. oldalon) 

Három éven belül befejezõdik a rekonstrukció

Kiemelt projekt lett a Várbazár
Idén ünnepli 45. születés-

napját a Budavári Mûvelõ-
dési Ház.  A három hetes
programsorozat  novem-
ber 19-én szombaton este
19 órakor kezdõdik a 45 év

a Bem rakparton címû tár-
lattal, melyet dr. Nagy Gábor

Tamás polgármester nyit meg. A csaknem fél
évszázad emlékeit õrzõ relikviák; plakátok,
cikkek, mûsorfüzetek, fotók segítségével
Marsi László igazgató mutatja be az intéz-
mény történetét.  Majd az „õs Bemrokpartos”
Török Ádám és a Mini ad fergeteges koncer-
tet a nagyterem színpadán. Részletes progra-
mok: www.bem6.hu

A Budavári Önkormányzat ebben az évben is megrendezi hagyományos adventi koncertso-
rozatát. A hangversenyek vasárnaponként délután 16 órakor kezdõdnek a Városháza aulájá-
ban, az I. kerület, Kapisztrán tér 1. szám alatt. (A koncertek ingyenesek, helyfoglalás érke-
zési sorrendben.) 

AAddvveennttii  kkoonncceerrtteekk

A felújítás 8,5 milliárd forintba kerül, amit európai uniós forrásból finanszíroznak

November 27. 16.00 - Ave Maria 
Kertesi Ingrid operaénekes és Dallos Erika zongoramûvész

koncertje 

December 4. 16.00 - Lengyel karácsonyi énekek
A magyarországi lengyel katolikusok Szent Kinga Kórusa

koncertjén vezényel Rostetter Szilveszter, 
közremûködik: Kohán Nikolett, ének

December 11. 16.00 - Karácsonynak Éjszakáján
A Téka együttes koncertjén a magyar népzene 

karácsonyi hangzás-világa csendül fel

2011. december 18. 16.00 –  
A Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar koncertje

Mûsoron Johann Sebastian Bach mûvei,
amelyeket a zenekar korabeli hangszereken szólaltat meg.

November 28-tól az I. kerület is saját kezébe veszi a közterüle-
ti parkolók üzemeltetését. 

A képviselõ-testület korábbi döntése értelmében a Cent-
rum Parkoló Rendszer Kft-vel a 10 évvel ezelõtt kötött - és
idén lejáró - üzemeltetési szerzõdést nem hosszabbította meg
a kerület. Ezt egyébként az alkotmánybíróság ide vonatkozó
döntése sem tette lehetõvé. November 28-tól a közterületi
parkolók üzemeltetését a kerület végzi.  A Budavári Kapu
Kft. – a Budavári Önkormányzat saját tulajdonú cége – a hi-
vatallal kötött közszolgáltatási szerzõdés értelmében a kerü-
letben – a Váron kívül – lévõ 5200 parkolóhelyet és a 143
parkoló automatát üzemelteti majd 20 fõ parkoló õrrel.

Mint ismert, az önkormányzatnak egyértelmû célja volt,
hogy a kerület saját maga üzemeltesse a parkolást, a beveze-
tésre kerülõ új parkolási rendszer pedig legyen rendezett és
teremtsen átlátható viszonyokat. A megtérüléssel kapcsola-
tos számítások azt mutatják, hogy a parkolási társaság már
rövid idõn belül nyereségessé tehetõ.  A Budavári Kapu
Kft., azaz a „parkolási”  ügyfélszolgálat az Iskola utca 33-ban
mûködik majd.  (A Centrum Kft. ügyfélszolgálata helyén.)
Telefonszáma november 28-tól: 303-3220.    

Fontos megemlíteni, hogy a vonatkozó fõvárosi rendelet
értelmében a karácsonyi ünnepek alatt nem kell majd parko-
lási díjat fizetni. Így - az üzemen kívül lévõ parkoló automatá-
kon - a Budavári Kapu Kft. nyugodt körülmények között tud-
ja elvégeztetni a szükséges beállításokat és karbantartásokat.

Nemzeti emlékhely 
a Budai Vár
Az Országgyûlés kijelölte a nemzeti és a törté-
nelmi emlékhelyeket. A döntés a Várnegyedet
(Palotanegyed, Polgárváros, Sándor Palota,
Mátyás-templom, volt József kaszárnya, Had-
történeti Intézet, Halászbástya) nemzeti em-
lékhellyé nyilvánította. Az emlékhelyekkel
kapcsolatos feladatokat a kultúráért felelõs mi-
niszter, illetve a Nemzeti Emlékhely és Kegye-
leti Bizottság felett álló miniszter megosztva
látja el. Fontos kiemelni, hogy ezek a feladatok
alapvetõen az emlékhelyek nyilvántartását, lis-
tázását és az állagmegóvás érdekében hozott in-
tézkedéseket jelentik. 

Az állami költségvetési tervezetben ötven mil-
lió forint szerepel a nemzeti és történelmi em-
lékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátására.

Kerületi kézben
a parkolás

Ne feledje! 

Kiállítások 
a Galériában 
November 24-ig még látogatható a Várne-
gyed Galériában a nagy sikerû Zórád Ernõ ki-
állítás!  A tárlaton magángyûjtõk tulajdoná-
ban lévõ Zórád Ernõ képek, grafikák tekinthe-
tõk meg, ezért a mûvész több olyan mûve is lát-
ható, amelyet eddig még nem mutattak be. Él-
jenek a lehetõséggel, tekintsék meg Budavár
egykori díszpolgárának alkotásait.  

A Várnegyed Galéria következõ kiállítása de-
cember 8-án nyit, Csikai Márta: Angyali üdvöz-
let címmel. A tárlat a kerületben élõ Munkácsy
Mihály-díjas szobrászmûvész mûveit mutatja be.  

KATASZTRÓFA-GYAKORLAT
Ne ijedjenek meg! 2011. november 21-én, hétfõn országos
katasztrófa gyakorlatot tartanak fiktív katasztrófahelyzet
modellezésével. Várhatóan megszólalnak a jelzõ-szirénák és
a televízióban, rádióban is megjelenik az ezzel kapcsolatos tá-
jékoztatás. !
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Január 1-tõl érvénybe lép a „viselkedési kódex” 

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma közérdekû ügyekben:

A Budavári Önkormányzat szeptemberi testületi fogadta el azt a helyi rendeletet, amely kódex-szerûen, egységes keretek között rögzíti a közterületi viselkedés normáit. 
A szabályozásban hangsúlyos szerepet kap a lakókörnyezet védelme, valamint a nyugodt és egészséges életmód feltételeinek biztosítása. Az alábbi összeállításban a legfonto-
sabb passzusokat ismertetjük.

Közterületen tiltott a dohányzás
és a szeszesital-fogyasztás
Mint ahogyan
eddig is, ezután

is tilos a közterületen történõ alko-
hol-fogyasztás. A játszóterek, sport-
pályák, nevelési-oktatási, egészség-
ügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi in-
tézmények, valamint üzletek, bol-
tok bármely bejáratától számított öt-

méteres távolságon belül tilos a szeszes-
ital-fogyasztás. Ismeretes, korábban so-
kan panaszkodtak, hogy a kisebb bol-
tok elõtt rendszeressé vált az italozás.
Természetesen, az éttermek teraszain
továbbra is lehet majd alkoholt fo-
gyasztani. 

A dohányzás tiltása sem újkeletû
szabályozás. A Budavári Önkormány-

zat a fõvárosban elsõként tiltotta meg a játszótereken való dohányzást,
hogy ezzel is védje a gyermekeket. A szabályozást késõbb kiterjesztette a
sportpályákra, nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédel-
mi intézményekre is.

A rendeletben foglaltak megszegõi szabálysértést követnek el, amely
50.000.- Ft-ig terjedõ pénzbírságot von maga után.

ZAJVÉDELEM: 
Életszerû korlátozások 
A békés egymás mellett élés elõsegítése érdeké-
ben este 22.00 órától reggel 7.00 óráig tilos a
nyugalmat megzavaró zajos tevénységek folyta-
tása a szabadban, nyitott ajtajú vagy ablakú helyiségben. Ebbe a körbe
tartozik a hangos éneklés, a zenélés és a zenelejátszás is. A kertekben a gé-
pi (robbanó motoros) fûnyí-
rás, a kerti traktorok mûköd-
tetése munkanapokon reggel
07.00 és este 20.00 óra kö-
zött, míg szombaton, vasár-
nap és ünnepnapokon 09.00
és 14.00 óra között végezhe-
tõ. A korlátozás ugyanakkor
nem vonatkozik a nevesített
kiemelt zöldterületekre és az
intézményi területekre. 

Zenélés, éneklés, verklizés
vagy az ostorpattogtatás és a
rádió kihangosítása csak ak-
kor szabályszerû, ha nem jár
olyan csoportosulással, amely
a gyalogos, illetve a gépjármû
forgalmat akadályozza. Tilos
zenélni közúti hidak, felül-és
aluljárók területén, oktatási,
egészségügyi és szociális in-
tézmények épületétõl számí-
tott 50 méteres távolságon
belül. Ugyancsak tilos zenél-
ni a Szentháromság téren –
kivéve a Zenepavilonban – és
a Halászbástya kilátószintje-
in, a Dísz téren, a Színház ut-
cában és a Szent György té-
ren. A rendelet figyelmen kí-
vül hagyása 50.000,- Ft-ig ter-
jedõ pénzbírságot von maga
után. 

Tilos a galambok etetése!
Az új rendelet kimondja, hogy - a köztisztaság
fenntartása érdekében - a kerület egész terüle-
tén tilos a galambok, valamint közterületen az
idegen, gazdátlan állatok etetése. A viselkedési
kódexrõl tartott lakossági fórumon többen is je-
lezték, hogy sokan etetik a galambokat a par-
kokban, sõt, az erkélyeken. Az állatok odaszok-
nak a párkányokra, ereszekre, erkélyekre és ürü-
lékük számtalan betegséget terjeszt. Januártól
akár 50 ezer forintra is büntethetõ, aki eteti a
galambokat. 

Büntetik a ,,parkour”-t 
Az épületek és utcabútorok védelme ér-
dekében a rendelet külön foglalkozik
az utóbbi években egyre jobban elterje-
dõ gördeszkázással, görkorcsolyázással,
rollerezéssel, „falmászással” és a parko-
ur jelenségével. Ez utóbbi olyan extrém
sport, ahol városi akadályokon keresz-
tül kell eljutni minél gyorsabban egyik
helyrõl a másikra. Bizonyára olvasóink
is többször látták már, ahogyan fiatalok
a Bécsi kapun vagy a Kapisztrán téren,
az egykori templom romjain ugrálnak, szaltóznak vagy éppen kézen áll-
nak. Sajnos az is gyakori jelenség, hogy a padokra „felugratva” gördesz-
káznak, bicikliznek. Ezek a tevékenységek rongálják az utcabútorokat,
de emellett élet- és balesetveszélyesek is.  

Ugyancsak a sajnálatos
baleseteket elõzné meg az
életveszélyes helyekre való
kimászás tilalmáról szóló
bekezdés. Tilos kilátók,
épületek, építmények tete-
jére, illetve az ezek tetején
kialakított védõkerítés,
korlát, mellvédfal mögé ki-
mászni és ott tartózkodni.
Minderre elsõsorban azért
volt szükség, hogy a rende-
let szigorával is felléphesse-
nek az Alagút párkányára
életüket kockáztatásával is
kiülõkkel szemben. Isme-
retes, az elmúlt években
több mint tíz halálos bal-
eset történt. 

Változik a kutyasétáltatás szabályozása
Az itt élõk, a kutyatartók észrevételeinek, tapasztalata-
inak felhasználásával változtatott az önkormányzat a
kutyasétáltatás szabályain. Harapós vagy támadó ter-
mészetû, illetve a külön nevesített fajtájú kutyákat kö-
telezõ ellátni szájkosárral. Januártól a kutyákat közte-
rületen legfeljebb négy méter hosszú pórázon lehet ve-
zetni. A Tóth Árpád sétányon és a Kagyló utca -
Hunfalvy utca - Szabó Ilonka utca által határolt kutya-
futtatón sötétetésdõl (közvilágítás bekapcsolásától) reggel 09.00 óráig az állatok szabadon sétáltat-

hatók. Veszélyes ebeknek ekkor is kötelezõ a szájkosár. A külön kijelölt kutyafuttatókon (lásd keretes írásunk) idõkorláto-
zás nélkül sétáltathatók szabadon a  kutyusok, a szájkosár használata azonban itt is kötelezõ a nevesített fajtáknak.
Természetesen továbbra is a gazdik feladata, hogy a kutyapiszkot összeszedjék, és a gyûjtõedényekbe tegyék. Fontos szabály,
hogy a játszótérre tilos bevinni a kutyákat, kivéve, ha erre külön tábla engedélyt ad. 

A szájkosár használatára kötelezett ebfajták:

Akita inu,  amerikai bulldog, angol bullterri-
er, angol mastiff, argentin dog, berger de be-
auce (boszeron), bordeauxi dog,  cane corso,
dobermann, dog, fila brasileir, flandriai bo-
uvierre, hannoveri és bajor véreb, jagd terrei-
er, kanári szigeteki mastiff, kaukázusi juhász,
komondor, középázsiai juhászkutya, kuvasz,
leonbergi, mastino napoletano, moszkvai õr-
kutya, német boxer, német dog, német ju-
hászkutya, óriás schnauzer, orosz fekete ter-
rier, pireneusi hegyi kutya, pit bull terrier, rottweiler, sarpaninac, staffordshi-
re terrier, és ezek keverékei, valamint a veszélyesnek nyilvánított ebek.

Kutyafuttatók, ahol a kutyák póráz nélkül sétáltathatók:
• A Pásztor és Kõmûves lépcsõ közötti zöldterület, a Naphegy utcai járda lejtõ felõli szélétõl a Gellérthegy utcai járda
külsõ széléig,
• A Pásztor és Kõmûves lépcsõ közötti területsáv a Gellérthegy utcai másik járda külsõ szélétõl a lejtõtõl a parkterületen
a sport játszótér fölötti mintegy 40 m-re futó kitaposott ösvény aljáig, illetve ennek folytatásába esõ sétányút alsó széléig.
• Az Orom u. lejtõ felõli szélétõl a Hegyalja úti járda park felõli széléig terjedõ területsáv, melyet kelet felõl a Gellért szo-
bor, nyugat felõl az Orom u. 10. sz. ingatlan magasságába esõ, táblákkal megjelölt vonal határol.
• A Hunyadi János út 1-3-5-7. sz. épületekkel szemközti rézsûk, az Alagúttól jobbra esõ területen.
• Az Anjou sétány
• A Lovas út és a várfal közötti zöldfelületek.
• A Vérmezõ északi fele, a Babits szobor vonalától számítva.

06-80-204-275
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Rendhagyó módon emlékezik meg báró Hatvany
Lajos mecénás halálának 50. évfordulójáról a
Budavári Önkormányzat. Az egykor nyüzsgõ iro-
dalmi szalonként is mûködõ Bécsi kapu téri
Hatvany palota elõtti járdán immáron húsz olyan
neves alkotómûvész aláírása szerepel, akik gyakori
vendégek voltak a palotában. 

„Jobb részem nem enyész, szellemem él tovább" –
idézte Horatius Melpomenéhez írt költeményé-
nek egy sorát az emlékhely felavatásán dr. Nagy
Gábor Tamás. A polgármester elmondta, hogy a
fõhajtás nem csupán a magyar irodalom nagyjai-

nak szól, hanem a vári palotájából
igazi irodalmi mûhelyt, találkozó-
helyet létrehozó Hatvany Lajosnak
is. A tisztelgést még inkább aktuá-
lissá teszi, hogy idén emlékezünk az
1880. október 18-án született, a
mûvészeteket mindvégig támogató
báró halálának ötvenedik évfordu-
lójára. 

„Exegi monumentum aere pe-
rennius" - áll emlékmûvem, ércnél
maradandóbb emlékem." – hirdeti
Horatius, ahogyan a Bécsi kapu téri
épület is részese a történelemnek.
Mint dr. Nagy Gábor Tamás meg-
fogalmazta, a nagy alkotásokon
nem fog az idõ, a kultúrateremtés –
ahogyan Hatvany is tette – mindig
átörökítendõ érték marad. Ezt a folyamatot szim-
bolizálják a homlokzati díszek a Cicero, Livius,
Quintilianus, Seneca, Socrates és Vergilius arc-
képét formázó reliefek, amelyek az épületet
1800-ben megvásárló Grigely József – a közeli
Egyetemi Katolikus Gimnázium irodalom és la-
tin professzorától vette meg a házat a Hatvany-
Deutsch család - ízlését és tudásba vetett hitét di-
csérik.  A copf stílusú palota tehát évszázadokon
keresztül gondos és értõ kezekben élte életét, iga-
zolva ezzel Ciceró sorait:  „A háznak a becsületét
a házigazda adja meg, és nem a ház a házigazdá-
nak." Különösen igaz ez báró Hatvany Lajosra,
aki az írók és költõk támogatásával, valamint a
Nyugat címû folyóirat születése körüli bábásko-
dásával beírta magát a magyar literatúra történe-
tébe. Tóth Árpádot, József Attilát, Karinthy
Frigyest és az irodalom számos más nagyságát pá-
lyájuk kezdetétõl erkölcsileg, ha szükséges volt
anyagilag is segítette. Azt tartották róla, hogy õ az
utolsó mecénás.

Önzetlenségét Tersánszky Józsi Jenõ is nagyra
becsülte: „Magam részérõl az õ lehetõségeivel,
millióival és külsejével, valljam be, mit tennék?...
idõmet mulatókban, kártyatermekben herdál-
nám, legföljebb medvevadászatra ruccannék ki

Máramarosba, vagy Afrikába,
oroszlán és fekete tündérek va-
dászatára! ...Foglalkoznék én
irodalommal?" Szerencsére
Hatvany foglalkozott, folyama-
tos levelezésben állt az irodal-
mi élet többi kiválóságaival, a
legtöbb levelet Ady Endrével
váltotta. És nemcsak levelezett,
élénk társadalmi életet, irodal-
mi szalont tartott fent vári palo-
tájában, ahol a kor legjelesebb
személyiségeit fogadta.  A ma-
gyar kultúra nagyjai mellett leg-
híresebb vendége talán Tho-
mas Mann volt, az akkor már
világhírû Nobel-díjas író itt ta-
lálkozott Bartók Bélával. 

„Fehérek közt egy európai" címmel Hatvany
egy glosszát írt Thomas Mann-nal való kapcsola-
táról: „Elõttem rajzanak bécsi, müncheni, berlini
képek, de ... legszívesebben mégis azokra az esték-
re gondolok, amikor a magyarság legkülönbjeit
vezethettem eléje. Magam elõtt látom Bartók
Bélát, amint fiatalos lelkesedéssel zongorázik
Mann-nak, hallom Bazilidesz Mária énekét,
mellyel magával ragadja a legnagyszerûbb zeneér-
tõt. Elébem nyüzsög az az este is, amelyen a ma-
gyar írók színe¬javát hívtam össze, hogy tiszteleg-
hessenek mindannyiunk nagy mestere elõtt. Hol
Kosztolányival beszélget, hol meg Szomoryval,
Karinthyval, Heltaival és az akkori fiatalokkal,
élükön József Attilával."

A Hatvany palotában megfordult költõk és
írók mindegyike otthagyta kézjegyét a kultúra vi-
lágában. Erre, és az itt folyt élénk irodalmi életre
emlékeztet a palota elõtti járda, amelyet immár
Pajer Károly restaurátor ötvösmûvész jóvoltából
a húsz legismertebb vendég fémbe öntött aláírá-
sa díszít – hívta fel a figyelmet dr. Nagy Gábor
Tamás. Mi, kései utókor ezzel az „emlék-járdá-
val" rójuk le tiszteletünket, s így Horatiussal szól-
va elmondhatjuk, hogy Hatvany szelleme él to-
vább, ma is itt van velünk.”                                         K.Á.

Irodalmunk nagyjai a Hatvany palotában 

Kézjegyek az épület elõtti járdán Könyv a Budai Vigadóról
Olvasóink elsõ ízben kapnak teljes képet a székes-
fõváros, kiemelten Buda 20. század elsõ felében
zajló társadalmi és kulturális életének sokszínû szö-
vetérõl – a budai kultúrpalota, a Corvin téri Budai
Vigadó történetének, használóinak, bérlõinek, elõ-
adómûvészeinek bemutatásán keresztül.  A korlá-
tozott példányszámban megjelenõ, esztétikus kivi-
telû, több mint 70 képet tartalmazó kötet most
2000 Ft-ért, kedvezményes áron elõrendelhetõ. Az
elõrendelési lap a Litea könyvesboltban (I. ker.,
Hess András tér 4., Fortuna udvar) és a Tabán
Múzeumban (I. ker., Döbrentei u. 9., szerda, szom-
bat, vasárnap 14 és 18 óra között) kérhetõ. Elõ-
rendelési igény a kiadónál, a Lánchíd Körnél is jelez-
hetõ – név, postacím és telefonszám megadásával:
19 és 20 óra között tel.: 383-1842, e-mail: lanchid-
kor@freemail.hu  

A könyv bemutatója 2011. ddeecceemmbbeerr  11--jjéénn,,  ccssüü--
ttöörrttöökköönn  ddéélluuttáánn  1177  óórraakkoorr lesz a Litea könyves-
boltban. A könyvet bemutatja Saly Noémi, kultúr-
történész. Mindenkit szeretettel várnak.

Zenés rendezvény idõseknek
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ (Budapest, I., Attila út 89.telefon:375-
9486 ) ddeecceemmbbeerr  22--áánn,,  ppéénntteekkeenn  1133..3300--ttóóll  1155..0000
óórrááiigg zenés délutánt tart a Budavári Mûvelõdési
Házban (I., Bem rakpart 6.) az I. kerületi nyugdíjas
polgárok részére. A rendezvény címe: Barangolás a
zene birodalmában. Fellépõ mûvészek: Beöthy-
Kiss László operaénekes, Fers Márta operaénekes-
nõ, Tóth Ágnes zongoramûvésznõ. Elõadásukban
operák, operettek  közkedvelt dallamai csendülnek
fel. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk és kelle-
mes idõtöltést kívánunk! A rendezvény: ingyenes.

Elmarad a fogadóóra
Dr. Apagyi Barnabás képviselõ november 29-i fo-
gadóórája külföldi tartózkodás miatt elmarad.

Hagyományõrzõ jótékonysági bál
A Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és
Kollégium nnoovveemmbbeerr  2266--áánn bált szervez Hadik
András Hagyományõrzõ Jótékonysági Bál címen,
melyet az iskola épületében, a Szabó Ilonka u. 2-4-
ben 19 órai kezdettel rendeznek meg. 

A bál fõvédnökei: dr. Erdõ Péter bíboros prímás,
esztergom-budapesti érsek, Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes, Tarlós István Budapest fõpol-
gármestere, dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter.
Köszöntõt mond Hoffmann Rózsa, oktatásért fele-
lõs államtitkár, a bált megnyitja Mikola István, az
OECD párizsi magyar nagykövete. A mûsorban töb-
bek között a Csillagszemû Táncegyüttes, Lovász
Irén énekesnõ és a Mikecz Kálmán Huszáregyesület
is fellép. A meghívó ára személyenként 8.000 Ft,
amely magában foglal egy üdvözlõitalt, egy tombo-
lajegyet, valamint egy egyszemélyes meleg vacso-
rát. A bál bevételét az iskola oktató és nevelõmun-
kájának támogatására fordítják. Meghívók a gimná-
zium titkárságán, illetve a hadik@egyetemi.hu cí-
men vásárolhatók. További információ a gimnázium
titkárságán, a 487-0965 telefonszámon kérhetõ.  

Közös képviselõk fóruma
A közös képviselõk következõ fóruma november
24-én, csütörtökön 17.30 órakor lesz a Pajtás étte-
remben. (Gyorskocsi u. 11-13.) Program: - bemu-
tatkozik a kerület új rendõrkapitánya, - a közös kép-
viselõk és számvizsgálók feladatai az év zárása kap-
csán, - új év, új biztosítások, - energiatakarékosság:
víz, elektromos és gáz hálózatok felülvizsgálata, tûz
és vagyonvédelmi eszközök esedékes ellenõrzése,
kiadások költségvetési tervezése, kémény bélelés.
Az elõadások sorrendje nem kötött. A részvétel
minden érdeklõdõ számára ingyenes.

Karácsonyi BLSZ Klubnap
A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSZ) ddeecceemmbbeerr
66--áánn  1166..0000  óórrááttóóll  tartja karácsonyi klubnapját a
Várnegyed Galériában. A résztvevõveket arra ké-
rik, hogy egy kis tálca saját készítésû süteményt vi-
gyenek a rendezvényre. 

Jótékonysági koncert 
a Szent Anna templomban 
Jótékonysági koncertet rendeznek a Magyar Vörös-
kereszt és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
javára „Legyen az Ünnep maga az Ajándék!” cím-
mel 22001111..  ddeecceemmbbeerr  1111..  ((vvaassáárrnnaapp))  1199..0000  óórrááttóóll  a
Felsõvizivárosi Szent Anna Plébániatemplomban.
Közremûködik: Király Csaba, Liszt-díjas orgona-
mûvész, Csonka Zsuzsanna szoprán operaénekes-
nõ, Nédó Olga hegedûmûvész.

RRöövviiddeenn

Önkormányzati beruházásban megújult a Mikó
utca felsõ szakasza. A Tábor utca és az Attila út
között az eddigi aszfaltburkolatot a teljes, 526
négyzetméter felületen viacolorra cserélték. A
felújításra a szakiroda tájékoztatása szerint
azért volt szükség, mert az egyébként is rendkí-
vül rossz állapotú, töredezett, foltokban javított
útpálya a hajlított szerkezetkialakítás miatt, a

forgalom hatására a nyári nagy melegben rend-
szeresen felgyûrõdött. Az újonnan lerakott
nagy kopásállású térkõnek, illetve az útalap
megerõsítésének köszönhetõen a hullámoso-
dás megszûnik, az út teherbíró képessége pedig
jelentõsen javul. A felújítással egy idõben a bal-
oldali szerviz út szegélyét a parkolás megköny-
nyítése érdekében megdöntötték. 

Az utolsó mecénás

Biztonságosabb lett a közlekedés

Térkõ a Mikó utcában

Palotás Mihály
köszöntése 
November 16-a a hadirokkantak napja
Magyarországon. Az ebbõl az alkalomból tar-
tott ünnepségen Szarka Gábor, a Honvédelmi

Minisztérium
kabinetfõnöke
külön is köszön-
tötte a kerüle-
tünkben élõ
száz esztendõs
Palotás Mihályt,
aki „még Ferenc
József apostoli
magyar király
alattvalójaként

született, s a gondviselés által számára kisza-
bott száz esztendõ alatt mindvégig derekasan
helytállt.” – mondta a kabinetfõnök. Palotás
Mihály 1935-tõl a Magyar Királyi Honvédség
állományában, 1938-39 között a Levente
Intézménynél teljesített szolgálatot. 1945. má-
jus 10-én szovjet hadifogságba került, 1947 de-
cemberében került haza. 

(Folytatás az 1. oldalról) 
Ugyanitt, a testõrségi palota 2060 nm-es terüle-

tén az Iparmûvészeti Múzeum egyedi oszmán szõ-
nyeggyûjteménye, illetve egy különleges, az Ár-
pád-házat bemutató kiállítás kapna helyet, vala-
mint megépülhet az a gyilokjáró, amely körüljár-
hatóvá teszi a palota épületegyüttesét. Lesz mély-
garázs is, a 130-140 autó befogadására alkalmas
földalatti parkoló mellé, egy csökkentett méretû,
legfeljebb 1600 négyzetméteres kulturális ren-
dezvényközpontot alakítanak ki. 

Új funkciót kap a sokáig mûtermeknek ott-
hont adó pavilonsor, ahol éttermeket és kávézó-
kat alakítanak ki, míg néhány helyiséget fiatal
képzõmûvészek vehetnek majd birtokba.
Gondoltak a kisebb pénzû vendégekre is, szá-
mukra sörsátrakat és olcsóbb éttermeket építené-
nek a volt Ifjúsági park belsõ területein. A kor-
mány nem csupán a Várbazár, hanem a teljes
Várnegyed megújításáról is döntést hozott. E sze-
rint a vár hosszú távú, huszonöt évre szóló fejlesz-

tésrõl május végéig stratégiai tervet készít a nem-
zeti fejlesztési miniszter, míg a terület közlekedé-
sét rendezõ tanulmány összeállítása legkésõbb
február 29-ig megtörténik. A közvetlen vészelhá-
rítás azonban már korábban elkezdõdik, sikerrel
zárultak ugyanis a többek között a várban szüksé-
gessé vált állagmegóvási feladatokra kiírt közbe-
szerzési eljárások. Az MNV Zrt. október végén
megkötötte az egy évre szóló keret-megállapodási
szerzõdéseket a pályázatok nyerteseivel, elsõ lé-
pésben a legfontosabb munkák készülnének el,
így sor kerülhet a várfalak megerõsítésére.  

Üdvözölte a kormányzati döntéseket dr. Nagy
Gábor Tamás, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy
a Budavári Önkormányzat az elmúlt évtizedben
számtalan alkalommal szorgalmazta a vár és a
Várbazár felújítását, azonban a baloldali kormá-
nyok minden kezdeményezést elutasítottak. A
polgármesternek annyit sikerült elérnie, hogy a
World Monuments Watch felvette a Várbazárt a
fokozottan veszélyeztetett mûemlékek listájára.

„A Budavári Önkormányzat mindent megtett
annak érdekében, hogy elõsegítse az Ybl-féle épü-
letegyüttes megmentését. Örömteli, hogy hosszú
évek halogatása után a nemzeti kormány a vár re-
habilitációjának elsõ lépéseként hozzálát a
Várbazár fejlesztéshez” – hangsúlyozta kerüle-
tünk elsõ embere. Hozzátette: az önkormányzat
és a kormány együttgondolkodását jelzi, hogy a
várral kapcsolatos koncepcióban hangsúlyos sze-
repet kapnak az önkormányzat korábban közzé-
tett elképzelései. Ebbe a körbe tartozik a vári köz-
lekedés újragondolása és a tömegközlekedési
utak rendbetétele – ez a fõváros beruházásában
hamarosan megvalósul -, valamint a Mátyás-
templomhoz hasonló emblematikus épületek
eredeti állapotban történõ helyreállítása. 

Dr. Nagy Gábor Tamás szerint a cél az, hogy a
Budai Vár revitalizációjával, egy olyan idegenfor-
galmi látványosság jöjjön létre, ahová a budapes-
tieknek és a turistáknak is érdemes minél több-
ször visszatérni.                                                              -pp-

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyil-
vános pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ, lakások
5 éves határozott idejû bérbeadására. A részletes
pályázati kiírás átvehetõ a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján.
Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1., Tel: (1) 458-
3000, 458-3030, vagy megtekinthetõ az Önkor-
mányzat honlapján, a www.budavar.hu internetcí-
men, a PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda menüpont
alatt.

Kiemelt projekt lett a Várbazár
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Budavári 
Õszbúcsúztató 
Éjszakák 
Hagyományteremtõ szándékkal, november második és
harmadik hétvégéjén elsõ alkalommal szerveznek õszbú-
csúztató rendezvénysorozatot a kerületi kulturális intézmé-
nyek és gyûjtemények összefogásával. A Budavári Önkor-
mányzat támogatásával megvalósuló sokszínû, fesztivál
hangulatú programokhoz a Sziklakórház Múzeum, a
Hadtörténeti Intézet, a Magyar Országos Levéltár, a
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, a Kresz Géza
Mentõmúzeum, valamint a Tabán Múzeum csatlakozott. 

A közös éjszakába nyúló õszbúcsúztatón többek között
gyertyafényes sétákkal, zseblámpás idõutazással, divatbe-
mutatóval, táncházzal, ismeretterjesztõ elõadásokkal, egye-
dülálló bemutatókkal, gyermekprogramokkal, koncertek-
kel és igazi „éjszakai lakomával” várják az érdeklõdõket. 

Különleges élményeket ígér a november 12-13. után 19-én
is nyitva tartó Sziklakórház Múzeum, ahol a már megszokott
vitrinek és tablók helyett ezúttal eredeti berendezési tárgyak
között, korhû ruhában öltözött idegenvezetõk tartanak tár-
latvezetéseket. Lesz fotósarok és filmvetítés, a gyermekeknek
interaktív játékokat szerveznek, napközben kalandos idõuta-
zások, éjszaka a sötétbe boruló zegzugos helyiségekben zseb-
lámpás kirándulás színesíti a programot. A napot lezáró éj-
szakai retró bunker lakoma elõtt gyertyafényes vársétát tarta-
nak a múzeum szakemberei. November 19-én a  Magyar
Országos Levéltárban az egyébként féltve õrzött levéltári ira-
tokat, köztük a mohácsi csata hiteles történetét megíró
Brodarics István Szapolyaihoz intézett levelei mellett egy ér-
dekes kiállításnak is tanúi lehetnek a látogatók. A tárlat a szat-
mári békét aláíró gróf Károlyi Sándor felesége, Barkóczi
Kriszta szemszögébõl mutatja be a békekötés körülményeit.
Náray Tamás jóvoltából az éjszaka a ruhák bûvöletében telik,
a divatbemutatóval egybekötött elõadás mellett a sokoldalú-
ság jegyében az intézmény munkatársai maguk sütötte, a ba-
rokk korszakot idézõ süteményeket kínálnak. Zenében és
táncban  is megjelenik a korszellem, a levéltárosok vidám ga-
vott táncot mutatnak be, míg az ilyenkor szokásos kamara-
koncerten barokk szerzeményeket adnak elõ. 

A zeneszalon közönsége október 18-án vas-
tapssal üdvözölte Szilasi Alex zongoramûvészt
akit Bogdan Zdrojewski, a Lengyel
Kulturális Örökség Minisztere a Chopin bi-
centenárium alkalmából a Lengyel Kultúráért
Érdemrenddel tüntetett ki. 

Az átiratokról szóló évadban az eredeti prog-
ram szerint ezúttal egy énekmûvész vendé-
geskedett volna a Bartók teremben, de beteg-
ség miatt lemondta a fellépést. A házigazda
változtatott a tematikán, és a közönség nagy
örömére zongorajátékkal illusztrált elõadás-
sal mutatta be, hogy a romantikus szerzõk mi-
lyen hangzásvilágot teremtettek meg koruk
átalakított hangszerén.

Szilasi Alex egy Beethoven-szonátát játszva
érzékeltette, hogy a zenekari hangzás igénye
már a klasszikus szerzõ szonátáiban is tetten
érhetõ. A mûvész egyetlen hangszeren vará-
zsolta elõ a fúvós szekciót és a vonósokat. 

A fiatal Liszt – aki 13 évesen, 1824-ben
már túl volt az elsõ párizsi operabemutatóján
– gyakran játszott Beethoven szonátákat.
Szerzõdés kötötte az Érard céghez, az õ hang-
szereiket használta. Liszt annyira népszerû
volt, hogy koncertjeinek végén a közönség li-
citálhatott a zongorára. 

A támogatások érdekében Liszt gyakran
vendégeskedett szalonokban. Egy feljegyzés
szerint, amikor egy alkalommal Beethoven
op. 7. Esz-dúr szonátáját játszotta, a közönség
nem nagyon figyelt rá.  Improvizálni kezdett,
hogy magára terelje a figyelmet, majd amikor
visszatért Beethovenhez, a hallgatóság rekla-
mált, hogy ez utóbbi nem hangzik olyan jól.
Liszt többször megtette, hogy a sznob közön-
ség miatt felcserélte a komponisták nevét, így
annak a szerzõnek tapsoltak a legjobban, aki-
re fanyalogni akartak. 
A Budavári Zenei Szalon vendégei megtud-
hatták, hogy a 19. század elején az új típusú
zongorajáték egy újfajta életfelfogáshoz kötõ-

dött. Ez pedig nem volt más, mint a romanti-
ka, azaz az érzelmeken keresztül történõ
kommunikáció. A zeneszerzõk új generáció-
ja – Liszttel az élen – ezt képviselte. Amikor
Liszt azt kérte tanítványától, hogy „éneklõen
játssz!”, nem kért lehetetlent, mert az Érard
zongora képes erre – magyarázta Szilasi Alex,
és be is mutatta a módszert.

Ez volt az elsõ olyan zongoratípus, amely
közvetíteni tudta azt a fajta vehemens kife-
jezõerõt, ami korábban nem is létezett. Liszt
1835-ben, a milanói Scalaban háromezer
nézõ elõtt adott koncertet, és a hangszer
hangja betöltötte a hangversenytermet. A
zenekari hangzás igénye így könnyebben
teljesülhetett Liszt zongoramûveiben. A
megváltozott elvárás onnan származott,
hogy Liszt és Chopin imádták az operát.
Chopin – annak ellenére, hogy minden nap

fél 12-kor kelt, megreggelizett majd késõ
délutánig tanított – esténként eljárt az ope-
rába. Utána hajnalig a szalonok vendége
volt. Párizsban Liszt is ezt az életformát kö-
vette. A kisebb társaságokban nem csupán
közönség és mûvész találkozása jött létre,
hanem a mûvészek is kapcsolatba léphettek
más mûvészekkel. 

Liszt a rapszódiákban igyekezett felidézni a
cigánybandák verbunkosait. A magyar zene
gyökereit ebben vélte megtalálni. Széchenyi
õt kérte fel a magyar zenei képzés alapjainak
megteremtésére, a konzervatórium megala-
pítására. E cél érdekében a mûvész jelentõs
anyagi felajánlást tett. A Zeneakadémia vé-
gül Erkel elnökletével jött létre, mert Liszt
csak egy hónapot töltött Budapesten, de
1875-ben, a párizsi világkiállításon Magyar-
országot Liszt Ferenc képviselte.                          r.a.

Zongoravirtuózokról  a szalonban

Szilasi Alex zongoramûvész ezúttal a romantika világába avatta be a zenei szalon vendégeit

A Márai Szalonban minden év októberében
megemlékeznek az 1956-os forradalom hõseirõl
és áldozatairól. A hagyományokhoz híven,
Szigethy Gábor ezúttal is irodalmi visszaemléke-
zéssel készült: egyetlen nap, november 5-e sze-
mélyesen átélt élményeit idézte fel. 

A forradalomhoz kapcsolódott az alkalmi ki-
állítás is; a tárlóban korabeli dokumentumokat,
egy Széna téri röplapot, valamint a Magyar Író-
szövetség decemberi kiáltványát tekinthették
meg az érdeklõdõk.

A szalon elsõ vendégét, Szentmártoni János
költõt a házigazda elsõként arról kérdezte, mek-
kora kihívást jelentett számára, amikor egy évvel
ezelõtt az Írószövetség elnökévé választották.
A szakmai szervezet 36 éves elnöke elárulta: egy
éven át gondolkodott, hogy igent mondjon-e a
felkérésre. Nem volt könnyû helyzetben, mert
korábban sok kolléga inkább egymással, mint az
olvasókkal volt elfoglalva. Önmagáról megje-
gyezte, hogy a Magyar Napló szerkesztõjeként
korábban is a nemzedékek közötti hidakat épí-
tette, ezért változatlanul úgy véli, hogy el tudja si-
mítani a generációs ellentéte-
ket. Nem gondolta azonban,
hogy az alkotásra nem jut ide-
je. Az elmúlt idõszak arra volt
elegendõ, hogy megújuljon a
választmány – több fiatal iro-
dalmi lap szerkesztõje is beke-
rült a testületbe –, és felfris-
süljön a szövetség honlapja.
Nyitottabbá váltak az olvasók
felé, így a Múzeumok Éjszaká-
ján és a Mûvészetek Völgyé-
ben is találkoztak az érdeklõ-
dõkkel, sõt, székházuk falai
között egészségnapot szervez-
tek. (Ez utóbbi program kap-
csán tréfásan megjegyezte: õ
maga, nem merte megméret-
ni a vérnyomását.) 

Az elnöki tevékenység
90%-a a folyamatosan felme-
rülõ problémákkal kapcsola-
tos, de ha sikerül elrendeznie
néhány ügyet, akkor az valódi
sikerélményt nyújt. A pénz-
ügyi helyzet tekintetében az
elnök optimistán fogalma-
zott: az idei év a stabilitás éve,
2012 az építkezés éve lesz az
Írószövetségben.

Amikor Szigethy Gábor arról érdeklõdött,
hogy nem tartja-e túlságosan soknak a hazai al-
kotók számát, Szentmártoni János elárulta,
hogy Írószövetségnek jelenleg 923 tagja van. –
Napjainkban szabadabbá vált a könyvkiadás, és
a világháló is rendelkezésre áll – folytatta –, ez

természetesen azt is jelenti,
hogy a gyengébb minõségû al-
kotások is megjelenési felüle-
tet kapnak. Az ítéletet az idõ
hozza meg, hiszen a Nyugat
korában is számos olyan alko-
tó publikált, akinek mára elfe-
lejtettük a nevét.

Szentmártoni János végül
költõként is bemutatkozott a
közönségnek. A Nichita
Stãnescu Fesztivál alkalmából
megjelent magyar–román két-
nyelvû verseskötetbõl olvasta
fel Anna, én és a forradalom cí-
mû költeményét.

A szalon következõ vendége
– Fonyad Péter orvos –, a Szent
György Lovagrend tagja,
Stockholmból érkezett. Pályá-
jának egyik különleges idõsza-
ka volt, amikor tíz éven keresz-
tül a svéd parlament orvosa-
ként dolgozott. A függõségi be-
tegségekre (drog, alkohol stb.)
specializálódott szakember új
területet talált magának, ami-
kor közvetlen közelrõl tanul-
mányozhatta a politikusok ha-
talomfüggõségét.

A beszélgetésben szóba került a
skandináv országra egykor jellemzõ
bizalom és nyitottság, amelynek Olof
Palme miniszterelnök meggyilkolása
vetett véget. 

Fonyad Péter 1967-ben hagyta el
Magyarországot, majd hét hónapnyi
Ausztriában töltött várakozás után
Svédországot választotta új hazájául.
A disszidálás fiatalkori élményét
megörökítõ szépirodalmi munkájá-
nak részletét a szalon egyik törzsven-
dége, Mécs Károly Jászai-díjas, Kiváló
mûvész olvasta fel.

Jagyutt Péter balassagyarmati cuk-
rászmester a budaváriak régi ismerõ-
se. Hat esztendeje már bemutatko-

zott az Úri utcában, akkor országos hírû somlói
galuskáját kóstolhatták a vendégek. A desszert
akkora sikert aratott, hogy a váriak hamarosan
felkerekedtek, kirándulást szerveztek, amelynek
célállomása a balassagyarmati Jagyutt Cukrászda
volt. A Liszt emlékév tiszteletére a mester ezúttal
a maga által tervezett Liszt-tortáját hozta el. A
meggy alapú „szoborba” a cukrász belekompo-
nálta a zeneszerzõ három kedvencét (kadarka,
rozmaring és ibolya). A hitelesség kedvéért az
ehetõ hangversenyzongora miniatûr kottatartó-
ján a Szerelmi álmok partitúrája volt olvasható.
A különleges édesség nem titkoltan a város ide-
genforgalmi reklámja is egyben.  A cukrász el-
mondta, hogy szülõvárosában minden évben
van egy nap, amikor az elszármazottak visszatér-
nek, és felajánlják segítségüket a település híré-
nek öregbítése érdekében. Jagyutt Pétert ezúttal
néhány önkéntes fiatal kísérte el, hogy videóra
vegyék és otthonukban is bemutassák, hogyan
fogadták a váriak a lokálpatrióta cukrászt.

A Liszt-tortához Heimann Zoltán szekszárdi
borász hozta el a Liszt-év borát. A Heimann
Családi Birtok 2008-as kadarkáját a Liszt
Fesztivál szakemberei választották ki.  Liszt Fe-
renc nem csupán visszatérõ vendége volt Szek-
szárdnak, de a várost környezõ nagy múltú bor-
vidék termékeit, így a világraszóló szekszárdi ka-
darkát is kedvvel fogyasztotta. S hozzá lelkesen
népszerûsítette is e tájék vörösborait, hiszen
Rómában még magát a pápát, IX. Piust is meg-
gyõzte Szekszárd nedûjének kedélyjavító és
egészségmegtartó hatásáról.
Az ínyenc kóstoló után az érdeklõdõk a Jagyutt
cukrász dinasztia történetérõl és hitvallásáról
szóló filmet tekinthették meg.                         R.A.

Az írószövetségtõl a Liszt-év boráig

Jagyutt Péter cukrászmester ibolyás Liszt-tortája

A Liszt-év bora a 2008-as szekszárdi ka-
darka a Heimann pincészetbõl

Új könyvesbolt
nyílik
Az Országos Mezõgazdasági Könyvtár és
Dokumentációs Központ tisztelettel meghívja
a kerület lakóit a Könyvgazda mezõgazdasági
szakkönyvesbolt ünnepélyes megnyitójára no-
vember 30-án (szerdán) 15.00 órára. Program:
ünnepélyes könyvesbolt átadás, könyvbemuta-
tók és dedikálás az Agroinform Kiadó, a
Mezõgazda Kiadó és a Szaktudás Kiadó Ház
szerzõivel. Kísérõ rendezvény: adventi virágkö-
tészeti vásár, Bércesi Ilona egyedi karácsonyi
kerámiái. A rendezvény ideje alatt látogatóink-
nak ingyenes könyvtári beiratkozási lehetõsé-
get biztosítunk! Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk. Helyszín: I. ker., Attila út 93. 

Tisztelt Adományozók!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Toldy Óvoda Alapít-
vány a személyi jövedelemadó 1 %-ként 2010. év-
ben 1.089.960 Ft-ot kapott. A kuratórium döntése
alapján ezt az összeget képességfejlesztõ játékok,
könyvek, foglalkozási eszközök, kirándulások és
gyermekprogramok támogatásához használtuk fel.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik segí-
tettek bennünket céljaink megvalósításában.

Katinszki Ferencné az Alapítvány képviselõje

Beszámoló és köszönet az 1 %-ért!
A Batthyány Lajos Általános Iskolai Alapítvány a
Diákokért (adószám: 18007978-1-41) köszönetet
mond mindazoknak, akik az SZJA 1%-ával támo-
gatták iskolánk alapítványát.  2010. évben a befolyt
összeg 1.216.899.-Ft volt, melyet az alapítvány cél-
ja szerint meghatározott feladatokra - pl.: erdei is-
kolák támogatására, versenyek nevezési díjára, ta-
nulók jutalmazására; kulturális programok támoga-
tására, gyereknapi program megvalósítására, esz-
közbeszerzésre– fordítottuk.

A Batthyány Lajos Általános Iskola  
Alapítványának Kuratóriuma 

Tisztelt Adományozók!
Tájékoztatom Önöket, hogy az „Alapítvány a Lovas
úti Óvodásokért” a személyi jövedelemadó 1 %-ként
2010. évben 639.673 Ft-ot kapott. Ezt az összeget
gyermekprogramokra / színházi elõadások, kirándu-
lás gyermekszállítással/, játékok vásárlására, fény-
másoláshoz, nyomtatáshoz szükséges tonerek, papí-
rok vásárlására használtuk fel. Valamennyi óvodás
gyermekünk nevében köszönjük támogatásukat.

Galántai Katalin óvodavezetõ, kuratóriumi képviselõ

1%
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Országos Széchényi Könyvtár
(Budavári Palota, F épület)
Az Országos Széchényi Könyvtár VII. emeleti katalógus-
termében nyílt meg a Terjesztését megtiltom címû tár-
lat, amely egy izgalmas világba, a politikai okokból zá-
rolt, indexre tett, lefoglalt, bezúzni készült, szigorúan el-
különítve õrzött dokumentumok világába nyújt bete-
kintést. A kamara-kiállítás 2012. január 28-ig tekinthe-
tõ meg. Nyitva tartás: keddtõl szombatig 10-21 óráig.

A mûfordítás mûhelytitkai
NNoovveemmbbeerr  2222--éénn,,  kkeeddddeenn  1177  óórrááttóóll a mûfordítás mû-
helytitkairól beszélgetünk vendégeinkkel Hetényi
Zsuzsa  és  Harrach Ágnes mûfordítókkal Helyszín:
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyv-
tára Budapest, I., Krisztina krt. 87-91. Minden érdek-
lõdõt várunk!

Élménybeszámoló a Tabán Múzeumban
NNoovveemmbbeerr  2255--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1155  óórraakkoorr  a Kosztolányi
Dezsõ Általános Iskola két diákja, Orosházi Dávid és
Sarkadi Dávid számol be lengyelországi élményeirõl a
Tabán Múzeumban. (I. ker., Döbrentei u. 9.) A fiúk közel
egy hetet töltöttek tanáraikkal a Comenius program
keretén belül Lengyelországban az iskola küldöttjei-
ként. A program mottója: Élethosszig tartó tanulás. A
diákok elmesélik nekünk, hogy milyen élményeket sze-
reztek lengyel barátainknál. Házigazda: Vecsey András
önkormányzati képviselõ. A szervezõk szeretettel vár-
nak minden érdeklõdõt, a belépés díjtalan.

Tabulatúra régizene klub 
NNoovveemmbbeerr  2211--éénn  hhééttffõõnn  1199  óórraakkoorr a Bartók Consort
lesz a klub vendége, Dinnyés Soma vezetésével. A bu-
dapesti Bartók konzervatórium növendékeibõl alakult
gambazenekar üde, friss színfoltja a magyar régizenei
életnek. Mûsorukon magyar és európai reneszánsz és
korabarokk szerzõk mûvei szerepelnek. Helyszín:
Budapest, I., Szilágyi Dezsõ tér 3. (a Budai Református
Egyházközség gyülekezeti terme) A belépés ingyenes.
Egyéb információk: www.tabulatura.hu, www.gyule-
kezet.hu

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.) 
NNoovveemmbbeerr  2233..  ((sszzeerrddaa))  1188..0000  óórraa:: Nemzetünk évez-
redes örökségei a Hungarikumok (II.). A huszárság
szerepe a lovas-kultúránkban. Bercsényi emlékeknél
francia földön. Emlékest Nagy Kálmán, egykori elõ-
adónk tiszteletére. Az Egyesület tagjainak vetített elõ-
adása.(MKA székház, Deák terem)

Mesedélelõtt Bartos Erikával
22001111..  nnoovveemmbbeerr  2266--áánn szombaton délelõtt 1111  óórraakkoorr
a Vince Kiadó Krisztina krt. 34. szám alatti könyves-
boltjában  a népszerû írónõ vetíti és meséli saját me-
séit. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a mesedé-
lelõttre.

Magyar Földrajzi Társaság 
(II., Millenáris)
Az Expedíciós Szakosztály szervezésében Péczely

Lajos tart elõadást november 30-án 18 órakor.
Péczely Lajos Közép-Ázsia számos olyan pontjára ju-
tott el, ahol elõtte valószínûleg sohasem járt magyar
utazó. A drámai szépségû Üsztürt-plató (Türkme-
nisztán - Üzbegisztán - Kazakisztán) minden túlzás
nélkül - Földünk egyik legeldugottabb szeglete. Errõl a
vidékrõl beszél képes elõadásában a Közép-Ázsia cí-
mû könyv szerzõje. Minden érdeklõdõt szeretettel
várnak a szokott helyen: Makadám Mérnök Klub,
1024 Budapest, Lövõház u. 37.

Irodalmi estek a Szent Imre Házban
(XI., Himfy u. 9.)
22001111..  nnoovveemmbbeerr  2222..,,  kkeedddd,,  1199..3300  óórraakkoorr:: „Édes lel-
kem, fényes napom”. A Muzsikás együttes estje: Sipos
Mihály, Porteleki László, Éry Péter, Hamar Dániel.
22001111..  nnoovveemmbbeerr  2299..,,  kkeedddd,,  1199..3300  óórraakkoorr::„„Édes né-
ném”. Emlékmûsor Mikes Kelemen halálának 250. év-
fordulójára. Szabó András versmondó estje. 22001111..  ddee--
cceemmbbeerr  66..,,  kkeedddd,,  1199..3300  óórraakkoorr::  „Elindultam világ út-
ján”. Budai Ilona meséi. Szerkesztõ: Csányi Tamás kar-
nagy.

Filmvetítés a Bem6-ban
Filmvetítés Magyarországi német lakodalom címmel
és beszélgetés a koreográfussal a pest-megyei né-
met néptánc hagyományokról - forró tea és süte-
mény mellett. Idõpont: 22001111..  nnoovveemmbbeerr  2255..  ppéénntteekk,,
1188  óórraa..  Helyszín: Budavári Mûvelõdési Ház, Budapest
I. Bem rakpart 6. sz. (I. emeleti terem) A Budavári
Német Önkormányzat a program végén közmeghall-
gatást tart. Információ: Schweighoffer Krisztina, tele-
fon: 20/5173230 e-mail: chsch@t-online.hu

Hangverseny Liszt emlékére 
A Farkas Ferenc Zeneiskola hatodik, utolsó megemlé-
kezését tartja ezévben Liszt Ferenc születésének 200.
jubileuma alkalmából 22001111..  nnoovveemmbbeerr  2222--éénn  kkeeddddeenn
1199  óórraakkoorr az Árpád-házi Szent Erzsébetrõl elnevezett
Budai Kapucinusok templomában, ahol az ünnepelt
annak idején többször is megfordult. (Budapest I., Fõ
utca 32.) Vokális mûvek, valamint hárfa, hegedû, gitár
és orgona hangjai csendülnek fel. Mindenkit szeretet-
tel várunk!

Programok a Budai Református
Egyházközösségben
(Szilágyi Dezsõ tér 3.)
A Szilágyi Dezsõ téri református gyülekezetben
(www.gyulekezet.hu) nnoovveemmbbeerr  2200--áánn  a 10 órás is-
tentisztelet után mindenkit szeretettel várnak a nagy-
teremben Simon András kiállítására. A neves grafi-
kusmûvész mûsoros kiállításmegnyitója után lehetõ-
ség lesz a Simon Galéria tárgyainak megvásárlására is.
Szintén 20-án 10 órától adventi koszorúkat lehet ké-

szíteni a családi napon Komódi Klaudia virágkötõ se-
gítségével, valamint ékszereket Bedicsné Kenéz Évá-
val. A belépés ingyenes.

Hagyományok Háza
(Budapest, I., Corvin tér 8.)
TTáánncc::  
Jubileumi Almárium sorozat. Magyar Állami Népi
Együttes: Kincses Felvidék- december 10. szombat,
19 óra. Magyar Állami Népi Együttes: Ecseri lakodal-
mas (részlet), Álomidõ - december 15. csütörtök, 19
óra. Táncról táncra szabadbérlet.
ZZeennee::  
Virágok vetélkedése koncertsorozat: Söndörgõ,
MÁNE Zenekar- december 8. csütörtök, 19 óra.
IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttééss::
Bõrmûves elõadássorozat - december 3. November-
tõl februárig tartó, négy alkalomból álló elõadássoro-
zatunkra népi bõrmûveseket, szûcsöket, cipészeket,
bocskorkészítõket, csizmadiákat, bõrmûves oktató-
kat, bõrdíszmûveseket és a bõrmûvesség iránt érdek-
lõdõket várunk. Decemberi témák: 10.00–12.00: A
Hortobágy bõrmunkái 13.00–15.00: A karikásostor.
Részvételi díj: 1.000 Ft/alkalom. További információ:
Kerekes Ibolya, (+36)1-225-6066     
GGyyeerreekkeekknneekk::
Aprók tánca-Kézmûveskedéssel egybekötött gye-
rektáncház: december 2., 9., 16.  A táncházak pénte-
kenként 17 órától 18.30-ig tartanak a közösségi te-
remben. 
RRéésszzlleetteess  pprrooggrraammookk::  
december 2.: Borbála napi mulatság, Mikulásjárás, csu-
héangyal készítés, december 9.: Luca napi boszorkány-
ságok, rongyboszorka. december 16.: Karácsonyi ün-
nepvárás, mézeskalácssütés. Belépõdíj: 500 Ft/fõ (2
éves kor alatt a belépés díjtalan) Kapcsolat: Legeza
Márta, 225-6067, legeza.marta@hagyomanyokha-
za.hu Karácsonyi vásár: december 16., 10.00-19.00
óráig. A kézmûves mesterek portékái mellett a Hagyo-
mányok Háza kiadványai is megvásárolhatóak ezen a
napon, utóbbiak akár 50 százalékos kedvezménnyel. 
KKiiáállllííttáássookk::
10 éves a Hagyományok Háza. Fotó- és dokumen-
tumkiállítás. Hagyományok Háza, kerengõ (I., Corvin
tér 8.). Tánckép- Dusa Gábor fotói.  A tárlatok decem-
ber 31-ig látogathatók. 
Mesterremek III. A 2011-ben Népi Iparmûvész címet
kapott alkotók kiállítása. Magyar Népi Iparmûvészeti
Múzeum Idõszaki kiállítóterme (I., Szilágyi Dezsõ tér
6.) Nyitva tartás: Hétfõ-csütörtök: 10-16 h, Péntek:
10-13 h. A kiállítás november 18-tól 2012. január 16-
ig látogatható.
„Vászon-fazék” A XVIII. Országos Fazekaspályázat és
a XIX. Országos Szõttespályázat díjnyertes alkotásai. A
kiállítás december 30-ig látogatható.
Népi iparmûvészetünk elmúlt 50 éve: „Alkotók-tár-
gyak-folyamatok” A Magyar Népi Iparmûvészeti Mú-
zeum állandó kiállítása.

Programok

Rózsa István kerüli a nyilvánosságot, miközben te-
vékenysége révén felfedezésre váró, vagy méltatlanul
elfeledett énekesek, együttesek kerülhetnek reflektor-
fénybe, és egymással rég nem beszélõ muzsikusok ját-
szanak együtt újra. Lemezek és koncertek producere.
Neki köszönhetõ a legendás tabáni koncertek ha-
gyományának megújítása is. Az idén tizenötödik
alkalommal megrendezett I. kerületi rock-fesztivál
szervezõjét Budavárért emlékéremmel tüntette ki a
képviselõ-testület.

s A Tabánba szinte már hazajár. A kerület egyéb ré-
szeihez is kötõdik?
A középiskolás éveimet a Ponty utcában és kör-

nyékén töltöttem. A Hunfalvy János Közgazdasá-
gi Szakközépiskolába jártam, amelyhez nagyon
közel volt az Ifjúsági Park. 1977-tõl tanúja lehet-
tem néhány fiatal zenekar – köztük a Piramis, az
Edda és a P. Mobil – legsikeresebb éveinek.
Akkoriban ott voltam a Mini és az LGT tabáni
koncertjein is. Azok közé tartozom, akik a fa tete-
jérõl nézték a színpadot, volt szerencsém tehát
abból az aspektusból is figyelni az eseményeket.
Emlékszem, hogy 1977-ben milyen emocionális
élményként hatott rám mindez.
s Rajongóból mikor lett producer, és kikkel dolgo-
zik?
1988-ban a V’Motorock-kal kezdtem a show-

bizniszt, majd Demjén Ferenc menedzsere let-
tem. A lemezpiacon a Rózsa Records gondozta
Demjén mellett – többek között – a Piramis,
Szinetár Dóra, Révész Sándor, Charlie, Fenyõ
Miklós, a Kispál és a Borz, a Tankcsapda,
Friderika, Cserháti Zsuzsa, Balázs Fecó és Tóth
Vera lemezeit. Ma már 3 millió eladott lemez van
mögöttünk. Az elmúlt több mint húsz évben
több száz vidéki fellépés részese voltam, és társ
producerként részt vettem az egykori Hungária
együttes, valamint az Illés–Metro–Omega Nép-
stadionbeli fellépésének.

s Mostanában min dolgozik?
A legközelebbi koncertünket – „Balázs Fecó

60” címmel – október 21-én az Arénában rendez-
zük meg. A koncert a muzsikus–énekes születés-
napi „meglepetése” lesz, sztárvendégek egész so-
rával. Fellép Zorán, Hobó, a Korál együttes, To-
kody Ilona operaénekesnõ, Keresztes Ildikó és
László Attila, valamint egy teljes szimfonikus ze-
nekar.

December 30-án, ugyancsak a Sport Arénában
„Demjén 65” címmel rendezünk koncertet,
amelyen Presser Gábor és Révész Sándor mellett
a Bergendy együttes lesz a vendég.
s Milyen feltételeknek kell megfelelnie annak, aki
önnel kíván dolgozni?
Mindössze két kritérium létezik: az igényesség

és az élõzene. 
s Hogyan talál rá egy-egy új tehetségre?
Kicsit úgy vagyok ezzel, mint egy ügyvéd.

Eleinte én jártam a „kliensek” után, de ma már
õk keresnek meg engem.
s Voltak emlékezetes sikerek a pályáján?

Több ilyen is akadt. 1996-ban ott álltunk hátul
a színpadon, amikor Horváth Charlie a koncert-
jén bekonferálta vendégét: „következik a nagy
visszatérõ, Cserháti Zsuzsa!” Zsuzsának sok-sok
év után ez volt az elsõ fellépése, és szinte rettegett.
Biztatásként azt mondtam neki, „ha ez alatt a 15
méter alatt, amíg a mikrofonhoz érsz, nem esel
össze, akkor befutottál”.  Õ kiment, és hatalmas
sikert aratott.
s Mivel tölti a szabadidejét?
Elsõsorban a családommal, hiszen öt gyermek

mellett nem unatkozunk a feleségemmel.
s Május 1-jén – immár másfél évtizede – az ön szer-
vezésének köszönhetõen fiatalok ezrei töltik meg a
Tabánt, sõt, a fesztivál idõ közben kétnaposra bõvült.
Az elsõ nap az ismert rock zenekarok, másnap a fia-
talok játszanak. A belépés díjtalan. Jövõre is folytatja
ezt a sokak által kedvelt hagyományt?
Három évig még biztosan, de szeretném, ha

azután sem lenne vége. Ha elérnénk a húsz évet,
elégedett lennék, hiszen húsz év emberi lépték-
ben is mérhetõ.                                                     Rojkó A.

Interjú a Budavárért Emlékéremmel kitüntetett Rózsa Istvánnal

A producer
150 éve született 
a „Küzdelem”
szobrásza
A 150 évvel ezelõtt született Tóth István szob-
rászmûvész kora egyik sokoldalú tevékenysé-
gû, jelentõs mûvésze volt. A mára méltatlanul
elfeledett alkotó 43 éven át a Várkert Ba-
zárban készítette szobrait. Kerületünkben két
mûve csodálható meg: a törökverõ hõs, Hu-
nyadi János hadvezér Halászbástyán álló szob-
ra és a „Küzdelem” (Polipölõ) címû férfiakt a
Várhegy oldalában, a Hunyadi út mellett ki-
alakított parkban.

A mûvészre emlékezve november 9-én Tóth
István egykori lakóházának falán, a Döbrentei
utca 6. szám alatt dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester helyezett el koszorút a Budavári
Önkormányzat nevében. 

Tóth István 1861. november 9-én Szombat-
helyen született. Iskolai tanulmányait Szom-
bathelyen és Felsõlövõn végezte. Felsõfokú,
mûvészeti képzettséget a bécsi Képzõmûvé-
szeti Akadémián szerzett. (Elõtte ugyanott és
ugyanazon professzoroknál tanult Stróbl
Alajos, majd Fadrusz János is, akikkel késõbb
együtt dolgozhatott, alkothatott.) A Tóth
Istvánról megjelent két életrajzi kötetbõl és az
eddig megjelent folyóiratokból, újságcikkek-
bõl mintegy 400 alkotásáról kaphatunk tájé-
koztatást.

A legtöbb, mintegy 140 mûve a Foerk Ernõ
építész által tervezett szegedi Fogadalmi
Templom belsõ- és külsõ részein látható, szob-
rok, dombormûvek és díszítõelemek formájá-
ban, de oltárt is alkotott. Jelentõs alkotásai a
nagyváradi Székesegyház, valamint a mária-
radnai kegytemplom fõoltárai. Nagyváradon a
Szent László szobron kívül még további szob-
rai is találhatók; Budapesten az ismert 40 alko-
tása közül megemlítjük a  Nemzeti Galériá-
ban, az Országházban, a Királyi Palotán, a
Nemzeti Bankon, a Mezõgazdasági Múzeu-
mon, és a Hunyadi János úton elhelyezett
szobrait, dombormûveit.

Tóth István szobrászmûvész 1934. decem-
ber 12-én 77 éves korában hunyt el Buda-
pesten. A fõváros által adományozott díszsír-
helyre történt temetésén számos közéleti sze-
mély és elismert mûvésztársai vettek részt.
Azonban az életében közölt kívánságára,
1939-ben születési helyén, Szombathelyen a
szalézi rend altemplomában, felesége sírja
mellé helyezték el hamvait.

Dr. Nagy Gábor Tamás és Matits Ferenc a mûvész em-
léktáblája elõtt

Rózsa István producer és Tolcsvay László elõadómûvész
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének 24/2011. (X.28.)
önkormányzati rendelete az I. kerület közte-
rületein a jármûvel várakozás díjának és a vá-
rakozási hozzájárulás kiadásának szabályo-
zásáról

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt
KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee  aazz  AAllkkoottmmáánnyy  4444//AA..  ((22))  bbeekkeezz--
ddéésséébbeenn,,  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó  11999900..
LLXXVV..  ttöörrvvéénnyybbeenn,,  aa  kköözzúúttii  kköözzlleekkeeddééssrrõõll  sszzóóllóó  11998888..
éévvii  II..  ttöörrvvéénnyybbeenn,,  aa  sszzaabbáállyysséérrttéésseekkrrõõll  sszzóóllóó  11999999..
éévvii  LLXXIIXX..  ttöörrvvéénnyy  11..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn,,  ttoovváábbbbáá  aa
2200//11998844..  ((XXIIII..  2211..))  KKMM  rreennddeelleettbbeenn,,  vvaallaammiinntt  aa
BBuuddaappeesstt  FFõõvváárrooss  KKöözzggyyûûlléésséénneekk  3300//22001100..  ((VV..  1111..  ))
FFõõvv..  KKggyy..  sszzáámmúú  rreennddeelleettéébbeenn  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RR..))
ffooggllaalltt  ffeellhhaattaallmmaazzááss  aallaappjjáánn  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aall--
kkoottjjaa::

A rendelet hatálya
1. §

Az önkormányzati rendelet hatálya Budapest Fõváros
I. kerületének közigazgatási területén belüli, a R-ben
meghatározott védett övezetre a várakozási öveze-
tekre, és a kizárólagos várakozóhelyekre terjed ki. 
Behajtási, behajtási-várakozási és várakozási hozzájá-
rulások

2. §
A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás, lakos-
sági várakozási hozzájárulás éves díját a lakásra jutó
elsõ gépjármû esetén a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat teljes mértékben elengedi. A lakásra
jutó második gépjármû esetén a hozzájárulás éves dí-
jából a Budavári Önkormányzat a R. 10. § (5) és a 25. §
(4) bekezdésében meghatározott maximális mértékû
kedvezményt biztosítja. 

3. §
A gazdálkodói várakozási hozzájárulás a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló
közúti várakozóhelyeken és a R. 4. számú mellékleté-
ben megjelölt fõvárosi önkormányzati tulajdonú közúti
várakozóhelyeken 30 %-os díjkedvezményre és
üzemidõn belül idõtartam korlátozás nélküli várako-
zásra jogosít. 

4. §
A R. 13. § (2) bekezdése szerint az engedélyezõ - egye-
di kérelem alapján - méltányosságból lakossági hozzá-
járulást adhat. Az egyedi kérelem alapján adott méltá-
nyossági lakossági hozzájárulás díja megfelel a 2. §-
ban meghatározott, a lakásra jutó második gépjármû
után fizetendõ várakozási díjnak.

5. §
A rendeletben meghatározott, - mind a védett, mind a
várakozási övezet tekintetében – a Budapest I. kerü-
let Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete ha-
táskörébe tartozó hozzájárulások kiadásának költség-
térítése 2.000 forint. A megrongálódott, elveszett, el-
lopott illetve megsemmisült hozzájárulás vagy a hoz-
zájárulást tanúsító matrica cseréjének költségtérítése
2.000 forint.

6. §
Jogorvoslat

Az engedélyezõ döntése ellen a Képviselõ-testülethez
lehet fellebbezést benyújtani, a közléstõl számított 15
napon belül.

7. §
Eljárási szabályok és a jogosulatlan használatra vonat-
kozó szankciók 
(1) A lakossági behajtási hozzájárulást, a lakossági
behajtási-várakozási hozzájárulást, gazdálkodói be-
hajtási-várakozási hozzájárulást, egészségügyi behaj-
tási-várakozási hozzájárulásokat, a lakossági várako-
zási hozzájárulást, gazdálkodói várakozási hozzájáru-
lást, egészségügyi várakozási hozzájárulást kérelemre
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete megbízásából a polgármester (további-
akban: engedélyezõ) adja ki.
A kérelem elektronikus ûrlapon is benyújtható, ezáltal
az elektronikus ügyintézési mód is választható.
(2) A (6) bekezdés kivételével a hozzájárulás kiadásá-
hoz igazolni kell:
a) természetes személy esetében a kérelmezõ nevét,
lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét,
b) nem természetes személy esetében a kérelmezõ
elnevezését, székhelyét, telephelyét, cégjegyzékszá-
mát, nyilvántartási számát, a képviselõ nevét és cí-
mét,
c) a jármû gyártmányának, típusának megnevezését,
össztömegét, forgalmi rendszámát,
d) az övezet megnevezését,
e) a kért hozzájárulás típusát,
f) a kért érvényességi idõtartamot,
g) a kérelem indokait,
h) nyilatkozatot arról, hogy a jármû az elsõ, vagy a má-
sodik gépkocsi.
(3) A hozzájárulás kiadásának feltétele a gépjármû-
adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatá-
rozott gépjármûadó megfizetése vagy az adómen-
tesség. Ha a kérelmezõ által szolgáltatott iratokból
nem állapítható meg a gépjármûadó megfizetése
vagy az adómentesség fennállása, annak tényét az
engedélyezõ az illetékes önkormányzati adóhatóság-
tól szerzi be. 

(4) Amennyiben a kérelem a R., valamint a rendelet
elõírásainak megfelel, az engedélyezõ a hozzájárulást
30 napon belül kiadja a kérelmezõ részére, ellenkezõ
esetben elutasítja a kérelmet. Ha a hozzájárulás feltét-
eleinek megléte a rendelkezésre álló nyilvántartások-
ból megállapítható, az engedélyezõ a hozzájárulás ki-
adását hivatalból is kezdeményezheti.
(5) A hozzájárulással rendelkezõ köteles a hozzájáru-
lással kapcsolatos valamennyi adat változását, a válto-
zás tudomására jutásától számított 8 napon belül beje-
lenteni. A változás-bejelentési kötelezettség elmulasz-
tásáért a felelõsség a mulasztót terheli.
(6) A védett övezeten kívüli várakozási hozzájárulás
tekintetében kérelemnek minõsül - a már éves hozzá-
járulással rendelkezõ gépjármû használó tekintetében
- az adóhatóság által kiszabott gépjármûadó befizeté-
si kötelezettség teljesítése, feltéve, hogy a kérelmezõ a
változás-bejelentési valamint nyilatkozattételi kötele-
zettségének eleget tett. Az éves hozzájárulás érvé-
nyességi idõtartamának lejártáig a következõ évi hoz-
zájárulást a 100%-os kedvezménnyel rendelkezõ
gépjármû esetén az engedélyezõ az általa ismert ada-
tokkal adja ki.
(7) A jogosulatlanul használt hozzájárulásokat az enge-
délyezõ határozattal visszavonja, a kártyát érvénytele-
níti, és a parkolás-üzemeltetõ elektronikus rendszeré-
bõl a gépjármû forgalmi rendszámát haladéktalanul
törölteti.
(8) A hozzájárulás visszavonása az engedélyezõ által
kibocsátott határozattal történik, ilyen esetben a par-
kolási díj idõarányos összegének visszafizetésére a ké-
relmezõ nem tarthat igényt. 
(9) A hozzájárulást jogosulatlanul használó vagy azzal
más módon visszaélõ, szabálysértést követ el és
50.000,-Ft-ig terjedhetõ pénzbírsággal sújtható.

8. §
Értelmezõ rendelkezések

(1) Elsõ autó: amennyiben egy lakásra bejelentett la-
kosok közül egynél több rendelkezik gépjármûvel, az-
az üzembentartója vagy a munkáltató által üzemben
tartott, lízingelt vagy tartósan bérelt gépjármû kizáró-
lagos használója, az elsõ autó ezen személyek valame-
lyike által megjelölt gépjármû, amelyet idõben elõször
jelentettek be.
(2) Második autó: az elsõ autóként megjelölt autón kí-
vüli további egy gépjármû.
(3) Idõarányos: idõarányosság alatt a napokban törté-
nõ számítást kell érteni a tárgyéven belül.
(4) Tárgyév: a kiadás évének január 31. napjától szá-
mított a következõ év január 31. napjáig tartó idõszak.

9. § 
Hatályba léptetõ rendelkezés

(1) A rendelet a 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az I. kerület közterületein a jármûvel való vára-
kozás díjának és a várakozási hozzájárulás rendjének,
valamint az I. kerület területén létrehozandó zónák ki-
alakításának szabályozásáról szóló 27/2009. (XI. 30.)
Kt. rendelet.
(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
Budapest Fõváros Közgyûlésének 30/2010. (VI. 4.)
Fõv. Kgy. rendelete elõírásait kell alkalmazni.
(4) A hozzájárulások kiadásával összefüggõ hivatali
feladatok külön polgármesteri utasításban kerülnek
szabályozásra.

INDOKOLÁS
Általános indokolás

A 2010. július 1. napján hatályba lépett 30/2010. (VI.
4.) Fõv. Kgy. Rendelet (a továbbiakban: Fõvárosi
Parkolási Rendelet) alapján a kerületi önkormányzatok
saját hatáskörben, a helyi rendeletben állapítják meg
az általuk kiadható hozzájárulások szabályait. A hozzá-
járulások kiadásának jogszerû és zökkenõmentes
ügyintézéséhez szükséges, hogy a Fõvárosi Parkolási
Rendelet keretszabályai alapján a helyi részletszabá-
lyokat a Képviselõ-testület rendeletében meghatá-
rozza. 
Az 1. §-hoz
A rendelet területi, tárgyi és személyi hatályát szabá-
lyozza.
A 2. és 3. § §-hoz
A várakozási hozzájárulások díjából biztosított kedvez-
ményeket határozza meg.
A 4. §-hoz
A  R. 13. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás alap-
ján adható hozzájárulások kiadásának feltételeit sza-
bályozza.
Az 5. §-hoz
A hozzájárulások kiadásának, a megrongálódott, elve-
szett, ellopott illetve megsemmisült hozzájárulás vagy
a hozzájárulást tanúsító matrica cseréjének költségté-
rítését határozza meg.
A 6. §-hoz
Az engedélyezõ döntése elleni jogorvoslat szabályait
határozza meg.
A 7. §-hoz
A várakozási hozzájárulások kiadásának eljárási sza-
bályait, és a jogosulatlan használatra vonatkozó szank-
ciókat szabályozza. 
A 8. §-hoz
A rendeletben használt fogalmakat határozza meg.
A 9. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérõl rendelkezik.

Tánczosné dr. Pósa Ibolya dr. Nagy Gábor Tamás
megbízott jegyzõ                                polgármester

A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének   25/2011. (X.28.)
önkormányzati rendelete a Budapest I. ke-
rület Budavári Önkormányzat Képviselõ-
testülete szociális válságkezelési támogatá-
sokról szóló 14/2009. (V. 29.) Kt. rendeleté-
nek módosításáról

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt
KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleett  sszzoocciiáálliiss  vváállssáággkkeezzeellééssii  ttáámmooggaattáá--
ssookkrróóll  sszzóóllóó  1144//22000099..  ((VV..2299..))  KKtt..  rreennddeelleettee  ((aa  ttoovváábbbbii--
aakkbbaann::  RReennddeelleett))  aa  kköövveettkkeezzõõkk  sszzeerriinntt  mmóóddoossuull::

1. § 
[A rendelet célja]

A Rendelet 1. §-ának (2) bekezdésének b) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép: 
„1. § 
(2) b) közüzemi díjhátralék támogatás nyújtható.”

2. §
[A támogatások megállapításának általános szabályai]
A Rendelet 4. §-ának (1) bekezdése az alábbi c) pont-
tal egészül ki: „Az 1. § (2) bekezdés a) pontja esetében
a támogatási kérelem az adott év január 1-február 28.
közötti idõszakban nyújtható be.”

3. §
[A támogatások pénzügyi szabályai]

A Rendelet 6. §-ának (1) bekezdésének a) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § 
(1) A támogatások kifizetése az alábbiak szerint törté-
nik
a) a lakás helyreállítási támogatás összegét az önkor-
mányzat a jogosult részére folyósítja, a megállapított
támogatás összegérõl a kérelmezõ köteles az adott év
szeptember 30-ig a pénzügyi elszámolást benyújtani”

4. §
A Rendelet 6. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-

szül:
„6. §
(4) Abban az esetben, ha a jogosult a megállapított tá-
mogatás összegérõl a pénzügyi elszámolást hiánytala-
nul nem nyújtja be a Rendeletben meghatározott idõ-
pontig, a kifizetett összeget vissza kell téríteni az ön-
kormányzat részére.”

5. §
[Ellenõrzési szabályok]

A Rendelet 8. §-ának (1) bekezdésének a) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1)
a) a lakás helyreállítási támogatás esetében a Népjóléti
Iroda”

6.§
[Lakás helyreállítási támogatás]

(1) A Rendelet 10. §-ának (1) bekezdés helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:
„10. § 
(1) A lakás helyreállítási támogatás a szociálisan rászo-
ruló, létfenntartási gondokkal küzdõ 
a) idõskorú, 65. életévét betöltött személy, vagy 
b)a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 37/B. § (1) bekezdése alapján
rendszeres szociális segélyben részesülõ személy va-
lamint
c) a két vagy több gyermeket nevelõ család
pénzbeli támogatása.”

7. §
A Rendelet 10. §-ának (3) bekezdés b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„10. § 
(3) (A támogatás megállapításának együttes feltét-
elei) 
b) ha háztartásában egyedül él, és az egy fõre jutó havi
jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum két és
félszeresét, családos esetén az egy fõre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét;”

8. §
A Rendelet 10. §-ának (3) bekezdése a következõ f)
ponttal egészül ki:
„10. § (1)
f) a kérelmezõ az elõzetes költségbecslésben szereplõ
összeg legalább 10%- át önrészként vállalja, melynek
meglétét hitelt érdemlõen igazolja.”

9. §
A Rendelet 10. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:
„10. § 
(4) A lakás helyreállítási támogatás mértéke egy la-
kásra egy alkalommal legfeljebb 200.000,- Ft.”

10. §
A Rendelet 11. §-ának (1) bekezdésének e) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1)
e) a kérelemhez mellékelni kell az elõzetes, részletes
költségbecslést, a Szolgáltatási Központ javaslatát a
helyreállítási költségekrõl és azok indokoltságáról, to-
vábbá a költségbecslés alapjául szolgáló, az elvégzen-
dõ munkálatokra vonatkozó, legalább három árajánlat
dokumentációját;”

11. §
[Közüzemi díjhátralék támogatás]

A Rendelet 14. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:
„14. § 
(3) A pénzbeli támogatás mértéke a Héra Alapítvány
Kuratóriuma által megállapított támogatás 10%-a,
évente legfeljebb 20.000,- Ft, amelyet a jogerõs tá-
mogatást megállapító döntést követõen utal az önkor-
mányzat a Héra Alapítvány számlájára, a jogosult ada-
tainak egyidejû közlésével.”

12. §
[Záró rendelkezések]

(1) E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Rendelet:
- a 12. § (3) bekezdés 
- a 13. §
E rendelet a hatályba lépést követõ napon hatályát
veszti.

**          **          **
A Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének 23/2011.
(X.28.) önkormányzati rendelete a fõvárosi
közterületek használatáról és a közterüle-
tek rendjérõl szóló, többször módosított
59/1995. (X. 20.) Fõv. Kgy. rendeletnek a
Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat tulajdonában álló közterületekre vonat-
kozó végrehajtásáról szóló 26/1995. (XII.
20.) önkormányzati rendelete (továbbiak-
ban: Vhr.) módosításáról

1. §
A fõvárosi közterületek használatáról és a közterüle-
tek rendjérõl szóló 59/1995. (X. 20.) Fõv. Kgy. rende-
letnek (továbbiakban: R.) a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterüle-
tekre vonatkozó végrehajtására vonatkozó 26/1995.
(XII. 20.) Kt. rendelete (a továbbiakban Vhr.) 4. § m)
pontja az alábbi elemmel bõvül:
„ - szórólap osztására”

2. §
A Vhr. 5/B. §-a (11) - (13) bekezdéssel egészül ki: 
„(11) Az utcai zenélés céljára közterület-használati
hozzájárulás csak a Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat Képviselõ-testületének a zajvédelem he-
lyi szabályozásáról szóló rendeletében meghatározott
elõírások betartása mellett adható. Az I. kiemelt öve-
zetben -kivéve az I. kerület Tárnok u. 15. sz. alatt talál-
ható Zenepavilont - egy évben legfeljebb 10 helyszínre
adható utcazenélés céljára közterület használati hoz-
zájárulás.

Egy kérelmezõ részére legfeljebb egy hét idõtar-
tamra adható ki közterületi-használati hozzájárulás.
Ugyanazon kérelmezõnek csak akkor adható ismétel-
ten hozzájárulás a kérelmére, amennyiben más vagy
mások korábban még nem nyújtottak be kérelmet
ugyanarra a helyszínre vonatkozóan.

Az utcazenélés délelõtt 9.00 órától 12.00 óráig, il-
letve délután 15.00 órától 20.00 óráig folytatható.
(12) A Budapest I. Tárnok utca 15. sz. alatt létesített
Zenepavilon 8.00 órától 20.00 óráig közterület-hasz-
nálati hozzájárulás birtokában használható. A Zene-
pavilonra vonatkozó közterület-használati hozzájáru-
lás egy hétre, legfeljebb két kérelmezõ részére adható
ki, napi felbontásban, 8.00 órától 14.00 óráig, illetve
14.00 órától 20.00 óráig tartó idõszakokra. A
Zenepavilon 20.00 és 22.00 óra között közterület-
használati hozzájárulás nélkül használható. 
(13) A Budapest I. Szentháromság téren és a
Halászbástyán vasárnap és ünnepnap 10.00-13.00
óra között, valamint szombaton és vasárnap 18.00-
22.00 óra között nem szervezhetõ zenés rendezvény,
mûsoros elõadás, kórus fellépés. 

3. §
A Vhr. 9. § (2) bekezdésében a „szerzõdésben” kifeje-
zés „közterület-használati hozzájárulásban” kifejezés-
re módosul, így a (2) bekezdés szövege az alábbi:
„(2) A díjat a közterület tényleges használatára tekin-
tet nélkül a közterület-használati hozzájárulásban rög-
zített idõtartamra, a (3) bekezdésben foglalt esetek ki-
vételével, elõre kell megfizetni.”

4. § 
A Vhr. 13. §-ban a „szerzõdés” kifejezés „közterület-
használati hozzájárulás” kifejezésre módosul, így a 13.
§ szövege az alábbi:
„A közterület használatát biztosító közterület-haszná-
lati hozzájárulás közös megegyezéssel történõ meg-
szüntetése esetén a jogosult által már befizetett hasz-
nálati díj idõarányos részét vissza kell fizetni.”

5. §
A Vhr.  1. számú melléklete helyébe új melléklet lép.

6. §
(1) A rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba.

Tánczosné dr. Pósa Ibolya dr. Nagy Gábor Tamás
megbízott jegyzõ                                polgármester

A mellékletek megtekinthetik az ügyfélszolgálati
irodákon és az önkormányzat honlapján, www.bu-
davar.hu.

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleetteekk
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

IInnggaattllaann

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

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

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

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

SSzzeerreetteettrree vágyó idõs ember eltartását, gondozását,
ápolását vállalom, de elõbb ismerjük meg egymást. Öz-
vegy ember vagyok. Szeretetet, biztonságot kínálok.
Telefon: 06-20-971-7297.

BBuuddaaii  Várban egy házban lévõ 2 önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó: Babits sétányra nyíló 72 m2-
es, 2,5 szobás, panorámás lakás (22,9 M Ft) és 120 m2-es,
2 szintes, 2 fürdõszobás, felújított (33 M Ft) Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..  Duna-parton felújított Bauhaus-ház II. emeletén lévõ
100 m2-es, erkélyes panorámás, jó állapotú öröklakás el-
adó. Irányár: 48 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

II..  Budai Várban 54 m2-es hangulatos, modern, tetõtéri
mûteremlakás jellegû 1 nappali + átriummal és gardrob
résszel kialakított, egyedi gázfûtéses, franciaerkélyes ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy
öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 13,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

LLoovvaass úton reprezentatív épületben egymás fölötti
emeleten lévõ (összenyitható) 2 öröklakás együtt vagy kü-
lön is eladó. 72 m2-es + 25 m2 terasszal (39 M Ft) és 40 m2-
es kertkapcsolatos lakás + 90 m2 terasszal (29 M Ft).
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

TTóótthh Árpád sétány felé nyíló lakások örökölhetõ bérleti
joga átadó vagy kisebb lakásokra elcserélhetõ: 97 m2-es 2
fürdõszobás lakás (34 M Ft) és 138 m2-es 3+2 félszoba
hallos, 2 fürdõszobás lakás (39,5 M Ft). Wágner Iroda, tel.:
212-2136, 0630/488-1933.

AAllkkaallmmii vétel a Naphegy alján! Kertes társasház teljes
lakószintjén lévõ 191 m2-es, 2 lakásként kialakított (126
m2 + 65 m2) egybe is nyitható, reprezentatív 5,5 szobás, 2
fürdõszobás, klasszikus polgári öröklakás többgeneráció
vagy iroda számára eladó. Vételár: 40 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

II.. Naphegyen önkormányzati kislakások bérleti joga
átadó: Csap u. II. emeleti 37 m2-es (5,9 M Ft), Derék utca
kertkapcsolatos, felújítandó 42 m2-es (5 M Ft). Krisztina
krt.-on V. em-i, 28 m2-es, panorámás, felújított lakás (7,5
M Ft). Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-1933.

II.. Logodi utcában panorámás 102 m2-es 1 nappali + 3
külön bejáratú szobás, összkomfortos, 2 WC-vel, 2 garde-
robe résszel kialakított, modern, jó állapotú öröklakás + 8
m2 tárolóval és 1 teremgarázshellyel (+ 3 M Ft) eladó.
Irányár: 44,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-2203.

BBuuddaaii  Vár közelében a Fiáth János utcában bauhaus-
épületben lévõ 80 m2-es 2,5 szoba hallos, erkélyes, pano-
rámás, egyedi gázfûtéses öröklakás eladó. Irányár: 25,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

LLoovvaass úton 6 lakásos hangulatos nagy belsõ kertes mû-
emléképületben 50 m2-es, közvetlen kertkapcsolatos, 2
szoba összkomfortos, cirkófûtéses önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 11,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203

LLaakkáássccsseerree!!  Tóth Á. Sétányra nézõ, felújított mûemlék
épületben lévõ, 3 szoba hallos, 100 m2-es, jó állapotú föld-
szinti lakást cserélnék vári kisebbre. Csereirányár: 35 M.
Telefon: 375 5633.

II..  KKrriisszzttiinnaa krt.-Feszty Á. u. sarkon (hotel mellett) IV.
emeleti hívóliftes, 85 m2-es, panorámás jó állapotú polgá-
ri lakás tulajdonostól eladó. Telefon: 06-20-562-5687.

NNaapphheeggyy  aljában, igényesen, igényesen felújított, 2 és
fél szobás világos lakás tulajdonostól! Szépen karbantar-
tott ház II. emeletén franciaerkélyes, cirkófûtéses, ala-
csony rezsivel. A konyha gépekkel teljesen felszerelt.
Azonnal költözhetõ! Irányár: 22,9 M ft. Telefon: 06-30-
973-8484.

VVáárrbbaann I. emeleti, 48 m2-es igényesen felújított utcai,
cirkós öröklakás 29.800.000 Ft-ért eladó.

TTéélliirree  GGAARRÁÁZZSSTT  kkeerreess??  KKiiaaddóó  II..  kkeerr..  SSzziirrtteess  uuttccáábbaann..  
ÉÉrrddeekkllõõddnnii  lleehheett::  0066--3300--99442244--882233..

TTéénnyylleeggeess  csere! Egyszobás, földszinti, kertre nézõ, te-
hermentes Vérmezõnél lévõ öröklakásomat mûemlék-
épületben lévõ önkormányzati tulajdonú bérlakásra cse-
rélném az I. kerületben. Csereérték kb. 10M Ft. Telefon:
06-30-225-0395 hétfõtõl csütörtökig 8 és 18 óra között.

BBéérreellnnéékk garázst, vagy teremgarázsban beállóhelyet a
Pauler utca környékén. Telefon: 06-20-9390-791.

GGAARRÁÁZZSS//RRAAKKTTÁÁRR  kkiiaaddóó  ii..  kkeerr..,,  SSzziirrtteess  uuttccáábbaann..  
ÉÉrrddeekkllõõddnnii  lleehheett::  0066--3300--99442244--882233..

AAddááss--vvéétteell

TTookkaajjiitt, régit, palackosat méltányos áron venne gyûj-
tõ.Tel.: 06-20-3-707-221.

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS vváássáárrooll  rrééggii
kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett,,  sséérrüülltt  áállllaappoottbbaann  iiss..  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaa--
llaann..  TTeelleeffoonn::  00663300--445566--33993388..oooo

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

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

SSzzoollggáállttaattááss

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

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

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

KKiisseebbbb  villanyszerelési munkákat, hibaelhárítást válla-
lok. Hívjon bizalommal. Telefon: 06-20-961-5098.

FFüürrddõõsszzoobbáákk,, konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Telefon: 06-20-961-6153. www.meste-
rur.hu

AAsszzttaalloossmmuunnkkáákk!!  Vállaljuk konyhák, beépített bútorok,
bejárati ajtók, elõtetõk és kocsibeállók készítését. Régi bú-
torok restaurálását, kópiák készítését illetve fafaragást.
Telefonszám: +36-30-401-1633.

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!!  MMiinnddeenn  ggáázzüüzzeemmûû  ffûû--
ttõõkkéésszzüülléékk  ffeellüüllvviizzssggáállaattaa,,  ttiisszzttííttáássaa,,  jjaavvííttáássaa  kkiisszzáálllláássii
kkööllttssééggggeell  eeggyyüütttt::  öösssszzeesseenn  bbrruuttttóó  66660000,,--  FFtt..  TTeelleeffoonn::
221122--22994499,,  wwwwww..vvaassuuttaa..hhuu..  EEnneerrggiiáátt  ttaakkaarríítt  mmeegg  ééss
éélleetteett  mmeenntt!!

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

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

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

VVíízzsszzeerreellééss, fürdõszobák, wc-k felújítása, javítása, sze-
relvény cseréje, felszerelése. Anyagbeszerzéssel is. Te-
lefon: 06-30-447-3603.

LLaakkaattooss..  Ajtózár, ablakzár szerelés. Rácsok, vasajtók,
kapuk, korlátok, elõtetõk gyártása, szerelése. Nyílászárók
hõszigetelése. Telefon: 06-20-945-0316, 375-4194.00

TTáárrssaasshháázzaakk  kköözzööss  kkééppvviisseelleettéétt,,  sszzaakkkkééppeessííttéésssseell,,
rreeffeerreenncciiáávvaall,,  nnaaggyy  ggyyaakkoorrllaattttaall  vváállllaalljjuukk..  

ÉÉrrddeekkllõõddnnii::  0066--3300--997777--66661122..

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

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
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

RREEDDÕÕNNYY  JJAAVVÍÍTTÁÁSS  ––  KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS..  
GGuurrttnnii  ccsseerree,,  sszzúúnnyyoogghháállóó,,  rreelluuxxaa..  

TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

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

OOkkttaattááss

AAnnaallíízziiss, differenciál-, integrálszámítás, mátrixalgebra,
valószínûségszámítás tanítása fõiskolásoknak, egyete-
mistáknak több, mint húszéves gyakorlat. Telefon: 213-
7747, 06-20-518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás, korrepetálás, középszintû és
emeltszintû érettségire felkészítés. Több, mint húszéves
gyakorlat. Telefon: 213-7747, 06-20-518-2808.

AAnnggoollttaannáárr  25 éves tapasztalattal általános és szakvizs-
gákra egyénileg felkészít. Origo, BWE, EURO, CAMBRIGE.
Telefon: 06-30-3438-351.

EEggéésszzsséégg

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

JJóóggaa a mindennapi életben. Az egészség megõrzésében
segít a rendszeres mozgás, szabályos nyugodt légzés és a
stressz oldásában a lazítás. Próbálja ki Ön is! Hétfõn és
szerdán 18.00-19.30-ig. Budavári Ált Isk., Tárnok u. 9-11.
Telefon: 06-30-402-4657.oo

SSvvééddmmaasssszzááss, teljes testmasszás, frissítõ köpöly, moxa,
fül- és testgyertya, reiki kezelések igényesen kialakított
környezetben az I. kerületben (Pálya utca). Idõpont-
egyeztetés telefonon: 0630-815-3465, 0630-815-
3431, www.gyogyrelax.hu, info@gyogyrelax.hu.

ÍÍnnyy-- fogágybetegségek gyógyítása és fogszabályozás:
Attila u. 22. 5/17. Telefon: 06-20-9-28-99-64, 06-1-
322-57-07.

SSzzaakkááppoollóókkéénntt  több éve az I. kerületben dolgozom és itt
élek. Idõsek és betegek otthoni szakápolásával foglalko-
zom: injekciózás, felfekvések kezelése, kötözés, fürdetés,
orvoshoz, kórházba kísérés. (Autó van). Telefon: 06-20-
365-2455.

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

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek
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Ingatlan

VÁRNEGYED

Oktatás

Adás-vétel

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

Egészség

Várnegyed

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

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

FOGLALJA LE MÁR MOST CÉGES, BARÁTI
VAGY CSALÁDI RENDEZVÉNYÉT KARÁCSONYRA! 

Kérjen részletes ajánlatot! www.trofeagrill.eu/margit

AJÁNDÉKOZZON DOLGOZÓINAK, SZERETTEINEK TRÓFEA GRILL VENDÉGKÁRTYÁT!
s

ABLAKCSERE!
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!!

Filmvetítés 
Magyarországi német lakodalom 

címmel, és beszélgetés 
a koreográfussal a pest-megyei 

német néptánchagyományokról -
forró tea és sütemény mellett. 

IIddõõppoonntt::  
2011.  november 25-én, 

pénteken, 18 órakor.
HHeellyysszzíínn::  

Budavári Mûvelõdési Ház, 
Budapest I. Bem rakpart 6. sz. 

(I. emeleti terem)

A Budavári Német Önkormányzat 
a program végén közmeghallgatást tart.

IInnffoorrmmáácciióó::  
Schweighoffer Krisztina 

Telefon: 20/5173230 
e-mail: chsch@t-online.hu

s

Szolgáltatás

A hirdetések tartalmáért és a hirdetõkért a szerkesztõség
NEM VÁLLAL FELELÕSSÉGET!
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E-mail: varnegyed@budavar.hu
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