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

A BU DA P E S T I .  K E R Ü L E T BU D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT L A P J A l W W W. B U DAVA R . H U l XVII .  É V F O L YA M ,  7 .  S Z Á M ,  2012 .  Á P R I L I S 6 . ,  P É N T E K

Április 15.

Adózási 
határidõ!
A Budavári Önkormányzat Adóügyi Csoportja
márciusban minden ügyfél részére megküldte a
számlaegyenleget, valamint az adó befizetésére
szolgáló csekket. Az adó elsõ félévre esõ részé-
nek befizetési határideje 22001122..  áápprriilliiss  1155... Azon
ügyfelek estében, akik részére az adóhatóság
határozatot is küld, a határozat jogerõre emel-
kedését követõ 15. nap.

A készpénzes befizetésen túl lehetõség van
banki átutalásra is. Ez esetben fontos, hogy a be-
fizetõ azonosítóját pontosan feltüntessék. Az
adószámmal rendelkezõ ügyfeleknek (cégek,
vállalkozások) átutalással kell eleget tenniük
adófizetési kötelezettségüknek, ezért részükre
készpénz-átutalási megbízás, azaz csekk nem
került postázásra.

Fontos tudni azt is, hogy a második félévi adó-
kötelezettségrõl az adóhatóság 2012 augusztu-
sában nem küld újabb folyószámla egyenleget,
illetõleg készpénz-átutalási megbízást. A máso-
dik félévi határidõ 22001122..  sszzeepptteemmbbeerr  1155.. Kér-
jük, figyeljenek a határidõkre!

!

Antall Józsefre 
emlékezünk

A Budavári Önkormányzat koszorúzással 
egybekötött megemlékezést tart

2012. április 8-án, vasárnap 11.00 órakor

Antall József szobránál 
a Szarvas téren, a néhai miniszterelnök 

születésének 80. évfordulóján.
Budavári Önkormányzat

www.varnegyedonline.hu • Hírek, információk az I. kerületrõl 

Költségtakarékossági okokból egy intézménnyé
olvad össze a kerület három óvodája. Így július
1-jétõl öt telephelyen, változatlan helyszíneken
Budavári Óvodák néven mûködnek. A gyerme-
kek továbbra is a már jól megszokott intézmény-
be járnak majd. A társadalmi szervezeteket,
közcélú feladatokat, illetve karitatív célokat tá-
mogató pályázat kiírásáról szintén határozott
március végi ülésén a Képviselõ-testület. 

Tavaly november végén fogadta el a képviselõ-tes-
tület a költségvetés koncepcióját, amely szerint
„felül kell vizsgálni a jelenlegi óvodai és bölcsõdei
ellátó rendszerben rejlõ megtakarítási lehetõsé-
geket, az átszervezéseknek elsõsorban a létszám-,
és a bérmegtakarításokra kell irányulni”. A kon-
cepciónak megfelelõen az óvodai rendszer felül-
vizsgálata megtörtént, s ez alapján a képviselõ-tes-
tület úgy döntött: 2012. július 1-jétõl a jelenlegi
három intézmény összeolvad, és egy intézmény-
ként, öt telephelyen – változatlan helyszíneken –
Budavári Óvodák néven mûködnek tovább. Az
összevonás révén vezetõi, adminisztratív, illetve a
karbantartással kapcsolatos munkakörökben lét-
számcsökkentés valósítható meg, ami megtakarí-
tást hoz a fenntartó önkormányzat számára.
Huszár Mária és Galántai Katalin, a Naphegyi, il-
letve a Brunszvik Teréz Óvoda vezetõje nyugdíja-
zással búcsúzik intézményétõl.

Az óvodák összevonásával foglalkozó testületi
vitában Miseje Balázs (Jobbik) kérdésesnek talál-
ta, hogyan tudnak majd kevesebb dolgozóval
megbirkózni a gyermeklétszám várható növeke-
désével – az új köznevelési törvény alapján ugyan-
is már három éves kortól kötelezõ lesz óvodába
járni. Iványi Tibor (MSZP), a Kulturális, Oktatási
és Sport Bizottság elnöke szintén a létszámcsök-
kentést látta problematikusnak, úgy vélte ugyan-
is, hogy az óvodák feladatainak növekedésével
egyre nagyobb a terhelés a dolgozókon, s ez a nyo-
más az elbocsátásokkal még nagyobb lesz a mara-
dó alkalmazottakon. Dávid Klára (MSZP) a két,
nyugdíjba menõ intézményvezetõ eddigi, magas
színvonalú munkáját méltatta, s reményét fejezte

ki, hogy az egyes fizikai munkakörök megszûnte-
tésével nem lehetetlenül el az óvodák mûködése.

Váradiné Naszályi Márta (LMP) a dolgozói lét-
szám csökkentésébõl azt a következtetést vonta
le, hogy az óvodai ellátás nem fontos az önkor-
mányzat számára; szerinte az elöregedõ kerület-
ben az óvodák fejlesztése, bõvítése lenne igazán
indokolt, s nem a leépítés, a dolgozók elbocsátá-
sa. A képviselõnõ javasolta, hogy ne szüntessenek
meg státuszokat, ezekre a helyekre inkább meg-
változott munkaképességûeket vegyenek fel,
akiknek foglalkoztatása finanszírozható lenne a
rehabilitációs hozzájárulás összegébõl.

Az ellenzéki kritikákra reagálva a kerület pol-
gármestere közölte: a létszámcsökkentés két veze-
tõi státuszt, valamint adminisztratív és fizikai
munkaköröket érint, tehát nem óvónõket külde-
nek el. Dr. Nagy Gábor Tamás hangsúlyozta,
hogy ma az egész ország az alulfinanszírozott ön-
kormányzatokkal együtt pénzhiánnyal küzd, mu-

száj tehát takarékoskodniuk. Azáltal, hogy az óvo-
dák irányítása egy kézbe kerül, mûködtetésük ol-
csóbbá és hatékonyabbá válik. A polgármester
megjegyezte, hogy az óvodai túljelentkezést elsõ-
sorban az okozza, hogy sokan más kerületekbõl is
az itteni színvonalas óvodákba hoznák gyermekü-
ket – az I. kerületi gyermekek számára azonban
megfelelõ számú férõhely biztosított.

Dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató
hozzáfûzte, hogy az óvodai férõhelyek számának
csökkentésérõl szó sincs, sõt, ezt növelték is ko-
rábban. Az óvodák összevonásával, a vezetõk szá-
mának, illetve a technikai személyzet csökkenté-
sével évente több mint 17 millió forint megtaka-
rítás jelentkezik, s ezt a pénzt a magas szintû neve-
lõmunka fenntartására, a színvonalas tárgyi felté-
telek biztosítására tudják fordítani. Rámutatott
arra is, hogy megváltozott munkaképességû mun-
kavállalókat jelenleg is foglalkoztatnak, és újabba-
kat is szívesen alkalmaznak.         (Folytatás a 3. oldalon)

A képviselõ-testületi ülésen történt

Egyesítve mûködhetnek 
tovább a kerületi óvodák

Beszélgetés a Kossuth-díjas Sebõ Ferenccel

Az építészettõl a táncházig
Sebõ Ferencet nagyon fiatalon megismerte az or-
szág. Az 1970-es évek elején Berek Kati irodalmi
mûsorában Halmos Bélával megzenésített verse-
ket énekeltek. 
s Honnan indult a zenei pályája?

A gyerekkoromat Székesfehérváron töltöttem.
Hálás vagyok a sorsnak, mert pályám során fan-
tasztikus tanárokkal találkoztam. Akkoriban or-
szágszerte Kodály Zoltán oktatási rendszerét al-
kalmazták, ma már fel sem mérhetõ, hogy
mennyi mindent köszönhetünk neki. Kodály azt
hirdette, hogy a zene ne legyen úri cifraság, kerül-
jön be a tárgyak közé. Klasszikus zenével kezd-
tem, zongoráztam és csellóztam. Csellótanárom,
Wilheim Ferenc a Rádiózenekar szólistája volt,
de jóval késõbb a Zeneakadémián is olyan tanára-
im akadtak, mint Rajeczky Benjámin, Béni bácsi,
az egykori ciszterci szerzetes, zenekutató, akinek
az iskolában „négyszáz gyereke volt” és mindenkit
név szerint ismert, vagy a népzenekutató Vikár
László és Dobszay László zenetudós. A középisko-

lát Budapesten, az Eötvös Gimnáziumban fejez-
tem be, ahol Szûcs Gergely tanár úr éppen zene-
kart szervezett. Bõgõst keresett, és határozottan
állította, hogy csellós elõtanulmányaimmal alkal-
mas vagyok bõgõsnek is. Így ismerkedtem meg a
kamaramuzsikával. Abban az idõben írtam az el-
sõ dalokat; az iskolában tanító Jobbágy Károly
verseit zenésítettem meg. Sok minden érdekelt,
élveztem például Feldmayer Irma tanárnõ latin
óráit, ahol metrumra fordítottuk az idõmértékes
verseket. 

1965-ben érettségiztem – ez volt az az év, ami-
kor teljesítmény alapján is be lehetett jutni az
egyetemre. (Apám korábban katonatiszt volt,
ezért az „X-es” kategóriába tartoztam, és nem lett
volna esélyem a továbbtanulásra.) Abban a kivé-
teles évben elsõre fölvettek a mûegyetem építész
karára. Csellistaként szinte azonnal tagja lettem a
szimfonikus zenekarnak. Ott brácsázott Halmos
Béla is. A zenekar vezetõje Oberfrank Géza volt. 

(Folytatás az  5. oldalon) 

A gyerekek ezután is a megszokott intézményekbe járhatnak

Márai évforduló 
a Költészet napján

Április 11. a Költészet napja 
és Márai Sándor születésének évfordulója 

is egyben. Ebbõl az alkalomból 
2012. április 11-én, szerdán 11.00 órakor 

a Budavári Önkormányzat 
és a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

közös megemlékezést tart 
Márai egykori lakóházánál 

a Mikó utcában. 
A megemlékezésen beszédet mond: 

Szigethy Gábor színháztörténész, rendezõ;
közremûködik: Mécs Károly színmûvész. 
A megemlékezésre mindenkit szeretettel várunk!

Tavaszköszöntõ családi 
sportnap a Czakón
Április 22-én (kivételesen vasárnap) lesz a
Czakó utcai Sport-és Szabadidõközpontban a
Családi Sport-és Egészségnap. Az elõzõ évek-
hez hasonlóan a családokat  10.00 és 14.00
óra között sportprogramokkal, sportbemuta-
tókkal, kézmûves foglalkozásokkal és az elma-
radhatatlan játékvárral várják. A tervezett
programok között korfball és trampolin be-
mutató is lesz, a tombola – értékes nyeremé-
nyekkel – 13.00 órakor kezdõdik. 

Mindenkit szeretettel várnak.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Útfelújítás: 
Bécsi kapu tér
máj. 23 - jún. 2.

Útfelújítás: 
Fortuna u.

júl. 13 - júl. 31. Járdafelújítás: 
Fortuna u.

júl. 30 - aug. 8.

Járdafelújítás: 
Tárnok u.

júl. 13. - júl. 28.

Útfelújítás:  
Dísz tér

jún. 4 - jún. 12.

Járdafelújítás:
Dísz tér

jún. 29 - júl. 12.

Útfelújítás: 
Dísz tér - Palota út

felõli oldal
jún. 21 - jún. 28.

Járdafelújítás: 
Országház u.

máj. 7 - máj. 25.
Útfelújítás: 

Országház u.
ápr. 23 - máj. 15.

Járdafelújítás: 
Nándor u. - Bécsi kapu tér

máj. 29 - jún. 9.

Útfelújítás:  
Nándor u.

máj. 16 - máj. 25.

Útfelújítás: 
Dísz tér - Hunyadi út 

felõli oldal
jún. 13 - jún. 20. 

Megkezdõdik a vári utak felújítása

Áprilisban megkezdõdik a Budai Vár területén a
régi, tönkrement útburkolat cseréje. Az eddigi
nagykockakövet a Vár hangulatához illeszkedõ,
de a közlekedési igénybevételnek jobban ellenál-
ló simább, egyenletesebb felületû kockakõ burko-
latra cserélik ki. Az útpálya felújításával párhuza-
mosan az önkormányzat beruházásában elvégzik
a járdák megújítását is. A beruházást a Penta Kft.
végzi. 

Nyolc ütemben kerül sor az utak megújítására,
a munkálatok jelentõs forgalomkorlátozással jár-
nak. 

Elsõ ütemben az Országház utca felújítása
zajlik, várhatóan április 23-tól május 15-ig. Az
utcát teljes hosszában a Szentháromság tértõl a
Kapisztrán térig lezárják, a rácsatlakozó utcák –
Fortuna köz, Kard utca – zsákutcák lesznek a
Fortuna utca felõl. Ezzel egy idõben a Fortuna
utcát kétirányúsítják, az autóbusz és az enge-
déllyel rendelkezõ jármûvek mindkét irányban
ezen az útvonalon közlekedhetnek. Az útpályán
mindkét irányban tilos lesz a megállás, várako-
zás, parkolás.

Második ütemben a Nándor utcát újítják fel,
május 16. és május 29. között. Az utcát teljesen
lezárják, az autóbuszok és az engedéllyel rendel-
kezõ jármûvek a Kard utca - Országház utca útvo-
nalon közlekedhetnek a Szentháromság tér felé,
a Fortuna utca a jelenlegi forgalmi rend szerint
mûködik. Az Országház utca Kapisztrán tér –
Kard utca közötti szakasza kétirányú lesz a
Kapisztrán tér és Úri utca megközelíthetõsége ér-
dekében. 

Harmadik szakaszban a Bécsi kapu tér újul
meg, május 23. és június 2. között. A jelzett idõ-
pontban a Bécsi kapun az áthaladás a forgalom
jelzõõrös irányítása mellett zajlik majd. Számí-

tani kell rá, hogy a Táncsics utca a Bécsi kapu tér
felõl nehezen lesz megközelíthetõ. Fontos tudni,
hogy a Bécsi kapu május 30-tól június 2-ig teljes
keresztmetszetben le lesz zárva! Ekkor a Széll
Kálmán tér felõl érkezõ autóbuszok a Lovas út
torkolatánál elsõbbséget élvezve visszafordulnak.
A Szentháromság tér felõl érkezõ autóbuszok a
Bécsi kapu tér – Nándor utca – Országház utca
útvonalon fordulnak vissza.

Negyedik ütemben a Dísz téren a Hunyadi
János út – Palota út „átvezetését” újítják fel,
június 4. és június 12. között. A Dísz téren a
Színház utca Szent György utca felõli oldalt lezár-
ják, az utat fél szélességben építjük. A Vár terüle-
tére a be- és kihaladás a jelenlegi rend szerint tör-
ténik, jelzõõrös irányítással.

Ötödik ütemben a Dísz tér Hunyadi János
út felõli oldalát újítják fel, június 13. és június
20. között. Ekkor a Hunyadi János út – Palota út
irány jelzõõrös irányítással mûködik majd. A
Szentháromság tér felé közlekedõ autóbuszok a
jelenlegi parkolót megkerülik, és úgy hajtanak be
az Úri utcába. Az Úri utca a Szentháromság utca
– Dísz tér között a jelenlegivel ellenkezõ irányban
lesz egyirányú, a Tárnok utca a Szentháromság
tér felõl a Dísz tér irányába lesz egyirányú. A Dísz
téren visszaforduló buszok a Tárnok utca – Dísz
tér – Úri utca – Szentháromság utca – Szenthá-
romság tér útvonalon közlekednek. Ezzel egy idõ-
ben az Úri utca Dísz tér – Szentháromság utca kö-
zötti szakaszán a páratlan oldalon tilos lesz a meg-
állás.  

Hatodik ütemben a Dísz tér Palota út felõli
oldalát újítják fel, június 21. és június 28. kö-
zött. A Palota út irányában a be- és kihajtás jel-
zõõrös segítséggel mûködik majd. A buszok a
Tárnok utca – Dísz tér – Palota út útvonalon

közlekednek, az ellenkezõ irány a Hunyadi Já-
nos út felõl zavartalan. A Dísz téren visszafordu-
ló autóbuszok a Dísz teret elhagyva a Színház ut-
ca torkolatban fordulnak meg, ezen a részen a
parkolás tilos lesz. Az Úri utca a Szentháromság
utca felõl járható, de zsákutca lesz erre az idõ-
szakra, tehát a páratlan oldalon továbbra is til-
tott lesz a megállás.

Hetedik ütemben a Tárnok utca újul meg,
június 29. és július 12. között. A Tárnok utcát
teljes hosszban és keresztmetszetben lezárják. Az
Úri utca kétirányú lesz a Szentháromság utca –
Dísz tér között, így mindkét oldalán tilos lesz a
megállás. A 16/A jelû autóbusz a Szentháromság
téren fordul vissza, hogy a szûk keresztmetszetû
Úri utca ezen szakaszát ne terhelje! 

Az utolsó, nyolcadik ütemben a Fortuna ut-
cát újítják fel, július 13. és július 31. között. A
Fortuna utca is teljes lezárás mellett épül át. Ezzel
egy idõben az Országház utca kétirányú lesz és
mindkét oldalon megállni tilos tábla lesz érvény-
ben. A buszok a Dísz tér felé az eredeti útvonalon
járnak, ellenkezõ irányban a Szentháromság tér –
Országház utca – Kard utca – Bécsi kapu tér a te-
relt útvonal.

A fentiekkel párhuzamosan a csatlakozó jár-
dák is megújulnak, az útpályához hasonlóan. Az
egyes szakaszok járda építési ütemei várhatóan az
alábbiak:
1. Országház utca: 2012. május 7- május 25.
2. Nándor u. – Bécsi kapu tér: 2012. május 29-

június 9.
3. Dísz tér: 2012.június 29 - július12.
4. Tárnok utca: 2012. július 13 - július 28.
5. Fortuna utca: 2012. július 30 - augusztus 17.

Amennyiben a fenti ütemezésben bármilyen
változás következik be, tájékoztatjuk Önöket! 

Hosszú-hosszú évek után idén áprilisban végre megkezdõdik a vári utak fel-
újítása. Az úttest felújítása fõvárosi, míg a járdák felújítása kerületi önkor-
mányzat beruházásban készül el, több ütemben. A munkálatokat április

23-án kezdik el az Országház utcában. A tervek szerint augusztus végére
megújul az autóbuszok közlekedési útvonala és a járda is. Kérjük, a munká-
latok idején fokozattan figyeljenek a megváltozott forgalmi rendre! 

Indulnak a tavaszi 
közterületi munkák 
Az elmúlt évek folyamatos karbantartásának
köszönhetõen a kemény tél sem hagyott ko-
molyabb nyomokat a kerület úthálózatán. A
Beruházási és Városüzemeltetési Iroda tájé-
koztatása szerint a már elkészült felmérések
alapján alig száznál is kevesebb kátyút, kimoz-
dult kockakövet, illetve járdaszegélyt kell kija-
vítani. (A vári utak felújítása külön beruházás
keretében indul áprilisban- a szerk.) Ennél is
jobb a helyzet a járdák tekintetében, a baleset-
veszélyes hibákat ugyanis az idõjárás függvé-
nyében rögtön kijavítják. 

Tavasszal megújulnak a kerületi játszóterek
is, a Mária téren a már meglévõ mellé egy
újabb, nagyobb gyerekek számára is használha-
tó, kétszemélyes hinta kerül és a fejlesztés ré-
szeként a játszóeszköz környezete öntött gumi-
burkolatot kap. A Naphegy téren, a Toldy ut-
cában és a Mária téren az uniós szabvány sze-
rinti felújításokat is elvégzi az önkormányzat,
míg a Donáti utcai játszótéren a gyerekek által
elõszeretettel mászásra használt, lépcsõszerû-
en kialakított akácrönkös támfal egy részét cse-
rélik ki. Új fitnesz sporteszközöket is kihelyez-
nek a játszóterekre. A cél az, hogy az erõsítésre,
nyújtásra és lazításra egyaránt használható mo-
dern gépekkel, a kisgyerekeikkel a játszótérre
érkezõ szülõket is megmozgassák. 

Szintén a tavaszi munkálatokhoz kapcsoló-
dik, hogy befejezõdött a meglévõ padok felújí-
tása a Tóth Árpád sétányon a Dísz tér és a
Szentháromság utca között, ezzel egységes
megjelenést kapott a turisták és a kerületiek
körében egyaránt népszerû pihenõövezet.   

Az elkövetkezõ hetek legnagyobb beruházá-
sa a Corvin téri kút rekonstrukciója. A mun-
kák során többek között új vízcsövek, homok-
szûrõ és szivattyú kerül beépítésre, illetve leszi-
getelik és újrafestik a medencét. Ha minden a
terveknek megfelelõen halad, májusban ismét
vízzel telik meg a Lajos-kút.

Különleges tulipánok a Dózsa György téren

Virágültetések kerületszerte
Biciklisek is használhatják 
a Mészáros utcai buszsávot

Helyükre kerültek a Mészáros utcában azok az autóbusz mel-
lett egy kerékpárt is ábrázoló közlekedési táblák, amelyek az
útszakasz teljes hosszában a biciklisek számára is engedélye-
zik a buszsáv használatát. Hamarosan az útburkolati jelek is
elkészülnek, míg a következõ hónapokban újabb budai hely-
színeket is bevonnak a programba.

A KRESZ rendelkezései szerint a buszsávot alapesetben nem
használhatják a biciklisek, akik külön jelzés hiányában kényte-
lenek a bal oldali sávban a busz és az autók között haladni. Ezt
ismerte fel a Budapesti Közlekedési Központ, amikor a
Magyar Kerékpáros Klubbal együttmûködve megkezdte a
buszsávok megnyitását a kerékpárosok számára. Budán erre el-
sõként a Mészáros utcában nyílik lehetõség, ahol már a szüksé-
ges közlekedési táblákat is kihelyezték. 

A jelenlegi szabályok értelmében kerékpározás olyan busz-
sávban engedélyezhetõ, amely minimum 4,25 méter széles,
vagy ahol a csúcsidei autóbusz forgalom nem éri el az óránkén-
ti harminc buszt, azaz a közös követési idõ több mint két perc. 

Bár a Mészáros utcai buszsáv szélessége ennél kisebb, lejtõs-
kanyargós útvonalon a buszok átlagsebessége nem haladja
meg a 30 km/h-t, így nem kell megelõzniük a kerékpárosokat.  

Közösen használható forgalmi sávok jelenleg a Mészáros ut-
cán kívül az Etele út, az Október 23. utca, valamint a Megyeri
út és a Dózsa György út egy-egy szakaszán mûködnek, a közel-
jövõben pedig a Szent István körút Margit híd felé vezetõ ol-
dalán, a József Attila utcában a Lánchídra vezetõ sávon, illet-
ve a Fõ utcán is megnyílhatnak a buszsávok a kerékpárosok
elõtt.

Nyáron Budapest valamennyi buszsávját felülvizsgálja a
BKK, és ahol erre mód nyílik, engedélyezik a kerékpárok köz-
lekedését, míg egyes helyszíneken elképzelhetõ a buszok kö-
zépre irányítása is, ezzel a szélsõ sávokat biztonságosan használ-
hatják a biciklisek.   

Az idõ jobbra fordultával a FÕKERT Non-
profit Zrt. megkezdte Budapest kiemelt
zöldterületeinek felfrissítését. A kertészeti
munkák keretében a parkokból,
köztük a Vérmezõrõl és a Tabán-
ból eltávolították a télen felgyülem-
lett, eddig a hó alatt megbúvó sze-
metet és növényi hulladékot, vala-
mint újabb palántákkal színesítet-
ték a virágágyásokat. Sajnos a ron-
gálások miatt több ezer árvácskát is
pótolni kell, ezekkel együtt közel
130.000 darab újonnan ültetett
kétnyári növény kerül ki a közterü-
letekre. 

Az árvácskák mellett változatos-
ságot jelentenek a fehér-piros szín-
ben vegyesen ültetett százszorszé-
pek, valamint az erõsebb árnyalatú
kék és sötét rózsaszín, illetve fehér
virágú nefelejcsek. 

Az elsõ kerületben a Kapisztrán
téren, a Mikó utcánál, a Krisztina
körúti terelõnél, a Szent György té-
ren, a vári Déli kertben, a Tóth Ár-
pád sétányon, a Hadik szobor kör-
nyezetében, a Rácz fürdõnél, a
Vérmezõn, valamint az Erzsébet

királyné szobra körül közel 11 ezer árvács-
kát ültetnek. Szintén a virágágyak sokszínû-
ségéhez járulnak hozzá az õsszel dugványo-

zott hagymás növények, amelyek közül a
Szent György téren a hamarosan elõbukka-
nó fehér, rózsaszín és lila, az Erzsébet-híd
budai hídfõjénél a különleges kétszínû, pi-
ros-kék és fehér-sárga tulipánokat, míg a
Dózsa György téren a fodros, négyszínû,
úgynevezett papagájtulipánokat érdemes
figyelni.

A tavasz beköszöntének csalhatatlan jele, hogy a FÕKERT Zrt. hozzálátott a fõvárosi ke-
zelésû közterületek virágosításához. Az I. kerületben tíz helyszínen telnek meg színpompás
palántákkal a virágágyak, amelyekbe az ilyenkor szokásos árvácskák mellett különleges
tulipánok is kerülnek.

Rövidesen elkezdõdik a Corvin téri kút felújítása 
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat a 2012. évi költségvetésbõl biztosított
pályázati keret felhasználására pályázatot
hirdet az I. kerületben mûködõ nemzetiségi
önkormányzatok, szervezetek, közösségek
kulturális, mûvészeti és sport tevékenységé-
nek, valamint I. kerületi szociális, egészség-
ügyi és gyermekjóléti kiegészítõ programok,
karitatív célok támogatására. 

I. A pályázat céljai: 
1. Olyan konkrét és ellenõrizhetõ, 2012. június 1.

napjától 2013. január 31. napjáig tartó idõszak között
megvalósuló kulturális, mûvészeti és sportrendez-
vények, programok, tevékenységek támogatása,
amelyek hozzájárulnak a kerületi lakosok ilyen irányú
igényeinek kielégítéséhez, szélesítik a színvonalas
kulturális kínálatot, tartalmas szabadidõ-eltöltést kí-
nálnak az érdeklõdõk számára, illetve az itt élõk kö-
zösségi életét, ismereteinek bõvítését, a helyi hagyo-
mányok ápolását szolgálják. 

2. Olyan programok támogatása, melyek részt vál-
lalnak az I. kerületi lakosok szociális és egészségügyi,
gyermekjóléti feladatainak 2012. évi ellátásából a kö-
vetkezõ témakörökben: egészségügy, egészségne-
velés és betegség-megelõzés, rehabilitáció, szociális
segítségnyújtás, ifjúságvédelem, gyermekjólét. 

II. Pályázatot nyújthatnak be:
- a helyi nemzetiségi önkormányzatok,
- gazdálkodó szervezetek, (gazdasági társaságok)
- közhasznú szervezetek (közalapítványok kivéte-

lével),
- bejegyzett kerületi civil szervezetek,
- egyházi közösségek,
A polgári jog szabályai szerint jogalanyisággal, illet-

ve szerzõdéskötési képességgel nem rendelkezõ pá-
lyázóknak (magánszemélyek, önálló jogi személyi-
séggel nem rendelkezõ szervezetek) kötelezettség-
vállalót kell megjelölni. A kötelezettségvállaló a pá-
lyázó által a pályázatban megjelölt, a pályázati prog-
ram végrehajtására, a támogatás pályázó általi fel-
használására és elszámolására a támogatási szerzõ-
dés aláírásával kötelezettséget vállaló jogi személy.

NNeemm  ppáállyyáázzhhaattnnaakk::
- jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek

illetve magánszemélyek, ha nem jelölnek meg köte-
lezettségvállaló szervezetet,

- azok, akik korábban az Önkormányzattól kapott
pályázati támogatásukkal nem számoltak el.

Támogatásban nem részesülhetnek, illetve nem je-
lölhetõk meg kötelezettségvállaló intézményként,
akik:

- csõd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás
alatt állnak,

- önkormányzati forrásból juttatott támogatásra
vonatkozó szerzõdésekben vállalt kötelezettségüket
nem teljesítették,

- az igényelt támogatást más pályázaton már el-
nyerték, illetve rendelkezésükre áll.

III. Pályázati feltételek:
- a szociális, egészségügyi és gyermekjóléti kiegé-

szítõ programok esetén a pályázóknak vállalniuk kell
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. tör-
vényben és a végrehajtási rendeletekben foglalt fel-
tételek teljesítését.

IV. A pályázati adatlapon fel kell tüntetni:
- a pályázó szervezet (kötelezettségvállaló esetén

a kötelezettségvállaló) azonosító adatait (megneve-
zését, címét, számlaszámát, felelõs vezetõjének ne-
vét);

- bírósági bejegyzését (civil szervezet esetén)
- mûködési engedélyét a tevékenység folytatásá-

hoz (vállalkozó esetén)
- a pályázat lebonyolításáért felelõs személy adatait;
- a pályázati program célját, megnevezését, pontos

helyszínét, idõpontját;
- a program teljes költségvetését, ezen belül külön

feltüntetve az önkormányzattól igényelt támogatás
összegét,                           

- a program végrehajtásához tervezett forrásokat,
így:

- a saját forrásokat,
- az önrész mértékét, 
- különbözõ forrásokból rendelkezésre álló/igé-

nyelt támogatásokat,
-  a pályázaton igényelt támogatás összegét.

AA  ppáállyyáázzaatthhoozz  mmeelllléékkeellnnii  kkeellll::
-a pályázó bemutatkozását (kitérve a pályázó eddi-

gi tevékenységére, kerületi vonatkozásaira);
- a program részletes leírását;
- a program részletes költségvetését;
- a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatla-

pot,
- a pályázó (kötelezettségvállaló) összeférhetet-

lenséggel és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatát,
- a nyilvántartását vezetõ szerv, illetve bíróság által

kiállított, egy évnél nem régebbi cégkivonatot, illetve
igazolást arról, hogy a pályázó (kötelezettségvállaló)
a nyilvántartásban szerepel.

A mellékleteket maximum 1-1 A/4 oldal terjede-
lemben kérjük csatolni. 

Pályázni csak pályázati adatlapon lehet, amely át-
vehetõ: a Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Iro-
dáin (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., 1013 Bu-
dapest, Attila út 12., 1011 Budapest, Iskola u. 14-16.),
illetve letölthetõ az önkormányzat honlapjáról
(www.budavar.hu/Pályázatok).

PPáállyyáázzaattii  iinnffoorrmmáácciióó::  LLiippttáákk  NNooéémmii,,  MMéésszzáárrooss
GGaabbrriieellllaa,,  tteell..::  445588--33006688..

V. Benyújtási határidõ: 2012. május 3. csütör-
tök 16 óra.

A pályázatokat két egymástól elkülönített pél-
dányban, de egy borítékban a Budapest I. kerület

Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Ügyfélszolgálati Irodáján (1014 Budapest Kapisztrán
tér 1.) kell személyesen  benyújtani a jelzett határidõ
napján az ügyfélfogadás végéig (azaz 16.00 óráig). 

A lezárt borítékra kerüljön feltüntetésre: „Társa-
dalmi szervezetek, közcélú feladatok, valamint kari-
tatív célok 2012. évi pályázati támogatása” 

VI. Pályázatok elbírálása:
EEllbbíírráálláássii  hhaattáárriiddõõ::  22001122..  mmáájjuuss  3311..
A pályázatokat az Elõkészítõ Munkacsoport javas-

latára a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete bírálja el. A Képviselõ-testület
döntésérõl valamennyi érvényes pályázatot benyújtó
pályázó írásban értesítést kap.

A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Buda-
vári Önkormányzat támogatói szerzõdést köt, amely
tartalmazza az elnyert támogatás felhasználásának
és elszámolásának módját.

A szerzõdés aláírásával a támogatott hozzájárul a
támogatás felhasználásának ellenõrzéséhez, nevé-
nek, a támogatás céljának, összegének, megvalósítá-
si helyének nyilvánosságra hozatalához, valamint
azonnali bejelentési kötelezettség (csõd-, felszámo-
lási vagy végelszámolási eljárás indulása esetében)
kötelezettségének teljesítésére.

VII. A pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amelyet:
- pályázni nem jogosult pályázó nyújtott be,
- határidõn túl nyújtottak be,
- a pályázati határidõ lejártakor nem tartalmazza

hiánytalanul a formai kellékeket, az elõírt adatokat,
aláírást, illetve mellékleteket,

- az összeférhetetlenséggel, illetve az érintettség-
gel kapcsolatos nyilatkozat nélkül nyújtottak be.

A határidõre benyújtást az ügyfélszolgálat által ki-
adott igazolással kell dokumentálni.

Összeférhetetlenség megállapítása esetén a pá-
lyázó kizárásra kerül!

VIII. A támogatás folyósítása:
A támogatás folyósítása a támogatási szerzõdés-

ben rögzített pénzügyi és idõbeli ütemezésben törté-
nik. 

A támogatás folyósítása a szerzõdés szerinti idõ-
pontig, ill. teljesítésigazolás alapján a támogató utal-
ványozása alapján a meghatározott elõirányzat ter-
hére, banki utalás útján közvetlenül a támogatott
bankszámlájára történik.

Amennyiben a program összköltsége a tervezett-
hez képest a szerzõdéskötés után csökken, a támo-
gatási összeg is arányosan csökken.

A pályázónak a támogatás felhasználásáról 2013.
április 15-ig kell elszámolnia részletes szakmai be-
számoló és pénzügyi összesítõ benyújtásával.  

Pályázati anyagokat nem küldünk vissza. A pályá-
zat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvá-
nításának jogát.

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

PPáállyyáázzaatt  kköözzccééllúú  ffeellaaddaattookk  ttáámmooggaattáássáárraa

(Folytatás az 1. oldalról)

Pályázat közcélú feladatok támogatására

A korábbi évekhez hasonlóan idén is pályázatot ír
ki az önkormányzat a társadalmi szervezetek és
közcélú feladatok, valamint karitatív célok támo-
gatására. A pályázat keretében a kerületi kisebbsé-
gi önkormányzat kulturális programjai, a kerület-
ben mûködõ szervezetek, közösségek kulturális,
mûvészeti és sport tevékenysége, valamint a helyi
szociális, egészségügyi és gyermekjóléti kiegészítõ
programok, karitatív célok támogathatók. A pá-
lyamunkák 2012. május 3-áig nyújthatók be, az
elbírálás május 31-éig történik meg.

Kedvezmények a horányi táborban

Az önkormányzat Horányi Ifjúsági Táborát
2002-ben vette át üzemeltetésre a Szalamandra
Sport, Turisztikai, Természet- és Környezetvé-
delmi Egyesület, valamint az Erdei Iskola Alapít-
vány. A bérleti díj-mentességért cserébe a két szer-
vezet teljesen újjáépítette a romos állapotú tá-
bort, a fejlesztésekre az elmúlt tíz évben közel öt-
venmillió forintot költöttek. A kedvezõ tapaszta-
latok nyomán a képviselõ-testület újabb öt évre
térítésmentesen bérbe adta a tábort az üzemelte-
tõknek, akik újabb beruházásokat vállaltak, illet-
ve tovább bõvítették az I. kerületieknek nyújtott
kedvezmények körét. Továbbra is biztosítani tud-

nak két hétre egy húszfõs gyerekcsoport számára
ingyenes szállást; emellett a kerületi gyermekek
10% kedvezményt kapnak a szállás, illetve a nyá-
ri tematikus táborok áraiból. A kerületi pedagó-
gusok kedvezményesen vehetnek részt a helyszí-
nen tartott erdõpedagógiai és természetismereti
képzéseken, illetve májustól szeptemberig a hiva-
tal dolgozói, a pedagógusok és a nagycsaládosok
egy plusz ingyenes éjszakára jogosultak minden
egyes szálláséjszaka után.

Ismét kiadó egy vári épület

A használatbavételi engedélyezési eljárás elhúzó-
dása miatt visszalépett a korábbi pályázat nyerte-
se, így újból meghirdetik bérbeadásra a Nándor
utca (volt Petermann bíró utca) 9. szám alatti, fel-
újított mûemléképületet. A lakásokra, valamint
az üzlet, iroda és vendéglõ mûködtetésére alkal-
mas földszinti helyiségekre külön-külön, illetve
egyben az egész házra is tehetõ bérleti ajánlat. A
teljes épület kiadása esetén a megajánlható leg-
alacsonyabb bérleti díj összege 1,7 millió forint +
áfa/hó. 

Átalakítják a polgármesteri kabinetet

Februárban a Budavári Önkormányzat, mint
kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség, mint támogató között aláírásra került a tá-
mogatási szerzõdés a „Budai Vár és környéke köz-

lekedési hálózatához kapcsolódó közösségi közle-
kedés fejlesztése” címû projekt keretében. A nagy
jelentõségû fejlesztés végrehajtásához a polgár-
mesteri kabineten belül egy projekt-csoportot
szükséges létrehozni. Ennek érdekében a testület
módosította a Polgármesteri Hivatal szervezeti és
mûködési szabályzatát. A módosítás nem jár lét-
számnövekedéssel, a meglévõ státuszokat szerve-
zik át. Nagy Gábor Tamás polgármester elmond-
ta: az újabb szakemberek felvétele az önkormány-
zatnak nem jelent plusz terhet, alkalmazásuk költ-
sége ugyanis a pályázat keretében elszámolható.

Nyilvános-e egy háttéranyag?

Az LMP-s képviselõ interpellációjában a Budai
Várnegyed fejlesztésére irányuló koncepcióvázlat
nyilvánosságra hozatalát kérte, amit a KÖZTI
Zrt. készített az önkormányzat megbízásából.
Váradiné Naszályi Márta szerint ugyanis indo-
kolt, hogy a tanulmány egy nyilvános testületi vi-
ta keretében megismerhetõ legyen. A polgármes-
ter válaszából kiderült, hogy a tervezõiroda által
készített munka egy döntés-elõkészítõ háttér-
anyag, a nyilvánosságra hozatal jogát nem kapta
meg az önkormányzat. A tervezésre kiírt kor-
mányzati pályázat végleges lezárása, azaz a szerzõ-
déskötést követõen kezdeményezni fogja a nyil-
vános bemutatást, melynek keretében a szakértõi
csapat beszámolhat a fejlesztési terv részleteirõl.  

- d - 

A képviselõ-testületi ülésen történt

Egyesítve mûködhetnek 
tovább a kerületi óvodák

Kerületi kitüntetettek
Nemzeti ünnepünk március 15. alkalmából kerületünk
két további lakója részesült aa  MMaaggyyaarr  ÉÉrrddeemmrreenndd
LLoovvaaggkkeerreesszzttjjee kitüntetésben. DDrr..  FFeejjéérr  LLáásszzllóó a Nép-
egészségügy területén végzett szakmapolitikai tevé-
kenysége, több évtizedes közéleti munkássága elis-
meréseként vehette át a magas kitüntetést.

DDrr..  SSzzaabbóó  SSáánnddoorr a Magyar Gyógyszerészi Kamara
tiszteletbeli elnöke a gyógyszerészet ügyének hatha-
tós képviseletéért, a MGyK alapításával, szervezeti ki-
alakításával és mûködtetésében végzett áldozatkész
munkája elismeréseként kapta meg a Magyar Érdem-
rend Lovagkeresztjét.

Újra indul a fogászati szakrendelés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. április 2-
tól dr. Tóth Klára fogszakorvos újra megkezdi rende-
lését. Rendelési ideje: hétfõ és szerda délelõtt 8-tól 13
óráig. Rendelési helye: I. kerület Roham u. 8. (Bu-
davári Önkormányzat Alap- és Szakellátó Fogászati
Rendelõje) Minden kedves régi és új páciens bejelent-
kezését készséggel várja a (06-1) 201-41-95 tele-
fonszámon!

RRöövviiddeenn

Jelöljön Ön is!
Felhívás a Budavári 
Virág Benedek Díj 2012. évi 
díjazottainak jelölésére
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Budavári Virág Benedek
Díj adományozásával ismeri el az I. kerületben
kiemelkedõ oktató-nevelõ munkát végzõ, von-
zó és példaértékû pedagógus egyéniségek mun-
káját, akik hozzájárulnak a gyermekek eredmé-
nyes neveléséhez, az oktató-nevelõ munka
megújulásához, és legalább öt éve az önkor-
mányzat területén mûködõ oktatási - nevelési
intézményekben tevékenykednek.

A 2012. évi díjazottakra április 30-ig tehet-
nek javaslatot a kerület polgárai és az I. kerületi
székhelyû, illetve tevékenységüket részben
vagy egészben az I. kerületben kifejtõ civil szer-
vezetek, kamarák, továbbá oktatási intézmény-
vezetõk.

Várjuk az indoklást is tartalmazó írásos ja-
vaslatokat, melyeket legkésõbb 2012. április
30-ig lehet benyújtani az I. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal Jegyzõi Titkárságára (1014
Budapest, I. Kapisztrán tér 1.) Információ:
Mészáros Gabriella (tel.: 458-3056).

**        **        **
Felhívás a Budavári 
Semmelweis Ignác Díj 2012. évi
díjazottainak jelölésére
Felhívjuk a kerületi választópolgárok, I. kerü-
leti székhelyû, illetve tevékenységét részben
vagy egészben az I. kerületben kifejtõ civil szer-
vezet, kamara, továbbá egészségügyi intéz-
ményvezetõk, intézményi érdekképviseletek
figyelmét, hogy a Budavári Semmelweis Ignác
Díj 2012. évi díjazottaira 2012. április 30-ig te-
hetnek javaslatot.

A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete a díj adományozásával ismeri el az I. kerü-
letben az egészségügyi, szociális ellátás terüle-
tén legalább öt éve kiemelkedõ munkát végzõ
személyeket, akik hozzájárultak  az ellátás szín-
vonalának emeléséhez.

Várjuk az indoklást is tartalmazó írásos ja-
vaslatokat, melyeket legkésõbb 2012. április
30-ig lehet benyújtani az I. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal Népjóléti Irodáján (1014
Budapest, Kapisztrán tér 1.). Információ: dr.
Pótor Zita ( tel.: 458-3051). 

Kerület-takarítás 
a Föld napján
A Budavári Önkormányzat a Föld napja alkal-
mából az idei évben is meghirdeti a kerületi Ta-
vaszi Nagytakarítási akciót. Várjuk az önkén-
tesek jelentkezését, akik vállalják, hogy a kerületi
helyszíneken összeszedik az eldobált szemetet.
Az eszközöket (hulladékgyûjtõ zsákok, kesztyûk
stb.) szükség esetén a Polgármesteri Hivatal bizto-
sítja. A kerület-takarítás idõpontja: 2012. áp-
rilis 21. szombat 10.00 órától. Kérjük, hogy
2012. április 18-ig jelezzék a Beruházási és Város-
üzemeltetési Irodán, hogy a kerület-takarításon
hány fõvel vesznek részt és mely területen kíván-
nak takarítani. További információ és jelentke-
zés: Beruházási és Városüzemeltetési Iroda. Tel.:
458-3073, e-mail: beruhazas@budavar.hu.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Tájékoztató 
az óvodai felvételekrõl
A közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kt.) 24.§ értelmében az óvoda a gyermek há-
rom éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelõ intéz-
mény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a
teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében
folyik. 

A Kt. 65.§ (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek
hármadik életévének betöltése után vehetõ fel. 

Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a
harmadik életévét a felvételtõl számított fél éven belül betölti,
feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányá-
ban tartózkodási hellyel rendelkezõ három éves és annál idõ-
sebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetõ (Kt. 24.§
81)). 

A szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kér-
heti. Az újonnan jelentkezõ gyermekek fogadása az óvodai ne-
velési évben – amennyiben azt a férõhelyek száma lehetõvé te-
szi – folyamatosan történik. 

A Kt. 24.§ (3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az év-
ben, amelyben ötödik életévét betölti a nevelési év kezdõ napjá-
tól napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, mely-
nek teljesítéséért a szülõ felelõs (Kt. 14.§ (2) b. pont, 24.§ (3)).

Mit kell tudni az óvodai felvételekrõl?
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Kt.

65.§ (1)).
Jelentkezni a meghirdetett idõpontban a lakóhely szerinti

körzetileg illetékes – vagy választott – önkormányzati, továbbá
nem önkormányzati óvodában lehet (módosított 11/1994.
(VI.8.) MKM rendelet 15.§, Kt. 65.§ (2)).

A jelenleg bölcsõdében elhelyezett gyermekekre vonatkozó
igényt is be kell jelenteni. 

A különélõ szülõk a gyermek sorsát érintõ lényeges kérdé-
sekben a gyermek elhelyezését követõen – közös szülõi fel-
ügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve,
ha a különélõ szülõ felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szü-
neteltette vagy megszüntette (1952. évi IV. törvény 72/B.§).

A jelentkezés idõpontja: 2012. május 7-11.
A beíratáskor be kell mutatni a szülõ, illetve gyermekének

személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumot, a gyer-
mek születési anyakönyvi kivonatát, nem magyar állampolgár
kiskorú óvodai beíratásánál a szülõnek igazolnia kell azt is,
hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország
területén (Kt. 110.§ (2)).

A sajátos nevelési igényû gyermekeket nevelõ óvodába való
felvételhez a szakértõi és rehabilitációs bizottság javaslata
szükséges. 

Az új gyermekek fogadása a tanév – nevelési év elsõ napjától
folyamatosan történik. 

Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott
nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és
magyar nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai ne-
velésben.

A Fõváros több kerületében mûködik nemzetiségi, illetve
nemzetiségi nyelven is nevelõ óvoda.

Nemzetiségi nyelvû, illetve idegen nyelven is nevelõ önkor-
mányzati óvodák:

- III. ker. Bárczi Géza u. 1. (német),
- III. ker. Bécsi út 236. (német),
- VI. ker. Városligeti fasor 28. (német),
- VII. ker. Rózsák tere 6-7. Nikola Tesla Szerb Tanítási

Nyelvû Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
(szerb),

- VII. ker. Rózsa u. 5. (szerb),
- XI. ker. Kecskeméti u. 11-15. Kelenvölgyi Óvoda (német),
- XI. ker. Gazdagréti tér 2/a. Gazdagréti Szivárvány Óvoda

(német),
- XII. ker. Normafa u. 30-32. (német),
- XIII. ker. Lomb u. 1-7. Szlovák Tanítási Nyelvû Óvoda, Ál-

talános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (szlovák),
- XIV. ker. Óperenciás Óvoda Bolgárkertész u. 12. (német),
- XIV. ker. Kántorné sétány 1-3. Horvát Óvoda, Általános

Iskola, Diákotthon és Gimnázium (horvát),
- XVI. ker. Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross u. 141.

(német),
- XVII. ker. Újlak u. 114. Csillagszem Óvoda (német),
- XVIII. ker. Építõ u. 5. Cseperedõ Óvoda (német),
- XVIII. ker. Vándor S. u. 7. Vándor Óvoda (német),
- XVIII. ker. Csolt u. 4. Vackor Óvoda (német),
- XX. ker. Baross u. 79. (német),
- XXI. ker. Árpád u. 2. (német),
- XXIII. ker. Szitás u. 99. (német),
- XXIII. ker. Templom u. 10. (német).
A gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell felvenni,

amelynek körzetében lakik, illetõleg ahol szülõje dolgozik. Az
óvodai felvételrõl, átvételrõl az óvoda vezetõje dönt. Ha az
óvodába jelentkezõk száma meghaladja a felvehetõ gyermekek
számát, az óvodavezetõ, több óvoda esetén az óvoda fenntartó-
ja bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Kt. 65.§
(2)). 

Az óvodavezetõ a felvételek lezárásáról – hirdetmény és ha-
tározat formájában – értesíti a szülõket 2012. június 8-ig. 

Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok köz-
lésétõl számított tizenöt napon belül a szülõ eljárást megindító
kérelmet nyújthat be az óvodavezetõnél (Kt. 83.§ (2)). Az óvo-
davezetõ az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával
nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda
esetében a fenntartó önkormányzat jegyzõjéhez, nem önkor-
mányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg. 

Az elsõ óvodai foglalkozási nap: a tanév – nevelési év elsõ
napja: 2012. szeptember 3. (hétfõ).

Ekkor történik az eddig bölcsõdében elhelyezett, óvodába
felvett gyermekek átvétele is.  

Sárádi Kálmánné dr. 
fõjegyzõ

Tudnivalók a bölcsõdei felvételekrõl
A 2012. szeptemberi bölcsõdei felvételhez az újonnan jelentkezõ szü-
lõk április 1-tõl május 31-ig adhatják le jelentkezésüket az ügyfél-
szolgálatokon átvehetõ (vagy a honlapról letölthetõ) bölcsõdei felvé-
teli kérelem - nyomtatvány benyújtásával. A kitöltött nyomtatvá-
nyok leadhatók személyesen az Ügyfélszolgálati Irodákon illetve
postai úton eljuttathatók a Népjóléti Iroda (1014 Budapest, Kapiszt-
rán tér 1.) címére.

A bölcsõdei ellátás igénybevételérõl a Népjóléti Iroda elõterjeszté-
se alapján az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

Az elbírálás során elsõbbséget élveznek az I. kerületben bejelen-
tett lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelke-
zõ és életvitelszerûen is az I. kerületben élõ családok gyermekei.

A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének a 12/1999. (VI.
25.). A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete értelmében to-
vábbi elõnyben kell részesíteni,

a) azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyer-
meket, akinek szülõje vagy más törvényes képviselõje igazolja, hogy
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony-
ban áll,

b) akinek érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
c) akit egyedülálló vagy idõskorú személy nevel, vagy akivel együtt

a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire
nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,

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

e) akinek a családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének két és
félszeresét, egyedülálló szülõ esetén háromszorosát,

f) akinek bölcsõdei felvételét a gyermek egészségi problémája in-
dokolja, amit a szülõ házi gyermekorvosi vagy szakorvosi igazolással
bizonyítani tud,

g) akinek szülõje, gondozója legalább két éve bejelentett lakó-
hellyel rendelkezik az I. kerületben.
Az igénybevételi kérelemhez csatolni kell:

- a gyermek és a szülõk, törvényes képviselõ lakcímkártyájának
másolatát, 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- munkáltatói igazolást a szülõk munkaviszonyának igazolására, 
- a szülõ nappali tagozatos tanulói jogviszonya esetén az oktatási

intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást, 
- munkaerõpiaci képzésen való részvétel esetén az illetékes mun-

kaügyi központ igazolását a képzés idejérõl, 
- a szülõ betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított iga-

zolást, 
- a gyermek betegsége esetén az ellátás indokoltságát igazoló gyer-

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

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

Magyar Államkincstár igazolását emelt összegû családi pótlék folyó-
sításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatás nem
került megállapításra), 

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

További felvilágosítás a 458-3051 és a 458-3028 telefonszámokon
kérhetõ.

Idõszakos gyermekfelügyeletre a kapacitás függvényében to-
vábbra is az Iskola utcai Bölcsõdében lehet jelentkezni minden hó-
nap második szerdáján 9.00-16.00-óráig, július 1. és augusztus 31.
közötti idõ kivételével.

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
népjóléti irodavezetõ

Tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása
A közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény ( további-
akban: Kt.) tankötelezettségrõl szóló 6-7.§-a értelmében tankötele-
zettségének kezdetén minden gyermeket be kell íratni az iskolába.

A 2012/2013. tanévben tanköteles az a gyermek, akiaz iskolába lé-
péshez szükséges fejlettséget elérte, és 2012. év május 31-ig hatodik
életévét betölti. A szülõ kérelmére a gyermek megkezdheti a tankö-
telezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31.
napjáig tölti be. A tankötelezettség teljesítése a tanév elsõ tanítási
napján kezdõdik (Kt. 6.§ (2)).

A tankötelezettség kezdetérõl, a tanuló felvételérõl az óvoda véle-
ménye alapján, illetõleg, ha a gyermek nem jár óvodába – vagy az
óvoda kezdeményezi – a nevelési tanácsadó véleménye alapján, a sa-
játos nevelési igényû gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló
szakértõi és rehabilitációs bizottság szakértõi véleménye alapján az
igazgató dönt (Kt. 6.§ (4), 66.§ (1)).

Mit kell tudni a beíratásról?
1.) A szülõ (gondviselõ) a meghirdetett idõpontban köteles tankö-

teles gyermekét beíratni a gyermek lakóhelye szerint illetékes vagy a
választott iskola elsõ évfolyamára. A tankötelezettség teljesítéséért a
szülõ felelõs (Kt. 14.§ (2) bekezdés b) pont).

Ha a szülõ a gyermek tankötelezettsége teljesítésével kapcsolato-
san a jogszabályban meghatározott kötelességét nem teljesíti, a
jegyzõ a kötelesség teljesítését elrendeli. (Kt. 91.§ (7) bekezdés b)
pont).

A különélõ szülõk a gyermek sorsát érintõ lényeges kérdésekben
(így, az iskolájának megválasztásában) a gyermek elhelyezését köve-
tõen – közös szülõi felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják
jogaikat, kivéve, ha a különélõ szülõ felügyeleti jogát a bíróság korlá-
tozta, szüneteltette vagy megszüntette (1952. évi IV. törvény 72/B.§).

A felvételrõl az iskola igazgatója dönt (Kt. 66.§ (1)).
A gyermeket elsõsorban abba az általános iskolába kell felvenni,

amelynek körzetében lakik. Ha az általános iskola a felvételi kötele-
zettsége teljesítése után további felvételi kérelmet is tud teljesíteni, de
az összes felvételi kérelem teljesítésére nincs lehetõsége, a Kt. 66.§ (5)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a felvételrõl sorsolás út-
ján dönt. A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtókat meg kell hív-
ni. Sorsolás nélkül is felvehetõ a halmozottan hátrányos, vagy sajátos
nevelési igényû tanuló, továbbá az a tanuló, akinek sajátos helyzete
indokolja. A sajátos helyzetet a helyi önkormányzat rendeletben álla-
pítja meg. 

Amennyiben a szülõ gyermekét más iskolába kívánja átíratni, azt
a körzeti iskolában be kell jelenteni, és amikor a befogadó iskolától a

„befogadó nyilatkozatot” megkapta, le kell azt adni, továbbá a körze-
ti iskolába be kell jelenteni azt is, ha a tanköteles tanuló tanulmánya-
it külföldön folytatja.

2.) A beíratáskor be kell mutatni a szülõ, illetve gyermekének sze-
mélyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumot, a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonatát, továbbá az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolást (módosított 11/1994. (VI.8.)
MKM rendelet 17.§ (1)). Nem magyar állampolgár kiskorú általános
iskolai beíratásánál a szülõnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jog-
címen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Kt. 110.§ (2)).
Ha a tanulót a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs
bizottság javaslata alapján kijelölt iskolába (amely a gyermek fejlett-
ségi szintjének megfelelõ neveléshez-oktatáshoz szükséges szemé-
lyi-tárgyi feltételekkel rendelkezik) kell beíratni, beiratkozáskor a
szakértõi javaslatot vagy a tanuló áthelyezését elrendelõ határozatot
is be kell mutatni. 

3.) A beiratkozás idõpontja: 2012. április 19-én (csütörtökön) 8-
19 óráig, április 20-án (pénteken) 8-18 óráig.

4.) Az általános iskolai nevelés és oktatás nemzetiségi nyelven is
folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén,
anyanyelvén és magyar nyelven vagy magyar nyelven részesülhet is-
kolai nevelésben és oktatásban. A Fõvárosban több nemzetiségi, illet-
ve nemzetiségi nyelven is oktató, továbbá két tanítási nyelvû oktatást
folytató általános iskola mûködik. 

A nemzetiséghez tartozó jelentkezõt – ha a felvételi körülmények-
nek megfelel – a nemzetiség nyelvén, illetõleg a nemzetiség nyelvén
és magyarul tanító iskolába (tagozatra, osztályba, csoportba) fel, il-
letve át kell venni (Kt. 66.§ (4)).

5.) Azon szülõknek, akik nem a helyi önkormányzatok által fenn-
tartott általános iskolába kívánják beíratni gyermeküket, ugyancsak
a beiratkozás szabályai szerint kell eljárniuk. 

6.) Az iskolai felvétellel kapcsolatos határozatok ellen – annak köz-
lésétõl számított tizenöt napon belül – a szülõ eljárást megindító ké-
relmet nyújthat be az igazgatónál (Kt. 83.§ (2)). Az igazgató az eljárást
megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbí-
rálás céljából – önkormányzati iskola esetén a fenntartóhoz küldi
meg. Ezen eljárás pontos határidõit az adott iskolák és fenntartóik
határozzák meg. 

Az iskolákban a szorgalmi idõ, a tanítási év minden év szeptembe-
rének elsõ munkanapján kezdõdik (Kt. 52.§ (1)). 

A 2012/2013. tanév elsõ tanítási napja 2012. szeptember 3. (hétfõ).
Sárádi Kálmánné dr. 

fõjegyzõ

- II. Fillér u. 70-76. sz. alatti Fillér Utcai Általános Iskola
német nemzetiségi oktatás

- Klebersberg Kunó Általános Iskola és Gimnázium II. ker.
Szabadság u. 23. német nemzetiségi oktatás

- Szabó Lõrinc Kéttannyelvû Általános Iskola és Gimná-
zium Pasaréti u. 191. magyar-angol két tanítási nyelvû oktatás

- Elsõ Budai Általános Iskola – Erste Altofener Grund-
schule III. ker. Vörösvári   út 93. német nemzetiségi oktatás 

- Medgyessy Ferenc Általános Iskola III. ker. Medgyessy F.
u. 2-4. német nemzetiségi oktatás

- Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola IV. ker. Hajló u.
2-8. magyar-angol két tanítási nyelvû oktatás

- Hild József Általános Iskola V. ker. Nádor u. 12. német
nemzetiségi oktatás

- Szent István Általános Iskola V. ker. Szent István tér 13-
14. angol – magyar két tanítási nyelvû oktatás

- Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-
német Két Tannyelvû Általános Iskola, Pedagógiai Szolgál-
tató Központ VI. ker. Pethõ Sándor u. 4. angol-magyar, né-
met-magyar két tanítási nyelvû oktatás

- Bajza utcai Általános Iskola VI. ker. Bajza u. 49-51. an-
gol-magyar két tanítási nyelvû és német nemzetiségi oktatás

- Magyar-Angol Kéttannyelvû Általános Iskola és Ven-
déglátó Szakiskola VII. ker. Dob u. 85.

- Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvû Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium és Diákotthon VII. ker. Rózsák tere 6-7.

- Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Álta-
lános Iskola VIII. ker. Somogyi Béla u. 9-15.

- Kõrösi Csoma Sándor Kéttannyelvû Általános Iskola
IX. ker. Ifjúmunkás u. 13. magyar-angol két tanítási nyelvû
oktatás

- Kõbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola X. ker. Újhegyi sétány 1-3.

- Kõbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola X. ker. Bánya u. 32. Üllõi úti tagin-
tézménye X. ker. Üllõi út 118.

- Teleki Blanka Általános Iskola - Teleki Blanka –
Grundschule XI. ker. Bikszádi u. 61-63. német nemzetiségi
oktatás

- Gazdagrét – Törökugrató Általános Iskola – Grund-
schule in Gazdagrét XI. ker. Törökugrató u. 15. német nemze-
tiségi oktatás

- Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvû Általános
Iskola és Gimnázium XI. ker. Baranyai u. 16-18. angol-ma-
gyar két tanítási nyelvû oktatás

- Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola XII.
ker. Diana u. 4. német nemzetiségi oktatás

- Szlovák Tanítási Nyelvû Óvoda, Általános Iskola, Gim-
názium és Diákotthon XIII. ker. Lomb u. 1-7.

- Pannónia Általános Iskola XIII. ker. Tutaj u. 7-11. német
nemzetiségi oktatás

- Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvû
Álátalános Iskola XIV. ker. Ungvár u. 36. német két tanítási
nyelvû oktatás, továbbá délutáni foglalkozás keretében gö-
rög nemzetiségi csoport mûködik az iskolában

- Móra Ferenc Általános Iskola XIV. ker. Újváros park 2.
német nemzetiségi oktatás

- Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általá-
nos Iskola XIV. ker. Hermina u. 9-15. magyar-angol két taní-
tási nyelvû programmal dolgozó osztályokat indít

- Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Di-
ákotthon XIV. ker. Kántorné sétány 1-3.

- Hartyán Általános Iskola XV. Ker. Hartyán köz 2-4. né-
met nemzetiségi oktatás

- Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola XV. Ker.
Kossuth u. 53. német nemzetiségi oktatás

- Lemhényi Dezsõ Általános Iskola XVI. Ker. Hõsök fasora
30. magyar-angol két tanítási nyelvû oktatás

- Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium XVI.
ker. Táncsics u. 7-9. német kisebbségi nyelvoktató program

- Újlak utcai Általános, Német Nemzetiség és Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvû Iskola XVII. Ker. Újlak u. 110.

- Pestszentlõrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola
XVIII. ker. Üllõi út 380-382. 

- Általános és Német Nemzetiségi Iskola XVIII. ker
Táncsics u. 53.

- Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvû
Iskola XVIII. ker. Darus u. 3.

- Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvû
Iskola XVIII. ker. Kapocs u. 56.

- Erkel Ferenc Általános Iskola XIX. ker. Hungária út 11.
német nemzetiségi nyelvoktatás

- József Attila Általános Iskola XX. ker. Attila u. 25-27. né-
met nemzetiségi oktatás

- Gróf Széchenyi István Általános Iskola XXI. ker. Szé-
chenyi u. 93-95. német-magyar két tanítási nyelvû oktatás

- Eötvös József Általános Iskola XXI. ker. Szent István u.
232. német nemzetiségi oktatás

- Árpád utcai Általános és Német Nemzetiségi Iskola
XXII. Ker. Árpád u. 2.

- Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általá-
nos Iskola XXII. Ker. Bartók Béla út 6. magyar-angol két taní-
tási nyelvû oktatás

- Kossuth Lajos Magyar -Angol Két Tanítási Nyelvû Álta-
lános Iskola XXII. Ker. Kossuth L. u. 22.

- Grassalkovich Antal Általános Iskola XXIII. ker. Hõsök
tere 18-20. német nemzetiségi két tanítási nyelvû csoportok 

- Páneurópa Általános Iskola XXIII. ker. Táncsics Mihály
u. 25-33. német nemzetiségi oktatás.

Önkormányzati fenntartású nemzetiségi és két tanítási nyelvû oktatást folytató iskolák:
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Beszélgetés a Kossuth-díjas Sebõ Ferenccel

Az építészettõl a táncházig
(Folytatás az 1. oldalról) 

s Miért fordult késõbb a népzene felé?
Az egyetemen az akkoriban kötelezõ termelési
gyakorlat helyett Hajnóczi Gyula tanár úr régé-
szeti feltárásra vitte az építész hallgatókat. A napi
kubikolás után összeültünk a nemzetközi tábor
lakóival: lengyelekkel, bolgárokkal, szerbekkel,
németekkel, és mindenki a gitárkísérettel énekel-
te a saját népdalait. Akkor döbbentünk rá, hogy
a középkori dallamok nem illenek a gitárhoz. 

A Néprajzi Múzeumban kezdtünk anyagot ke-
resni, de „végzettség” híján nem kaptunk kutatá-
si engedélyt. Valaki azt tanácsolta, hogy fordul-
junk Martin Györgyhöz, „Tinkához”, aki akkori-
ban az MTA népzenekutató csoportjának tagja
volt. Martin György segített, cserében maga is se-
gítséget várt. Továbbküldött Kallós Zoltánhoz,
aki minden gyûjtõúton keményen megdolgozta-
tott minket. Amikor egy alkalommal meghallgat-
tam Sárosi Bálint néprajzkutató elõadását a széki
zenérõl, úgy döntöttem, brácsát ragadok. A tánc-
házi muzsikához elmélyültebb tanulmányokra
volt szükség. Ez a muzsikálási mód a 18. századi
barokk zenélési stílusból ered, tisztában voltunk
vele, hogy a technika elsajátítása nélkül nem le-
het játszani.  

Közben rendszeresen felléptünk a 25. Színház-
ban és jártuk az országot Berek Katival. Önálló
mûsorainkban a megzenésített versek közé „be-
csempésztünk” egy-egy népballadát. Nem sokkal
ezután Vargyas Lajos, az MTA népzenei osztályá-
nak vezetõje szakmai támogatást szervezett mö-
génk azzal, hogy munkatársai elõtt végigjátszatta
és megkritizálta a teljes akkori repertoárunkat.

Az 1970-es évek elejére beértek a Martin
György és munkatársai által folytatott néptánc-
kurzus eredményei. Mikor látta rajtunk a szándé-
kot, hogy eredeti formájában tanuljuk meg a ze-
nélést, figyelmeztetett bennünket: „Ha nem ta-
nuljátok meg rendesen – a zenét a tánccal együtt
–, akkor nem fogjátok élvezni!”. Kemény feltéte-
leknek kellett megfelelnünk. Egy héten három-
szor Tímár Sándor próbáin robotoltunk, közben
továbbra is felléptünk a 25. Színházban, ahol ze-
nei vezetõként is mûködtem és 1973-ig építész-
ként is dolgoztam.

A táncházmozgalom kezdetén a négy legismer-
tebb táncegyüttes vetélkedett egymással. A ko-
moly szakmai viták ellenére úgy döntöttek, rend-
szeresen összejönnek és egy zártkötû klubest ke-
retében, maguk között szabadon táncolnak. Mi a

közönség bevonását szorgalmaztuk, s ezért elvo-
nultunk a Fõvárosi Mûvelõdési Házba, ahol a
„bartókosokkal” megkezdtük a civilek tanítását.
Ezek az estek nõtték ki magukat táncházzá.
s Az amatõr mozgalom két évtized alatt jutott el a ko-
moly szakmai támogatásig. A március 15-én átvett
Kossuth-díj ezt a tevékenységét ismerte el… 

A táncmozgásnak, a hagyománynak, a zenének
intézményi háttérre volt szüksége. A kezdet kez-
detén a Kassák klubban alapítottunk egy kis ar-
chívumot, ahová bárki bejárhatott és népzenét
kölcsönözhetett. A hetvenes évek közepén nagy
segítséget jelentett, hogy Vitányi Iván befogadott
bennünket az akkori Népmûvelési Intézetbe, és
ott országos táncházvezetõi tanfolyamot szervez-
hettünk. Az ország minden sarkából jelentkez-
tek, sõt jöttek a határon túlról is. Ezután a Zene-
akadémián elvégeztem a zenetudományi szakot,
majd 1996-tól az Állami Népi Együttes mûvésze-
ti vezetõjeként dolgoztam. 2002-ben, a Hagyo-
mányok Háza megalapításakor az intézmény
szakmai igazgatója lettem. Három olyan intéz-
ményt toltunk össze, amelyek a hagyományõrzés
perifériáján tengõdtek. Az Állami Népi Együt-

test, a Kassák klub archívumát, és a Népmûvelési
Intézet Népmûvészeti Osztályát. 

Szakmai oldalról nagy sikernek tartom, hogy öt
éve elindult – Batta András rektor úr jóvoltából –
a Zeneakadémián az egyetemi szintû népzeneok-
tatás, ahol jelenleg repertoárismeretet tanítok a
hallgatóknak. 
s Hivatása kapcsán évtizedeken keresztül kötõdött a
kerülethez, a Népmûvelési Intézethez, a Hagyomá-
nyok Házához, de ma már az otthona is itt van a
Vízivárosban...  

A Budai Vár mindig is a kedvenc helyem volt.
Diákként, építészhallgatóként gyakran eljártam a
királyi palotába. A szekrény tetején ma is megvan
a Vár Lego kockákból készített léptékhelyes kicsi-
nyített másolata, amelyet annak idején régészeti
rajzok alapján készítettem. (A makettet 2008-
ban, a Mátyás emlékévben a közönség is láthatta
a Várnegyed Galériában.) 

Régi vágyam teljesült, amikor a Jégverem utcá-
ba költöztünk. Esténként innen indul a séta a ku-
tyákkal, Csipesszel és Malvinnal, akik épp úgy él-
vezik a környéken való csavargást, mint a gazdá-
juk. Rojkó Annamária 

Népzene és néptánc vetélkedõ

Fölszállott a páva
Az MTVA, a Duna Televízió és a Hagyomá-
nyok Háza 2012-ben Fölszállott a páva cím-
mel népzene és néptánc vetélkedõt szervez. Az
ötmillió forint összdíjazású versenyre április
20-ig várják a magyarországi és a külhoni je-
lentkezõket. 

A versenyre 16-32 év közötti hagyományápoló
énekesek, zenekarok és néptáncosok jelent-
kezhetnek. A szervezõk a versennyel tiszteleg-
ni kívánnak mindazok elõtt, akik Bartók és
Kodály szellemi örököseiként az elmúlt négy
évtized alatt életben tartották nemzeti kultú-
ránk legõsibb ágát, a népi kultúrát. A verseny
megrendezését egyúttal az idén megalakulásá-
nak 40. évfordulóját ünneplõ táncházmoz-
galom is motiválta. E négy évtizedes munka
méltó elismerése, hogy 2011-ben a táncház
módszert, mint a szellemi kulturális örökség
védelmének magyar modelljét az UNESCO
felvette nyilvántartásába. A vetélkedõ szerve-
zõi a teljes magyar nyelvterületrõl számítanak
együttesekre és szólistákra: április 20-ig lehet
jelentkezni adatlap és demófelvétel beküldésé-
vel. A zsûri helyszínenként maximum 100
produkciót hív meg a selejtezõkre, amelyeket
május 20. és június 30. között rendeznek meg.
A selejtezõk folyamán az MTVA stábja forgat a
helyszíneken, ezekrõl az eseményekrõl a Duna
Televízió október 14-én, 21-én és 28-án 3,
egyenként 52 perces mûsort sugároz. 

Az elõdöntõket szeptemberben tartják a
Hagyományok Házában, az itt fellépõ 50 ver-
senyzõ közül a Sebõ Ferenc vezette öttagú szak-
mai zsûri - kategória megkötés nélkül - 30 ver-
senyzõt juttat tovább a középdöntõkbe. 

A verseny döntõit  november 25-én, decem-
ber 2-án, 9-én és 16-án rendezik meg. A döntõ-
ket a Duna Televízió élõben közvetíti.

További részletek a www.folszallottapava.hu,
www.dunatv.hu és a www.hagyomanyokha-
za.hu honlapokon olvashatók.

Az élete nagyobb részét a Budai Várban eltöltõ
Lázár Mária 1895. április 15-én Herkulesfürdõn
született, apja évszázados lengyel hercegi család
sarja, anyja a Székelyföldrõl származott. Bár a
Czartoryski család hercegi ranggal bírt, ahogyan
késõbbi visszaemlékezésében írja, édesapja vala-
miért nem használhatta a nemesi címet. 

Felmenõi meglehetõsen liberális elveket val-
lottak, hiszen édesanyja elvált asszonyként is-
merkedett meg késõbbi férjével, ami akkortájt
korántsem volt általánosnak mondható. Anyai
nagyapja erdélyi földbirtokos volt, aki hosszú
ideig élettársi közösségben élt gazdasszonyával.
Csak azután vette feleségül, amikor megszüle-
tett nyolcadik közös gyerekük. 

Lázár Mária négy testvérével – õ volt a legki-
sebb – Kolozsvárott, majd Bécsben gyerekeske-
dett. A költözések oka az volt, hogy szülei bõr-
gyógyászként dolgoztak, jómódú családoknak
nyújtottak különbözõ gyógyászati szolgáltatá-
sokat ezért mindig abban a városban éltek,
amelyikben éppen munkát kaptak. Így jutot-
tak el Pestre, ahol munkájuk révén a család kö-
zelebbi kapcsolatba került a kor ünnepelt színé-
szeivel.

Köztük volt Varsányi Irén is, aki már az elsõ ta-
lálkozáskor meglátta a már gyerekként is vonzó,
sugárzó tekintetû Máriában a tehetséget és java-
solta a szülõknek, hogy adják színésznek a lányu-
kat. 

Eleinte senki sem vette komolyan ezt a lehetõ-
séget, aztán a kamaszodó Lázár Mária mégis ki-
használta a meglévõ kapcsolatokat: tanult Ró-
zsavölgyinél, majd 1915-ben alig húszévesen
végzett a színésztanodában. Hat évet töltött el a
szegedi színházban, itt ismerkedett meg elsõ fér-
jével, Ihász Lajossal, akitõl néhány évvel késõbb
elvált. 1921 és 1944 között a Vígszínház rendes

tagja volt, e mellett más színházakban is rendsze-
resen fellépett – gyakorlatilag az összes magán-
színházban letette a névjegyét. Meghódította a
filmvásznat, a háború után készült mozikkal
együtt összesen huszonnyolc filmben játszott. A
harmincas években vette meg a Móra Ferenc ut-
cai házát a Várban, akkori férjével egy szabolcsi
földbirtokossal. Klár András késõbb, a német
megszállás alatt az épület egy elfalazott szobájá-
ban bujkált. A háborús években Lázár Mária egy
menedékotthont is fenntartott az épületben,

ahol hónapokon keresztül titokban félszáz gye-
reknek nyújtott szállást. 

Bár a negyvenes évek közepén mindkét fia
Amerikába vándorolt és New York-ban alapí-
tott családot, Lázár Mária mégis itthon maradt.
Pedig az ötvenes évektõl kezdve már alig hívják
filmezni, fõszerepeket csak színházi színészként
kap.

Férje 1951-ben bekövetkezett halálától kezd-
ve a házvezetõnõjével élt a saját házában az álla-
mosítások után számára kiutalt kétszobás lak-
részben. 1960-ben újabb tragédia éri: Tabi Lász-
ló esküvõ címû vígjátékát megy próbálni, útköz-
ben azonban elesik és combnyaktörést szenved.
Ezt követõen évekig nem tudott felmenni a
színpadra, késõbb is csak bottal járt. Ennek elle-
nére a Madách Színház továbbra is foglalkoztat-
ja, fizikai állapotának megfelelõ szerepeket osz-
tanak rá. 

Az élet furcsa játéka, hogy utolsó moziszerepét
az 1976-ban forgatott Herkulesfürdõi emlék cí-
mû filmben kapta. Egy évvel késõbb még játszott
egy TV-filmben, míg a Madáchban 1978-ban lé-
pett fel utoljára. Ezt követõen már csak színházi
fõpróbákra járt, közben arra panaszkodott, hogy
a megromlott látása miatt nem tud vállalni
újabb szerepeket. 1983. október elején halt
meg. 

Mint Földesdy Gabriella rámutatott, Lázár
Mária különleges egyéniség volt, aki a maga ter-
mészetességében tudott maradandót alkotni.
Nem vágyott kitüntetésekre, bár megkapta a ki-
váló és érdemes mûvész díjakat, ahogyan a va-
gyon sem jelentett számára sokat. Mindig azt
mondta, hogy az emberek szeretete és az ember-
ség a legfontosabb. Ezért õrzi meg az utókor jó
emlékezetében, hiszen egy valóban elbûvölõ,
õszinte ember volt.  Egyéniségét talán a sírkövé-
nek avatásakor beszédet mondó Müller Péter fe-
jezte ki a legjobban, aki így fogalmazott: Lázár
Mária sok királynõt alakított, de egyszer sem ját-
szott, hiszen õ maga is királynõ volt.

K. Á. 

Színpadon és filmvásznon egy „vérbeli várbeli” 

Lázár Mária színésznõ igaz története
Egy igazi „vérbeli várbeli” színésznõnek, az ötven éven keresztül az egykori Móra Ferenc utcában
élõ Lázár Máriának szentelte legutóbbi összejövetelét a Várbarátok Köre. A Litea Könyvesboltban
Földesdy Gabriella irodalomtörténész elevenítette fel a lengyel hercegi családból származó mûvész
fordulatokban gazdag élettörténetét.

A táncházmozgalom idén ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját

Zárva lesz a Márai könyvtár
Értesítjük a könyvtár látogatóit, hogy 2012. április 16.
és április 30. között a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Márai Sándor Könyvtára (1016 Krisztina krt. 87-91.)
leltározás miatt zárva tart. Május 2-tól ismét a szoká-
sos nyitva tartással várjuk régi és leendõ olvasóinkat!

Rendõrségi tájékoztató a Tabánban
A BRFK I. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai
lakossági tájékoztatót tartanak az utóbbi idõben el-
szaporodott lakásbetörések és trükkös lopások tár-
gyában. A tájékoztatón a leggyakoribb elkövetési for-
mák, valamint a hatékony megelõzési lehetõségek
kerülnek ismertetésre. Kérjük a Naphegyen és a Ta-
bánban élõket, hogy megjelenésükkel a téma ered-
ményes megtárgyalását segítsék elõ. A tájékoztatón
részt vesz dr. Kiss Szabolcs rendõr õrnagy az I. kerü-
leti Rendõrkapitányság megbízott vezetõje, a kerüle-
ti szaknyomozó valamint Vecsey András önkormány-
zati képviselõ. A tájékoztató helye: TTaabbáánn  MMúúzzeeuumm  II..
kkeerrüülleett  DDööbbrreenntteeii  uu..  99..  Ideje: 22001122..  0044..  1133..  ppéénntteekk
1177..0000  óórraa.

MMeeggnnyyíílltt  aa  VVáárrnneeggyyeedd  GGaalléérriiáábbaann  RRiieeggeerr  TTiibboorr  sszzoobb--
rráásszzmmûûvvéésszz::  MMaaggyyaarr  hhúússvvéétt  ccíímmûû  kkiiáállllííttáássaa..  AA  ttáárrllaatt  iinn--
ggyyeenneesseenn  mmeeggtteekkiinntthheettõõ  mmáájjuuss  55--iigg..    ((AA  mmeeggnnyyiittóórróóll  aa
kköövveettkkeezzõõ  llaappsszzáámmbbaann  rréésszzlleetteesseenn  bbeesszzáámmoolluunnkk..))

RRöövviiddeenn

Isten veled 
Vera néni!
Kõkuti Dénesné vezetõ óvónõ életének 77.
évében 2012. március 20-án, türelmesen vi-
selt, súlyos betegségben elhunyt. Pályáját ke-
rületünkben az Iskola utcai óvodában kezdte,
majd 1967-tõl nyugdíjba vonulásáig az Attila
utcai óvoda vezetõjeként volt mindenki Vera
nénije. Mosolya, bölcsessége, õszinte kedves
derûje sokunkat bátorított.

Temetése 2012. április 12-én, 10 óra 30
perckor  lesz  a Farkasréti temetõben.

Kívánságát teljesítve, egy szál virággal bú-
csúzunk tõle. Szeretetünk elkísér, nyugodj
békében Vera néni! 
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Kolumbusz Kristóf 1502-ben a karibi tér-
ségben tett negyedik, utolsó útján Gu-
anaja szigetén egy zsák kakaót kapott az
õslakosoktól, amit annak ellenére elvitt
Spanyolországba, hogy a belõle készült
italt rendkívül rossz ízûnek találta. Így in-
dult a kakaó és vele a csokoládé világhódí-
tó útjára, amibõl az elsõ évtizedekben a
spanyolok hatalmas haszonra tettek szert
– hívta fel a figyelmet dr. Mochos Ferenc,
aki azt is elmondta, hogy a kakaó már
Amerikában is értékesnek számított. A
maják fizetõeszközként használták, volt
idõ, amikor száz kakaóbabért egy rabszol-
gát adtak. 

Az elsõ szállítmány 1585-ben érkezett
Spanyolországba Veracruzból, ettõl kezd-
ve egészen a XVII. századig a spanyolok
titka maradt a kakaó.

A csokoládé és a kakaóital robbanássze-
rû elterjedését az angliai kvékereknek kö-
szönheti, akik az alsóbb néprétegeket
érintõ alkoholizmus legyõzését a kakaó el-
terjesztésében látták. Ezt az eladási hullá-
mot használta ki Fry, aki az angol flotta
egyedüli beszállítójaként létrehozta a világ
akkori legnagyobb csokoládégyárát.

Dr. Mochos Ferenc a kakaófa fajtákkal
kapcsolatban elmondta, hogy a legfino-
mabb alapanyagot a rendkívül ritka, vene-
zuelai criollo-ból lehet kinyerni. Jó minõ-
ségû az equadori, trinidadi, Sri Lanka-i és
indonéz kakaó, míg a legnagyobb termõ-
területek Nyugat-Afrikában, Braziliában,
San Domingóban és Közép-Amerikában
találhatók.

Kakaót és csokoládét is elõszeretettel
használ a hírneves Auguszt cukrászdinasz-
tia, melynek elsõ budai „czukrászatát”
1870-ben, éppen a Tabánban, egy pici
földszintes házban nyitotta meg Auguszt
Elek. Korai halálát követõen özvegye
Strebek Erzsébet vezette tovább az üzletet,
ahol a korszaknak megfelelõen elsõsor-

ban linzer tésztákat, szörpöket, lekvárokat
kínáltak – mesélte Auguszt Olga  a cuk-
rászmester dédunokája.

Fiúk, József Párizsban és Londonban
tanult, és mikor visszatért Budára átvette
a cukrászda vezetését. Számos különleges-
ség fûzõdik a nevéhez, 1896-ban például a
millenium tiszteletére egy cukorszobor-
ban mintázta meg a Szent László legendá-
riumot. A család szépen gyarapodott, elõ-
ször kibérelték az Alagút utca és a Krisz-
tina körút sarkán a Budai Kaszinót, ahol
bálokat is szerveztek, majd 1916-ban Au-
guszt József feleségével Helvey Vilmával a
Krisztinaváros szívében, a mostani Déry-
né helyén megnyitotta saját üzletét. 

A vállalkozás beváltotta a hozzá fûzött
reményeket, ez volt ugyanis az egyetlen iga-
zi budai cukrászda, ahol a hölgyek megje-
lenhettek – akkoriban az úri kisasszonyok
számára a cukrászda jelentette a társasági
élet egyik legfontosabb helyszínét - és nem
kellett átmenniük Pestre a Gerbeaud-ba.

Vilma és József házasságából született
Erzsébet, majd 11 évvel késõbb Elemér,
akit a szülõk tejben-vajban fürösztöttek.
Ennek ellenére már gyerekkorában az
inasok között dolgozott Szamos Mátyás
mellett, aki szintén az Auguszt cukrászdá-
ban ismerte meg a szakma mesterfogásait. 

Mégsem volt az apa-fia kapcsolat tökéle-
tes, amit az is mutat, hogy Auguszt Elemér
elõször Portugáliába, majd Londonba
ment dolgozni. A háborúban a cukrászda
épületét lebombázták, a felsõ lakószint
teljesen megsemmisült. Auguszt Elemér
1944-ben szovjet hadifogságba került, de
ott is megmaradt cukrászmesternek: fagy-
gyúból, barna kenyérmorzsából és pirított
melanzsból „mákos bejglit” készített kará-
csonyra a magyar katonáknak. Hazatérve
feleségül vette a háborús károkból rövid
idõ alatt részben újjáépített cukrászdában
dolgozó Resetka Olgát. 

Hiába indult újra a munka, az államosí-
tást az Auguszt sem kerülhette el. A boltot
bezárták, az akkor már három kisgyerme-
ket nevelõ családot pedig kitelepítették a
Borsod megyei Taktaszadára. Csak 1954-
ben, a fõvárosi rendõrkapitány közbenjá-
rására jöhettek vissza Budapestre. Tíz
éven keresztül egy egyszobás lakásban él-
tek, közben azonban 1957-ben visszakap-
ták az iparigazolványt, így megnyithatták
a Fény utcai piac mellett a ma is mûködõ
cukrászdát. 

Az eredetileg 24 nm-es raktárhelyiséget
a szomszédos élelmiszerüzlettõl sikerült
megszerezni, eleinte úgy sütötték a kré-
mest, hogy a lapokat a szomszéd házmes-
ter néni gáztûzhelyén készítették el. Az
emberek pedig sorban álltak sütemé-
nyért és fagylaltért, mert akkoriban szin-
te sehol sem lehetett kapni igazi saját ké-
szítésû édességeket. A rendszerváltást kö-
vetõen a Kossuth Lajos utcában egy hátsó
udvari helyiségben megnyílt a következõ
üzlet, majd 2001-ben a Farkasréti teme-
tõnél a következõ, így ma már három
Auguszt cukrászda várja a vendégeket
Budapesten. 

Édes délután a Tabán Múzeumban
A csokoládénak és a legfinomabb cukrászsüteményeknek szentelte legutóbbi összejöve-
telét a Tabán Társaság. A Virág Benedek Házban mûködõ Tabán Múzeum közön-
sége a kakaó ötszáz éves európai sikertörténete mellett Buda egyik legrégebbi cukrász-
dinasztiájával, az Auguszt családdal is megismerkedhetett.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-tes-
tületének 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Buda-
vári Önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló 19/2004.
(III. 25.) Kt. rendelet módosításáról

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee  aazz  AAllaapp--
ttöörrvvéénnyy  3322..  cciikkkk  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn,,  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó  11999900..  éévvii
LLXXVV..  ttvv..  1166..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn,,  vvaallaammiinntt  aa  mmuuzzeeáálliiss  iinnttéézzmméénnyyeekkrrõõll,,  aa  nnyyiillvváá--
nnooss  kköönnyyvvttáárrii  eellllááttáássrróóll  ééss  aa  kköözzmmûûvveellõõddééssrrõõll  sszzóóllóó  11999977..  éévvii  CCXXLL..  ttöörrvvéénnyy  7777..
§§--áábbaann  ffooggllaalltt  ffeellhhaattaallmmaazzááss  aallaappjjáánn  aa  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  kköözzmmûûvveellõõddééssii
ffeellaaddaattaaiirróóll  sszzóóllóó  1199//22000044..  ((IIIIII..  2255..))  KKtt..  rreennddeelleetteett  aazz  aalláábbbbiiaakk  sszzeerriinntt  mmóóddoossííttjjaa::

1.§
A Budavári Önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló 19/2004. (III.25.)
Kt. rendeletet 1. sz. mellékletének helyébe a következõ melléklet lép: „A Bu-
davári Önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló 19/2004. (III. 25.) Kt.
rendelet melléklete 

Az Önkormányzat közmûvelõdési feladatellátásában részt vesz:
1. Intézmény: Budavári Mûvelõdési Ház székhelye: 1011 Budapest, I. Bem rkp.

6. alapító okiratának száma: 42/16/2002.(III. 28.) Kt. sz. határozat, módosításai:
90/16/2003. (IV. 24.) Kt. sz. határozat, 41/16/2004. (III. 25.) Kt. sz. határozat,
83/2005.(V. 26.)Kt. sz. határozat, 128/11/2005.(VI. 30.) Kt. sz. határozat,
101/2006.(V. 25.) Kt. sz. határozat, 58/2007. (IV. 26.) Kt. sz. határozat,
49/2008. (III. 27.) Kt. sz. határozat, 119/2009. (V. 28.) Kt. sz. határozat,
188/2009. (IX. 24.) Kt. sz. határozat 14) pontja, 242/2009. (XII. 10.) Kt. sz. ha-
tározat, 180/2010. (XI. 25.) Kt. sz. határozat 14) pontja, 57/2011. (IV. 28.) Kt. sz.
határozat, 103/2011. (VI. 23.) Kt. sz. határozat

A Budavári  Mûvelõdési Ház által ellátandó alaptevékenység
- tanfolyamok, civil körök, klubok szervezése, szakmai támogatása, mûköd-

tetése,
- a kerület szellemi mûvészeti értékeinek, mûvészeti életének, alkotó közös-

ségeinek bemutatására terek, bemutatkozási lehetõségek, fórumok biztosítása,
- rendezvények, mûvészeti találkozók szervezése,
- a kerületi iskolák mûvészeti csoportjainak közremûködésével gyermek-és

ifjúsági ünnepségek, fesztiválok szervezése,
- a helyi hagyományok ápolása, újjáteremtése, nagyrendezvények, fesztivá-

lok szervezése,
- a kerületi idõsek közösségeinek támogatása, az idõsek részére programok

szervezése,
- közösségi szórakoztató rendezvények szervezése,
- az amatõr alkotó közösségek tevékenységének támogatására a Ferenczy

István Vizuális Mûhely és mûvészeti csoportok mûködtetése,
- szakkörök, kiállítások, bemutatók szervezése, mûködtetése,
- helytörténeti kiállítás mûködtetése, 
- a kerületi évfordulókhoz kapcsolódó ünnepi mûsorok szervezése,
- kulturális-idegenforgalmi fesztiválok, helyi, fõvárosi és országos évfordulók-

hoz kapcsolódó szabadtéri nagyrendezvények szervezése,
- a kerületi lakosság közéleti, közmûvelõdési, kulturális igényeinek segítésére

tájékoztató tevékenység folytatása,
- szakmai kapcsolattartás a helyi, fõvárosi és országos közmûvelõdési, mûvé-

szeti, oktatási, szociális és tömegkommunikációs intézményekkel, szervezetek-
kel, kulturális egyesületekkel, alapítványokkal,

- szabadidõs-rekreációs zenei és mozgásfejlesztési célú társas közösségek
mûködtetése, szervezése.
Az intézmény szakágazata: 932900 Máshova nem sorolható egyéb szórakozta-
tás, szabadidõs tevékenység.

Az intézmény alapvetõ szakfeladatai: 910502 Közmûvelõdési intézmények,
közösségi színterek mûködtetése, 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai
oktatás, 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, 910203 Múzeumi ki-
állítási tevékenység, 910204 Múzeumi közmûvelõdési, közönségkapcsolati te-
vékenység.

Az intézmény törzsszáma: 501057-0-00.
Az intézmény alaptevékenységi köre: TEÁOR besorolás alapján: 9004 kultu-

rális mûsorok, rendezvények, kiállítások szervezése.
A Budavári Mûvelõdési Ház szervezeti keretei között mûködõ kiállítóhely:

Tabán Helytörténeti Emlékkiállítás és Dokumentációs Központ, 1013 Budapest,
I. Döbrentei u. 9. Mûködésének kezdete: 2002. április 19. Típusa: helytörténeti ki-
állítás- és közösségi színtér, intézményi keretekkel nem rendelkezik, üzemelte-
tése szerzõdéses formában történik, feladatai: a Tabán emlékét õrzõ helytörténe-
ti dokumentumok kezelése, nyilvántartása, képzõmûvészeti, szociológiai, régé-
szeti, történeti, építészeti, zenei, stb. tárgyú könyvbemutatók, elõadások rende-
zése, a szerb és a német kisebbségi önkormányzatokkal közös programok rende-
zése, a helytörténeti állandó kiállítás mellett évi egy idõszaki kiállítás keretében a
Tabán múltjának, jelenének bemutatása, a tabáni emlékek õrzése, gyûjtése.

2. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szer-
vezeti keretei között mûködõ kiállítóhely: Várnegyed Galéria, 1015 Budapest, I.
Batthyány u. 67. Mûködésének kezdete: 2004. április 30. Típusa: galéria,
kiállítóterem, közösségi színtér, intézményi keretekkel nem rendelkezik, üze-
meltetése a polgármesteri hivatalon keresztül történik. Feladatai: idõszaki kép-
zõmûvészeti kiállítások rendezése, elsõsorban a kerületben élõ és alkotó mûvé-
szek bemutatása, a mûfaji és stílusbeli sokszínûség figyelembe vételével.
Közösségi színtér biztosítása a helyi civil szervezeteknek, egyesületeknek, pol-
gároknak.”

3. Kulturális közfeladatot ellátó közalapítvány: Márai Sándor Kulturális
Közalapítvány. Alapító: Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete. Székhely:
1014 Budapest, I. Kapisztrán tér 1. Feladata: Márai Sándor emlékének õrzése
/koszorúzási ünnepségek, irodalmi esetek/ mellett a kerület kulturális életében
részt vevõ szervezetek, tevékenységek, kezdeményezések támogatása a kura-
tóriumi döntésekkel.

4. Közszolgáltatási szerzõdés alapján ellátott tevékenység: Orfeo Zenei
Alapítvány. Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 114. A szerzõdést a Képviselõ-
testület 133/2003. (V. 29.) Kt. sz. határozat alapján 2003. július 1-tõl 2008. au-
gusztus 31-ig terjedõ idõszakra kötötték meg. Módosításai: - 13/2008. (II. 28.)
Kt. sz. határozat alapján meghosszabbítva 2011. augusztus 31-ig, - 34/2011. (III.
31.) Kt. sz. határozat alapján meghosszabbítva 2014. augusztus 31-ig.

Ellátandó feladat a közszolgáltatási szerzõdés keretében: átfogó régi zenei
koncepció kidolgozása az Önkormányzat területén levõ koncerthelyszínek mél-
tó hasznosítására, magas színvonalú régi zenei hangversenyek rendezése, éva-
donként az Együttesek három alkalommal közremûködnek térítésmentesen az
Önkormányzat hangversenyein, évadonként öt alkalommal biztosítja az
Együttesek tagjaiból alakult énekes, vagy hangszeres kamaraformációk közre-
mûködését az Önkormányzat rendezvényein évadonként 20 db hangverseny-
bérletet biztosít az Önkormányzat számára az Együttesek legalább három hang-
versenybõl álló bérletére; évadonként 50 db ingyenes CD-t biztosít az Önkor-
mányzat számára az Együttesek felvételébõl.

2.§
(1) A rendelet 2012. március 30-án lép hatályba. 
(2) A rendelet a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.
Tánczosné dr. Pósa Ibolya                                              dr. Nagy Gábor Tamás

jegyzõ                                                                                   polgármester

RReennddeelleett

Várbarátok Köre
(Litea Könyvszalon, I., Hess András tér 4.)
A Várbarátok Köre legközelebbi elõadását ápri-
lis 16-án hétfõn 17 órakor  Konrad Sutarski, len-
gyel-magyar „várbarát”, költõ és kultúrdiplo-
mata tartja A haza, lengyel-magyar szemmel cí-
men. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Országos Mezõgazdasági Könyvtár
(Budapest, I., Attila u. 93.)
Giese Piroska és Vitkó Mónika keramikusok
Képzelet és valóság címû kiállítása a könyvtár
Ujhelyi kiállítótermében látható. A galériában
Bõr és hagyomány címmel Terényi Gyöngy bõr-
mûves iparmûvész és 13 tanítványának bõrbõl
készült munkái tekinthetõk meg. Mindkét kiállí-
tás ingyenesen látogatható április 30-ig. Nyitva
tartás: hétfõtõl-péntekig 9-18 óráig, hétvégén
10-tõl 16 óráig.

Magyarság Háza 
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
Április 14., 18.30-20.00 óráig: Költészet Napja
a Magyarság Házában: énekelt versek a Credo
Együttes elõadásában. A kárpátaljai Credo
Verséneklõ Együttes koncertje, melyen elhang-
zanak felvidéki, kárpátaljai, erdélyi költõk meg-

zenésített versei egyedi stílusban hétköznapok-
ról, történelemrõl, magyarságról. Helyszín: Cor-
vin terem. Az esemény nyilvános, a belépés díj-
talan. 

Április 18., 18.00 óra: Híres magyar kollégiu-
mok jeles deákjai. Az Eötvös-kollégium. A ma-
gyarságismereti elõadássorozat következõ állo-
mása a Magyar Emlékekért a Világban Egye-
sület szervezésében. Az esemény nyilvános, a
belépés díjtalan. 

Magyar Földrajzi Társaság
(Budapest, II. , Millenáris)
Az Expedíciós Szakosztály következõ képes elõ-
adása 2012. április 18-án, szerdán 18 órakor
kezdõdik. Téma: A mélység titkai - Száz éve
süllyedt el a Titanic. Elõadó: dr. Elter Tamás, fõ-
szerkesztõ. (búvár oktató és dive master) Hely-
szín: Makadám Mérnök Klub, II. ker., Lövõház u.
37. (Millenáris) A rendezvény ingyenes.

Tíz éves a Tabán Társaság 
Jubileumi programok 2012-ben
Idén ünnepli megalakulásának tízedik évfordu-
lóját a Tabán Múzeum, valamint az intézmény-
hez szervesen kapcsolódó, a városrész lakóit
összefogó Tabán Társaság Egyesület. Mint a

Virág Benedek Házban megtartott évadnyitón
kiderült, ebben az évben is változatos progra-
mokkal várják az érdeklõdõket.

A jubileum alkalmából, dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester részvételével április 20-án nyílik
meg a Magyar Nemzeti Múzeum legszebb és
legigazibb fotódokumentumait bemutató, „Az
igazi Tabán” címû kiállítás.

A kilencven éve született Nemes Nagy Ágnest
Kabdebó Lóránt mutatja be, míg dr. Bónis Fe-
renc a Kodály Zoltánról kiadott új könyvét hozza
el a Tabánba. Érdekesnek ígérkezik az Ybl Miklós
tabáni kötõdéseit megjelenítõ kamara kiállítás,
valamint az elképzelések szerint idén elsõ alka-
lommal megrendezésre kerülõ „Háromcsörû
Kacsa” est.

Zárszavában Jankóné Pajor Ildikó külön kö-
szönetet mondott Sediánszky János volt alpol-
gármesternek és Vecsey András tabáni önkor-
mányzati képviselõnek, akik hosszú évek óta tá-
mogatják a Tabán Társaság törekvéseit.

A dicséretbõl kijutott a Tabáni Hajós Egylet
minden tagjának, különösen Jármy Miklós kapi-
tánynak, a regatta lebonyolításában nyújtott se-
gítségükért, valamint Tóth Józsefnek, aki hosszú
ideje vállal szerepet a rendezvények lebonyolí-
tásában.

PPrrooggrraammookk

Újra megnyílnak a 100 éves házak
Elsõként tavaly ünnepelték közösen születésnapjukat a száz esz-
tendõs budapesti házak és lakóik. Van ahol csak egymás között,
szûk körben emlékeztek meg a jeles évfordulóról, de voltak
olyan épületek is, amelyek megnyitották kapuikat a nagyközön-
ség elõtt. Így lesz ez idén is, a Száz éves házak Budapesten prog-
ram keretében április 14-15. között harmincöt lakóház és hu-
szonöt közintézmény szervez ingyenesen látogatható programo-
kat. Az elsõ kerületben a Toldy Ferenc u. 4. alatti lakóházban
mindkét nap 11 és 17 óra között tartanak bejárásokat, az érdek-
lõdõk többek között megcsodálhatják a Mátyás-templomra nyí-
ló panorámát, valamint a padláson berendezett tárlaton megis-
merkedhetnek a ház egykori lakója, Csíkszentsimoni Lakatos
Antal textiltervezõ olajfestményeivel. Különleges élményt ígér a
Várfok utca 8. ahol délután négykor  kezdõdik a Félóra színház
a százéves házban címû elõadás. Balkay László elõadómûvész
társa Gabryel, egy zenés irodalmi performance és képzõmûvé-
szeti kiállítás keretében emlékezik meg a százados falak közötti
hétköznapokról.

A szomszédos kerületek közül a második kerületben találha-

tó Külügyminisztérium Bem rakpart 47. alatti épületében este
hatkor nyílik meg a százéves épülettömb történetét bemutató ki-
állítás, majd 18.14 és 19.45 között Térey Jánossal, a Protokoll cí-
mû darab szerzõjével, Bálint András színházigazgatóval, a Kü-
lügyminisztérium volt számvevõszéki épületét tervezõ Bálint
Zoltán unokájával, valamint Würtz Csilla protokollfõnökkel
beszélget Prõhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes ál-
lamtitkára. A programon való részvételhez a budapest100@-
kek.org.hu és a budapest100kum@mfa.gov.hu e-mail címen
egyaránt regisztrálni kell. A látogatók 17.15-tõl biztonsági átvilá-
gítást követõen léphetnek be az épületbe. Az elsõként érkezõ
huszonöt vendéget meglepetéssel várják.

A XII. kerületben a Budai Középiskolában (Márvány utca
32.) mindkét napon iskolatörténeti kiállítás,  fél óránként indu-
ló épületbejárás, valamint 11 órától az iskolát bemutató elõadás
szerepel a programban. Gondoltak a fiatalabb korosztályra is, 10
és 13 óra között a gyerekek és a vállalkozó kedvû felnõttek a mû-
szaki oktatásban használt speciális LEGO építést és programo-
zást is kipróbálhatják. 
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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::  wwaaggnneerr--
aa11@@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 abla-
kok a Batthyány utca felé néznek. Közös költség fûtéssel
együtt 24.000 forint. Saját tároló van. Irányár: 17,9 millió
Ft. Telefon: 0630-5637-350.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.

GGaarráázzsshheellyyeett vennénk, lehetõleg teremgarázsban, a
Batthyány térhez minél közelebb. Telefon: 201-20-73.

II..  kkeerrüülleett Csalogány utcában 42 nm-es, magasföldszin-
ti, világos, felújítandó lakás, kiváló közlekedéssel (Batt-
hyány és Széna tér között) csendes környezetben eladó.
Irányár: 11,9 M Ft. Telefon: 06-30-369-6779.

LLaakkáássccsseerree!!  Egyszobás, földszinti, kertre nézõ, teher-
mentes Vérmezõnél lévõ öröklakásomat mûemléképület-
ben lévõ, önkormányzati tulajdonú bérlakásra cserélném
az I. kerületben. Csereérték kb. 10 M Ft. Telefon: 06-30-
225-0395, 10 és 18 óra között.

II..  SSzzaabbóó Ilonka u. Várra és a Parlamentre panorámás
190 m2, 4+2 félszobás sorház garázzsal + 32 m2 mosó-
konyhával 121 MFt-ért eladó. Telefon: 201-9475, 06-70-
237-9030.

LLooggooddii utcában, teremgarázsban egy beálló kiadó. Ér-
deklõdni: 06-20-941-4243.

3355-40 m2 körüli garzon öröklakást keresek sürgõs
megvételre. U. i.: Eladó vagy cserélhetõ sashegyi 58 m2-es
másfélszobás csendes, zöldövezeti öröklakás. Fiataloknak
ideális. (Olasz konyha - fürdõ - cirkó). Nem fizetõ parkoló.
Irányár: 22 MFt. Telefon: 06-30-461-2140.

BBuuddaaii Várban, Táncsics u.-ban, négylakásos házban
kertkapcsolatos, boltíves, hangulatos 75 m2-es összkom-
fortos önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Ár: 26 MFt. Telefon: 06-30-200-9024.

SSzzeenntteennddrréénn 11-es fõút fölött 1 km-re üdülõövezeti
másfélszobás, verandás, teraszos, garázsos, téliesíthetõ
téglaház 600 m2-es fenyõfás kertben, kilátással eladó. Ára
18.500.000 Ft. Telefon: 06-30-200-9024, 06-30-383-
3282.

BBuuddaaii Várban egy házban lévõ 2 önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó: Babits sétányra nyíló 72 m2-
es, 2,5 szobás, panorámás lakás (elvi tetõtérbeépítési le-
hetõséggel) (20,5 M Ft) és Táncsics utca felé nyíló 120 m2-
es, 2 szintes, 2 fürdõszobás, felújított (31 M Ft) Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

SSzzaallaagg utcában 8 lakásos, belsõ kertes, igényesen felújí-
tott mûemlékház (legfelsõ) I. emeletén lévõ 64 m2-es, 2
külön bejáratú szobás, nagy étkezõkonyhás, újszerû álla-
potú, cirkófûtéses, vízórás önkormányzati lakás örökölhe-
tõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,5 M Ft Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBeemm rakparton a Parlamenttel szemben, jó állapotú
társasház földszintjén lévõ panorámás és csendes kert fe-
lé is nyíló, 105 m2-es, összkomfortos, egyedi gázcirkó fûté-
ses, 4 m belmagasságú, jó állapotú, azonnal beköltözhetõ
öröklakás eladó. Irányár: 24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203. 

IIII..  HHûûvvöössvvööllggyyii úton 2 lakásos patinás villaépület I. eme-
letén lévõ 125 m2-es, 3,5 szoba hallos, teraszos villalakás
(elvi tetõtérbeépítési lehetõséggel) díszes beltéri oszlo-
pokkal, stukkókkal eladó. Irányár: 45.9 M Ft Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban az Úri utcában, I. emeleti, reprezentatív
adottságú, 80 m2-es, igényesen felújított önkormányzati
lakás elvi tetõtér beépítési lehetõséggel (43 m2-es nappa-
lival kialakítva) örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 23,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-
30/488-1933.

AAllkkaallmmii vétel, kiváló lehetõség a Naphegy alján! Kertes
társasház teljes lakószintjén lévõ 191 m2-es, 2 lakásként
kialakított (126 m2+65 m2) egybe is nyitható, reprezenta-
tív 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.  

KKiiaaddóó  AAttttiillaa  úúttoonn,,  VVéérrmmeezzõõnnééll  3388  nnmm  sszzoobbaa--kkoonnyyhhááss,,
öösssszzkkoommffoorrttooss,,  uuddvvaarrrraa  nnéézzõõ  ffööllddsszziinnttii  llaakkááss  hhoosssszzúú--
ttáávvrraa..  4400..000000  FFtt//hhóó  ++  kköözzööss  kkööllttsséégg,,  22  hhaavvii  kkaauucciióó..  ÉÉrr--
ddeekkllõõddnnii  lleehheett::  337755--22779955,,  0066--3300--222255--00339955..

BBuuddaaii Várban az Úri utcában legfelsõ (II. emeleten) lévõ
modern építésû, napfényes, 2 szoba hallos, összkomfortos,
jó állapotú öröklakás 5 francia erkéllyel azonnal beköltöz-
hetõen eladó. Irányár: 39,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
2136, 0630/488-2203.

BBuuddaaii  Várban a Tárnok utcában felújított ház II. emele-
tén lévõ 54 m2-es hangulatos, modern tetõtéri mûterem-
lakás jellegû 1 nappali + átriumos kialakítású, egyedi gáz-
fûtéses, franciaerkélyes felújítandó önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii  Várban az Országház utcában, reprezentatív
adottságú, 2 generációs, 200 m2-es, 1 lakószinten elhe-
lyezkedõ, 2 önálló lakásként is használható, 2 fürdõszobás,
2 konyhás önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 59,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló 50 m2-es,
napfényes, panorámás, franciaerkélyes, felújítandó ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 14,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

VVáárrbbaann utcai I. em., 48 m2 kétszobás, cirkós, felújított
öröklakás, jó állapotú kertes társasházban eladó. Ár: 28,8
M Ft. Telefon: 201-9475, 06-70-237-9030.

vveeggyyeess

PPAASSAARRÉÉTT  SSZZAALLOONNJJAA.. A polgári hagyományok feleleve-
nítésére középosztálybeli hölgyek és urak jelentkezését
várjuk 50-tõl 60 éves korig, baráti társasági összejövetel-
hez. Elõzetes telefon alapján bemutatkozást kérünk. Tele-
fon: 200-2300.

aaddááss--vvéétteell

VVÁÁSSÁÁRROOLLNNÉÉKK rrééggii  kkíínnaaii  ppaappíírrtteekkeerrccsseekkeett,,  ppoorrcceelláánnoo--
kkaatt,,  rréézzttáárrggyyaakkaatt  ééss  eeggyyéébb  kkíínnaaii  rrééggiissééggeekkeett,,  kkéésszz--
ppéénnzzzzeell..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--332244--22999999..  0000

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.)Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levele-
zõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégisége-
ket. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel/Fax: 212-8909,
e-mail: kriszt.ant@gmail.com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG  ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS  vváássáárrooll  rrééggii
kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ééss  mmûûttáárrggyyaakkaatt,,  sséérrüülltt  áállllaappoottbbaann
iiss..  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--445566--33993388..  0000

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

sszzoollggáállttaattááss

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

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

AAjjttóó--, ablak-, zárjavítás-felújítás, fürdõszoba-, konyha-
csempézés, víz-, villanyszerelés, festés-mázolás, kisebb
munkák elvégzése, magán- és társasházaknak. Metz
Máté, 0620-349-5395.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST,
VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTON-SZERELÉST, 

CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁT VÁLLAL KISIPAROS 
GARANCIÁVAL. TELEFON: 202-2505, 

MOBIL: 06-30/251-3800. OO

TTáárrssaasshháázzaakk kezelése, közös képviselete, teljes mûsza-
ki-jogi- és gazdasági háttérrel. Díjazás épülettõl függõen.
megegyezés szerint. Várlaki János, telefon: 213-6613,
0620-931-1832.

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

LLééppccssõõhháázzttaakkaarrííttáásstt vállalunk. Metz Máté, 06-20-
349-5395.

KKiisseebbbb  villanyszerelési munkákat, hibaelhárítást is vál-
lalok. Hívjon bizalommal! Telefon: 0620-9615-098.

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL,, helyszínen, garanciával! Tele-
fon: 06-30-712-2024.

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

VVíízz--, gáz-, fûtés, klíma, napkollektor szerelés, illetve
víz-, fûtés csõ szivárgásának javítása bontás nélkül ingye-
nes felméréssel. Szokol Péter, telefon: 06-30-9324-043.

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Kiss Gábor kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-
8384, 06-20-345-9963.

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

TTeelleeffoonn::  00663300--221122--99991199..

AAbbllaakkttiisszzttííttáásstt vállalunk. Metz Máté, 06-20-349-5395.
VVíízzvveezzeettéékksszzeerreellééss nonstop! Mosdók, csapok, kádak

cseréje! Mosógépek, mosogatógépek bekötése! Vízóra-
szerelés ügyintézéssel! Tel.: 0630-954-9554, www.viz-
oraguru.hu.

ÉÉppüülleettffeellúújjííttáássii  ppáállyyáázzaattii  mmuunnkkáárraa  aa  BBaauu  HHáázzééppííttõõ  KKfftt..
vváállllaall::  hhoommllookkzzaattookk,,  tteettõõsszzeerrkkeezzeetteekk  ffeellúújjííttáássáátt  ééss  kkii--
vviitteelleezzéésseekk  mmûûsszzaakkii  eelllleennõõrrzzéésséétt..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--
993344--77772299..  EE--mmaaiill::  bbaauuhhaazzeeppiittoo@@tt--oonnlliinnee..hhuu..

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszer-
zéssel, határidõre, garanciával! Telefon: 06-20-961-6153,
www.mesterur.hu.

RREESSTTAAUURRÁÁLLÁÁSS
HHaaggyyoommáánnyyooss  bbúúttoorrffeellúújjííttáásstt,,  kkáárrppiittoozzáásstt,,  iinnttaarrzziiááss  ééss
ffaarraaggootttt  bbúúttoorrookk  bbeell--  ééss  kküüllttéérrii  ffaattáárrggyyaakk::  llééppccssõõkk,,  ffaa--
bbuurrkkoollaattookk,,  aajjttóókk,,  eeggyyeeddiilleegg  kkéésszzüülltt  iiggéénnyyeess  bbúúttoorrookk
ggyyáárrttáássáátt  vváállllaalljjuukk..  TTeell..::  0066--3300--228811--88447799..

LLaakkaattooss:: ajtózár, ablakzár szerelés, rácsok, vasajtók,
kapuk, korlátok, elõtetõk gyártása, szerelése. Nyílászárók
hõszigetelése. Telefon: 06-20-945-0316, 375-4194.

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

ookkttaattááss

AAnnggoollttaannáárr  25 éves tapasztalattal általános és szak-
vizsgákra egyénileg felkészít. Origo, BME, EURO, CAM-
BRIDGE. Telefon: 06-30-3438-351.

AAnnggoollóórráákk magántanártól 1200 Ft-tól. Fiatal, diplomás
tanár Londonban szerzett nyelvtudással, több éves ta-
pasztalattal vállal korrepetálást, nyelvvizsga felkészítést.
Tel: 0620 8861941.

áállllááss

BBuuddaappeessttii irodánkba keresünk 2 fõtevékenységû és 4
mellékállású ambíciózus értékesítõ munkatársat egy új,
70 milliárdosra becsült piac meghódítására. Monopol
helyzetben, egyedülálló egészségügyi szolgáltatás értéke-
sítése egy nagymúltú nemzetközi cég minden támogatá-
sával. Diploma vagy értékesítõi tapasztalat elõny, de nem
feltétel. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: karrier.in-
dul@gmail.com.

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

Kutyatulajdonosok figyelmébe!
Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben 

az ebek mikrochippel történõ ellátását és regisztrációját 
önköltségi áron (bruttó 2200 forint) megkezdtük.

Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48. Telefon: 213-6874
Kérjük éljen a lehetõséggel! 

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

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
a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@mailbox.hu címen. Nyomás: Innova-Print Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.

Ingatlan

VÁRNEGYED

Várnegyed

A hirdetések tartalmáért és a hirdetõkért a szerkesztõség
NEM VÁLLAL FELELÕSSÉGET!

Egészség

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

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

MINDEN ESTE ÉLÕZENE A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕ)

Ajándék torta ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, ballagás, évforduló)..
Szombat-vasárnap frissen facsart grapefruit és narancslé.

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

s

Adás-vétel

Vegyes

Szolgáltatás

Állás

Oktatás

Senior mentorokat keresnek
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55
év feletti felnõtteket keres, hogy - mint men-
torok és oktatók - az olvasás elsajátításában
segítsenek a helyi általános iskolás diákok-
nak. Legyen Ön is a Senior Mentor Program
tagja: segítsen egy fiatal diáknak, hogy sikere-
sen vegye a tanulmányi akadályokat, dolgoz-
zon együtt csapatban más idõsebb felnõttek-
kel és kapjon havi ösztöndíjat! A pedagógiai
tapasztalat nem elõfeltétel. További informá-
ció: 0620-807-3268, www.civilvallalkoza-
sok.hu, info@civilvallalkozasok.hu.

HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!
Üzenete minden I. kerületi családhoz eljut!

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1000 forint+ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 1.600 forint+ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint+ÁFA.

(Csak közületi apróhirdetésnél!)
20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

Keretes hirdetések:
1/2 oldal
274x200 mm,
65.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal álló
136x200 mm,
36.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal fekvõ 
205x136 mm,
36.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

Apróhirdetés-felvétel személyesen: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig
1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

kkééppvviisseellõõii  ffeellaaddaattaaiinnaakk  eellllááttáássáátt
SSzzoollggáállttaattáássookk::

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

o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén 
közgyûlési termünkben.

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

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

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

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

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

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

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

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma közérdekü ügyekben: 

Internet: www.budavar.hu

Anyák Napja

Artis Hotel Semmering****, Ausztria, Semmering 99.
artishotelsemmering@gmail.com, www.facebook/magyarokasemmeringen
Belák Júlia, telefon +3630-510-4286

Anyák Napja Semmeringen,
egyénileg is foglalható csomagajánlat:
április 27-május 6-ig
(5 nap/4 éjszaka idõtartamra)

1 x üdvözlõital a hotelbárban,
4 x éjszaka gazdag büféreggelivel,
4 x 4 fogásos menüválasztásos vacsora 

a panoráma étteremben,
1 x a szállodai szolárium használata (10 perc)
A szállodai uszoda és szauna használata.
Anyák napi megelepetés!

Csomagár: 189 Euro/fõ kétágyasban,
(5 nap/4 éjszaka), egyágyas felár: 12 Euro/éj.

Program lehetõségek a környéken:
* kiépített nordic walking utak
* drótkötélpálya sikló a hegyekbe 
* kirándulás a Zauberberg-re
* Mária Schutz búcsújáróhely
* Világörökségi Semmering vasút
* kulturális fõváros Graz
* Wartholz kastély
* Göss: sörfõzde látogatás
* Klöch: Bormúzeum
* Zotter: csokoládémanufaktúra

Szobaár egyéni vendégeknek:
59 Euro/fõ/éj: az ár tartalma:

- négycsillagos szállodai elhelyezés
- büféreggeli gazdag választékkal
- 3 fogásos vacsora saláta büfével 
- internet használat
- uszoda, szauna használat
- parkoló használat

Csoportos kedvezmények már 20 fõtõl! 

artishotelsemmering@gmail.com 

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001122..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Április 20.
Május 4.
Május 18.
Június 15.
Június 29.

JJúúlliiuuss
Augusztus 17.
Augusztus 31. 

Szeptember 14.
Szeptember 28.

Október 12.
Október 26.
November 9.
November 23.
December 7.
December 21.

Lapzárta
Április 11.
Április 25.
Május 9.
Június 6.
Június 20.

SSzzüünneett
Augusztus 8.
Augusztus 22.
Szeptember 5.
Szeptember 19.

Október 3.
Október 17.
Október 31.

November 14.
November 28.
December 12.

Lapszám
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

06-80-204-275
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