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Figyelem
Rövidesen lejár a várakozási 
hozzájárulások érvényessége
Tisztelt Kerületi Polgárok!
22001122..  jjaannuuáárr  1155--éénn befejezõdött a kerületi vá-
rakozási hozzájárulások kézbesítése.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2011. évben
kiadott kerületi várakozási hozzájárulások ér-
vényessége 22001122..  jjaannuuáárr  3311--éénn  lleejjáárr, ezért
22001122..  jjaannuuáárr  3311..  nnaappjjááiigg a 2012. évre vonat-
kozó kerületi várakozási hozzájárulások kivál-
tása szükséges, amennyiben még nem áll ren-
delkezésükre.

A hozzájárulások átvételéhez, kérjük, sze-
mélyesen jelenjenek meg hivatali munkaidõ-
ben az irányítószámuk szerinti Ügyfélszolgálati
Irodákon az alábbi felosztás alapján:

1012, 1013, 1016: II. sz. Ügyfélszolgálati
Iroda (Attila út 12., tel.: 356-9884, 201-3365)

1011, 1015: III. sz. Ügyfélszolgálati Iroda
(Iskola utca 16., tel.: 225-7277, 225-7276).

Tájékoztatjuk a Budai Vár védett övezeté-
ben lakókat, hogy a 2011. évben kiadott vári
behajtási-várakozási hozzájárulások érvényes-
sége is lejár 22001122..  jjaannuuáárr  3311--éénn, ezért a Ka-
pisztrán téri ügyfélszolgálaton a 2012. évre
vonatkozó behajtási-várakozási hozzájárulá-
sok kiváltása szükséges.

Budavári Önkormányzat

Mintegy 360 millió forintot nyert el európai uni-
ós KMOP pályázaton a vári üregrendszerek ve-
szélyelhárítására a Budavári Önkormányzat és a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság alkotta
Konzorcium. A vissza nem térítendõ támogatás-
hoz rendkívül kedvezõ feltételekkel sikerült hoz-
zájutni, a valamivel több, mint tízmillió forintos
önrészt az önkormányzat saját forrásaiból fedez-
te. A nyertes pályázat egy különálló elemeként a
Remeteszõlõs község külterületén található, fo-
kozottan védett Rácskai-barlang természetvédel-
mi célú bejárati mûtárgy építése is elkészült.

Elsõként a Dísz tér 16. számú ház közelében ta-
lálható, mindeddig megtámasztás nélküli akna

megerõsítése történt meg, ahol a beépített tartó-
szerkezeteknek köszönhetõen már megfelelõ az
érintett úttest és járdaszakasz biztonsága. Jelenleg
is dolgoznak a szakemberek a Vár-barlang Nagy
Labirintusában, valamint a Bécsi kapu tér alatti,
a Táncsics Mihály 23. és a 17-21. számú épületek
alatti üregek rekonstrukciós munkálatain. A
munkálatok több ütemben, február és április vé-
ge között fejezõdnek be.

Valamennyi helyszínen bányászati technológi-
át alkalmaznak, a betonacélt nem tartalmazó be-
tontégla falazatok és betonidomkõ boltozatok-
nak köszönhetõen az állandóan nedves környe-
zetben sem kell tartani a beépített szerkezetek

korrózió miatt kialakuló állékonyságvesztésétõl.
Kiépülnek, illetve részben már kiépültek a párá-
sodást csökkentõ természetes szellõzõk, valamint
elkészül az üregek világításrendszere. Utóbbi a
karbantartási feladatok során tesz majd jó szolgá-
latot, hiszen a telepített világítás megkönnyíti a
késõbbi állapotfelmérések, illetve az esetleges ja-
vítások elvégzését. Fontos fejlesztés a közvetlenül
a közcsatornába kötött automata átemelõ szi-
vattyúk beépítése. A berendezések üzembe helye-
zésével a remények szerint lényegesen lecsökken
a föld alatt felgyülemlõ pangó víz mennyisége. A
természeti és épített értékek védelmében, vala-
mint a balesetek megelõzése érdekében az üregek
bejáratait biztonságosan lezárják.

A vári üregrendszer megerõsítése a ,,Budai
Vár-barlang és a Rácskai-barlang állagmegóvó re-
konstrukciója a barlangok élettelen értékeinek
védelme érdekében”  elnevezésû KMOP-3.2.1-
/A-09-2009-0004 számú pályázat segítségével va-
lósulhat meg. 

Április végéig tartanak a föld alatti munkálatok

Jól halad a vári üregrendszer
megerõsítése

Európai uniós pályázati forrás felhasználásával, a Budavári Önkormányzat és a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság közös beruházásában tavaly nyáron kezdõdött el a vári üregrend-
szer megerõsítése. Az április végéig tartó munkálatok részeként, a világítási rendszer kiépítése,
csurgalékvíz szivattyúk telepítése és szellõzõk kiépítése is megtörténik.

!
A Városházán filmbemutatóval, Kölcsey
szobránál megemlékezéssel és koszorúzással
köszöntötte a Magyar Kultúra Napját a Bu-
davári Önkormányzat. Az ünnep üzenete
mindkét helyszínen a közösség megtartó erejé-
nek, a nemzeti hagyományok megõrzésének,
illetve kiemelkedõ történelmi személyiségeink
emlékének ápolását hangsúlyozta.

A Magyar Kultúra Napjának elõestéjén felcsen-
dültek a Mátyás templom felújított harangjai. A
fülünk hallatára és a szemünk láttára történt
mindez – ezúttal Hanák Gábor dokumentum-
filmjének utolsó képsorain. Az önkormányzat tá-
mogatásával készült film õsbemutatóját január
21-én tartották a Városháza aulájában.

Az érdeklõdõket dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester köszöntötte, majd összefoglalta annak
a két esztendõnek a történéseit, amely során a
Mátyás-templom rekonstrukciójának betetõzése-
ként, komoly összefogással sikerült méltó mó-
don felújítani és eredeti helyére visszahelyezni a
templom harangjait.

A polgármester felidézte, hogy 2006-ban Má-
téffy Balázs, a Mátyás-templom múzeumának
igazgatója kezdeményezésére az önkormányzat
pályázatot nyújtott be az úgynevezett „Norvég
Alaphoz” és támogatási szerzõdést kötött a plébá-
niával. – Két évig tartott a döntési procedúra, és

akkoriban még nem gondoltuk, hogy ilyen nagy
társadalmi eseménnyé válik a harangok felújítá-
sa. A mérnöki és statikai problémákon túl kizá-
rólag arra koncentráltunk, hogy a munkálatok
befejezése után visszakerüljenek és megszólalja-
nak a harangok. 

Dr. Nagy Gábor Tamás a közönségnek el-
mondta, hogy a dokumentumfilm elsõ nyilvános
vetítésére nem véletlenül a Magyar Kultúra Nap-
jának elõestéjén kerül sor. – Ha van a közösség-
nek éltetõ ereje, hagyománya, amelyet továbbvi-
het, akkor a budaváriak számára a Mátyás-temp-
lom harangjai e hagyományt jelentik. A harang
üdvözli az érkezõt és elbúcsúztatja a távozót. A
nándorfehérvári gyõzelemre emlékezetõ harang-
szó számunkra különösen kedves. 

Mikor a Magyar Kultúra Napján felidézzük a
Himnusz sorait, lepereg elõttünk a történelem a
honfoglalástól Szent Istvánon, a reneszánszon,
Zsigmond király korán, majd a szétszóratáson ke-
resztül a török, a német és a szovjet megszállásig.
Ma itt vagyunk egy független országban, és el-
dönthetjük, hogyan szeretnénk élni; ellenáll-
junk-e a globalizáció kihívásainak, amelyek a sa-
ját kultúránk, nyelvi hagyományaink feladását
akarják. Minden nap harangozunk. A harang
egybefûz az elmúlt századok értékével – zárta kö-
szöntõjét Budavár polgármestere, majd megkez-
dõdött a film vetítése.                    (Folytatás a 4. oldalon)

MMeeggeemmlléékkeezzééss
2012. február 13-án (hétfõn) 10.00 órától a
Kapisztrán téren a budapesti harcok végére, az
1945-ben a budapesti harcokban hõsi halált
halt katonákra és polgári áldozatokra emléke-
zik a Budavári Önkormányzat és a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum. Köszöntõt mond: dr. Kovács Vilmos ez-
redes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum pa-
rancsnoka.

Bálint napi 
Zenei Szalon
Szilasi Alex 2012 évi elsõ szalondélutánján a
Zenetudományi Intézet Bartók termében a
szerelem lesz a mûsor vezérfonala.

A zeneszerzõk és múzsáik életébe segít bete-
kinteni a zongoramûvész és partnere, Papp
Györgyi elõadómûvész, amikor megidézik
Beethoven, Schumann és Chopin szenvedé-
lyektõl átszõtt szerelmi levelezésének néhány
emlékezetes lapját. 

Várunk mindenkit február 14-én, délután 5
órakor egy családias szalonprogramra, teával,
süteménnyel. A belépés továbbra is ingyenes!

Fõszerepben a harangok

A Budai Vár-barlang állagmegóvása európai uniós forrásból valósul meg

A Bécsi kapu tér alatti üregek rekonstrukciós munkáin jelen-
leg is dolgoznak a szakemberek

MEGHÍVÓ
2012. február 10-én, pénteken 16.00 órától la-
kossági fórumot tartunk a Budavári Önkor-
mányzat Városházájának aulájában (1014
Budapest, Kapisztrán tér 1.) A fórum témája: a
Budapest, I. kerület Budai Vár és környéke köz-
lekedési hálózatához kapcsolódó közösségi
közlekedés fejlesztése.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma
közérdekü ügyekben: 06-80-204-275

Internet: www.budavar.hu

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala 

2012. április. 1-tõl 2013. március 31-ig, 
terjedõ idõszakban a kerület több 

helyszínére pályázatot hirdet, árusítás, 
portrérajzolás és egyéb turisztikai célú 

közterület-használatra. 
A helyszínekrõl és a közterület-használat

feltételeirõl a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálati irodáján lehet érdeklõdni.

Budapest, I. Kapisztrán tér 1. 
Telefon: 458-3025 vagy 458-3067,

valamint a www.budavar.hu  
pályázatok címszó alatt.
Jelentkezési határidõ: 

2012. január 30., 15.00 óra.

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület Budavári 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

nyilvános pályázatot hirdet
a tulajdonában lévõ, lakások

és helyiség eladására, 
valamint helyiségek bérbeadására

A részletes pályázati kiírás átvehetõ a
Budapest I. kerület Budavári 

Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján.
Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.

Telefon: (1) 458-3000, 458-3030,
vagy megtekinthetõ 

az Önkormányzat honlapján,
a www.budavar.hu internetcímen,

a PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda 
menüpont alatt.      

Találkozás 
tudósokkal 

Az Amerikai Egyesült Államok budapesti
nagykövetsége a világon elsõként Magyaror-
szágon indította el a „Meet the scientist”
rendezvénysorozatot 2010-ben. A tudomá-
nyos-ismeretterjesztõ program keretében leg-
utóbb Kovács M. Gábor, az ELTE Növény-
szervezettani Tanszék adjunktusa, korábbi
Fulbright-ösztöndíjas tartott elõadást a
Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban.

A Magyar Fulbright Bizottság és a Magyar
Innovációs Szövetség közremûködésével élet-
re hívott program célja, hogy népszerûsítse a
mûszaki és természettudományokat, illetve
az amerikai tanulmányi lehetõségeket a ma-
gyar középiskolások körében. Ennek szelle-
mében a bemutatókra olyan tudósokat hív-
nak meg, akik Fulbright ösztöndíjasként
egyetemista korukban vagy már kutatóként
hosszabb-rövidebb ideig az Egyesült Államok-
ban tanulhattak.

Ilyen szakember Kovács M. Gábor, az ELTE
Növényszervezettani Tanszék adjunktusa, aki
„Rejtõzködõ sokszínûség: földalatti gomba-
növény érdekközösségek” címmel tartott elõ-
adást a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban. Ezt
követõen a Csodák Palotája munkatársa látvá-
nyos kísérletekkel szórakoztatta a fiatalokat.
Mint a programot koordináló Frehr Ágnestõl
megtudtuk, az elmúlt akadémiai évben tíz elõ-
adást tartottak, idén pedig ennél is több, össze-
sen tizennyolc tudós-diák találkozót szeretné-
nek lebonyolítani. Az Egyesület Államok Kö-
vetségének munkatársa elmondta, hogy egyre
több iskolával mûködnek együtt, az igazi si-
kert azonban az jelentené, ha meg tudnák for-
dítani a negatív trendet és a jelenleginél lénye-
gesen több diák tanulna tovább a természettu-
dományos szakok valamelyikén.

„Az iskolák kezdik úja felfedezni, mennyire
fontos a diákoknak, hogy a tananyagot a ha-
gyományostól eltérõ eszközökkel is megismer-
hessék. Ebben segítenek a meghívott szakem-
berek, akik egy egészen másfajta világot nyit-
nak meg az érdeklõdõk elõtt. Rávilágítanak a
tudomány és a sokszor bizony unalmasnak tû-
nõ tananyag közötti kapcsolatra, miközben a
hallgatók választ kapnak az örökké felmerülõ
kérdésekre: Miért kell ezt nekem tudnom?
Miért kell ezzel egyáltalán foglalkoznom? Ho-
gyan fogom ezt használni az életben?” – sorol-
ta a „Meet the scientist” küldetését Frehr Ág-
nes. k. 

Konferencia 
a családok kihívásairól
A Hadtörténeti Múzeum Díszteremében tartotta meg éves
konferenciáját a Közép-Magyarországi Regionális Szociális
Intézmény és a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szol-
gáltatási Központ Családsegítõ Módszertani Csoport. A ter-
vezés, a mûködés és a megvalósítás témaköreit összefoglaló
elõadásokon a szociális és gyermekvédelmi intézmények
mûködésérõl, valamint a következõ idõszak legfontosabb ki-
hívásairól esett szó.

A Családsegítõ Módszertani Csoport tevékenységét is-
mertetõ Fehér Eszter elmondta, hogy a változó világban
rendkívül fontos a biztonság és az állandóság, amit a szociá-
lis intézmények nyújthatnak a hozzájuk fordulóknak.
Ennek szellemében mûködik a csoport, amely az elmúlt
években több programban is aktív szerepet vállalt. Gyûjte-
ményes kötetben megjelentek a Család-Segítõ Eszköz-Tár
pályázatra érkezett munkák, míg TÁMOP támogatás kereté-
ben a családsegítést nyújtó szervezetek munkáját mérték fel.
A munka csak a közép-magyarországi régióban közel ötven
telephelyet érintett, a vizsgálatból kiderült, hogy a szolgálta-
tások specializálódtak, a feladatokat egyre inkább csoport-
munkaként oldják meg az intézmények. 

Fehér Eszter sikerként könyvelte el az akkreditált mód-
szertani mûhelysorozatot, illetve azt a programot, amelynek
keretében nyáron tíz települést és kerületet mértek fel a régi-
óban. A cél az volt, hogy megpróbálják kiküszöbölni a meg-
lévõ párhuzamosságokat. Több alkalommal szerveztek szak-
mai napokat, illetve folyamatosan adnak módszertani ta-
nácsadást, ezek mellett szakértõi tevékenységet végeznek, va-
lamint az információgyûjtések keretében  a régióban mûkö-
dõ szolgáltatókat és a szolgáltatások sajátosságait elemzik.  

Az ismertetõt követõen a Nemzeti Család- és Szociál-
politikai Intézet Módszertani Igazgatóságát képviselõ Aczél
Ágnes, ,,Szegénynek lenni Magyarországon - a szociális
munka lehetõségei” címû elõadásával folytatódott a konfe-
rencia Tervezés szekciója, majd Bódy Éva, a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgálta-
tások Fõosztálya Alapszolgáltatási Osztály megbízott vezetõ-
je a szociális szolgáltatások 2012. évi változásait foglalta
össze. A Mûködés blokkban a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal Fõigazgatóságáról érkezett Szabóné Varga
Valéria, az NRSzH feladatköreirõl, Mester Dániel kutató a
tevékenységadminisztrációról, míg az évekig kerületünkben
dolgozó Madár Csaba és Hajnal Renáta a Szociális és gyer-
mekjóléti szolgáltatások ellenõrzésének tapasztalatairól tar-
tott elõadást.

„A Budavári Mûvelõdési Ház szolgáltatásainak
bõvítése” TÁMOP-3.2.3-09/1-KMR-2009-0002
számú pályázaton elnyert vissza nem térítendõ tá-
mogatás segítségével négy felnõttképzési szolgál-
tatás és két tanfolyam került be az intézmény ok-
tatási ajánlatába – tájékoztatta a Várnegyedet
Marsi László. A mûvelõdési ház igazgatója el-
mondta, hogy a kurzusok meghirdetéséhez szük-
séges intézmény akkreditációval egy idõben, a fel-
nõttképzés minõségbiztosítását is sikeresen telje-
sítették. 

A program keretében tavaly novemberben
húsz résztvevõvel indult el az álláskeresõknek, va-
lamint GYES-en, GYED-en lévõ kismamáknak
szóló ingyenes, a weblapkészítést is magában fog-
laló CMS-menedzser képzés címû akkreditált 90
órás tanfolyam, amelynek hallgatóit a másfélsze-
res „túljelentkezés” miatt elõzetes szintfelméré-
sen választották ki. Köztük volt a végzettsége sze-
rint biológus-genetikus, biológia tanár Réka, aki
gyermeke megszületése elõtt egy multinacionális
cégnél dolgozott. 

„Mióta GYED-en vagyok, jelentõs leépítések
történtek a munkahelyemen, ezért nem valószí-
nû, hogy lenne hová visszamennem. Komoly
gondban voltam a szükségesnek tûnõ profilvál-
tás miatt, mivel a kisebbik gyermekem tartósan
beteg, olyan elfoglaltságot kerestem, ami otthon-
ról is végezhetõ kötetlenül és esetleg kereslet is
akadna rá. A honlapszerkesztés jó ötletnek tûnt,
de a webprogramozás gondolatát elég idegennek
éreztem. Ekkor tudtam meg, hogy CMS-mened-
zser képzés indul a mûvelõdési házban, ami fel-
keltette az érdeklõdésemet” – mesélte a kisma-
ma, aki a bababarát gyermekfelügyelet mellett a
tanfolyami tematikával és a felkészült, a hetero-
gén csoportot kitûnõen kezelõ oktató hozzáérté-
sével volt leginkább elégedett. 

Szintén a tanfolyamot vezetõ Papp Gergely
munkáját emelte ki a képzettségét tekintve gyár-

tástechnológus üzemmérnök Sándor. Szerinte
az elõadások élvezetesek és világosak voltak, a be-
mutatott saját készítésû honlapok pedig minden-
ki számára kellõ motivációt jelentettek ahhoz,
hogy a tanfolyam elvégzése után tovább fejlessze

weblapkészítõ ismereteit. „Régóta érdekelt a hon-
lapok világa, mindig elbûvöltek a szépen meg-
szerkesztett, tetszetõs site-ok, és izgalmas dolog-
nak tartottam volna, ha én is tudnék ilyeneket ké-
szíteni. Ezért volt fontos számomra, hogy lehetõ-
séget kaptam ismereteim elmélyítésére a BEM6
tanfolyamán” – foglalta össze tapasztalatait a két
éve állást keresõ mérnök. 

Idén január 23-án kezdõdött a Visszatérés a
munkaerõpiacra – Informatikai tanfolyam,
amelynek célcsoportja a 40 éven felüli regisztrált
álláskeresõk és tartósan inaktívak. A kurzusra je-

lentkezõk többek között alapvetõ számítógépes
felhasználói ismereteket sajátíthatnak el. 

A tanfolyamok mellett egyéni, illetve csopor-
tos pályaorientációs, pályakorrekciós és álláskere-
sési tanácsadáson – ide tartozik az álláskeresési
technikák fejlesztése – is részt vehetnek az érdek-
lõdõk. Lehetõség nyílik négyszemközti beszélge-
tésre is, amelyeken álláskeresési módszerekrõl, a
megfelelõ szakma kiválasztásáról és a hatékony
önéletrajzírás mesterfogásai mellett arról is szó

esik, hogyan kell megjelenni és viselkedni a mun-
kaadóval történõ elsõ megbeszélésen. A pontos
idõpontok a mûvelõdési ház havi programaján-
lójában olvashatók – hívta fel a figyelmet Marsi
László, aki szerint a TÁMOP pályázatnak köszön-
hetõen – és ez a legnagyobb eredmény – a mûve-
lõdési ház neve már nem csak közmûvelõdési in-
tézményként van jelen a köztudatban, hanem fel-
nõttképzési intézményként is. Ezt bizonyítja,
hogy már az elsõ képzés befejezése elõtt érdeklõd-
tek a jelentkezõk egy esetleges haladó tanfolyam
elindításáról. - pp -

Folytatódnak a felnõtt tanfolyamok a BEM6-ban

Sikeres volt a számítástechnikai képzés
Pályázati támogatásból az elmúlt évben munkanélkülieknek, illetve kismamáknak szóló fel-
nõttképzési szolgáltatásokkal színesítette programkínálatát a Budavári Mûvelõdési Ház. A re-
gisztrált munkanélküliek számára ingyenes CMS-menedzser tanfolyam sikere után januárban
újabb informatikai oktatás indult az intézményben.

Fitneszpálya a Vérmezõn 
Nagyméretû szabadtéri fitneszparkot alakított ki a Vérmezõ északi csücskében a
Fõvárosi Kertészeti Zrt. A különleges erõsítõ és regeneráló eszközökkel felszerelt
sportpályát ingyenesen használhatják a sportbarátok. 

Szakemberek szerint, a szív és érrendszeri megbetegedések, illetve az agyi kataszt-
rófa kialakulásának egyik kiváltó oka az egyre inkább általánosnak mondható moz-
gásszegény életmód. Ezen változtatna a Fõ-
városi Kertészeti Zrt., amely az elmúlt idõ-
szakban a város több pontján hozott létre a
lakosság legszélesebb rétegei számára ingye-
nes sportolási lehetõséget kínáló fitnesz-
parkokat. A Vérmezõn, a Hajógyári szige-
ten, a Margitszigeten, valamint a Népliget-
ben kialakított sportpályákat minden eset-
ben a látogatók igényeihez igazodva tervez-
ték meg. A fejlesztések során arra töreked-
tek, hogy a munkahelyen vagy akár az isko-
lában eltöltött fárasztó nap után kortól és
nemtõl függetlenül mindenki számára le-
hetõséget teremtsenek a testi és szellemi fel-
frissülésre. Ennek szellemében a Vérmezõ
Széll Kálmán térhez közelebb esõ végében a
már meglévõ sportpálya mellett kialakított
fitneszparkba haspadot, láberõsítõt, „lég-
ben járót”, derékmozgatót, elliptikus sífu-
tót, csípõmozgatót, kerékpárt, tai-chi kere-
ket, illetve dupla rudat telepítettek.

A többcélú edzõ eszközöket úgy válogat-
ták össze, hogy azokat a közeli iskola diákjai
akár a testnevelés órák keretében is használhassák. A beruházás keretében felújítot-
ták a kavicsos útburkolatot és a szegélyeket, valamint rendbe tették a területet kör-
ben szegélyezõ, meglehetõsen elhasználódott padsorokat, míg a kihelyezett táblákon
a látogatók hasznos tanácsokat olvashatnak a fitnesz eszközök használatáról.
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Egészségmegõrzõ elõadások
2012. január 30-án 17 és 19 óra között Étel intole-
rancia címmel tartanak elõadást a polgárõrség
székhelyén, az I. kerület, Attila út 107. szám alatt.
Elõadó: dr. Dobó György gyógyszerész. Ugyanezen
idõpontban és helyszínen Izomtónus javítás címmel
Vladár Anna gyógytornász tart helyszíni bemutatót
és tanácsadást.

Mozgássérültek klubja
Az I. kerületi mozgássérült klub következõ klubnapja
2012. február 3-án, pénteken 15-tõl 17 óráig lesz a
Budavári Mûvelõdési Ház földszinti nagytermében.(I.
ker., Bem rkp.)Téma:a farsang.

Képzõmûvészeti pályázati felhívás 
20 éves a Francia Intézet épülete
A pályázatra olyan, az épület által inspirált, az épület-
ben illetve az épület külsõ felületén megvalósuló ide-
iglenes mûvészeti beavatkozások tervét várják, ame-
lyek az épülettel, annak fizikai tereivel, építészeti szel-
lemiségével, kulturális feladatával vagy kultúrpolitikai
jelentõségével, a budapesti kontextushoz való viszo-
nyával, illetve más aspektusaival foglalkoznak. Pá-
lyázati anyagok leadása: 2012. február 6. 14.00 óra.
Információ: http://kek.org.hu/fi20/palyazat/

Segítség drogos fiataloknak
Drog- és alkoholproblémával küzdõ fiataloknak nyújt
ingyenes segítséget az MRE Válaszút Misszió Drog-
konzultációs Iroda Budapesten a Széll Kálmán tér
mellett! Telefon: 061-2240122, honlap: www.valasz-
utiroda.hu.

Könyvismertetés zenével
Liszt Ferenc személyisége. Dr. Szilágyi András köny-
vét folytatólag ismertetjük három vasárnap délután
beszélgetéssel, zenehallgatással egybekötve. Szere-
tettel várjuk az érdeklõdõket a városmajori templom-
torony földszinti könyvtártermébe február 12-én, 26-
án és március 11-én, délután 16 órakor.  

Röviden

Idõsek köszöntése

A Budavári Önkormányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte
Kalocsai Józsefnét 90. születésnapja alkalmából. Isten éltesse Eszter nénit!

Dr. Jeney Jánosné alpolgármester 101. születésnapja alkalmából köszöntötte Singer
Andornét, aki közel ötven éve lakik az I. kerületben. Isten éltesse Magdi nénit!

Változnak a megállóhelyek 
a Széll Kálmán téren

Január 23-tól több járatra is új helyen kell felszállni a Széll Kálmán téren. A BKK
tájékoztatása szerint a  megállóhely-cserék forgalmi okokból történtek annak érdeké-
ben, hogy a különbözõ járatok minél kisebb mértékben akadályozzák egymást a téren,
és hogy az azonos irányba közlekedõ járatokra egy helyen lehessen felszállni.

A megálló-áthelyezések a következõ járatokat érintik: 102-es autóbusz: a járat felszál-
lóhelye a Csaba utcába kerül át, a 129-es eddigi végállomására. Az autóbuszok a Széll
Kálmán teret a jövõben a Vérmezõ úton és a Várfok utcán át közelítik meg, a Szendrõ
utca felé pedig útvonaluk módosul: a Krisztina körút helyett a Csaba utca – Maros utca
útvonalon érik el a Déli pályaudvart. Új megállóhely létesül ennek megfelelõen a
Szendrõ utca felé a Maros utcánál és a Szakorvosi rendelõintézetnél.

Az intézkedés elõnye, hogy a 102-es autóbuszok a BKK 2012-es terveiben szereplõ
Krisztina körúti villamospályán vezetett autóbuszsávon közlekedhetnek majd a 21-es és
a 139-es járatokkal együtt, továbbá a változás nyomán javul a Maros utca kiszolgálása is.

128-as és 129-es autóbuszok: új, közös, összevont megállóhelyrõl indulnak a Várfok ut-
cából, a 128-as eddigi megállójából. A 129-es autóbuszokra is ott lehet felszállni, ahol ed-
dig a 128-asokra. Így a két járat közös szakaszára, a Városmajor utcába, illetve a Szent
János Kórház felé tartó utasoknak nem kell a jövõben a két járat között ingázva keresni
a korábban induló buszt, hanem közös megállóban várakozva mindig az elsõként indu-
ló járatra szállhatnak fel.

149-es autóbusz: felszállóhelyét felcserélik a 155-ös és 156-os autóbuszokéval, így a já-
ratok a 4-6-os villamos leszállóhelye melletti megállóból indulnak hétfõtõl.

155-ös és 156-os autóbuszok: új felszállóhelyük a 149-es autóbusz eddigi felszállóhelye,
a szervizút melletti járdaszigeten.
A megállóhelyek felcserélésének elsõdleges indoka az, hogy a 155-ös és 156-os járatokon
a téren gyakran egyszerre indulásra váró két autóbusz a többi járat akadályoztatása nél-
kül tudja fogadni a felszálló utasokat, ezáltal csökkenjen a szervízút zsúfoltsága.

Az intézkedésekkel egyidejûleg központi leszállóhely létesül a 91-es autóbuszok eddi-
gi leszállóhelyén a 22-es, 22E, 91-es, 149-es és 222-es járatok számára.

Az átszervezés nem függ össze a tér tervezett átépítésével. A Széll Kálmán tér teljes kö-
rû átépítése a budai villamosok összekötésével együtt 2013-tól valósul meg, a Budapesti
Közlekedési Központ rövidesen megjelenteti a Fõvárosi Közgyûlés által elfogadott kon-
cepció alapján a tér tervezésére vonatkozó közbeszerzési tendert, melynek nyomán a rész-
letes tervezés és az engedélyeztetés 2012-ben folyhat le.

Változtak a lakás-
helyreállítási 
támogatás feltételei
A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testüle-
te a szociális válságkezelési támogatásokról szó-
ló 14/2009. (V. 29.) Kt. rendeletének módosí-
tásával a lakás helyreállítási támogatás feltétel-
rendszerét oly módon alakította át, hogy az el-
járási rendjének megváltoztatásával illetve egy-
szerûsítésével hatékonyabb segítséget nyújt-
son azon rászoruló személyek számára, akik
önerejükbõl képtelenek a lakásukban elvégez-
ni azokat az állagmegóvási munkákat, melyek
elvégzése a lakásban élõk egészségi állapota mi-
att is indokolt, így különösen tisztasági festés,
elavult vezetékek javítása, szigetelési munkák,
mosdó helyiségek karbantartása. 

A támogatás megállapításának együttes fel-
tételei: a kérelmezõ 65. életévét betöltötte,
vagy rendszeres szociális segélyben részesül, il-
letve azon család részesülhet ebben a támoga-
tásban, ahol kettõ vagy több gyermeket nevel-
nek. 

A jogosultsági jövedelemhatárt a rendelet
egyedülállók esetén az öregségi nyugdíjmini-
mum 250 %-ában (71.250,- Ft), család esetén
az öregségi nyugdíjminimum 200%-ában
(57.000,- Ft) határozza meg. A támogatás mér-
téke egy lakásra egy alkalommal legfeljebb
200.000,- Ft lehet. 

A lakás helyreállítási támogatás iránti kére-
lem az adott év január 1-február 28. közötti
idõszakban nyújtható be a Budavári Szociális
és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnál
(1012 Budapest, Attila út 89.).

További információkért keressék bizalom-
mal a Budavári Önkormányzat Népjóléti Iro-
dájának munkatársait, akik készséggel állnak a
rendelkezésükre.                  Budavári Önkormányzat

Elkészült a Mészáros 
utcai buszsáv

A közelmúltban adták át az alig két hónap alatt elké-
szült Mészáros utcai buszsávot. A Budapesti Közleke-
dési Központ (BKK) beruházásában megvalósult fej-
lesztés költségeinek kilencven százalékát az Európai
Unió biztosította.

A BKK kiemelt figyelmet fordít a közösségi közlekedés
vonzóbbá tételére, melynek fontos eleme a buszok menet-
idejének csökkentése. Ennek a vállalásnak a keretében ké-
szült el december végén a Mészáros utcai buszsáv meg-
hosszabbítása, melynek köszönhetõen a 105-ös és a 178-as
járatok a korábbinál lényegesen gyorsabban juthatnak ke-
resztül az egyébként meglehetõsen zsúfolt bel-budai térsé-
gen. Tovább javítja az áthaladás sebességét a lámpák át-
programozása, mellyel sikerült csökkenteni az Alagútban
rendre kialakuló torlódások számát. Ezáltal naponta mint-
egy 19 ezer utas közlekedési feltételei javultak a várost át-
szelõ egyik legforgalmasabb nyugat-keleti irányú útvona-
lon, ami a remények szerint tovább növeli a tömegközleke-
dés versenyképességét az autózással szemben. Erre minden
remény megvan, hiszen az eddigi tapasztalatok szerint, a
Pálya utca – Alagút utca útvonalon a buszok sebessége lé-
nyegesen magasabb a dugóban araszoló autókénál. A beru-
házás különlegessége, hogy a belvárosi környezet ellenére
az új buszsáv miatt nem csökkent az autósok által használt
útszakasz keresztmetszete, a tömegközlekedési folyosót
ugyanis az úttest kiszélesítésével hozták létre. Gondoltak a
gyalogosokra is, a munkálatok során a Mészáros köz és a
Mészáros utca között a meglévõ járda területét is megnö-
velték. Helyükre kerültek a sávfigyelõ kamerák, amelyek a
szabályszegõk kiszûrésével biztosítják a buszok zavartalan
haladását. A mintegy 63 millió forint összköltséggel meg-
valósult beruházás kilencven százalékát, közel 57 millió fo-
rintot európai uniós pályázaton nyerte el a BKK.         

k.

Vizsgálat a Horváth-kertben 

Megsüllyedt 
a burkolat
Még decemberben megsüllyedt a talaj a Horváth-
kertnél, és sajnos megrongálódott az új pavilon mel-
letti burkolat. A polgármesteri hivatal munkatársai
a kivitelezõkkel közösen megkezdték a süllyedés oká-
nak vizsgálatát. A szakemberek megállapították,
hogy a talaj 2,5 m mélységtõl nedves, 3,5-4 m mély-
ségben pedig vizet találtak. A talajvíz sem az építési
idõszakban, sem esõs idõszakban eddig nem jelent
meg. A vizsgálat során az is kiderült, hogy a pavilon-
tól északra – a süllyedés közelében lévõ - szennyvíz-
csatorna aknában vízszivárgás volt tapasztalható,
ami összefüggésben lehet a süllyedéssel. A süllyedés
és a szivárgás okát tovább vizsgálják.
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Könyvtárlat az Országos
Széchényi Könyvtárban 

Idén ünnepli megalapításának 210. évfordulóját az
Országos Széchényi Könyvtár. A jeles évforduló tiszte-
letére meghirdetett programsorozat elsõ állomásán, a
Magyar Kultúra Napján a könyvtáralapító Szé-
chényi Ferenc, valamint Kölcsey Ferenc életútjának
legfontosabb állomásaival ismerkedhetett meg a nagy-
közönség. A rendezvényhez kapcsolódó kamara kiállí-
táson a Himnusz kézirata mellett, az OSZK most elõ-
ször bemutatott eredeti alapító okirata is helyet kapott. 

Az Országos Széchényi Könyvtár idei esztendõre
tervezett programjai között kiemelt szerepet kap a
Márai-programba beválogatott klasszikus és kortárs
irodalmi mûvek, valamint a hozzájuk kapcsolódó
szakirodalom minél szélesebb körben történõ nép-
szerûsítése – hívta fel a jelenlévõk figyelmét dr. Sajó
Andrea. A fõigazgató szerint ezt a célt szolgálja a
Könyvtárlat címû hat részes kulturális rendezvény-
sorozat, amelynek keretében az érdeklõdõk egy ki-
választott irodalmi alkotás köré szervezõdõ eddig
nem látott kiállításokat tekinthetnek meg, rendha-
gyó történelem illetve irodalom „órákon”, beszél-
getéseken, valamint koncerteken és színházi elõ-
adásokon vehetnek részt. 

Számos különlegességgel szolgált a program elsõ
állomása, a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva
a nemzeti könyvtár alapítója, gróf Széchényi
Ferenc levelezését feldolgozó, most készülõ könyv
bemutatása mellett ugyanis a könyvtár eredeti ala-
pító okiratát és a Himnusz kottájának kéziratát is
megtekinthette a közönség. 

A könyvet ismertetõ Deák Eszter és Zvara Edina
szerkesztõk elmondták, hogy a nemzeti könyvgyûj-
temény, majd könyvtár megalapítása hosszú idõbe
telt: Széchényi Ferenc 1774-ben megörökölte a
családi birtokokat, s az ország leggazdagabb mág-
násaként, már ekkor is szívén viselte a magyar
nyelv és irodalom ügyét.Egész életében bõkezû me-
cénás hírében állt, szinte nem volt olyan magyar tu-
dós, író, akit valamilyen módon ne támogatott vol-
na. Számára egyértelmû volt, hogy érdemes befek-
tetni a szellemi kultúrába, hiszen ez a felzárkózás
egyetlen esélye. Azt kérte: nevét ne említsék, mert a
dicséretet nem szenvedheti. Ezt az önzetlenséget
emeli ki a Pályám emlékezete címû írásában
Kazinczy is, amikor így fogalmaz: ,,Ennyi méltósá-
got emberben nem találtam”.

1802-ben folyamodik a császárhoz a könyvtárala-
pítás ügyében, amire viszonylag gyorsan engedélyt
is kap. Megszületik az alapító okirat, amely kimond-
ja, hogy könyv, érme és levélgyûjteményét felajánlja
a magyar nemzet javára. Saját költségén 550 könyv-
lajstromot jelentetett meg - a katalógust Miller
Jakab Ferdinánd történész a könyvtár elsõ õre és
Tibolt Mihály nagy gonddal és pontossággal állítot-
ta össze - amelyet egész Európában szétküldött. A
válaszul beérkezõ mintegy 500 köszönõlevél na-
gyobb része ma is olvasható a könyvtárban, ezek-
ben az írók Mátyás könyvtárához hasonlítják az új
magyar nemzeti könyvgyûjteményt. 

A könyvismertetõ után Szigethy Gábor iroda-
lomtörténész idézte meg a reformkor szellemiségét,
elõadásában a Himnuszt megalkotó kiváló teoreti-
kus, Kölcsey Ferenc irodalmi és tanulmányírói
munkássága és a legnagyobb magyar, Széchenyi
István gróf gyakorlati alkotásai és életútja kapott fõ-
szerepet.
A nap záróakkordjaként Sebestyén Márta és

Andrejszki Judit rendhagyó zenei utazásra hívta a kö-
zönséget. Újév köszöntõ koncertjükön a kora közép-
kortól a XX. századig, a gregoriántól a megzenésített
József Attila-versekig a magyar irodalmi és kultúrtör-
ténet legszebb darabjai elevenedtek meg.               K. Á. 

(Folytatás az 1. oldalról)
A Mátyás templom harangjainak rekonstrukci-
ója címû száztíz perces film alkotói a dokumen-
taristák alaposságával vezetik be a nézõt a Bu-
davári Nagyboldogasszony templom huszadik
századi történetébe. Korabeli híradófelvétel-
részletek, álló és mozgóképek mutatják be a 19.
és 20. század Szentháromság terének történetét
és látványvilágát, majd a háborús bombatalálat-
ok nyomait. A forgatócsoport a kezdetektõl kö-
vette a Mátyás-templom harangjainak útját a
bronztestek kiemelésétõl Rudolf Perner pas-
saui öntödéjén keresztül, vissza Budára. A film-
ben Mátéffy Balázs avatja be a nézõket a haran-
gok történetébe. A „beavatottak” olyan külön-
leges pillanatoknak is tanúi lehetnek, mint ami-
kor az öntödei kemencébõl frissen kiemelt ha-
rangokra dr. Kránitz Mihály teológus pro-
fesszor magyar és német nyelvû áldást mond,
vagy amikor 2010 adventjén az elkészült, egy-
máshoz hangolt harangok egy nyitott tréleren
fenyõágakkal díszítve és masnit utánzó sárga kö-
téllel átkötve megérkeznek a Mátyás templom
elé. A hat harang 2011 húsvétján szólalt meg
együtt elõször.

Január 22-én derûs, de kissé szeles idõ fogadta
mindazokat, akik a Batthyány téri Kölcsey szo-
bor elõtti ünnepségre készülõdtek. A megemlé-
kezõket a Budavári Önkormányzat nevében
Incze Ildikó rendezvényi referens köszöntötte,
majd a Himnusz közös eléneklését követõen, a
Magyar Kultúra Napján Dr. Szabó G. Zoltán
irodalomtörténész, Kölcsey-kutató idézte fel a
reformkor legjelentõsebb alakjának, a 19. száza-
di magyar líra klasszikusának pályáját.

– 1823. január 22. a magyar nemzeti himnusz
születésének napja, ma tehát erre emlékezünk.
Az emlékezés azonban legalább ilyen mérték-
ben megilleti a mû alkotóját is, hiszen róla ma
már szinte mindenki csak azt tudja, hogy a
Himnusz költõje, ami kétségtelen. Hogy õ volt
nálunk a tudományos igényû irodalomkritika
megteremtõje, a magyar romantikus líra egyik
elsõ képviselõje, görög filozófiatörténetével a
modern magyar filozófiai szakirodalom elsõ al-
kotója (akirõl filozófusaink tudomást sem vesz-
nek), a Parainesisével a magyar etikai irodalom
mindmáig felül nem múlt alkotója, az Ország-
gyûlési naplója és az Elõbeszéde az irónia
klasszikus minõségû alkotásai a magyar iroda-
lomban, országgyûlési beszédei a magyar retori-
ka alapmûvei, mit lehet még mondani? – tette
fel a költõi kérdést a neves kutató, majd így foly-
tatta: – Azt, hogy õ volt minden bizonnyal a szá-
zad legmûveltebb, legerkölcsösebb embere.

Talán errõl lehetne – kivált ma, a televíziók ál-
tal konzumidiótákká váló magyar honosaink-
nak – néhány szót szólni. 

Az 1832/36-os, úgynevezett reformország-
gyûlés nagy történelmi tétje a jobbágyfelszaba-
dulás, azaz a jobbágy anyagi függetlenségének
megválthatósága, törvény elõtti egyenjogúsága
Kölcsey, Deák, Wesselényi rendkívüli szerve-
zõmunkája, érvelése ellenére a Habsburg ural-
kodó és az udvar aknamunkája következtében
nem valósulhatott meg. Amikor ez nyilvánva-
lóvá vált, az egész országgyûlésben Kölcsey volt
az egyetlen, aki lemondott mandátumáról…
Nem akárki tette ezt, Kölcsey nem egy volt a

sok országgyûlési követ között, õ volt az egész
országgyûlés legmûveltebb, legtehetségesebb
képviselõje.

Ma, a Himnusz születésének évfordulóján,
talán nem szükségtelen arra is emlékeztetnünk,
hogy Kölcsey mennyivel több volt, mint ennek
a kivételes remekmûnek a szerzõje. Lemondása
után sem tudott a birtokára visszavonulni, hi-
szen éppen az õ, illetve a jobbágyfelszabadítás
mellett elhangzott beszéde miatt felségárulási
perbe fogott Wesselényi ügyében kellett a védõ-
beszéd érdemi részét elkészítenie. Ez is minta-
szerû teljesítmény lett. Éppen, mikor ezt a védõ-
beszédet befejezte, 1838 augusztusának végén
egy fehérgyarmati útból hazatérve megfázott,
ágynak esett, állapota egyre súlyosabb lett. …
1838. augusztus 24-én távozott ebbõl az árnyék-
világból. Amikor Wesselényi Miklós a halálhír-

ét vette, a következõket írta naplójába: ’Nem
jött könny szemembe. Sóhajtás nem kelt keb-
lembõl, mennykõcsapás volt, de amely által
nem szétzúzva, hanem elfagyva s kõvéválva
érzém magamat. Szegény nemzet, mi kevés kije-
lelt fia van, s a közzül a legnemesebbiket, legna-
gyobbikat vesztened kelle. Úgy látszik vesztünk
fenn van elrendelve...’ Hogy Kölcsey halálával
mit veszített a nemzet, azt Wesselényin kívül
még egy ember fogalmazta meg hasonló súlyú
keserûséggel és pontossággal; Kossuth a bör-
tönben: ’Kölcsey megholt? miért nem inkább
én? miért nem inkább száz ilyen, mint én? kinek
hamvait legföllebb csak családi könnyel áztat-

nák; de üresen hagyott helyét nemzetben, em-
beri sejtben kipótolni oly könnyû; miért éppen
õ, az egyetlen, a kipótolhatatlan?’

– Ha a Himnusz keletkezésérõl emlékezünk,
szükséges tehát emlékeznünk e mû kivételes
szerzõjérõl is – zárta ünnepi beszédét Dr. Szabó
G. Zoltán irodalomtörténész.

A megemlékezés végén a rendezvény résztve-
või megkoszorúzták Kölcsey Ferenc Kallós Ede
által készített szobrát. A Budavári Önkormány-
zat képviseletében dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester és dr. Jeney Jánosné alpolgármester
asszony helyezett el koszorút, majd az I. kerüle-
ti civil szervezetek képviselõi, „a kerület idõs la-
kóinak” képviselõje, valamint a Kölcsey Társa-
ság helyezte el az emlékezés virágait. Az ünnep-
ség a Szózat közös eléneklésével ért véget.               

r. a. 

A leveleket, a verset és egy kis borítékban el-
helyezett Deák-hajtincset a francia nagykö-
vetség pincéjében, egy páncélszekrényben fe-
dezték fel. A nagykövet, René Louis Roudaut
a Magyar Országos Levéltárban rendezett át-
adási ünnepségen elmondta, hogy az anyagra
egy nemrég végrehajtott rendrakás közben
bukkantak rá más, jelentéktelen iratok kö-
zött. 

A diplomata kiemelte, hogy a levelekbõl,
amelyeket Deák Ferenc Nedeczky Idához,
unokahúgához és keresztlányához írt, nem a
politikust, hanem a magánembert ismerhetik
meg az olvasók. Mint fogalmazott, a levelek
hétköznapi hangvételûek, a mindennapi élet
apró eseményeibe engednek bepillantást,
emellett „fellebbentik a fátylat Deák Ferenc jel-
lemérõl, mértékletességérõl, józanságáról, erõ-
szak-ellenességérõl”.

Szõcs Géza kultúráért felelõs államtitkár az
írások jelentõségérõl szólva megjegyezte: abból
a korszakból valók, amikor a „haza bölcse” egy
évtizedre visszavonult a közélettõl. Szerinte az
önmérsékletre, fegyelemre intõ levelek bölcs,
olykor humoros-csipkelõdõ hangvétele olyan
mûvek sorába illeszkedik, mint Szent István ki-
rály intelmei Imre herceghez vagy a Parainesis
Kölcsey Kálmánhoz. Az államtitkár megkö-
szönte René Louis Roudaut ajándékát, s azt
hangsúlyozta, hogy a Levéltár falai közé kerülõ
dokumentumok bizonyossággal megmarad-
nak a jelen kutatói és a jövõ nemzedékei szá-
mára, a „közös tudás elemévé válnak”.

Dr. Cieger András történész az 1853 és
1862 között keletkezett dokumentumok tör-
ténete kapcsán felidézte, hogy a levelek Ne-
deczky Idától egyik fiához, Szabadhegyi Im-

réhez kerültek, akinek halála (1931) után fran-
cia származású özvegye, Szabadhegyi Imréné –
leánykori nevén Marie Lacost – õrizte a ha-
gyatékot. A magyarul alig beszélõ, idõs özvegy
a kommunista hatalomátvétel éveiben egye-
dül saját országa követségét tarthatta biztos
helynek az értékes iratok megõrzésére, ezért
adhatta be azokat az 1950-es években a francia
nagykövetségre.

A levelek tartalmát illetõen dr. Cieger And-
rás kiemelte, hogy ezek nem a nagypolitikával,
hanem a politikus magánéletével foglalkoz-
nak: a korabeli családi levelezések szokásos té-
máiról, például a vidéki gazdálkodás nehézsé-
geirõl, a rokonok egészségi állapotáról, a terve-
zett látogatások megszervezésérõl olvashatunk
bennük. A kamaszlánynak, majd fiatalasszo-
nynak, Nedeczky Idának írott sorokból azon-
ban kiérzõdik Deák családszeretete, amellyel
életre szóló tanácsokkal látta el a félárván ma-
radt, pártfogolt keresztlányát; de értesülünk fi-
nom humoráról is a hagyatékban szereplõ
versbõl. Deák Ferenc és Ida kapcsolata egész
életükben szoros és szeretetteljes volt, egyes
források szerint Deák az õt ápoló keresztlánya
karjai között halt meg 1876-ban.

A történész megemlítette, hogy az elõkerült
levelek csak részben voltak ismertek a történe-
lemtudomány elõtt: négyet teljes terjedelmé-
ben, illetve kettõt töredékesen publikáltak
még 1888-ban Nedeczky Ida közremûködésé-
vel; kettõ ugyanakkor teljesen új. Mint ahogy
a hajtincs is meglepetés, hiszen nem rendel-
keztünk eddig Deáktól származó testereklyé-
vel. Cieger András úgy vélte, hogy a haj felbuk-
kanása némileg módosíthat Deák habitusáról
alkotott képünkön: „ugyan a korszakban szo-

kás volt ismert emberek, hõsök hajának meg-
õrzése, ám eddig úgy gondoltuk, hogy efféle
szentimentális gesztus távol állt Deák termé-
szetétõl”. - d -

A Kölcsey Társaság nevében a Taxner család helyezte el az emlékezés koszorúját a költõ szobránál

A Magyar Kultúra Napján

Az ,,ismeretlen” Kölcsey

Elõkerültek az elveszettnek hitt Deák-levelek
Különleges történelmi dokumentumokat találtak a budapesti francia nagykövetségen:
Deák Ferenc magánleveleit, egy versét és egy hajtincsét. A jelentõs eszmei értékkel bíró
iratokat, melyeket ezentúl a budavári Levéltár fog õrizni, a Magyar Kultúra Napja al-
kalmából René Louis Roudaut francia nagykövet adta át Szõcs Géza államtitkárnak.

Deák Ferenc leveleire a francia nagykövetség pincéjé-
ben, egy páncélszekrényben leltek rá

A Himnusz zenéjének kottája Erkel Ferenc kézírásával

Boldogtalan ki a dacos
Szép Idába szerelmes
Mert legyen bár engedelmes,
Hû és türelmes;

A házasság rabigáját
Mégis nyögve viseli
S a papucsnak súlya alatt
Házi poklát megleli.

Írta Deák Ferenc húgához, Nedeczky Idához,
Kehidán, 1853. október 22.
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Januári Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 2012. január 31-én
17 órakor az I. kerületi Házasságkötõ Teremben (I.
ker. Úri u. 58.). Téma: Évkezdés az év borászával.
Vendégek: Bagó Gizella tanszékvezetõ egyetemi ta-
nár, Törõcsik Franciska színinövendék, Horváth János
hegedûmûvész, Szõcs Artur rendezõ, színmûvész,
Vida Péter borász. Házigazda: Szigethy Gábor.

Várfok Galéria
(Budapest, I.,Várfok u. 11.)
Korniss Péter fotográfus kiállítása január 27-tõl febru-
ár 25-ig látható. A kiállításon két tárlatvezetést is tar-
tanak a galéria munkatársai: február 4-én és 18-án
szombaton, 16 órakor. A tárlatvezetésre elõzetes be-
jelentkezés nem szükséges és kb. 45-60 percig tart.   

Felsõvízivárosi Szent Anna templom 
(Budapest, I., Batthyány tér 7.)
Szeretettel várják a kerület lakóit a templomban tar-
tott koncertekre, ifjúsági és énekkaros szentmisékre.
2012. január 29. vasárnap 11.00 órakor: Franz Schu-
bert (1797-1828): G-dúr mise No.2. D.167.: Kyrie,
Agnus Dei, Théodore Dubois (1837-1924): Adoramus
te, Christe, Marcel Dupré (1886-1971): Tantum Ergo
(4 Motets Op. 9. No. 3.) Elõadják: Forgó Eszter (szop-
rán), Danku Eszter (alt), Katona Tamás (tenor),
Horváth Csaba (basszus) Orgonál: Balasi Barnabás.
,,Taizé” zenés szentmise

2012. február 5-én, 18.00- 19.00 óráig:Ifjúsági
szentmise a ,,Taizé” közösség zenéjével. A szentmisét
bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos
plébános. Közremûködik a templom ifjúsági zenekara.
Zenekarvezetõ: Farkasházi Dávid.

Julianus barátra emlékeznek
A Lánchíd Kör hagyományos Julianus barát - megem-
lékezését január 28-án, szombaton délelõtt fél 11 óra-
kor tartja a Hilton Szálló Anjou termében. Az Árpád-
kori magyar krónikák és az õshaza kutatás címmel dr.
Sovák Kornél egyetemi tanár tart elõadást. Az elõadás
után megkoszorúzzák Julianus barát szobrát. Minden
érdeklõdõt szeretettel várnak. 

PPrrooggrraammookk

Néhány hétre közelmúltunk arcképcsarnokává
változott a Várnegyed Galéria kisterme. A fekete-
fehér fotókról olyan természetességgel tekint a lá-
togatóra Szabó Magda, Reich Károly, Szántó
Piroska, Borsos József, Barcsay Jenõ, Somogyi
József, mintha ma is közöttünk élnének. Illyés
Gyula tekintélyes bõrfotelbõl, Vas István kerti
asztal mellõl, Weöres Sándor furcsa embrió póz-
ból figyeli a reakciónkat. G. Fábri Zsuzsa portréi-
val a humánum és a természetesség rokonítja
Gönczi Béla grafikáit, amelyek a nagyteremben
láthatók. Közös kiállításuk címe: Ecce homo. 

Egy üvegtárlónyi anyag bélyegtervekkel, plaká-
tokkal idézi fel az édesapa, Gönczi-Gebhardt
Tibor emlékét, majd fia munkáiban az alkalma-
zott grafikus alkotói szabadságának legszebb pél-
dáit láthatjuk. A mûfajt a megrendelõ határozza
meg, a feladat mindig változik: hol kártyanaptár,
hol prospektus, gyakran alkalmi meghívó vagy
plakát. Az igazi mûvészet mindezek magas színvo-
nalon történõ, egyéni kvalitást tükrözõ megalko-
tása. Gönczi Béla mindkét titok tudója, ezt tükrö-
zik illusztrációi is, amelyeket Radnóti Miklós,
François Villon vagy Babits Mihály mûveihez ké-
szített, és ezt igazolják a Rómáról és a legszebb bu-
dapesti épületekrõl készített rézkarcai. 

A január 12-én megnyílt kiállításon az érdeklõ-
dõket az önkormányzat nevében Incze Ildikó
színmûvész köszöntötte, majd a mûvészházaspár
kívánságára Pilinszky János: A fényességes angyal
is – Emlékezés egy világháborús karácsonyra,
illetve Keringõ, valamint Faludy György: A távo-
labbi jövõ címû versét mondta el. 

A tárlatot Iványi-Bitter Brigitta mûvészettörté-
nész nyitotta meg: „…Volt ebben az 1952-ben
érettségizõ Mûvészeti Gimnáziumi osztályban va-
lami varázslatos, ott volt Béla és Zsuzsa mellett

Major János, Kovásznai György, Bartl József és
Keserû Ilona is… Az õ világuk akkor nagyon kö-
zel volt a háború elõtti értékrendhez, a polgári
kultúra értékeihez, az élethosszig tartó mesterség-
hez, a mesterséggel való azonosulás feltétlen szük-
ségszerûségéhez. Zsuzsa és Béla életét a kitartó
munka és az elkötelezettség építi a kezdetektõl…

Ezek a munkák nem ma készültek, hanem
Zsuzsa és Béla „saját” idejében, egy olyan korszak-
ban, amit talán slow life-nak neveznék, a maihoz
képest. Zsuzsa érzékletesen elmagyarázta, hogy
neki a rendszerváltással kezdõdõ rohanó életfor-

ma vette el a kedvét attól, hogy fotózzon. Le-
nyûgözõ kapcsolatok, az egész életen át elevenen
maradó pillanatok, mély emberi élmények – ezek
nélkül nem érdemes fényképezni mondja Zsu-
zsa. Béla is érzékletesen fogalmazott, amikor azt
mondta, ért mindent a mai világból, amit ember
érthet, de nem akar aktívan bekapcsolódni már
ebbe. Mert ugye hol van ebben a mai kortárs világ-
ban az ember? Kérdezik joggal. A válaszuk itt van,
a kiállítás címe Ecce homo.” 

A tárlat február 11-ig látható a Várnegyed Ga-
lériában (I. Batthyány u. 67.)

A kormány döntése értelmében januártól a Bethlen
Gábor Alapkezelõ Nonprofit Zrt. üzemelteti a
Magyar Kultúra Alapítvány egykori székházát. A
Szentháromság téri épületegyüttesben létrejött
Magyarság Háza legfontosabb feladata a magyar
kultúra és történelem ápolása, valamint a világban
élõ magyarok összefogása – derült ki a kulturális
központ évnyitó sajtótájékoztatóján. 

A Magyarság Háza nem azonos a Magyarok
Házával, amely továbbra is a Semmelweis utcá-
ban mûködik. A Magyar Kultúra Alapítvány
székházaként ismert, tavaly november óta a
Nemzetpolitikai Kutatóintézetnek is otthont
adó Szentháromság téri kulturális központot az a
Bethlen Gábor Alapkezelõ Nonprofit Zrt. mû-
ködteti, amely a határon túli magyaroknak szóló
pályázati rendszer mellett a Határtalanul! elneve-
zésû országos programot is szervezi. Papp-Váry
Borbála kommunikációs vezérigazgató-helyettes
hangsúlyozta: a Magyarság Háza összmagyar inté-
zetként határozza meg magát, amely találkozó-
helyként szolgál a Kárpát-medencei magyar diasz-
póra számára. Emellett arra törekszik, hogy kiállí-
tóközpontként a magyarok mellett a külföldiek
érdeklõdésére is számot tartó rendezvényekkel
öregbítse hazánk hírnevét a világban. 

Ehhez azonban nem elég jó programokat szer-
vezni, szükség van a megfelelõ környezet kialakí-
tására is, ezért az idei év során a kiállító terem és
az aula felújításával megindul az épület rekonst-
rukciója. Minden téren szisztematikus építkezés-
re törekszenek, amihez a programkínálat teljes át-
alakítása is hozzátartozik. Olyan eseményekben
gondolkodnak, amelyek a világban élõ magyar-
ság kulturális és tudományos teljesítményeit mi-
nél szélesebb körrel képesek megismertetni. En-
nek a vállalásnak fontos eleme a nemzeti össze-

tartozást szimbolizáló állandó tárlat létrehozása,
valamint a fiatalabb generációk megszólítása. 

Ezt a célt szolgálja a végvári vitézekrõl szóló ja-
nuár 13-án megnyílt nagyszabású fotókiállítás, il-
letve a január 22-én megrendezett Kárpát-meden-
cei esszéírói pályázat díjátadása, ahol a Prima
Primissima-díjas Weiner Leo iskola adott élõ
koncertet a meghívott felvidéki diákoknak. A
rendezvény ideje alatt a Rákóczi teremben a
Budavári Általános Iskola tanulóinak Himnusz–
illusztrációit lehetett megtekinteni.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Beth-
len Gábor alapítvány nem csak itthon, de a hatá-
ron túl is számos rendezvény megvalósulását se-
gíti. Ilyen a Vajdasági Magyar Mûvelõdési Inté-
zet szervezésében lezajlott zentai Kárpát-meden-
cei Kulturális Fórum,a nagyváradi és berettyóúj-
falui civil szervezetek által szervezett Magyar
Kultúra Ünnepe rendezvénysorozat, valamint a
beregszászi II. Rákóczi Ferenc Fõiskolán január
23-án rendezett Mistral koncert.  

- a -

Bemutatkozik a Magyarság Háza 

,,Ami a viselet mögött van...Vitézek a végeken” 

Végvári vitézek látványos toborzójával vette kezdetét az idei kiállítási évad a Magyarság Házában. A korabeli ruhák-
ba öltözött katonák a szép számú közönség kíséretében elõször Hadik András közeli lovas szobrához vonultak, majd
visszatérve a Szentháromság térre, részt vettek Jánváry Zoltán grafikusmûvész fotótárlatának megnyitóján. A
Magyarországon elõször látható képeken a vitézi korszak katonaruhái elevenednek meg. A képeken a ruházat és a
fegyverek mellett, a korszak jellemzõ katonahangszerei is megjelennek.

Újdonságok a Nemzeti
Táncszínházban
Január 30-án Martin György munkássága
elõtt tiszteleg a Nemzeti Táncszínház: a Fesz-
tivál Színházban a Duna Mûvészegyüttes, a
Honvéd Táncszínház és a Magyar Állami Né-
pi Együttes részvételével gálamûsort rendez-
nek a néptánckutató születésének 80. évfor-
dulójára. 

Februárban két produkcióval bõvül a gyer-
mekeknek szóló darabok repertoárja. Nyolca-
dikán a Budapest Táncszínház elõadásában
debütál a Pinokkió (MÜPA – Fesztivál Szín-
házban), míg egy nappal késõbb a várban lesz
látható a Duna Táncmûhely Ami a szívedet
nyomja címû mûsora. Az elõadás az azonos cí-
men megjelent, kortárs svéd gyermekverseket
tartalmazó antológia alapján született. Az
elõbbi a kisebbeknek, míg az Ami a szívedet
nyomja inkább a kiskamaszoknak szól. 

A Valentin naphoz kapcsolódóan a Borbí-
róság étteremmel közösen alkalmi jegycsoma-
got jelentetett meg a színház. Február 14-ére
páros jegyek válthatók, amely az elõadás mel-
lett két fõ részére szóló, háromfogásos vacso-
ramenüt is tartalmaz. A csomag csak a Nem-
zeti Táncszínház pénztárában, illetve jegyiro-
dáiban (VI. kerület Dalszínház utca, XI. kerü-
let Allee Bevásárlóközpont földszintje) vásá-
rolható meg. Február 14-én este a Kulik
Johanna nevével fémjelzett új, Tango Latino
címû latin-amerikai tánc show lesz látható a
várban.  Ugyanilyen alkalmi jegy a március 8-
ai nõnapi elõadáshoz is készül: ezt februártól
lehet megvásárolni.

A decemberi adománygyûjtés sikere után
február elsején „Segíts egy tízessel” szlogennel
új, tíz héten át tartó jótékonysági akciót indít a
Nemzeti Táncszínház. A teátrum és az
UNICEF Magyarország közös akciójában tíz-
forintosokat gyûjtenek az intézményben: a be-
folyt összegbõl a szervezet a világ legrosszabb
sorban lévõ gyermekein segít. 

A teátrum mûfaji kötöttségek nélkül bizto-
sít fellépési lehetõséget a hivatásos magyar
táncmûvészet képviselõinek. A programban
a folklórtól, a klasszikus baletten és a kortárs
táncszínházon át, a tangóig minden megtalál-
ható.  

A Nemzeti Táncszínház Galériája magyar
képzõmûvészek idõszakos kiállításainak ad
otthont, míg a Kerengõ Galériában rendsze-
resen fotókiállításokat szerveznek. 

Évnyitó a Várnegyed Galériában

G. Fábri Zsuzsa fotómûvész és Gönczi Béla grafikusmûvész alkotásaiból nyílt kiállítás a Várnegyed Galériában

Újra megteltek a „jó kis helyek” 

Cseh Tamásra 
emlékeztek
Egy évvel a keserédes, szívszorító mégis vidámságot hozó „la-
kónévsor” avatás után, január 14-én újra emlékezni hívták
Cseh Tamás rajongóit a zeneszerzõ-elõadó egykori kedvenc
kocsmái. A hagyományteremtõ kezdeményezés pedig elérte
célját, hiszen egy este erejéig valódi idõutazáson vehettek részt
az érdeklõdõk: visszatért ugyanis a Batthyány tér környékére
az a semmihez sem hasonlítható hangulat, ami oly sokszor –
egyesek szerint minden nap – írásra, alkotásra ösztönözte az
akkortájt az Iskola utcában élõ, ma már legendás szerzõpá-
rost, Cseh Tamást és Bereményi Gézát. Ezt a szellemiséget
idézte meg az Isolabellában a Se Tamás duó, ahogyan a Polo-
Pub-ban fellépõ HOBO is zenével és zenében emlékezett meg
egykori pályatársáról. Siker volt tehát az emlékest, amely ha
csak egy pillanatra is, de elhozta azokat a régi szép idõket,
amikor még rendszeresen megteltek a Presszó címû nótából
ismert „jó kis helyek”.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Fogyasztóvédelmi sulivetélkedõ 
középiskolásoknak 
A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövet-
sége és a Közép-Magyarországi  Fogyasztóvédelmi
Egyesület közös szervezésében idén is megrende-
zésre kerül a  Sulivetélkedõ. A szervezõk háromfõs
csapatok jelentkezését várják, egy iskolából több
csapat is megmérettetheti magát a versenyen. Akik
kedvet éreznek magukban a vetélkedõn való rész-
vételre és a 14-18 éves korosztály képviselõi, je-
lentkezzenek a www.feosz.hu weboldalon. Az elsõ
forduló megoldásainak elküldésére február 3-ig van
lehetõség. 

A honlapon lehet kitölteni az oda feltöltött fo-
gyasztóvédelmi totót a „Kattintson” linkre kattint-
va, és megoldani az ott megadott másik két feladat-
tal együtt. A totó (klasszikus 13+1 kérdés) mellett a
csapatoknak még egy fogyasztóvédelmi rajzos fel-
adatot is készíteniük kell, valamint rövid, fogyasztó-
védelmi gyakorlatot kell végezniük és arról tájékoz-
tatást írni.  A négy fordulóból álló versenybõl a hat
legtöbb pontot elérõ csapat jut az április végén
megrendezésre kerülõ döntõbe. A döntõ összecsa-
pás helyszíne a tervek szerint Budapest lesz, a zsûri
pedig a hazai fogyasztóvédelem  képviselõibõl fog
összeállni. A hat legjobb csapat tagjai értékes nyere-
ményeket vehetnek át a szervezõktõl.

További információk: dr. Eitmann Norbert KÖFE
elnök, telefon: 06-309-624-345. 

Alkotói pályázat 2012
A Budapest Esély Nonprofit Kft. (postacím: Buda-
pest, VIII. kerület, Õr utca 5.) az Egymásra lépni ti-
los! programjának keretében pályázatot hirdet
egyéni alkotók számára. A pályázatra olyan pálya-
mûveket várnak, amelyek felhívják a figyelmet a
toleráns magatartás elõnyeire, illetve megmutatják
azt, hogy miért ,,tilos” egymásra lépni. A pályázók-
tól azt várják, hogy mutassák be, Budapest egy él-
hetõ és toleráns város, vagy épp mutassanak rá ar-
ra, min kellene változtatni, hogy még inkább az le-
gyen. További információ: palyazat@pestesely.hu
címen kérhetõ.

Százéves házak bemutatása
A Budapest100 a százéves budapesti épületek kö-
szöntésére önkéntesek, lokálpatrióták és a házukat
szeretõ lakók összefogásával szervezõdõ program,
melynek elindítója az OSA Archívum, projektgazdá-
ja a KÉK – Kortárs Építészeti Központ. Tavaly ápri-
lisban 50 budapesti épületben látták vendégül az
érdeklõdõket az ott lakók. A kétnapos rendezvény
alatt városszerte közel 17.000 kíváncsi városlakó
fordult meg a házakban (lakásokban, mûtermek-
ben, padlásokon). Idén folytatódik a program.
Szeretnénk, ha 2012. április 21-22-én minél több,
idén 100 éves budapesti épület mutatkozna be az
érdeklõdõk elõtt. A bemutatkozás legegyszerûbb
formája, hogy erre az áprilisi hétvégére a lakók te-
gyék lehetõvé házuk bejárását, vagyis legyen nyitva
az épület, és bárki körbenézhessen a házban. 

Emellett örülnénk, ha a lakók valamilyen - akár
csak jelképes formában – megajándékoznák szüle-
tésnapos lakóházukat. Ha erre a hétvégére elkészül-
ne valami, akár közös munkával, az épületekben: új-
rafestenék a korlátokat, rendbe raknák a postaládá-
kat; vagy történne valami szokatlan: zene, alkalmai
kórus szólna, fõznének valamit az udvaron...

A Budapest100 programhoz bárki csatlakozhat,
nem kizárólag a jó karban lévõ épületeket, vagy a
mûemlékeket szeretnénk megmutatni a közön-
ségnek. A lakók,lakóközösségek jelentkezésének
módja: e-mailen: budapest100@kek.org.hu. To-
vábbi információ: budapest100.hu.  

RRöövviiddeenn

Tavaly 2251 bûncselekményt regisztrált a kapi-
tányság, ezek döntõ része vagyon elleni bûncse-
lekmény volt, az országos trendeknek megfelelõ-
en az elsõ kerületben is a lopás különbözõ elköve-
tési formái bizonyultak leggyakoribbnak. Garáz-
da illetve erõszakos közterületi bûncselekmé-
nyek egyáltalán nem jellemzõek a kerületre, míg
a sorozat bûncselekmények (pince és gépko-
csifeltörések) elkövetõinek egy részét sikerrel de-
rítették fel a kerületi rendõrök.

Többük ellen – elõzetes letartóztatásuk mellett
– a nyomozás jelenleg is folyamatban van. Dr.
Kiss Szabolcs kiemelte: az I. kerület jellegébõl
adódóan rendõri szempontból nyugodtnak
mondható, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne
lenne még tennivaló a közbiztonság további javí-
tása érdekében. Az irány mindenesetre jó, amit
jelez, hogy Budapest kerületi rendõrkapitánysá-
gainak rangsorában az ismertté vált bûncselek-
mények számát tekintve a kerület a 19. helyen áll,
azaz a fõváros tizennyolc kerületében több bûn-
cselekmény történt mint a Várnegyedben. 

A bûncselekményeknél enyhébb megítélés alá
esõ szabálysértések elkövetése miatt, az elmúlt
esztendõben megközelítõleg 1400 feljelentést re-
gisztrált az I. kerületi Rendõrkapitányság. Az ese-
tek 95 százalékát a rendõrök járõrözés, illetve a
különbözõ akciók során észlelték, majd megtet-
ték a szükséges intézkedéseket. 

Idén várhatóan nõni fog a szabálysértési
ügyek száma, hiszen életbe lépett a Budavári
Önkormányzat 19/2011. (XI. 30.) számú ren-
delete. A „viselkedési kódex” több olyan közte-
rületi magatartás szankcionálását teszi lehetõvé,
amelyek idáig nem estek semmilyen tiltó nor-
ma hatálya alá. Mint dr. Kiss Szabolcs rámuta-
tott, a feljelentések megtételével járó többletter-
heket a kapitányság állománya örömmel vállal-
ja, bízva abban, hogy a lakosságot zavaró kisebb
súlyú cselekmények ezáltal jelentõsen visszaszo-
ríthatók. Ilyen a fiatalok körében rendkívül

népszerû „falmászás”, az ebtartási szabályok
megszegése, a szemetelés vagy a tiltott helye-
ken történõ dohányzás.

A kapitányságvezetõ arra is felhívta a figyel-
met, hogy minden igyekezetük ellenére a
rendõrség, illetve a polgárõrség sem képes fo-
lyamatos, a kerület valamennyi utcájára kiter-
jedõ közterületi jelenlét biztosítására. Ezért
fontos, hogy figyeljünk egymásra, járjunk nyi-
tott szemmel az utcákon, s ha szabálysértés-
nek vagy bûncselekménynek leszünk tanúi
azonnal, késedelem nélkül hívjuk a rendõrsé-
get. Bármely észlelést jelenteni kell a kerületi
kapitányságon, könnyen elképzelhetõ, hogy
éppen egy cselekmény sorozat végén a puzzle
darabokból rajzolódik ki az elkövetõi kör.

Ami a vagyon elleni bûncselekmények
megelõzését illeti, dr. Kiss Szabolcs több jó ta-
náccsal is szolgált. Otthonunkat lehetõség
szerint védjük biztonsági zárral, biztonsági ci-
linderzárral vagy hevederzárral, a legbiztonsá-
gosabbak azok a zárak, amelyek az ajtó síkjá-
ból nem lógnak ki. Ne feledkezzünk el az ab-
lakok (fõleg földszint, illetve alsó emeletek)
védelmérõl, legegyszerûbb megoldás a biztonsági
rács felszerelése. Ha hosszabb idõre elutazunk,
gondoskodjunk róla, hogy valaki mindig nézzen
rá ingatlanunkra, a postaládát ürítse ki. Tömeg-
közlekedési eszközökön, zsúfolt helyeken táskán-
kat mindig tartsuk szorosan magunk mellett.

Figyeljünk az idõsekre, a pénzintézetek, egész-
ségügyi intézmények, posták, üzletek környékén
ugyanis gyakran szólítják le õket megnyerõ külse-
jû személyek, akik aztán a nyugdíjasok bizalmába
férkõzve (esetlegesen otthonukba bejutva) kész-
pénzt, illetve különbözõ értéktárgyakat tulajdo-
nítanak el. Senkit se engedjünk be a lakásunkba
addig, amíg jövetelének jogosságáról meg nem
gyõzõdtünk. Aki hivatalos minõségben kíván la-
kásunkba bejutni, meg fogja várni azt a rövid
idõt, amíg személyazonosságát a küldõ intéz-

ménynél leellenõrzik. A csalók, tolvajok jó mo-
dorral és jó beszédkészséggel „elaltatják” a kisze-
melt áldozat figyelmét, ezért az idegent ne hagy-
juk folyamatosan beszélni, kérdezzünk közbe és
törekedjünk a külsõ jegyek (személyleírás) minél
alaposabb megfigyelésére.

A betörések és a gépkocsi feltörések jelentõs ré-
szét nappal, fõleg munkaidõben követik el. Egy
gépkocsi szélvédõjének betörése és a jármû átku-
tatása legfeljebb harminc másodpercig tart.
Törekedjünk rá, hogy semmi se utaljon arra,
hogy az autóban értékek lehetnek, célszerû még a
GPS tartó által a szélvédõn hagyott körlenyomat
letörlése is.

A BRFK I. kerületi Rendõrkapitányság elérhetõ-
ségei: 1013 Budapest, Pauler u. 13. Telefon: 457-56-
00, 457-56-40. E-mail: 01rk@budapest.police.hu.

Amire 2012-ben is figyelnünk kell 

Jó tanácsok a rendõrségtõl
A bûncselekmények, illetve szabálysértések megelõzése és felderítése elsõsorban rendõrségi
feladat, a hatékony munkához azonban elengedhetetlen a lakosság együttmûködése. Mint
az elmúlt év legfontosabb eseményeit, illetve az elõttünk álló idõszak feladatait ismertetõ
dr. Kiss Szabolcs megbízott kapitányságvezetõ lapunknak elmondta, a kerületi rendõrség
továbbra is számít a polgárok segítségére.  

Ahogyan azt a kerületi sportbarátok az elmúlt tizennégy év alatt
megszokhatták, idén januárban is megrendezték a szokásos tanár-
diák monstre focimeccset a Kosztolányi Dezsõ Általános Iskola és
Gimnáziumban. Bár a tavalyi évhez képest a csapatok összetétele
némileg megváltozott, a szabályok maradtak a régiek: ezúttal is
minden év egy percet ért, azaz 2012 percig pattogott, gurult és repült
a labda az iskola tornatermében. 

Nagy fába vágta a fejszéjét tizennégy évvel ezelõtt a Kosztolányi Dezsõ Ál-
talános Iskola és Gimnázium, amikor Sebestyén Tamás testnevelõ javas-
latára életre hívta a Budapesten mindeddig példa nélküli tanár-diák lab-

darúgó gálát. Az elsõ maratoni hosszúságú meccset 1998-ban rendezték
meg, a kiírás értelmében 1998 percig játszottak egymással a végzõs diá-
kokból és a tanári kar képviselõibõl összeállított csapatok. 

Azóta minden évben egy perccel nõtt a játékidõ, ami legalább akkora

kihívás a szervezõknek mint a játékosoknak, elõbbieknek ugyanis az a fel-
adata, hogy az egyre fárasztóbb rendezvényt ne gyõzze le az általános fá-
radtság. Ez úgy tûnik sikerült, hiszen az elmúlt majd másfél évtizedben
nem hagyott alább a gyerekek lelkesedése, amiben valószínûleg a visszavá-

gás vágyának is komoly szerepe van: hiába ugyanis az évrõl-évre
hosszabb játékidõ, a tanárokat mindezidáig nem sikerült legyõznie a
tanítványoknak.  

Pedig a diákok még „idegenlégiósokat” is igazoltak, a Zentáról,
Eszékrõl és Pozsonyból érkezõ erõsítés azonban nem hozta meg a vár-
va várt áttörést. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a tanárok sincsenek
híján külsõ segítségnek, a gyerekeknek ugyanis az állandó vendégnek
számító önkormányzati csapattal, illetve a sztárvendégekbõl összeállí-
tott média- és sportolóválogatottal is meg kell küzdeniük. 

Idén is több nagy név fogadta el az iskola meghívását, így a vendég-
csapatokban mások mellett pályára lépett Straub Dezsõ, Nemcsák
Károly, Martinek János, Majtényi Szabolcs, Várkonyi Attila, Hajdú B.
István, valamint három egykori ferencvárosi labdarúgó, a 42. születés-
napját a napokban ünneplõ Wukovics László, illetve a BL csapat egy-
kori hátvédje Szûcs Mihály és Lászka Balázs. 

Nekik is köszönhetõ, hogy 2012-ben is a tanárok vihették el a Vecsey
András önkormányzati képviselõ által felajánlott kupát. Nem kell

azonban szégyenkezni a diákoknak sem, ugyanis ezúttal a szokásosnál
sokkal szorosabb végeredmény született: a 769-593-as gólarány azt jelenti,
hogy csökkenõben van a tanárok elõnye, így jövõre akár trónfosztásra is
sor kerülhet. 

Sztárok a pályán a Kosztolányiban

2012 perc foci

Elektromos „benzinkút” a kerületben

Ingyen áram autósoknak  

Otthonunkat védi a biztonsági rács

Elektromos kútfejeket állított üzembe a Fõ utcai
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elõtt az ELMÜ-
ÉMÁSZ, a Fõvárosi Önkormányzat és a Budapesti
Közlekedési Központ (BKK). A kerület elsõ „zöld
benzinkútját” ingyen használhatják a tisztán elektro-
mos hajtású autók.

A Fõ utcai mellett, további öt budapesti helyszínen
kialakított töltõállomások kútfejei egyenként ötezer
euróba kerültek, a költségeket az ELMÜ vállalta ma-
gára, míg a területet a Fõvárosi Önkormányzat és a
BKK biztosította. A töltõállomások használata a part-
nercégeknek köszönhetõen teljesen ingyenes, ez azt je-
lenti, hogy az elektromos autóval rendelkezõknek
nem kell fizetni a felhasznált árammennyiségért. Ez
komoly segítséget jelent, hiszen az átlagosan három-

négy órás töltés akár 150 kilométer megtételére is ele-
gendõ energiát biztosít. 

Nem véletlen, hogy a fõváros is gondolkodik elekt-
romos hajtású, elsõsorban midi kategóriájú buszok
beszerzésén. A BKK úgy látja, hogy erre akkor lesz
mód, ha a jármûvek ára csökken, illetve megoldódnak
a technológiai problémák. A remények szerint azon-
ban nem kell már sokat várni, néhány éven belül a
hegyvidéki és a vári utakon is feltûnhetnek a környe-
zetbarát és hangtalanul közlekedõ buszok. A fõváros
támogatja az elektromos jármûvek elterjedését, mint a
kutak átadásán Vitézy Dávid elmondta, ezzel a megol-
dással jelentõsen csökkenthetõ a közlekedés okozta
szennyezés, tisztább lesz a város levegõje, ami hozzájá-
rul a budapestiek egészségi állapotának javulásához. 

A VÁRNEGYED
újság korábbi számai is olvashatók 

a www.budavar.hu honlapon, 
a Magazinok címszó alatt.



7XVII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2012. JANUÁR 27., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

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.

II..  ker. Döbrentei úton, dunai panorámás, 136 nm, 3,5
szobás lakás eladó. Telefon: 06-20-911-8689.

NNaapphheeggyy aljában újszerû belsõ kétszintes, 1 nappali + 3
hálós, panorámás lakás eladó! A 2007-ben felújítoot ház
az Aladár utcában, jó közlekedésû helyen fekszik. A lakás
jó beosztású, két fürdõszobás, két erkélyes, 110 m2-es. Új
lift van. Irányár: 52 MFt. Érdeklõdni: 06-30-973-8484.

II..    kkeerr.. Várkert rakparton, tabáni panorámás, 75 m2-es 2
szoba hallos, liftes öröklakás eladó. Telefon: 0630-911-
2668.

BBuuddaaii Vár környezetében, Logodi utcában, 26 m2-es, I.
emeleti, zöld utcára nézõ, szép öröklakásom áron alul,
9.800.000,- irányáron eladó. Telefon: 0620-345-4677.

LLooggooddii utca - Mikó utca sarkán egyedi garázs kiadó. te-
lefon: 06-30-211-2288.

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) (22,9 M Ft) és 120 m2-es, 2 szintes, 2 fürdõszo-
bás, felújított (31 M Ft) Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

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, garázslehetõséggel eladó. Irányár:
45.9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

DDuunnaa-parton a Parlamenttel szemben, jó állapotú tár-
sasház földszintjén lévõ panorámás és csendes kert felé is
nyíló, 105 m2-es, összkomfortos, egyedi gázcirkó fûtéses, 4
m belmagasságú, jó állapotú, azonnal beköltözhetõ örök-
lakás eladó. Irányár: 27,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-2203. 

LLoovvaass úton reprezentatív épületben egymás fölötti
emeleten lévõ (összenyitható) 2 öröklakás együtt vagy kü-
lön is eladó. 72 m2-es + 25 m2 terasszal (29,9 M Ft) és 40
m2-es kertkapcsolatos lakás + 90 m2 terasszal (20.9 M Ft).
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

BBuuddaaii  Várban az Úri utcában – közvetlen tetõszint alat-
ti - reprezentatív adottságú 80 m2-es, igényesen felújított
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. (Elvi
tetõtér beépítési lehetõség.) Csereirányár: (25,9 M Ft).
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-1933.

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.  

BBuuddaaii Várban az Országház utcában 80 m2-es, 2,5 szo-
ba hallos, jó állapotú, cirkófûtéses, vízórás önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy 1,5-2 szobás bu-
dai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 23,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-1933.

NNaapphheeggyyeenn a Tabán közelében polgári belméretû, fel-
újított, 120 m2-es, 3,5 szoba hallos (jelenleg 3,5 szobás,
mert a nappali a hallal egybenyitott) cirkófûtéses, erkélyes

öröklakás eladó. Irányár: 41,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203.

BBuuddaaii Várban a Szentháromság utcában a Mátyás
templom közelében 100 m2-es reprezentatív önkormány-
zati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 32,9
M Ft és egy 78 m2-es 2 szintes, 2 fürdõszobás, belsõ átriu-
mos öröklakás is eladó. Irányár: 39,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

NNaapphheeggyyeenn - 6 lakásos társasház teljes tetõtérében lé-
võ 100 m2 lakóterû 75%-os készültségû öröklakás + 50
m2-es panorámás terasszal eladó. A gépészetbõl a víz
(vízóra), villany, csatorna elõkészítve. A fûtéshez a gáz-
csonk az ajtó elõtt. Új födém szerkezet, a héjazaton új cse-
répfedés. Irányár: 44,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

Tulajdonostól eladó 40 m2, I. ker. Szabó Ilonka utcai, te-
hermentes, nappali+fél szobás, magasföldszinti lakás ala-
csony rezsivel. 15,9M. Érd.: este, +3630-475-3090, kizá-
rólag magánszemélyek.

AAddááss--vvéétteell

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

KKöönnyyvveett,,  rrééggiissééggeett  vváássáárroollnnaakk,,  ddííjjmmeenntteess  kkiisszzáálllláássssaall..
KKiinnccsseemm  AAnnttiikkvváárriiuumm,,  DDeeáákk  TTaammááss..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--
220055--88668866..  kkiinnccsseemmaannttiikk@@ggmmaaiill..ccoomm..

ÖÖttvveenneess-hatvanas évek bútorait, használati  és dísztár-
gyait készpénzért megvásárolom. Rédai Ádám magán-
gyûjtõ. Telefon: 06-30-2071-600.

KKöönnyyvveekkeett, könyvtárakat (régit, újat), képeslapokat
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyvtõl díjtalanul
házhoz megyek. Vértesi Antikvárium. Telefon: 06-20-42-
56-437.

GGoonnddoozzááss

GGoonnddoozzáásstt vállal 24 órában leinformálható hölgy, ház-
vezetéssel is. Telefon: 0670-200-4709.

SSzzoollggáállttaattááss

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

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

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

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

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.

ÉÉppííttééssii mûszaki ellenõrzés, állapotfelmérés, épület-
energetikai tanúsítás. Telefon: 06-30-655-7825.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTON-SZERELÉST, CSEMPÉZÉST, 
VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS ASZTALOS
MUNKÁT VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

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

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés ügyintézéssel! 06-
20-961-6153, www.mesterur.hu.

ÜGYVÉDI IRODA A VÁRBAN
KKeeddvveess  rrééggii  ééss  úújj  üüggyyffeelleeiimmeett  ttáájjéékkoozzttaattoomm,,  hhooggyy
TTóótthhnnéé  DDrr..  NNaaggyy  EErrzzsséébbeett  üüggyyvvééddii  iirrooddáájjaa  aazz  II..  kkeerrüü--
lleettbbee,,  aazz  ÚÚrrii  uuttccáábbaa  kkööllttöözzöötttt..  JJooggii  ttaannááccssaaddááss,,  mmeeggbbíízz--
hhaattóó,,  ggyyoorrss  üüggyyiinnttéézzééss,,  kkeerrüülleettii  llaakkoossookknnaakk  kkeeddvveezz--
mméénnyy..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--99664488--554411..

TTaakkaarrííttáásstt vállal, precíz, leinformálható hölgy. Telefon:
0620-370-8456.

AAddóóbbeevvaallllááss  kkéésszzííttééss,,  kköönnyyvveellééss..  
AAddóóvváállttoozzáássookkkkaall  kkaappccssoollaattooss  ttaannááccssaaddááss..  

EEllõõzzeetteess  bbeejjeelleennttkkeezzééss  aallaappjjáánn..  
TTeelleeffoonn::  ++33662200--882233--00220077,,

wwwwww..eelleekkttrroonniikkuussbbeevvaallllaass..hhuu..

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

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

LLééppccssõõhháázzttaakkaarrííttáásstt, ablaktisztítást vállalunk. Metz
Máté, 0620-349-5395.

OOkkttaattááss

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

EEggéésszzsséégg

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

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

Gondozás

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

Meghívó
A Budavári Német Önkormányzat

az 1945-ben elesett védõkre emlékezik
2012. február 10-én 

este 18.00 órakor
MAGYARORSZÁGI NÉMET

NEMZETISÉGIEK BUDAPEST
VÉDELMÉBEN

címmel
Dr. Számvéber Norbert 

hadtörténész tart elõadást
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Tóth Ágoston termében
(Budapest, I. Kapisztrán tér 2-4.)

Az elõadás után ökumenikus 
megemlékezést tartunk 
a Magdolna-toronynál.

Adás-vétel

Szolgáltatás

Oktatás

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! 

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

varnegyed@budavar.hu

Senior mentorokat keresnek
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55
év feletti felnõtteket keres, hogy - mint mento-
rok és oktatók - az olvasás elsajátításában segít-
senek a helyi általános iskolás diákoknak.
Legyen Ön is a Senior Mentor Program tagja: se-
gítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen vegye
a tanulmányi akadályokat, dolgozzon együtt
csapatban más idõsebb felnõttekkel és kapjon
havi ösztöndíjat! A pedagógiai tapasztalat nem
elõfeltétel. További információ: 0620-807-
3268, www.civilvallalkozasok.hu, info@civil-
vallalkozasok.hu.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001122..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Január 13.
Január 27.
Február 10.
Február 24.
Március 9.
Március 23.

Április 6.
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
Január 4.

Január 18.
Február 1.

Február 15.
Február 29.
Március 14. 
Március 28.
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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  

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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Koncert a Városházán
Február 5-én, vasárnap 16 órától a Purcell Kórus és az
Orfeo Zenekar adnak koncertet a Városházán. Vezényel:
Szutrély Katalin. A belépés ingyenes.
Mûsor: Franz Tunder: Wend ab deinen Zorn, lieber Herr,
mit Gnaden.
Johann Sebastian Bach :„Christ lag in Todes Banden” -
kantáta BWV 4.
Franz Schubert: Sehnsucht, D. 656 Gesang der Geister
über den Wassern, D. 714.
Johannes Brahms: Der Fiedler, WoO posth. 35 No. 4. Da
unten im Tale, WoO posth. 35 No. 5. Bei nächtlicher Weil,
WoO 34 No. 3. In stiller Nacht, WoO 34 No. 8. Es stunden
drei Rosen, WoO 33 No. 43.  Nachtigall, sag, WoO 33 No.
48. 
Hugo Wolf: Der Feuerreiter (kórusra és zongorára).

Hadtörténeti Intézet és Múzeum
(Budapest, I., Kapisztrán tér 2-4.)
Február 10-én este 6 órakor a Budavári Német Önkor-
mányzat az 1945-ben elesett védõkre emlékezik a Tóth
Ágoston teremben. Magyarországi német nemzetiségiek
Budapest védelmében címmel dr. Számvéber Norbert
hadtörténész tart elõadást. Az elõadás után ökumenikus
megemlékezést tartanak a Magdolna-toronynál.

Vízivárosi Galéria
(Budapest, II., Kapás u. 55.)
LEDA-Ligeti Erika Digitális alkotómûhely. Számító-
képek-digitális nyomatok, szobrok. Kiállító mûvészek:
Gábor Éva Mária, Kelecsényi Csilla, Lévay Jenõ, Perger
László Gyula, Péter Ágnes, Szanyi Tibor, Szöllõsy Enikõ.
A kiállítás január 31-ig látogatható. 

Magyar Nemzeti Galéria
(Budavári Palota, Szent György tér 2.)
Új idõszaki kiállítások: Hõsök, királyok, szentek. A ma-
gyar történelem képei és emlékei. Megtekinthetõ: 2012.
augusztus 26-ig. C épület, I. emelet. Kortárs festõk a
magyar történelemrõl. ,,Hazánk múltja, jelene és jövõje
gyermekrajzpályázat.  Megtekinthetõ: 2012. augusztus
26-ig. C épület, földszint.
22001122..  ffeebbrruuáárr  33.. MNG Extra. Szentendre és Nagybánya
Ferenczy Károly szemével, a magyar történelmi emlé-
kezet képei, valamint Munkácsy Mihály világa várja  a lá-
togatókat február 3-án este tíz óráig.

Balassi Intézet
(Budapest, I., Somlói út 51.)
Látom. – Látod? címmel nyílt kiállítás Kass Eszter képzõ-
mûvész festményeibõl a Balassi Intézetben. A tárlat,

melyen a színekben gazdag, organikus mûvek és a szi-
gorúbb, de természet ihlette, geometrikus formák kü-
lönleges egységet alkotnak, 2012. február 15-ig látható.
További információ: www.balassi-intezet.hu

Hagyományok Háza
(Budapest, I., Corvin tér 8.)
Magyar Állami Népi Együttes: Földön apám fia volnék -
FFeebbrruuáárr  77..,,  88..,,  1155..0000  óórraa..

Magyar Állami Népi Együttes: Naplegenda - FFeebbrruuáárr
1100..  ppéénntteekk,,  1199..0000  óórraa..

Magyar Állami Népi Együttes: Földön apám fia volnék.
Almárium nagyecsedi és csengeri hagyományõrzõkkel -
FFeebbrruuáárr  1111..  sszzoommbbaatt,,  1177..0000  óórraa..

Bõrmûves elõadássorozat: február 18. 10.00-15.00
óráig. A februári témák: 10-12 óra: A csizma – elõadó:
Torma László. 13-15 óra: „Ahogy én dolgozom” – elõ-
adó: Kovács J. Attila csizmadia, cipész. Részvételi díj:
1.000,- Ft/fõ/nap.

AApprróókk  ttáánnccaa..  Kézmûveskedéssel egybekötött
gyerektáncház- Február 3., 10., 17., 24. 
A táncházak péntekenként 17 órától 18.30-ig tartanak
a közösségi teremben. Belépõdíj: 500 Ft/fõ (2 éves kor
alatt a belépés díjtalan).

A zalaegerszegi gébárti Kézmûvesek Háza közösség-
vezetõinek kiállítása (I., Szilágyi Dezsõ tér 6.) Nyitva tar-
tás: hétfõ-csütörtök: 10.00-16.00, péntek: 10.00-
13.00. A kiállítás 2012. január 24. és március 2. között
látogatható.

20 éves a dr. Kresz Mária Alapítvány – Fazekas
Központ. Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum kiállító-
terme (Budapest,I., Fõ u 6.) Nyitva tartás: kedd-szombat
10.00-18.00. A kiállítás február 11-ig látogatható.

Velünk élõ népmûvészet mesterei: Verseghy Ferenc
fazekas. A kiállítás 2012. február 21. és március 24. kö-
zött látogatható. Népi iparmûvészetünk elmúlt 50 éve:
„Alkotók-tárgyak-folyamatok” A Magyar Népi Iparmû-
vészeti Múzeum állandó kiállítása.(Budapest, I., Fõ u 6.)

Mezõgazdasági Könyvtár
(Budapest, I., Attila út 93.)
Az Országos Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumen-
tációs Központ tisztelettel meghívja a kerület lakóit
Keresztes Zsuzsanna rongyképész, Utazásaim  – sze-
kérrel címû kiállításának megnyitójára.

Idõpont: 2012. február 2., 18 óra. A kiállítást megnyit-
ja: dr. Oláh István fõszerkesztõ. Közremûködik: dr.
Meskó Bánk elõadómûvész. Helyszín: I. ker. Budapest,
Attila út 93. A kiállítás megtekinthetõ: 2012. február 2-
tól 29-ig, hétköznap: 9-18 óra között, szombat, vasár-
nap: 10-16 óra között. 

PPrrooggrraammookk


