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Blaskó Péter múlt vasárnap a Vígszínház nagy-
színpadán egykori színházcsináló tanárára, a száz
esztendeje született Várkonyi Zoltánra emléke-
zett. Jó lenne tudni, vajon hogyan vélekedne a
mester ennyi év után hajdani tanítványáról? A fõ-
iskolán komolyan hitt benne? S most mit mon-
dana Csongornak, Don Quijote-nak, Peer Gynt-
nek, Galileinek, Lucifernek, Harpagonnak és az
Ember tragédiája szent emberének: Péter apos-
tolnak, akiket eddigi pályája során eljátszhatott?

Blaskó Péter gyerekkorától a színház bûvöleté-
ben él; egy ízben elárulta: „Édesanyám is erre a
pályára készült. Õ szerettette meg velem a színhá-
zat, az operát. Ám a dunabogdányi fõjegyzõ leá-
nya mégsem választhatta e ’ledér’ hivatást. Végül
öcsémnek és nekem sikerült megvalósítanunk az
álmait.”

A hitet és az erkölcsi tartást is otthonról hozta.
Amikor 2008-ban az akkori miniszterelnöktõl
nem vette át a Kossuth-díjat, nemcsak a szakma,
nemcsak a közönség, hanem az egész ország fel-
kapta a fejét. „Úgy gondoltam – mondta késõbb
–, áldozatot kell hozni, aminek árán elmondha-
tom a véleményemet és ez az a történelmi pillana-
ta életemnek, amikor szólhatok, ennek pedig ez
az ára, hogy nem vettem át a díjat. Ezt morális, lel-
kiismereti kérdésként éltem meg, ezért cseleked-
tem így.”

A kormányváltás után, 2011-ben Blaskó Péter
megkapta a legmagasabb mûvészi elismerést.
Pályáját rendületlenül folytatja tovább. Néhány
hónapja a Centrál Színházba „kirándult”, ahol a
Black Comedy címû vígjátékban játszik, a követ-
kezõ évadra pedig a Magyar Színháztól kapott
meghívást Szörényi – Bródy: Kõmûves Kelemen
címû rock-balladájának Vándor, azaz az öregem-
ber szerepére.

Blaskó Péter tíz év óta tagja a Nemzeti Színház
társulatának. A szó átvitt értelmében máris a
nemzet színésze, aki a magyar színház értékeire,
fejlõdésére és tisztaságára tette fel az életét.
„Nyilván az ember azért gyakorolja hittel ezt a hi-
vatást, mert azt gondolja, hogy változtatni tud.
Az ember fiatalon, középkorúan és idõsen is sze-
retné megváltani a világot, ami egyre kevésbé si-
kerül és egyre reálisabban látja, hogy ez lehetet-
len. Én abban hiszek, és arra gondolok mindig,
amikor egy szerepre készülök, hogy talán a nézõ,
ha megnéz egy jó elõadást, amiben részt veszek,
akkor másképp áll fel a székbõl, mint ahogy oda
leült. Talán ez lenne a színház hivatása, hogy az
embereket elgondolkoztassa, megváltoztassa a
szó jó értelmében. Nem kioktatva, hanem lelki-
leg felrázva, hitet, erõt adva, hogy tovább gondol-
va az elõadás erkölcsi üzenetét, azt a saját maga
számára is levonva, egy kicsit megváltozva létez-

zen tovább a világ” – vallotta egy interjúban.
2012-ben – a Budavári Önkormányzat képvise-
lõ-testületének döntése alapján – Blaskó Péter
veheti át a Budavár Díszpolgára elismerést.

Az ünnepség május 20-án 16.00 órakor lesz a
Városházán (Budapest, I., Kapisztrán tér 1.).

Blaskó Péter lesz 
Budavár díszpolgára

Dixieland koncert a Kapisztrán téren

Világslágerek 
magyarul
Idén elsõ alkalommal, az önkormányzat jóvol-
tából két programon is részt vehetnek a május
27-én a Kapisztrán térre ellátogató családok.
Délelõtt a már hagyományos gyermeknapra
várják a legkisebbeket és szüleiket, míg aznap
este hagyományteremtõ pünkösdi dixieland
koncert szórakoztatja a várhatóan szép számú
közönséget. 

A Kapisztrán téren délután 19.00 órai kez-
dettel megrendezésre kerülõ ingyenes rendez-
vény házigazdája az a Papa Jazz Seven zenekar
lesz, amely saját mûfajában páratlan reperto-
árral büszkélkedhet. 

A Budaváron most elõször fellépõ, alapve-
tõen a dixieland, ragtime és a tradicionális
jazz számokat játszó formáció ugyanis az egyet-
len olyan hazai együttes, amely a legnépsze-
rûbb külföldi örökzöldeket, többek között a
Hallo Dolly-t is magyarul adja elõ. Legalább
ennyire izgalmasak a jól ismert magyar szá-
mok, a Szállj szállj madár, a Még ma éjjel bol-
doggá tehetsz vagy éppen Kazal László slágere-
inek dixie átiratai. Nem véletlen, hogy három
énekes színesíti a csapatot, akik emellett kitû-
nõen játszanak többfajta fúvós hangszeren is
– tudtuk meg a közel húsz éven keresztül a ke-
rületben élõ Makó Lászlótól. A zenekarvezetõ
elmondta, hogy igyekeznek egy kifejezetten vi-
dám, jól táncolható összeállítással megörven-
deztetni a koncertre ellátogató családokat. 

Az egész nap tartó esõs idõ miatt május 7-én, kis-
sé formabontó módon, nem a Nemzeti Tánc-
színház homlokzatán elhelyezett dombormûnél,
hanem az épület elõcsarnokában emlékeztek
meg arról, hogy 1800-ban ezen a napon Ludwig
van Beethoven játszott a színház színpadán.

A közönséget – amelynek soraiban ott láttuk
többek között a Beethoven Budán rendezvényso-
rozat korábbi fellépõit: Gyöngyösi Ivett zongo-
ramûvészt, Vashegyi Györgyöt az Orfeo zenekar
vezetõjét és feleségét Szutrély Katalin énekmû-
vészt, valamint Eduardo Graf Lichnowskyt,
Beethoven egykori támogatójának leszárma-
zottját – dr. Nagy Gábor Tamás köszöntötte. A
polgármester bevezetõben elmondta, hogy a
Budavári Önkormányzat az egykori hangver-
seny kétszázadik évfordulója alkalmából, 2000-
ben avatta fel a márványtáblát. Utalt rá, hogy az
épület bejárata mellett egy másik tábla annak ál-
lít emléket, hogy 1790-ben ezek között a falak
között került sor az elsõ magyar nyelvû színi elõ-
adásra, e hely tehát a kultúra egyik fontos budai
helyszíne.

Az ünnepség szónoka ezt követõen felidézte a
korabeli eseményeket. Beethoven József nádor
meghívására érkezett Budára, ahol a fõherceg,
felesége, a cári udvarból származó Alexandra
Pavlovna tiszteletére rendezett névnapi ünnep-
séget. Beethovenrõl, az akkoriban már ismert
mûvészrõl köztudott volt, hogy ritkán adott
koncertet, és a szalonok helyett szívesebben lé-
pett fel színházakban. 1800 tavaszán Bécsbõl ér-
kezett Budára. (A mester ezt követõen még egy al-
kalommal, 1807. szeptember 13-án adott Ma-
gyarországon hangversenyt: Kismartonban a C-
dúr mise õsbemutatóját tartották Beethoven ve-
zényletével.) 

A polgármester a budaváriak nevében arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy az itt élõknek jelentõs ér-
ték a mûvész fellépésének felidézése. Fontos,
hogy emléktábla jelzi az évfordulót, de ennél is

fontosabb, hogy Beethoven mûvei évrõl évre fel-
csendüljenek. A rádiók és CD-k világában ritka
kincs az élõ elõadás megismételhetetlen varázsa.
Annak a reményének adott hangot, hogy az em-
beriség koncertkincse nem veszhet el, és a hang-
verseny-hallgatás kultusza sohasem megy ki a di-
vatból. -Az elõadómûvész ugyanis nem csupán
technikai ételemben idézi a szerzõt – folytatta a
szónok –, hanem annak alkotótársa is. A hallga-
tóság a tökéletes produkcióhoz nyitottságával és
érdeklõdésével járulhat hozzá. 

Az ünnepi hangverseny elõtt dr. Nagy Gábor
Tamás bemutatta az est szólistáját, a Nemzetközi
Liszt Ferenc zongoraverseny gyõztesét, Balog

Józsefet, akinek Erard zongorán készült CD-fel-
vétele a Budavári Önkormányzat támogatásával
készült. A közönség a felcsendülõ mûvek keletke-
zésérõl is hallhatott néhány érdekes tényt, majd
beszéde zárógondolataként a polgármester Beet-
hovent idézte, így ajánlva az emlékhangversenyt
az érdeklõdõk figyelmébe: „Aki megérti a zené-
met, annak meg kell szabadulnia.” 

(Összeállításunk az 5. oldalon)

Az élõ muzsika varázsa



2 Várnegyed XVII. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM, 2012. MÁJUS 18., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének (továbbiakban:
Önkormányzat) 8/2012. (IV. 27.) önkor-
mányzati rendelete a 2011. évi költségvetés
végrehajtásáról

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--
tteessttüülleettee  aazz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó  22001111..  éévvii  CCXXCCVV..  ttöörr--
vvéénnyy  9911..  §§--áábbaann  kkaappootttt  ffeellhhaattaallmmaazzááss  aallaappjjáánn,,  aazz  AAllaapp--
ttöörrvvéénnyy  3322..  cciikkkk  ((11))  bbeekkeezzddééss  ff))  ppoonnttjjáábbaann  ééss  aa  hheellyyii  öönn--
kkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó  11999900..  éévvii  LLXXVV..  ttöörrvvéénnyy  1166..  §§  ((11))
bbeekkeezzddéésséébbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  ffeellaaddaattkköörréébbeenn  eelljjáárrvvaa  aazz
aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa..

1. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011. évrõl szó-
ló beszámolót 10.982.954 e Ft bevételi fõösszeggel (eb-
bõl a Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat tárgyévi
bevétele 9.738.269 e Ft, a kisebbségi önkormányzatok
tárgyévi bevétele 3.574 e Ft) jóváhagyja az 1., 2., 2/a., 24.
sz. mellékleten részletezettek szerint, illetve a kisebbségi
önkormányzatok bevételeinek részletezését a 2/b. sz.
mellékletek tartalmazzák.

2. § 
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011. évrõl szó-
ló beszámolót 9.416.151 e Ft kiadási fõösszeggel hagyja
jóvá a 3., 3/a., 3/b., 3/c., 5., 5/a., 5/b., 5/c., 6., 7., 7/a. sz.
mellékleten részletezettek szerint. A kisebbségi önkor-
mányzatok kiadásainak részletezését a 3/d. sz. melléklet
tartalmazza.

3. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011. évi he-
lyesbített pénzmaradványt 3.553.417 e Ft-tal fogadja el
(ebbõl a tárgyévi módosított pénzmaradvány 1.365.064
e Ft) a 10. sz. és a 10/a. sz. melléklet szerint. Az Önkor-
mányzati Hivatal pénzmaradványát a 11. sz. melléklet
mutatja be. Az állami normatív és kötött felhasználású tá-
mogatások elszámolását a 11/a. sz. melléklet szerint fo-
gadja el. Az intézmények pénzmaradvány elszámolását a
12., 12/a., b. sz. melléklet szerint fogadja el, illetve hagyja
jóvá a mellékleten felsorolt feladatok fedezetére. A ki-
sebbségi önkormányzatok pénzmaradvány elszámolását
a 13/a-d. sz. melléklet szerint tudomásul veszi. A tartalé-
kok alakulását a 4. sz. melléklet szerint fogadja el.

4. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011. évi költ-
ségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló
tájékoztatót a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

5. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormányzat
2011. évi bevételeirõl és kiadásairól szóló mérlegszerû
kimutatást a 9. sz. melléklet szerint fogadja el, a kisebbsé-
gi önkormányzatok mérlegszerû kimutatásait a 9/a-d. sz.
melléklet szerint tudomásul veszi.

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

7. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011. évi költ-
ségvetés végrehajtásáról szóló könyvvizsgálói záradék-
kal ellátott egyszerûsített mérleget (14. sz. melléklet),
egyszerûsített pénzforgalmi jelentést (15. sz. melléklet)
és egyszerûsített pénzmaradvány kimutatást elfogadja
(16. sz. melléklet).

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

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

10. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzati
lakásértékesítés bevételeinek felhasználásáról szóló el-
számolást a 18. sz. melléklet szerint fogadja el.

11. §
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselõ-
testülete a 2011. évben önként vállalt feladatainak költ-
ségvetési súlyáról készült tájékoztatót tudomásul veszi
(20. sz. melléklet szerint).

12. §
Ezen rendelet 2012. április 27-én lép hatályba, kihirdeté-
sérõl a Jegyzõ gondoskodik. 

*    *    *
A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének 9/2012. (IV. 26.)
önkormányzati rendelete a Budapest I. ke-
rület Budavári Önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetésrõl szóló 3/2012. (III. 2.) önkormány-
zati rendelet módosításáról

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKéépp--
vviisseellõõ--tteessttüülleettee  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó  11999900..
éévvii  LLXXVV..  ttöörrvvéénnyy  ((ttoovváábbbbiiaakkbbaann  ÖÖttvv..))  9911..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéé--
sséébbeenn  ééss  aazz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó  22001111..  éévvii  CCXXCCVV..  ttöörr--
vvéénnyy  3344..  §§--áábbaann  kkaappootttt  ffeellhhaattaallmmaazzááss  aallaappjjáánn,,  aazz
AAllaappttöörrvvéénnyy  3322..  cciikkkk  ((11))  bbeekkeezzddééss  ff))  ppoonnttjjáábbaann  ééss  aazz  ÖÖttvv..
1166..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  ffeellaaddaattkköörréébbeenn
eelljjáárrvvaa  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt
22001122..  éévvii  kkööllttssééggvveettéésséérrõõll  sszzóóllóó  33//22001122..  ((IIIIII..  22..))  öönnkkoorr--
mmáánnyyzzaattii  rreennddeelleettéénneekk  ((ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáá--
ssáárróóll  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

1. §
A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat bevételei) „2.§ A Képviselõ-testület a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2012. évi
módosított összes bevételi elõirányzatát 11.919.084 e
Ft-ban állapítja meg.

A bevételek részletezését az alábbi mellékletek szerint
fogadja el:

1. sz. melléklet: 2012. évi bevételek elõirányzat-cso-
portok szerinti bontásban összesen (Fõösszesítõ),

2. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2012. évi bevé-
telei,

3. sz. melléklet: A helyi önkormányzat által irányított
költségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkor-
mányzati hivatalt is) 2012. évi bevételei.

2. §
A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat kiadásai) „3.§ A Képviselõ-testület a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2012. évi
módosított összes kiadási elõirányzatát 11.919.084 e Ft-
ban állapítja meg. 

A bevételek részletezését az alábbi mellékletek szerint
fogadja el:

4. sz. melléklet: 2012. évi kiadások kiemelt elõirányza-
tonkénti bontásban összesen (Fõösszesítõ),

5. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2012. évi mûkö-
dési kiadásai,

6. sz. melléklet: A helyi önkormányzat által irányított
költségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkor-
mányzati hivatalt is) 2012. évi mûködési kiadásai,

7. sz. melléklet: 2012. évi tartalékok általános és cél-
tartalék szerinti bontásban,

8. sz. melléklet: A helyi önkormányzat és az általa irá-
nyított költségvetési szervek (intézmények) 2012. évi
beruházási kiadásai összesen, valamint a lakástámogatás
(munkáltatói kölcsön) tervezett összege,

8/a. sz. melléklet: Intézmények 2012. évi beruházásai-
nak részletezõ kimutatása,

9. sz. melléklet: A helyi önkormányzat és az általa irá-
nyított költségvetési szervek (intézmények) 2012. évi
felújítási kiadásai összesen,

9/a. sz. melléklet: Intézmények 2012. évi felújításainak
részletezõ kimutatása.

3. §
HHaattáállyybbaa  llééppééss

A Rendelet 2012. április 26-án lép hatályba.

*    *    *
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 10/2012 (IV. 27.) ön-
kormányzati rendelete az építményadóról
szóló 22/1998. (XII. 22.) Kt. rendelet (a to-
vábbiakban: Rend.) módosításáról

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--
tteessttüülleettee  aa  hheellyyii  aaddóókkrróóll  sszzóóllóó  11999900..  éévvii  CC..  ttöörrvvéénnyy  11..  §§
((22))--((33))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  kkaappootttt  ffeellhhaattaallmmaazzááss  aallaappjjáánn  aazz
AAllaappttöörrvvéénnyy  3322..  cciikkkk  ((11))  bbeekkeezzddééss  hh))  ppoonnttjjáábbaann  ééss  aa  hheellyyii
öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó  11999900..  éévvii  LLXXVV..  ttöörrvvéénnyy  1166..  §§
((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  ffeellaaddaattkköörréébbeenn  eelljjáárrvvaa
aazz  ééppííttmméénnyyaaddóórróóll  sszzóóllóó  2222//11999988..  ((XXIIII..  2222..))  KKtt..  rreennddeellee--
tteett  aazz  aalláábbbbiiaakk  sszzeerriinntt  mmóóddoossííttjjaa..

1. §
A Rend. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép: 

(Adómentesség, adókedvezmény)
„4. (1) Mentes az adó alól

a) a Htv.  3. § (2)-(3) bekezdésében, valamint 13. §-
ában felsoroltakon túl

b) a magánszemély lakás céljára szolgáló építménye,
kivéve, ha az építmény székhelyként, telephelyként, vagy
fióktelepként szerepel valamely hatóság nyilvántartásá-
ban.”

2. §
HHaattáállyybbaa  llééppééss

A rendelet 2012. május 15-én lép hatályba, és a rendelet
a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

IInnddookkllááss:: az építményadóról adóról szóló 22/1998. (XII.
22.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rend.) módosításához

A rendelet 1. §-ához:
Az építményadó alóli mentesség szabályait módosítja,

a mentességi kört bõvíti.
A rendelet 2. §-ához:
A rendelet hatálybalépésérõl rendelkezik.

*    *    *
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 11/2012. (IV. 27.) ön-
kormányzati rendelete a telekadóról szóló
29/1995. (XII. 29.) Kt. rendelet (a továbbiak-
ban: Rend.) módosításáról

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--
tteessttüülleettee  aa  hheellyyii  aaddóókkrróóll  sszzóóllóó  11999900..  éévvii  CC..  ttöörrvvéénnyy  11..  §§
((22))--((33))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  kkaappootttt  ffeellhhaattaallmmaazzááss  aallaappjjáánn  aazz
AAllaappttöörrvvéénnyy  3322..  cciikkkk  ((11))  bbeekkeezzddééss  hh))  ppoonnttjjáábbaann  ééss  aa  hheellyyii
öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó  11999900..  éévvii  LLXXVV..  ttöörrvvéénnyy  1166..  §§
((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  ffeellaaddaattkköörréébbeenn  eelljjáárrvvaa
aa  tteelleekkaaddóórróóll  sszzóóllóó  2299//11999955..  ((XXIIII..2299..))  KKtt..  rreennddeelleetteett  aazz
aalláábbbbiiaakk  sszzeerriinntt  mmóóddoossííttjjaa..

1. §
A Rend. 7/A. § 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Értelmezõ rendelkezések)

„7/A. § 1. A Htv. 52. § 16. pontjában meghatározott te-
lek.” 

2. §
HHaattáállyybbaa  llééppééss

A rendelet 2012. május 15-én lép hatályba, és a rendelet
a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

IInnddookkllááss:: a telekadóról szóló 29/1995. (XII.29.) Kt. ren-
delet (a továbbiakban: Rend.) módosításához

A rendelet 1. §-ához:
Alapvetõ fogalmak közül a telek fogalmi meghatározá-

sát módosítja.
A rendelet 2. §-ához:
A rendelet hatálybalépésérõl rendelkezik.

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

Önkormányzati rendeletek

A szlovéniai Budanje helyi közösség elnöke,
Zmago Košina 2010 augusztusában Magya-
rország ljubljanai nagykövetségéhez fordult a
településen található Mária-templom mellett
állt magyar huszár emlékmû helyreállításának
támogatása érdekében. A költségek java részét a
helyi szlovénok állják, a hiányzó másfél millió
forint elõteremtéséhez kérik a magyarok segítsé-
gét. A nagykövetség partnere a magyarországi
adománygyûjtésben a Budakeszi Kultúra Ala-
pítvány. A Budavári Önkormányzat a kép-
viselõ-testület áprilisi döntése alapján 400 ezer
forinttal támogatja a szobor helyreállítását.

1813 õszén, Trieszthez közel, magyar huszárok,
az 5. Radetzky huszárezred katonái a visszavonu-
ló francia alakulatokat üldözték. Rostás Pál köz-
huszár az alakulat tagjaként vett részt az összecsa-
pásban. A többszörös francia túlerõ ellen Rostás
volt, aki mintegy negyedórán át feltartóztatta a
franciákat, ezzel lehetõséget adva sebesült bajtár-
sainak a visszavonulásra. Rostás Pál hõsies tetté-
nek emlékezetét a helyi lakosok és a bajtársaik
méltán õrizték és életnagyságú szobrot állítottak
a jeles vitéznek. A szobor a II. világháborút köve-
tõ idõszakban nagyon megrongálódott.

A budanjei önkormányzat a helyi múzeum
szakértõinek bevonásával és a ljubljanai magyar
nagykövetséggel egyeztetve már megkezdte a
helyreállítási munkákat, s a szobor talapzatát és

környékét felújították. A szükséges
pénzügyi források nagyobbik részét
eddig a szlovén fél biztosította. A
helyreállítás a település összefogásá-
val, a helyiek önkéntes munkájával
és a szlovén honvédelmi minisztéri-
um támogatásával valósult meg.

A visszamaradó feladat az egész
alakos szobor helyreállítása, mely-
nek koordinálását a ljubljanai ma-
gyar nagykövetség, míg a magyaror-
szági adománygyûjtést a Budakeszi
Kultúra Alapítvány végzi.

A nagykövetség célja, hogy a szo-
bor Rostás Pál halálának 199. évfor-
dulójára, 2012 októberére elkészül-
jön. A helyreállítás teljes költsége
16.725 euro, amelynek jelentõs ré-
szét, 10.375 eurot a szlovén fél fizeti.
A fennmaradó 5050 eurot a magyar fél vállalta
magára.

A hiányzó, másfél millió forintnyi összeghez
már hozzájárult a Honvédelmi Minisztérium
Hadisírgondozó Hivatala, s a szlovéniai magyar
közösség is megkezdte gyûjtését a szobor helyre-
állítására. A Magyar Huszár és Katonai Hagyo-
mányõrzõ Szövetség is felvállalta a támogatást és
a részvételt a gyûjtésben. 

Az emlékmû felújítása támogatásra méltó tisz-
telgés a magyar katonai vitézség elõtt, s figyelem-

re méltó, hogy ez egy szlovén kezdeményezés,
melyhez hasonló példával ritkán találkozhatunk
a hazánkkal szomszédos országokban az ottani
magyar történelmi emlékek esetében.  

Az adományokat a Budakeszi Kultúra Ala-
pítvány az OTP 11742348–20015123 bank-
számlára várja. Az adomány küldésekor kérjük,
tüntessék fel: „Rostás Pál huszár” A gyûjtés koor-
dinátora Máthé László tanácsos, a szlovéniai
magyar nagykövet helyettese. E-mail: lmathe@-
kum.gov.hu. 

Adományokat várnak a szobor helyreállítására

Rostás Pál, a hõs magyar huszár

AA  mmeelllléékklleetteekk  oollvvaasshhaattóókk  aazz  üüggyyffééllsszzoollggáállaattii  iirrooddáánn  ééss  aazz  öönnkkoorr--
mmáánnyyzzaatt  hhoonnllaappjjáánn::  wwwwww..bbuuddaavvaarr..hhuu..

A magyar huszár szobra Budanjében egy régi fotón

A szlovének már felújították a szobor környékét és talapzatát
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A képviselõ-testület döntése értelmében áp-
rilis 1-tõl Bércesi János vezeti a Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központot. A
pályázat útján kiválasztott intézményvezetõ
egy olyan szolgáltató jellegû intézmény kiala-
kításában gondolkodik, amely állandó kap-
csolatot tart fenn a lakossággal, kiemelt fi-
gyelmet fordítva a leginkább veszélyeztetett
társadalmi csoportokra. Bércesi Jánossal be-
szélgettünk.
s Azt szokták mondani, hogy a szociális munka
olyan segítõ hivatás, amelyre már gyermekkor-
ban fel kell készülni. Önnel is ez történt?

Utólag visszatekintve úgy érzem, igen! Szé-
kesfehérváron jártam gimnáziumba, 1998-
ban érettségiztem, aztán elkezdtem egy helyi
fõiskolán tanulni, de az életem úgy alakult,
hogy felébredt bennem a papi hivatás gon-
dolata. Ez nem volt véletlen, hiszen vallásos
családban nõttem fel, gyermekkoromban
számos egyházi példaképpel kerültem köz-
vetlen kapcsolatba. 1999-tõl kezdve öt éven
át voltam kispap, ez idõ alatt Kárpátalján az
ottani ferences barátok között még temet-
tem is. Végül mégsem szenteltek fel, mert
hosszas önelemzés után arra jutottam, hogy
lelkileg, szellemileg nem vagyok készen a pa-
pi hivatásra, ezért az egyetemet világi teoló-
gusként fejeztem be.
s Hogyan került mégis a szociális munka vilá-
gába?

Az egyház világi feladatai közül mindig a
karitász, a segítõ szeretet mindennapi gya-
korlása vonzott leginkább. Szívesen foglal-
koztam gyerekekkel, idõsekkel, hátrányos
helyzetûekkel és kisebbségekkel is. Ezen a pá-
lyán szerettem volna elindulni, ami sikerült,
hiszen az akkori szabályok szerint teológusi
végzettséggel módom nyílt elhelyezkedni a
székesfehérvári Kríziskezelõ Központban,
mint mentálhigiéniás csoportvezetõ. 2006-
ban kerültem a Vöröskereszthez, Pest megyé-
ben, ahol intézményvezetõként elsõsorban a
hajléktalan ellátással foglalkoztam. A gya-

korlati tapasztalás mellett folyamatosan ké-
peztem magam, gyermek és ifjúságvédelmi
tanácsadó szakképesítést szereztem a Sapi-
entia Szerzetes Hittudományi Fõiskolán,
amely kifejezetten a teológián alapuló szociá-
lis képzést biztosított. Ezt követõen a SOTE-
en a szociális munka mesterképzést is elvé-
geztem.
s Intézményvezetõként dolgozott a hajléktalan
ellátásban, mégis a váltás mellett döntött. Mi
volt ennek az oka?

Szakmailag és emberileg is sokat kaptam a
Vöröskereszttõl, azonban a pest megyei
munka folyamatos ingázással járt, ami - be-
vallom – elvette az erõm jelentõs részét. Egy
idõ után úgy éreztem, hogy ennyi utazás mel-
lett nem tudom azt a teljesítményt nyújtani,
amit elvárnék magamtól. Az elsõ gyerme-
kem megszületése után, pedig szerettem vol-
na több idõt tölteni a családdal. Ezen okok

vezettek arra, hogy jelentkezzek a Budavári
Önkormányzat pályázatára, amelyet sikerült
elnyernem. Természetesen ez nagy megtisz-
teltetés, és komoly szakmai kihívás számom-
ra, aminek igyekszem is megfelelni.
s Milyen elképzelésekkel jött a kerületbe?

Egy civil, nonprofit szervezettõl érkeztem,
ahol a feladatok különböznek az önkor-
mányzati feladatoktól, de az ott elért eredmé-
nyek egy része biztosan adaptálható. Ilyen le-
het a források bõvítése, a pályázatokon való
hatékonyabb részvétel, ami azért fontos,
mert a szociális szféra lehetõségei behatárol-
tak. Érdemes jobban nyitni azon rétegek felé
is, akikkel rászorulóként még nem találko-
zunk, viszont szociális szempontból veszé-
lyeztetettek. Itt a cél a prevenció, a megelõ-
zés. A másik irány a közösségépítés, azok
összehozása, akik kapcsolatok nélkül élnek,
hiszen manapság az elidegenedés az egyik
legnagyobb társadalmi probléma Magyaror-
szágon. Ezek egytõl-egyig olyan célok, ame-
lyek összeegyeztethetõek a Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgáltatási Központ klasszikus
feladataival. A szakmai háttér eddig is ren-
delkezésre állt, most azon dolgozunk, hogy
ezt a tudást annak az újfajta szemléletnek a
szolgálatába állítsuk, hogy a kerületi lakosok
egymás iránti figyelmét, gondoskodását még
inkább felébresszük, és az öngondoskodás
készséget fejlesszük.
s Kik fordulhatnak Önökhöz, milyen szolgálta-
tásokkal várják a kerületi polgárokat?

A Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ integrált intézményként mûködik,
számos szolgáltatási formával, hat különbö-
zõ telephellyel. Az Attila út 89. alatt családse-
gítõ és gyermekjóléti szolgáltatásokat, közös-
ségi pszichiátriai szolgáltatást nyújtunk.
Mindenkit szívesen várunk, aki úgy érzi,
hogy segítségre szorul, illetve környezetében
olyan családot ismer, amelynek szüksége le-
het szociális illetve mentálhigiénés segítség-
nyújtásra. - kn - 

Új vezetõ a Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ élén 

Száz éves lenne Ottlik Géza

Gondolatok 
az Attila utcából

Idén lenne száz éves Ottlik Géza. A jeles évforduló alkal-
mából koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a
Budavári Önkormányzat az Iskola a határon címû regény
írójának egykori Attila úti lakóháza elõtt, ahol 1958-tól
egészen 1990-ben bekövetkezett haláláig élt és alkotott.

Az ember ott kezdõdik, hogy teremt valamit, ami nincs.
Valakinek lenni a semmibõl. Nem a legkisebb, hanem a leg-
nagyobb ellenállást keresni. Csak azt érdemes megcsinálni,
ami lehetetlen – idézte Hamvas Bélát köszöntõjében dr.
Nagy Gábor Tamás, aki úgy látja, Ottlik Géza emberként és
íróként egyaránt megvalósí-
totta a hamvasi gondolatot.
Cipi bácsi – ahogyan barátai
szólították – nem csupán ki-
váló író és mûfordító, hanem
szenvedélyes bridzsjátékos is
volt, zseniális megoldásai
messze földön híressé tették.
Egyszer, valamikor a hatvanas
években egy különleges, ad-
dig nem ismert kombinációja
után megkérdezték tõle, hogy
mikor jutott eszébe ez a várat-
lan húzás. Cipi bácsi szeré-
nyen annyit válaszolt: 1958-
ban találtam ki, de vártam ve-
le, mert olyan szép – idézte
meg Ottlik Géza életszemléletét kerületünk polgármestere,
egyúttal elmondta, hogy tíz évvel ezelõtt az önkormányzat
éppen azért jelölte meg egy különleges, a kártyalapokat idé-
zõ márványtáblával az író egykori lakóházát, hogy ezzel is tu-
datosítsa az erre járókban és a kerület valamennyi polgárá-
ban Ottlik Géza kerületi kötõdését. 

A huszadik század egyik legnagyobb formátumú irodal-
máraként, az igazságra törekedve egyfajta lélektani küz-
delmet folytatott, ami – legalábbis nála - egyet jelentett az író
hitelességével. Nem véletlen az elhivatottsága, hiszen a kor-
szellem és katonai neveltetése dacára gyermekkora óta két
célja volt: íróvá és jó bridzsjátékossá lenni – az álmait pedig
sikerült is megvalósítania. Irodalmi pályája 1931-ben indult,
ekkor jelentek meg elsõ rövidebb szövegei, az 1939-ben a
Nyugatban leközölt írásáról Babits Mihály tömören annyit
mondott: tetszett! Az elismerés mindennél többet jelentett
Ottlik számára, aki ezzel teljes jogú tagja lett a Nyugat harma-
dik nemzedékének – beteljesült tehát az, amire mindig is vá-
gyott, hiszen végérvényesen befogadta az írótársadalom. 

Bár szakadatlan dolgozott, ennek ellenére összes munká-
ja alig tölt meg öt kötetet, igaz, a kritikusok szerint Ottlikot
abbahagyni lehet, de befejezni soha. Hogy kevesebb írása
született, abban az is közrejátszott, hogy az ötvenes évek elsõ
felében kiszorult az irodalmi életbõl, kényszerûségbõl kizá-
rólag mûfordítással foglalkozott. Csak 1957 után, a rend-
szer fokozatos puhulásával lett ismét „szalonképes”. Már
Attila úti otthonában élt, amikor 1959-ben megjelent fõ-
mûve az Iskola a határon, amelynek ismertségét köszönheti
– hívta fel a figyelmet dr. Nagy Gábor Tamás utalva arra az
inspiráló közegre is, amely akkortájt a Tabánt és a Krisz-
tinavárost jellemezte. 

„A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni,
nem újrarendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem
hozzáadni mindig” – olvasható az Iskola a határon címû re-
gényében. Ottlik Géza pedig hozzáadott, létrehozott valami
valóságosat, ami fontos mindnyájunknak. 

A megemlékezésen részt vett Singer Andorné Magdi né-
ni, aki ugyanabban a házban lakik, mint az író és idén ün-
nepli 101. születésnapját. A koszorúzáson elmondta, hogy
személyesen is ismerte Ottlik Gézát, aki sokszor feljárt hozzá
beszélgetni, sõt, még szavalt is neki.    

Május 7-én ünnepelte százegyedik szüle-
tésnapját az Attila út egyik társasházá-
ban élõ Palotás Mihály. A jeles évforduló
alkalmából szomszédjai kerti partival lep-
ték meg, a Budavári Önkormányzat ne-
vében  pedig  dr. Jeney Jánosné  alpolgár-
mester  köszöntötte a ma is jó egészségnek
örvendõ, szellemileg rendkívül friss Miska
bácsit, aki elmondása szerint az eltelt több
mint száz év alatt sem tudta megfejteni a
hosszú élet titkát. 

„Nem az a fontos, az ember hány éves, csak
a szíve legyen fiatal” – énekli Kazal László a
jól ismert Seress Rezsõ slágert. A megállapí-
tás különösen igaz a 101. születésnapját
nemrégiben ünneplõ Palotás Mihályra. A
már közel harminc éve az Attila úton, a
Tabán tõszomszédságában élõ Miska bácsi
1911. május 7-én született Csongrádon.
Szülei egyszerû parasztemberek voltak, akik
fiúkból is szántó-vetõ embert akartak farag-
ni. „Hat éves koromban édesanyám azt
mondta, itt vannak a libák, ezekre neked
kell vigyázni. Gyerekként sokat dolgoztam,
mégis sikerült leérettségiznem a helyi reál-
gimnáziumban, ráadásul jó tanuló is vol-
tam, rendszeresen elindultam az országos
tanulmányi versenyeken. Ennek ellenére
apám azt akarta, hogy foglalkozzam a föld-
del, nekem viszont más terveim voltak, a ka-
szát és a kapát inkább a katonaruhára cserél-
tem” – mesélt pályaválasztásának körülmé-
nyeirõl az ünnepelt. 

Elõször a Békéscsabai honvéd gyalogez-
redben teljesített szolgálatot, innen küldték
tiszti iskolára, amit 1932-ben osztályelsõ-
ként végzett el. Ezt követõen több állomás-
helye volt, többek között Szegeden a kilen-
cedik ezrednél kapott faladatot – ez volt
Horthy „háziezrede” -, illetve Csongrádon
levente parancsnoki pozíciót töltött be.

1942 nyarán már hadnagyként az orosz
fontra küldték, ahol egy ottani családnál
szállásolták el. 

„Sikerült összebarátkoznom a házigazdá-
immal, ez az ismeretség késõbb alapvetõen
befolyásolta az életemet. A doni katasztró-
fát a helyszínen éltem át, az elsõ kisebb gyõ-
zelmeink után a sokszoros túlerõvel már
nem tudtunk mit kezdeni. Pedig az eredeti
parancs szerint nem hagyhattuk volna el a
harcállásokat, azonban amikor láttam,
hogy az ezredem elmenekül, én is vissza-
küldtem az embereimet. Egyedül marad-
tam a bunkeromban, amikor a semmibõl
megjelent egy fõhadnagy, aki azt mondta,
hogy ne várjam meg míg ideér az ellenség.
Kalandos körülmények között sikerült az
arcvonal mögé kerülnöm, az oroszok azon-
ban mégis elfogtak és már majdnem fel-
akasztottak, amikor megjelent az egykori
szállásadóm és megmentette az életemet.
Miután hazajöttem, kineveztek a csongrádi
Leventeképzõ parancsnokának, majd Nagy-
váradon és Gyõrben teljesítettem szolgála-
tot” – osztotta meg háborús élményeit Palo-
tás Mihály, 

1945-ben Konkoly-Thege vezérkari száza-
dossal sikerült átjutnia az orosz oldalra,
ahol elõször az orosz parancsnok mellé osz-
tották be, majd fogolytáborba került, ahon-
nan csak 1947 végén engedték haza. Úgy
tûnt, hogy szerepet kaphat az akkortájt meg-
alakuló új magyar hadseregben, azonban
erre leventeparancsnoki beosztása miatt vé-
gül nem került sor. 

Katona múltja késõbb sem könnyítette
meg az életét, hiba helyezkedett el a bajai ta-
nácsnál, majd dolgozott Szentesen és
Szegeden, 1950-ben mégis eltanácsolták.
Az indoklás szerint ugyanis horthysta tiszt
nem lehetett közszolgálatban. 

„Visszamentem Szentesre, ahol egy bará-

tom közvetítésével mégis bejutottam a ta-
nácshoz, miután titokban tartottam a kato-
na múltamat. A sors fintora, hogy késõbb
áthelyeztek Szegedre, ahonnan pénzügymi-
nisztériumi revizorként 1977-ben mentem
nyugdíjba. Akkoriban a három gyermekem
közül a legidõsebb lányom és a fiam már
Budapesten élt én pedig szerettem volna a
közelükbe költözni. Sikerült egy ismerõ-
sömhöz bejelentkezni a Szarvas Gábor tér-
re, aztán 1984-ben az Attila útra, a mostani
lakásomba költöztem” – sorolta polgári kar-
rierjének legfontosabb állomásait Miska bá-
csi, aki nyugdíjasként is aktív életet él, hi-
szen a rendszerváltáskor többedmagával
megalapította a Volt Hadifoglyok Bajtársi
Szövetségét, amelynek azóta is elnöke.
Talán éppen ez hosszú életének titka, na
meg a minden reggel elfogyasztott szigorú-
an legalább 50 fokos kis kupica házi pálinka
és a nõi nem szeretete, ami – a százegy éves
tabáni polgár szerint – a legfontosabb éltetõ
erõ. - pp -

Születésnapján köszöntötték Palotás Mihályt

101 éves tabáni polgár

Palotás Mihály

Bércesi János 

Ottlik Géza

Elõadás a Lánchíd Körben
A Lánchíd Kör következõ összejövetele június 7-én, csütörtökön 17
órakor lesz. Téma: Horvátok a magyarokról. Elõadó: dr. Szilágyi Imre
történész, politológus, a Magyar Külügyi Intézet fõmunkatársa.
Helyszín: Budai Vigadó földszinti terem.

Beiratkozás a zeneiskolába
Új és régi növendékek beiratkozása a Farkas Ferenc Zeneiskolába
(1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42. II. emelet) a 2012/2013-as tanév-
re: 2012. június 13-án,  szerdán 12 órától 18 óráig, 2012. június 14-én,
csütörtökön 12 órától 18 óráig,

2012. június 15-én, pénteken 12 órától 18 óráig. Pótbeiratkozás,
szeptember elején a Zeneiskolában, a Lisznyai utca 40-42. szám alatti
épület 2. emeletén.

Ingyenes számítógép oktatás
A DélUtán, az idõsek lelkisegély szolgálata szeptembertõl nyugdíja-
soknak ingyenes számítógép oktatást tart. Jelentkezés a 06-30 377
9030-as mobilszámon (1093 Budapest, Közraktár u. 22. Tel./fax:
217-1821.).

RRöövviiddeenn
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Érettségi tétel lett 
a Krisztinaváros
Ki gondolná, hogy irodalom érettségin nem csak
költõk, írók nevei vagy mûcímek szerepelhetnek
egy remegõ kézzel kihúzott tétel-lapon? Ki hinné,
hogy egy városrész – a Krisztinaváros – is lehet iro-
dalomtétel? Ki ne csodálkozna, ha egy májusi éj-
szakán mondjuk egy Logodi utcai (Tábor utca)
ház elõtt mécsesekkel világító, egymásnak Kosz-
tolányi-verseket olvasó fiatalokkal találkozna?
Már pedig mindez évrõl évre megtörténik a Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimná-
zium érettségizõ diákjaival. Az éjszakai irodalmi
séta alapötletét az „Irodalmi séta Gyurkovics
Tiborral” címû film adta az iskolának. 

A Szent Gellért Általános Iskola és Gim-
názium ebben évben is az érettségi tételek közé
teszi a Krisztinaváros életét. 

2003-ben Kovács György producer, aki a
Krisztinaváros önkormányzati képviselõje, elha-
tározta, hogy filmet készít a városrész irodalmi
életérõl, irodalmi múltjáról, a hajdan itt élt
írókról, költõkrõl. Az ötlet tetszett dr. Nagy
Gábor Tamás polgármesternek, aki szívén vise-
li és támogatja a kerület kulturális életét, és a
film elkészítéséhez sikerült megnyerni az itt élõ
Gyurkovics Tibor, Kossuth díjas költõt is. Ket-
tejük kerületi sétáját, beszélgetését kamerákkal
rögzítve született meg az „Irodalmi séta Gyur-
kovics Tiborral” címû, a Krisztinaváros irodal-
mi életét bemutató film elsõ része. A polgármes-
ter és a költõ meglátogatták azokat a jelentõs
emlékhelyeket, amikhez a korábban itt élõ írók,
költõk kötõdnek. A városrész lakója volt Babits,
nem messze tõle élt Kosztolányi, egy kicsit ar-
rébb Ottlik Géza, akinek születési centená-
riumát most ünnepeltük. Két házzal arrébb ta-
nított Nemes Nagy Ágnes. Egy Pauler utcai ház
falán Németh László gondolatát olvashatjuk.
„A kultúra nem tudás, nem mûvészeti produk-
ció, hanem életet szabályozó elv.” Pár lépést sé-
tálunk, és a hajdani Philadelphia Kávéház egy-
kori helyére érünk, ami Szabó Dezsõ törzshelye
volt. Az Attila út felé haladva Vészi Dezsõ és
Schöpflin Aladár emléktáblájával találkozunk.
A vár irányában haladva megpihenünk a tragi-
kus sorsú Márai Sándor szobránál. 

A film annyira sikeres volt, (a Duna TV sugá-
rozta) hogy felmerült az igénye annak, hogy a ke-
rületünk más részét is mutassák be hasonló meg-
közelítésben. Egy év múlva elkészült a film követ-
kezõ a Tabánt, a Vízivárost és Budavárát bemu-
tató három része.

Nyáry Zsigmond a Szent Gellért Általános
Iskola és Gimnázium magyar irodalom szakos ta-
nára látta a filmet és elhatározta, hogy az iroda-
lomoktatásban segédanyagként felhasználja.
Évente diákjaival végigjárják ezeket a krisztinavá-
rosi jeles helyeket, és ott egy idézettel, egy vers el-
mondásával emlékeznek meg írójukról, az érett-
ségi vizsgán pedig érettségi tételként találkozhat-
nak velük. Így lett a Krisztinaváros, kerületünk
egy része, irodalmi tétel, a tétel címe „Krisztina-
város irodalmi élete”.

Emléktáblát kapott Györgyi Dénes
„Tervezte Györgyi Dénes mûépítész tanár 1932” – ez a rövid szöveg olvasható azon a kõlapon,
amely a társasház közösségének jóvoltából nemrégiben került az Attila út 39. alatti lakóépület
homlokzatára. Az emléktábla ünnepélyes leleplezése alkalmából megtartott ünnepségre az épí-
tész leszármazottai, köztük a Toldy Ferenc gimnázium tornacsarnokát tervezõ Földes László is
meghívást kapott. 

Györgyi Dénes elsõ épületeit még a Monarchia idején tervezte, ezek között a legismertebb a
Kós Károllyal közösen létrehozott városmajori iskola (1908), illetve a Vérmezõre nézõ
Elektromos Mûvek épülete (1938). Munkásságának fontos részét képezik a két világháború kö-
zött épült közösségi épületei, a Közraktár utcában ma is látható, a Bauhaus hatását idézõ
„Hangya” irodaház, illetve egyik legjelentõsebb munkája a debreceni Déri Múzeum.

Színek és évek címmel nyitotta meg legújabb kiállítását Szabó János a
Várnegyed Galériában. A hetven éves alkotó mûvészi sokszínûségét repre-
zentálja a tárlat: a borító- és bélyegtervektõl a gobelineken és rajzos újság-
illusztrációkon át a festményekig változatos az életmû. Nem csak a mûfaji
paletta színes, hanem maguk a képek is: festészete különösen a színek kife-
jezõerejére épít. Az életvidám színek játéka határozza meg azt az olajképét
is, amelyen ódon, Logodi utcai lakóházát örökíti meg.

„Munkái hatnak ránk. Nem csak a falon lógnak, hanem bennünk él-
nek” – jellemezte a festményeket a kiállítást megnyitó Szalay Ágnes kultu-
rális mediátor. Beszédében kiemelte: a mûvész kiérlelt, letisztult minõsé-
get hoz létre; megmutatja a színeket, fényeket, és azt, hogy mi is képesek va-
gyunk felfedezni a körülöttünk lévõ világot. Úgy vélte, Szabó János nem
meghökkenteni kíván bennünket, sokkal inkább igyekszik felhívni a fi-
gyelmet az igazra, a harmóniára, és hogy õrizzük maradandó és emberi ér-
tékeinket. Mint fogalmazott, „képeirõl egyfajta derûs életszemlélet, békes-
ség és nyugalom árad. Manapság talán híján vagyunk ennek a világnak, pe-
dig szükségünk van a szépre, jóra, az emberségre.”

Szabó János Színek és évek címû kiállítása ingyenesen megtekinthetõ a
Várnegyed Galériában (Batthyány utca 67.) június 2-ig.                              - d - 

Egy sokszínû mûvész a Várnegyed Galériában

KKáánnyyááddii  SSáánnddoorr  kköösszzöönnttééssee.. Nyolcvanharmadik születésnapját ünnepelte május
10-én Kányádi Sándor költõ. Budavár díszpolgárát dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
is köszöntötte e jeles napon. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk! 

Mítosz és modernitás

Incze Mózes kiállítása 
a Koller Galériában
A Koller Galéria május 16-án megnyílt új tár-
lata igazi meglepetés. Az erdélyi Baróton szüle-
tett, de a 90-es évek közepétõl Magyarországon
élõ Incze Mózes a kortárs magyar festészet kö-
zépnemzedékének alkotója. Klasszikus régi
mesterek törekvéseit idézik olajképei, de iro-
nikus látásmódja elkülöníti tõlük. Nagyon is
önálló hang ez, finom szövésû képköltészet.
Magába olvasztva a szülõföld hagyományait,
próbál valami újat üzenni.

A biblikus környezet feltámasztása igazi bra-
vúr. A narancs, opál-ragyogású ruhák, az üveg-
zöld víztükrök, tört mozdulatok, lebegések ég
és föld között, többértelmû látomásokat hor-
doznak. Pilinszky szép megfogalmazásában:
„tér és idõ keresztjén” függnek várakozó alak-
jai. A szárnykészítõ (2007), Fénykút (2009),
Angyaltoll (2008), Útonlevõk (2008), Figyelõ
(2009) töprengõ önvizsgálatot sugallnak, rej-
tõzõ igazságot. Bizony jó lenne látni a Jö-
vendõmondó (2010) deszkalapra fölszúrt jós-
latait. Megfejteni egy mondatát legalább. Ta-
lán azt rótta oda szálkás betûkkel: nem re-
ménytelen az élet!

Az antik korokból merítkezõ, bibliás, hét-
köznapi kis csodákat megörökítõ festészet mo-
dern. Nagyon is az új évszázadra hangolt, fi-
lozófikus piktúra. Nem korszakokra tagolódó.
Szabad asszociációk, idõtlen pillanatok füzére.
Mint érdekességet jegyzem meg, hogy a Koller
Galéria minden új kiállítása elõtte Olasz-
országban, Ferrarában, a Galéria del Carbo-
neban is megmérettetik. Nos, elárulhatjuk,
Incze Mózes utóbbi évek munkáinak válogatá-
sa osztatlan sikert aratott. (A kiállítás május 16-
tól 31-ig tekinthetõ meg a Táncsics utca 5. szám
alatt.) F. F. L.

Török Ádám, a Mini együttes vezetõje és Kuhajda Istvánné, az I. kerü-
leti  Mûvelõdési Ház igazgatója  kezdeményezésére, 1972-ben ötvenezer
ember elõtt tartották meg elõször a május elsejei zenei fesztivált a
Tabánban. A koncertsorozaton az elmúlt évtizedekben a magyar rock
legnagyobb alakjai léptek fel, közülük az alapító Török Ádám mellett az
idei programon mások mellett a Beatrice és Balázs Fecó szórakoztatta a
tabáni lejtõt megtöltõ közönséget.

Negyven éve már, hogy május elsején a tabáni lejtõkre – eleinte a szomszé-
dos Gellérthegy oldalán tartották meg a rendezvényt – költözik a magyar
rockzene. (A tabáni fesztivált 1996-ban Rózsa István szervezte meg újra.)
A nagy generáció minden tagja az elmúlt négy évtizedben egyszer biztosan
megfordult a fesztiválon. Köztük volt az LGT is, amelynek jól ismert dal-
szövegét - „Gyere, gyere ki a hegyoldalba” – éppen a fesztivál ihletett és tett
igazán népszerûvé.

Nem véletlen tehát, hogy a majálisok álruhájába rejtett szabadtéri kon-
certek – ne feledjük, a hetvenes években a rock vagy a beat leginkább a
tûrt kategóriába tartozott – pillanatok alatt hatalmas népszerûségre tettek
szert. Oly annyira, hogy a több tízezres közönség minden alkalommal bo-
rítékolható volt, ezzel a tabáni rendezvény, a közeli Ifjúsági Parkhoz ha-
sonlóan, helyet követelt magának a leglátogatottabb magyar könnyûzenei
programok népes táborában. Mindezek ellenére, a rendszerváltás köze-
ledtével a fesztivál fokozatosan vesztett jelentõségébõl: az utolsó „szocialis-
ta majálist” 1986-ban rendezték meg, ami egyben a LGT (elsõ) búcsúkon-
certje is volt. Bár a kilencvenes évek elején elõfordultak különbözõ ren-
dezvények, koncertek a parkban, a régi fesztivál hosszú ideig szünetelt.
Felélesztésére 1996-ban került sor, ekkor a Rózsa Records és a Budavári
Mûvelõdési Ház szervezésében újra megelevenedett a tabáni majális. A cél
az volt, hogy az ingyenesség megtartása mellett ismét állandó helye legyen
a hazai rockzenének. Látva a koncertek látogatottságát, ez úgy tûnik sike-
rült, hiszen a „nézõtér”, jelen esetben a tabáni lejtõ mindig megtelik. A
pódiumon pedig olyan zenészek lépnek fel, mint az EDDA, Demjén Fe-
renc, Charlie, a Deák Bill Blues Band, vagy idén Balázs Fecó és a Korál,

Keresztes Ildikó, a Kormorán, a Beatrice, az S Modell, a Lunchbox, vala-
mint az alapító tag ,,õs kerületi” Török Ádám és a Mini Big Band.

A hagyományok felélesztésének, megtartásának fontosságát emelte ki
Balázs Fecó is, aki szerint a Tabánban fellépõ zenekarok azt az életérzést ele-
venítik fel, olyan értékeket közvetítenek, amelyek a mai zenébõl szinte telje-
sen kivesztek. „Mi még a szabadságról, az összetartásról, a közös ügyrõl éne-
keltünk egy olyan világban, amikor jó esetben is csak háromévente lehetett
nyugatra utazni, a farmert szinte kizárólag az Ecserin tudtuk beszerezni,
hosszú hajjal pedig a jobb helyekre be sem engedték az embert” – emlékezett
vissza a kezdetekre az immáron húsz esztendeje a Várban élõ zenész, aki sze-
rint a tabáni koncertek legnagyobb értéke, hogy képes összehozni a régi ba-
rátokat. Hozzátette: „Nem csak a nagy generáció tagjai, a kortársak jönnek
el, hanem az õ gyerekeik, sõt ma már az unokáik is, hogy együtt énekeljék ve-
lünk a régi slágereket. Nincs annál felemelõbb érzés, mint amikor a közön-
séggel együtt szól a Homok a szélben vagy a Kõfalak leomlanak”.

40 éves a Tabán Fesztivál

Sztárparádé a hegyoldalban

Incze Mózes: Szárnykészítõ

Szabó János festõmûvész egyik alkotása elõtt a Várnegyed Galériában

A VÁRNEGYED
újság korábbi számai 

is olvashatók az Interneten 
a www.budavar.hu honlapon, 

a Magazinok címszó alatt.
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Különleges hangulatba ringatta a közönséget a
Beethoven Budán rendezvénysorozat idei

nyitóhangversenye. Az érdeklõdõk intim környe-
zetben, a mûvészek közvetlen közelében lehettek
tanúi annak a varázsnak, amely a klasszikus zene
és a kortárs elõadók találkozásából született.

A Városháza üléstermében dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester köszöntötte a koncert láto-
gatóit, majd felidézte, hogy az elmúlt tizenkét év
alatt hogyan nõtte ki magát az emlékhangver-
seny valóságos fesztivállá. Tavaly merült föl elsõ
ízben, hogy miként lehet Beethovent a jazz-imp-
rovizáció nyelvén bemutatni, és külön öröm,
hogy az idén Vukán Györgyöt, a magyar jazz ki-
emelkedõ alakját sikerült megnyerni e forma-
bontó vállalkozáshoz. A 73 esztendõs mûvész
immár Beethovennél is hosszabb idõt töltött
színpadon. A polgármester szeretettel gratulált a
március 15-én átvett Kossuth-díjához, amelyet a
hivatalos indoklás szerint „lenyûgözõ sokolda-
lúságú, kivételes stílusgazdagságú elõadómûvé-
szi és zeneszerzõi munkásságáért, a kortárs zene

és dzsessz nagy hatású képviselõjeként végzett
rendkívül gazdag és szerteágazó, nagy nemzetkö-
zi sikerekben is bõvelkedõ zenei életpályája elis-
meréseként” vehetett át.

Beethovenre emlékezve az est házigazdája el-
mondta, hogy a zenetörténetben õ volt az elsõ,
aki professzionális zenészként, zeneszerzõként a
saját szabad életét élte. Zongorajátéka teltebb és
színesebb volt, mint elõdeié. Mûvészetével gon-
dolkodtatni és felrázni akarta a közönségét, nem
csupán szórakoztatni akart: megkövetelte a figyel-
met.

A koncert elsõ részében két vendégfellépõvel
ismerkedhetett a közönség. Vukán György elsõ-
ként keresztfiát, a kilenc éves ifjabb Balázs Ele-
mért mutatta be, aki a Vukán Trió nemzetközi
hírû dobosának kisfia. A mûvészpalánta ele-
gáns fekete öltönyében ült a hangszerhez, és a
Pathetique szonáta II. tételét kezdte játszani. A
könynyebb dallamok után – a közönség nem kis
derültségére – Vukán György idõnként a kö-
zönség soraiból felállva odasétált a pódiumhoz,

átvette a bonyolultabb futamokat, majd vissza-
ült a helyére.

A második vendég mindenki számára igazi
meglepetést jelentett. Lapunknak korábban
Vukán György is elárulta, hogy nem ismerte
Gyöngyösi Ivettet és maga is várta a találkozást.
Amikor a bájos ifjú hölgy a zongorához ült, még
kevesen sejtették, hogy fantasztikus zenei élmény-
ben lesz részük. A 19 éves mûvész – a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem Rendkívüli Tehetségek
Osztályának hallgatója – az Apassionátát játszot-
ta, csodálatosan. 

A koncert második részében Vukán György
Beethoven legismertebb szonátáival indította
mûsorát. Érezhetõ volt, ahogy a kottától „elemel-
kedve” egyre inkább az improvizáció felé viszi
hallgatóságát. A közönség könnyen hagyta magát
vezetni és az egyórás koncert után hálásan tapsol-
ta vissza a mûvészt. A hangverseny végén Vukán
György elárulta, hogy Beethoven improvizációk-
kal pályája során most próbálkozott elõször.

R. A.  

Beethoven a la Vukán

Balog József számos nemzetközi verseny gyõztese, fia-
tal kora ellenére a Zeneakadémia tanára. A Junior

Prima-díjas zongoramûvész 2012. május 7-én, Beet-
hoven budai hangversenyének 212-dik évfordulóján ün-
nepi szólóhangversenyt adott a Várszínház színpadán. 
s Játszott már olyan színpadon, koncertteremben, ahol va-
laha Beethoven is fellépett? 

Tudomásom szerint korábban még nem adatott meg
számomra ez a lehetõség, ezért nagy megtiszteltetés szá-
momra ez a koncert. Ezúton köszönöm a Budavári Ön-
kormányzat meghívását. A Beethoven Budán fesztivál
ötletét és a teljes programot is nagyszerûnek tartom. 
s A klasszikusok vagy inkább a romantikusok tartoznak a
kedvencei közé?

A szakma engem elsõsorban a romantikus és a 20. száza-
di zongorairodalom tolmácsolójaként tart számon, leg-
nagyobb sikereimet és verseny-eredményeimet is ezzel a
repertoárral (Chopinnel, Brahms-szal, Liszttel) értem el.
Az én feladatom az, hogy a különbözõ szerzõk remekmû-
veit a lehetõ leghitelesebben tolmácsoljam. Nem teszek
különbséget stílusok, mûfajok és zeneszerzõk között, hi-
szen nem ez a dolgom. Nagyon nagy baj volna, ha lenne
közöttük kedvencem, és ezt a közönség megérezné-
–meghallaná, hiszen az ember a színpadon nem tud ha-
zudni, õszintén „beszél”. Minden szerzõnek és korszak-
nak természetesen megvan a saját nyelvezete, amelyet az
elõadónak meg kell tanulnia a mestereitõl.

s Mûsorába két fiatal- és két idõskori mûvet választott, a
C–dúr szonátát, 6 bagatellt, a G-dúr rondót és az Asz-dúr
szonátát. Miért éppen ezeket a darabokat játszotta?

A szólóest számomra különleges mûfaj, itt az enyém
minden felelõsség. Egyedül ülök a színpadon, és ma-
gamra vagyok utalva, nincs segítségem. Az est program-
ját próbáltam úgy összeállítani, hogy a lehetõ legtöbb ol-
daláról mutassam be Beethovent, amennyire ez egyet-
len koncert alatt lehetséges.
s Hogyan tudja beosztani az idejét a fellépések és a tanítás
között?

Szeretek otthon gyakorolni és külön öröm, ha a kisfi-
am is a közelemben van. Sajnos csak 24 óra van egy
napban. Persze, ha tehetném, egész nap csak gyakorol-
nék, mellette egy kicsit tanítanék, de ez nem ilyen egy-
szerû.
s Milyen személyes emléket õriz a budai Várnegyedrõl?

Természetesen nagyon szép emlékeim vannak magán-
emberként és mûvészként is a Budai Várról, amely
Budapest egyik ékköve. Mindig irigylem azokat a sze-
rencsés embereket, akik Budapest „tetején”, a Várban
laknak. Nagyon friss és szép élményem, hogy nemrégi-
ben – március végén – rögzítettem egy CD felvételt a
Zenetudományi Intézetben. A hangfelvételen egy
Liszt-korabeli Erard zongorán játszom. A Budavári
Önkormányzat felkérésére készített lemez idén õsszel
jelenik meg.                                                                             - a - 

Beszélgetés Balog József zongoramûvésszel

„Az ember a színpadon 
nem tud hazudni”

Rio de Janeiróból a Beethoven rendezvénysoro-
zat díszvendégeként érkezett Budára Eduardo
Graf Lichnowsky, a zeneszerzõ egykori támoga-
tójának dédunokája. A magyar felmenõkkel is
büszkélkedõ brazil vendég exkluzív interjút
adott a Várnegyed újságnak. 
s Kérem, mutatkozzon be olvasóinknak!

A Lichnowsky családnak ma már csak egyetlen
ága él. 1964-ben születtem, két öcsémmel hár-
man vagyunk testvérek, de én vagyok az elsõ, aki
Brazíliában látta meg a napvilágot. Vitorlások-
tatóként dolgozom, egy különleges hajóosztály
versenyzõinek, a sárkányszörfözõknek tartok
edzéseket. (Ebben a számban egy paplanernyõ
húzza a szörfdeszkán álló versenyzõt.) A sport
mellett újságíróként, bloggerként is tevékenyke-
dem. Szabadidõmben digitális mûvészettel fog-
lalkozom. Régi fényképeket restaurálok, majd
kinagyítva vászonra nyomtatom a kissé megvál-
toztatott felvételeket. Egy letûnt világ képei ele-
venednek meg e technika segítségével. Buda-
pestre egy-egy kiállítás tervével, Berlinen és
Münchenen keresztül, Prágából érkeztem. 
s Zenével sohasem foglalkozott?

Nem, komolyabban sosem, bár van egy kis száj-
harmonikám…
s Milyen neveltetési, viselkedési normát jelentett,
hogy arisztokrata családból származik?

A nagyszüleim még arisztokrata életformát
folytattak, de a szüleim már nem. Nagyapám
nagyon sokat mesélt nekünk a családról. A fel-
menõim között németek, csehek, lengyelek is
voltak, sõt magyar vér is csorog az ereimben.
Sziléziai (cseh- és lengyelországi) birtokainkat
1945 után elveszítettük, és a szudétanémeteket
érintõ kitelepítések minket sem kíméltek. 7
km-re voltak a szovjetek, amikor a családom-
nak egy traktorral menekülnie kellett. Négy
éven keresztül Német- és Franciaországban él-
tek, majd úgy döntöttek, hogy áttelepülnek
Brazíliába. 

Ott nõttem fel, ott nõsültem és van egy 14
éves lányom. Õ már brazil, de a szokásos apai ne-
velési elvek érvényesítésén túl igyekszem olyan
értékeket is átadni neki, amelyek Brazíliában
nem megszokottak. Ilyen a kultúrtörténet és a
mûvészetek szeretete is.

Maradt valaki Magyarországon a családból?
Az egyik nagymamám bár Németországban élt,
magyar származású volt. Az utolsó köteléket a
nagymamám unokahúga jelentette, de már õ
sincs közöttünk.

s A Lichnowskyak különleges tá-
mogatói szerepet töltöttek be a ze-
netörténetben. Hogyan öröklõdött
nemzedékeken keresztül a mecé-
nási szerepkör?

Nagyon sok életrajzi könyv szüle-
tett errõl, igyekeztem valameny-
nyit elolvasni. Kétszáz éven ke-
resztül négy Lichnowsky – Karl,
Marie Christin, Moriz és Henri-
ette – összesen tizenhárom zene-
szerzõt támogatott. 1982-ben a
déd-nagynéném összegyûjtötte a
családban fennmaradt, addig
publikálatlan történeteket, ame-
lyeket egy önálló kötetben tett
közzé. Ugyanabban az évben szá-
mos dokumentum-másolatot és
fotót Regensburg városának adományozott.
Ami Karl Lichnowsky és Beethoven kapcsolatát
illeti, az nem csupán a pénzrõl, hanem sokkal

többrõl: barátságról és szabadság-
ról is szólt. Ez rendkívül szokat-
lan volt abban az idõben.
s Hogyan fogadta a Budapestre szó-

ló meghívást?
Nagyon örültem, és rendkívül
megtisztelõ érzés, hogy itt lehe-
tek. Igazság szerint mindig is re-
ménykedtem benne, hogy egy-
szer majd képviselhetem a felme-
nõimet egy zenei rendezvényen,
és az álmom most valóra vált.
Csupán egyetlen alkalommal, a
család csehországi, Hradec nad
Moravicí-i kastélyának múzeum-
má alakítása után fordult elõ,
hogy meghívtak a megnyitóra.

Elõször járok Magyarországon,
ahol a Budai Várban sétálva gyönyörû utcákat
láttam és mosolygós emberekkel találkoztam.       

Rojkó A.

A muzsikusok pártfogója
Karl Alois Lichnowsky herceg 1761-ben Bécsben született. Szár-
mazása révén az osztrák császári udvarban magas tisztségeket töltött
be. zenészként, zeneszerzõként is tevékenykedett, de az utókor elsõ-
sorban zenei patrónusként ismeri. 

Bár idejének nagy részét Bécsben töltötte, a hercegi rangot porosz-
országi birtokosként viselte. A poroszok a 18. század elején foglalták
el Ausztriától azt a területet, ahol a család birtoka volt.  Az egykori
Grätzot ma a Cseh Köztársaság területén Hradec nad Moravicínek
nevezik. 

A herceg fiatal korában, Lipcsében és Göttingenben jogot tanult.
Egyetemi hallgatóként ismerkedett meg Nikolaus Forkellal, Johann
Sebastian Bach késõbbi életrajzírójával, és maga is ekkor kezdett ere-
deti Bach kéziratokat gyûjteni. Mozartot muzsikusként és szabadkõ-
mûvesként is jól ismerte, anyagilag is támogatta. 

1796-ban már Beethovent segítette, és 1800-tól évi 600 forintot és teljes szabadságot biztosított
számára „egészen addig, amíg nem tud megélni a zenélésbõl”. A felhõtlen viszony hat éven keresz-
tül tartott, Beethoven így írt Lichnowskyról „az egyik leghûségesebb barátom és mûvészetem hir-
detõje”. 1806-ban egy heves vita vetett véget e korszaknak, amikor a mûvész a herceg kastélyában
nem volt hajlandó a látogatóba érkezõ francia katonáknak játszani. Három évvel késõbb Lisch-
nowsky úja a támogatók sorába lépett, de amikor a Bécset elfoglaló napóleoni seregek miatt a já-
randóság nem érkezett meg Beethovenhez, a zeneszerzõ keresetet nyújtott be ellene. 

Beethoven 1793-tól hét mûvét ajánlotta Karl Lichnowsky hercegnek. 

Lichnowsky Budán
Koncert a Szent Anna templomban
A Batthyány téri Szent Anna templomban május 20-
án 19.00 órakor az Elvinus Kamarazenekar Corelli,
Vivaldi, Handel, és Haydn mûveket ad elõ. Szólisták:
Bajmóczy Katalin, Fábián Klára, Hajósy Ida, Kelemen
Tamás, Pótz Nagy László. Vezényel: Dumbaridisz Imre.

Hubay Jenõ Zeneterem
(Budapest, I., Bem rkp. 11., Hotel Victoria)
Május 21., hétfõ, 19.30: Herencsár Viktória cimbalom-
mûvész és barátainak estje. A Cimbalom a rene-
szánsztól napjainkig címmel. Közremûködnek: Zuzan-
na Bourova, brácsa, Natalia Kawalek ének, Jozef
Podhoransky cselló. Mûsor: Giardini, Stamitz, Karlo-
witz, Beethoven, A. Conti, Allaga Géza és Györe Zoltán
mûvei.

Június 11., hétfõ, 19.30: a Magyar Vonóstrió kon-
certje Bécs a zene fõvárosa címmel. Tagjai: Szilvásy
Viktória hegedû, Rudolf András brácsa, Magyar Gábor
cselló. Az esten Haydn, Mozart, Schubert, J. Zellner és
R. Strauss mûvei csendülnek fel. Jegyek a helyszínen
és az ismert jegyirodákban vásárolhatók.

Magyarság Háza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
Az „Öregapám mesefája” címû bábszínházi mûsorban
a népmese és a polgárosodó mesteremberek mesevi-
lága találkozik. Ezt a mesevilágot Badin Ádám és tár-
sulata egy mesefára fûzte fel, ahonnan a meséket le-
szedegetik a kicsik és a nagyok. Idõpont: május 19.,
10.30 óra. (Corvin terem). A belépés díjtalan.
TTáárrkkáánnyy  MMûûvveekk  kkoonncceerrtt
A fiatalok, a népzenét és világzenét, valamint a mai
hangzásokat kedvelõk között egyaránt népszerû hazai
formáció a Tárkány Mûvek. 

Zenéjükben a magyar népzene, a két világháború
közötti sanzonok, de a nemzetközi improvizatív és jazz
hagyományok is fellelhetõk. Idõpont: május 24., 19.00
óra. A belépés díjtalan, helyfoglalás érkezési sorrend-
ben. www.bgazrt.hu.

Magyar Földrajzi Társaság
(Budapest, II. ker., Millenáris)
Az expedíciós szakosztály képes elõadása. Téma: a
Földgömb Atacama expedíció – kutatómunka a leg-
magasabb földi vulkánon, a Száraz-Andokban emel-
kedõ Ojos del Saladon. Idõpont: 2012. május 23.(szer-
da) 18.00 óra.

Helyszín: Makadám Mérnök Klub, Lövõház u. 37.  A
rendezvény ingyenes. 

PPrrooggrraammookk
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Senior mentorokat keresnek
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év felet-
ti felnõtteket keres, hogy - mint mentorok és oktatók -
az olvasás elsajátításában segítsenek a helyi általános
iskolás diákoknak. Legyen Ön is a Senior Mentor Prog-
ram tagja: segítsen 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.civilvallal-
kozasok.hu, info@civilvallalkozasok.hu.

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet 

a tulajdonában lévõ,
lakások és helyiségek

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. 

A tapasztalatok szerint a bûncselekmények je-
lentõs része elkerülhetõ lenne, ennek érdekében
azonban szükség van a lakosság szemléletváltá-
sára. Erre hívja fel a figyelmet a kerületi kapi-
tányság újonnan elindított elõadássorozata,
melynek keretében a leggyakrabban elõforduló
bûncselekménytípusokról, illetve az áldozattá
válás megelõzésének lehetõségeirõl kapnak tájé-
koztatást a kerületi polgárok.

A programsorozat elsõ állomásán, a tabáni Virág
Benedek házban a Lakosság szerepe az egyes va-
gyon elleni bûncselekmények megelõzésében
címmel megtartott elõadáson Vecsey András
közbiztonsági tanácsnok a jelenlévõk nagy szá-
mára utalva mindenekelõtt arra hívta fel a figyel-
met, hogy az itt élõk elsõ kézbõl akarnak tájéko-
zódni az õket érintõ kerületi történésekrõl.
Ebben partner a helyi rendõrkapitányság, amely-
nek vezetõje kezdeményezte a lakossági fórumok
szervezését.  

Dr. Kiss Szabolcs megbízott kapitányságvezetõ
úgy látja, hogy jelenleg sem kielégítõ a rendõrsé-
gi kommunikáció, hiszen nem ad elégséges és
ami legalább ennyire fontos, közvetlen tájékozta-
tást  az éppen aktuális ügytípusokról, történések-
rõl. Ezt a kommunikációs falat rombolja le a ke-
rületi kapitányság, amikor õszintén beszél a pol-
gárokat közvetlenül érintõ esetekrõl, ezúttal a
betörésekrõl és a trükkös lopásokról. Magyar-
országon az ismertté vált bûncselekmények szá-
ma tavaly 450 ezer volt, ebbõl 107 ezret Bu-
dapesten követtek el. A fõvárosra is jellemzõ,
hogy ennek közel 70 százaléka valamilyen va-
gyon elleni bûncselekmény, legtöbbször lopás.
Bécsben ugyanez a szám 207 ezer, Varsóban 142
ezer, Bukarestben 50 ezer, Münchenben 102
ezer. 2011-ben Budapesten 7100 betöréses lo-
pás történt, Münchenben 6300, Varsóban 8
ezer, Bécsben és Bukarestben pedig mintegy 22
ezer. Mindez azt jelenti, hogy a magyar fõváros-
ban korántsem olyan rossz a helyzet, ennek elle-
nére a több mint hétezer betörés még így is bõ-
ven túlmutat a lakosság tûrõképességén. 

Jó hír, hogy az elsõ kerületben a többi város-
részhez képest lényegesen kevesebb betörés törté-
nik – tavaly mindössze 85, míg a másodikban
több mint hatszáz -, azonban ezzel sem szabad elé-
gedettnek lennünk, hiszen 2010-hez képest ez
több mint 20 százalékos emelkedést jelent. Ezt a
kedvezõtlen folyamatot igyekszik megállítani a
kapitányság, amiben számít a lakosság együttmû-
ködésére is.   

Kolosa Attila fõhadnagy elmondta, hogy a tájé-
koztatón azt szeretnék megmutatni, milyen mó-
don lehet csökkenteni az áldozattá válás lehetõsé-
gét. A fórum összehívásának konkrét oka, hogy
az utóbbi idõszakban a Naphegyen, illetve az
Attila úton elszaporodtak a betörések, illetve a
trükkös lopások, és bár azóta történtek elfogások,
a megelõzésre mindenképpen érdemes hang-
súlyt helyezni. 

A betörések általában délelõtt 11-tõl, illetve ko-
ra délután, éjszaka és hajnalban történnek, a leg-
nagyobb veszélyben a nyitott pincék, a magas-
földszinti és az elsõ emeleti lakások vannak.
Ezekbe ugyanis akár az ablakon keresztül is be le-
het jutni. 

A megelõzés érdekében mindig komolyan kell
venni a szokatlan eseményeket. Ilyen a kerítések
letaposása, ami utalhat a menekülési útvonal biz-
tosítására, vagy lehet egyfajta teszt is, hogy az észle-
lést követõen mennyi idõ múlva reagálnak a la-
kók a rongálásra. Szintén erre utalhat, ha min-
den ok és utóélet nélkül egyszer csak egy kõvel be-
törik a lakás ablakát. 

Rendszerint az ajtókat vagy az ablakokat feszí-
tik fel, ami ellen lehet mechanikusan védekezni:
erõs zárakkal, az ajtó megvasalásával, rácsokkal,
korszerû riasztóval. A legbiztonságosabb a heve-
derzár, azonban a legjobb zár sem ér semmit, ha

maga az ajtó gyenge minõségû. Érdemes a zárakat
variálni, azaz a keresztzár mellé egy teljesen más tí-
pusút is felszerelni, ami azért lényeges, mert a kü-
lönbözõ rendszerek lelassítják a betörõt. Az ab-
lakbetörés ellen az üveg fóliázásával lehet véde-
kezni , de figyelni kell arra is, hogy minél keve-
sebb lehetõséget adjunk a bûnözõknek, például a
kertben ne hagyjuk kint a létrát. Legalább ennyi-
re fontos a lakóközösség együttmûködése, ami-
hez az is hozzátartozik, hogy tartsunk fenn jó vi-
szonyt a környezetünkben élõkkel. A gyakorlat-
ban is mûködik az úgynevezett ötperces szabály,
ez azt jelenti, hogy ha a betörõ ennyi idõ alatt nem
jut be a lakásba, inkább máshol próbál szeren-
csét. Érdemes biztosítást is kötni, méghozzá a la-
kásban tartott értékeknek megfelelõen. 

Jellemzõen készpénzt, ékszereket, mûtárgya-
kat, illetve kisebb elektronikai eszközöket tulaj-
donítanak el, ezért fontos,hogy a gyári számokat
jegyezzük fel és az értékeket fényképezzük le.
Betörés esetén ne nyúljunk semmihez, viszont
azonnal, haladéktalanul értesítsük a rendõrséget
(hívószámok: 112, 107, a kerületi kapitányság
száma 457-5612). Tudni kell, hogy tíz perce van a
rendõrségnek forró nyomon eredményt elérni,
ennyi idõ kell ugyanis a betöréshez és a kerület el-
hagyásához.

Figyeljünk az árulkodó jelekre: a letaposott ke-
rítésre, nyitva hagyott kapura, szokatlan szemé-
lyek vagy autók megjelenésére. Ez korántsem egy-
szerû feladat, hiszen nemrégiben egy jól öltözött,
közel hetven éves férfirõl derült ki, hogy az ele-
gáns irhakabátja alatt bizony betörõ szerszámo-
kat rejtegetett. 

Jellemzõ elkövetési forma a trükkös lopás,
amelynek során az elkövetõ a legtöbbször idõs ál-
dozat bizalmába férkõzve, erõszakmentesen kö-
veti el a bûncselekményt.  Éppen ezért az áldozat-
tá válás elvileg könnyen megelõzhetõ lenne, hi-
szen a bûnözõk minden esetben a sértettek jóin-
dulatát, hiszékenységét használják ki. 

Mi lehet a megoldás? A legfontosabb az egészsé-
ges gyanakvás, bárki akar bejutni a lakásba, min-
den esetben kérjük el fényképes igazolványát és
telefonon ellenõrizzük le a személyazonosságát.
Az erre vonatkozó kérést a közmûvállalatok dol-
gozói biztosan teljesítik, õket ugyanis a küldõ cég
igazolni fogja. Ha az ismeretlen erre nem hajlan-
dó, azonnal hívjuk a rendõrséget.

A bûnözõk rendszerint villany, gáz vagy vízóra
cserére hivatkoznak, esetleg arra, hogy valame-
lyik közmûcég felé túlfizetés történt. Mikor bejut-
nak a lakásba, elterelik a tulajdonos figyelmét és
magukhoz veszik a könnyen elérhetõ értékeket.
Gyakori a rendõri intézkedés imitálása, ilyenkor
még rendõrigazolványt és jelvényt is felmutat-
nak, ezeken azonban soha sincsen azonosító
szám. 

A bejelentéseket az alábbi számokon várja a ke-
rületi kapitányság: Betörések (Kalossa Attila) 457-
5600/133. Trükkös lopások (Kenyeres Éva): 457-
5600/134. Email: 01rk@budapest.police.hu.

Hogyan elõzzük meg a betöréseket, lopásokat?

Lakat alatt a pirosozók
A nyári turistaszezonra a tiltott szerencsejátékosok –
közismertebb nevükön pirosozók – is megjelentek a
kerület idegenforgalmi szempontból fontosabb közte-
rületein, így a Várban és a Gellérthegyen. Ittlétük
azonban a rendõrségnek köszönhetõen ezúttal rövid-
re sikeredett, április utolsó napjaiban ugyanis hetekig
tartó elõkészítõ munka eredményeképpen három
„régi ismerõst” sikerült tetten érni és elfogni. A csalók
közül ketten azóta is a hatóságok vendégszeretetét él-
vezik, õket a bíróság határozata értelmében letartóz-
tatták. Dr. Kiss Szabolcs megbízott kapitányságvezetõ
tájékoztatása szerint az irányított akciók ezzel nem zá-
rultak le, a rendõrség látóterébe került illegális sze-
rencsejátékosok a jövõben is hasonló kerületi vendég-
szeretetre számíthatnak.

Vonatablakon át menekült a rabló 
Rátámadt utastársára az egyik Kelenföld és a Déli pá-
lyaudvar között közlekedõ vonaton egy férfi, aki kö-
zépkorú áldozatától elvette mobiltelefonját és nyak-
láncát, fülbevalóját pedig kitépte a fülébõl. A rabló
megpróbált elmenekülni, az utasok azonban egy szol-
gálaton kívüli rendõr segítségével a vonat mosdójába
zárták. Ez sem tartotta azonban vissza az elkövetõt,
aki miután a vonat megállt, kitörte az ajtót, majd a
szemközti ablakon kiugorva elmenekült. A rendõrség
forró nyomon kezdte meg a nyomozást, a sikeres azo-
nosítást követõen még aznap este egy siófoki szóra-
kozóhelyen elfogták a férfit.

Folytatódnak a közlekedésbiztonsági akciók
Továbbra is kiemelt hangsúlyt helyez a közlekedés biz-
tonságának és rendjének fenntartására a kerületi
rendõrkapitányság. Ennek keretében a következõ he-
tekben a társszervekkel közösen az Attila úton és a
Krisztina körúton tartanak sebességméréssel egybe-
kötött bûnügyi és közlekedési ellenõrzéseket.

KKéékk  hhíírreekk

Forgalomtechnikai 
fejlesztések
Az utóbbi hónapokban több, a közlekedés biz-
tonságát szolgáló forgalomtechnikai fejlesztés
történt a kerületben. A Budapesti Közleke-
dési Központ tájékoztatása szerint, megújul-
tak az Alkotás út és az Alsó rakpart elsõ kerüle-
ti szakaszának hosszanti burkolati jelei, vala-
mint a Dózsa György tér, illetve az Attila út -
Mikó utca csomópontjának és az Erzsébet híd
budai hídfõjének kopott felfestései. A gyalogo-
sok biztonságát szem elõtt tartva felújították a
Hegyalja úton a Naphegy utcai gyalogátkelõhe-
lyen a zebrát és az elõjelzõ piktogramokat is.

A mai elvárásoknak már nem megfelelõ ki-
világítható jelzõtáblák helyére fényvisszavetõ
fóliával ellátott táblák kerültek, valamint a 18-
as villamos közlekedésének megkönnyítése ér-
dekében módosultak a Krisztina tér és környé-
kén mûködõ jelzõlámpák programjai. 

Szintén megváltozott a Budai alsó rakpar-
ton az Ybl Miklós térnél található gyalogos-át-
kelõhely jelzõlámpájának programja, a remé-
nyek szerint ennek köszönhetõen megszûn-
nek a torlódások a nyári csúcsforgalmi idõ-
szakban.

Kabrióbusszal
Zugligetbe 

Idén tavasztól õszig kabrióbusszal utazhat, aki
Zugligetbe vagy Hûvösvölgybe tart. Az Ikarus
630 típusú kabrióbusz a Széll Kálmán tér –
Zugliget (Libegõ) – Széll Kálmán tér, valamint
a Széll Kálmán tér – Hûvösvölgy – Széll Kál-
mán tér állomások között jár hétvégenként. A
nosztalgiabuszra a Széll Kálmán téren a tér al-
só felén kialakított autóbusz-végállomáson,
Zugligetben a Libegõnél a 291-es autóbusz
végállomásán, valamint Hûvösvölgyben az au-
tóbusz végállomáson lehet fel-, illetve leszállni. 

A nosztalgia kabrióbusz külön jegy ellené-
ben vehetõ igénybe, amelyet a buszon utazó
kalauznál lehet megváltani egy útra 600 forin-
tért, oda-vissza 1000 forintért. Az utazás gyere-
keknek 10 éves korig ingyenes. 

A Hûvösvölgy felé közlekedõ nosztalgiajárat
menetrendje illeszkedik a Gyermekvasút gõz-
vontatású nosztalgiavonatának menetrendjé-
hez, az átszállás lehetséges. 

Díszvendég: Rudas Ferenc, az FTC Örökös Bajnoka

I. Kerületi Egyházak 
19. Labdarúgó Bajnoksága
Immár 19. alkalommal szervezzük meg a Czakó utcai sportpályán az I.
kerületi egyházak labdarúgó bajnokságát. A focicsapatok összetételé-
nél nem feltétlenül csak egyházi vagy egyházhoz közel álló személyben
gondolkodunk (plébános, lelkész, ministráns). Bárki, aki játékával erõ-
síteni kívánja valamelyik csapatot, jelentkezhet játszani. 

Káromkodásért 2 perces kiállítás jár! A bírók mérkõzésenként pon-
tozzák a sportszerûséget. Kupával díjazzuk a legsportszerûbb csapatot.
Fegyelmi bizottságot nem állítunk föl, mert nem számítunk bundára.

Idén a reformátusok, evangélikusok, a katolikus Krisztinaváros és a
Szent Katalin Plébánia is két csapatot indít. Ez évben, a 19. bajnoksá-
gon 13 csapat indul, ezért nagy csata várható. A korábbi meghívott ne-
ves vendégek után (Puskás Ferenc, Buzánszky Jenõ, Albert Flórián,
Dalnoki Jenõ, Grosics Gyula, Illovszky Rudolf, Sándor Csikar, dr.
Fenyvesi Máté, Varga Zoltán, Mészöly Kálmán) az idei védnök dr.
Orbán Viktor miniszterelnök, aki a 4 éve „elkelt” második vándorku-
pa után újat ajánlott föl, a különdíjakkal egyetemben.  

A rendezvény helyszíne: Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont
(Budapest, I., Czakó u. 2-4.)

Ideje: 2012. május 26. szombat. Megnyitó: 8.45 órakor. A rendez-
vényt dr. Nagy Gábor Tamás polgármester nyitja meg. Díszvendég, aki
a kezdõrúgást is elvégzi: Rudas Ferenc, az FTC Örökös Bajnoka.
Díjak: Az I-III. helyezett kupát és minden csapattag érmet, az I-VI. he-
lyezett oklevelet kap, a gyõztes a vándorkupát 1 évig megõrizheti (3 gyõ-
zelem után tulajdonossá válik). Különdíjat kap a gólkirály, a legjobb ka-
pus és a legjobb mezõnyjátékos is. 

Támogatóink segítségével (Budavári Önkormányzat, Római
Katolikus Egyház, Tabánért Alapítvány, Tabáni Spartacus Sport és
Környezetvédõ Egyesület, Czakó Sportközpont, Arsenal Pékség,
Tabán ABC, I. ker. KSE, Tabáni Terasz Étterem) a résztvevõk délben
– térítésmentesen – vörösboros marhapörköltet kapnak tarhonyával
és miseborral vagy (mise)sörrel.

A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk és látunk!
Vecsey András
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Jelentés a Várgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság 
2011. évi közhasznú tevékenységérõl

A.

B.

Személyi jellegû ráfordítások (1-3)
1. Bérköltség

Ebbõl  - Megbízási díjak
- Tiszteletdíjak

2. Személyi jellegû egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
A Szervezet által nyújtott támogatások

147 348
104 431

1 413
11 880
31 037

0

167 391
117 155

1 560
16 241
33 995

0
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13. 
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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31.

AA..  ÖÖsssszzeess  kköözzhhaasszznnúú  tteevvéékkeennyysséégg  bbeevvéétteellee (2-10 sorok)
1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás

a. alapítótól
b. központi költségvetésbõl
c. helyi önkormányzattól
d. egyéb

2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel

B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (1+11 sorok)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14-19 sorok)
Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb költségek
Pénzügyi mûveletek

Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység költségei (21-26 sorok)
Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mûveletek ráfordításai 

Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás (D+E)
G. Adózás elõtti vállalkozási eredmény (B-E)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
I. Tárgyévi közhasznú (A-D)
Eredmény

404 777
189 500

189 500

204  523

10 754

404 777
404 433
224 593
147 348
15 826
16 666

0

404 433
0
0
0

344
344

773 698
186 100

186 100

190 919

396 679

773 698
772 975
210 564
167 391
15 499
36 875

342 646
0

772 975
0
0
0

723
723
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Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban)

Adatok ezer Ft-ban

Várgondnokság Nonprofit Kft. közhasznú beszámolójának eredmény-kimutatása - 2011. év

Folytatás a 8. oldalon 

A Várgondnokság Nonprofit Kft a 3161/2010 sz. szerzõdésmó-
dosítással egységes szerkezetbe fogalt 5.3.-50-1/2001 számú
közhasznú szerzõdésben foglaltak szerint látta el feladatait.

2011 évre az NEFMI 108348/2011 iktatószámú szerzõdés ke-
retében 134.600 ezer Ft támogatást biztosított a Társaság köz-
hasznú feladataira.

A szûkös mûködési támogatás miatt a NEFMI (14842-4/2011
– VAGYON számú szerzõdés szerint) a hidegenergia szolgálta-
tás biztonságos mûködtetéséhez 2011. november 5-én további
51.500 ezer Ft eseti támogatást biztosított. 

Így társaságunk 2011. évben 186.100 ezer Ft támogatással
rendelkezett feladatainak ellátásához. 

A gazdálkodására egész évben a szigorú költségtakarékosság
volt jellemzõ, mely érvényesítésével a Társaság a közhasznú
szerzõdésben vállalt alapfeladatait teljesítette.

Részletesen a fenntartási, üzemeltetési feladatainkról:
1. Társaságunk kiemelt feladatként kezeli továbbra is a parkok,
közterületek karbantartását, az évszakoknak megfelelõ, változatos
virágos színfoltok kialakítását.

A várfalainkat folyamatosan veszélyeztetik az a falhoz túl közel
nõtt, általában magról kelt fák, amelyek gyökereikkel hozzájárul-
nak a várfalak, támfalak állagának romlásához, mállasztják, repesz-
tik a falakat. Ezért Társaságunk fakivágási tervet készített, mellyel
kapcsolatban 2011 évben folyamatos egyeztetett az illetékes ható-
sággal Budapest Fõváros Kormányhivatala Kulturális örökségvé-
delmi Irodájával (KÖI). A Fakivágási engedély 2012. március 29-én
érkezett meg, így a fakivágás 2012 tavaszán tud megvalósulni.

A kezelésünkben lévõ felületek, építmények javítási, felújítási
munkáira a rendelkezésre álló források csökkenése miatt egyre ke-
vesebbet tudunk fordítani.

2010 évben megindult, az idõjárási körülmények által felgyorsí-
tott állagromlás a várfalak állapotában 2011-ben is folytatódott, da-
cára annak, hogy az idõjárás kevésbé volt csapadékos. A tél során
meglazult köveket, burkolati elemeket  a fagyos idõszak elmúltával
el kellett távolítani, illetve stabilizálni kellet az ún. Keleti felvezetõ
út mentén található várfalak, támfalak esetében annak érdekében,
hogy a turisták számára megnyitható legyen a kedvelt gyalogos út-
vonal. Továbbá a Köztársasági Elnöki Hivatal számára is biztosítha-
tó legyen a tartalék útvonal biztonságos használata. A Várkert ba-
zár épületein – utcai és a kertre nézõ homlokzaton egyaránt – szá-
mos díszítõ elem, falburkolati egység, vakolat darab veszélyes mó-
don meglazult a tél során, a a gyalogos forgalom  biztosítására eze-
ket darus kocsi vagy állványzat alkalmazásával eltávolítottuk.

2. A Clark Ádám téri hûtõközpontban elõállított hidegenergiát –
a kapott 51,5 millió forintos többletforrásokkal - fennakadás nélkül
szolgáltattuk. A szükséges karbantartási feladatokat az üzemelés
kezdõ idõpontjára befejeztük. 2011 évben a „Megújuló hõforrásból
nyert hõenergia hasznosítása a Várgondnokság üzemeltetésében”
c. pályázaton vettünk részt, mely a társaságra nézve eredménytele-
nül zárult.

3. A 24 órás ügyeleti rend szerint mûködõ diszpécser központ va-
lamennyi vezetékes (épületfelügyeleti, díszvilágítási, területõrzõ)
hálózat, illetve rendszer biztonságos mûködését biztosította. A

2002-ben aktivált rendszer technikai és informatikai szempontból
is elavult. A frissítés halaszthatatlan, az ehhez szükséges forrással
nem rendelkezünk. A mûszaki csoport hatékonyan végezte az épü-
letgépészeti, villamossági és diszpécseri feladatokat egyaránt.   

2011. szeptember 20-án a Társaság felügyeleti rendszerének
szoftver- és hardverbõvítési munkálatai elkezdõdtek a Honeywell
Kft. által. Ezek a feladatok a IV. negyedévben befejezõdtek, azonban
a próbaüzem csak 2012 évben történt meg, ennek megfelelõen az
emelt karbantartási díjai is csak 2012-tõl fizeti Társságunk.
Idõközben a felügyeleti rendszer bõvítése és átalakítása is megtör-
tént, kiegészült a HM videó rendszerével és õrjárat ellenõrzõ rend-
szerrel bõvült.

4. A Nonprofit Kft. által kezelt irodaépület (a volt Karmelita kolos-
tor) kihasználtsága a bekövetkezett gazdasági válság, a parkolás
megoldatlansága valamint az MNV rendelkezés miatt (csak 1 hóna-
pos felmondás idõvel, és mindenfajta költségmegtérítés nélkül le-
het új szerzõdéseket kötni) továbbra is stagnál, inkább romlik. A
megüresedett irodákat csak részben sikerült újra hasznosítani,
azonban a Társaságunknál a megnövekedett feladatok miatt több
iroda került ki a bérbe adható körbõl (új kollégák miatt, új tárgyaló
kialakítása). 

A Karmelita kolostor épületében 2011-ben megtörtént: a meghi-
básodott radiátorok cseréje illetve az ablakok javítása, helyenkénti
cseréje és a hõ technikai szigetelése is  a rendelkezésre álló forrásból.

5. Társaságunk 2011 évben a vagyonkezelésében lévõ több épület
(Karmelita kolostor, kávézó, Királyi Borház, HM épület, Hûtõgép-
ház) érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatát is elvégez-
tette. További nagyobb volumenû kiadás volt a BTM kertben lévõ
sérült, elkorrodált csõszakasz cseréje (a fõmérõ Társaságunk tulaj-
donában van).

6. Társaságunk minden tõle telhetõt megtett a rendelkezésére ál-
ló kulturális-turisztikai célra hasznosítható területeinek hasznosí-
tása érdekében. A csapadékos idõjárás, valamint a várfalomlások
miatti területlezárások ellenére a realizált bevételek elérték a terve-
zett mértéket. 

Ingatlanfejlesztési tevékenységünkrõl:
1. Társaságunk nyílt közbeszerzési eljárást folytatatott le

„Budavári Palota Cortina köz gyalogos forgalmának biztosítására
kétkarú sétány teljes körû megvalósítása a Szent György térrel kap-
csolatot adó lépcsõház vasbeton szerkezeti, vízszigetelési és bizton-
ságtechnikai szerkezeteinek építési munkái” tárgyban. Az eljárás
eredményeként kiválasztott Reneszánsz Zrt. az érdemi építési mun-
kákból csak a terület elõkészítõ munkákat (romok bontása, föld és
sziklamunka) tudta elvégezni, ezt követõen a Felek a szerzõdés
megszüntetésérõl döntöttek és egymással elszámoltak. A beruhá-
zás meghiúsulásának oka: a Csikós udvari mélygarázs építési mun-
káinak elhúzódása miatt a nyugati várfalat stabilizáló a mélygarázs
munkagödrének ideiglenes térhatárolását adó kihorgonyzott cö-
löpsor szomszédságában, a horgonyok hatókörnyezetében való
munkavégzéshez nem járultak hozzá a mélygarázs felelõs statiku-
sai, így a KÖH nem adhatott engedélyt a mélyépítési munkák meg-
kezdésére a Cortina-közben). A források felhasználhatóságának át-
ütemezését kértük az illetékes tárcától, amely 2011 utolsó napjai-

ban meg is érkezett, így a Csikós udvarban idõközben felépült ga-
rázs részlet és a módosított tervek alapján 2012-ben lehetõségünk
lesz a beruházás megvalósítására. A fent nevezett beruházás része-
ként a mélygarázsból a Szent György térre vezetõ lépcsõház és lift
megépítése munkáira az Oktatási és Kulturális Minisztérium
84.800.000 Ft összegû beruházási támogatást biztosított Társa-
ságunk részére.  Ez a forrás, a 000646-000002 beruházási jelzõszá-
mon nyilvántartott központi beruházási forrás maradványával
(187.175.715 Ft) együttesen nyújt fedezetet a közbeszerzési eljárás
során kiválasztott kivitelezõvel megkötött, illetve a jövõben megkö-
tendõ szerzõdés összegére. 

2. Az 1375/2011 (XI. 8.) Korm. határozat többek között rendel-
kezett a Várkert bazár rekonstrukciójáról, ezzel kapcsolatban fel-
adatokat határozott meg a Nemzeti Fejlesztési Miniszter számára.
A Korm. határozatban foglalt határidõk teljesítése érdekében a re-
konstrukciós munkák KMOP kiemelt projektként való finanszí-
rozhatósága érdekében a dr. Zumbok Ferenc miniszteri biztos úr
irányítása mellett 2011 õszén megkezdõdtek az elõkésztési mun-
kák. A Várgondnokság Nonprofit Kft., mint a terület vagyonkeze-
lõje potenciális projektgazdaként az NFM és miniszteri biztos úr
szóbeli felkérése, illetve Projekt Elõkészítõ Bizottság ülésein meg-
fogalmazott és emlékeztetõben rögzített feladatkiosztás alapján
aktívan részt vett az elõkészítõ munkákban. Elkészítette az ún.
Elõzetes Megvalósíthatósági Tanulmányt (EMT), amely összefog-
lalta a projekt céljait és megvizsgálta az épületegyüttesben kiala-
kítandó funkciókat. Részben az EMT bázisán közbeszerzési szak-
értõ bevonásával kiírásra került két közösségi rezsim szerinti köz-
beszerzési eljárás: „A Budai Várbazár rekonstrukciója és kapcsoló-
dó közösségi közlekedésfejlesztés keretében komplex tervezési fel-
adatok ellátása” címmel, illetve „A Budai Várnegyed hosszú távú
(25 évre szóló) fejlesztési terv készítése” címmel.

Összefoglalva:
A Várgondnokság Nonprofit Kft. az elõzõ évekhez hasonlóan a

rendelkezésére álló erõforrások felhasználásával mindent megtett a
vagyonkezelésében lévõ területek, építmények, épületek üzemelte-
tése illetve a gondjaira bízott infrastrukturális hálózatok biztonsá-
gos fenntartása érdekében.        

A jövõre nézve elmondható, hogy a közhasznú szerzõdésben
meghatározott feladatok ellátásához a megfelelõ állami szerepválla-
lás elengedhetetlen. A vagyonkezelésünkben lévõ, általunk bérbe
adható, illetve eseti szerzõdésekkel hasznosítható szabadtéri terüle-
tekbõl származó árbevétel, objektív okok miatt korlátozott, annak
növekedésével reálisan nem tervezhetünk, így fokozottan szüksé-
günk van a megfelelõ mértékû állami támogatásra, annak érdeké-
ben, hogy a kiemelten védett állami értékek – Magyar Nemzeti
Galéria kincsei, Országos Széchényi Könyvtárban õrzött páratlan
kulturális értékek – megõrzése és bemutatása zavartalan legyen. 

Külön fejlesztési forrás szükséges a Társaság vagyonkezelésében lé-
võ, a világörökség részét képezõ vagyontárgyak további állapotromlá-
sának megakadályozásához nélkülözhetetlen munkák elvégzéséhez.

Matus István
ügyvezetõ igazgató
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FFeellmmeerrüülltt  kkööllttssééggeekk
Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások. Elábé
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítások
Összesen

ÖÖsssszzeesseenn
64 674

103 291
1 230

41 369
167 391
15 499
36 875

430 329

TTáámmooggaattáássbbóóll
50 305
36 574

99 221

186 100

SSaajjáátt  bbeevvéétteellbbõõll
14 369
66 717
1 230

41 369
68 170
15 499
36 875

244 229

Adatok ezer Ft-ban

PPéénnzzüüggyyii  kkiimmuuttaattááss  aa  ttáámmooggaattááss  ffeellhhaasszznnáálláássáárróóll  --  22001111..  éévv
MMeeggnneevveezzééss

Pénzbeli támogatás
Nem pénzbeli támogatás
Összesen

EEllttéérrééss  ee  FFtt--bbaann
-
-
-

EEllõõzzõõ  éévv
-
-
-

TTáárrggyyéévv
-
-
-

MMeeggjjeeggyyzzééss  aa  vváállttoozzáásshhoozz

KKiimmuuttaattááss  aa  ccééll  sszzeerriinnttii  jjuuttttaattáássookkrróóll  --  22001111..  éévv
Adatok ezer Ft-ban

VVáárrggoonnddnnookkssáágg  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt..  mméérrlleeggee  --  22001111..  éévv  ,,,,AA””  vváállttoozzaatt

SSoorr--
sszzáámm

aa

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 

11.

A. Befektetett eszközök (I+II+III)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
B. Forgóeszközök (I+II+III+IV)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív idõbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)

5 382 825
650

5 382 175

189 452

13 818

175 634
4 120

5 576 397

5 050 851
391

5 050 460

155 003

12 527

142 476
7 429

5 213 283

cc dd eebb

AA  ttéétteell  mmeeggnneevveezzééssee EEllõõzzõõ  éévv TTáárrggyyéévvEEllõõzzõõ  éévveekk
mmóóddoossííttáássaaii

EEsszzkköözzöökk (aktívák)

SSoorr--
sszzáámm

aa

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

D. Saját tõke (I+II+III+IV+V+VI+VII)
I. JEGYZETT TÕKE
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE (-)
III. TÕKETARTALÉK
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek 
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív idõbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 

47 583
26 210

20 288
741

344
21 393

5 408 652

5 104 814
303 838
98 769

5 576 397

48 306
26 210

20 288
1 085

723
15 143

5 048 555

5 010 026
38 529

101 279

5 213 283

cc dd eebb

AA  ttéétteell  mmeeggnneevveezzééssee EEllõõzzõõ  éévv TTáárrggyyéévvEEllõõzzõõ  éévveekk
mmóóddoossííttáássaaii

FFoorrrráássookk  (passzívák)

SSoorr--
sszzáámm

aa

I. 
II. 
III. 

IV. 
V. 
VI. 
VII. 

A.

VIII.
IX. 
B. 
C.
X. 
XI. 
D.
E. 

XII. 
F. 
G. 

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
III. sorból: visszaírt értékvesztés

Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenési leírások
Egyéb ráfordítások
VII. sorból: értékvesztés

ÜZEMI (ÜZLETI TEVÉKENYSÉG) EREDMÉNYE
(I+II+III+IV+V+VI+VII)

Pénzügyi mûveletek bevételei
Pénzügyi mûveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY (+C+-D)
Adófizetõi kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23)

cc dd eebb

AA  ttéétteell  mmeeggnneevveezzééssee EEllõõzzõõ  éévv TTáárrggyyéévvEEllõõzzõõ  éévveekk
mmóóddoossííttáássaaii

Adatok ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

Adatok ezer Ft-ban

VVáárrggoonnddnnookkssáágg  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt..  öösssszzkkööllttsséégg  eelljjáárráássssaall  kkéésszzíítteetttt  eerreeddmméénnyykkiimmuuttaattáássaa  --  22001111  éévv  ,,,,AA””  vváállttoozzaatt

Folytatás a 7. oldalról

MMeeggnneevveezzééss
Saját tõke összesen

Törzstõke
Tõkeváltozás
Ebbõl:
Tárgyévi eredmény

EEllõõzzõõ  éévv

47 583

26 210
21 373

344

TTáárrggyyéévv

48 306

26 210
22 096

MMeeggjjeeggyyzzééss  aa  vváállttoozzáásshhoozz

A tárgyévi eredmény 
növelõ hatása

A tárgyévi eredmény 
növelõ hatása

VVáállttoozzááss

723

-

723

723

KKiimmuuttaattááss  aa  vvaaggyyoonn  ffeellhhaasszznnáálláássáárróóll  --  22001111..  éévv

204 523

197 959
305

224 593
147 348
15 826
16 666

-1 951

2 295

2 295
344

0
344

344
344

190 919

212 069

210 564
167 391
15 499
36 875
4 521

-27 341

766

766
-26 575
369 944
342 646
27 298

723

723
723

Támogatást nyújtó 
szervezet megnevezése
A rendelékezésre bocsátott 
támogatás összege

A támogatás célja

A felhasználás ütemezése
Az elszámolás határideje

Magyar Nemzeti Erõforrás Minisztérium

Közhasznú szerzõdés alapján mûködési támogatás NEFMI
Egyedi döntés alapján támogatási szerzõdés (NEFMI)

Támogatás folyósítás     
2011. 01. 07.
2011. 02. 02.
2011. 03. 04.
2011. 06. 03.
2011. 07. 07.
2011. 10. 07.
2011. 11. 05.

Az OKM és a Várgondnokság Nonprofit Kft. által 
kötött közhasznú szerzõdésben rögzített feladatok.
Hidegenergia szolgáltatás zavartalan biztostása.
A folyósítással azonos ütemben.

2012. 02. 28.
2012. 02. 28.

134.600
51.500

134.600
51.500

134.600
51.500

134.600
51.500

12.459
12.458
12.458
29.925
33.650
33.650
51.500

Adatok ezer Ft-ban

KKiimmuuttaattááss  aa  kkööllttssééggvveettééssii  ttáámmooggaattááss  ffeellhhaasszznnáálláássáárróóll  --  22001111..  éévv

MMeeggnneevveezzééss
Új ügyvezetõ 11 havi bére
Új ügyvezetõ 6 havi járó prémiuma
Elõzõ ügyvezetõ 1 havi bére
Elõzõ ügyvezetõ 12 havi járandóság 
határozott idejû szerzõdés felmondás miatt
Tiszteletdíj
Költségtérítés
Megbízási díj
Folyósított kölcsön teljes összege

- mérlegkészítésig fennálló tartozás
- visszafizetett összeg
- a fizetendõ kamat

Természetbeni juttatás
Egyéb juttatások (étkezési utalvány)
Összesen

TTáárrggyy  éévv
6 600
3 300

600

7 200
1 560

0
0
0

0
144

19 404

Adatok ezer Ft-ban

KKiimmuuttaattááss  aa  vveezzeettõõ  ttiisszzttssééggvviisseellõõkknneekk  
nnyyúújjttootttt  jjuuttttaattáássookkrróóll  --  22001111..  éévv

TTáámmooggaattóó  mmeeggnneevveezzééssee

Központi költségvetési 
szerv, NEFMI
NEFMI
MNV Zrt.
Elkülönített állami pénzalap
Helyi önkormányzat 
és szervei
Közhasznú Alapítványtól
Összesen

169 500
0

20 000
0
0

0
189 500

134 600
51 500

0
0
0

0
186 100

elõzõ évi tárgyévi
Támogatás összege

Adatok ezer Ft-ban

KKiimmuuttaattááss  aa  kkaappootttt  
ttáámmooggaattáássookkrróóll  --  22001111..  éévv

Internetcím:
www.vargondnoksag.hu
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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

KKeerreessüünnkk eladó minimum 2 hálószobás lakást KP-s
ügyfeleink részére. BaKosLak Ingatlan, telefon: 326-
0618, 06-20-974-0571.

KKiiaaddóó igényes, felújított lakást, házat keresünk külföldi
üzletemberek és diplomaták részére.  Bakoslak Ingatlan,
telefon: 326-0618, 06-20-974-0571.

II..  AAttttiillaa  út elején csendes utcában, 58 m2-es, am. nappa-
li 3 két szobás, gázfûtéses, szépen felújított, napos örökla-
kásom 14.900.000,- irányáron eladó. Alacsony rezsi!
Telefon: 06-20-489-3612.

XXII..,, Gellérthegyen, Szüret utcában, 90 m2-es, am. nap-
pali 3 két szobás , cirkófûtéses, világos, szép lakásom ker-
tes társasházban 98.000,-/hó-ért kiadó. Telefon: 06-20-
345-4677.

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

HHaalláásszzbbáássttyyáárraa  ppaannoorráámmááss  llaakkááss,,  aazz  II..  kkeerrüülleett  HHuunnyyaa--
ddii  JJáánnooss  uuttccaa  hhoosssszzúúttáávvrraa  kkiiaaddóó!!  BBúúttoorroozzootttt,,  8800  nnmm,,  33
kküüllöönnbbeejjáárraattúú  sszzoobbaa,,  tteerraasszz..  KKaauucciióó::  22  hhóónnaapp..  TTeelleeffoonn::
0066--3366--3300--99664488--554411..

TToollddyy Ferenc utcai társasházban eladó két szoba hallos
lakás 76 m2 + erkély. Érdeklõdni: 06-20-547-6279 tele-
fonszámon.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Naphegy alján a Csap utcában pol-
gári belméretû ház I. és III. emeletén 2 db 57 m2-es felújí-
tott, erkélyes, egyedi gázfûtéses önkormányzati lakás bér-
leti joga átadó. Csereirányár: 11,5 M Ft és 13,2 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

NNaapphheeggyyeenn a Lisznyai utcában modern, újszerû kertes
társasház I. emeletén lévõ 2 szobás 65 m2-es, teraszos,
összkomfortos, igényesen felújított, azonnal beköltözhetõ
társasházi öröklakás eladó. Irányár: 25,9 M Ft + garázs.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban a Táncsics utcában 2 generációs, bruttó
156 m2-es, tetõtéri, 2 szintes, 2 önálló lakásként is használ-
ható, 2 fürdõszobás önkormányzati lakás örökölhetõ bér-
leti joga + 18 m2-es terasszal átadó. Csereirányár: 36,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

KKrriisszzttiinnaa körúton egymás közelében 28 m2-es, panorá-
más, felújított önkormányzati lakás bérleti joga átadó, cse-
reirányár:  5,4 M Ft és Gellérthegy utca felé nyíló I. emele-
ti, napfényes, déli fekvésû, azonnal beköltözhetõ 30 m2-es,
összkomfortos öröklakás eladó. Irányár: 8,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

PPaassaarrééttii  térnél 10 éves lakóparkban 3 szobás kertkap-
csolatos, teraszos, garázsos szép lakás 33 millió Ft-ért el-
adó. Telefon: 326-0618, 06-20-974-0571.

BBuuddaaii Várban a Fortuna utcában, reprezentatív 4 laká-
sos mûemléképületben lévõ 50 m2-es, kertkapcsolatos,
dongaboltozatos, gázfûtéses  önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga + 12 m2-es terasszal átadó. Csereirányár:
14,2 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
több generáció vagy iroda számára eladó. Vételár: 40 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. 

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

MMaarrooss utcai (XII.) 135 nm-es, felújított nagypolgári laká-
som kisebbre cserélném értékegyeztetéssel, vagy eladnám.
Tel.: 0670-361-8262, adrienne_nagy@hotmail.com.

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

BBuuddaaii Várban az Úri utcában 4 lakásos hangulatos don-
gaboltozatos mûemlékházban 82 m2-es, I. emeleti, közvet-
len tetõszint alatti, összkomfortos, cirkófûtéses önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 25,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-1933.

BBuuddaaii Várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló 50 m2-es,
napfényes, panorámás, 2 loggiás, felújítandó önkormány-
zati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

ggoonnddoozzááss

MMeeggbbíízzhhaattóó  eerrddééllyyii  hhööllggyy  iiddõõssggoonnddoozzáásstt,,  hháázzvveezzeettéésstt,,
ggyyeerrmmeekk  ffeellüüggyyeelleetteett  vváállllaall  oottttllaakkáássssaall..  TTeelleeffoonn::  0066--
3366--3300--99664488--554411..

IIddõõsseekk  ootttthhoonnáábbaa  sszzeerreettnnee  kkööllttöözznnii??  SSeeggíítteekk..  TTeelleeffoonn::
0066--2200--220044--77116655..

sszzoollggáállttaattááss

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

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

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

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

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, cseréje,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javí-
tása. Mosó-, mosógatógépek bekötése. Anyagbeszer-
zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

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

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

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

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

4433 éves megbízható, ápolt nõ házvezetést, takarítást,
vasalást, bevásárlást, hivatalos ügyintézést vállal. Telefon:
06-70-626-4573.

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

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

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

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

GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT
DDuugguulláásseellhháárrííttááss,,  vvíízz,,  vviillllaannyy,,  ffûûttéésssszzeerreellééss  ééss  tteelljjeess--
kköörrûû  mmáárrkkaaffüüggggeettlleenn  ggáázzkkéésszzüülléékkjjaavvííttááss..  AAnnyyaaggbbee--
sszzeerrzzéésssseell,,  ggaarraanncciiáávvaall  00--2244--iigg..  TTeelleeffoonn::  229922--11999900,,
0066--2200--333344--33443388..

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

TTáárrssaasshháázzaakk  kköözzööss  kkééppvviisseelleettéétt  sszzaakkkkééppeessííttéésssseell,,
nnaaggyy  ggyyaakkoorrllaattttaall,,  sszzaakkiippaarrii  hhááttttéérrrreell,,  rreeffeerreenncciiáákkkkaall
vváállllaalljjuukk..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--440066--66111177..

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

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.

DDiipplloommaattaa  llaakkááss  bbeerreennddeezzééssééhheezz  aannttiikk  bbúúttoorrtt,,  kkvvaa--
lliittáássooss  ffeessttmméénnyytt,,  rrééggii  ZZssoollnnaayy  kkeerráámmiiáátt,,  kküüllöönnlleeggeess
bbrroonnzzsszzoobbrroott  kkeerreesseekk  mmeeggvvéétteellrree..  TTeelleeffoonn::  ++33663300--
330033--66994400..0000

TTáárrssaasshháázzaakk közösképviseletét vállalom. Telefon: 06-
20-392-6368.

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

UULLTTRRAAHHAANNGG vviizzssggáállaatt::  hhaass,,  kkiissmmeeddeennccee,,  nnyyaakkii  rreeggiioo,,
kkeerriinnggééssvviizzssggáállaattookk,,  mmaaggzzaattii  uullttrraahhaanngg::  22DD,,  33DD,,  44DD
fféénnyykkééppeess  ddookkuummeennttáácciióóvvaall..  OOPPSS  RReennddeellõõ,,  VVáárrffookk  uu..
1155..  BBeejjeelleennttkkeezzééss::  0066--11--221133--99778800..

ookkttaattááss

AAnnggooll nyelvvizsgára (minden szinten) felkészítés. Tele-
fon: 06-20-392-6368.

NNyyáárrii  nnaappkköözziiss  lloovvaass  ttáábboorrookk  aa  PPaassaarrééttii  HHoonnvvéédd  LLoovvaarr--
ddáábbaann..  IInnffoorrmmáácciióó::  wwwwww..hhoonnvveeddlloovvaarrddaa..hhuu..  TTeelleeffoonn::
00667700--333333--55005577,,  00667700--333333--55006688..

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

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

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

Gondozás

Szolgáltatás

Oktatás

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001122..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Június 8.
Június 22.

JJúúlliiuuss
Augusztus 17.
Augusztus 31. 

Szeptember 14.
Szeptember 28.

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

Lapzárta
Május 30.
Június 13.

SSzzüünneett
Augusztus 8.

Augusztus 22.
Szeptember 5.

Szeptember 19.
Október 3.

Október 17.
Október 31.

November 14.
November 28.
December 12.

Lapszám
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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