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Az idén százhúsz esztendõs Dísz téri Honvéd-
szobornál tartotta hagyományos március 15-i
megemlékezését a Budavári Önkormányzat. Az
ünnepségen dr. Nagy Gábor Tamás az utókor
felelõsségét emelte ki. Mint elmondta, a törté-
nelmet a gyõztesek írják ugyan, de az emberek
emlékezetét nem tudják megváltoztatni. 

Számunkra, elsõ kerületi polgárok számára ma
már természetes, hogy március 15-én kitûzzük a
kokárdát és családunkkal, barátainkkal eljövünk
a Dísz térre, a Honvéd-szoborhoz, ahol közösen
tisztelgünk a szabadságharc hõseinek emléke
elõtt. Idén különös jelentõsége van a helyszín-
nek, hiszen az emlékmû éppen 120 esztendeje
hirdeti büszkén, hogy bár a történelmet mindig a
gyõztesek írják, akaratuk mégsem mindenható.
Hiába állíttatta fel sokak gyûlöletére az elnyomó
hatalom 1852-ben a Hentzi oszlopot – Hentzi
Henrik tábornok, a Budai Vár parancsnokaként
az ostrom idején ok nélkül ágyúval lövette Pestet
– negyven évvel késõbb a Vár egyik legfontosabb
pontján, a katonai díszszemléknek is otthont adó
Parade Platz-on mégis felavatták a bátor magya-
rok elõtt fejet hajtó Honvéd emlékmûvet – hívta
fel a figyelmet köszöntõjében dr. Nagy Gábor
Tamás. Ezernyolcszáz öreg honvéd,  tisztek és a tá-
bornokok özvegyei vettek részt a szobor avatásán,
büszkén viselve féltve õrzött ruháikat. Egyszer
csak felhangzott a szobor készítõjét éltetõ - Éljen

Zala! - kiáltás. A lendvai születésû mûvész mint ré-
gi dalia egyenes derékkal állt alkotása mellett, bi-
zonyítva, hogy az emlékezet mindig visszaszerzi az
igazságot. Pedig a hatalom mindent megpróbált,
hogy örökre elrejtse Arad, a magyar Golgota tra-

gédiáját, a jelöletlen, hantolatlan sírok azonban
örökre bevésõdtek a nemzet tudatába. Ez a tudás
öltött testet a Honvéd-szoborban, amely egyszer-
re jeleníti meg a diadalt és a gyászt, a reményt és a
reménytelenséget. (Folytatás az 5. oldalon)

A Dísz téri Honvéd emlékmûnél ünnepelt a kerület

Az emlékezés tartja életben
március 15. eszméit

Támogatás 
a HPV-oltáshoz

A Budavári Önkormányzat az idei évben is
támogatást nyújt a Human Pappilóma
(HPV) vírus elleni védõoltások beadásához, a
támogatást a leányok mellett a fiúk esetében is
biztosítja a szülõk részére. A HPV okozta meg-
betegedésekrõl, a védõoltási programról részle-
tes tájékoztatót tartanak március 27-én, ked-
den 17 órától a Polgármesteri Hivatalban. 

A Budavári Önkormányzat egészségügyi stra-
tégiájának legfontosabb alapelve a betegségek
megelõzése, a prevenció. Ennek jegyében, az
orvos-szakmai szervezetek ajánlásainak figye-
lembe vétele és más önkormányzatok tapaszta-
latai alapján - a leánygyermekek egészségének
megóvása érdekében - a Képviselõ-testület
2010. évben egyhangúlag úgy döntött, hogy
támogatást nyújt az úgynevezett Human Pap-
pilóma (HPV) vírus elleni védõoltások beadá-
sához. Az idei évben a Képviselõ-testület úgy
döntött, hogy az Önkormányzat ezt a támoga-
tást a leányok mellett a fiúk esetében is bizto-
sítja a szülõk részére.

Az elmúlt évek tapasztalatait alapul véve
idén is kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy
a védõoltás beadásával járó, a családokra háru-
ló anyagi terhet csökkentsük és ezzel is segít-
sük a családokat. Természetesen tudjuk, hogy
ezen lehetõség csak egy az eszközök közül,
amely hozzájárulhat gyermekeink testi egészsé-
géhez; ugyanakkor nem pótolhatja a szemé-
lyes törõdést, odafigyelést és felelõsségvállalást
a gyermekekrõl, illetve a fiatalokról való gon-
doskodást mind a család  mind a társadalom
részérõl.

Hazánkban a társadalombiztosítás ezen ol-
tás beadását jelenleg nem támogatja. Az Ön-
kormányzat felismerve a HPV elleni védõoltás
jelentõségét, segít Önnek megvédeni leányá-
nak egészségét, ezzel is biztosítva egy egészséges
nemzedék felnövekedését.

A Budavári Önkormányzat az I. kerületben
állandó lakóhellyel rendelkezõ, 2012-ben 13.
életévüket betöltõ (1999. január 1. és 1999.
december 31. között született) leány-, és fiú-
gyermekek részére méhnyakrák és nemi szervi
szemölcsök (HPV 6,11,16,18) elleni - három
oltásból álló- védõoltást biztosít. 

A védettséghez szükséges három oltóanyag
jelenlegi piaci ára 90.000 Ft, amely jelentõs
anyagi terhet jelentene a családok számára.

Amennyiben a szülõ az elsõ oltás árát
(17.900 Ft-ot) befizeti, az Önkormányzat
egészségügyi prevenciós programja keretében,
a fennmaradó további két oltás árát átvállalja.
A HPV elleni teljes védettség kialakulásához
fél év alatt három oltás beadása szükséges.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülõ családok részére az Önkor-
mányzat kiemelt támogatásként mind a há-
rom oltás tekintetében teljes költségmentes-
séget biztosít. 

A HPV okozta megbetegedésekrõl, a védõol-
tási programról részletes tájékoztatást adunk a
lakosság számára, amelyre minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Elõadó: Dr. Koós–Hutás Piroska szülész-
nõgyógyász fõorvos.                       

Idõpont: 2012. március 27. kedd, 17 óra. 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal (1014

Budapest, Kapisztrán tér 1.)
A 14-45. év közötti I. kerületben állandó

lakóhellyel rendelkezõ férfiak és nõk – lak-
cím kártyájuk bemutatásával – kedvezmé-
nyes áron vásárolhatják meg a három vakci-
nából álló oltássorozatot a program kereté-
ben kijelölt gyógyszertárakban.

Amennyiben bármi kérdésük van az oltás-
sal kapcsolatban, keressék bizalommal a Bu-
davári Önkormányzat Népjóléti Irodájának
munkatársait, akik készséggel állnak a rendel-
kezésükre.

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
Népjóléti irodavezetõ

A kerületben élõ
Sebõ Ferenc zene-
szerzõ, énekes, zenetu-
dós, a hazai hangszeres
népzenei és táncház-
mozgalom egyik elin-
dítója, a Sebõ Együttes
vezetõje. (Sokan sze-
mélyesen is ismerhetik
a Budavári Mûvelõdési
házban négy éve mû-
ködõ Sebõ-klubból.) 

A Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Egyetem népzene tanszékének egyete-
mi tanára népmûvészeti örökségünk ápolásáért, a
népmûvészet, a zene és a tánc kutatásának és mai
alkalmazásának módszertani központjául szolgá-
ló Hagyományok Háza, valamint újító szellemû
mûsorok létrehozásáért, határainkon túl is szá-
mon tartott sokoldalú munkája elismeréseként
kapta a kitüntetést.  

„A privát örömön túl nagyon kellemesen érin-
tett a kitüntetés, mert a Kossuth-díj a táncház
mozgalom elismerése is egyben. Szépen gyûlnek
a mi mozgalmunk Kossuth-díjasai, hiszen Se-
bestyén Márta, a Muzsikás és a Kaláka együttes
is megkapta a legmagasabb mûvészi díjat – vála-
szolta lapunk kérdésére Sebõ Ferenc .”

Kovács Ákos elõadómûvészt, zeneszerzõt
nem kell bemutatni a kerület lakóinak. Sok szál-
lal kötõdik a kerülethez, volt a Márai Szalon ven-
dége, s verset is mond az önkormányzat által ki-
adott Babits CD-n. A Bonanza Banzai kultzene-
kar alapítójaként, énekeseként országos hírnévre
tett szert. Szólókarrierje kezdetben a zenekarral
párhuzamosan futott, 1994-tõl, az együttes fel-
bomlásától kezdve szólistaként lép fel, továbbra
is õ jegyzi a dalszövegeket és a zene túlnyomó ré-
szét is. Eddig huszonnégy magyar nyelvû és hat

angol albumot készített. Dalszerzõi-elõadómû-
vészi munkája mellett verseket is ír, idáig öt kö-
tete jelent meg. „Megtisztelõnek tartom, hogy
relatíve fiatalon ítélték nekem a Kossuth-díjat,
különösen olyan nagyok után, mint Cseh Tamás
vagy Presser Gábor” - mondta Kovács Ákos, aki
43 évesen kapta meg a kitüntetést. 

Demjén Ferenc elõadómûvész, zeneszerzõ
1970-ben robbant be a hazai könnyûzenei életbe
a Jöjj vissza, vándorral, és késõbb olyan felejthe-
tetlen slágerekkel gazdagította a hazai könnyûze-
nei kultúrát, mint a Darabokra törted a szívem
vagy a Várj, míg felkel majd a nap. A Bergendy és
a V’Moto-Rock énekese késõbb szólókarrierre
váltott. Bizonyára sokan emlékeznek a tavaly
elõtti Nyárbúcsúztató bálon adott nagysikerû
koncertjére. Demjén Ferenc az MTI-nek elmond-
ta: „Nem számítottam erre, bár az is igaz, hogy az
én korosztályomból sokan kaptak már Kossuth-
díjat. Rendkívül megtisztelõ és valahol talán azt is
jelenti, hogy a kultúra végleg befogadta a köny-
nyûzenei mûfajt.”  

Vukán György zeneszerzõ, zongoramûvész ze-
nei pályafutása elismeréseként részesült a magas
kitüntetésben. Számos énekléssel és hangszerelés-
sel kapcsolatos szakkönyv szerzõje, emellett fog-
orvosként is komoly eredményeket ért el. Végig-
járta Európát, két ízben egy-egy hónapos koncert-
útja volt az Egyesült Államokban. A Creative Art
Jazz Trióval és a Liszt Ferenc Kamarazenekarral
1996-ban játszott közös koncertjük az „Év Kon-
certje” lett Hollandiában (Chopin átiratok). 1999
óta a ClassJazz Band komponistája, zongoristája,
2000-ben megalapította a SEPTET formációt
Balázs Elemérrel (dob), Egri Jánossal (bõgõ), és a
Budapesti Saxophone Quartet-tel. 

A mûvésszel rövidesen közelebbrõl is megis-
merkedhetnek az I. kerületiek, mert fellép a Beet-

hoven Budán ünnepségsorozat nyitó-koncertjén
május 4-én a Városházán, ahol Beethoven impro-
vizációkat ad elõ.

Magas színvonalú újság-
írói munkáját elismerõ
Táncsics-díjat kapott
Sediánszky János a
Magyar Televízió és a
Magyar Rádió volt mun-
katársa, kerületünk dísz-
polgára, Budavár koráb-
bi alpolgármestere. 

„Nagyon megtisztelõ
és örömteli, hogy a Ma-
gyar Szabadság Napján –
amely összetartozásunk örök szimbóluma – ve-
hettem át a Táncsics-díjat. Mûsoraimban az el-
múlt évtizedekben a magyar kultúra értékeit
igyekeztem képviselni a hazai és határon túli ma-
gyar nézõk és hallgatók szolgálatára – mondta a
Várnegyed újságnak  Sediánszky János.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc év-
fordulóján kimagasló érdemei elismeréseképpen
a Magyar Érdemkereszt Tisztikeresztje kitünte-
tést vehetett át Abaffy Zsigmond, kerületünk
lakója.

Kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a
Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adták
át Halász Tamásnak, az Országos Színháztör-
téneti Múzeum és Intézet muzeológusának, a
Parallel kortárs Mûvészeti Magazin fõszerkesz-
tõjének.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésben
részesült kiemelkedõ munkája elismeréseként
dr. Pávai István néprajzkutató, zenetudós, a
Hagyományok Háza tárvezetõje.

Kitüntetések a Nemzeti ünnep alkalmából
Az I. kerületben élõ vagy ahhoz kötõdõ személyiségek közül többen is átvehettek magas kitüntetést Nemzeti ünnepünk alkalmából. Magyarország köztársasági elnöke - a
miniszterelnök elõterjesztésére - Nemzeti ünnepünk, március 15., az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország meg-
születésének napja alkalmából Kossuth-díjat adományozott mások mellett: Sebõ Ferencnek, Kovács Ákosnak, Demjén Ferencnek, Vukán Györgynek.
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének 2/2012. (III.1.)
Önkormányzati rendelete a Budapest I. ke-
rület Budavári Önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetésrõl szóló 2/2011. (III. 4.) Kt. rendelet
módosításáról.

AAzz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó  22001111..  éévvii  CCXXCCVV..  ttöörrvvéénnyy  2233..  §§
((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  ffooggllaallttaakknnaakk  mmeeggffeelleellõõeenn  aa  KKééppvviisseellõõ--
tteessttüülleett  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt
22001111..  éévvii  kkööllttssééggvveettéésséérrõõll  sszzóóllóó  22//22001111..  ((IIIIII..  44..))  KKtt..  rreenn--
ddeelleettéénneekk  ((TToovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáássáárróóll  aazz  aalláább--
bbii  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 2011. évi
módosított összes bevételi elõirányzatát a kisebbségi ön-
kormányzatok állami támogatásával együtt 13.796.014 e
Ft-ban állapítja meg az 1. sz. és a 2. sz. melléklet szerint.”

2. §

A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat kiadásai) „3.§ A Képviselõ-testület a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi
módosított kiadási elõirányzatát a kisebbségi önkor-
mányzatok kiadásaival együtt 13.796.014 e Ft-ban álla-
pítja meg. Ebbõl: 

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

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

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

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

– a felújítási kiadások módosítását a 6., 6/a. sz. mel-
léklet szerint fogadja el

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

– a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének mó-
dosítását az 5/c. sz., 13. sz. és a 14. sz. melléklet szerint tu-
domásul veszi.”

3. §
Hatályba lépés

A Rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.

*   *   *
A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének 3/2012. (III. 2.)
Önkormányzati rendelete a Budapest I. ke-
rület Budavári Önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetésérõl.

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--
tteessttüülleettee  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó  11999900..  éévvii  LLXXVV..
ttöörrvvéénnyy  9911..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  ééss  aazz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll
sszzóóllóó  22001111..  éévvii  CCXXCCVV..  ttöörrvvéénnyy  2233..  §§--áábbaann  kkaappootttt  ffeellhhaa--
ttaallmmaazzááss  aallaappjjáánn,,  aazz  AAllaappttöörrvvéénnyy  3322..  cciikkkk  ((11))  bbeekkeezzddééss  ff))
ppoonnttjjáábbaann  ééss  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó  11999900..  éévvii
LLXXVV..  ttöörrvvéénnyy  1166..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  ffeell--
aaddaattkköörréébbeenn  eelljjáárrvvaa  aazz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  22001122..  éévvii  kkööllttsséégg--
vveettéésséérrõõll  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkor-
mányzat Képviselõ-testületére (a továbbiakban: Kép-
viselõ-testület), annak bizottságaira, és az Önkormány-
zat intézményeire terjed ki. Továbbá a támogatások te-
kintetében a rendelet hatálya kiterjed mindazon termé-
szetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezetekre akik, illetõleg amelyek támo-
gatásban részesülnek.

Az Önkormányzat bevételei

2. §

A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat 2012. évi összes bevételi elõirányzatát
11.265.319 e Ft-ban

– ebbõl tárgyévi bevétel 7.974.870 e Ft, a költségve-
tés belsõ hiányát – 3.290.449 e Ft-ot – az elõzõ évek
pénzmaradványa finanszírozza.

A bevételek részletezését az alábbi mellékletek tartal-
mazzák:

1. sz. melléklet: 2012. évi tervezett bevételek elõirány-
zat-csoportok szerinti bontásban összesen (Fõösszesítõ)

2. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2012. évi terve-
zett bevételei

2/a. sz. melléklet: 2012. évi központi költségvetésbõl
kapott támogatás

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

Az Önkormányzat kiadásai

3. §

A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat 2012. évi összes kiadási elõirányzatát
11.265.319 e Ft-ban, állapítja meg.

A kiadások részletezését az alábbi mellékletek tartal-
mazzák:

4. sz. melléklet: 2012. évi tervezett kiadások kiemelt
elõirányzatonkénti bontásban összesen (Fõösszesítõ)

5. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2012. évi terve-
zett mûködési kiadásai

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

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
tervezett beruházási kiadásai összesen, valamint a lakás-
támogatás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege

8/a. sz. melléklet: Intézmények 2012. évi tervezett be-
ruházásainak részletezõ kimutatása

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

9/a. sz. melléklet: Intézmények 2012. évi tervezett fel-
újításainak részletezõ kimutatása.

4. §

A Képviselõ-testület a helyi önkormányzat által irányított
költségvetési szervek 2012. évi engedélyezett létszámát
a 10. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

5. §

A Képviselõ-testület elfogadja:
a) a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetési mérle-

gét közgazdasági tagolásban, szöveges indoklással
együtt a 11. sz. melléklet szerint,

b) a 2012. évi elõirányzat felhasználási tervet szöveges
indoklással együtt a 12. sz. melléklet szerint,

c) a több éves kihatással járó döntések számszerûsíté-
se évenkénti bontásban és összesítve, valamint a helyi
önkormányzat adósságállományának (hitelállományá-
nak) alakulását szöveges indoklással együtt a 13. sz. mel-
lékletben rögzítettek szerint,

d) a 2012. évi közvetett támogatásról szóló kimutatást
szöveges indoklással együtt a 14. sz. melléklet szerint,

e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló projek-
tek 2012. évi bevételeit, kiadásait, hozzájárulásait a 15.
sz. melléklet szerint.

A 2012. évi költségvetés 
végrehajtási szabályai

6. §

(1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, vala-
mint az általa irányított költségvetési szervek elemi költ-
ségvetését – e rendelet hatálybalépését követõ 8 napon
belül – el kell készíteni, melyet az államháztartásról szóló

2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 28. § (5)
bekezdése alapján a Polgármester hagy jóvá. 

(2) Az intézmények pénzellátása – a kiskincstári rend-
szer keretein belül – a jóváhagyott elõirányzat felhaszná-
lási tervük alapján történik. Az intézmények bevételei
minden munkanapon átvezetésre kerülnek az Önkor-
mányzat számlájára. Kötelezettséget vállalni kizárólag a
visszaigazolt és jóváhagyott elõirányzat-felhasználási
terv alapján és mértékéig lehet, fedezet nélküli kötele-
zettségvállalásért az intézmény vezetõjét a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerin-
ti felelõsség terheli.

(3) Az intézmények által kötött, pénzeszközök átvéte-
lére irányuló megállapodásokat 1 millió Ft értékhatár fö-
lött a Polgármesterrel ellenjegyeztetni kell. Értékhatárra
tekintet nélkül ellenjegyeztetni kell a megállapodást, ha
az átvételnek mûködési kiadási többlete van. Ha a kiadá-
si többletet az intézmény egyéb megtakarításból nem
tudja fedezni, illetve többéves költségvetési kihatása van,
a megállapodást a Képviselõ-testület hagyja jóvá.

(4) Év közben az elõirányzatok módosítására, átcso-
portosítására az Áht. 34. §-a alapján kerülhet sor. Az Ön-
kormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját ha-
táskörben a kiadási és bevételi elõirányzatokat az állam-
háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(3) bekez-
désében foglaltak szerint emelhetik meg.

(5) Az Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatal-
mazza a Polgármestert, hogy:

a) az érvényes közbeszerzési pályázat eredményét ki-
hirdethesse akkor is, ha a költségvetésben rendelkezésre
álló fedezet kisebb, mint a nyertes pályázó vállalási ára, a
többletfedezet igény nem lehet több a vállalási ár 20%-
nál, és nem haladhatja meg a költségvetésben még ren-
delkezésre álló általános tartalék 50%-át, ezen intézke-
dések pénzügyi hatását a soron következõ rendelet mó-
dosításban szerepeltetni kell,

b) a mûködési kiadások vonatkozásában lehetõség van
többéves keretszerzõdés kötésére – maximum 3 év idõ-
tartamra – azzal, hogy az éves kiadások nem haladhatják
meg a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott összeget,

(6) A Környezetvédelmi Alap számlára befolyó pénz-
eszközöket a 16/2006. (VII. 14.) Kt. sz. rendelet elõírtak
szerint kell kezelni és felhasználni, és a felhasználásról tá-
jékoztatást nyújtani.

(7) Valamennyi fõállású közalkalmazottat havi 5.000,-
Ft, éves szinten 60.000,- Ft értékû Erzsébet utalvány illet
meg. Az utalvány utáni járulékok a munkáltatót terhelik. A
részmunkaidõben foglalkoztatottakat idõarányos juttatás
illeti meg.

A köztisztviselõket a Magyarország 2012. évi költség-
vetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiak-
ban: költségvetési törvény) 56. § (3) bekezdése alapján
bruttó 200.000,- Ft/év cafetéria keret illeti meg. 

A köztisztviselõk jogállásról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény 43. § (1) bekezdésében, valamint a költségvetési
törvény 56. § (1) bekezdésében foglalt illetményalap
2012. évben 38.650,- Ft.

7. §

Az általános- és céltartalékok felhasználása az alábbiak
szerint történhet:

(1) Rendkívüli események, hatósági kötelezések fede-
zetének biztosításáról a Polgármester dönt a vis maior
keret erejéig, a döntésérõl a soron következõ képviselõ-
testületi ülésen köteles tájékoztatást nyújtani.

(2) A céltartalékok feletti átcsoportosítás jogát a
Képviselõ-testület, a bizottságok, és a Polgármester
gyakorolja a 7. sz. mellékleten feltüntetettek szerint, a
következõk figyelembe vételével:

a) Az intézmények tárgyi eszköz beszerzési, valamint
felújítási keretének felhasználására – a 7. sz. melléklet
szerinti összeg erejéig - az intézmények igényeit figyelem-
be véve a Polgármester elõterjesztést készít és az ágaza-
tilag illetékes bizottság elé terjeszti 2012. április 30-ig. 

(3) Az átruházott hatáskörben hozott az éves költség-
vetést érintõ döntésekrõl a Polgármester a soron követ-
kezõ költségvetési rendeletmódosítás és az éves beszá-
moló során tájékoztatja a Képviselõ-testületet.

8. §

A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert,
hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket – 500 millió
Ft értékhatárig és 6 hónapon belüli lekötés esetén – ka-
matozó betétben helyezze el az alább felsorolt pénzinté-
zetek közül annál a banknál, mely bank a legkedvezõbb
ajánlatot adta.

– Raiffeisen Bank Zrt.,
– Erste Bank Zrt.,
– UniCredit Bank Zrt.,
– MKB Bank Zrt.,
– CIB Bank Zrt.,
– FHB Bank Zrt.
Az 500 millió Ft és 6 hónapon túli befektetésekrõl átru-

házott hatáskörben a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bi-
zottság dönt.

A rendelet hatályba lépése

9. §

A rendelet 2012. március 2-án napján lép hatályba, de
rendelkezéseit 2012. január 1-tõl kell alkalmazni. A ren-
delet kihirdetésérõl a Jegyzõ gondoskodik.

*   *   *
A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének 5/2012. (III. 2.)
Önkormányzati rendelet a Budavári Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének az adósság-
kezelési szolgáltatásról szóló 5/2007. (III. 30.)
Kt. rendeletének módosításáról.

AA  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  aazz
aaddóóssssáággkkeezzeellééssii  sszzoollggáállttaattáássrróóll  sszzóóllóó  55//22000077..  ((IIIIII..  3300..))
KKtt..  rreennddeelleettee  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReennddeelleett))  aa  kköövveettkkeezzõõkk
sszzeerriinntt  mmóóddoossuull::

1. §

A szolgáltatás formái

A Rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„9. § 

(2) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülõ sze-
mély a szolgáltatás idõtartama alatt az Sztv. 38. § (5) be-
kezdés szerinti lakásfenntartási támogatásra jogosult.”

2. §

Adósságcsökkentési támogatás megállapítása

A Rendelet 15. § (5) – (6) bekezdés helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„15. § 

(5) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az
adósságkezelési szolgáltatás lezárásától – ide nem értve
az (1) bekezdés szerinti megszüntetést – számított 24
hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgál-
tatásban. 

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában a 24 hónapos idõ-
tartamot az adósságcsökkentési támogatást megállapító
határozatban, az adósságkezelési szolgáltatás záró idõ-
pontjaként megjelölt napot követõ elsõ munkanaptól kell
számítani.”

3. §

A Rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„20. § 

(2) Az adósságcsökkentési támogatás (1) bekezdésében
foglaltak szerinti megszüntetésétõl számított 48 hóna-
pon belül ismételten nem állapítható meg.”

4. §

Záró rendelkezés

E rendelet 2012. március 2. napján lép hatályba.

*   *   *
A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének 6/2012. (III.1.)
Önkormányzati rendelete az Önkormány-
zat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995.
(XI.30.) Kt. rendelet módosításáról.

1. §

A 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendelet 6/2012. (III. 1.) rende-
lettel megállapított 3. sz. melléklete

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
nemzeti vagyonban tartandó vagyonelemek

I.
A 2011. évi LXXVII. Törvény által Nemzeti emlékhellyé
nyilvánított  a Várnegyed és környezetében lévõ közterü-
letek.

II.
Kiemelt I.  kategóriába sorolt mûemléki védettségû in-
gatlanok: 

Dísz tér 2. Hrsz: 6516,
Dísz tér 6. Hrsz: 6520,
Dísz tér 7. Hrsz: 6521/1.

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

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleetteekk

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
Budapest I. kerület, Budai Vár
Savanyúleves Rondelláján épült 

faszerkezetû pavilon, 
valamint a Kapisztrán téren 

található nyilvános, felszín alatti 
illemhely és a fölötte lévõ terület

együttes bérbeadására.
A pályázat beadási határideje:
2012. április 12., 10.00 óra.

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó 
kiírás megtekinthetõ a www.budavar.hu 

internet címen, a Pályázatok hasáb 
Vagyoni Iroda hivatkozása alatt, valamint

a Budavári Önkormányzat 
Ügyfélszolgálati Irodáján.

Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.
Telefon: (1) 458-3000, 458-3030.

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

A rendeletek mellékletei megtekinthetõk 
az önkormányzat honlapján: www.budavar.hu.
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Környezetvédelmi kiállítás a Városházán
Én így takarékoskodom a vízzel! címmel fotó- és rajz-
pályázatot hirdetett az önkormányzat a Humusz
Szövetséggel együttmûködve az általános iskolások-
nak. A pályázat eredményhirdetésére március 22-én,
a Víz Világnapján került sor. A legjobb alkotásokat ki is
állították a Városházán. A környezetvédelmi napon itt
rendezték meg a Nulla Hulladék 10 lépésben címû tár-
latot is, amely közérthetõ módon mutatja be a hulla-
dékgazdálkodás környezeti összefüggéseit. A Fölös-
leges Áruk Fóruma pedig a szükségtelen használati
tárgyakra hívja fel a figyelmet. A kiállítás még egy hé-
tig megtekinthetõ a Városházán.

Véradás az I. kerületben
A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete nyilvá-
nos véradást szervez március 24- én, szombaton 9-tõl
13.30 óráig a Petõfi Sándor Gimnáziumban (I., Attila út
43.). A regisztrációhoz személyi igazolvány, Taj-kártya
és lakcímkártya szükséges! Adj vért és ments meg há-
rom életet!

Márciusi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 2012. március 27-
én 17 órakor az I. kerületi Házasságkötõ Teremben
(Úri u. 58.) Téma: Hungarikumok: Márai Sándor írói
életmûve, Herendi porcelán, Törley pezsgõ. Vendé-
gek: Dékányné Jáky Judit, Márai Sándor életmûvének
és szellemi hagyatékának gondozója, a magyarországi
jogutódok képviselõje, Krámlik Attila marketing me-
nedzser, Herendi Porcelánmanufaktúra, dr. Jáky Já-
nosné mûvészettörténész, Quirin Károly a Chevaliers
Törley Pezsgõrend ceremónia mestere. Házigazda:
Szigethy Gábor.

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

Kedvezményes könyvvásár
Kedvezményes könyvvásárlást szervez áprilisban és
májusban a Betûvár könyvesbolt (I., Batthyány téri
vásárcsarnok) és a Scolar Könyvkiadó. A kiadó nép-
szerû történelmi könyvei, kedvelt skandináv krimijei,
design könyvei, különleges építészeti albumai és izgal-
mas ifjúsági regényei kaphatók majd húsz százalékkal
alacsonyabb áron.

Író-olvasó találkozó a Márai könyvtárban
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyv-
tárában (I.,  Krisztina krt. 87-91.) március 27-én, ked-
den este 6 órától Jónás Tamás költõ, író és Varró Dániel
költõ, mûfordító lesznek ,,Az író könyvtára” sorozat
vendégei. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak! 

Társasházi fórum
A Társasházi Közös Képviselõk Egyesülete, március
28-án (szerdán) rendezi meg tavaszi fórumát. Kezde-
te: 17.30. Helye: Gyorskocsi u. 11. Pajtás étterem.
Témák: A társasházakat érintõ törvényi és rendeleti
szabálymódosítások. (Társasházi törvény, tûzrendé-
szet, adó és járulék, lift-, bírósági és végrehajtási eljá-
rások, stb.) Ajánlások társasházaknak és közösképvi-
selõknek. (Takarékosság, pályázati lehetõségek, stb.).
Az Egyesület tagjainak díjtalan, vendégek és érdeklõ-
dõk részére regisztrációs díj: 500 Ft.

Német nyelv- és filmklub
Beszélgetés és filmvetítés: Der Baader Meinhof
Komplex - német nyelvû film (2008) magyar felirattal.
(A 70-es években Nyugat-Németországban mûködõ
Vörös Hadsereg Frakció nevû terroristacsoportról
szóló dokumentumfilm.) Helyszín a Budavári Mûvelõ-
dési Ház (Budapest I. Bem rakpart. 6., 1. emelet) Idõ-
pont: 2012. március 26-án 17 óra. Szervezõ: a Bu-
davári Német Önkormányzat.  A belépés ingyenes. Re-
gisztráció a helyszínen is: chsch@t-online.hu. Telefon:
+3620-517-3230.

Színház a társasházban
Érdekes színházi elõadás és galéria színhelye lesz az
elsõ kerületi Várfok u. 8. szám alatti társasház udvara.
Balkay László, a ház lakója és mûvésztársa Gabryel
egy performance megtekintésére hívják Budapest la-
kóit. 2012. április 14-én szombaton délután négy órá-
tól zenés irodalmi mûsorral és képbemutatóval kö-
szöntik és ünneplik a ház 100 éves születésnapját. Az
érdekes kezdeményezésre és házbejárásra mindenkit
szeretettel várnak!

Internet tanfolyamok nyugdíjasoknak
„Kattints rá, Nagyi!” néven  25 órás kezdõ internet tan-
folyamok indulnak  nyugdíjasoknak 1.000 Ft-ért a
UPC támogatásával. A tanfolyamok idõpontja: április
3-tól 19-ig (kedd és csütörtök 8-12 óráig) és május 8-
tól 24-ig (kedd és csütörtök 8-12 óráig) Helyszín:
Országos Mezõgazdasági Könyvtár, I., ker., Attila út
93. Érdeklõdni és jelentkezni lehet: Vincze Petro-
nellánál 9-16 óra között a 489- 4920 telefonszámon.
A tanfolyam elvégzése után a hallgatók képessé vál-
nak a  böngészõ program használatára,  megtanulják a
weboldalak, adatbázisok használatát, elsajátítják az
internetes keresést. Saját elektronikus levélcímet
nyitnak, annak alapfokú használatát készség szintjén
elsajátítják.  

Mozgássérült klub
A Mozgássérültek Egyesülete április 3-án 15-tõl 17
óráig tartja következõ klubnapját a Budavári Mûve-
lõdési Házban (I. ker., Bem rkp. 6.). 

RRöövviiddeenn
Kávézót és cukrászdát is magában foglaló önki-
szolgáló éttermet nyitott a Dísz téren a CBA
Kereskedelmi Kft. A Vár Bisztró a turisták mel-
lett a vári lakosok, illetve az itt dolgozók számára
is versenyképes árakat és jó minõségû ételsorokat
kínál. 

A felmérések azt mutatják, hogy komoly hiány
mutatkozik megfizethetõ árú vendéglátóhelyek-
bõl a Budai Vár területén, a meglévõ éttermek,
kávézók és cukrászdák ugyanis elsõsorban a kül-
földi vendégeket igyekeznek kiszolgálni. Ezen
változtat a CBA Kereskedelmi Kft., amely az egy-
kori Sissi vendéglõ helyén március 15-én megnyi-
totta elsõ önkiszolgáló éttermét. Mint a Vár
Bisztró ünnepélyes átadásán Baldauf László fo-
galmazott, egy olyan étteremben gondolkodtak,
amely képes megfelelni a megváltozott étkezési
szokásoknak.

A CBA elnöke elmondta, hogy mai felgyorsult
világunkban egyre kevesebb lehetõség nyílik más-
fél-két órás ebédekre, ezért világszerte jelentõsen
felértékelõdött a magas színvonalon mûködõ
gyorséttermek szerepe. Ezeknek a XXI. századi el-
várásoknak kíván megfelelni a Vár Bisztró, ahol
az olcsóbb, de jó minõségû ételekre vágyó turistá-
kat és a vári lakosokat is várják. 

A kerületi és különösen a vári lakosok érdeke-
it emelte ki rövid köszöntõjében dr. Nagy Gábor
Tamás. Az I. kerület polgármestere elmondta,
hogy régóta hiányzott a Budai Vár kínálatából

egy olyan étterem, amely nem csupán az ígéretek
szintjén veszi figyelembe a helyben élõk igényeit.
Ezért is örömteli a CBA szerepvállalása, amely a
Tárnok utcai élelmiszerüzlettel, illetve a kerület-
kártya és a szociális kártya elfogadásával már bebi-
zonyította a kerület polgárai iránti elkötelezettsé-

gét. A polgármester úgy látja, hogy a Vár Biszt-
róval egy olyan vendéglátóhely nyílt a Budai Vár-
ban, amely mindenki számára elérhetõ áron biz-
tosít osztályon felüli szolgáltatásokat.  

Az étteremben a kerületkártya tulajdonosai tíz
százalék kedvezményt kapnak.

A kispénzû vendégeket is várja a Vár Bisztró 

Ez az egyszerûsítés nem vonatkozik a mûemléki
épületekre, mûemléki területre, illetve az önkor-
mányzati rendelettel védett építményekre, mivel
itt kiemelten fontos az értékek védelme, mely szi-
gorúbb elõírásokban is megmutatkozik.

Az, hogy egy mûemléken tervezett, a
homlokzatot is érintõ átalakításra enge-
délyt kell kérni, köztudott. Azt, hogy hol
kell ezt az eljárást lefolytatni, abban már
nagyobb a bizonytalanság, ezért itt tájé-
koztatjuk az építkezõket, építeni szándé-
kozókat, hogy az I. kerületi mûemlékek
vonatkozásában az építési engedélyezési
eljárást a Budapest Fõváros Kormány-
hivatala Kulturális Örökségvédelmi Iro-
dája (1014 Bp. Szentháromság tér 6. II.
emelet) folytatja le. Minden más esetben
a Budavári Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Építési Irodáján (1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1. III. emelet) folyik az épí-
tési engedélyezés.

Azon az ingatlanon, ami nem mûem-

lék, de világörökségi területen van, hasonlókép-
pen engedély köteles a homlokzatot is érintõ át-
alakítás. Az I. kerület közel 2/3-a, a Dunától egész
az Attila útig, illetve a Dunától a Sánc utcáig ter-
jedõ része a világörökségi területen fekszik. A vi-
lágörökségi védettségû terület mûemléki terület-
nek minõsül. Itt minden homlokzatot érintõ át-
alakítás, így a nyílászáró-csere vagy reklámtábla el-
helyezése is engedély köteles.

Hasonlóan építési engedélyezési eljárást kell le-

folytatni az önkormányzati rendelettel védett
épületek homlokzat-átalakítása, nyílászáró-cseré-
je során is. A helyi védetté nyilvánításról a
Képviselõ-testület rendeletben dönt, a védett
épületek listája az önkormányzat honlapján ol-
vasható: www.budavar.hu

A Kerületi Építési Szabályzat a Képviselõ-testü-
let 2012. február 16-i döntése alapján 2012. már-
cius 17-i hatállyal úgy módosul, hogy – többek kö-
zött – kiegészül az alábbi rendelkezésekkel:

- védett épület közterületrõl látható homlokza-
tain a meglévõ homlokzati nyílászárók anyagá-
nak cseréje nem megengedett;

- világörökségi védettségû területen az 1914
elõtt létesített épületek utcai homlokzatán (közte-
rület felé esõ homlokzatán) a nyílászárók felújítá-
sa esetén csak az eredeti anyagú nyílászáró építhe-
tõ vissza. 

Fenti új rendelkezések biztosíthatják az értékes
épületeink, városképileg meghatározó területe-
ink védelmét, értékmegõrzését.

A homlokzat átalakítást, nyílászáró cserét terve-
zõknek javasoljuk, hogy az építési szándékukkal
keressék fel az Építési Iroda munkatársait, hogy
az engedélyezési eljárásról az adott ingatlanra vo-
natkozó, konkrét tájékoztatást kapjanak.

Építési Iroda

Nyílászáró csere engedélyezése 
és új építési elõírások a kerületben

Többszörös túljelentkezéssel indultak és több résztvevõ sikeres munka-
vállalásával értek véget a Budavári Mûvelõdési Ház álláskeresõket segítõ
tanfolyamai. Az elsõ képzés elsõsorban a kismamák, a második pedig a
negyven felettiek munkaerõpiaci visszatérését segítette. 

Az ingyenes tanfolyamokra az Új Széchenyi Terv keretében, a Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Program egyik pályázatán nyert csaknem 25
millió forint uniós és állami támogatást a mûvelõdési ház. A támogatás le-
hetõvé tette egy kétéves projekt megvalósítását, amelyben az intéz-
mény két tanfolyam és négy felnõttképzési szolgáltatás indítását
vállalta öt éves fenntartási idõszakkal. Az elsõ ingyenes képzés ta-
valy novemberben indult gyesen, gyeden levõ kismamáknak és re-
gisztrált álláskeresõknek. A húszfõsre tervezett, weblap-készítéssel
foglalkozó CMS-menedzseri tanfolyamra másfélszeres volt a túlje-
lentkezés, ezért elõzetes szintfelmérés után alakult ki a végleges lét-
szám. A résztvevõk között fele-fele arányban voltak álláskeresõk és
kismamák, negyven százalékuk pedig az I. kerületbõl érkezett.

A másik ingyenes képzést idén januárban indította el a Budavári
Mûvelõdési Ház a negyven évnél idõsebb regisztrált álláskeresõk-
nek és a tartósan inaktívaknak. A „Visszatérés a munkaerõpiacra”
címet viselõ informatikai tanfolyam hallgatói lépésrõl lépésre is-
merkedtek a számítástechnika alapjaival, ami ma már szinte elen-
gedhetetlen a munkavállaláshoz. A szintén húszfõs kurzusra het-
vennél is többen szerettek volna bejutni, vagyis csaknem négysze-
res volt a túljelentkezés. 

„Az érdeklõdés azt jelzi, hogy nagy szükség van ezekre a képzések-
re, a visszajelzések pedig azt mutatják, sikeresek a programjaink” –
közölte a pályázat eredményeit bemutató sajtótájékoztatón a mû-
velõdési ház igazgatója. Marsi László arról számolt be, hogy a kis-
mamák és a negyven fölöttiek közül is több résztvevõnek sikerült a tanfo-
lyamot követõen munkát találni. Mint megtudhattuk, intézményük
2017-ig vállalta a szolgáltatások fenntartását, így legkésõbb õsszel újabb
tanfolyamokat indítanak, illetve folytatódnak a pályaorientációs és pálya-

korrekciós, valamint az álláskeresési tanácsadások is. Sõt, a pályázatban
vállalt kurzusok mellett a nyugdíjasok számára szervezett húszórás okta-
tást is szeretnék folytatni, melyre szintén nagy a túljelentkezés.

„Nem csak külsõleg, tartalmilag is megújult a Budavári Mûvelõdési
Ház” – mondta dr. Nagy Gábor Tamás polgármester az intézmény új, fel-
nõttképzési profiljára utalva. Szerinte az elindított képzésekkel olyan tu-
dást képes nyújtani a mûvelõdési ház, ami korunkban, a számítógép- és

internet-használat tömegessé válásával nélkülözhetetlenné vált a munka-
vállalók számára. A kerület polgármestere kijelentette: a ház új szolgálta-
tása kis közösségekben képes megadni a segítséget a társadalmi megúju-
láshoz. - d -

Sikeresek képzések álláskeresõknek

Baldauf László (középen) és dr. Nagy Gábor Tamás (jobbra) avatták fel az új önkiszolgáló éttermet

Az informatikai tanfolyamra négyszeres volt a túljelentkezés

Gyakran hallani, hogy egyszerûsödtek az enge-
délyezési eljárások, egyre több építési munka ki-
került az építési engedély köteles munkák köré-
bõl, így hatósági engedély nélkül is elvégezhetõk.
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A VÁRNEGYED
újság korábbi számai is olvashatók 

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

Két mûvészeti ág és két generáció adott egymás-
nak randevút március 14-én a Várnegyed Galéri-
ában. Füleky Adrienn elektrográfiáiból és Szé-
kely-Tasnádi Beatrix fotóiból nyílt kiállítás an-
nak a sorozatnak része, amely az I. kerületben élõ
mûvészeket és alkotásaikat mutatja be. 

Az „L” alakú kiállítóterem hosszabbik szárában
anyagszerû, többségükben meleg színû, dekoratív,
nonfiguratív számítógépes grafikák, míg a kisebb
teremben a természet varázsát, a városi környezet
különleges pillanatait és a fény–árnyék játékát
megörökítõ fotókat tekinthet meg a közönség.

A Budavári Önkormányzat nevében Incze
Ildikó, a megnyitó háziasszonya köszöntötte az
érdeklõdõket, majd Király Petra, a Szilágyi Er-
zsébet Gimnázium diákja Weöres Sándor Jublius
címû versét szavalta el. Maróth Bálint gordonka-
mûvész Kodály Zoltán I. szonátájával üdvözölte a
két kiállító alkotót, akik – nem titok –, anya és le-
ánya. 

HAász Ágnes képzõmûvész, a Magyar Elektro-
gráfiai Társaság elnöke megnyitóbeszé-
dében Füleky Adrienn képeinek és al-
kotói technikájának titkát boncolgatta.
„Belsõ kalandos idõ- és valóság-kutatás-
ra, utazásra, határaink meglépésére in-
vitál Füleky Adrienn kezdõ, bevezetõ
korai képe, az „Elveszett város”  titokza-
tos világokat rejtõ romos, düledezõ épü-
letszerkezete …s  lebben a fátyol, csalo-
gat: lépjünk tovább, beljebb a ház mélyé-
be, ahol utunk haladtával lassan elma-
radnak a falak, s végtelen világok felé
nyílik ki a tér. Idõrétegek dimenzióiba,
sejtelmes víziók világába érkezünk, me-
lyek létezésérõl csak sejtéseink vannak,
s határai a zsigereinkben és a csillagok
magasságában rejlik…

Az emberiséget mindig foglalkoztatta
és foglalkoztatja ma is az ismeretlenség
megismerése, testünk–bensõnk titkai,
eltûnt civilizációk rejtélye, az univer-
zum felfoghatatlan távolsága… A kiállí-
tás egyik végpontját a mélyrétegek, a
mikrovilág képei, mint a Sejtek táma-

dása, Lüktetés címû munkái képviselik,
a másikat a makrovilágot, a csillagközi
térbe repítõ „Csillagsávok”, Ritmusfol-
tok címû alkotások jelölik ki. S a két vég-
pont közt feszülõ ívben elhelyezhetõ em-
beri lét alapvetõ fogalmaival szembesítõ
mûvész mondanivalót hordozó mûvei
állnak: az idõ problematikája, kísérlete
annak ábrázolására, mint a Hajtogatott
idõ; a lélek kínjaira, vívódásaira, emberi
érzelmekre utalók, mint az  „Internus
Sensus (Sensus Internus) címû kép fog-
lalja össze.  

A képek színvilágát illetõen klasszikus
hagyomány hatására lelünk – Remb-
randt fény-árnyék mûvészete, az érzelem
esztétikája idézõdik fel, a drámai szürkés-barnás
homályból elõbukkanó fényformák közegében.
A képek érzékiek, esztétikai élményt nyújtanak, s
gyötrelmes gyönyörködést ígér a szemlélõnek, a
parázsló vörösök, szelíd-kék tónusok spektrumá-

ban kifeszülõ pókháló finomságú felületekben,
melyek kihalásszák, majd átszövik, a homály, a ká-
osz hátterébõl felbukkanó fénnyel átitatott for-
mákat, s kompozíciós elemként átfogják, áthat-
ják, hártyaszerûen bevonják a mûvek egészét.

A mûvek archaizáló réteghordozók, s monda-
nivalójuk révén egyetemes jelentõségûvé vál-
nak.” HAász Ágnes befejezésül  Picassót idézte:
„A mûvészet nem önmagától fejlõdik, az embe-
rek gondolatai változnak, s velük változik kifejezé-
sük módja is.”  

Az ifjú – mindössze 16 éves – fotós tárlatát egy
osztálytárs-barátnõ, Gröndahl Gabriella, a Szi-
lágyi Erzsébet Gimnázium tanulója nyitotta meg.
Szavait elsõsorban a diáktársakhoz intézte, arra
hívva fel figyelmüket, hogy milyen nagyszerû,
hogy egy mai fiatal a technika segítségével, vala-
mint szorgalommal és fantáziával milyen nagysze-
rû dologra képes. Fotóiról „elsõ ránézésre látszik,
hogy ez nem mázli”, hiszen Bea meglátja a képben
a témát, a fény és az árnyék különleges játékát.

A köszöntõ szavak után a közönség soraiból
Bajkó Judit, a Szilágyi Gimnázium igazgatónõje
lépett a mikrofon elé, és néhány gondolattal
méltatta tanítványát, aki iskolája jelentõs múlt-
tal rendelkezõ természetfotós hagyományait
folytatja.

A kiállítás április 1-ig látogatható a Batthyány
u. 67. szám alatti Várnegyed Galériában.          r. a.

Utazások térben és idõben 

Kiállítás húsvét elõtt
Rieger Tibor Magyar Örökség-díjas szobrászmûvész alkotása-
iból nyílik kiállítás a Nagyhéten a Várnegyed Galériában. A
71 éves mûvész a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolán Szabó
Iván és Pátzay Pál tanítványa volt. 

A Várnegyed Galériában elsõsorban bronz kisplasztikáit ál-
lítja ki, de több köztéri szobrának – köztük a pannonhalmi ba-
zilika bronz kapujának tervét is – bemutatja. Látható lesz a
koronázási palástunk másfélszeres nagyításban, bronzban tör-
tént átfogalmazása és néhány jelentõsebb emlékmûvének fotója.
Munkáinak alapanyaga a kõ és a bronz, esetenként fával is szí-
vesen dolgozik.

Rieger Tibor a Várhoz való kötõdésérõl elmondta, hogy „mint
a történelmünk iránt nagyon érdeklõdõ ember az ötvenes évektõl
az akkori Moszkva tér közelében lakva, amikor csak tehettem a
Várban szerettem barangolni a történelmünk atmoszféráját su-
gárzó utcákon, de bemásztam az akkor még elzárt romos terüle-
tekre is, ami viszont inkább tragikus élményt jelentett. Várbeli
sétáim a mai napig ünnepet jelentenek számomra.”

A kiállítás megnyitójára április 5-én 18 órakor várják az
érdeklõdõket. 

Fény és árnyék

A fõváros 
ezeréves története
A Budapesti Történeti Múzeum új állandó ki-
állítása szinte a lehetetlenre vállalkozik, ami-
kor Pest, Buda és Óbuda történetét mutatja be
az érdeklõdõknek. 

A bejáratnál elhelyezett érintõképernyõkön
a látogatók elé tárul a város digitalizált légi fel-
vétele, amelyen mindenki tetszés szerint felna-
gyíthatja kedvenc utcáit, tereit. A monitoron a
régészeti feltárások helyszíneit is feltüntették.
A továbbiakban sajnos kevés az interaktív
megoldás, a tárlat anyaga a restaurált leletek
bemutatásán túl, döntõen a tablók bõséges
szöveganyagára épül. 

A kiállítást olvasóink kedvéért ezúttal a ke-
rület lakóinak szemüvegén keresztül néztük
végig. Az itt élõket büszkeséggel töltheti el,
hogy a fõváros területén a legkorábbi – ötven-
ezer éves – település nyomait a mai Corvin té-
ren találták meg. Az elsõ erõdített telepet is a
közelben építették, a bronzkori „Nagyrévi kul-
túra” népe ugyanis a Várhegyen lakott. Nem
sokkal késõbb, a Gellért-hegyen sáncokkal vé-
dett törzsi központot építettek. A társadalmi
és kulturális szokásokról tudósítanak a Du-
nából elõkerült római kori leletek. 

A tatárjárás után IV. Béla megalapította és
sokfelõl érkezõ lakosokkal telepítette be
Budát. A tartós berendezkedés látványos bizo-
nyítékai azok a mázas kályhacsempék, ame-
lyek az 1370-es évekbõl kerültek elõ a Vízi-
városban. A török idõket korabeli szemtanúk
feljegyzéseinek hangbejátszása idézi, a kiállítás
látogatói szabadon válogathatnak a fejhallga-
tón hallgatható szövegekbõl. Érdekes lenne
megtudni, hogy annak idején ki és miért rej-
tett több mint 140 db pénzérmét a Fortuna ut-
cai alapfal üregébe. Errõl sajnos nem maradt
fenn információ, de a 16. századi németalföl-
di és német birodalmi tallérok ott fénylenek a
kiállítás tárlójában. 

Buda török alóli felszabadítását egy Charles
Herbet képe nyomán festett színes olajkép jel-
zi, amelyen Lotharingiai Károly diadalmenete
látható. 

Az 1848/49-es forradalmat és szabadsághar-
cot a tárlaton számos pesti relikvia (többek kö-
zött Landerer és Heckenast nyomdagépe) il-
lusztrálja. Buda visszafoglalásának tiszteletére
országszerte rendeztek bálokat. A látogatók a
gyõri redoutban tartott „tánczvigadalomba”
szóló belépti jegyet tekinthetik meg.

A kiegyezéstõl a kiállítás tematikus blokkok-
ba szervezõdik. Ebben a felosztásban Óbudát a
textilipar, a Ferencvárost az élelmiszeripar fel-
legváraként mutatják be. Megtudhatjuk azt is,
hogy Budán a Szent György kápolna (mai Dísz
tér), a Boldogasszony templom és a Városháza
között szerdánként, a Szent Mária Magdolna
plébániatemplom körül szombaton tartottak
hetipiacot. A Városháza mellett hajdan halpi-
ac, városi konyha és közkút mûködött. Abban
az idõben a Budai Jogkönyv szabályozta, hogy
a magyar és német kofáknak pontosan hol kel-
lett helyet foglalnia a téren. 

A fõváros történetét feldolgozó kiállítás a
rendszerváltással zárul. Az utolsó teremben a
20. század jelentõs budapesti társadalmi és po-
litikai rendezvényeinek dokumentumai kap-
tak helyet.

A hatalmas anyagot két menetben dolgozzák
fel, az etnikai sokszínûséggel és fürdõkultúrával
foglalkozó folytatás tavasszal nyílik.                 R. A.

Budavári Húsvéti Sokadalom címmel idén el-
sõ alkalommal az ország egyik legnagyobb hús-
véti hagyományõrzõ, multikulturális családi
rendezvényének ad otthont a Budai Vár április
7-tõl április 9-ig.  A rendezvény fõvédnöke dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester. A színes for-
gatag a vár legszebb részein átkígyózó tavaszkö-
szöntõ menettel és gólyalábasok attrakcióival
veszi kezdetét. 

A Budavári Palota terei a három nap alatt a
húsvéti ünnepkörre (nagyszombat, rügyfakasz-
tó vasárnap, vízbevetõ hétfõ) épülõ hagyo-
mányõrzõ programokkal kelnek életre. Ját-
szómûhelyek, mesterség bemutatók, kézmûves
vásár, hazai és határon túli népi együttesek fel-
lépései, illetve gasztronómiai különlegességek
tárháza nyújt szórakozási, pihenési lehetõséget
a bel- és külföldi turistáknak, családoknak, ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt. A kerületkár-
tya tulajdonosai 10% kedvezményt kapnak a
helyszíni vásárlás esetén.

Az állandó programok - mint a kézmûves al-
kotóház, mézeskalács palota, állatsimogató és
lovaskert, Tojáslesõ Tündérkert interaktív ját-
szóház és a Világfa meselabirintus, faforgan-

tyús körhinta - mellett két színpadon folyama-
tosan fellépnek a népzene, néptánc és világze-
ne jeles képviselõi, többek között Sebestyén
Márta, Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos, a Bal-
kán Fanatik, Besh o droM, Ferency György és
a Rackajam, Ghymes, Évkerék Zenekar, Ko-
lompos, Magyar Tekerõzenekar, Makám,
Prímás Találkozó (Dresch Mihály, Vizeli Ba-
lázs, Pál István Szalonna, Balogh Kálmán,Both
Miklós, Herczku Ági, Korpás Éva…), Sic Tran-
sit, Szalóki Ági, Tatros és még sokan mások. A
hagyományõrzõ csoportok közül kiemelkedik
a Mérából érkezõ kalotaszegi együttes.  Szom-
bat este ünnepi koncert, vasárnap és hétfõn
táncház és locsoló bál zárja a mûsort.

Az eseményt tarkítja az ünnep különleges
látványossága, egy tojásokkal ékesített életfa,
valamint a Budavári Húsvéti Mesés Séta, mely
a vár nevezetességeit   szórakoztatva mutatja be.

A rendezvényre több olyan sztárvendéget is
meghívtunk, akik jeleskednek a gasztronómiá-
ban. Így vendégünk Benke László, olimpiai
bajnok, mesterszakács és Hegyi Barbara szín-
mûvésznõ, aki a közelmúltban adta ki szakács-
könyvét. 

Budavári Húsvéti Sokadalom 

Az eredetileg Svájcból elszármazott, a Kárpát-me-
dencében a XVI. században megjelenõ újkeresztény
habánok egyedi fazekas technikája jelentõs hatást
gyakorolt a magyar népi kézmûvességre. Ezt a külön-
leges évszázados hagyományt ápolja Verseghy Ferenc,
akinek munkáiból nemrégiben a Fõ utcai Népi
Iparmûvészeti Múzeumban nyílt kiállítás. 

Hosszú vándorlást követõen a XVI. század közepén
kezdtek betelepülni Magyarországra a Svájcból vallási
okok miatt elüldözött újkeresztény habánok. Mun-
kaközösségben éltek, elsõsorban fazekassággal foglal-
koztak, legfontosabb termékük a róluk elnevezett ha-
bán fajansz. Számos technikai újdonsággal gazdagítot-
ták a korszak magyar népi kerámiamûvességét, ezek
közül a legfontosabbak az addig nem ismert forma- és
díszítõ elemek, valamint az ónmáz alkalmazása.
Jellemzõen izzótûz-színeket használtak, elsõsorban
díszkerámiákat, valamint a letelepedésért cserébe, a
földesurak számára használati edényeket készítettek.
Érdekesség, hogy a XVII. században a felvidéki habán
stílust Erdélyben ólommázas technikával helyettesí-
tették.

Ez a hagyomány fedezhetõ fel Verseghy Ferenc leg-
újabb kiállításán, amelyen legszebb habán stílusú
munkáival ismerkedhet meg a nagyközönség. Mint az
Népi Iparmûvészeti Múzeumban megtekinthetõ tár-
lat megnyitóján Sümegi Zoltán, Tolna város polgár-
mestere elmondta, a település évek óta támogatja
Verseghy Ferenc örökségvédõ munkáját. Ennek jele,
hogy az alkotó elnyerte a Tolna megyei Babits Mihály-
díjat, majd megkapta Tolna városa díszpolgári címét. 

A bemutatott tárgyakat méltató Csupor István arra
hívta fel a figyelmet, hogy kiállítás a népi mûvészet egy
olyan ágát tárja a látogatók elé, melyrõl hosszú idõn
keresztül elfeledkezett a magyar mûveltség. A Népraj-
zi Múzeum fõmunkatársa szerint szerencsére az utób-
bi évtizedekben új reneszánszát éli a kézmûvesség, a
hagyomány egyre szélesebb értelmezésének köszönhe-
tõen pedig az egyébként inkább népi iparmûvészet-
ként meghatározható habán technika is létjogosultsá-
got nyert. „Verseghy Ferenc eddigi munkássága során
többször bebizonyította, hogy értõ módon bánik nép-
mûvészeti kincseinkkel. Nem egyszerûen lemásolja,
hanem alkotásaiban a mai környezetbe ülteti át õse-
ink vizuális nyelvét” – hangsúlyozta Csupor István. 

Habán kerámiák a Fõ utcában 

Tabáni Krisztus

Füleky Adrienn
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Zenei élet 
Pesten és Budán
Nemzeti ünnepünk közeledtével a 19. század
elsõ felének magyarországi zenei életérõl folyt
a szó és a muzsika március 13-án a Budavári
Zenei Szalonban. Bevezetõként Szilasi Alex
zongoramûvész abból a gyûjteménybõl ját-
szott „magyar dallamokat”, amely öt évvel a ki-
egyezés után, a Monarchia kiadásában jelent
meg. A kötet a birodalom valamennyi nemze-
tiségének zenéjébõl közölt válogatást.

Az 1800-as évek elején, német nyelvterüle-
ten már rajongó közönség fogadta az új operá-
kat és daljátékokat, Pesten és Budán azonban
nem volt sikk színházba járni. Csak az arisztok-
rata családok és vendégeik látogatták rendsze-
resen az elõadásokat. A friss külföldi mûvek
német vándorszínész-társulatokkal érkeztek
Magyarországra. Segítségükkel az 1780-as
években, a pesti Rondellában már bemutatták
a Szöktetés a szerájból, a Don Giovanni és a
Figaro házassága címû operákat. Az 1793-ban
bemutatott Varázsfuvola 140 elõadást ért meg.
Mozart olyan népszerû volt errefelé, hogy halá-
la után özvegye hazai lapokban is meghirdette,
hogy elárverezi férje kottáit. (Így került néhány
példány a pannonhalmi apátság birtokába.)

1812-ben nyílt meg az elsõ Magyar Városi
Színház Pesten, majd nem sokkal késõbb a né-
met színház is – ez utóbbi avatására komponál-
ta Beethoven az István király címû mûvét – és
ezzel megélénkült a fõváros kulturális élete.
1838-tól harminc éven keresztül Erkel Ferenc
állt a magyar színház zenekarának élén. Sorra
mutatta be Donizetti, Rossini, Bellini, Verdi
operáit. Neki köszönhetjük a hazai Verdi-kul-
tuszt is. A kezdetben 30 fõs zenekar létszámát
elõbb 38 fõre bõvítette. Az 1880-as években
már 120 muzsikus tartozott a társulathoz.
Széchenyi feljegyzése szerint eljött az idõ, ami-
kor: „A színház opera nélkül nincs.”

Liszt látogatásai során számos magyar meló-
diát följegyzett, ezekbõl néhányat Szilasi Alex
is eljátszott. Egyre több koncertezõ mûvész je-
lent meg Pesten, köztük Friedrich Eck hege-
dûmûvész, 1800-ban Joseph Haydn, majd
Beethoven. Bécsbõl érkezett Singer Ödön he-
gedõmûvész, aki 9 évesen adta elsõ koncertjét,
majd 1846-tól a német színház koncertmeste-
re lett, és itt járt Berlioz is.

1848. március 15-én a Nemzeti Színházban
eljátszották a Himnuszt, amelynek zenei pályá-
zatát 1844-ben Erkel Ferenc nyerte meg.
(Ugyanabban az évben mutatják be a Hunyadi
Jánost is, melynek – a Bánk bánnal együtt –
Egressy Béni írta a librettóját.) Szilasi Alex a
Himnusz Liszt Ferenc feldolgozásában mutat-
ta be, amelyben a mû dallama indulószerû.

A továbbiakban a közönség megismerhette,
hogy milyen mûvek hangzottak el a korabeli
szalonokban. A társaságok tagjainak többsége
játszott valamilyen hangszeren, gyakran elõ-
fordult, hogy együtt muzsikáltak. Egy 1802-
ben kiadott kötet „elöljáró beszédében” Liszt
arról írt, hogy Magyarországon nincs intézmé-
nyesített zenei oktatás. Saját magyarországi
gyûjtésének alapdallamait valójában nem a
magyar, hanem az érzelmekkel átitatott ci-
gánymuzsika adta, amelyeket kiválóan képzett
prímások játszottak. A márciusi zenei délután
zárásként ebbõl adott ízelítõt Szilasi Alex, aki
felhívta a figyelmet „a magyar hangvétel” két
elemére: a pontozott ritmusra és az úgyneve-
zett „magyar hangsorra”, amely valójában a ci-
gány hangsort jelentette.

Az MTA Zenetudományi Intézetében a
program után a közönség egy csésze tea és tea-
sütemény mellett oszthatta meg egymással él-
ményeit.  Rojkó A.

A Dísz téri Honvéd emlékmûnél ünnepelt a kerület

Az emlékezés tartja életben 
március 15. eszméit
(Folytatás az 1. oldalról)
Mert ezek a kettõsségek formálták a szabadság-
harc történetét, amikor kiderült, hogy kik a bát-
rak és kik a megalkuvók, kik azok, akik szolgálják
vagy elárulják a hazát – elevenítette fel a szobor
üzenetét a polgármester. Hozzátette: jó példa er-
re Damjanich János, akit az akkor még táborszer-
nagy Haynau azért vezényel át Magyarországról
az észak-itáliai harctérre, mert az eredendõen
horvát származású Damjanich – mint mondta,
magyarként – felettesétõl sem tûrte el az ország
gyalázását. A hatalom nem felejtette el kiállását a
hazáért: Haynau személyes bosszúja volt, hogy az
eredeti tervekkel ellentétben nem utolsóként,
hanem utolsó elõttiként végezték ki Damjani-
chot Aradon.

Ilyen történet Görgey Artúré is, akit a délvidé-
ki sikeres hadjárat ellenére Perczel Mór felelõs-
ségre akart vonni. Ez nem sikerült, a büntetés
helyett Görgey tábornoki rangot kapott, majd a
dicsõséges tavaszi hadjárat végén, május 21-én –
ez a dátum szerepel a Honvéd-szobron - visszafog-
lalta Budát a Habsburgoktól. De a haza szolgáló-
ja volt az Erdélyt felszabadító Bem apó is, akit
csak a sokszoros cári túlerõ tudott térdre kény-
szeríteni. 

Május 21. egyszerre a dicsõség és a pusztulás
napja: miközben a honvédek kitûzték a Várban a
magyar lobogót, Ferenc József, az illegitim uralko-
dó Varsóban kezet csókolt a magyar ,,lázadás” le-

veréséhez segítséget nyújtó Miklós orosz cárnak.
Ezzel egyértelmûen kiderült, hogy a korszak
Európájában a pénzügyi és politikai status quo-t
fenntartani akaró nagyhatalmi érdekek legyõzték
a szabadságharcosok által képviselt értékeket.
Hogy ez mennyire így volt, azt jól példázza Pal-
merston brit külügyminiszter kijelentése, aki a

cár követének arra a kérdésére, hogy Anglia be-
avatkozik-e a szabadságharc leverésébe, tömören
ennyit válaszolt: ,,Talán igazuk van, de végezze-
nek velük gyorsan”.

A sors fintora, hogy az oroszoknak a háborúhoz
az a Barrington bankház adott hitelt, amelyet
1995-ben egy fontért árvereztek el. Az angol bank
tehát ma már csak a múlt, a magyar szabadság
azonban még mindig, és örökké élni fog – hangsú-
lyozta dr. Nagy Gábor Tamás. Nem véletlen, hogy
a szabadságharc dicstelen leverése után Euró-
pában egyre többen álltak a magyar ügy mellé.
Mikor Haynau 1850-ben Londonban járt, az an-
gol munkások kis híján meglincselték az „osztrák
mészárost”, akit csak a rendõrök tudtak kimente-
ni a feldühödött emberek kezei közül. A szolidari-
tást bizonyítja a Honvéd-szobor megszületése is,
amelynek bronz részeit a belga nagykövet,
Duckerst közbenjárására a brüsszeli Compagnie
les bronces állami ércöntõ soron kívül készítette
el. A segítségért cserébe a gipszmintákat Zala
György a belga állami múzeumnak ajándékozta. 

Az emlékmû az évek során tovább gyarapodott,
az utólag felerõsített díszes bronzkoszorú, a pál-
ma, napvirág, lótusz és babérág mind-mind a
helytállást szimbolizálják. Azt az örök igazságot,
hogy a történelmet ugyan a gyõztesek alakítják,
de az emlékeket eltörölni nem tudják!

Dr. Nagy Gábor Tamás ünnepi beszédét köve-
tõen a kilencvenhetedik születésnapját ünneplõ
Gyulányi Eugénia lépett az emlékmû elé. A szín-
mûvésznõ Ábrányi Emil Él a magyar... címû ver-
sével tisztelgett a hõsök áldozata elõtt. A rendkí-
vüli erejû elõadás után a Budavári Önkormány-
zat, a kisebbségi önkormányzatok, a pártok helyi
szervezetei, a civil szervezetek valamint a kerület
polgárai, köztük a Budavári Önkormányzat nevé-
ben dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és dr.
Jeney Jánosné alpolgármester helyezték el az em-
lékezés virágait a szobor talapzatánál.                K. Á.

Vállalkozás, kultúra, polgárosodás
A kiállítás bemutatja Heckenast
Gusztáv, a kultúra területén mû-
ködött vállalkozó polgár életpá-
lyáját. E sikeres pálya fõbb állo-
másai: 22 évesen a pesti belváros
elõkelõ könyves üzletének tulajdo-
nosa lett, majd az 1838-as nagy
pesti árvíz eseményei idején törté-
nõ szerepvállalását követõen
könyvkereskedésbõl, könyvkiadó-
ból, nyomdából álló társascéget
hozott létre Landerer Lajossal.
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc idején nyomdájá-
ból került ki a Nemzeti dal és A tizenkét pont, késõbb pedig a szabadságharc pénze, a Kossuth-bankó.

A század közepétõl Heckenast jelentõs gazdasági beruházások által építette fel vállalatait. A kiál-
lított mûvek között szerepel a Heckenast család leszármazottai által eddig Montrealban õrzött és most
hazakerült könyvészeti ritkaságok gyûjteménye is, köztük az 1838-as Pest-budai nagy árvíz alkal-
mából kiadott árvízkönyv és Liszt Ferencnek a cigányzenérõl írott mûve. A kiadói hivatal helyiségei-
ben folyó munka érzékeltetésére egy korabeli szerkesztõségi szobába is benézhetünk.

Bepillanthatunk a jómódú polgár és kiadó magánéleti szférájába is. Megelevenedik Heckenast
pilismaróti villája, az ott zajló társasági élet, ahol a tulajdonos évtizedeken keresztül irodalmi-zenei-
képzõmûvészeti szalont tartott fenn, és a villáját alkotóházként is mûködtette. Gyakran látta vendégül
a kor legjelentõsebb íróit, politikusait, közéleti férfiait. A nevesebb törzsvendégek közé számíthatjuk
Jókai Mórt, Bajza Józsefet, Tompa Mihályt, Vajda Jánost, Eötvös Józsefet, Vörösmarty Mihályt,
Kemény Zsigmondot, Gyulai Pált, Deák Ferencet. A szalon faláról a törzsvendégek válogatott portréi
néznek le ránk. 

Látható egy összeállítást Heckenast Gusztáv páratlanul gazdag sajtókiadványaiból és az ebben az
idõben kibontakozó magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági irodalomból is. Ezek a könyvek fontos szerepet töl-
tött be az akkor tömegesen magyarul olvasni kezdõ nemzedékek olvasási kultúrájának kialakulásában.

Huszárbemutató a Szentháromság téren 
Családi programokkal kapcsolódott a Várban megtartott március 15-i állami és önkormányzati rendezvényekhez
a Szentháromság téri Magyarság Háza. Az épület elõtt hagyományõrzõ huszárbemutató, valamint toborzó szóra-
koztatta a közönséget, míg az aulában a Bakonyi Poroszkáló Hagyományõrzõ és Sportegyesület, illetve a Patrona
Hungariae Katolikus Iskolaközpont diákjai jóvoltából többek között a vitézi életformával, közelebbrõl a ruhákkal,
fegyverekkel és a szablyavívással ismerkedhettek meg az érdeklõdõk. A bemutatók szüneteiben a vállalkozó kedvû-
ek huszárdalokat is megtanulhattak, a zenei kíséretrõl a Magyar Nemzeti Rézfúvós Kvintett gondoskodott. Nagy
sikert arattak a családi társasjátékok, a „Székely activity” és az „Ismerd meg Magyarországot”, valamint az egész
napos rajzverseny, amelyen eredeti huszárviseleteket, csákókat és díszítéseket örökítettek meg a gyerekek. 

Kinyomtattuk 
a Nemzeti dalt
Az Országos Széchényi Könyvtár is csatlakozott a várbeli prog-
ramokhoz, így egész nap nyitva volt a nagyközönség számára a
Vállalkozás, kultúra, polgárosodás címû kiállítás, amelyet
ezen a napon ingyenesen lehetett megnézni. Az érdeklõdõk
szakember segítségével kipróbálhatták azt az eredeti nyomda-
gépet is, melyen a 12 pont készült. A március 30-ig látogatha-
tó tárlat Heckenast Gusztávnak, Landerer nyomdásztársá-
nak állít emléket, illetve nyomon követi a 19. század második
felének ipari, kereskedelmi, technikai, politikai, kulturális és
közéleti változásait. 

A Honvéd-szobornál dr. Nagy Gábor Tamás polgármester idézte fel a szabadságharc történéseit

Erkel Ferenc: Bánk bán (kottarészlet)
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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.

Napelem kerül az épületek tetejére

Energetikai 
pályázat
társasházaknak

A távhõszolgáltatással fûtött épületek ener-
giafelhasználásának további csökkentését
célzó társasházi pályázatot írt ki a FÕTÁV
Zrt. A nyertes lakóházak tetejére napeleme-
ket telepítenek, felújítják a melegvíz-rend-
szert, valamint olyan „okos” mérési megoldá-
sokat alkalmaznak, melyek akár forintosít-
va is jelzik az elhasznált energia értékét.

Április közepéig lehet jelentkezni a lakóközös-
ségek számára meghirdetett energetikai kor-
szerûsítési pályázatára. A kiírás szerint a
FÕTÁV Zrt. a nyertes épületekben vállalja a
teljes melegvíz vezetékhálózat átépítését és ha-
tékony hõszigetelését, valamint a cirkulációs
rendszer termosztatikus beszabályozó szele-
pekkel történõ felszerelését.

A fejlesztés része az úgynevezett „smart me-
tering” (okosmérés) rendszer teljes körû kiala-
kítása, melynek köszönhetõen a fûtési és me-
legvíz energiafelhasználás forintosítva is nyo-
mon követhetõ. Mindez azt jelenti, hogy a fo-
gyasztó bármikor ellenõrizheti, hogy az adott
mérési idõszakban mennyi energiát fogyasz-
tott és ezért mekkora összeget kell fizetnie.  

A program keretében az épület tetején nap-
elemeket helyeznek el, az így termelt környe-
zetbarát villamos energiát az épület elektro-
mos rendszere hasznosítja, míg túltermelés
esetén a helyben fel nem használt áram az át-
alakított mérési ponton keresztül bekerül az
ELMÜ hálózatába.

A pályázaton azok a lakóépületek vehetnek
részt, ahol már megtörtént az épület fûtési
rendszerének korszerûsítése, valamint az
összes lakásban felszerelték a termosztatikus
radiátorszelepeket. A fûtési költségosztók
megléte nem szükséges, azonban feltétel, hogy
az épület használati melegvíz- cirkulációs háló-
zata teljes mértékben kiépített legyen. 

A pályázatokat akkor fogadják el, ha a ház la-
kói az SZMSZ-ben rögzített szavazati arányban
hivatalosan is hozzájárultak a részvételhez, il-
letve a korszerûsítés elvégzéséhez.

A nyertes épületek korszerûsítését teljes kö-
rûen a FÕTÁV Zrt. finanszírozza, a nyertes pá-
lyázó cserében többek között vállalja, hogy a
cég referenciaként bemutathatja a megvaló-
sult energetikai korszerûsítést és annak ered-
ményeit. 

A benyújtás határideje: 2012. április 15.
További információ: www.fotav.hu 

A pályázati dokumentumokat a cég ügyfél-
szolgálatain lehet átvenni.

Az iskolákat is bevonják az oktatásba

Fókuszban a fogyasztóvédelem
1983 óta világszerte március 15-én ünneplik
meg a Fogyasztók Világnapját annak emléké-
re, hogy John F. Kennedy amerikai elnök
1962-ben ezen a napon hirdette meg a bizton-
sághoz, az információhoz, a választáshoz és a
képviselethez fûzõdõ négy alapvetõ fogyasztói
jogot. A világnaphoz kapcsolódva országos ak-
ciókat hirdettek a magyarországi fogyasztóvé-
delmi szervezetek.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szö-
vetségének Logodi utcai székházában megtartott
sajtótájékoztatóján Kóródy Dávid elmondta,
hogy a fogyasztók világszervezetének tapasztalatai
szerint szinte a föld valamennyi országában hiá-
nyosak az emberek pénzügyi ismeretei. Ennek el-
sõsorban az az oka, hogy nincs mód a pénzügyi
ajánlatok összehasonlítására. Így van ez hazánk-
ban is, ezért a magyar tagszervezet lakossági felmé-
rést indít, amelyben a pénzügyi szokásokra kér-
deznek rá. 

A Közép-magyarországi Fogyasztóvédelmi
Egyesületet képviselõ Eitmann Norbert elnök a
több mint száz csapat részvételével nemrégiben

elindított fogyasztóvédelmi sulivetélkedõre hívta
fel a figyelmet. Szerinte a fiatalokat az iskola mel-
lett elsõsorban az interneten keresztül lehet elér-
ni, ezért a Közép-magyarországi Fogyasztóvé-
delmi Egyesület többféle elektronikus kalandjá-
tékot kínál a gyerekek számára. Már elérhetõ a vi-
lághálón a területek meghódításáról szóló Fo-
gyasztóvédelem királya, illetve a sportra fókuszá-
ló Fogyasztóvédelmi Világbajnokság. A játékok a
fogyasztóvédelmi szervezetek honlapján játszha-
tóak, de kérésre az iskoláknak is eljuttatják az in-
gyenes szoftvereket. 

A Fogyasztóvédõk Országos Egyesületét képvi-
selõ Horváth György arra hívta fel a figyelmet,
hogy szükség van a kisvállalkozók oktatására is,
hiszen sokan nincsenek tisztában fogyasztóvédel-
mi kötelezettségeikkel. A hamarosan induló is-
meretterjesztõ programoktól az egyesület azt vár-
ja, hogy javulni fog a reklamáció- és panaszkeze-
lés, a vállalkozók pedig megértik, hogy a jogsza-
bályok betartása mellett saját érdekükben bizo-
nyos esetekben megéri méltányosságot gyakorol-
ni.  Ezt a célt szolgálja az újdonságnak számító on-
line fogyasztóvédelmi magazin, az elektronikus

újság arra vállalkozik, hogy a hazai és külföldi friss
hírek mellett minél több, az érdekérvényesítést
segítõ gyakorlati tudnivalóval szolgáljon a fo-
gyasztók számára. Sajnos a tervezett ár összeha-
sonlító rovatra egyelõre várni kell, a CBA-n kívül
ugyanis egyetlen nagy élelmiszerlánc sem adta
meg a kért adatokat.

Baranovszky György, a Fogyasztóvédelmi Egye-
sületek Országos Szövetségének ügyvezetõ elnö-
ke mindehhez annyit tett hozzá, hogy a fogyasztó-
védelmi törvény most készülõ módosítása kap-
csán több javaslattal fordultak a Nemzetgazda-
sági Minisztériumhoz. Többek között azt kérték,
hogy jogszabály rögzítse az árösszeírás lehetõsé-
gét, így a fogyasztók valós képet kaphatnak az ak-
ciókról és elsõ kézbõl hasonlíthatják össze a meg-
adott árakat. Hozzátette: komoly elõrelépés, hogy
a törvény tervezete az eddiginél lényegesen na-
gyobb szerepet szán a békéltetõ testületeknek, va-
lamint erõsíti a fogyasztók jogait és a fogyasztóvé-
delem jogi lehetõségeit. Baranovszky György sze-
rint eljött az ideje annak, hogy a szabályt szegõ cé-
gek ne csupán figyelmeztetést, hanem komoly fo-
gyasztóvédelmi bírságot is kapjanak.  

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédõ
Egyesület a TÁMOP uniós forrásból támogatott,
„Sport, Természet, Egészség” elnevezésû nagysza-
bású fejlesztési programsorozatában 14 általános
és középiskola mellett a Budavári Önkormányzat
Naphegyi Óvodája is részt vesz. Az egy éves idõtar-
tamú program keretében az egyesület szakképzett
edzõi az iskolákban és az óvodában különféle tan-
órán kívüli foglalkozásokat, versenyeket és tábo-
rokat szerveznek.

A sokféle színes és változatos sport foglalkozá-
sok közül talán a legsikeresebb - mindenesetre a
leglátogatottabb a gazdagréti Törökugrató Általá-
nos Iskola tornatermében és udvarán folyó Tö-
rökugrató Tájfutó Szakkör. A szakkör a tanórán
kívüli sportfoglalkozások keretében történõ ké-
pességfejlesztést szolgálja.

Egyesületünk szakképzett edzõje Gyalog Zol-
tán heti egy alkalommal másfél órás foglalkozást
tart a 7-12 év közötti lányoknak és fiúknak. Min-
den héten több mint harmincan vannak a válto-
zatos „edzéseken”. Jó idõben az iskola környékén
és az udvaron tájékozódási feladatokat oldanak
meg, sok mozgással, futással. Rossz idõ esetén a
tornateremben a tájfutó sport alapjait tanulják.
Ez a gyerekeknek kitalált játékos forma a „terem-
tájfutás” mely a tájfutás rávezetõje, elõszobája. 

A kis területen épített, mesterséges akadályok
közötti gyors tájékozódás nagy odafigyelést, kon-
centrációt igényel. A rövid, gyors és nagyon válto-

zatos pályák hibátlan teljesítése még felnõttek-
nek is komoly kihívás. A gyerekek maguk rende-
zik be a pályát, építik és bontják az akadályokat,
az elõre elkészített térkép alapján. A pontfogá-
sokhoz és az idõeredmények méréséhez szüksé-
ges elektronikát is ma már maguk kezelik.

A Czakó utcai sportközpontban április 5-én ke-
rül sor a Tavaszi Tájfutó Fesztiválra, melynek ke-

retében tartjuk a teljes programsorozat záró ren-
dezvényét is. Itt találkoznak egymással a különbö-
zõ iskolákban és óvodában az elmúlt egy év során
változatos sportfoglalkozásokon részt vett gyere-
kek. Összemérhetik tudásukat, kipróbálhatják a
tanultakat a tucatnyi tájékozódási játékon és ver-
senyen. Minden gyereket, szülõt és érdeklõdõt
szeretettel várunk a záró rendezvényünkön!     V. L.

Korábban szó volt arról, hogy a fõváros idén
megváltoztatja a lomtalanítás rendszerét, erre
azonban mégsem került sor. Bár a módszer ma-
radt a régi, a február utolsó hétvégéjén megtar-
tott kerületi lomtalanítás az eddigiekhez képest
meglepõen rendezetten zajlott le. 

Minden évben számos panasz érkezik az FKF
Zrt-hez, illetve a rendõrséghez a lomtalanítás le-
bonyolítása miatt, a lakók el-
sõsorban a hátramaradó sze-
metet és a lomisok jelenlétét
kifogásolják. A „szemét vám-
szedõi” napokkal korábban
beköltöznek a kerületbe,
utánfutóikat leláncolják a
közterületen, jobb esetben
autókban, néhányan viszont
az utcán, parkokban éjsza-
káznak. Jelenlétüknek nyo-
ma van, az alkalmi sátrak
mellett biológiai szükséglete-
ik kényszerû eredménye is a
kerületet díszíti. Az már csak
hab a tortán, hogy az utcára
kirakott hulladékhalmokból kibányászott érté-
kesebbnek vélt darabok nem egyszer komoly,
akár tettlegességig menõ viták árán cserélnek
gazdát. 

Az áldatlan állapotok megszüntetésére már
eddig is több javaslat érkezett, ezek közül az FKF
Zrt. a házhoz járó lomtalanítást tartotta megva-
lósíthatónak. A várva várt döntés mégsem szüle-
tett meg, így a lomisok ismét ellepték a kerületet. 

Bár a tapasztalatok szerint az üzletelés vehe-
menciája nem változott, ennek ellenére az el-
múlt évekhez képest mintha javult volna a hely-
zet – legalábbis így látja az utóbbi húsz év vala-

mennyi lomtalanítást végigélõ Bors Erzsébet.
„Pénteken kiraktuk a lomokat a ház elé, szom-
bat estére pedig minden eltûnt, az FKF ezúttal jó
munkát végzett” – hangsúlyozta a vízivárosi la-
kó, aki meglepve tapasztalta, hogy jó néhány
lomis, miután felpakolta a teherautóra a lomo-
kat, összesöpörte az ott maradt apró szemetet.
„Jó volt látni, hogy képesek rendet tenni maguk

után, ha mindegyik lomis így tenne, sokkal keve-
sebb gondunk lenne velük” – osztotta meg véle-
ményét lapunkkal Bors Erzsébet. 

Sajnos nem mindenkinek ilyen jók a tapaszta-
latai, a Krisztinavárosban élõ Horváth Józsefet a
szemétkupacok feletti hangos alkudozás háborí-
totta fel. „A szomszéd házból rengeteg vascsövet,
radiátorokat raktak ki az utcára, az árura pedig
több jelentkezõ is volt. Egész nap ment a kiabá-
lás, az üzletelés, ráadásul az alkatrészeket ott hely-
ben kora reggel kezdték el szétvagdalni, ami ko-
moly zajjal járt” – sorolta sérelmeit Horváth Jó-
zsef. 

Mint lapunk megtudta, a hulladék összegyûj-
tése még mindig jó üzlet, bár a lomisok szerint a
gazdasági válság ebbe az „iparágba” is begyûrû-
zött. A felvásárlók lényegesen kevesebbet adnak
a fémekért, ahogyan az akkumulátorokat is egy-
re olcsóbban veszik át. Nem véletlen, hogy a slá-
gernek számító elektronikai hulladék mellett
ma már minden használhatót elvisznek: faanya-
got, régi ablakokat, leselejtezett bútorokat, autó-
gumikat, sõt a kidobált ruhákat is. Elõször min-
dig az „ülõk” érkeznek a helyszínre, nekik az a
dolguk, hogy õrizzék a területet. Hogy mikor,
hol lesz lomtalanítás mindig idõben megtudják,
mint mondják, az illetékesek általában közlé-
kenynek bizonyulnak. A lomtalanítás napján
megjelennek a pakolók, õk azok, akik ilyenkor
ingyen kipakolják a pincéket, tárolókat. Ezt a
„szolgáltatást” egyébként sokan igénybe veszik,
hiszen a pincetakarítás egyébként egyáltalán
nem olcsó mulatság. A lomisok szerint kínosan
vigyáznak arra, hogy csak azt vigyék el, amire en-
gedélyt kapnak, hiszen nem akarják kockáztatni
az egyébként is jövedelmezõ üzletet. Profitból
ugyanis nincs hiány, egy átlagos lomtalanításon
a jellemzõen öt-hat fõs csapatok könnyen meg-
keresnek 100 ezer forintot. A bevétel ráadásul
ennél is lényegesen magasabb lehet, ahogyan
szinte mindig akad egy-egy nagyobb fogás: régi
papírok közé rejtett készpénz és ékszerek, érté-
kes festmények vagy felújítandó antik bútorok. 

A viszonylagos rendet emelte ki a lapunknak
nyilatkozó dr. Kiss Szabolcs is. A megbízott kerü-
leti kapitányságvezetõ elmondta, hogy a lomtala-
nítás alatt biztosított fokozott rendõri jelenlét-
nek köszönhetõen kirívó jogsértés vagy a lomta-
lanítással kapcsolatos vagyon elleni bûncselek-
mény nem történt a kerületben.                       - pp -

Törökugrató tájfutó szakkör 

Megszabadultunk a lomoktól
Elkapták a Lánchidat elcsúfító graffitist
Összehangolt nyomozati munka eredményeképpen a
kerületi rendõrkapitányság munkatársainak sikerült
elfogni azt a 18 éves fiatalembert, aki a rendelkezésre
álló adatok szerint megalapozottan gyanúsítható azzal,
hogy 2011. december 25. és december 30. közötti
idõben a Lánchíd mindkét oldalára festékszóróval és
széles vonalvezetésû filctollal különbözõ feliratokat és
rajzokat, úgynevezett graffitiket festett. Az okozott
kár meghaladja a 700 ezer forintot, az elkövetõ ment-
ségére mindössze annyit tudott felhozni, hogy ittas
volt. A feljelentést a Szeretem Budapestet Mozgalom
tette meg a kapitányságon, a rendõrök a nyilvántar-
tások ellenõrzése közben akadtak a hasonló cselek-
mények miatt már több alkalommal elmarasztalt
graffitis nyomára.

Szigorú ellenõrzések 
az Oxygen Wellness környezetében
Továbbra is kiemelt figyelmet fordít a rendõrség az
Oxygen Wellness épülete körül visszatérõen elõfor-
duló parkolási szabálytalanságok megszüntetésére. A
kerületi járõr rendszeresen ellenõrzi az érintett útsza-
kaszokat és megbírságolja a tilosban állókat, míg a
kapitányság kérésére a Fõvárosi Közterület Felü-
gyelet munkatársai a kerékbilincs alkalmazását is
megkezdték.

KKéékk  hhíírreekk
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,
221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerr--
aa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

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

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

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

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

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

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

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

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

BBuuddaappeesstt  I. kerület Fõ utcai, liftes ház III.emeletén, 84
m2 + 2 erkélyes, 3,5 szobás, teljeskörûen felújított lakás,
tárolóval, mûködõ konyhával, beépített gardróbbal, eladó.
Ára: 22,8 millió forint. Telefon: 06-20-936-2236.

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

LLooggooddii utcában a Tóth Árpád sétány felé nyíló 102 m2-
es, panorámás, 1 nappali + 3 hálószobás, összkomfortos,
modern öröklakás + 8 m2 tárolóval, teremgarázshellyel (+
3,9 M Ft) eladó. Irányár: 41 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
2136, 0630/488-2203.

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

4466 nm-es 1,5 szobás, felújított lakás eladó az Avar u. –
Csörsz u. sarkánál. A lakás panorámás, világos, II. emeleti.
Irányár: 14,5 millió Ft. Telefon: 06-20-946-0678.

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 úti, napos, lodzsás, 58 m2, III. em. liftes öröklaká-
somat, kertes, parkos házban, tulajdonostól, beköltözhe-
tõen eladó. Telefon: 375-3265.

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

BBuuddaaii Várban reprezentatív adottságú, 2 generációs,
200 m2-es, 1 lakószinten elhelyezkedõ, 2 önálló lakásként
is használható, 2 fürdõszobás, 2 konyhás önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 59,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-1933.

SSzzaallaagg utcában 8 lakásos, belsõ kertes, igényesen felújí-
tott mûemlékház (legfelsõ) I. emeletén lévõ 64 m2-es, 2
külön bejáratú szobás, nagy étkezõkonyhás, újszerû álla-
potú, cirkófûtéses, vízórás önkormányzati lakás örökölhe-
tõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 14 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. 

BBuuddaaii Várban az Úri utcában, I. emeleti, reprezentatív
adottságú, 80 m2-es, igényesen felújított önkormányzati
lakás elvi tetõtér beépítési lehetõséggel (43 m2-es nap-
palival kialakítva) örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 25,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-
30/488-1933.

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

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

BBuuddaaii Várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló 50 m2-es,
napfényes, panorámás, franciaerkélyes, felújítandó ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 14,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-1933.

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

AAddááss--vvéétteell

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.

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

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

SSzzoollggáállttaattááss

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

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

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

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

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

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

MOBIL: 06-30/251-3800. OO

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

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

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

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

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

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

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

EEggéésszzsséégg

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

OOkkttaattááss

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

ggoonnddoozzááss

IIDDÕÕSSEEKK  ÉÉSS  BBEETTEEGGEEKK  OOTTTTHHOONNÁÁPPOOLLÁÁSSÁÁTT  --  GGOONNDDOO--
ZZÁÁSSÁÁTT  VVÁÁLLLLAALLJJAA  II..  KKEERRÜÜLLEETTBBEENN  LLAAKKÓÓ  4488  ÉÉVVEESS
SSZZAAKKKKÉÉPPZZEETTTT  ÁÁPPOOLLÓÓNNÕÕ,,  2244  ÓÓRRÁÁSS  ÁÁPPOOLLÁÁSS  IISS  MMEEGG--
OOLLDDHHAATTÓÓ!!  TTEELLEEFFOONN::  0066--2200--336655--22445555..

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

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

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek
a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@mailbox.hu címen. Nyomás: Innova-Print Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.

Ingatlan

VÁRNEGYED

Várnegyed

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

Egészség

Gondozás

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

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

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

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

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

s

Adás-vétel

Szolgáltatás

Oktatás

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben 

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

Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48.
Telefon: 213-6874  

Kérjük éljen a lehetõséggel! 

HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!
Telefon: (06-1)-355-0139

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001122..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Április 6.
Április 20.
Május 4.
Május 18.
Június 15.
Június 29.

JJúúlliiuuss
Augusztus 17.
Augusztus 31. 

Szeptember 14.
Szeptember 28.

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

Lapzárta
Március 28.
Április 11.
Április 25.
Május 9.
Június 6.
Június 20.

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

Október 3.
Október 17.
Október 31.

November 14.
November 28.
December 12.

Lapszám
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

kkééppvviisseellõõii  ffeellaaddaattaaiinnaakk  eellllááttáássáátt
SSzzoollggáállttaattáássookk::

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

o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén 
közgyûlési termünkben.

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

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

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

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

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

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

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

Anyák  Napja

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

Húsvét Semmeringen,
egyénileg is foglalható csomag:
Érvényes: április 6-9-ig: 4 nap/3 éjszaka:

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

panoráma étteremben,
1 x délutáni uzsonna süteménnyel és teával / 

kávéval,
1 x Bowlingozási lehetõség a hotel saját pályáján
A szállodai uszoda és szauna használata.  

Csomagár: 149 Euro/fõ kétágyasban,
(4 nap/3 éjszaka), egyágyas felár: 12 Euro/fõ.

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

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

- négy csillagos szállodai elhelyezés
- büfé reggeli gazdag választékkal
- 3 fogásos vacsora saláta büfével 
- internet használat
- uszoda, szauna használat
- parkoló használat

Csoportos kedvezmények már 15 fõtõl! 

artishotelsemmering@gmail.com 
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