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Várhatóan május végén indul a Szentháromság
téren a pavilonok körüli zöldterület rendezése,
melynek során a meglévõ gyöngykavicsos gyalog-
járók, illetve térrészletek bazaltkõ burkolatot kap-
nak. Ennek köszönhetõen könnyebb lesz a meg-
közelíthetõsége az itt található üzleteknek, vala-
mint a nagy népszerûségnek örvendõ zenepavi-
lonnak. Megújulnak a zöldterületek is, a pavilo-
nok közötti területen elsõsorban füvesítésre le-
het számítani. Ennél is nagyobb változások vár-
nak a Mária térre, ahol megszûnik a játszótér és a
szobor közötti kocsiút, ezáltal jelentõsen megnõ
a park területe. Az aszfaltburkolatot felbontják,

helyette a szoborhoz közelebbi részen térkövet
raknak le, míg az iskola felõli oldalon zöldfelület
létesül. Megmarad a jelenlegi kocsiút mellett fu-
tó aszfaltjárda és a kutyafuttató, ugyanakkor a
szobor környezete ízléses díszburkolatot kap.

A gyalogosbiztonság javítása érdekében a Do-
náti és a Batthyány utca csomópontjában meg-
emelt gyalogos átjárót építenek. Szûkebb lesz a
kanyarodóív, a szinte derékszögû forduló miatt az
autók kénytelenek lesznek jelentõsen csökkente-
ni a sebességüket, ha a Batthyány utcáról be akar-
nak kanyarodni a Donáti utcába. Újdonság,
hogy a buszmegálló alsó része kiöblösödik, illetve

a Málna utca sarkára és a szemközti Batthyány ut-
cai iskola elé forgalomtechnikai sziget épül. Az
összeszûkölõ úttestnek köszönhetõen a remé-
nyek szerint biztonságosabb lesz az áthaladás a
meglévõ zebrán, ahol a mozgásukban korlátozot-
tak számára rámpát is kialakítana, míg a vakok tá-
jékozódását taktilis jelzések segítik. 

Hasonló fejlesztés történik a Batthyány utca és
a Hattyú utca találkozásánál, ahol parkosítják a
Batthyány utca Hattyú utcába beágazó használa-
ton kívüli szakaszát. Az újonnan kialakított kö-
zösségi területhez kapcsolódva, az Erõd és a Ka-
pás utcai csomópontokban sebességcsillapító szi-
getek épülnek. A Hattyú utcában ezáltal leszûkül
az útpálya, ami a remények szerint lassítani fogja
a mostanában rendszeresen nagy sebességgel ér-
kezõ autókat, valamint megkönnyíti a gyalogo-
sok átkelését.  

Új közösségi pontok épülnek a kerületben

Gyalogosbarát fejlesztések   

A Mária téren megszûnik a szobor és a játszótér közötti autóút és nagyobb lesz a füves-bokros terület (látványterv)

Lapunk következõ száma 2013. május 10-én, pénteken jelenik meg!

Idén május 7-én lesz 213 éve, hogy Ludwig van Beet-
hoven hangversenyt adott a Várszínházban József
nádor elsõ felesége, Alexandra Pavlovna névnapja al-
kalmából. A Budavári Önkormányzat 2000 óta
minden évben megünnepli a jeles eseményt, koncertso-
rozattal tisztelegve a bécsi klasszika legnagyobb zene-
szerzõje elõtt. Ebben az évben is neves mûvészek lépnek
fel a koncerteken: május 3-án Szakcsi Lakatos Béla
jazz improvizációit hallgathatják meg az érdeklõdõk
a Városházán, május 5-én ifj. Balázs János ad in-
gyenes koncertet szintén a Városházán, május 7-én
pedig Baráti Kristóf és Würtz Klára hegedû-zongora
szonátaestjére várják a közönséget a Nemzeti Tánc-
színházba. (Összeállításunk az 5. oldalon)  

Április 30-ig lehet átvenni 
a parkolási engedélyeket

A Gellérthegy is 
fizetõs övezet lesz
A Fõvárosi Közgyûlés döntése értelmében a
Gellérthegy I. kerületi része is bekerült a par-
kolási övezetbe. A parkolóórák üzemeltetésé-
re várhatóan május 1-tõl kerül sor. A változ-
tatást a helyiek kérésére kezdeményezte az ön-
kormányzat, a lakók ugyanis nehezményezték,
hogy az ingyen parkolást kihasználó, külsõ ke-
rületekbõl érkezõ autósok miatt jelentõsen
megnõtt a forgalom a szûk utcákban, ráadásul
az itt élõk egyszerûen nem tudtak megállni ott-
honaik közelében. 

Az itt élõk április 15-tõl vehetik át a parko-
lási hozzájárulásokat a Kapisztrán tér 1. szám
alatti Ügyfélszolgálati Irodánkon ügyfélfoga-
dási idõben 2013. április 30-ig (telefon: 458-
3025, 458-3030). 

A parkolási rendelet módosítása az alábbi
utcákban élõket érinti: Antal utca, Berényi
utca, Bérc utca, Gyula utca, Kocsány utca,
Mihály utca, Orom utca, Sánc utca, Szám-
adó utca, Szent Sebestyén köz, Szirom utca,
Szirtes utca, Tündérlaki mélyút. 

Az Ügyfélszolgálati Iroda elérhetõsége:
Budapest I. Kapisztrán tér 1. Telefon: 458-
3025, 458-3030. 

Ügyfélfogadási idõ: hétfõn 8.00-tól 18.30-
ig, kedden 8.00-tól 16.00-ig, szerdán 8.00-tól
16.30-ig, csütörtökön 8.00-tól 16.00-ig, pénte-
ken 8.00-tól 13.00-ig.

Szûrõnap 
a Maros utcában
Ingyenes szûrõvizsgálattal vár minden I. kerü-
leti lakost a Maros utcai Szakrendelõ Egész-
ségügyi Szolgálata 2013. május 10-én, pén-
teken 14.00-tõl 19.00 óráig. Mivel a szûrés
célja, hogy az esetleges rejtett, tünetmentes
betegségeket, vagy a betegségeket megelõzõ
állapotokat ideje korán felismerjék, elsõsor-
ban azokat az I. kerületi felnõtt lakosokat vár-
ják, akik csak ritkán veszik igénybe az egész-
ségügyi ellátást. Helyszín: Maros utcai Szak-
rendelõ (1122 Budapest, Maros u. 16/b.).

Különös, szürreális világ lakói költöznek május
2-án a Várnegyed Galériába. Incze Mózes festõ-
mûvész képei az emberrõl mesélnek, az európai
hagyományok és a modern kor rekvizitumai
egyaránt megjelennek a vásznakon. Az erdélyi
Barótról indult mûvész a budapesti Képzõmû-
vészeti Egyetemen szerzett diplomát. A festõmû-
vésszel sajátos képi világáról beszélgettünk.
s Korábbi vagy inkább friss képekkel készül a kiál-
lításra?

A legújabb munkáimat állítom ki a Várnegyed
Galériában. Alkotásaim régóta azonos vonulat-
hoz tartoznak, festõként az emberi lét techni-
kai–biológiai határait feszegetem. A hagyaték-
ként ránk maradt formakincset új motívumok-
kal ötvözöm. Képeimen a figurát tartom a leg-
jobb eszköznek arra, hogy az emberrõl beszéljen.
Nem portrékat festek, a képen mindig az általá-
nos emberi alakok szerepelnek. Így nemcsak a
mûvészi eszköz, hanem a kapcsolat is személyes-
sé válik, hiszen egy-egy festmény a befogadóhoz
is személyesen szól. Nem tartok igényt arra, hogy
mások ugyanazt lássák munkáimban, amire én
gondoltam annak indításakor, ugyanabba a tü-
körbe nézve is mindenki más arcot – a sajátját –
látja. Egyszerûen képet adok a gondolatoknak.
s Alkotásaihoz milyen technikát alkalmaz?

Ahhoz, hogy a festmények felületén hagyomá-

nyos nyelvezettel jelenítsem meg a felvetõdõ kér-
déseket, hagyományos olaj–vászon képeket fes-
tek. Számomra ez az a technika, ami színvilágá-
ban, kezelhetõségében a legtöbbet nyújtja, és ru-
galmas, mert a kiállítás-látogató be tudja fogadni
az ábrázolt témát.

Incze Mózes, Székely Bertalan- és Koller-díjas

mûvész kiállítását május 2-án 18.00 órakor
Szabó Emma Zsófia mûvészettörténész és Incze
Mózes párbeszéde nyitja meg. Közremûködnek
Váczi Dániel és Horváth Balázs dzsessz zenészek.

A kiállítás megtekinthetõ május 31-ig, keddtõl
szombatig 11.00-18.00 óra között. A Várnegyed
Galéria elérhetõsége: I., Batthyány u. 67. 

Tavasszal több helyszínen kezd gyalogosbarát közterületi fejlesztésekbe az önkormányzat. A
Várban a Szentháromság téren a pavilonsor elõtti rész térkõ burkolatot kap, átépítik és kibõ-
vítik a Mária teret, míg a Hattyú és a Batthyány utca találkozásánál egy vadonatúj pihenõ-
szigetet hoznak létre. 

Május 2-án új kiállítás nyílik a Várnegyed Galériában

Legenda és valóság határán

Incze Mózes: Kapcsolat nélkül
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Kedvezményes üdülési lehetõség 
az I. kerületi lakosok részére
Több éves hagyomány, hogy a Budavári Önkormányzat a kerület szociálisan rászoruló lakói
és egyéb társadalmi csoportok, valamint a kerületi polgárok részére zamárdi üdülõjében
(Zamárdi, Viola u. 9.) nyaralási lehetõséget biztosít.

Az üdülõt évrõl évre fejleszti az önkormányzat. Adottságait tekintve különálló 4-6 szemé-
lyes faházakból és 2-6 személyes téglaépítésû épületegyüttesbõl áll. A tisztálkodási lehetõ-
séget külön álló épületben férfi és nõi mosdóhelyiségek biztosítják. Az étkezési lehetõség
több gáztûzhely és mikrohullámú-sütõvel egyénileg is biztosított. Az üdülõ fagyasztóládá-
val és minden faház hûtõszekrénnyel felszerelt. Az üdülõ területén belül parkolási lehetõ-
ség biztosított.

A pihenést, kikapcsolódást szolgálják a sport és játékfelszerelések, a gyermekeknek hin-
ta, homokozó, napozó, nyugágyak, közvetlen a Balaton parton két stég. A kirándulni vá-
gyóknak kerékpár biztosított. Az üdülõben közösségi helyiség, televízió, videomagnó,
könyvkölcsönzési lehetõség is a pihenni vágyók kikapcsolódását szolgálja. Az önkormány-
zat minden rászoruló csoport részére programok szervezésére külön pénzügyi forrást biz-
tosít.

A Budavári Önkormányzat képviselõ-testületének a szociális és gyermekjóléti, pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (VI. 25.) Kt. sz.
rendelete 55. §-a értelmében az önkormányzat üdülõjében, szociális természetbeni juttatás-
ként évente kedvezményes üdülést biztosít a rászoruló gyermekes családok, rászoruló idõ-
sek, a kerület oktatási intézmények tanulói, valamint az önkormányzat dolgozói részére.
A turnus beosztásokról és a térítési díjakról, a rászorultság feltételeirõl a Budavári Önkor-
mányzat képviselõ-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága határoz. 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2013. február 20-i ülésén a rászoruló célcsoportok
és oktatási intézmények vonatkozásában az alábbiakról döntött.

s 11..    RRáásszzoorruullóó  iiddõõss
 kerületben állandó bejelentett lakóhellyel ren-

delkezik (a jelentkezés benyújtása elõtt legalább 1 év
idõtartam szükséges) 

 az aki, öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági
nyugdíjban részesül, 

 az a személy, akinek az egy fõre jutó jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének - 28.500,-Ft - háromszorosát az-
az 8855..550000,- Ft-ot. 
 JJooggoossuullttssáágg  iiggaazzoolláássaa::
- személyazonosító igazolvány, lakcímkártya
- jövedelemigazolás – utolsó havi nyugdíjszelvény.
- egészségi állapotot igazoló orvosi szakvélemény.
JJeelleennttkkeezznnii  lleehheett  sszzeemmééllyyeesseenn a Budapest I. ker.

Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ Gondozási Központjában,
(1013 Budapest, Attila út 8.) és a Budapest I. kerü-
let Budavári Önkormányzat I. számú Idõsek Klubjá-
ban (1015 Budapest, Hattyú u. 16.) 22001133..  mmáájjuuss  66..--
mmáájjuuss  1177..  között, hétfõn 8-16.30., keddtõl-csütör-
tökig 8-16 óráig, pénteken 8-15 óráig.

s 22..    RRáásszzoorruullóó  ggyyeerrmmeekkeess  ccssaallááddookk
 az a család, ahol az egy fõre jutó jövedelme

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének - 28.500,- Ft - 2,5-szeresét
azaz 7711..225500,-Ft-ot. 

JJeelleennttkkeezznnii  lleehheett  sszzeemmééllyyeesseenn a Budavári Önkor-
mányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központban 1012 Budapest Attila u. 89. szám alatt

22001133..  mmáájjuuss  66..--mmáájjuuss  1177.. között (érdeklõdni lehet a
356-8363, 356-9599 telefonszámokon). Hétfõn és
csütörtökön 9.30-17 óráig, kedden és szerdán
12.30-17 óráig, pénteken 9-13 óráig.
 JJooggoossuullttssáágg  iiggaazzoolláássaa::
- személyazonosító igazolvány,
- lakcímkártya,
- jövedelemigazolás,
- születési anyakönyvi kivonat.

s 33..  AA  NNaaggyyccssaallááddoossookk  CCssooppoorrttjjaa  eesseettéébbeenn  aa  rráásszzoo--
rruullttssáágg  aallaappjjaa  aa  ssaajjáátt  hháázzttaarrttáássbbaann  nneevveelltt  hháárroomm
vvaaggyy  ttööbbbb  ggyyeerrmmeekk..

JJeelleennttkkeezznnii  lleehheett  sszzeemmééllyyeesseenn  a Budavári Önkor-
mányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központban 1012 Budapest Attila u. 89. szám alatt
22001133..  mmáájjuuss  66..--mmáájjuuss  1177..  között (érdeklõdni lehet a
356-8363, 356-9599 telefonszámokon). Hétfõn és
csütörtökön 9.30-17 óráig, kedden és szerdán
12.30-17 óráig, pénteken 9-13 óráig.

JJeelleennttkkeezzééssii  ffeellttéétteell::
- a jelentkezési nyomtatvány kitöltése, amely tar-

talmazza az I. kerületi lakóhelyet,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szülõ saját

háztartásában neveli három vagy annál több 18 év
alatti gyermekét.

Minden kerületi lakost szeretettel várunk az ön-
kormányzati üdülõben! 

AA  jjeelleennttkkeezzééssii  llaappookk  lleettöölltthheettõõkk  aa  wwwwww..bbuuddaa--
vvaarr..hhuu  ééss  aa  wwwwww..bbuuddaavvaarrccsssskk..hhuu  oollddaallaakkrróóll..

Budavári Önkormányzat Népjóléti Iroda

AA  NNééppjjóóllééttii  IIrrooddaa  ffeellhhíívváássaa

Rászoruló idõsek 
valamint

kerületi nyugdíjasok

Nagycsaládosok Egyesülete 
18 év feletti nappali 

tagozatos tanulói

Nagycsaládosok Egyesülete 
18 év alatti nappali 
tagozatos tanulói

Oktatási intézmények

május 30.-június 5. 7

7

7

5

7

5

5

7

6

7

7

június 6.-június 12.

augusztus 30.-szeptember 5.

június 16.-június 20.

június 21.-június 27.

június 28-július 2.

július 9.-július 13.

július 3.-július 7.

július 31.-augusztus 5.

augusztus 15 .-augusztus 21.

augusztus 23.-augusztus 28.

július 23.-július 29.

SSzzoocciiáálliissaann  rráásszzoorruullóó::  
22..222200,,--  FFtt

KKeerrüülleettii  nnyyuuggddííjjaass::  
1122..333300,,--  FFtt

88..222200,,--  FFtt
((55  nnaapprraa))

1122..333300,,--  FFtt
((77  nnaapprraa))

1188..  éélleettéévvüükkeett  bbeettööllttöötttt  
jjeelleennttkkeezzõõkk  eesseettéébbeenn

55xx337700,,--  FFtt,,
iilllleettvvee  66xx337700,,--  FFtt

1188..  éélleettéévvüükkeett  bbeettööllttöötttt  
jjeelleennttkkeezzõõkk  eesseettéébbeenn

22..222200,,--  FFtt

Turnusbeosztás és térítési díj táblázat 2013.

Célcsoportok Idõtartam Napok
száma

Térítési díj 
vendégéjszakánként

(ÁFA-val)

11

22

44

55

66

1100

1111

99

Közalkalmazottak,
köztisztviselõk

7

7

július 15.-július 21.

augusztus 7.-augusztus 13.
1122..333300,,--  FFtt88

1122

33

Rászoruló 
gyermekes családok

77

ÜÜrreess  fféérrõõhheellyy  ppiiaaccii  aallaappoonn
Felnõtt: 4.110,-Ft/fõ                    Gyermek: 3.080,-Ft/fõ
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Sport minden mennyiségben 
a tavaszköszöntõ családi napon

Kellemes idõ, változatos programok és kiváló hangulat jellemezte a budavári tavaszkö-
szöntõ családi napot. A Czakó utcai Sport és Szabadidõközpontban megtartott rendezvé-
nyen a Bozsik programban résztvevõ utánpótlás labdarúgócsapatok is pályára léptek.

Hogy a sport az egyik legjobb közösségépítõ esemény, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a Czakó
utcai Sport és Szabadidõközpontot irányító Fehér Ferenc kezdeményezésére és a Budavári Önkor-
mányzat támogatásával az idén már tizennegyedik alkalommal megrendezett tavaszköszöntõ csa-
ládi nap sikere. A sportban gazdag rendezvény ma már az egyik legfontosabb budavári közösségi
program, amelyen minden évben – ahogyan idén is – több mint százan vettek részt. 

A látogatókat ezúttal is változatos elfoglaltságok várták, a legkisebbek szüleikkel együtt kézmûves
foglalkozásokon tehették próbára ügyességüket, ha pedig elkészültek a virágkompozíciókkal és a
különbözõ ajándéktárgyakkal „pihenésképpen” az örök slágernek számító ugrálóvárban vezethet-
ték le fölös energiáikat. Népszerûnek bizonyultak a sportbemutatók, ahogyan a családi nap kísé-
rõrendezvényeként a Bozsik program keretében megtartott utánpótlás labdarúgó torna is szép szá-
mú közönséget vonzott. Nem hiányozhattak a szokásos egészségügyi szûrések sem, az állapotfelmé-
résen többek között a vércukorszint meghatározására is lehetõség nyílott.

A nap zárásaként került sor az elmaradhatatlan tombolára, melyen többek között a Budavári
Önkormányzat, a Magyar Olimpia Bizottság, a Szépmûvészeti Múzeum, az Oxygén Wellness és
Tóth Attila képkeretezõ ajándékai – köztük egy kerékpár – talált gazdára. 

A családi nap még egy meglepetéssel szolgált, a gyerekek ugyanis birtokba vehették a nemrégi-
ben átépített játszóteret. A Czakó utcai sporttelepen megvalósult fejlesztés keretében az uniós elõ-
írásoknak megfelelõen átépítették a játszófelületet, valamint egy vadonatúj csúszdát is felszereltek. 

Évek óta minden tavasszal összejönnek az
amúgy is rendszeresen találkozó tabáni ku-
tyások, hogy együtt szépítsék, tegyék von-
zóbbá, barátságosabbá a Tabán kutyafut-
tatásra kijelölt lejtõjét. A faültetéssel egybe-
kötött rendezvény közösségépítõ program-
nak sem utolsó, hiszen ilyenkor lehetõség
nyílik arra, hogy közelebb kerüljenek egy-
máshoz a parkot használó kutyások és nem
kutyások. 

Az utóbbi bõ másfél évtizedben húsznál is több
fát ültettek a tabáni domboldalba az ide járó ku-
tyások. Sajnos az Attila úti parkoló építése mi-
att ezekbõl csak tizenhárom maradt meg, eze-
ket viszont rendszeresen ápolják, minden ta-
vasszal pedig további két-három csemetével
bõvítik a fák számát – tudtuk meg az idei ülte-
tésen a tabáni kutyabarátokat képviselõ
Székely Katalintól, aki azt is elmondta, hogy ez-
úttal két hárs és egy gömb meggy került a föld-
be, utóbbit egy kertészeti vállalkozástól kapták
ajándékba. 

„Becsületkasszát mûködtetünk, mindenki
a lehetõségeihez képest támogatja a kezdemé-
nyezést, idén közel százezer forintot gyûjtöt-
tünk össze. Ebbõl vettük meg a többször isko-
lázott, nagyméretû facsemetéket, a szakszerû
ültetéshez szükséges talajjavítót, valamint a fá-
kat védõ kerítés alapanyagát” – mesélte a civil-
ben kertész végzettségû Székely Katalin hozzá-
téve, hogy a tapasztalataik szerint a hárs jól vi-
seli a városi körülményeket, ráadásul gyorsan
fejlõdik, így a most földbe került példányok
néhány év múlva már árnyékot adó lombot
növesztenek. Bedécs Kristóf ötvösmûvész kez-
deményezésére a fákra szerelt kis táblákra nem
csupán az elültetés ideje, hanem az abban az
évben elhunyt kedvencek neve is felkerül. A
fásítás mellett a tabáni kutyások szeretnék a
cserjék, bokrok számát is szaporítani, erre azon-
ban egyelõre nem kaptak engedélyt a területet
kezelõ fõvárostól.

„A fõváros álláspontja szerint a bokrok a
Tabánba vonzanák a hajléktalanokat, mi vi-
szont úgy gondoljuk, hogy a természet védelme
felülírja ezeket a félelmeket. Arról van szó, hogy
a tabáni madárvilág egyre zsugorodik, baglyok-
kal például egyre ritkábban találkozni. Ennek az

az oka, hogy a a fõ táplálékuknak számító rágcsá-
lók száma a búvóhelyként szolgáló bokrok hiá-
nyában nagymértékben csökken” – emlékezte-
tett Székely Katalin. Szerinte ráadásul a bokrok-
kal a Kõmûves és a Pásztor lépcsõ közötti kutya-
futtató határai is egyértelmûek lennének, hi-
szen jelenleg városképi okokból hiányzik a kerí-
tés. A tabáni kutyások képviselõje végezetül arra
hívta fel a figyelmet, hogy rengeteg állatbarát
gyermekes család jött el a faültetésre, voltak,
akik a munkából is kivették a részüket, mások
süteményt, frissítõt hoztak vagy csak egyszerûen
ismerkedtek a kutyákkal. 

Az együttmunkálkodás fontosságát emelte ki
Vecsey András is. Mint a Tabán önkormányzati
képviselõje rámutatott, a kezdeményezés évek
óta bizonyítja, hogy kellõ empátiával a kutyások
és nem kutyások békésen megférnek egymás
mellett. „Jó látni, hogy a park látogatói megtalál-
ták a közös hangot és együtt tesznek környeze-
tük szépítése érdekében. Ez is azt mutatja, hogy
a Tabán egy nagy család, ahová érdemes tartoz-
ni” – hangsúlyozta Vecsey András.

Faültetés és kerti-party 
a tabáni kutyásokkal
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Áprilisi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 2013. április 30-án
17 órakor az I. kerületi Házasságkötõ Teremben (Bu-
dapest, I. Úri u. 58.). Téma: Milyen messze van Buda-
pesttõl London? És Londontól Budapest? Vendégek:
Balsai Mónika színmûvész, Bock József borász, Csák
János nagykövet. Házigazda: Szigethy Gábor.

Szilágyisok sikere
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Internet Fieszta né-
ven versenyt hirdetett, amelyre a budapesti középis-
kolák 3-5 fõs csapatai jelentkezhettek. A verseny cél-
ja a kizárólag a könyvtáron keresztül elérhetõ számí-
tógépes adatbázisok segítségével való információk
megszerzése volt. A hat csapat tanulói irodalmi, törté-
nelmi és számítástechnikai kérdésekre adott válasza-
ikban mérték össze találékonyságukat, rátermettsé-
güket. A Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanulói többek
között a Veres Pálné, a Lövey Klára és a Berzsenyi
Gimnázium csapatát legyõzve szerezték meg a gyõ-
zelmet, ismételten dicsõséget szerezve az iskolának
és az elsõ kerületnek.

Egyházak focibajnoksága
Idén május 25-én már a 20. alkalommal rendezzük
meg az I. Kerületi Egyházak Labdarúgó Bajnokágát. A
jubileum alkalmából kkéérreemm  aazzoonn  llaabbddaarrúúggóókk  jjeelleennttkkee--
zzéésséétt,,  aakkiikk az 1994. évtõl minden évben megrende-
zett bajnokságban lleeggaalláábbbb  1188  aallkkaalloommmmaall  jjááttsszzoottttaakk
a csapatukban. Cím: taban@vecsey.net.

Emlékezés Teleki Pálra
A Naphegy-Tabán Környezetvédõ és Városszépítõ
Egyesület idén is megemlékezett dr. gróf széki Teleki
Pál, tragikus sorsú miniszterelnök haláláról a Sándor
Palotánál. Az általuk 20 évvel ezelõtt kihelyezett em-
léktáblánál megjelentek a piarista diákok, az öreg-
cserkészek, a kerület polgárai és mindazok, akik tisz-
telték és szerették a miniszterelnököt. Az emlékezé-
sen elõször a díszvendég unoka, gróf széki Teleki Géza
beszélt meghatóan a nagypapáról. Ezt követõen prof.
dr. Szakály Sándor a történelmi hátteret világította
meg. Teleki Géza koszorút helyezett el Teleki Pál em-
léktáblájánál, majd a résztvevõk elénekelték a Szó-
zatot és a Cserkészindulót.

Mozgássérültek klubnapja
Az I. kerületi mozgássérültek következõ klubnapja
május 7-én 14 órakor lesz a Budavári Mûvelõdési
Házban (I., Bem rkp 6.). 

Fölszállott a páva 2014-ben is
A 2012-ben elõször megrendezett tehetségkutató si-
kerére való tekintettel az MTVA, a Duna Televízió Zrt.
és a Hagyományok Háza ismét meghirdeti a Fölszállott
a páva népzenei és néptáncos vetélkedõt. Idén is 16 és
35 év közötti éénneekkeesseekk,,  zzeenneekkaarrookk  ééss  nnééppttáánnccoossookk  jjee--
lleennttkkeezzéésséétt  vváárrjjáákk  mmáájjuuss  1122--iigg. 

A versenyre a www.hagyomanyokhaza.hu és a
http://www.folszallottapava.hu oldalon lehet jelent-
kezni az autentikus magyar népzene, néptánc és nép-
dal bármely tájegységhez és a magyarországi nemze-
tiségi régiók helyi hagyományaihoz kötõdõ produkci-
ókkal. A területi selejtezõk 2013-ban zajlanak, az
ezekrõl készített összefoglalókat 2014 januárjától su-
gározza a Duna csatorna, a döntõket pedig a tervek
szerint márciusban és áprilisban láthatja a közönség. 

Röviden

Új jegyzõ 
a hivatal élén
2013. áprilisa óta új jegyzõje van az I. kerületi
Polgármesteri Hivatalnak: dr. Bács György.  A
korábbi jegyzõ Tánczosné dr. Pósa Ibolya
nyugdíjba vunult, ezért  az Önkormányzat pá-
lyázatot írt ki a tisztség betöltésére. 

Dr. Bács György elérhetõsége közérdekû ügyek-
ben: 061-458-3015,  e-mail: jegyzo@budavar.hu.   

A jó munkához idõ kell – tartja a mondás, ez
azonban, úgy tûnik, nem állja meg a helyét a bu-
davári útpálya-felújításokkal kapcsolatban, ame-
lyek tavaly tavasszal indultak el a fõváros megbízá-
sából. Hiába töltöttek el hónapokat az új útbur-
kolat kialakításával, az nem bírta a buszok terhe-
lését, a frissen lerakott kövek kifordultak a he-
lyükrõl. A hibát a Bécsi kapu téren és a Nándor
utcában már az elmúlt év során kijavította a kivi-
telezõ Penta Kft., az Országház utcában viszont
most, április elején kezdték el a garanciális javí-

tást, ami valójában újjáépítést jelent, hiszen az út-
pálya teljes szélességében kicserélik és újrarakják
a köveket.

A környékbeli lakók és üzlettulajdonosok nem
értik, miért nem sikerült tavaly megfelelõ minõ-
ségben helyreállítani az utcájukat, s miért kell

idén is hónapokra lezárni a területet. Ahogy egy
olvasónk lapunkhoz eljuttatott levelében fogal-
mazott: „ismét csapdába kerülnek”, otthonaik lé-
nyegében megközelíthetetlenné válnak.

A Budapesti Közlekedési Központ érdeklõdé-
sünkre annyit közölt, hogy az Országház utca
Szentháromság tér és Kard utca közötti szakaszán
két ütemben garanciális útjavítási munkákat vé-
geznek április 8-a óta, amelyek a tervek szerint jú-
nius 1-jéig tartanak. Az elsõ ütemben a Fortuna
köz és a Szentháromság tér között, majd a máso-
dik ütemben a Fortuna köz és a Kard utca között
zárják le az Országház utcát a forgalom elõl. A 16-
os, 16A és 116-os autóbuszok ez idõ alatt a Bécsi
kapu tér – Fortuna utca – Hess András tér –
Szentháromság tér módosított útvonalon közle-
kednek, így a buszok nem érintik a Kapisztrán té-
ri megállót.

A „miértekre” bõvebb magyarázatot a Penta
Kft. munkatársától, Bata Pétertõl kaptunk. A bu-
davári útfelújítási munkákat koordináló szakem-
ber lapunknak elmondta: az úthibák okainak
részletes feltárása szakértõk bevonásával jelenleg
is zajlik. Azon a szakaszon, ahol a köveket ismét
felszedték, látható, hogy az útalap és a szegélyek,
valamint a járda teljes szerkezete megfelelõ minõ-
ségben készült el, így valószínûsíthetõ, hogy a koc-
kakõ-fektetéssel volt valamilyen probléma. Emi-

att az ismételt burkolás során már más technoló-
giát alkalmaznak, az Olaszországból hozatott
újabb köveket speciális cementbázisú ágyazással
és fugázással fogják a helyükre illeszteni. A speci-
ális kötõanyagot egy svájci-francia cég gyártja, fel-
használására Franciaországban, Belgiumban ta-
láltak jó példákat.

„Cégünk öt év garanciát vállalt az útépítésre, a
hibákat nekünk kell kijavítani” – jelentette ki
Bata Péter, hozzátéve: annak ellenére, hogy a fel-
merült többletmunkák miatt jelentõs veszteséget
kell társaságuknak elkönyvelnie, más kivitelezõ
cégekkel ellentétben nem próbálnak kibújni kö-
telezettségük alól. Természetesen tudják, hogy az
építkezés a környékbeliek számára sok kellemet-
lenséggel jár, ezért ezek miatt az érintettek türel-
mét és megértését kérik.

A járdákat nem kell felbontani

A Budavári Önkormányzat megbízásából és fel-
ügyeletével tavaly felújított járdaszakaszokat nem
kell felbontani, az új járdaburkolatokkal kapcso-
latban nem tapasztaltak minõségi problémát, így
az Országház utcában csak a fõvárosi beruházás-
ban készült útpályát érintik a garanciális munká-
latok, a kerületi fenntartású járdák esetében
nincs szükség javításra. 

Ismét átépítik az Országház utcát 

Útfelújítás – ahogy a lakók látják
„Sajnos nem lep meg senkit az Országház utcá-
ban, hogy újra bontják az utat. A tavaly április-
tól december közepéig tartó útfelújítás többszörös
nekifutásra sem sikerült. Az úttest már a hasz-
nálatba vétel után röviddel megsüllyedt, az utca-
kövek között a fugaanyag kijáródott és a kövek
kifordulnak. Belegondolni is borzalmas, minden
kezdõdik elölrõl: útépítõ gépek túrnak, pörögnek,
teherautók pöfékelnek és zötykölõdnek oda-
vissza, hónapokig nyeljük és törölgethetjük a
port, fél méter mély árok tátong majd több száz
méteren keresztül, nem lehet az út egyik oldaláról
átmenni a másikra. 

Ismét csapdába kerülünk. Hónapig fogjuk
hallgatni a kõvágógépek visítását. Tavaly öt hó-
napig hallgattuk. Mindenki cipekedhet, a lera-
kott kövek között felakad a bevásárló szatyor ke-
reke. A melegben ásványvizes palackokkal meg-
rakva átkozhatják a lakók a felelõsöket. Nem le-
het bútort venni, nem lehet költözni, nem jön ki a
szerelõ, szobafestõ, mert nem tud bejönni a szer-
számokkal. Nem tud bejönni a mentõ, tûzoltó. 

A zajban, porban, rendetlenségben az üzletek
és éttermek halmozzák a veszteséget, mert messze
elkerülik õket a látogatók és a vevõk. Nem volt
korrekt tájékoztatás, mint ahogy most még annyi
sem, mint tavaly. Senki sem kérdezte meg, miben
segíthet, senki nem mondta, mibe kerül ez ne-
künk. Várjuk a magyarázatot.” 

(Név és cím a szerkesztõségben)

Várfalak veszélytelenítése

A téli fagyok után áprilisban megkezdõdött a várfalak veszélytelenítése. A tél folyamán a várfal burkolatát képzõ kõ
és tégla vegyes falazat és a kötõanyagukat képzõ habarcs több helyen szétfagyott. A megrongálódott anyagot a szak-
emberek eltávolítják a várfalakról. Ezt követõen, várhatóan májusban megkezdõdnek majd a helyreállítási és karban-
tartási munkálatok is, amelyrõl részletesen beszámolunk majd Olvasóinknak.  

Mintegy 80 000 darab kétnyári növényt ül-
tetett el márciusban és április elején a fõváro-
si fenntartású közterületeken a FÕKERT
Nonprofit Zrt. Az I. kerületben többek között
a Dísz téren, az Európa ligetben és a Tóth
Árpád sétányon kerültek az ágyásokba kü-
lönleges színû árvácskák és nefelejcsek.

A beköszöntõ jó idõt kihasználva megkezdte a fõ-
városi önkormányzathoz tartozó parkok és zöld-
területek megtisztítását, valamint szépítését a
FÕKERT Nonprofit Zrt. A télen felgyülemlett,
eddig a hó alatt megbúvó szemét és növényi hul-
ladék legnagyobb részét már összegyûjtötték, aho-
gyan az ilyenkor szokásos virágosítás is a végéhez
közeledik. Jó hír, hogy idén lényegesen kevesebb
volt a fagyási és taposási kár, így kevesebb növényt
kellett pótolni. 

Mivel tavaly több helyen nem ültettek árvács-
kákat, ezeket most tavasszal pótolták, míg nefe-

lejcsbõl a saját termesztésû erõs árnyalatú kék és
sötét rózsaszín, valamint fehér virágú palánták
kerültek a közterületekre. Az I. kerületben a Dísz
téren, a Kapisztrán téren, az Európa ligetben, a
Hadik szobornál, a Tóth Árpád sétányon, vala-
mint az Erzsébet királyné szobor körül összesen
12.800 virág díszíti az ágyásokat, amelyeket má-
jus közepén újabb, immár egynyári növényekkel
tovább színesítenek. A tavaszi munkákat ugyan-
akkor rongálások és lopások hátráltatják, a Vér-
mezõn egy vízgépészeti alkatrész, míg a Bem rak-
parton egy vízóra tûnt el, az okozott kár megha-
ladja a százezer forintot. 

Virágoznak a Budavári Önkormányzat megbí-
zásából tavaly õsszel kiültetett árvácskák és tulipá-
nok is, a közel tízezer palánta a Csalogány és a
Donáti utcai játszóteret, a Batthyány, a Szilágyi
Dezsõ és a Corvin teret, az Alkotás és Márvány ut-
ca sarkán a Fátyol parkban és a Pálya utcában ki-
alakított ágyásokat díszítik.                                      knp.

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. 

Elkezdõdött a virágosítás 

Az útpálya teljes szélességében kicserélik és újrarakják a köveket
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Ybl-ünnep az épülõ 
Várkert Bazárnál
199 éve született Ybl Miklós, ez alkalomból egy
ünnepséggel emlékeztek a mesterre a róla elneve-
zett téren az Ybl Egyesület tagjai. A megemléke-
zés középpontjában a Várkert Bazár állt: az Ybl-
remek folyamatosan zajló, az ünnepi program
ideje alatt sem szünetelõ újjáépítésének részleteit
mutatták be a meghívott elõadók.

„A 200. évfordulót már a felújított Várkert
Bazárban ünnepelhetjük” – jelentette be az új-
jáépítést felügyelõ kormánybiztos az Ybl Egye-
sület programján. Zumbok Ferenc jelezte: ha-
tározott kérésük volt a kivitelezõ felé, hogy a
mester, Ybl Miklós iránti tisztelettel, alázattal
végezzék el a rekonstrukciót.

A kormánybiztos úgy vélte, az épületegyüt-
tes soha nem funkcionált igazán jól, nem sike-
rült a látogatókat ide vonzani. Egyedül az Ifi-
park tudott tömegeket megmozgatni az 1960-
as, ’70-es években, ám a buli-helyszínné alakí-
tás sem volt jó döntés, ezen idõszak alatt csak
felgyorsult a mûemlék-együttes pusztulása. Az
újjáépítést elõkészítõ tervezési szakasz fontos
feladata volt tehát az idevaló funkciók megta-
lálása, ami Zumbok szerint jól sikerült – biztos
benne, hogy százezrek fogják magukat itt jól
érezni.

Az új funkciókkal kapcsolatban Dévényi
Tamás építész elmondta, hogy a felszín alatt
egy ezer fõ befogadására alkalmas multifunk-
ciós rendezvényterem, valamint mélygarázs
épül. Nyitott képzõmûvészeti mûhelyekkel, to-
vábbá vendéglátóhelyekkel népesül be a bazár-
sor, s élet költözik az északi és déli végeken talál-
ható palotaépületekbe is, melyekben többek
között kiállítóterek is lesznek. Ezekrõl több ér-
dekes részletet is elárult az építész: például azt,
hogy a kiállítótermek utalni fognak arra, hogy
ezek helyén egykor lakások voltak – ahol lehet,
meghagyják az eredeti hajópadlókat, parkettá-
kat, mozaik- és terrazzo-burkolatokat.

Potzner Ferenc építész elõadásában azt
emelte ki, hogy a Várbazárt és a vele szerves
egységet alkotó egykori neoreneszánsz kertet
egyszerre rekonstruálják, illetve gondoskod-
nak arról is, hogy élõ kapcsolat jöjjön létre
Pest, valamint a Palotanegyed felé, a hiányzó
kapcsolatok újraalakítása nélkül ugyanis egy
zárvány maradna a terület. A mostani újjáépí-
tés során nagyban megkönnyítik az Ybl tér fe-
lõl a Várba való feljutást – az esti kivilágítást is
úgy fogják kialakítani, hogy messzirõl mutas-
sák a látogatóknak a felfele vezetõ utat.

Az Ybl Egyesület ünnepi programján a Vár-
kert Bazár sorsa mellett szó esett arról is, kiket
ismertek el idén az Ybl Mívesmesterek kitün-
tetéssel, valamint az Ybl-díjjal. A „mívesmes-
terek” impozáns névsorát ez évtõl már Budai
Ferenc, Gazda Gézáné, Meszes Károly, Pritz
Péter és Sári Tibor neve is gazdagítja. Ybl-díjat
ebben az évben Bachmann Bálint, Ferencz
Marcel, Kravár Ágnes, Molnár Csaba és Sisa
Béla kapott. Zumbok Ferenc kormánybiztos
az ünnepségen bejelentette: tervezik, hogy a dí-
jazottaknak egy állandó arcképcsarnokot ala-
kítanak ki a Várkert Bazár új kiállítóterülete-
in, ahol az alkotásaik bemutatására is lehetõsé-
get biztosítanak.                                                        d.

Kulturális esttel kapcsolódott a magyarországi
olasz évad programjaihoz a Magyar Emlékekért
a Világban Egyesület. A Budai Várnegyed itáliai
vonatkozású történeti emlékeit felelevenítõ elõ-
adások szünetében a Kosztolányi Dezsõ Gim-
názium tanulói korabeli olasz szerzõk Budáról
szóló írásainak részleteivel szórakoztatták a szép
számú közönséget. 

Ha valaki végigsétál a Budai Vár ódon utcáin,
szinte minden sarkon „belebotlik” valamilyen
olasz vonatkozású történeti emlékbe: ebbe a kör-
be tartoznak az itáliai mûvészek munkáját dicsé-
rõ épületek és szobrok, vagy éppen a nevüket
megõrzõ köztéri alkotások. Ezekrõl a vári kin-
csekrõl esett szó a Magyar Emlékhelyek a Nagy-
világban Egyesület rendezvényén, amelyet az
Olasz Köztársaság budapesti nagykövete is meg-
tisztelt jelenlétével. 

Maria Assunta Accili elmondta, hogy az ola-
szok és a magyarok között meglévõ mélyen gyö-
kerezõ emberi kapcsolatokat kell tovább erõsíte-
ni, hiszen ezek a személyes találkozások teszik
igazán erõssé a népek barátságát. A nagykövet
szerint egymás még jobb megismeréséhez járul
hozzá az a programsorozat, amelyet az olaszorszá-
gi magyar évad viszonzásaként idén hirdetett
meg az Olasz Kultúrintézet. Az olasz kulturális

év keretében számos rendezvény vár a budapesti-
ekre, így mindenkinek lehetõsége lesz testközel-
bõl megtapasztalni az itáliai hagyományokat –
hívta fel a figyelmet Maria Assunta Accili.

Olaszország budapesti nagykövetének üdvöz-
lõ szavait követõen a Budai Várnegyed itáliai
emlékei címû filmet mutatták be, majd a Kosz-
tolányi Dezsõ Gimnázium tanulói korabeli fel-
jegyzések, levelezések és visszaemlékezések segít-
ségével mutatták be Buda olasz vonatkozású épí-
tészeti és mûvészeti értékeit. Elsõként az Árpád
híd mellett, az Árpád-házi Szent Erzsébet téren
álló templom falán található a Bonfini kõszo-
borról esett szó, amely nem csupán Mátyás tör-
ténetírójának, hanem a humanizmust trónra
emelõ korszaknak is emléket állít. 

Mindehhez Messik Miklós annyit tett hozzá,
hogy 1686. szeptember 2-án, a Buda visszavételé-
re indított döntõ roham során a Várba az elsõk
között bejutó báró Michele d’Aste alezredes a
Halászbástyánál halt hõsi halált. Az olasz had-
mérnöknek a Mátyás-templom jobb oldali külsõ
apszisfalán emléket állító márványtáblát hama-
rosan helyreállítják. 

Ami a vári Olasz utcát illeti, az elnevezés nagy
valószínûség szerint a mai Úri és Országház utca
között elterülõ üres térséget jelölhette, így valójá-
ban mind a két utcára vonatkoztatható. Az Úri

utcában, a Hadik szobor mögött
áll Ozorai Pipó (Filippo Scolari),
Zsigmond király hadvezérének
egykori lakóháza (19. szám), itt
született évszázadokkal késõbb bá-
ró Eötvös József, az elsõ felelõs
magyar kormány minisztere. 

A diákok elõadása után az egyik
legszebb vári emlékhelyrõl, a há-
romszáz éves Szentháromság szo-
borról esett szó. Mint Herczeg Re-
náta elõadásában kifejtette, a ma
is látható alkotás elõtt már állt itt
egy másik, szintén a Szenthárom-
ságot megjelenítõ szoborcsoport, ami késõbb a
Zsigmond térre került. Az 1706-ban felállított
eredeti alkotás amely a Vár egyik elsõ fogadalmi
emléke,  egy olasz mûvész, Bernardo Feretti ne-
véhez fûzõdik. 

Bár a szobor fontos szerepet játszott az egyházi
ünnepségeken, az 1709-ben ismét kitört járvány-
tól rettegõ budai polgárok úgy döntöttek, hogy
egy nagyobb fogadalmi oszlopot emelnek a térre.
Kezdetben ezen is Feretti dolgozott, õ azonban
egy évvel késõbb meghalt, így a munkát  Philip
Ungleich kapta meg. 1713-ban szentelték fel az
új szobrot, ám kisebb munkákat még  a követke-
zõ években is végeztek rajta. Ennek oka, hogy fo-

lyamatosan érkeztek az adományok, így a kilenc
mellé újabb tizenöt szobrot faragtak. 

A második világháborúban súlyos károkat
szenvedett a szobor, oly annyira, hogy 1953-ben
a talapzat nagy részét eltávolították, ezeket ké-
sõbb újrafaragták. 2005-ben a mûalkotást resta-
urálták, az eredeti szobrok ekkor kerültek a Kis-
celli múzeumba, a Mátyás-templom elõtti téren
ezek másolatai láthatók. 

Az elõadást követõen az olaszországi magyar
évad keretében hat városban bemutatott, a
„Magyar múlt nyomában Itáliában, olasz emlé-
kek hazánkban” címû kiállítást tekinthették
meg az érdeklõdõk. - kmp - 

Április 11-én, a magyar költészet napján nem
csak József Attila, hanem Márai Sándor születés-
napját is ünnepeljük – ez alkalomból a Budavári
Önkormányzat idén is koszorúzási ünnepséggel
emlékezett az alkotóra egykori lakóhelyénél, a
Mikó utcában. „József Attila és Márai Sándor
ugyanazt a tiszta magyarságtudatot képviselte,
amit többek között Arany Jánosnál is megtalálha-
tunk megalkuvásmentesen” – vont párhuzamot
a két ünnepelt irodalmi nagyság között elõadó-
ként Furkó Zoltán.

Az irodalomtörténész az emlékünnepségen
tartott elõadásában azt elemezte, miért tudott
Márai Sándor külföldön is nagy sikert aratni.
Mint mondta, Márai állandóan az egyén érzéseit,
fontosságát boncolgatta, ezért is tudnak könnyen
ráhangolódni írásaira azok, akik igazi irodalmat
szeretnének olvasni, s akik szeretnék megérezni,
mi nemesíti az embert, mi az emberi életben a
legfontosabb.

Az elõadó felidézte, hogy Márai a munkásságá-
val életében is képes volt összehozni a különbözõ
gondolkodású embereket. Ennek alátámasztásá-
ra az irodalomtörténész elmesélte: amikor az író
San Diegoban lévõ otthonába készült, Soros
György és Karády Katalin is elküldte hozzá üdvöz-
letét.

Furkó Zoltán elmondta: õ volt az utolsó, aki
1988-ban egy interjút készíthetett Márai Sándor-
ral – ebbõl a Mikó utcai ünnepségen Reviczky
Gábor olvasott fel egy részletet. A színmûvész
emellett a Halotti beszéd címû mûvet is elõadta,
amely kiválóan összefoglalja mindazt, amit Márai
érzett a magyarságról és az életrõl.

Márai Sándor Mikó utcai szobrát és emléktáb-
láját a Budavári Önkormányzat képviseletében
dr. Jeney Jánosné alpolgármester és dr. Bács
György jegyzõ koszorúzta meg; a Márai Sándor
Kulturális Közalapítvány nevében Stróbl Kriszti-
na, a Budavári Lakosok Szövetsége részérõl Sze-
pesfalvyné Bodócsi Eszter, a Kosztolányi Dezsõ
Gimnáziumból Stelzelné Szabó Erzsébet igazgató
és a 10. D. osztály diákjai, illetve a Szent Gellért
Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumból

Nyáry Zsigmond igazgató és a diákok helyezték el
az emlékezés virágait. 

Dr. Jáky Jánosné, aki a Márai-család nevében
vett részt a koszorúzáson, hangsúlyozta: köszönet
illeti a kerület polgármesterét és az önkormány-
zatot, amiért minden évben megtartják a Márai-
emlékünnepséget. Köszönetét fejezte ki a kör-
nyékbeli diákoknak és tanáraiknak is, amiért
hosszú évek óta igyekezettel ápolják az író szelle-
mi hagyatékát. - d - 

Emlékezés Máraira a költészet napján 

Az önkormányzat nevében dr. Jeney Jánosné alpolgármester és dr. Bács György jegyzõ koszorúzott a Márai szobornál

A Budavári Zenei Szalon közönsége legutóbb Szilasi Alex zongoramûvész
vezetésével képzeletben Párizsba utazott, hogy megtekintse Chopin ottho-
nát. Az útikalauz Liszt Ferenc volt, aki 1851-ben könyvet írt Chopinrõl.
Tõle tudjuk, a lengyel zeneszerzõ lakását a kultúra fontos helyszíneként is-
merték a kortársak. Liszt pontosan beszámol az atmoszféráról, a viaszgyer-
tyával megvilágított Pleyel zongoráról, a fehér takaróval borított bútorok-
ról, a kandallóról, a sötétben hagyott szögletekrõl és a zongora melletti arc-
képrõl, amely ki másé lehetne, mint magáé Liszté. 

Chopin szalonjában a vendégek között egyszerre van jelen a költõ Heine,
a festõ Delacroix és két zeneszerzõ: Berlioz és Meyerbeer. Ebben a színes és

inspiratív környezetben Chopin egészen egyedi dallamfordulatokat muta-
tott be. Nem hangversenydarabokat, hanem mazurkákat, keringõket ját-
szott. Szilasi Alex elárulta, hogy zenetörténeti kutatásai során, e darabok
lengyel elõdeire bukkant. A gyökereket az 1800-as évek varsói romantikájá-
ban, Chopin elsõ mesterének, Józef Elsner zeneszerzõnek g-mollban írt
mûveiben találta meg. A Budavári Zenei Szalon házigazdája mindjárt be is
mutatta az op. 72-es, lengyel nyelvû mise egyik részletét, amely mintha
visszatérne a súlyos beteg Chopin legutolsó mazurkájában. 

Chopin szalonjában a szokásos mûvészi törzsközönség mellett kutatók,
tudósok is jelen voltak, mert személyesen érdeklõdött az új tudományos

eredmények iránt. (Amikor 1842-ben vonaton tette meg a Párizs-
Orleans távolságot, lelkesen feljegyezte, hogy a korábbi 11 órás út im-
már 6 és fél órásra rövidült.) 

Liszt Ferenc Chopinról szóló könyvében arról is beszámol, hogy a
kor legnevesebb zongoramûvésze, a rivális Ferdinand Hiller is megje-
lent a szalonban, Chopin élettársa, George Sand pedig egy hatalmas
karosszékbõl hallgatta az estet.

A feljegyzésekben nyoma maradt annak is, hogy Chopin Párizsban,
közvetlenül a Hamlet színházi bemutatója után komponálta az op.
15-ös harmadik, g-moll darabját, amely Hamlet és Ofélia párbeszéd-
ét idézi. Szilasi Alex felolvasta a közönségnek a drámarészletet, majd
zongorán mutatta be Józef Elsnernek azt a miserészletét, amellyel a
mû rokonítható.

Liszt Ferenc Chopin személyiségérõl is érzékletes portét vázolt fel,
hangsúlyozva, hogy mindaz, ami durva és vad, ellenszenvvel hatott rá.
Keveset beszélt és ritkán figyelt mások beszédére. A versekre azonban
figyelt, Heine és több lengyel emigráns költõ – akiknek nem ritkán a
szomorúság és a lemondás jelent meg a soraikban – megihlették a ze-
neszerzõt. Számos darab született e költeményekbõl. Frederich Cho-
pint hiába kérték, sohasem akart operát írni. A romantikus történe-
teket azonban megtaláljuk a c-moll és f-moll noktürnjeiben.         R. A. 

Chopin romantikus világa

Várbeli olasz emlékhelyek nyomában 
George Sand és Frederich Chopin portréja

Az eredeti Szentháromság szobor Bernardo Feretti alkotása
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A koncertek 
programja
Május 3. 19.30  
Szakcsi Lakatos Béla
jazz improvizációk
a Budavári Városházán
Helyszín: I. Kapisztrán tér 1.
Belépõ: 2.000 Ft

Május 5. 17.00 
ifj. Balázs János 
zongorakoncertje
a Budavári Városházán
(I., Kapisztrán tér 1.)
Ingyenes program
Mûsor:
Beethoven: cisz-moll szonáta  

/Holdfény/ op. 27/2
Beethoven-Liszt: Adelaide
Beethoven: G-dúr szonáta Op. 14/2
- Szünet -
Beethoven: Pathetique 

szonáta op. 13
Beethoven: 7 variáció

a ,,God save the king’’ témára

Május 7. 19.30 
Baráti Kristóf 
és Würtz Klára 
hegedû-zongora 
szonátaest
a Nemzeti Táncszínházban
(I., Színház utca 1.)
Belépõ: 3.000 Ft
Mûsor:
Beethoven: Esz-dúr hegedû-zongora 

szonáta, Op.12.No.3.
Beethoven: G-dúr hegedû-zongora 

szonáta, Op.30.No.3.
- Szünet -
Beethoven: A-dúr (,,Kreutzer”) 

hegedû-zongora szonáta, Op.47

Idén május 7-én lesz 213 éve, hogy Ludwig van Beethoven hangver-
senyt adott a Várszínházban. A Budavári Önkormányzat 2000 óta
minden évben megünnepli a jeles eseményt, koncertsorozattal tisztelegve
a bécsi klasszika legnagyobb zeneszerzõje elõtt.

1800 különleges év volt, hiszen József nádor több neves zeneszerzõt is
meghívott budai palotájába. Május elején a fõherceg egyhetes ünnepség-
sorozatot rendezett elsõ felesége, Alexandra Pavlovna névnapja alkal-
mából. Itt járt Haydn, majd a fiatal Beethoven is. A Magyarországon
akkoriban még kevéssé ismert zongorista játékáról a Magyar Kurir is
megemlékezett: „Május 7-én ujabb Carusel volt, melynek végzõdése
után a Budai Theatrumban Concert tartatott, a mellyen egy Beet-

hoven nevû híres muzsikus a Fortepianón való mesterséges jádzása ál-
tal mindeneknek magára vonta figyelmetességét.”

2000-ben – az egykori koncert kétszázadik évfordulójának tisztele-
tére – a Budavári Önkormányzat a Nemzeti Táncszínház falán hely-
reállíttatta a nevezetes hangversenyre emlékezõ márványtáblát, ame-
lyet 1946-ban távolítottak el az épületrõl. Immár hagyománnyá vált,
hogy minden év május 7-én neves muzsikusok meghívásával Beet-
hoven-hangversenyt, illetve az évfordulóhoz kapcsolódva Beethoven
napokat rendeznek a Budai Várban. Az idén május 3-án, 5-én és 7-
én a Városháza képviselõi tanácsterme, aulája, valamint a Nemzeti
Táncszínház ad helyet a rendezvénysorozatnak.

A hangversenysorozat elsõ fellépõje a dzsessz vilá-
gából érkezik. Akik ismerik Szakcsi Lakatos Béla
mûvészi pályáját, tudják róla, hogy a fúziós zene
hazai népszerûsítése mellett évtizedek óta a ko-
molyzene és a dzsessz ötvözésével is kísérletezik.
Elhivatottan kutatja annak lehetõségét, hogy a
különbözõ zenei mûfajokból közös nyelvet te-
remtsen. A Beethoven Budán rendezvény kereté-
ben két esztendõvel ezelõtt került sor elsõ ízben
hasonló formabontó koncertre, amikor a Város-
háza tanácstermében Földvári Gergely – mûvész-
nevén Grego – improvizált klasszikus dallamokra.
Tavaly Vukán György folytatta a sort, az idén pe-
dig a Kossuth- és Prima-díjas Szakcsi Lakatos Béla
várja a közönséget. A mûvésszel a különleges mû-
sorról beszélgettünk.
s Beethoven kedvelõit vagy inkább a dzsessz baráta-
it invitálja a koncertre?

Természetesen mindenkit szeretetettel, várok, sõt
azokat is, akik csak a legnépszerûbb Beethoven
mûveket ismerik. A közel másfél órás mûsorban
elhangzik többek között a Für Elise, az V. és IX.
szimfónia egy-egy ismert tétele és a Holdfény szo-
náta. Ezúttal nem a dzsessz uralja majd az estet, de
természetesen eljátszom egy kicsit a dallamokkal.

A mûsor utolsó számaként egy saját darabomat is
bemutatom; a mûvet erre az alkalomra kompo-
náltam és Beethovennek ajánlom.
s Adott már hasonló mûfajú koncertet? 

Igen, volt már rá példa. Eljátszottam például Mo-
zart D-dúr, Koronázási zongoraversenyét, mely-
nek kadenciáiban dzsesszt improvizáltam. Bach
IV. Brandenburgi versenyét is feldolgoztam már
hasonló stílusban. 2010-ben a Kaposvári Nem-
zetközi Kamarazenei Fesztiválon, mielõtt a Kele-
men vonósnégyes elõadásában felcsendült Bartók
Béla II. vonósnégyese, én improvizáltam ugyaner-
re a mûre.
s Miért keres átjárást a komolyzene és a dzsessz kö-
zött?

A komolyzenei dzsessz-improvizációk mindkét
mûfaj népszerûsítését segítik. A közönség szem- és
fültanúja annak, hogy miként alakul át a dallam és
a stílus. Lehet, hogy furcsán hangzik – hiszen elsõ-
sorban muzsikus vagyok és nem komponista – de
én minden nagy zeneszerzõvel közösséget érzek,
hiszen Beethoven, Liszt és Chopin is híres volt az
improvizációs készségérõl. Biztos vagyok benne,
hogy a mûveik alapján készülõ improvizáció nekik
is tetszene. Dohnányi Ernõ annak idején nem vett

fel olyan növendéket, aki híján volt ennek a képes-
ségnek. 
s Gyakran megfordul a Várban?

A Nemzeti Galéria rendezvényein szinte állandó
vendégfellépõ vagyok. Szívesen járok Budán és a
Beethoven koncertre nagy szeretettel várom a he-
lyi közönséget. 

Május 5-én a Junior Prima -díjas ifjú zongo-
ramûvész, Balázs János ad Beethoven hang-
versenyt a Városháza aulájában. A tanulmá-
nyait hétévesen kezdõ tehetség a Zeneaka-
démia különleges tehetségek osztályában
folytatta tanulmányait. 2005-ben, 16 éve-
sen elnyerte a Nemzetközi Liszt Ferenc
Emlékverseny elsõ díját, amellyel egyben a
világ legfiatalabb Liszt-verseny gyõztese lett.
Az utóbbi években Aspentõl Marienbadig
négy nemzetközi versenyen lett elsõ. A ma
már nemzetközi hírû zongoramûvész né-
hány nappal dél-koreai koncertkörútjáról
hazatérve lép a budavári közönség elé.

s Játszott már olyan helyszínen, ahol Beethoven alkotott vagy koncertet adott?
Bonnban már volt szerencsém fellépni, Magyarországon azonban a Budai
Vár lesz az elsõ olyan helyszín, ahol Beethoven is hangversenyt adott.
Számomra a Várban még sétálni is nagy öröm, hiszen ugyanazokon a macs-
kaköves utcákon járhatott egykor õ is, mint mi, az utódai. A budavári kon-
cert egyfajta idõutazás lesz: a tiszteletére készült mûsor az 1800 és 1820 kö-
zött keletkezett mûveibõl válogat.
s Mely mûveit játssza a városházi hangversenyen?

Egy ilyen jeles évforduló alkalmából természetesen népszerû darabokat tûz-
tem mûsorra. Elhangzik majd a Pathétique és Waldstein szonáta és a G-dúr

szonáta is. Ez utóbbit a zeneszerzõ eredetileg gyerekeknek komponálta. A
God save the Queen (Isten óvd a királynõt), azaz Nagy-Britannia himnuszá-
nak dallamára írt hét különbözõ karakter, azaz hét variáció, ritkán játszott,
zseniális mû. Ugyancsak felcsendül egy Beethoven-dal Liszt átiratában.
Beethoven példakép volt Liszt számára. Nagyon sok átiratot készített mûve-
ibõl. Koncertjeivel elõteremtette a bonni Beethoven-szobor felállításához hi-
ányzó összeget, majd õ avatta fel a szobrot. A virtuóz mûvész fantasztikus
kompozíciós technikát alkalmazott a klasszika-romantika határán.
s Liszt Ferenc kiemelt helyet képvisel az Ön repertoárján?

Ezúttal Beethoven lesz kiemelt helyen. Repertoáromban meghatározó szere-
pet foglalnak el a romantikusok, de Liszt, Chopin, Csajkovszkij és Rahma-
nyinov mellett Bach, Mozart és is a kedvenceim közé tartozik.
s Chopinnel egészen különleges kapcsolatban áll, hiszen a zeneszerzõ születésé-
nek kétszázadik évfordulója alkalmából 2010-ben egy magyarországi koncertkör-
út keretében 16 hangversenyen eljátszotta Chopin összes zongoramûvét és zongo-
raversenyét. Ugyanabban az évben elkészült a negyedik lemeze, amin Frédéric
Chopin mûvei szerepelnek. Mûvészi munkáját a Lengyel Köztársaság rangos ki-
tüntetéssel honorálta.

Chopint és Lisztet olyan különleges alkalmakon is mûsoron tartom, mint a
május 29-edikei Hangok és szavak címû estem a MOM Kulturális Központ-
ban. Elhangzik majd többek között Vörösmarty: Liszthez címû verse, majd
Liszt XV. rapszódiája, amit a zeneszerzõ Vörösmartynak ajánlott. Chopin,
Schubert, Heine és Victor Hugo mindannyian a romantika jegyében talál-
koznak a koncerten. 

Május 7-én a Nemzeti Táncszínházban Baráti Kristóf Liszt-díjas hege-
dûmûvész és Würtz Klára zongoramûvész szonátaestje idézi fel Ludwig
van Beethoven emlékét és muzsikáját.

Baráti Kristóf 1979-ben zenészcsaládban született, édesanyja taní-
totta hegedülni. Kisgyermekkorát Venezuelában töltötte, majd
visszatérve Magyarországra, felvételt nyert a Zeneakadémia kiemelt
tehetségek osztályába. Szenthelyi Miklós és Tátrai Vilmos egyaránt
a mestere volt. 19 éves korától Párizsban tanult Eduard Wulfson irá-
nyítása alatt. Három évvel ezelõtt meg-
nyerte a moszkvai Paganini versenyt. A
mûvészt elõször arra kértük, mutassa be
zenésztársát, Würtz Klárát.

– Würtz Klára Kocsis Zoltán elõkészí-
tõs növendékeként indult a pályán. 18
évesen Hollandiába költözött, ezért a ha-
zai közönség elõtt talán kevésbé ismert.
Klárával 2010-ben a Mûvészetek Palotá-
jában rendezett Beethoven-maratonon
találkoztam elõször. A véletlen hozott
össze minket, amikor be kellett ugranom
egy másik hegedûs helyére. Egyetlen pró-
bára futotta az idõbõl, így különösen iz-
galmas volt a közös játék. A hangverseny

kitûnõen sikerült, és annyira jól éreztük magunkat, hogy azonnal
gondolkodni kezdtünk a folytatáson. 

Klára nyitott és alázatos mûvész, akivel könnyû közös zenei gon-
dolatokat kialakítanunk. Kézenfekvõ folytatásnak tûnt Beethoven
szonátáinak lemezfelvétele. Az utolsó, tizedik szonáta után mind a
ketten éreztük, milyen nagyszerû érzés, hogy elkészítettük a teljes
felvételt. A négy Cd-bõl álló album kiadására a holland Brilliant
Classic vállalkozott. 

A lemez jó fogadtatásban részesült; elismerõ kritikát kaptunk a
Frankfurter Allgemeine Zeitungtól, az
Egyesült Államok vezetõ kritikai portálja
pedig azt írta róla, hogy „referencia felvé-
tel”. 
s A Beethoven Budán emlékhangversenyre
milyen mûsorral készülnek?

A mûsort úgy állítottuk össze, hogy a ko-
rai, Haydn-hoz idõben közelebbi, virtuó-
zabb Beethoven szonáták és a „másik”, az
érett zeneszerzõ mûve is felcsendüljön. A
Kreutzer szonáta monumentális alkotás,
valamiféle összessége a zenei nyelvnek.
Abszolút szólisztikus darab mind a zongo-
ra, mind a hegedû szempontjából.
s Mennyire hangzik majd korhûen a koncert?

A hangszerem egy 1703-ban ké-
szült Stradivari-hegedû, amely te-
hát száz évvel a szonáták elõtt ke-
letkezett. Sohasem voltak nagyne-
vû muzsikusok a tulajdonosai, egy
angol arisztokrata család tagjától,
Lady Harmsworth-tõl származik.
Boldog vagyok, hogy felfedezhet-
tem.
s Milyen érzéssel láp az egykori Bu-
dai Theatrum színpadára?

Nemrég még magam is I. kerületi
lakos voltam, ott éltem a Bécsi ka-
pu alatt, az Ostrom utcában, és
õszintén sajnálom, hogy elköltöz-
tem. E barátságos és nyugodt helyen érezhetõen pozitív a hangulat.
A Vár számomra nemcsak a Halászbástya és környéke, hanem a kis
utcácskák, a terek: a város kincsei, amelyeket egy-egy szabad órám-
ban séta közben sokszor lefotóztam. Be kell vallanom, hogy eddig
nem jártam a Nemzeti Táncszínházban; ez lesz az elsõ alkalom. A
legtöbb klasszikus és romantikus zeneszerzõ – köztük Mozart,
Beethoven, Paganini és Liszt – maga is koncertezett és számomra
mindig fontosak azok a helyszínek, ahol korábban nagy zeneszer-
zõk léptek fel. R. A. 

Beethoven újra Budán! 

Variációk egy témára

Beethoven és az angol királynõ 

Szakcsi Lakatos Béla 

Baráti 
Kristóf

Würtz Klára

Balázs János

Beethoven szonáták Stradivarival

Jegyek kaphatók: a Broadway jegyirodákban
(www.broadwayjegyiroda.hu), az Önkormányzat 
Ügyfélszolgálati irodáján (Kapisztrán tér 1.) és a
Nemzeti Táncszínházban. Az ingyenes programon 
helyfoglalás érkezési sorrendben. További információk
www.budavar.hu; www.varnegyedonline.hu. 
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A Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének 7/2013.
(III. 28.) önkormányzati rendelete a Bu-
davári helyi elismerõ cím és kitüntetés ala-
pításáról, adományozásuk rendjérõl szóló
3/2006. (II. 16.) Kt. rendeletének módosí-
tásáról

AA  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee  aa
BBuuddaavváárrii  hheellyyii  eelliissmmeerrõõ  ccíímm  ééss  kkiittüünntteettééss  aallaappííttáássáárróóll,,
aaddoommáánnyyoozzáássuukk  rreennddjjéérrõõll  sszzóóllóó  33//22000066  ((IIII..  1166..))  KKtt..
rreennddeelleett  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReennddeelleett))  aa  kköövveettkkeezzõõkk
sszzeerriinntt  mmóóddoossuull::

1.§
A Rendelet 1.§ (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép: „(1) A Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete az alábbi elismerõ címeket (kitünteté-
seket) adományozhatja:

a) A „Budavár Díszpolgára” kitüntetõ cím
b) A „Budavári Virág Benedek Díj” kitüntetõ cím
c) A „Budavári Semmelweis Ignác Díj” kitüntetõ cím
d) A „Budavárért Emlékérem” kitüntetés 
e) A „Budavári Tóth Árpád Mûfordítói Díj”
f) A „Budavári Szent György díj”

2.§
A Rendelet egy új VII. fejezettel, alcímmel és egy új,
15/A.§-sal egészül ki:

„VII. Fejezet 
AA  „„BBuuddaavváárrii  SSzzeenntt  GGyyöörrggyy  DDííjj””

15/A.§ (1) A „Budavári Szent György díj” adományoz-
ható azoknak a hivatásos vagy közalkalmazotti állo-
mányban dolgozóknak, akik legalább 5 éve szolgálatot
teljesítenek a kerületben és a bûnmegelõzés, a bûnül-
dözés, a közbiztonság területén olyan tartós és kiemel-
kedõ munkát végeznek, amellyel hozzájárulnak a ke-
rület közbiztonságának a további javításához, valamint
magatartásuk példaértékû a közösségi és magánélet-
ben egyaránt.

(2) Minden esztendõben egy díj adományozható. 
(3) A kitüntetések adományozására a rendelet 1. §

(2) bekezdés a-c pontjaiban felsoroltak mellett az I.
kerületi Rendõrkapitányság vezetõje és a rendõrségi
érdekképviseleti szervek tehetnek javaslatot. 

(4) A kitüntetésre való felterjesztés határideje min-
den év február 28. 

(5) A kitüntetéssel oklevél és 250.000 Ft pénzjuta-
lom jár. 

(6) A díjat az április 24-i, Szent György napi ünnep-
ség keretében kell átadni.”  

3.§
E rendelet 2013. március 29-én lép hatályba és az azt
követõ napon hatályát veszti. A hatályba lépését meg-
elõzõ kihirdetésrõl a jegyzõ gondoskodik. 

**    **    **
A Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének 8/2013.
(III. 28.) önkormányzati rendelete (a Bu-
davári Önkormányzat Képviselõ-testüle-
tének a szociális és gyermekjóléti pénzbe-
li, természetbeni és személyes gondosko-
dást nyújtó ellátások címû 12/1999. (VI.
25.) Kt. rendelet módosításáról)

AA  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  aa
sszzoocciiáálliiss  ééss  ggyyeerrmmeekkjjóóllééttii  ppéénnzzbbeellii,,  tteerrmméésszzeettbbeennii  ééss
sszzeemmééllyyeess  ggoonnddoosskkooddáásstt  nnyyúújjttóó  eellllááttáássookk  ccíímmûû
1122//11999999..  ((VVII..  2255..))  KKtt..  rreennddeelleettee  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::
RReennddeelleett))  aa  kköövveettkkeezzõõkk  sszzeerriinntt  mmóóddoossuull::

1.§ 
[Általános rendelkezések]
A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„8.§  
(1) Az ellátások megállapítására irányuló eljárás során
környezettanulmányt kell készíteni az

- aktív korúak ellátása,
- idõskorúak járadéka,
- átmeneti segély
- normatív lakásfenntartási támogatás,
- gyógyszer-támogatási segély,
- szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertá-

mogatásra való jogosultság megállapításához.
A környezettanulmánynak ki kell térnie – a szociá-

lis körülmények általános leírásán túl – arra, hogy az
igénylõ az általa lakott lakásban milyen jogcímen la-
kik, ki a lakás tulajdonosa, használója illetve haszon-
élvezõje. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha
az a Hivatalban az igénylõ vagy családtagja egyéb el-
látás iránt benyújtott kérelme folytán két éven belül
már rendelkezésre állt. Az Önkormányzat szociális
intézményei környezettanulmány készítésére felkér-
hetõk.

2.§
[[AAkkttíívv  kkoorrúúaakk  eellllááttáássaa]]

A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„19. §  
(1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki
az ellátásra való jogosultság kezdõ napján

a) egészségkárosodott személynek minõsül, vagy
b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül be-

tölti, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve,

hogy a családban élõ gyermekek valamelyikére tekin-
tettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyer-
mekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díj-
ban, terhességi gyermekágyi segélyben – és a gyer-
mek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézmény-
ben nem tudják biztosítani (Gyvt. 41.§ (3) bek.) vagy

d) e rendelet 19.§ (2) bekezdésében foglaltak sze-
rint, a közfoglalkoztatásban történõ részvételt akadá-
lyozó vagy kizáró családi körülményeire, egészségi
vagy mentális állapotára tekintettel rendszeres szoci-
ális segélyre jogosult.”

3.§
[[RReennddkkíívvüüllii  aallkkaallmmii  ááttmmeenneettii  sseeggééllyy]]

A Rendelet 37/A § -val, a következõ rendelkezéssel
egészül ki : 

„37/A.§  
(1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az alkalmi
átmeneti segélyt szociális kölcsön formájában is nyújt-
hatja, ha a kérelmezõ

a) elemi vagy bûncselekménybõl származó kárese-
mény károsultja, és a kár vonatkozásában biztosítással
nem rendelkezik,

b) orvosi segédeszközt kíván vásárolni,
c) rendkívüli élethelyzetbe (például kórházi ellátás,

súlyos betegség) került.
(2) A szociális kölcsön csak azok számára nyújtható,

akik a kérelem benyújtásakor (igazolt) havi rendszeres
jövedelemmel rendelkeznek és az egy fõre jutó havi jö-
vedelmük meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 220 %-át és nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a 300 %-át. 

(3) A szociális kölcsön összege nem lehet kevesebb
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél,
de nem haladhatja meg annak négyszeresét.

(4) A kölcsön egy családon belül csak egy személy-
nek állapítható meg.

(5) A szociális kölcsön kamatmentes és azt legfel-
jebb egy év alatt, havi egyenlõ részletekben kell vissza-
fizetni.

(6) A szociális kölcsön szerzõdés megkötésével ve-
hetõ igénybe. A szerzõdést a támogatásban részesülõ-
vel a polgármester köti meg. A szerzõdésben ki kell
kötni a támogatás

a) még vissza nem térített összegének azonnali,
egyösszegû visszafizetését és Ptk. 232. § (3) bekezdé-
sében meghatározott kamatának megtérítését, ha a
támogatásban részesített a kölcsön részleteinek meg-
fizetését három hónapon keresztül nem teljesíti;

b) azonnali egyösszegû visszafizetését és Ptk. 232. §
(3) bekezdésében meghatározott kamatának meg-

térítését, ha a támogatásban részesített a támogatást
a kérelemben megjelöltektõl eltérõ célra használja fel.

(7) Aki a szociális kölcsön formájában nyújtott alkal-
mi átmeneti segély visszafizetésére vonatkozó kötele-
zettségét önhibáján kívül nem képes teljesíteni, annak
legfeljebb hat hónap idõtartamra engedélyezhetõ a
törlesztés szüneteltetése vagy a támogatás még vissza
nem térített összegének részben vagy egészben törté-
nõ elengedése. 

(8) A kölcsön formájában nyújtott alkalmi átmeneti
segély törlesztésének szüneteltetésérõl, a támogatás
még vissza nem térített összegének részben vagy
egészben történõ elengedése iránti kérelemrõl az
Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

4. §
[[RReennddkkíívvüüllii  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  ttáámmooggaattááss]]

A Rendelet 43. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„43.§  
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult
a gyermek 18. életévének betöltéséig, ha a gyermeket
gondozó család önhibáján kívül, idõszakosan létfenn-
tartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszé-
lyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került. 

(2) Rendkívüli támogatást elsõsorban annak a gyer-
meknek kell megállapítani: 

a) akinek eltartásáról családja más módon nem tud
gondoskodni, illetve 

b) alkalmanként jelentkezõ többletkiadások – külö-
nösen a szociális válsághelyzetben lévõ várandós anya
gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának
elõkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe
vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, il-

letve a gyermek családba való visszakerülésének elõ-
segítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi se-
gítségre szorul.

(3) Nem állapítható meg a gyermek részére a
rendkívüli támogatás, ha a gyermeket gondozó csa-
ládban az egy fõre jutó havi jövedelem meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
220 %-át.”

5.§
[[GGyyóóggyysszzeerr--ttáámmooggaattáássii  sseeggééllyy]]

A Rendelet 50/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„50/A. §  
(1) Gyógyszer –támogatási segélyre jogosult az a szo-
ciálisan rászorult személy, aki közgyógyellátási igazol-
ványra nem jogosult, de betegsége miatt rendszeres
gyógyszeres kezelés alatt áll és, aki:

a) háztartásában egyedül él, és az egy fõre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi  nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 300%-át, családos
esetén az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a nyugdíjminimum 250%-át; ; és a havi rendsze-
res gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjmi-
nimum  20 %-át eléri;

b) 80. életévét betöltötte és az egy fõre jutó havi jö-
vedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 350 %-át; és a havi
rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a
nyugdíjminimum  20 %-át eléri.

6.§
[[KKöözzggyyóóggyyeellllááttááss]]

A Rendelet 54. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„54.§  
(2) Közgyógyellátásra, rászorultság igazolásával jogo-
sult az a személy, aki: 

a) háztartásában egyedül él, és az egy fõre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyug-
díjminimum) 270 %-át, családos esetén az egy fõre ju-
tó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
220%-át; és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsé-
gének mértéke a nyugdíjminimum 20 %-át eléri;

b) 80. életévét betöltötte és az egy fõre jutó jövedel-
me nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 320 %-át; és a havi rendszeres
gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjmini-
mum 20 %-át eléri.

7.§
[[ÉÉttkkeezztteettééss]]

A Rendelet 65. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„65.§  
(2) Szociálisan rászorult: 

a) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöl-
tötte; 

b) aktív korú nem foglalkoztatott és csatolja a Mun-
kaügyi Központ igazolását arról, hogy álláskeresõként
szerepel a nyilvántartásban;

c) krónikus betegségben szenved, melyet orvosi
szakvéleménnyel igazol;

d) betegsége miatt mozgásában oly mértékben kor-
látozott, hogy önmaga ellátására nem képes;

e) egészségi állapota miatt speciális diétára szorul,
melyet szakorvosi javaslattal igazol;

f) fogyatékosságát az Szt. 65/C. § (6) bekezdésében
foglaltak szerint igazolja;

g) pszichiátriai-, illetve szenvedélybetegségét orvo-
si szakvéleménnyel vagy kórházi zárójelentéssel iga-
zolja és fekvõbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igé-
nyel;

h) hajléktalan.”
8.§.

A Rendelet II. melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép. 

9.§
Záró rendelkezések 

(1) E rendelet a 2013. április 1. napján lép hatályba.
(2)  E rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatá-

lyát veszti:
- a Rendelet 57. §-a.
(3) A rendelet a hatályba lépést követõ napon hatá-

lyát veszti.

A Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének 9/2013.
(III. 28.) önkormányzati rendelete a Buda-
pest I. kerület védõnõi körzetekrõl

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk
KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee  aa  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  hheellyyii  öönnkkoorr--
mmáánnyyzzaattaaiirróóll  sszzóóllóó  22001111..  éévvii  CCLLXXXXXXIIXX..  ttöörrvvéénnyy  1133..  §§
((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  ééss  aazz  eeggéésszzssééggüüggyyrrõõll  sszzóóllóó  11999977..  éévvii
CCLLIIVV..  ttöörrvvéénnyy  115522..  §§  ((22))  bbeekkeezzddééssee,,  iilllleettvvee  aa  tteerrüülleettii
vvééddõõnnõõii  eellllááttáássrróóll  sszzóóllóó  4499//22000044..  ((VV..  2211..))  EEsszzCCssMM  rreenn--
ddeelleett  22..  §§  ((33))  bbeekkeezzddéésséénneekk  ffeellhhaattaallmmaazzáássaa  aallaappjjáánn  aazz
aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa..

1.§ 
Egészségügyi területi ellátási kötelezettsége alapján
az Önkormányzat Képviselõ-testülete a Budapest I.
kerület közigazgatási területén a védõnõi körzeteket a
rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint álla-
pítja meg.

2.§
Az egészségügyi alapellátásban mûködési joggal ren-
delkezõ védõnõk tevékenységüket e rendelet mellék-
letében meghatározott körzetekben végezhetik.

3.§
E rendelet 2013. április 1-én lép hatályba.

**    **    **
A Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének 10/2013.
(III. 28.) önkormányzati rendelete a gyer-
mekétkeztetési térítési díjakról, valamint
a nyári napközis tábort igénybevevõ nem
kerületi gyermekek után fizetendõ téríté-
si díjról

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk
KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee  aa  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  hheellyyii  öönnkkoorr--
mmáánnyyzzaattaaiirróóll  sszzóóllóó  22001111..  éévvii  CCLLXXXXXXIIXX..  ttöörrvvéénnyy  1133..  §§
((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  vvaallaammiinntt  aa  ggyyeerrmmeekkeekk  vvééddeellmméérrõõll
ééss  aa  ggyyáámmüüggyyii  iiggaazzggaattáássrróóll  sszzóóllóó  11999977..  éévvii  XXXXXXII..  ttöörr--
vvéénnyy  2299..  §§  --áánnaakk  ((11))--((22))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  ééss  aa  115511..  §§--
áánnaakk  ((11))--((22aa))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  ffooggllaallttaakk  aallaappjjáánn  aazz  aalláább--
bbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa..

1.§ 
(1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete az önkormányzat fenntartásában
mûködõ intézményekben (bölcsõdében és óvodában)
illetve az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott, de az Önkormányzat által mûködtetett
nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó in-
tézményi térítési díjakat a jelen rendelet melléklete
szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az 1-8. évfolyamos általános
iskolai tanulók étkeztetéshez a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben felsorolt kedvezmé-
nyeket a nyári szünidõben szervezett napközi-ellátás-
hoz, üdültetéshez, táboroztatáshoz kapcsolódóan is
biztosítja.

2. §
(1) I. kerületi gyermeknek tekintjük azokat a tanulókat,
akik az I. kerület közigazgatási területén lakcímmel
rendelkeznek vagy az itt mûködõ intézmények tanulói.

(2) A nyári napközis tábor igénybevételéért térítési
díjat (önköltségszámítás alapján) kell fizetni minden,
nem I. kerületi gyermek után, melynek összege a ren-
delet melléklete szerint kerül megállapításra. 

3. §
E rendelet 2013. április 1-én lép hatályba, egyúttal az
Önkormányzat által fenntartott bölcsõdében, nevelési
és oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési
térítési díjakról valamint a nyári napközis tábort igény-
bevevõ nem kerületi gyerekek után fizetendõ térítési
díjról szóló 2/2006. (II. 16.) Kt. sz. rendelet 2013. már-
cius 31-ével hatályát veszti. 

ddrr..  BBááccss  GGyyöörrggyy                                  ddrr..  NNaaggyy  GGáábboorr  TTaammááss
jegyzõ                                     polgármester

Önkormányzati rendeletek

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

AA  rreennddeelleetteekk  mmeelllléékklleetteeii  mmeeggtteekkiinntthheettõõkk  aazz  üüggyyffééllsszzoollggáállaattii
iirrooddáákkoonn  ééss  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  hhoonnllaappjjáánn::  wwwwww..bbuuddaavvaarr..hhuu..  

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275
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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::  wwaaggnneerraa11--
@@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

II..  kkeerr.. Gellérthegyen Berényi u., I. emeleti igényesen fel-
újított, cirkós, biztonsági ajtós, riasztós 45 m2-es 2 szobás,
erkélyes, közös és külön tárolós, kocsibeállós, teremgará-
zsos lakás eladó. Telefon: 06-30-949-6400.

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

EEllaaddóó Attila úti 3. emeleti egyszoba összkomfortos 45
nm-es saját vízórás, liftes társasházi öröklakás beköltöz-
hetõen. Telefon: 0670-237-2909.

KKöözzttiisszzttvviisseellõõii állományban dolgozó fiatalember ott-
lakás nélkül, olyan idõs néni, bácsi vagy házaspár gondozá-
sát vállalná akik eltartási vagy életjáradéki szerzõdést köt-
nének. Tel.: 06-70-232-6998.

SSzzaabbóó Ilonka utcában eladó egy újszerûre felújított 51
négyzetméteres másfél szobás, erkélyes, csendes, kertre
nézõ, elsõ emeleti lakás. Telefon: 06-30-262-2850.

EELLAADDÓÓ  aa  BBuuddaaii  vváárrbbaann,,  mmaaggáánnttuullaajjddoonnbbaann  lléévvõõ  llaakkááss  
ééss  aa  bbõõvvííttééssrree  mmeeggvváássáárroolltt  bbeeééppííttééssrree  vvaarróó  ppaaddlláássttéérr,,

ééppííttééssii  eennggeeddééllllyyeell,,  aa  MMááttyyááss  tteemmpplloomm  kköözzeelléébbeenn..
MMéérreettee::  220000  nnmm  ((ggaalléérriiáázzhhaattóó,,  tteettõõtteerraasszz  ééíípptthheettõõ))  

ÁÁrraa::  6600  MMFFtt!!    TTeelleeffoonn::  0066--2200--99557722--776677..
wwwwww..bbuuddaaiiiinnggaattllaannookk..hhuu

GGaarráázzss kiadó Alkotás úton a Déli pályaudvarnál. Telefon:
06-30-461-4092. MR.mzsa@freemail.hu

Budai várfalon belül, Dísz téren 58 nm-es öröklakás el-
adó. 2 szoba + hall, világos, 3. emeleti, 70-es években
épült ház, irányár 24,5 M Ft. Telefon: 06-20-325-1398.

NNaapphheeggyyeenn 7 lakásos kertes társasházban 30 m2-es, kis
terasz résszel kialakított, napfényes, földszinti, alacsony
rezsiköltségû, galériázott, felújított öröklakás eladó.
Irányár: 9 M Ft.

BBuuddaaii  Várban, a Tárnok utcában 45nm-es öröklakás,
napos, 1. emeleti azonnal költözhetõ. Magánszemélyek ér-
deklõdését várom. Ár: 21 M Ft. Telefon: 06-20-983-9966.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Naphegy alján a Csap utcában egy
házban lévõ 3 polgári belméretû 56 m2-es (I. emeleti erké-
lyes, II. és III. emeleti), 2 szobás, nagy étkezõkonyhás, fel-
újított, gázfûtéses önkormányzati lakás bérleti joga átadó.
Csereirányár: 13,2 M Ft, 9,5 M Ft és 9,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Vár közelében a Hunyadi János úton reprezenta-
tív mûemlékházban 2 generáció számára is kiváló 124 m2-
es, 4 szobás, 2 fürdõszobás, nagy étkezõkonyhás, cirkó-
fûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó
vagy 2 kisebb lakásra elcserélhetõ. Csereirányár: 21 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii Vár közelében a Batthyány utcában, felújított
társasház magasföldszintjén 100 m2-es, 3 szobás, nagy ét-
kezõkonyhás önkormányzati lakás bérleti joga átadó vagy
hasonló csereértékû kisebb budai öröklakásra cserélhetõ.
Csereirányár: 11,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

BBuuddaavváárrii palota közelében az Attila úton, a vár felé nyí-
ló panorámás kilátással, hívóliftes, polgári ház legfelsõ
emeletén eladó egy teljes felújításra szoruló, napfényes,
73 m2-es, jelenleg mûteremlakásként használt, 2 bejárat-
tal kialakított öröklakás. Irányár: 16 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban a Babits sétány felé nyíló, panorámás,
reprezentatív módon felújított, 81 m2-es, 2 szoba hallos
összkomfortos önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti jo-
ga átadó. A lakás felett 60 m2-es elvi tetõtér beépítési le-
hetõség. Csereirányár: 35 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.  

TTóótthh Árpád sétány kedvelõinek! 100 m2-es 3 szobás, 2
fürdõszobás lakás, 90 m2-es 3 szoba hallos, nagy étkezõ-
konyhás lakás, 42 m2-es, 1,5 szobás panorámás önkor-
mányzati lakások örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányárak: 26,9 M Ft, 24,9 M Ft és 12,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Várban a Tárnok utcában egymás közelében,
belsõ kertes mûemlékházakban lévõ 26 m2-es és 56 m2-es
önkormányzati lakások örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 8,5 M Ft és 12 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Várban a Tárnok utcában modern, belsõ kertes
házban, nagy teraszos, 100 m2-es, 2 szintes, 2 generációs,
azonnal beköltözhetõ, összkomfortos, 3 fürdõszobával ki-
alakított jó állapotú öröklakás tulajdonjoga eladó. Irányár:
54,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii várban a Fortuna utcában 2 lakásos mûemlékház
földszintjén 60 m2-es, teraszos, dongaboltozatos, gázfûté-
ses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 16,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

ÚÚrrii utcában, 6 lakásos mûemlékházban, 70 m2-es, rep-
rezentatív dongaboltozatos belterû, 2 szobás, nagy étke-
zõkonyhás, gázfûtéses, vízórás, földszinti önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 14,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

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, magánszemé-
lyeknek és társaságoknak. Telefon: 202-2505, 0630-
251-3800.oo

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, 
VÍZSZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, 

KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁT, AJTÓ-, 
ABLAKCSERÉT VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505,
MOBIL: 0630-251-3800. OOOO

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

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss házhoz megy kiszállási díj nélkül. Jera-
bek Éva, telefon: 06-20-439-1586.

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem
dohányzó hölgy, rendezett családi háttérrel háztartásveze-
tést, idõs- vagy gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 06-
30-655-6552.

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

MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..
TTeelleeffoonn::  00663300--221122--99991199..

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

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

TTáárrssaasshháázzaakk  kkeezzeellééssee,,  kköözzööss  kkééppvviisseelleettee,,  tteelljjeess  mmûû--
sszzaakkii--,,  jjooggii--  ééss  ggaazzddaassáággii  hhááttttéérrrreell..  DDííjjaazzááss  ééppüülleettttõõll
ffüüggggõõeenn,,  mmeeggeeggyyeezzééss  sszzeerriinntt..  VVáárrllaakkii  JJáánnooss,,  tteelleeffoonn::
221133--66661133,,  00662200--993311--11883322..

TTáárrssaasshháázzkkeezzeelléésstt, közös képviseletet vállalunk kor-
rekt megbízható módon a budai kerületekben. E-mail:
flotthometeam@gmail.com, telefon: 06-1-274-6135,
06-70-561-1174.

WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU
FFaa  ééss  mmûûaannyyaagg  aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáá--
rraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ((ppll..  kkééttsszzáárrnnyyúú  aabbllaakknnááll))  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaa--
lloomm  ggaarraanncciiáávvaall!!  IIggéénnyyeesseenn  ééss  bbeeccssüülleetteesseenn  mmáárr  1188
éévvee!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  00667700--
555500--00226699..oo

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

RREEDDÕÕNNYY,,  RREELLUUXXAA,,  SSZZÚÚNNYYOOGGHHÁÁLLÓÓ,,  ssttbb..
sszzeerreellééssee,,  jjaavvííttáássaa  ggaarraanncciiáávvaall  LLEEGGOOLLCCSSÓÓBBBBAANN!!

TTeelleeffoonn::  00667700--334411--99448899,,  00662200--334411--00004433..

LLaakkaattooss, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelé-
se. Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 1-375-4194.

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

áállllááss

IInnggaattllaannéérrttéékkeessííttõõkkeett  kkeerreessüünnkk  bbuuddaaii  iirrooddáánnkkbbaa..  AAzz
eellssõõ  22  hhóónnaappbbaann  ffiixx  jjöövveeddeelleemm,,  aaddmmiinniisszzttrráácciióótt  ééss  ccéé--
ggeess  tteelleeffoonntt  bbiizzttoossííttuunnkk..JJóó  hheellyyiissmmeerreett  ééss  sszzáámmííttóóggéé--
ppeess  aallaappiissmmeerreett  sszzüükkssééggeess,,  aa  ttööbbbbiitt  mmeeggttaannííttjjuukk!!
JJeelleennttkkeezzééss::  nnaaggyy..eeddiinnaa@@ccssiicc..hhuu,,  wwwwww..ccssiicc..hhuu..

aaddááss--vvéétteell

PPeeuuggeeoott 206 XR 1400cm3, 2000. évjáratú gépkocsi több
extrával I. kerületi tulajdonostól eladó. Az autót gyors mo-
torral, jó fogyasztással, kevés kilométerrel kínálom, apró ka-
rosszériajavítás szükséges. Téli-, és nyári gumikkal napi
használatból. Irányár: 390e Ft. Telefon: 0620-370-7221.

4400..  hháázzaassssáággii  éévvffoorrdduullóórraa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  LLáásszzllóó,,
SScchheeiibbeerr  HHuuggóó  ffeessttmméénnyytt  vváássáárroollnnéékk..  TTeelleeffoonn::  00663300--
330033--66994400..0000

KKéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroolluunnkk!!
AArraannyyaatt,,  eezzüüssttöött,,  bbrriilliiáánnss  éékksszzeerreekkeett,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,
hhaaggyyaattéékkoott..  AArraannyy::  77..220000--1122..000000  FFtt..  EEzzüüsstt::  118800--336600
FFtt..  TTeekkiinnttssee  mmeegg  aazz  iinntteerrnneetteenn::  wwwwww..lluuiissggaalleerriiaa..hhuu..  IIII..
kkeerr..  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--33665511..

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

MMeegguunntt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom.
Nem vagyok kereskedõ! Telefon: 06-20-956-4084.

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

PPsszziicchhoollóógguuss  rendel elérhetõ áron a krisztina körúton.
Életvezetési és pályaorientációs tanácsadás. Keressen bi-
zalommal. Telefon: 0630-318-6801, e-mail: pszicholo-
gus01@gmail.com.

TTaallppmmaasssszzáázzsstt és testmasszázst vállalok, hétvégén is.
Szükség esetén házhoz megyek. Munkájára igényes,
kedves középkorú hölgy vagyok. Elsõ alkalommal 50%
kedvezményt adok. Bejelentkezést: 06-20-496-2597,
Ildikó.

Szolgáltatás

Internet:
www.budavar.hu

Ha nem kapja a lapot, 
hívja a terjesztõt! 
0620-467-9352

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

Várnegyed

Ingatlan

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: F&F Print Line Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.VÁRNEGYED

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

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!!

Állás

Adás-vétel

Egészség

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001133..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Május 10.
Május 24.
Június 14.
Június 28.

JJúúlliiuuss
Augusztus 16.
Augusztus 30. 

Szeptember 13.
Szeptember 27.

Október 11.
Október 25.
November 8.
November 22.
December 6.
December 20.

Lapzárta
Május 1.

Május 15.
Június 5.

Június 19.
SSzzüünneett

Augusztus 7.
Augusztus 21.
Szeptember 4.

Szeptember 18.
Október 2.

Október 16.
Október 30.

November 13.
November 27.
December 11.

Lapszám
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Telefon: 0620-467-9352
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Magyarság Háza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
A nagyváradi Kiss Stúdió Színház Süss fel nap címû elõ-
adása. Zenés mesékkel, dalokkal, sok közös játékkal
várják az óvodásokat és kisiskolásokat. Idõpont: áápprriilliiss
2288..,,  1111..0000  óórraa.. A belépés díjtalan. www.bgazrt.hu/ma-
gyarsaghaza.

Magyar Emlékekért 
a Világban Közhasznú Egyesület
(Budapest, I., Országház u.14.)
22001133..  áápprriilliiss  2244--éénn,,  sszzeerrddáánn  1188..0000--1199..0000  óórrááiigg:: A 250
éve született Batsányi János emlékei nyomában (Ta-
polcától-Párizsig). Párizs és környéke magyar emlékei
(II.) címmel, az Egyesület kisfilmjének bemutatása.
(Budai Parmenius terem).

Hagyományok Háza
(Budapest, I., Corvin tér 8.)
TTáánncc.. Magyar Állami Népi Együttes - Kincses Felvidék.
2013. május 4., 19.00 óra.

Magyar Állami Népi Együttes - Táncok népzenére:
2013. május 14., és május 15., 15.00 óra.

Magyar Állami Népi Együttes - Földön apám fia vol-
nék: 2013. május 31. péntek, 19.00 óra.
KKoonncceerrtt.. Timár Sára és mestere, Szvorák Katalin kon-
certje - Mesterek és tanítványok sorozat: 2013. május
8. szerda, 19.00 óra. Az elõadást követõ táncházba is
szeretettel várják az érdeklõdõ közönséget.
KKoonncceerrtt++TTáánncc.. Fölszállott a páva koncert és Magyar Ál-
lami Népi Együttes: Édeskeserû.

Fölszállott a páva sorozat: 2013. május 11., 19.00 óra.
A sorozat különlegessége, hogy az elõadás elsõ felében a
vetélkedõ résztvevõi lépnek fel rövid, bemutatkozó mû-
sorukkal, a második részben pedig a Magyar Állami Népi
Együttes mûsorát láthatják az érdeklõdõk.  A koncert fel-
lépõi: Kubinyi Júlia (ének), Patonai Bátor (tekerõ), a
Magyar Állami Népi Együttes zenekara. Az este második
felében az Édeskeserû címû elõadás látható.
GGyyeerreekkeekknneekk.. Aprók tánca - Gyermektáncház a Ha-
gyományok Házában: május 3., 10., 17., 24., 17.00 óra.
A belépõdíj: 500,- Ft/fõ (2 éves kor felett, gyerekeknek
és felnõtteknek egyaránt). Helyszín: Hagyományok
Háza, Közösségi terem (1011 Budapest, Corvin tér 8.,
földszint). Május 3.: májusfaállító mulatság, papírsár-
kány készítése. Május 10.: zöldág járás, koszorúkészítés
gyékénybõl. 
IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttééss.. Közköltészet és népköltészet - Kül-
lõs Imola elõadása a Népismei Tudománytár keretében:
2013. május 9. csütörtök, 16.00 óra.

Klubestek a HH Baráti Köre Egyesület szervezésé-
ben: május 21., 18 óra. Májusban Kallós Zoltán népze-
negyûjtõ, néprajzkutató lesz a vendég.
KKiiáállllííttáássookk.. ,,Meg vagyon írva...” - Mosonyi Éva tojásíró
népi iparmûvész kiállítása. Magyar Népi Iparmûvészeti
Múzeum idõszaki kiállítóterme, 1011 Budapest, Szilá-
gyi D. tér 6.

Martin György néptánckutató fotó- és dokumen-
tumkiállítása -Hagyományok Háza, kerengõ. Megnyitó:
2013. április 25. 16 óra.

Népi iparmûvészetünk elmúlt 50 éve: Alkotók – tár-
gyak – folyamatok. A Magyar Népi Iparmûvészeti Mú-

zeum állandó kiállítása. Magyar Népi Iparmûvészeti
Múzeum (1011 Budapest, Fõ u 6.) Nyitva tartás: kedd-
tõl szombatig 10.00-tõl 18.00 óráig.

Budapest Történeti Múzeum
(Budavári Palota E épület)
A Budapesti Történeti Múzeum és az Országos Szé-
chényi Könyvtár közös rendezésében „Távol az Ara-
ráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencében” címmel
nyílt kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban, az ör-
mény könyvnyomtatás 500. évfordulója alkalmából vi-
lágszerte megrendezett kiállítások sorába illeszkedve.
Az örmény írásos kultúra megismertetése mellett az
erdélyi örménység egyházmûvészeti kincsei és ma-
gyarországi közgyûjteményekbõl származó, örmé-
nyekhez kapcsolódó értékes és ritka mûtárgyak is be-
mutatatásra kerülnek. A kiállítás szeptember 15-ig lá-
togatható.

Tavaszi hangversenyek
a Ciszterci Szent Imre templomban
(Budapest, XI., Himfy u. 9.)
2013. április 28., vasárnap 19.00 órakor: A felekezetek
zenéje II. A Magyar Örökség Díjas Debreceni Reformá-
tus Kántus hangversenye. Vezényel: Berkesi Sándor.
Bevezeti: Bacskai Bálint református lelkipásztor. A be-
lépés ingyenes. 

Városmajori Jézus Szíve Templom
(Budapest, XII., Csaba u.5.) 
Május 4-én 19 órakor a Carmine Celebrat Kórus ad
hangversenyt a templomban. Mûsor: J. S. Bach: Jesu
meine Freude, G. Fauré: Requiem, Pikéthy T: Impro-
vizáció a Himnusz felett. Szólisták: Zádori Mária, Duba
Szilvia, Koffler Katalin, Móré Gabriella, Kiss Edit, Fodré
Lajos, Komáromi Márton, Sárosi Károly. Orgonál: Bed-
narik Anasztázia, csello: Maróth Bálint. Vezényel: Zimá-
nyi István. Bevezetõt mond: Lambert Zoltán, a templom
kanonok plébánosa.

Sambhala Tibet Központ
(Budapest, I., Attila út 123., 11-es csengõ)
Az illuzió világa – Tibet Mozi: minden péntek, szombat,
vasárnap 20.00 órakor.

Tibeti jóga - gyakorlás és meditáció: minden hétfõn és
szerdán 19.00-21.00 óráig,minden pénteken 8.00-
09.30 óráig. Szatipatthána – a buddhizmus õsi meditáci-
ója: minden hétfõn 18.00-19.00 óráig. Csikung gyakor-
lás – az õsi Kína energetizáló gyakorlatai. Mozgás –
akupresszúra – meditáció minden szombaton 8.00-9.30
óráig. Pilates az egészségért - a test, a lélek tornája min-
den kedden és csütörtökön: 9.00-10.00 óráig. Részletes
programok: www.tibet.hu, www.tibetperess.info.

Élõ rózsafüzér zarándoklat
Az Élõ rózsafüzér zarándoklatot hazánkért, Budapest-
ért, és a Budapest körül élõkért 22001133..  mmáájjuuss  1111--éénn,,
sszzoommbbaattoonn  szervezik meg, már hetedik alkalommal. A
budapesti zarándoklat kilenc egyidejû gyalogos zarán-
doklatból áll, érintve városszéli plébániákat, kegyhelye-
ket, természeti és kulturális értékeket. Egy-egy sza-
kasz kb. húsz kilométer hosszú. Az öt végponton a
szomszédos szakaszok zarándokai találkoznak egy-
mással, ahol este hálaadó szentmisét tartanak. (Rész-
letes programok a templomokban.)

Német zarándoklat  Makkosmáriára
Szeretettel várjuk magyarországi német zarándok-
latunkra Budakeszi-Makkosmárián 22001133..  mmáájjuuss  1111--éénn,,
sszzoommbbaattoonn!

MMeeggkköözzeellííttééss  ggyyaallooggoossaann::  9.00 órakor találkozás a
Normafánál (a 21/A busz végállomásánál) útvonal hosz-
sza 3,5 km, Dr. Salamin András vezetésével.

9.30 órakor találkozás Budakeszin, a Fõ utca – Erdõ
utca sarkán, útvonal hossza 2 km, Kõrösné Herein Mária
vezetésével.

8.30 órakor találkozás Budaörsön, a templom elõtt,
útvonal hossza 6 km, Michelberger Mátyás vezetésével.
Makkosmária a Mária Út egyik állomása.

BBuusssszzaall  BBuuddaakkeesszzii  kköözzppoonnttjjááttóóll::  két kisbusz indul
reggel 9.00 órától ingyenesen Budakeszirõl (találkozás:
a Fõ utca-Erdõ utca sarkán) Makkosmáriára, majd dél-
után 3 órától vissza Budakeszire. További felvilágosítás:
Kõrösné Herein Mária, 0630-202-5322.

11.00-12.00 Német szentmise a kegytemplomban
12.10-16.00 Májusi ájtatosság a makkosi tisztáson,

ebéd, magyarországi német zenei program, kézmûve-
sek, játszóház.

Programok
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