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Március hõseire emlékeztünk

Tisztelet a bátraknak 
A szokatlanul hideg idõ és havazás sem riasztotta el az ünneplõket és a koszorúzókat attól, hogy részt vegyenek a Budavári Önkormányzat
hagyományos március 15-ei megemlékezésén. A Dísz téri Honvéd emlékmûnél dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a magyar nép szabad-
ságszeretetére és a nemzeti jelképeink által is kifejezett önrendelkezés fontosságára hívta fel a figyelmet. A nemzeti összetartozás jegyében
a székely zászlót is kivitte az önkormányzat a megemlékezésre, amelyet a székely népviseletbe öltözött Baricz Gergõ tartott a kezében a ko-
szorúzás alatt, aki az I. kerületben tette le tavaly az állampolgársági esküt. A koszorúzás után az ünneplõk átvonultak a Városházára, ahol
folytatódott a megemlékezés. (A polgármester ünnepi beszédét a 3. oldalon olvashatják.)

Kitûzték a székely lobogót
a Városháza épületére
A nemzeti ünnepen dr. Nagy Gábor Tamás és
Baricz Gergõ együtt tûzték ki a Városháza épüle-
tének homlokzatára a székely lobogót. Az ünnep-
ség ezt követõen az aulában folytatódott, ahol a
polgármester elmondta, az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc emléknapja a legjobb alka-
lom arra, hogy szolidaritásunkat jól látható mó-
don kifejezve támogassuk a székelység törekvése-
it. „Azt szeretnénk, hogy Székelyföld is élhessen
az önrendelkezés jogával, az ott élõ emberek ma-
guk dönthessenek saját sorsukról” – hangsúlyoz-
ta dr. Nagy Gábor Tamás, aki arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a székelyek szûkebb pátriánk törté-
nelmében is fontos szerepet játszottak, hiszen
döntõ érdemeket szereztek a Budai Vár 1848-es
visszavételében. A székely zászló felvonása azt je-
lenti, hogy az I. kerület kiáll nemzeti szimbóluma-
ink sérthetetlensége és ezáltal a székely autonó-
mia ügye mellett. 

Kitüntetések 
a nemzeti ünnep 
alkalmából
Magyarország köztársasági elnöke - a minisz-
terelnök elõterjesztésére - nemzeti ünnepünk,
március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és
szabadságharc kezdetének, a modern parla-
mentáris Magyarország megszületésének nap-
ja alkalmából Kossuth-díjat adományozott:

András Ferenc, Balázs Béla-díjas filmrende-
zõ, producer, forgatókönyvíró részére,

Csíkszentmihályi Róbert Munkácsy Mi-
hály-díjas szobrászmûvész részére,

Dubrovay László, a Magyar Mûvészeti Aka-
démia rendes tagja, Erkel Ferenc-díjas zeneszerzõ
részére, 

Gera Zoltán színmûvész, kiváló mûvész ré-
szére,

Kalász Márton, a Magyar Mûvészeti Aka-
démia rendes tagja, József Attila-díjas író, költõ,
mûfordító részére,

Karinthy Márton rendezõ, a Karinthy Szín-
ház alapító igazgatója részére,

Kubinyi Anna gobelintervezõ, textilmûvész
részére,

Mécs Károly, Jászai Mari-díjas színmûvész,
kiváló mûvész részére,

Oszter Sándor, Jászai Mari-díjas színmû-
vész, érdemes mûvész részére,

Pap Vera, a Vígszínház Jászai Mari-díjas
színmûvésze, kiváló mûvész részére,

Rudolf Péter, Jászai Mari-díjas színmûvész,
rendezõ, kiváló mûvész részére, 

Sajdik Ferenc, Munkácsy Mihály-díjas grafi-
kusmûvész, karikaturista, érdemes mûvész részére,

Schubert Éva színmûvész, érdemes mûvész
részére,

Szvorák Katalin, Liszt Ferenc-díjas népdal-
énekes, elõadómûvész,

Tornai József, a Magyar Mûvészeti Akadé-
mia rendes tagja, József Attila-díjas és Babérko-
szorú díjas író, költõ, mûfordító részére,

Zsuráfszky Zoltán, Harangozó Gyula-díjas
táncmûvész, koreográfus, kiváló mûvész részére. 

A Kossuth-díjat megosztva adományozta az
Omega együttes tagjainak, a Csík Zenekar
tagjainak és a Colorfont Kft. munkatársainak.
Kiváló Mûvész díjat vehetett át: 

Kárpáti Tamás, Munkácsy Mihály-díjas
festõ- és grafikusmûvész, érdemes mûvész,
Balázs Béla-díjat kapott: 

Olasz Ferenc filmrendezõ,
Bánffy Miklós-díjat vehetett át: 

Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház ügyvezetõ
igazgatója.
Magyar Arany Érdemkereszt (polgári tago-
zat) kitüntetésben részesült többek között: 

Endrõdi Gábor, a Budapest I. kerületi Petõfi
Sándor Gimnázium intézményvezetõje.
Magyar Érdemrend nagykeresztjét vehette át
a köztársasági elnöktõl:

Demján Sándor, a Trigránit Fejlesztési Zrt.
Elnöke,

Szemerédi Endre, Széchenyi-díjas matema-
tikus.
Magyar Érdemrend középkereszt a csillaggal
kitüntetésben részesült:

Bihari Mihály, az MTA doktora, az Alkot-
mánybíróság volt tagja,

Csete György, Kossuth-díjas építész,
Erdélyi Zsuzsanna, Kossuth-díjas néprajz-

tudós, 
Jankovics Marcell, Kossuth-díjas rajzfilm-

rendezõ, grafikus, mûvelõdéstörténész,
Hamari Júlia operaénekes,
Kun Zsuzsa, Kossuth-díjas balettmûvész,
Polgár Judit sakkozó, nemzetközi nagymester,
Sárközi Mátyás, József Attila-díjas író, új-

ságíró,
Széles Gábor üzletember,
Végh Ferenc nyugalmazott vezérezredes. 

(A kerületi kötõdésú díjazottakkal készült inter-
júkat a következõ számunkban olvashatják.)

Húsvét. A föltámadás napja. Tavasz szép ünnepe: káprázatos világ tárul
szemünk elé. Bársonyosan ragyogó barkás ágak, bokrok, apró aranypénz-
ként csillogó lugasok, illatozó virágok. Adyra gondolok, az õ verssorai jut-
nak eszembe: „Odukat és kriptákat pattant
/ S bús árkokig leér szava: / Ilyen a húsvét
szava / S ilyen marad... / Krisztus támad és
eszmél. / Van-e gyönyörûbb ennél?”

Mi is igazából húsvét? Nehéz szavakkal
megfogalmazni. Újjászületni akaró és Is-
tent keresõ szívünk is sejti csupán. Hogy kinek jut húsvét tavasz-illatú
melegébõl, senki nem tudja. De bárki részesülhet ebben a kegyelemben.
A legszebb és meglepõbb, amikor Jézussal, a megújuló természettel
együtt támadunk föl mi magunk is. Legtöbbször azok részesülnek a hús-
vét ajándékából, akik legkevésbé várják, akik talán nem is érdemlik meg.

Éppen ez a csodálatos, az új fölismerés, hogy Isten végtelen szeretete ki-
fürkészhetetlen.

Sokszor megkérdezték már tõlem: hiszek-e Jézus föltámadásában? Igen.
Isten csendessége miatt, ahogy észrevétle-
nül megvirrad, fölragyog a Nap, a csírák
szétfeszítik a köveket, minden megszületni
akar ebben a bensõséges szépségben. Jézus,
aki oly emberi volt tétovaságában a kereszt
elõtti pillanatokban, most boldogan sietünk

hozzá, hogy békességet és megnyugvást találjunk. Eljöttünk mind, lehaj-
tott fejjel. Legszebb ruhánkat vettük föl. Hunyt szemmel imádkozunk,
hogy találkozzunk vele. Megérinthessük. Tudjuk: Õ az igazság és az élet.

Föltámadott! Föltámadott! – zúgják a harangok, s madárrajok köröznek
felettünk a napsugaraktól zengõ tavaszban.                                             Fenyvesi 

Új kiállítás a Várnegyed Galériában

Szimbólumok
A Várnegyed Galériában Kacsoh Cecília textilmûvész és Mátyássy László
szobrászmûvész alkotásaiból nyílt kiállítás március 21-én Szimbólumok
címmel. A mûvészházaspár tárlata nem csupán szakralitása miatt került a
nagyböjti idõszakban a galériába, de kiállításuk annak a sorozatnak is része,
amely az I. kerületben élõ alkotókat kívánja bemutatni. A tárlat április 26-ig
tekinthetõ meg, keddtõl szombatig 11-18 óra között (I. ker., Batthyány u.
67.) A Várnegyed Galéria kiállításai ingyenesek. (A tárlatról következõ szá-
munkban olvashatnak tudósítást.)

Kacsoh Cecília hímzett képe: Feltámadási kereszt 

Húsvét ajándéka
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Beíratás az iskolákba
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest
I. Tankerülete fenntartásában mûködõ általános isko-
lákba történõ beíratásra a 2013/2014. tanévre az
alábbi idõpontokban kerül sor: 2013. április 8. és 9.
(hétfõ, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig.

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született
gyermekét a szülõ köteles a lakóhelye, ennek hiányá-
ban tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a válasz-
tott iskola elsõ évfolyamára beíratni.

Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor a gyermek
személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére ki-
állított személyi azonosító és a lakcímet igazoló ható-
sági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni. A
felvételrõl elsõ fokon az iskola igazgatója dönt, elutasí-
tás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Budapest I. Tankerületének igazgatója hivatott a felül-
bírálati kérelmet elbírálni. (Az iskolai körzethatárok az
önkormányzat honlapján olvashatók: www.budavar.hu.)

dr. Gálné Csabai Klára, Tankerületi igazgató

Tegyünk együtt Budavárért!
Támogassa a közhasznú egyesületként mûködõ Bu-
davári Polgárõrséget adója 1%-ának felajánlásával.
Címünk: 1012 Budapest, Attila út 107. Bankszám-
laszám: CIB Bank 10700464-43240807-51100005
Adószám: 18121623-1-41.

Szilágyisok a Parlamentben
A Szilágyi Erzsébet Gimnázium néhány tanulója Vas-
váry Kinga tanárnõvel meghívást kapott március 6-
án, a nemzetközi energiatakarékosság világnapján
megrendezésre kerülõ Energiahatékonysági Kiválósá-
gi Pályázat díjátadójára. Az ünnepség az Országház
Gobelin termében került megrendezésre. Iskolánk
meghívásának apropója a novemberi Erzsébet-napi
pályázataink eredményessége, amelyek bemutatták,
milyen lesz az élet a Földön 100 év múlva. 

Ökoiskola lévén a diákok számára fontos környeze-
tünk védelme, évrõl évre sikeresen szerepelünk kör-
nyezetvédelmi versenyeken. Ezeket a gondolatokat
fogalmazta meg a díjátadón felszólaló Németh István
és Somlai Bálint, iskolánk két tanulója. A pályázat
eredményeképpen létrejövõ társadalmi és gazdasági
haszonról beszélt dr. Szili Katalin, a Fenntartható Fej-
lõdés Bizottság elnöke, Fürjes Balázs, a Virtuális Erõ-
mû Program Nonprofit Kft. igazgatója és Gáspár Attila,
a Virtuális Erõmû Program Nonprofit Kft. programve-
zetõje. A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumot a fent emlí-
tett sikerek miatt egy emléklappal jutalmazták meg a
díjátadón. Az ünnepség után alkalmunk nyílt megte-
kinteni az Országház szépségeit. Rengeteg élménnyel
és tudással gazdagodtunk azon a szerdai napon. 

Marczal Dorottya, 12.b osztályos tanuló

Mozgássérültek klubnapja
Az I. kerületi mozgássérültek következõ klubnapja áp-
rilis 2-án 15.00 órakor lesz a Budavári Mûvelõdési
Házban, a Bem rkp. 6. szám alatt.

Önkénteseket keresnek
A DélUtán lelkisegély szolgálat önkéntes segítõket ke-
res, akik vállalják az ingyenes, de kötelezõ képzést, és
a havi 8-10 óra – nem fizetett – esti elfoglaltságot. Je-
lentkezés április 15-ig: info@delutan.hu vagy telefo-
non a +3630-975-0800 telefonszámon.

Röviden

Ha minden a jelenlegi elképzelések szerint ala-
kul, legkésõbb 2015 elején megindul a fonódó
villamos közlekedés Óbuda és Dél-Buda között.
A fejlesztés részeként megszûnik a buszsáv a Fõ
utcában, a 86-os járat pedig rövidített útvona-
lon szállítja majd az utasokat.  

Elhárultak az utolsó akadályok a budai fonódó
villamos hálózat kialakítása elõtt, a Budapesti
Közlekedési Központ (BKK) ugyanis a II. kerüle-
ti önkormányzat javaslatait figyelembe véve át-
dolgozta a programot – derült ki a fonódó villa-
mos Bem rakparti ágát bemutató tájékoztató fó-
rumon. Mint Vitézy Dávid a BKK vezérigazgatója
bevezetõjében elmondta, a fonódó-projekt meg-
valósíthatósági vizsgálatait 1999-ben kezdték el.
A fejlesztésre azért van szükség, mert jelenleg a
budai oldalon az északi és déli városrészek között
egyedül a 86-os busz teremt összeköttetést, mi-
közben a fontos csomópontokat nem lehet át-
szállások nélkül megközelíteni. 

Szó volt korábban arról, hogy a HÉV alagútban
történjen meg az átszállásmentes kapcsolat kiala-
kítása, ezzel a megoldással az ötös metró tervbe

vett meghosszabbításának köszönhetõen a Mar-
gitsziget is elérhetõ lett volna. Ez az elképzelés
azonban egyelõre biztosan nem valósul meg, a
HÉV szerelvényeinek cseréjére ugyanakkor lesz
lehetõség.

Mivel a HÉV alagút bevonása a fonódó-prog-
ramban nem megoldható, ezért két vonalvezetési
irány maradt: a Frankel Leó utcai és a Margit híd
alatti. Utóbbit javasolják a szakemberek, ugyanis
a Frankel Leó utcai változat miatt rendkívül ko-
moly közmûépítésekre lenne szükség a Bem té-
ren, ráadásul ez a megoldás aránytalan környeze-
ti terhelést jelentene az itt élõk számára. 

Vitézy Dávid emlékeztetett, hogy a II. kerület és
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) észrevé-
telei alapján 2011-ben megkezdõdött az eredeti

tervek módosítása. Ennek eredményeképpen a
korábbiakhoz képest más módon vezetik el a híd
alatt a villamost, valamint sikerült a megfelelõ
számú parkolóhelyet is megõrizni.

A BKK vezérigazgatója úgy látja, hogy Buda
közlekedésének fejlesztése, a közlekedési kapcso-
latok javítása, az átszállások megszüntetése létkér-
dés az itteni lakosok számára. Hangsúlyozta: a 13
milliárdos beruházást 90 százalékos európai uni-
ós támogatással valósítják meg. 

Az elképzelés az, hogy az Óbuda sûrûn lakott te-
rületeirõl érkezõk ne az autót, a buszt, hanem a lé-
nyegesen kisebb környezetszennyezést okozó vil-
lamost vegyék igénybe. Ennek érdekében a Bécsi
úton a 19-es, a 41-es és a 61-es közlekedne. Az el-
sõ kettõ a Batthyány tér felõl 7-8 perces követéssel
venné fel az utasokat, a fonódó villamosok ezen a
szakaszon átlagosan négypercenként állnának be
a megállókba. 

A másik ágon a 61-es villamos a Török utcán
csatlakozna be a 4-6-os vonalába, majd innen
folytatná útját a Móricz Zsigmond körtérig. Jó
hír, hogy sikerült forrást találni a 17-es Frankel
Leó úti vonalának felújítására, a II. kerület kéré-

sét meghallgatva az NFÜ támogatja az útpályát is
érintõ rekonstrukciót.

A BKK vezetõje úgy látja, hogy a beruházással
jelentõsen javulnak a budai csomópontok –
MOM, Déli pályaudvar, Széll Kálmán tér, Kolosy
tér – tömegközlekedési kapcsolatai, amelyek ki-
válthatják az autós közlekedés jelentõs részét.

Ami a konkrét számokat illeti, jelenleg a Fran-
kel Leó úton naponta 7-8 ezer ember használja a
villamost, míg a Duna-parti buszokat 30 ezren ve-
szik igénybe. A hálózat átalakításával mindez
alapvetõen megváltozik: a buszok kihasználtsága
az Árpád fejedelem úton 15 ezerre csökken, a
Frankel Leó úti villamoson viszont 25 ezren utaz-
nak majd, míg a HÉV-en megmarad a mintegy 70
ezres utasforgalom. 

Kapcsolódó projekt a jármûbeszerzés, a negy-
ven éves Ganz villamosok helyett uniós források
felhasználásával 43 milliárd forint értékben vásá-
rol új jármûveket a fõváros. A tervek szerint a 19-
es és a 61-es vonalán 2014 végétõl jelennek meg
az alacsonypadlós, modern villamosok. A cél az,
hogy a 19-es járaton valamennyi, míg a 61-es vi-
szonylatában minden második villamos ezekbõl
a szerelvényekbõl kerüljön ki. A jelenlegi tervek
szerint a Széll Kálmán téri vonal megvalósulását
követõen, 2014 második felében, legkésõbb
2015 elsõ hónapjaiban épülhet ki a Bem rakpar-
ti szakaszon a fonódó hálózat.

Takács Miklós a FÕMTERV igazgatója arra
hívta fel a figyelmet, hogy a Bem rakparton a ke-
rékpárút és a fasor érintetlenül hagyásával mint-
egy 1,1 kilométer hosszú új pálya épülne a mai 45
fokos parkolók helyén. A villamos vágányzónát
korláttal választják el a parkolóktól és a bicikliút-
tól. A közút a Batthyány és a Bem tér között egy
sávosra szûkül, ugyanakkor mindkét oldalon pár-
huzamos parkolást alakítanának ki. 

Kiemelte: nem cél az autóforgalom lassítása,
ezért a híd alatt a villamospályák között alig har-
minc centiméter a távolság. Ezért egyszerre csak
egy irányba járhat villamos, a folyamatos közleke-
dést egyperces lámpaprogrammal biztosítják. A
Margit hídi részen valamennyi sáv három méter
széles lesz, így az autók és a buszok is kényelmesen
elférnek egymás mellett.  

A Bem rakparton negyvenkét parkoló szûnik
meg, a párhuzamos parkolásnak köszönhetõen
azonban ezen a területen húsz, a Bem téren to-
vábbi tíz létesül.  A Fõ utcában a kisebb buszköve-
tés miatt megszûnik a buszsáv, ennek helyén
újabb huszonhét parkolóhelyet alakítanak ki.
Ráadásul a térségben is bevezetésre kerül a fizetõ-
parkolás, így várhatóan jelentõsen csökken az it-
teni parkolók kihasználtsága. Egyelõre nincs
döntés a 86-os buszról, a járat ugyanis Óbudáról
vagy a Batthyány térig vagy a Margit hídig közle-
kedne. pp.

Indulhat a bel-budai villamosprogram

Rövidebb útvonalon a 86-os

Az elkövetkezõ két év legátfogóbb la-
kossági szelektív hulladékgyûjtési pro-
jektje keretében Budapest Fõváros
Önkormányzata és a Fõvárosi Közte-
rület-fenntartó (FKF) Zrt. olyan rend-
szert épít ki Budapesten, amely hozzá-
járul a fenntartható hulladékgazdálko-
dás megvalósításához. A projekt során
több mint négyszázezer szelektív hulla-
dékgyûjtõ kukát szállítanak ki a fõváro-
si lakóházakhoz, míg a házaknál gyûj-
tött szelektív hulladékot hatvan darab
új, környezetbarát, gázüzemû kukásau-
tó segítségével fogják elszállítani. A
rendszer kialakítása 5,1 milliárd fo-
rintba kerül, amelynek 85 százalékát
európai uniós támogatásból finanszí-
rozzák. 

A tervek szerint 22 hónap alatt min-
den lakóközösséghez – legyen szó lakó-
telepi, belvárosi és egyéb társasházas,
valamint kertes házas területrõl – eljut-
nak a szelektív hulladékgyûjtésre szol-
gáló tartályok. Az I. kerületben, a ki-
szállítás elsõ ütemében több mint há-
romszáz címre fogják kivinni a szelek-
tív kukákat. A nagyobb lakóközössé-
gekhez 240 literes, míg a kisebb házak-
hoz 120 literes gyûjtõedényeket helyez

ki az FKF Zrt. Mindenhová kétféle ku-
kát visznek. Egyrészt egy kékfedelût,
amiben papírt (újságokat, folyóirato-
kat, füzeteket, csomagolópapírt, kar-
tondobozt, kiöblített italos – tejes, gyü-
mölcsleves – kartondobozokat, hul-
lámpapírt) lehet gyûjteni. Ennek párja
lesz egy sárgafedelû tartály, amibe mû-
anyagot és fémet (üdítõs és ásványvizes

PET palackokat, kiöblített háztartási
flakonokat, szatyrokat, tasakokat, cso-
magoló fóliát, kimosott tejes, joghur-
tos poharakat, háztartási fémhulladé-
kot, kiöblített italos- és konzervdobo-
zokat) helyezhetünk. Fontos tudni,
hogy a szelektív gyûjtõedényekbe nem
dobható zsíros, olajos, háztartási vegyi
anyaggal szennyezett, illetve élelmiszer-
maradványt tartalmazó hulladék, ezek-
nek tehát továbbiakban is a kommu-
nális hulladék gyûjtésére való kukák-
ban lesz a helyük.

A házhoz menõ szelektív hulladék-

gyûjtés a lakók számára nem jár
többletköltséggel, az új tartályo-
kért a lakóknak nem kell fizetni-
ük. A kukák javítását vagy cseré-
jét bejelentés alapján az FKF Zrt.
végzi. Elhelyezésükrõl, tárolásuk-
ról ugyanakkor a lakóknak, illet-
ve a közös képviselõknek kell gondos-
kodniuk. A szelektív kukákkal kapcso-
latos lakossági kötelezettségek azono-
sak a vegyes hulladékok gyûjtésére ki-
helyezett edényekével, tehát azok meg-
õrzéséért, épségéért, tisztaságáért, vala-
mint a gyûjtési napokon történõ kihe-
lyezéséért a lakóközösség vagy megbí-
zottjuk a felelõs.

Kertes házas övezetekben havonta, a
társasházaknál és egyéb területeken he-
ti rendszerességgel fogják a szelektált
hulladékot elszállítani. A begyûjtés
gyakoriságát a késõbbiekben módosít-
hatják, amennyiben az szükséges és in-
dokolt.

Uniós elõírások és hazai jogszabály-
ok írják elõ a lerakásra kerülõ hulladék
mennyiségének csökkentését. A fõvá-
rosi háztartásokban jelenleg évente
mintegy 406 ezer tonna csomagolási
hulladék keletkezik, amelynek 55%-
át, évi 223 ezer tonnát hasznosítani
kellene. 

A jelenleg mûködõ gyûjtõszigetes
rendszer a fõvárosi lakosság 65-70%-át
elérve, éves szinten 18 ezer tonnát gyûjt

be. Ezt a rendszert teszi teljessé a ház-
hoz menõ szelektív hulladékgyûjtés,
amelynek segítségével a teljes fõvárosi
lakosság bevonható a fenntartható
hulladékkezelésbe, és éves szinten az új
rendszer 49-50 ezer tonnával növelheti
a szelektíven gyûjtött hulladék meny-
nyiségét. A házhoz menõ gyûjtési rend-
szer fajlagos költsége a gyûjtõszigetes
rendszerhez viszonyítva lényegesen ala-
csonyabb, hatékonysága pedig jóval
magasabb. 

A házhoz menõ gyûjtéssel ellátott
területekrõl a korábbi szelektív gyûj-
tõszigeteket közlekedési, kereskedel-
mi központok közelébe helyezik át, de
az üveggyûjtõ-pontok maradnak a
házhoz menõ gyûjtéssel ellátott terü-
leteken is, tekintettel arra, hogy az
üveget a házhoz menõ gyûjtésbe nem
vonják be. 

Az üveggyûjtõ helyszíneken a tartá-
lyokat mechanikai védelemmel látják
el, így akadályozva meg felborogatásu-
kat, ami miatt tarthatatlan állapotok
alakultak ki a gyûjtõszigetek környe-
zetében. -d- 

Közmeghallgatás a budai fonódó
villamosközlekedés kiépítésérõl
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõség 2013. április 23-án
14.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Budavári
Mûvelõdési Házban a budai fonódó villamosközlekedés
környezeti hatásvizsgálatával kapcsolatban.

A közmeghallgatás alapja, hogy a Budapesti Köz-
lekedési Központ Zrt. a budai fonódó villamosközleke-
dés megteremtését tervezi. A budai észak-déli villa-
mos-kapcsolat létrehozásának célja Buda átszállás-
mentes kötöttpályás tömegközlekedési kapcsolatai-
nak bõvítése. Ennek érdekében új villamos-kapcsola-
tok jönnek létre a Margit híd és a Széll Kálmán tér tér-
ségében a hiányzó hálózati elemek kialakításával.

A projekt kivitelezéséhez közmeghallgatás tartása
szükséges a környezeti hatásvizsgálattal és az egysé-
ges környezethasználati engedélyezéssel kapcsolat-
ban. Az engedélyt a közmeghallgatást követõen a
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõség adja meg.

A közmeghallgatás helyszíne: I., Budavári Mûvelõ-
dési Ház, Bem rakpart 6., I. emelet, Andrássy terem.

I. kerületi címek
AAzz  FFKKFF  ZZrrtt..  ttáájjéékkoozzttaattáássaa  sszzeerriinntt  22001133..  áápprriilliiss  33--áánn  eellssõõ  üütteemmbbeenn  aazz  aalláábbbbii  ccíímmeekkrree  sszzáállllíítt--
jjáákk  kkii  aa  sszzeelleekkttíívv  hhuullllaaddéékkggyyûûjjttééssrree  aallkkaallmmaass  ttaarrttáállyyookkaatt:: Ág u. 3, 4, 5, 7; Aladár u. 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9,10, 12,14, 15, 17, 18, 19, 22, 24; Alagút u. 1, 2, 3, 4; Attila út 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 33, 35, 45, 49, 51, 53; Czakó u. 5, 7, 9, 11, 13, 15; Csap u. 3, 4, 5, 6, 7; Derék
u. 3, 4, 5-7, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 21; Dezsõ u. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11; Döbrentei u. 2-4, 6, 8,
10,11, 15, 16, 18; Fém u. 2, 3, 4, 6; Fenyõ u. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Galeotti u. 1, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Gellérthegy u. 1, 2, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20-22, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 33-35, 34; Hegyalja út 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 30;
Krisztina krt. 65-67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83-85, 87-89, 91, Krisztina tér 7, 8, 10;
Lánchíd u. 5, 7-9, 11, 15-17, 23; Lisznyai u. 3, 5,11, 13, 15, 22, 24, 25, 29, 34-36; Mészáros
u. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 60, 62, 64;
Naphegy tér 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Naphegy u. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41-43, 45, 47, 49-51, 57, 59; Nyárs u. 5, Orvos u. 13,
Piroska u. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14; Róka u. 1, 3, 4, 5, 7; Szarvas tér 1, Tigris u. 2, 4, 5, 6,
8, 9-11, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 59; Váralja u. 7, 9, 15; Várkert rakpart 11, 16, 17; Zsolt u. 1, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11.  A szolgáltatás kezdete az elõbbiekben felsorolt helyszíneken: 22001133..  áápprriilliiss  99..

A lakóknak nem kell fizetni az új tartályokért

Indul a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés 
Rövidesen egész Budapesten kiépül a házhoz menõ szelektív hulladékgyûj-
tési rendszer. A papír, valamint mûanyag és fém gyûjtésére alkalmas kék,
illetve sárgafedelû kukákat elsõ ütemben április 3-án több mint háromszáz
kerületi címre fogják kiszállítani.

Uniós forrásból új alacsonypadlós villamosokat is vásárolnak (látványterv a Batthyány térrõl)
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Tisztelt Ünneplõ Közösség!
Kedves Budai Polgárok!
Nagy tisztelettel köszöntöm Mindannyiukat itt, a
Dísz-téren, a korai tavasz helyett megérkezett ké-
sõi télben a legszebb, a legköltõibb és legnemesebb har-
cunkra emlékezõ nemzeti ünnepünkön, az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 165. év-
fordulóján! 

Különös természete van az emlékezésnek. Mert
ilyenkor nemcsak mi fordítjuk a tekintetünket
visszafelé, az idõben mögöttünk feltorlódott törté-
nelmi események felé, de mintha a múlt is kilépne
öröknek hitt mozdulatlanságából, és tenne felénk
egy lépést, szinte váratlanul elénk toppan és meg-
szólít minket. 

Azért jöttünk ma össze, hogy ebben a különös ta-
lálkozásban, az egykor a forradalom és szabadság-
harc eszméiért hevülõ szívek lángra lobbantsák a mi
lelkünket is. És viszont: magunkhoz öleljük a múl-
tunkat, megropogtatjuk elgémberedett tagjait,
hogy átmelegítsük, átforrósítsuk a hétköznapokon
mozdulatlannak látszó hideg testét. Az ilyen mó-
don felidézett múltat hívják forró emlékezésnek,
amelyre nem csupán a mai hideg idõjárás miatt van
szükségünk, hanem sokkal inkább azért, mert a
múltunk csak így képes hatni a jelenünkre, így válik
eligazító erejû, morális tartalommá. 

Ilyenkor magunk elõtt látjuk az „emberlelkû föl-
deket”, és ha megértjük a „süllyedõ ólomszívû múlt
idõt”, érezzük, hogy van hazánk. 

Hölgyeim és Uraim! Ezekkel a tõle vett szép
szavaival idézzük meg egy pillanatra Cipõt, azaz
Bódi Lászlót, a Republic együttes napokban elhunyt
énekesét. 

Tisztelt Ünneplõ Közösség!
Ugyanezt a kötõdést fogalmazta meg a székely vi-
lágutazó és nyelvész, Kõrösi Csoma Sándor rövid,
ám annál fontosabb jelmondatában: „Tiszteld a
múltat, és éltesd tovább!”

Ha valamikor, a mai napon teljes valónkkal átél-
hetjük, hogy múltunk nem csupán száraz tan-
anyag, annál sokkal több: az egész nemzet álma,
küzdelme, élete, amelyet az egymást követõ nem-
zedékek visznek tovább. Azt hiszem, túlzás nélkül
állíthatjuk, hogy nemigen akad magyar ember, aki
ne tudná, mit is ünneplünk március 15-én. Ne-
künk, magyaroknak, apró óvodás korunktól szinte
magától értetõdõ élmény, hogy március 15-én ko-
kárdát tûzünk ki mellünkre. S hogy piros-fehér-
zöld lobogók koszorújában, a Nemzeti dalt szaval-

va emlékezünk meg hálás és büszkeségtõl telt szív-
vel a forradalom és szabadságharc heroikus küzdel-
meirõl, történelmünk feledhetetlen nagyjairól. 

Biztos vagyok abban is, hogy közülünk bárki
néhány perc alatt össze tudná foglalni mindazt,
amit 1848-ról tanítottak. Elsõként minden bi-
zonnyal a lelkes Petõfi és a határozott Kossuth ne-
ve hangzana el, aztán a Budai Várat vakmerõn fel-
szabadító Görgei, majd a vég napjaiban hõsies tar-
tással példát adó Batthyány és az aradi tizenhá-
rom. 

A hallottak alapján sokszor hajlamosak vagyunk
idealizálni március 15-ét pedig – higgyék el – sok-
szor a maihoz hasonló borongós napon zajlottak a
kivételes jelentõségû események. Kétségkívül
könnyebb volna verõfényes tavaszi napot képzelni,
de a történelmi igazság másról beszél. A forrada-
lom és szabadságharc dinamikus, lelkesült pillana-
tait nem lehet a megelõzõ reformkori diéták szen-
vedélyes vitái majd az átgondolt, felelõsségteljes
törvényalkotó munkától külön megérteni. 

Ha emlékeink polcain kicsit mélyebbre nyú-
lunk, ott találjuk ugyanis az áprilisi törvényeket, a
jobbágyfelszabadítást, az úrbéri terhek eltörlését,
a közteherviselést, a nemzeti érdekegyesítést. Fel-
idézhetjük, milyen elõremutató munkát végzett
az akkori törvényhozás. Elgondolkodhatunk ar-
ról, miként teremtettek olyan általánosan elfoga-
dott fizetõeszközt, a forintot, - vagy ahogy akkor
hívták: Kossuth bankót -, amelynek csak a nemzet
bizalma, hite nyújtott fedezetet. Csodálhatjuk azt
az önfeláldozást, ahogy a hadsereg hiányában ön-
magát megvédeni képtelennek hitt Magyarország
önkéntesekbõl életre hívta a honvédséget. És en-
nek ismeretében érthetjük meg, hogy az akkori
politikusoknak honnan volt bátorságuk a szoron-
gattatás heteiben kimondani a Habsburg ház
trónfosztását, deklarálni a nemzet szuverenitását.
És a szabadságharcban eggyé kovácsolódott nem-
zet hogyan volt képes a világosi fegyverletétel
után, az évekig tartó elnyomás alatt dacos, hazafi-
as kitartással továbbéltetni, továbbörökíteni a for-
radalmi eszméket, a szabadságvágyat.

Kérem, ne feledjék, hogy a szabadságharc elsõ-
sorban nem függetlenségi háborút jelentett, va-
gyis szabadulást egy ránk telepedõ, idegen hata-
lomtól.

A szabadság ugyanis nem csupán az elnyomás-
sal szemben, hanem önmagában is érték. Szabad
ember az, aki választhat, mert van választási lehe-
tõsége. Szabad ember az, aki képes élni a választá-

si lehetõségeivel, mert tudja, hogy mit akar, tudja
merre tart. Szabad ember az, aki önszántából tar-
tozik valahová. 

1848 visszaadta az egész országnak a szó és a
gondolat szabadságába vetett hitet. Kiálltunk a
számukra fontos értékek: az anyanyelv, a család, a
haza, a munka, a biztonság és a nemzeti összetar-
tozás értékei mellett. Kiálltunk, és arra is volt
erõnk, hogy ha kellett, akkor áldozatot is hoztunk
érte. Ki a munkájával, ki az anyagi támogatásával,
ki életével. 

Mert haza csak ott van, ahol a jó ügyek mindig
megtalálják a maguk jó embereit. Ahol a vágyak
nem maradnak mindig vágyak, mert vannak, akik
merik vállalni azok igazzá, valóvá tételét.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ha van tanulsága március 15-nek, akkor az egé-
szen biztosan ez: a múltat nemcsak tisztelni, a tör-
ténelmet nemcsak ismerni kell, hanem - Kõrösi
Csoma szavával - továbbéltetni is. 

Az üzeni, hogy ne rettentsenek el bennünket a
hirtelen támadt történelmi kihívások, hanem bá-
tor, elhivatott szívvel munkálkodjunk a múlt
rendbetételén és az ország elõbbre jutásán! A ki-
tartó munka ugyanis meghozza gyümölcsét. De
csak akkor, ha összefogunk, ha tenni akarunk, ha
nem nyugszunk bele abba, hogy máshol, mások
döntsenek a mi sorsunk felõl.   

Gondolják csak el, mi történt volna, ha évszáza-
dos múltú szabadságharcaink tragédiái örökre
gúzsba kötötték volna elõdeink tevékeny karjait?
Ha a folyamatos tenni akarás kereke megakadt
volna? Ha a rendszerváltáskor megkezdett útról
hagytuk volna magunkat eltéríteni, és 2010-ben
nem álltunk volna ki magunkért és nemzetünkért
félreérthetetlen határozottsággal? Higgyék el, ne-
künk, magyaroknak ez a történelmi felelõssé-
günk: ha a szükség úgy hozza, akkor csendes,
megfontolt lépésekkel kell szolgálnunk nemze-
tünket, viszont ha a sors más forgatókönyvet szán
nekünk, akkor a határozott, magabiztos tettek
megtételétõl sem rettenhetünk el. Lényeg a múlt-
ból erõt merítõ, jelenben kitartóan dolgozó, jövõt
építõ folyamatos odaszánás.

Ne legyenek ugyanis kétségeink! Miként a
múltban vagy akár 1848/1849-ben, úgy ma is
akadnak határainkon kívül és belül olyanok, akik
nem nézik jó szemmel a fejlõdési pályára állított
nemzetünk sikereit. Ma már nem kozák szablyák
és császári pallosok ellen hadakozunk, de ismerjük

a magyarság önrendelkezését övezõ rosszindulat
kifinomult eszközeit. 

Tisztelt Ünneplõ Közösség!
A nemzeti színû kokárdánk kitûzésével a 48-as
események elõtt tisztelgünk, de egyúttal testvéri
összetartozásunk mellett is hitet teszünk. Ám ne
higgyük, hogy a kokárda története s vele együtt a
szabadságvágy, amit megtestesít, kizárólag dicsõ-
séges korszakokról szólna. Állhatatos és kitartó
küzdelemnek köszönhetõ, hogy ma büszkén és
szabadon viselhetjük.

Mostanában azonban újra azt tapasztaljuk,
hogy magyarságunk szimbólumaiért harcolnunk
kell. Ezért van velünk a székely zászló, mert át-
érezzük az erdélyi magyarság küzdelmének jelen-
tõségét. Mert tudjuk mit jelent, ha a szimbóluma-
ink használatában akadályoznak bennünket.
Ezért fontos, hogy foggal-körömmel ragaszkod-
junk nemzeti jelképeinkhez és bátorítsuk azokat,
akiket ma ezért fenyegetnek. Az Erdélyi Nemzeti
Tanáccsal való szolidaritás jegyében a mostani ün-
nepségünk után menjünk át minél többen a
Kapisztrán térre, ahol a Városházára kitûzzük a
székely zászlót. Tartozunk ezzel székely nemzet-
társainknak, kik közül sokak õsei részt vettek
1849 emberpróbáló csatáiban és Budavár felsza-
badításában, és büszkén tûzték ki a magyar zászlót
a vár fokára. 

Emlékezzünk hõseinkre! Tiszteljük a múltun-
kat és éltessük büszkén tovább!

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester ünnepi beszéde

Március hõseire emlékeztünk

Változatos családi programok a Várban
Bár az idõjárás ezúttal nem volt kegyes az ünneplõkhöz, a programok átszervezésével az I. kerületben tervezett rendezvények többségét sikerült megtartani
március 15-én. A Budai Várban szinte valamennyi közintézmény egész napos elfoglaltsággal, változatos és színvonalas mûsorokkal várta az érdeklõdõket.  

Elsõsorban a szabadságharc katonai eseményeit elevenítette
fel a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, ahol egy igazi hagyo-
mányõrzõ honvéd tábor is helyet kapott.  Az ingyenes tárlat-
vezetéseken a „Nemzeti Emlékhelyek 1848-49” címû fotóki-
állítást, valamint fegyverbemutatókat is megtekinthettek az
ünneplõk. A kísérõprogramok között szablyavívás-oktatás és
történelmi játszóház szerepelt, ezen a gyerekek megismerked-
hettek a korabeli népi játékokkal, ha pedig kedvük tartotta,
akár huszárnak is állhattak: az ehhez elengedhetetlen erede-
ti huszárcsákót pedig maguk készíthették el.

Családi programokon vehettek részt a látogatók a Városháza
aulájában.  Interaktív óriásbábos mûsor, Gergely Éva, Bár-
sony Bálint és az Ádám Jenõ zenei általános iskola gyermek-
kórusának „Hangold Újra” koncertje szórakoztatta a szép-
számú közönséget.

1848 viharos történései mellett a korábbi korokba és a sza-
badságharcot követõ idõszakokba is betekintést engedett a
Budapesti Történeti Múzeum. Az intézmény udvarán régi
mesterségek, térbeli képeslap és kokárdakészítés, valamint
vetített képes elõadások idézték fel a szabadságharc hangu-
latát. Ezúttal használatba vették az állandó kiállításon
helyet kapó angol gyártmányú Columbia típusú nyomdagé-
pet is – ilyen mûködött a forradalom idején Heckenast és
Landerer nyomdájában –, amelyen bárki kinyomtathatta
a Nemzeti dal eredeti változatát. 

Minden a huszárok körül forgott a Magyarság Házában,
ahol a gyerekek izgalmas bátorság, erõ és ügyesség próbákon
vehettek részt. A patkódobás, patkókitartás, karikaszúrás,
hordólovaglás és dolmánygomboló versenyt követõen min-
denkit ünnepélyesen kishuszárrá avatták. Ráadásként
tánctanítás, huszárviselet- és fegyverzet bemutató, vala-
mint mesejátékok színesítették az egész napos mûsort. 

Forradalmi idõutazás színhelye volt az Országos Levéltár, ahol az ünneplõk  végigjárhatták az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc legfontosabb színtereit. Tanúi lehettek Pozsonyban az elsõ felelõs magyar kormány kinevezésének, a kecskeméti újonctoborzás-
nak vagy éppen Görgey Artúr szentmártonkátai beszédének. Útközben érdekes feladatokat kaptak a vándorok, akik belekóstolhat-
tak a könyvretusálás világába, térképet olvashattak, valamint számos eredeti korabeli dokumentummal is megismerkedhettek.

Gyermekeknek szóló komolyzenei koncert, hangszeres bemutató, az
olvasás és a könyv népszerûsítését szolgáló olvasóliget, kézmûves fog-
lalkozások, a Budafolk zenekar népzene és néptánc mûsora, illetve
Tolcsvay László koncertje kapott helyet az Országos Széchényi
Könyvtár kínálatában. 
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Húsvétot 
ünneplünk!
Idén korán lesz húsvét, rövid volt a farsang.
Nem sokáig vigadhattak és bálozhattak, akik
szeretik az effajta mulatságokat. A nagyböjt
mindenképp negyven nap, abból nem lehet le-
csípni, csak a farsang ideje rövidülhet meg.
Több, mint egy hónap különbség lehet a leg-
korábbi és a legkésõbbi húsvét között. Pontos
idejét a niceai zsinat határozta meg 325-ben,
I.(Szent)Szilveszter pápasága idején. Az összes
mozgó egyházi ünnep dátuma a húsvéthoz iga-
zodik. Húsvét pontos ideje pedig a tavaszi nap-
éjegyenlõség – március 21 – utáni holdtöltét
követõ vasárnap. Az elmúlt esztendõkben volt
példa nagyon korai és nagyon késõi húsvétra
is. 2008-ban március 23-ra, 2011-ben április
24-re esett a húsvét.

Húsvéttól számítva elõtte is, utána is megne-
vezték a vasárnapokat. Ma már kevesen isme-
rik ezeket a szép elnevezéseket, pedig kár elfe-
lejteni az érdekes és szép neveket és hagyomá-
nyokat.

A húsvétvasárnap elõtti hetvenedik nap ne-
ve hetvenedvasárnap. Ezt követi a hatvanadva-
sárnap (sexages). Következõ az ötvenedvasár-
nap, vagy farsang vasárnapja. Az ezt követõ va-
sárnapok elnevezése az erre a napra elõírt latin
nyelvû miseszöveg elsõ szava. Nagyböjt elsõ va-
sárnapja Invocabit (segítségül hív), a második
Reminiscit (visszaemlékezés), a harmadik
Oculi (szemeim), a negyedik Laetare (örülj).
Ezután következik feketevasárnap, ekkor von-
ják be az oltárképeket feketével, illetve lilával.
Ezután már virágvasárnap következik, latinul
Palmárum. Ekkor vonult be Jézus diadalma-
san Jeruzsálembe, a nép pedig pálmaágakat
lengetve ünnepelte. A mi éghajlatunkon nem
honos a pálma, ezért  barkát szentelünk.

Ekkor veszi kezdetét a Nagyhét, Jézus szenve-
déstörténete. A hét csütörtöke a Nagycsü-
törtök, az utolsó vacsora ezen a napon volt, er-
re emlékezünk. Ekkor némulnak el a haran-
gok. „A harangok Rómába mennek”. Nagy-
péntek Krisztus halála napja, keresztre feszíté-
se. A hívõk kálváriát járnak és szigorú böjtöt
tartanak. Nagyszombat húsvét vigíliája, a feltá-
madás, az öröm ünnepe. Este szertartások van-
nak, feltámadási körmenet, örömtüzek gyúl-
nak, diadalmasan felzúgnak a harangok és az
oltárképekrõl lekerülnek a sötét leplek. „Krisz-
tus feltámadott, alleluja!”

Hogy eleink itt a Várban, a Tabánban és a
Vízivárosban hogyan ünnepeltek, korabeli
forrásokból, írásokból ismerhetjük. Szépen
ünnepeltek, megadták a módját. A legszegé-
nyebb emberek asztalára is került tojás, sonka,
foszlós kalács. A nagyszombati vacsorán össze-
gyûlt a család apraja-nagyja. Húsvétvasárnap
néhol a távolabbi rokonok is összejöttek, akik
szinte csak évente látták egymást. Az igazi viga-
dozás napja húsvéthétfõ volt. Már kora reggel
meglocsolták a lányokat, menyecskéket, rózsa-
vízzel kisüvegbõl vagy kútvízzel vödörszám.
Másképp zajlott falun és városban.

Itt, Budán nagy esemény volt a húsvéthétfõi
gellérthegyi búcsú. Kora reggel felkerekedtek
a családok és elindultak a Gellérthegyre.
Vittek elemózsiát és italt, pokrócokat, amire le
lehetett telepedni. Kiépített utak ekkor még
nem voltak, árkon-bokron, vízmosáson ke-
resztül ment a nép. Sörös- és boroshordókkal
megrakott szekerek kapaszkodtak fölfelé, ze-
nészbandák is másztak fel a hegyre hangszeres-
tül. Délre már javában álltak a sátrak, mérték
a bort, sört, fokhagymás és citromos kolbászt,
sonkát, tepertõs pogácsát. A zene szólt, a fiatal-
ság táncra perdült. Árusok kínálták portékái-
kat, voltak pipametszõk, késesek, mézeskalá-
csosok. Csak a sötétedés vetett véget a vigas-
ságnak. Országos híre volt a húsvéthétfõi gel-
lérthegyi búcsúnak!

Ma már sok mindenben változtak a szoká-
sok, más dolgokban viszont elevenen élnek a
hagyományok. Ne hagyjuk kihalni õket!

dr. Reisinger Frigyesné 

Március 8-án, a nemzetközi nõnap alkalmából különleges ajándékkal lep-
te meg az érdeklõdõket az Országos Széchényi Könyvtár. A Múzsák és szen-
tek sorozat évadzáró elõadásában Léda és Ady szenvedélyes kapcsolatát
idézték fel. E. Csorba Csilla, a Petõfi Irodalmi Múzeum fõigazgatója beve-
zetõben elárulta, hogy Lédával – és a költõ életében fontos szerepet játszó
valamennyi szereplõvel – Ady Endre fényképeinek gyûjtése és rendezése
kapcsán találkozott. Az elõadó a költõ és múzsájának szerelmérõl készült
irodalomtörténeti tanulmányok, valamint magánlevelek alapján tartotta
meg a kivetített korabeli fotókkal kísért elõadását.

Az aradi és nagyváradi felmenõkkel rendelkezõ Brüll házaspárnak három
lánya született: Adél, Margit és Berta. Az eleven és nehezen fékezhetõ
Adél mellé francia nevelõnõt fogadtak, majd egy bécsi leánynevelõ inté-
zetbe küldték, ahol kitûnõen megtanult németül és franciául. Visszatérve
bekapcsolódott a nagyváradi kulturális
életbe, sokat olvasott és kedvelte a sporto-
kat. Sokan megfordultak utána, köztük a
helyi címfestõ fia, Diósy Ödön is. A fiata-
lok 1898 szeptemberében eljegyezték
egymást, egy hónappal késõbb pedig
összeházasodtak. A szeszélyes lány nem
akart nyilvános esküvõt, ezért a szertar-
tást a lányos háznál tartották. Adél ízléses
polgári otthont teremtett, és férje társa
lett egy életen át. Az ifjú házasok Diósy
üzleti ügyei miatt Szófiába költöztek,
Léda kisebbik húgát – egyben legjobb ba-
rátnõjét – Bertát is magával vitte. Ami-
kor férje egy kétes üzlet miatt a teljes va-
gyonát elveszítette, Adél kitartott mellet-
te és családja segítségével kifizette a teljes
adósságot. Szófiából egyenesen Párizsba
költöztek, ahol Adél állást vállat. Késõbb
négyszobás lakást béreltek és társasági
életet éltek. Diósyné imádta a kalapokat,
rendkívül elegánsan öltözködött. Min-
derrõl számos fényképfelvétel is fennma-

radt. Járatták a Nagyváradi Naplót is, amelynek Ady munkatársa volt, s
amikor egy alkalommal Adél hazalátogatott Nagyváradra, maga kezdemé-
nyezte a költõvel való megismerkedést. 

Szerelmük 1903-tól kilenc éven keresztül tartott (Ady a Nyugatban
1912 májusában jelentette meg az Elbocsátó szép üzenetet). Diósy Ödön
elfogadta felesége Adyhoz fûzõdõ szerelmét, a költõ párizsi tartózkodása
idején a házaspár négyszobás lakásának vendégszeretetét élvezte. A szerel-
mesekrõl egy mûteremben kettõs fotóportré is készült. Léda Baudelaire-
t, Verlaine-t, Rimbaud-t fordított Adynak. Az utókor számára 1909-tõl
maradtak fenn Léda levelei, amelyek egyre többször kicsinyes tiltásokról,
apró vitákról tudósítanak. Kapcsolatuk utolsó idõszaka szakadatlan vesze-
kedéssel telt.

Lédát a szakítás után is nimbusz vette körül, de Ady nevét többé nem le-
hetett kiejteni elõtte. Diósyt késõbb munkája Berlinhez kötötte, majd ha-

zatértek Magyarországra és 1925-ben
Gödöllõn vettek villát. Az õsparkkal
övezett házban Léda két húgával lakott
és 12 farkaskutyát tartott.

1933 elején Lédát gyógyíthatatlan bõr-
betegség támadta meg, amelynek követ-
keztében egy évvel késõbb, 61 évesen
meghalt. Tüdõrákban szenvedõ férje
egy évvel élte túl.

E. Csorba Csilla Lédában a századfor-
duló nõi mintáit, az önmagát megvaló-
sító szabad nõi egyéniséget látja. Diósy
Ödönné Brüll Adél abban az idõben vá-
lasztotta a nyílt házasságot – alaposan
megbotránkoztatva a környezetét –,
amikor a magyar közéletben a nõk sze-
xualitáshoz való joga tabu téma volt.
Székely Aladár kivetített korabeli fotó-
in a fiatalasszony akár egy Klimt által
festett nõalak, szecessziós miliõben jele-
nik meg. Mítosza azóta sem halványo-
dott.

Rojkó A.

Léda, a szecesszió asszonya

„Muzsika borral, bor muzsikával” – hívogatta kö-
zönségét a legutóbbi Márai Szalon, és aki február
26-án ott volt, tanúsíthatja, hogy Szigethy Gábor,
a rendezvény házigazdája teljesítette ígéretét.   

Az „est mûtárgyaként” ezúttal egy elegáns tipográ-
fiájú meghívót láthattak az érdeklõdõk, amely ar-
ról tudósít, hogy az amerikai Time Magazin
1963. október 23-án este 8.00 órára a Fortuna ét-
terembe várta vacsoravendégeit. A kiállított
nyomtatvány annak idején feladó nélkül érkezett
Latinovits Zoltán részére. Szigethy Gábor a
témához kapcsolódó írását olvasta fel, amely
a Kortárs címû folyóirat „Végenincs történe-
tek” címû rovatában jelent meg. Esszéjében
a szerzõ azt a kérdést boncolgatja, hogy vajon
miként zajlott az 1956-os forradalom tízedik
évfordulóján tartott vacsora szervezése, és
kik lehettek a meghívott vendégek.

Batta András a Zeneakadémia rektora, a
szalon elsõ vendégeként az épület felújításá-
val kapcsolatos legfrissebb információkat és
kulisszatitkokat osztotta meg az érdeklõdõk-
kel. A közönség megtudhatta többek kö-
zött, hogy több mint tíz évig érlelõdött az
épület méltó rekonstrukciójának terve.  A
Zeneakadémia – fogalmazott Batta András
– Budapest egyik ékszerdoboza, amelynek
építéséhez azonban, a rekonstrukciót meg-
elõzõ vizsgálatok szerint nem a legneme-
sebb anyagokat alkalmazták: márvány he-
lyett mûmárvány, arany helyett aranyozó
festék borította a díszítõ elemeket. A felújí-
tás során mindent az eredetivel megegyezõ
módon állítanak vissza. A nagyterem borí-
tása újra sötét barna lesz, gyöngyházhatású
berakásokkal. A korabeli díszítõelemek mellett
21. századi technika mûködteti a berendezése-
ket. Akadálymentesítik és klimatizálják az épüle-
tet, a jellegzetes nézõtéri széksorok pedig a ko-
rábbinál nagyobb sortávolságban kerülnek a he-
lyükre. A színpadot kissé megnövelik, az orgona-
ülés elõtt kiemelhetõvé teszik a korlátot. A kiste-
rem operaházi funkciót kap, zsinórpadlással és
zenekari árokkal. 

Önálló uniós projekt keretében, a tervek sze-
rint 2015-re készül el a nagyterem orgonájának
felújítása. 1907-ben a német Voit cég épített or-
gonát a Zeneakadémia számára, amelyet 1967-
ben lebontottak. Az eredeti sípok többsége azon-
ban az ország különbözõ hangversenytermeiben,
templomaiban ma is megvan és visszaépíthetõ
korábbi helyére.

A felújított épületet szeptemberben veheti bir-
tokba a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem; az
elsõ hivatalos hangversenyre október 23-án, Liszt
születésnapján kerül sor – mondta Batta András,
majd bemutatta a közönségnek a 14 éves Devich
Gergelyt. A zenészcsaládba született ifjú gordon-
kamûvész – a Zeneakadémia rendkívüli tehetsé-
gek osztályának tanulója – a Márai Szalonban há-
rom rövidebb Bach-mûvel mutatkozott be.

Gulyás Dénes operaénekes egy személyben tes-
tesítette meg a Zeneakadémia öregdiákjait és ta-
nárait. Elárulta, hogy nem csupán a Zenemû-
vészeti Egyetemen, hanem a Pécsi Tudomány-
egyetem opera tanszakán is tanít. Parlamenti
munkájával kapcsolatban úgy fogalmazott: „Pest
megye 3. számú választókerületében 36 ezer em-
bert képviselek, de nem szólok bele a kultúra irá-
nyításába.” 

Szigethy Gábor a kultúra körül kialakult viták-
ról kérdezte, válaszában Gulyás Dénes a saját ta-

pasztalatairól beszélt. Elmondta: bár a pécsi
Nemzeti Színház operatagozatának vezetõjeként
azt tapasztalta, hogy a kormány számára fontos a
nemzeti színházi hálózat, hiszen a támogatás

összege emelkedett tavaly óta, de tisztában van ve-
le, hogy országos szinten a kultúrára fordított tá-
mogatások összege csökkent. Megjegyezte, hogy a
kulturális kormányzatnak szelektálnia kellene a
komoly produkciók és szórakoztatóiparhoz tarto-
zó elõadások között. Goethe szavait idézve hang-
súlyozta: „Nem azt kell adni az embereknek, amit
kérnek, hanem azt, amit kérniük kellene”. 

Gulyás Dénes a számára elfogadhatatlan ellent-
mondások között azt is megemlítette, hogy amíg
az Állami Operaházban „elõfordulnak megen-
gedhetetlenül magas, több milliós gázsik”, a pécsi
opera maximum 20 ezer forintot fizethet egy fia-
tal tehetségnek. A pénzügyi nehézségek ellen a
mûvésztanár saját taktikával harcol. Tanítvá-
nyaival maga is fellép a színházi büfében tartott
kamarakoncerteken, így csábítva be a közönsé-
get. Az énekeseket középiskolásokból szervezett
zenekar kíséri a hangversenyeken. A szponzo-

rációt egy általa kezdeményezett, Marton László
rendezõ, Rost Andrea operaénekes és Rátgéber
László kosárlabda-edzõ összefogásával létreho-
zott alapítvány segíti.

Gulyás Dénes végül egy fejbõl mondott Márai
idézettel lepte meg a szalon közönségét. A Fü-
veskönyv Az igényrõl szóló soraival a mûvész egy-
ben napjaink helyzetére is utalt: „…Te válogass.
Ne finnyásan és orrfintorgatva válogass, hanem
szigorúan és könyörtelenül. Nem lehetsz elég igé-
nyes erkölcsiekben, szellemiekben. Nem mond-
hatod elég következetesen: ez nemes, ez talmi, ez
érték, ez vacak. Ez a dolgod, ha ember vagy, s meg
akarod tartani ezt a rangot.”

A vendégek ezt követõen a Badacsony-hegy dé-
li oldalán lévõ szõlõbirtok és borászat tulajdono-
saival, dr. Laposa Józseffel és fiával, Bencével is-
merkedhettek meg. A család a 8 hektáros, vulka-
nikus talajú dûlõkön kizárólag fehér borokat ter-
mel. A közönség ezúttal a 2012-es badacsonyi
olaszrizlinget kóstolhatta meg, amelyhez a Fortu-
na Étterem fiatal chefje készített fantáziafalatkát,
tavaszi álom néven.

A szünet után Szigethy Gábor A Kereszt ke-
resztútja címû filmjét tekinthették meg az érdek-
lõdõk. R. A. 

A muzsika hangjai a szalonban

Márciusi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány
tisztelettel és szeretettel vár minden érdeklõ-
dõt március 26-án 17.00 órakor az I. kerületi
Házasságkötõ Teremben (Budapest, I., Úri u.
58.) Az ész borral jár címû estjére. Vendégek:
Freund Tamás neurobiológus, agykutató és
Jásdi István csopaki borosgazda. Házigazda:
Szigethy Gábor.

Batta András rektor a Zeneakadémia ifjú tehetségét, Devich Gergelyt mutatta be a szalon közönségének

Ady Endre múzsája Diósy Ödönné Brüll Adél
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Úgy tûnt, hogy a Krisztinaváros majd’ teljes lakossága a Márai
Könyvtárban tölti a délutánt Saly Noémi Csodabogár szomszé-
daink címû sorozatának harmadik elõadásán. Többen állva hall-
gatták végig a helytörténészt, aki a régi budai városrészek közül
ezúttal a Krisztinában kalauzolta hallgatóságát.

A virtuális séta résztvevõi elõször a környéket járták körbe. Az
erõdített város, azaz a Vár lábánál a középkorban a Hosszúváros,

a késõbbi Tabán terült el. A túloldalon épült ki a Víziváros,
amelynek lakói halászatból és kereskedelembõl éltek. Észak felé
hatalmas beépítetlen terület, majd jóval távolabb Újlak követke-
zett. (Az Országút-negyed akkoriban még nem létezett.) A Vártól
nyugatra esõ rész – a késõbbi Krisztinaváros – a törökök kiûzése
óta a védelmi zónához tartozott, ezért építési tilalom alatt állt. A
budai polgároknak Mária Krisztina fõhercegnõnél végül sike-
rült elérniük, hogy férje, Albert herceg, a császári helytartó fel-
oldja a tilalmat. Az 1700-as évek elejétõl egyre többen építkez-
hettek a környéken. Az itt élõk hálából a várost a fõhercegnõrõl
nevezték el. 

Az elsõ kiépített út az Attila utca volt, amely az Attilához cím-
zett kocsmáról kapta a nevét, az elsõ épület pedig a Kéménysep-
rõ-kápolna, azaz a késõbbi Krisztina templom.
Élt Budán egy Franczin Péter Pál nevû ké-
ményseprõ, (eredeti nevén Piere Paulo Fran-
cini), aki pestisjárvány idején fogadalmat tett:
ha túléli a járványt, elzarándokol a csodatévõ
Vérzõ Mária képéhez az olasz–svájci határnál
fekvõ Re faluba. Megtette az utat, elkészíttette
a kép másolatát, amellyel hazagyalogolt Bu-
dára. Engedélyt kért (és kapott) a püspökség-
tõl, hogy kápolnát emeljen a saját gabonaföld-
jén és kitehesse a festményt. A kápolna egyre
népszerûbb lett, ezért egy idõ után templom-
má bõvítették. Szûz Mária vigyázott a kriszti-
naiakra: 1810-ben a tabáni tûzvész nem ért el
idáig és az 1838-as nagy árvíz sem tett kárt a vá-
rosrészben. 1836-ban e bájos templomban tar-
totta esküvõjét Széchenyi István gróf és Sei-

lern Crescence grófnõ. A szõlõültetvények között sok kis kocs-
ma várta a betérõ vendégeket, közöttük a legrégebbi a Zöldfa
volt, amelyet az 1960-as évek elején bontottak le. A rengeteg kis-
kocsma között nevezetes volt a Fekete Bakhoz címzett az Alagút
utcában, Jurák Mihály A kis Miskához címzett ivója az Ág utca
sarkán, és a Déli-pályaudvar közelében lévõ Vörös Béka, amely
„anarchista tanya” hírében állt.

A Krisztinát a tabániaknál jobb módú emberek lakták;
a szabályozott utcarendszer és a szélesebb utak rendezett
települést mutattak. 1894-ben idõsebb Francsek Imre ter-
vei szerint épült fel a Casino, amelyet hatvan évvel késõbb
a kerületi párt és KISZ szervezet számára alakítottak át. 

Az alagút Duna felõli végénél – a mai 0 km-nél – mind-
össze néhány évig mûködött a Budai Népszínház. A
Krisztina igazi játszóhelye, a Budai Nyári Színkör, 1843-
ban épült. A Horváth-kert évtizedeken keresztül könnyû
szórakozást ígért a közönségnek. A színkör állapota az
idõk során folyamatosan romlott és 1936-ra olyan állapot-
ba került, hogy elrendelték a bontását. 

Színi elõadás emlékét õrizte cégérén Gürsch János Ko-
ronaõr utcai kocsmája, a Der Politischer Grajzler (A poli-
tikus szatócs) és a Gellérthegy utca 3-ban a Régi nyár is. Az
1930-as évek derekán jócskán visszaesett a vendéglõsök
forgalma. Szabó Sámuel, a Philadelphia kávéház tulajdo-
nosa a Pauler utca sarkán két házat is birtokolt, amelyeket
kénytelen volt eladni. Korábbi nagy kávéháza ekkor a
Casino aljába költözött.

Az erõs polgári öntudat tanújaként épült meg a Krisztina elsõ
iskolája, a templom melletti fiúiskola. A Szent Vince nõvérek
Gellérthegy utcai iskolája volt a második a sorban, majd az 1890-
es évek elején, az Attila utcában nyílt meg a mai Kosztolányi
Gimnázium elõdje, amelyet a Kogutowitz-féle iskolai atlasz is
megörökített. 1900-ban nyitotta meg kapuit a Petõfi (korábbi
nevén Werbõczy) Gimnázium. Az eredeti épület egy emelettel
magasabb volt a mainál; az ostrom alatt szerzett találatok miatt
egy teljes szintet elbontottak. 

Saly Noémi körsétája végén a hajdani Krisztina egészségügyi
intézményeit mutatta be, köztük a Gyõri úti Járványkórházat
(ma Sportkórház), Schwartzer Ferenc európai hírû elmegyógyin-
tézetét, amely a Kék golyó utcában mûködött (helyén ma az

Országos Onkológiai Intézet található), az ér-
telmi fogyatékos gyerekek számára létrehozott
„Elsõ magyar hülyenevelõ- és ápoló intézetet”,
amelyet dr. Frim Jakab 1880-ban hozott a pes-
ti oldalról Budára, valamint a Szent János
Kórház „õsét”, amely a Széna téren állt.

r. a. 

A Buda és Pest között az elsõ állandó összekötte-
tést biztosító Lánchíd építésével párhuzamosan a
Várhegyet átszelõ alagút tervezése is megkezdõ-
dött, hiszen e nélkül a híd megközelítése a Krisz-
tinaváros felõl meglehetõsen kényelmetlen lett
volna. 1842-ben gróf Széchenyi István javasolta a
Várhegy keresztülfúrását a Lánchíd budai hídfõ-
jénél, 1845-ben pedig elfogadták a Clark-féle vég-
leges tervet, ami egyes részleteiben hasonlított
Novák Dániel mérnök korábban megfogalma-
zott elképzeléséhez.

Hogy valójában melyik Clark terve volt a befutó,
arra a tudományos kutatások mind a mai napig
nem tudnak egyértelmû választ adni. Korábban
Clark Ádámot gondolták az ötlet gazdájának, ám
Darvas István 1946-os munkájában William
Tierney Clarknak tulajdonította azt, és számos
meggyõzõ érvet sorolt fel mellette. Manapság a
legvalószínûbbnek az tûnik, hogy W. T. Clark
mérte fel a terepet, valamint az elsõ tervek is õtõ-
le származnak. Azonban a végleges kivitelezési
terveket Clark Ádám készítette, aki az építkezést
is irányította. A két Clarkról tudni kell, hogy csak
névrokonok voltak, akik Angliában ismerték
meg egymást. Clark Ádám a Lánchíd kivitelezése
során építésvezetõ mérnökként dolgozott a nála
jóval idõsebb tervezõ, William Tierney mellett.
Az eleinte felhõtlen viszonyuk a híd építésével
kapcsolatos nézeteltéréseik, valamint az idõsebb
Clark féltékenysége miatt megromlott és ellensé-
geskedéshez vezetett.

Az Alagút építésére engedélyt kapott társaság
az iránytáró fúrásához a tervek szerint 1848 ápri-
lisában kezdett volna hozzá, de idõközben kitört
a forradalom.  Késõbb Haynau, majd Alexander
Bach miatt hiúsult meg a munka, akik a Vár stra-
tégiai szerepére hivatkozva akadályozták meg az
építkezést. Az osztrákok olyan kísérletet láttak az
alagút tervében, mely a Vár erõsségét hivatott alá-
aknázni.

Ürményi József volt alnádor szervezte újjá az
alagútépítõ társaságot – addig ostromolta szaka-
datlanul az udvart beadványaival, míg azok végül
megadták az engedélyt a kivitelezésre. Ferenc
József 800 mázsa lõport adott az építkezéshez,

cserébe pedig az építtetõk vállalták, hogy a hadse-
reg szabadon átjárhat majd az alagúton. Ám a
gyanakvás nem hagyott alább: a Helytartótanács
például feltételül szabta, hogy a két kijáratot erõs
vasrácsos kapu zárja le, ily módon akadályozva
meg azt, hogy a Várba az alagút szellõzõnyílásán
át esetleg merénylõk jussanak be.

Az osztrák hivatalnokokon kívül sokan mások
is bizalmatlanok voltak, többen azért vélték gya-
núsnak a tervet, mert engedélyezték. Sokan meg
voltak gyõzõdve arról, hogy amiben Bécs keze

van, az számunkra csak rosszat jelenthet. Abban
pedig szinte mindenki egyetértett, hogy a két
irányból indított vágatok nem fognak egymással
találkozni.

A kétkedõknek nem lett igazuk. A próbaalagút
megnyitásának másnapján William Clark büsz-

kén írta levelében a szüleinek: „Egyszerre kezd-
tem a hegy két oldalán a fúrást, s ezzel egy idõben
felülrõl középen aknát mélyítettem. A fúrások
pontosan találkoztak egymással. Amikor a meg-
nyitáskor az utolsó kõzetrétegeket is áttörtük, át
tudtunk látni a hegyen, a tárna egyik végétõl a
másikig. Bizony a jó nép csodálkozott, mert ko-
rábban sok okos fej megjósolta, hogy csak keresni
fogjuk egymást a hegy gyomrában, anélkül, hogy
valaha is találkoznánk… Az én próbaalagutam
oly egyenes, mint a vonalzó.”

Az egymással szemben indított vágatok között
hagyott vékony falat 1853. október 25-én, az
Alagút társaság vezetõségének jelenlétében tör-
ték át. A társaság elnöke, Ürményi József beszé-
dében Széchenyit éltette, majd miután a válaszfa-
lat kibontották, a vendégek átmentek a Várhegy

alatt. Ezután havonta egy vasárnapon átengedték
a közönséget is.

A Várhegyet hét és fél hónap leforgása alatt fúr-
ták át 9,5 méter szélesen és 349,66 méter
hosszan. A középen csupán 7,83 méteres magas-
ság a világítás érdekében a bejáratokig 10,6 mé-
terre nõ. Bent ennek ellenére is szükség volt gáz-
lámpákra. Az Alagút 1,8 százalékkal, 6,1 métert
lejt a Duna felé, ami a vízelvezetést megoldja. A
82–100 cm vastag patkó alakú téglaboltozatot
késõbb csempével borították, a kifejtett követ pe-
dig eladták a dunai rakpart építéséhez. A klasszi-
cista keleti homlokzatot Clark, a romantikus
nyugati kaput – amely a második világháború
alatt elpusztult – Frey Lajos tervezte. A teljes
munka 524 ezer forintot tett ki.

1857. április 30-án a kocsiforgalom számára is
megnyitották az alagutat, bár ekkor a kapuzatok
még nem voltak készen – 1858 után készült el tel-
jesen az építmény. Ekkorra Clark Ádám már
csak kisebb munkákat vállalt el, mert visszavonult
és a családjának élt. Az alagút kapuzatait Reitter
Ferenc, a budapesti rakpartok kiépítõje fejezte
be, feltehetõleg az angol mérnök korábbi tervei
alapján. A Helytartótanács lemondott a vasrács-
okról, a dunai kapuzat pedig az egyszerû, nemes
vonalvezetésével Pest-Buda díszévé vált.

1918-ban törölték el az áthaladásért kötelezõ-
en fizetendõ díjat. A második világháborúban
megsérült építményt 1949-ben állították helyre,
ezt követõen 1973-ban, Buda, Pest és Óbuda
egyesítésének centenáriumára újították fel és
korszerûsítették ismét: ekkor készült el a ma is lát-
ható jellegzetes üvegmozaik-burkolat, s ebben az
évben építették ki az új szellõztetõ berendezést, a
kipufogógázok miatt ugyanis már-már elviselhe-
tetlenné vált odabent a levegõ. A séta azóta sem
javasolt az Alagútban, kívülrõl azonban ma is ér-
demes megcsodálni a  bravúros mérnöki megol-
dásokkal megvalósított építményt. K. D.

Rejtõzködõ Kárpát-medence

Vajdasági bemutató 
a Budai Várban

Rejtõzködõ Kárpát-medence címmel, a határon túli nemzetrészek
számára biztosít bemutatkozási lehetõséget a Magyarság Háza. A
Szentháromság téri kulturális központban legutóbb a vajdasági ma-
gyarok adtak zenés irodalmi mûsort. A program végén a résztvevõk a
Délvidék gasztronómiájával is megismerkedhettek. 

Még tavaly indította útjára a Magyarság Háza a Rejtõzködõ Kárpát-
medence sorozatot, amelynek célja, hogy bemutassa az elcsatolt ma-
gyarlakta vidékek kulturális értékeit. A program ötödik állomásán
Csángóföld, Erdély, Zoboralja és Kárpátalja után legutóbb Vaj-
daság küldte el a Budai Várba ifjú mûvészeit, akik a legkülönbö-
zõbb mûfajokban, táncban, zenében és prózában elevenítették fel
szülõföldjük legkedvesebb hagyományait. Tanúbizonyságát adva
annak, hogy a vajdasági magyarok értékeik megõrzése mellett képe-
sek megújítani, a mai kor nyelvére lefordítani õseik örökségét. 

Erre, az értékmegõrzést elõtérbe helyezõ újító szándékra hívta fel
a figyelmet a mûsort megnyitó ifj. dr. Korhecz Tamás, aki elmond-
ta, hogy a Vajdaságban élõk nem az önfeladásban, a kivonulásban
gondolkodnak. Arra törekednek, hogy tudásukkal, hitükkel a szü-
lõföldjükön gyarapodjanak. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke sze-
rint a mûsorban fellépõ fiatalok a legékesebb bizonyítékai annak,
hogy van jövõje a magyarságnak a Délvidéken. „Azért jöttünk a fõ-
városba, hogy megmutassuk: a Vajdaság nem csupán bõ termést ho-
zó kiváló bácskai földjére, hanem emberi értékeire is büszke lehet”
– hangsúlyozta ifj. dr. Korhecz Tamás. 

A köszöntõt követõen vette kezdetét a kulturális mûsor, amely-
nek keretében az elõadók irodalmi részletekkel, népdalokkal és lát-
ványos néptánc produkciókkal szórakoztatták a Magyarság Há-
zának nagytermét zsúfolásig megtöltõ közönséget. A nézõk a prog-
ram végén a vajdasági vendégszeretetbõl is ízelítõt kaptak, a külön-
leges mákos rétes és húsgombócok, valamint a tájjellegû rablóhús
osztatlan elismerést aratott. 

Csodabogár szomszédaink 3.0 

160 évvel ezelõtt kezdték építeni a Váralagutat

Kételkedtek benne, mégis összeért 

A Krisztina téri templomban tartotta esküvõjét Széchenyi István gróf és Seilern
Crescence grófnõ

A régi Tabán különös lakói
Folytatódik a kerület régi, érdekes lakóiról szóló
sorozat. Csodabogár szomszédaink - a régi Ta-
bán és a Krisztinaváros különös lakói címmel
legközelebb március 28-án, csütörtökön 17.00
órakor várja az érdeklõdõket Saly Noémi a Má-
rai Sándor Könyvtárban (Budapest, I., Krisz-
tina krt. 87/91.)
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 2/2013. (II. 28.) ön-
kormányzati rendelete a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2012. évi költségve-
tésrõl szóló 3/2012. (III. 2.) önkormányzati
rendelet módosításáról

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKéépp--
vviisseellõõ--tteessttüülleettee  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó
11999900..  éévvii  LLXXVV..  ttöörrvvéénnyy  ((ttoovváábbbbiiaakkbbaann  ÖÖttvv..))  9911..  §§  ((11))
bbeekkeezzddéésséébbeenn  ééss  aazz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó  22001111..  éévvii
CCXXCCVV..  ttöörrvvéénnyy  3344..  §§--áábbaann  kkaappootttt  ffeellhhaattaallmmaazzááss
aallaappjjáánn,,  aazz  AAllaappttöörrvvéénnyy  3322..  cciikkkk  ((11))  bbeekkeezzddééss  ff))  ppoonntt--
jjáábbaann  ééss  aazz  ÖÖttvv..  1166..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  mmeegghhaattáárroo--
zzootttt  ffeellaaddaattkköörréébbeenn  eelljjáárrvvaa  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett
BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  22001122..  éévvii  kkööllttssééggvveettéésséérrõõll
sszzóóllóó  33//22001122..  ((IIIIII..  22..))  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleettéénneekk
((ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáássáárróóll  aazz  aalláábbbbii  rreenn--
ddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

1.§

A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat bevételei)

„2.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2012. évi módosított összes
bevételi elõirányzatát 13.098.486 e Ft-ban állapítja
meg.

A bevételek részletezését az alábbi mellékletek sze-
rint fogadja el:

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

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

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

2.§

A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat kiadásai)
„3.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2012. évi módosított összes
kiadási elõirányzatát 13.098.486 e Ft-ban állapítja
meg. 

A kiadások részletezését az alábbi mellékletek sze-
rint fogadja el:

4. sz. melléklet: 2012. évi kiadások kiemelt elõirány-
zatonkénti bontásban összesen (Fõösszesítõ)

5. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2012. évi mû-
ködési kiadásai

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

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

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

8/a. sz. melléklet: Intézmények 2012. évi beruházá-
sainak részletezõ kimutatása

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

9/a. sz. melléklet: Intézmények 2012. évi felújításai-
nak részletezõ kimutatása.

3.§
Hatályba lépés

A Rendelet 2013. február 28-án lép hatályba, de ren-
delkezéseit 2012. december 31-i hatállyal kell alkal-
mazni.

**      **      **
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének3/2013. (III. 1.) önkor-
mányzati rendelete a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2013. évi költségve-
tésérõl

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKéépp--
vviisseellõõ--tteessttüülleettee  aazz  AAllaappttöörrvvéénnyy  3322..  cciikkkk  ((11))  bbeekkeezzddééss
ff))  ppoonnttjjáábbaann,,  vvaallaammiinntt  aazz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó  22001111..
éévvii  CCXXCCVV..  ttöörrvvéénnyy  2233..  §§--áábbaann  kkaappootttt  ffeellhhaattaallmmaazzááss
aallaappjjáánn  aazz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  22001133..  éévvii  kkööllttssééggvveettéésséérrõõll
aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), az
Önkormányzat Képviselõ-testületére (a továbbiak-

ban: Képviselõ-testület), annak bizottságaira, és az
Önkormányzat intézményeire terjed ki. Továbbá a tá-
mogatások tekintetében a rendelet hatálya kiterjed
mindazon természetes és jogi személyekre és jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre akik, ille-
tõleg amelyek támogatásban részesülnek.

Az Önkormányzat bevételei

2.§

A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2013. évi összes bevételi elõirányzatát
17.731.721 e Ft-ban (melybõl finanszírozási jellegû
bevétel 96.000 e Ft) - ebbõl tárgyévi bevétel
13.275.823 e Ft, pénzmaradvány 4.455.898 e Ft.

A bevételek részletezését az alábbi mellékletek tar-
talmazzák:

1. sz. melléklet: 2013. évi tervezett bevételek elõi-
rányzat-csoportok szerinti bontásban összesen
(Fõösszesítõ)

2. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2013. évi terve-
zett bevételei

2/a. sz. melléklet: 2013. évi központi költségvetés-
bõl kapott támogatás

3. sz. melléklet: A helyi önkormányzat által irányított
költségvetési szervek (intézmények, ide értve az ön-
kormányzati hivatalt is) 2013. évi tervezett bevételei

Az Önkormányzat kiadásai

3.§

A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2013. évi összes kiadási elõirányzatát
17.731.721 e Ft-ban,(melybõl finanszírozási jellegû ki-
adás 96.000 e Ft) állapítja meg.

Ebbõl kötelezõ feladatok ellátása 16.806.965 e Ft,
önként vállalt feladatok ellátása 924 756 e Ft.

A kiadások részletezését az alábbi mellékletek tar-
talmazzák:

4. sz. melléklet: 2013. évi tervezett kiadások ki-
emelt elõirányzatonkénti bontásban összesen (Fõ-
összesítõ)

5. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2013. évi ter-
vezett mûködési kiadásai

6. sz. melléklet: A helyi önkormányzat által irányított
költségvetési szervek (intézmények, ide értve az ön-
kormányzati hivatalt is) 2013. évi tervezett mûködési
kiadásai

7. sz. melléklet: 2013. évi tartalékok általános és
céltartalék szerinti bontásban

7/a. sz. melléklet: Elszámolás a kötvénybõl teljesí-
tett, illetve tervezett kifizetésekrõl

8. sz. melléklet: A helyi önkormányzat és az általa
irányított költségvetési szervek (intézmények) 2013.
évi tervezett beruházási kiadásai összesen, valamint a
fejlesztési célú pénzeszköz átadásai

8/a. sz. melléklet: Intézmények 2013. évi tervezett
beruházásainak részletezõ kimutatása

9. sz. melléklet: A helyi önkormányzat és az általa
irányított költségvetési szervek (intézmények 2013.
évi tervezett felújítási kiadásai összesen

9/a. sz. melléklet: Intézmények 2013. évi tervezett
felújításainak részletezõ kimutatása

4.§

A Képviselõ-testület a helyi önkormányzat által irányí-
tott költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett lét-
számát a 10. sz. melléklet szerinti tartalommal elfo-
gadja.

5.§

A Képviselõ-testület elfogadja:
a) a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési

mérlegét közgazdasági tagolásban, szöveges indok-
lással együtt a 11. sz. melléklet szerint,

b) a 2013. évi elõirányzat felhasználási tervet szöve-
ges indoklással együtt a 12. sz. melléklet szerint,

c) a több éves kihatással járó döntések számszerûsí-
tése évenkénti bontásban és összesítve, valamint a
helyi önkormányzat adósságállományának (hitelállo-
mányának) alakulását szöveges indoklással együtt a
13. sz. mellékletben rögzítettek szerint,

d) a 2013. évi közvetett támogatásról szóló kimuta-
tást szöveges indoklással együtt a 14. sz. melléklet
szerint,

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

f) a helyi önkormányzat kötelezõ feladatai ellátásá-
nak költségvetési forrásait és kiadásait a 16. sz. mel-
léklet szerint,

g) a helyi önkormányzat államigazgatási feladatai el-
látásának költségvetési forrásait és kiadásait a 17. sz.
melléklet szerint,

h) a helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellá-
tásának költségvetési forrásait és kiadásait a 18. sz.
melléklet szerint,

A 2013. évi költségvetés 
végrehajtási szabályai

6.§

(1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, va-
lamint az általa irányított költségvetési szervek elemi
költségvetését – e rendelet hatálybalépését követõ 8
napon belül – el kell készíteni, melyet az államháztar-
tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:
Áht.) 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármester hagy
jóvá. 

(2) Az 1991. évi XX. tv. 140. § g) pontja alapján az in-
tézmények pénzellátása – a kiskincstári rendszer ke-
retein belül – a jóváhagyott elõirányzat felhasználási
tervük alapján történik, melynek végrehajtásáról a
Jegyzõ gondoskodik. Az intézmények bevételei min-
den munkanapon átvezetésre kerülnek az Önkor-
mányzat számlájára. Kötelezettséget vállalni kizárólag
a visszaigazolt és jóváhagyott elõirányzat-felhasználá-
si terv alapján és mértékéig lehet, fedezet nélküli köte-
lezettségvállalásért az intézmény vezetõjét a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
szerinti felelõsség terheli.

(3) Az intézmények által kötött, pénzeszközök átvé-
telére irányuló megállapodásokat 1 millió Ft értékhatár
fölött a Polgármesterrel ellenjegyeztetni kell. Értékha-
tárra tekintet nélkül ellenjegyeztetni kell a megállapo-
dást, ha az átvételnek mûködési kiadási többlete van.
Ha a kiadási többletet az intézmény egyéb megtakarí-
tásból nem tudja fedezni, illetve többéves költségveté-
si kihatása van, a megállapodást a Képviselõ-testület
hagyja jóvá.

(4) Év közben az elõirányzatok módosítására, át-
csoportosítására a Képviselõ-testület jogosult, kivéve
a költségvetési rendelet 7. számú mellékletében kije-
lölt tartalékok esetét, figyelemmel a 6. § (6) bekezdé-
sében szereplõ korlátozásra. Az Önkormányzathoz
tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben a ki-
adási és bevételi elõirányzatokat az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(3) bekezdésében foglal-
tak szerint emelhetik meg.

(5) A Polgármester, valamint az Önkormányzathoz
tartozó költségvetési szervek sajáthatáskörû elõirány-
zat módosításaik során az Áht. és az Ávr. elõírásait kö-
telesek betartani.

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

a) az érvényes közbeszerzési pályázat eredményét
kihirdethesse akkor is, ha a költségvetésben rendelke-
zésre álló fedezet kisebb, mint a nyertes pályázó válla-
lási ára, a többletfedezet igény nem lehet több a be-
csült érték 50%-nál, és nem haladhatja meg a költség-
vetésben még rendelkezésre álló általános tartalék
20%-át, ezen intézkedések pénzügyi hatását a soron
következõ rendelet módosításban szerepeltetni kell,

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

(7) A Környezetvédelmi Alap számlára befolyó
pénzeszközöket a 16/2006. (VII. 14.) Kt. sz. rendelet
elõírtak szerint kell kezelni és felhasználni, és a felhasz-
nálásról tájékoztatást nyújtani.

(8) Valamennyi fõállású közalkalmazottat bruttó
200.000,- Ft/év cafetéria keret illet meg. A részmun-
kaidõben foglalkoztatottakat idõarányos juttatás illeti
meg.

Ugyancsak 200.000,- Ft/év cafetéria keret illeti a
Polgármesteri Hivatal valamennyi fõállású köztisztvi-
selõjét.

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 132. § bekezdésében, valamint a költségveté-
si törvény 52. § (1) bekezdésében foglalt illetményalap
2013. évben 38.650,- Ft.

7.§

Az általános- és céltartalékok felhasználása az alábbi-
ak szerint történhet:

(1) Rendkívüli események, hatósági kötelezések fe-
dezetének biztosításáról a Polgármester dönt, a dön-
tésérõl a soron következõ képviselõ-testületi ülésen
köteles tájékoztatást nyújtani.

(2) Az általános és céltartalékok felett az átcsopor-
tosítás jogát a Képviselõ-testület gyakorolja, kivéve a
7. számú mellékletben feltüntetett azon tartalékok
esetében, mely felett az átcsoportosítás jogát a Pol-
gármester gyakorolja. A tartalékon feltüntetett elõi-
rányzatok felhasználásáról átruházott hatáskörben a
Polgármester és a Bizottságok dönthetnek a 7. számú
mellékletben feltüntetettek szerint. 

(3) Az átruházott hatáskörben hozott az éves költ-
ségvetést érintõ döntésekrõl a Polgármester a soron
következõ költségvetési rendeletmódosítás és az éves
beszámoló során tájékoztatja a Képviselõ-testületet.

8.§

A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert,
hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamato-
zó betétben helyezze el az alább felsorolt pénzintéze-
tek 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.
A befektetésekrõl a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi

Bizottságot minden hónapban tájékoztatni kell.

9.§

A Képviselõ-testület a kiadások készpénzben történõ
teljesítésének eseteit az alábbiakban határozza meg:

* személyhez kapcsolódó megbízási díjak, költség-
térítések és hozzájárulások, valamint a közfoglalkozta-
tottak bére

* krízis helyzetbe kerülõk szociális juttatásai
* készletbeszerzések,
* szolgáltatások,
* különféle dolgi kiadások
Az esetenkénti kifizetések összege nem haladhatja

meg az 500.000,- Ft-ot.

A rendelet hatályba lépése

10.§

A rendelet 2013. március 1-jén napján lép hatályba, de
rendelkezéseit 2013. január 1-tõl kell alkalmazni. A
rendelet kihirdetésérõl a Jegyzõ gondoskodik.

**      **      **
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének  5/2013. (II. 28.) ön-
kormányzati rendelete a Budavári Önkor-
mányzat tulajdonában álló lakások és nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeirõl szóló 21/2012. (X. 26.) Kt. rende-
let módosításáról

1.§

A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról
szóló 21/2012. (X. 26.) Kt. rendelet (továbbiakban: R.)
37. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A szociális lakbér mértéke:

a) összkomfortos lakás esetén
254,- Ft/m2/hó+ÁFA

b) komfortos lakás esetén
202,- Ft/m2/hó+ÁFA

c) félkomfortos lakás esetén
88,- Ft/m2/hó+ÁFA

d) komfort nélküli lakás esetén
67,- Ft/m2/hó+ÁFA

e) szükséglakás esetén
53,- Ft/m2/hó+ÁFA.”

2.§

A R. 39. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„(1) A költségelvû lakbér mértéke:

a) összkomfortos lakás esetén
425,- Ft/m2/hó+ÁFA

b) komfortos lakás esetén
425,- Ft/m2/hó+ÁFA

c) félkomfortos lakás esetén
251,- Ft/m2/hó+ÁFA

d) komfort nélküli lakás esetén
165,- Ft/m2/hó+ÁFA

e) szükséglakás esetén
107,- Ft/m2/hó+ÁFA.”

3.§

Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba az-
zal, hogy az így megállapított bérleti díjakat 2013. áp-
rilis 1. napjától kell alkalmazni.

ddrr..  VVaarrggaa  IImmrree                                                    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..  
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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. mfsz-i igényesen felújí-
tott, cirkós, biztonsági ajtós, riasztós 45 m2-es 2 szobás, er-
kélyes, közös és külön tárolós, kocsibeállós, teremgarázsos
lakás eladó. Telefon: 06-30-949-6400.

EEllaaddóó öröklakást keresek a Várfalon belül, tulajdonostól.
Telefon: 201-9475, 06-70-237-9030.

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

VVáárrbbaann Úri utcában II. em. 80 m2, 2,5 szobás sétányra
panorámás igényes luxus öröklakás 58 MFt irányáron el-
adó. Telefon: 201-9475, 06-70-237-9030.

HHeeggyyaalljjaa úton 12 lakásos társasházban eladó 72 nm-es
öröklakás. A lakáshoz zárt kocsibeálló tartozik. Irányár: 21
millió Ft. Telefon: 06-20-280-7891.

GGeelllléérrtthheeggyyeenn Mányoki utcában II. emeleti igényesen
felújított 38 nm-es amerikai konyhás lakás tulajdonostól
eladó. Telefon: 355-2131. 

FFõõ utcában a Francia intézet közelében felújított mûem-
lékház földszintjén 60 m2-es, 2 szobás, vízórás, felújítandó,
gázkonvektor fûtésû önkormányzati lakás örökölhetõ bér-
leti joga átadó vagy hasonló csereértékû öröklakásra cse-
rélhetõ. Csereirányár: 7,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban a Mátyás templom közelében - 6 lakásos
mûemlékházban, 215 m2-es, 3 szintes, 2 generációs, dupla
komfortos, felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó vagy kisebb lakásra cserélhetõ.
Csereirányár: 19 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 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. 

BBuuddaaii Várban 600 éves reprezentatív, felújított mûem-
lékházban, dongaboltozatos belterû, teljes felújításra szo-
ruló 100 m2-es, 3 szoba hallos, összkomfortos önkormány-
zati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 17 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

NNaapphheeggyyeenn az Aladár utcában Bauhaus-épület III. eme-
letén lévõ 42 m2-es, erkélyes, panorámás, vízórás, egyedi
gázfûtéses öröklakás eladó. Irányár: 16,8 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

TTóótthh Árpád sétány kedvelõinek 100 m2-es 3 szobás, 2
fürdõszobás önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
és 42 m2-es, 1,5 szobás önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 26,9 M és 12,9 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: 18,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

AAttttiillaa úton a Horváth-kert parkjával szemben 71 m2-es,
napfényes, felújított, cirkófûtéses 2,5 szobás önkormány-
zati lakás bérleti joga átadó. Csereirányár: 10,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBaallaattoonnppaarrttii, Vonyarcvashegy központjában saroktel-
kes házamat vári magántulajdonú lakásra cserélném vagy
eladó. Hévízgyógyfürdõ 15 perc, vállalkozásra is alkalmas.
Telefon: 06-30-9217-162.

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

GGaarráázzss kiadó! I. kerület Aladár utcai teremgarázsban 1
szgk. Részére garézsrész hosszútávra kiadó. Érdeklõdni:
06-70-205-4088, 06-70-613-3746.

VVáárrffookk utca 7-9. sz. alatti teremgarázsban gépkocsi be-
álló ELADÓ, esetleg hosszútávra kiadó. Érdeklõdni: 06-
20-934-2872.

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

TToollddyy Ferenc utcai teremgarázsban gépkocsibeálló
hosszabb távra kiadó. Érdeklõdni: 06-20-488-7970.

KKiiaaddóó motorkerékpár, vagy egyéb tárolására alkalmas
utcára nyíló 10 nm-es helység a Szabó Ilonka utca elején.
Telefon: 06-30-332-6866.

KKöözzttiisszzttvviisseellõõii állományban dolgozó fiatalember
ottlakás nélkül, olyan idõs néni, bácsi vagy házaspár gon-
dozását vállalná akik eltartási vagy életjáradéki szerzõdést
kötnének. Tel.: 06-70-232-6998.

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

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

MMeeggbbíízzhhaattóó  iiddõõssggoonnddoozzóó,,  ttaakkaarrííttóónnõõ,,  bbéébbiisszziitttteerr  ssee--
ggííttssééggéérree  vvaann  sszzüükkssééggee??  FFoorrdduulljjoonn  CCssaallááddttáámmooggaattóó
IIrrooddáánnkkhhoozz!!  EEmmppááttiiaa  IIrrooddaa  wwwwww..eemmppaattiiaabbaallaattiinn..nneett
00662200--446655--88445588,,  00667700--338800--55665500..

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:
0630-655-6552.

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

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

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

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

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

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..

PPóóccssyy Ildikó mesterkozmetikus GYES után szeretettel
várja régi és új vendégeit. XXII. ker. Rózsakert u. 63. (Terv
utca sarok) Bejelentkezés: 0630-440-4195.

1100 év szakmai tapasztalatával, szolid árakkal várom
hölgyek és urak jelentkezését hát-test-talpmasszázsra.
Munkájára igényes, kedves középkorú hölgy vagyok. Igény
esetén házhoz megyek. Telefon: 06-20-496-2597, Ru-
biczki Ildikó.

VViillllaannyysszzeerreellééss, javítás, felújítás precízen, alacsony áron
garanciával. Telefon: 200-9393, 06-30-333-6363. Boda
Zsolt, villanyszerelõ mester.

KKuuttyyaassééttáállttaattáásstt vállal fiatal, friss diplomás állatszeretõ
lány. Telefon: 06-20-823-4674.

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.

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: 440e Ft. Telefon: 0620-370-7221.

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

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

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss.. Hátfájás, váll és felkar, nyak, derék fáj-
dalmak, migrénes fejfájás, lumbágó, lábzsibbadás kezelé-
se. XII. ker. Márvány u. 28. Event Beauty Center, Rajos Gá-
bor okleveles gyógymasszõr. Telefon: 06-70-6070-581.
www.eventbeauty.hu.

Szolgáltatás

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

Adás-vétel

Egészség

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001133..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Április 5.
Április 19.
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
Március 27.
Április 10.
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
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

A DélUtán Lelkisegély Szolgálat 
IINNGGYYEENNEESS    SSEEGGÍÍTTSSÉÉGGEETT  KKÍÍNNÁÁLL

Telefonon: 45 év felettieknek országosan
minden nap 18-tól 21 óráig a 

06-80-200-866-os ingyenes számon
Chaten és e-mailben: 25 és 45 év közöttiek-

nek országosan a wwwwww..ddeelluuttaann..hhuu honlapon
Személyesen: pszichológiai tanácsadás 

budapestieknek elõzetes megbeszélés alapján 
a honlapon lévõ telefonszámokon
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.250 forint,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.400 forint.

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

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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Budavári Húsvéti Sokadalom
A Budavári Palotában második alkalommal várja a hazai és külföldi közönséget az ország rangos
húsvéti hagyományõrzõ, turisztikai, családi rendezvénye a Budavári Húsvéti Sokadalom március
30-tól április 31-ig. A kézmûves és gasztronómiai vásár színes forgataga mellett, három napon át a
színpadokon a világzene, a népzene, a néptánc és a blues magyar sztárjai, valamint a gyermekek
kedvenc muzsikusai, mesemondói szórakoztatják a közönséget.

Az idén Székelyudvarhely mestereit, hagyományõrzõ csoportjait hívták vendégségbe a szerve-
zõk. A rendezvényen fontos szerepet kap a hungarikumokat, ünnepi étkeket bemutató gasztronó-
mia, és a magyar kézmûves borászatokat felvonultató Borterasz.

Az Oroszlános udvar nagyszínpadán a Fölszállott a Páva televíziós mûsor  hagyományõrzõ nép-
tánc együtteseinek, muzsikusainak a  húsvéti ünnepkört felelevenítõ produkcióival találkozhat a
közönség. Fellép a Muzsikás Együttes, Herczku Ágnes és a Prímás Találkozó, Sebestyén Márta és
Sebõ Ferenc a Szentendre és a Zalai Táncegyüttes a Fónó zenekar és Agócs Gergely a Csillag-
szemûek Táncegyüttes.

Ünnepi zenei csemegének ígérkezik a Budapesti Történeti Múzeum barokk termében megren-
dezésre kerülõ komolyzenei koncertsorozat kórustalálkozója és Érdi Tamás zongoramûvész kon-
certje. A napot a hazai blues és rockzene sztárjai a Lord és a Mystery Gang zárják.
A hagyományõrzõ kézmûves mesterek különleges mûhelybemutatókkal készülnek az ünnepre. A
tojáspatkolók, tojásírók és festõk bemutatói mellett a mézeskalácsból készült tojáskészítés titkaiba
is bepillanthat a közönség. A MESKA kézmûves udvar az iparmûvészeti alkotásokat kedvelõ kö-
zönséget csalogatja egyedi portékáival. Az idén is várja az aprónépeket a tojáslesõ nyuszik ajándé-
kokkal teli szakajtója.  

A látogatók a rendezvényre szóló belépõvel a Magyar Nemzeti Galéria és a Budapesti Történeti
Múzeum állandó kiállításit is megtekinthetik. Minden belépõjegyhez tartozik egy 300 Ft értékû
levásárolható kupon, amely a rendezvény látványkonyháiban váltható be.

Részletes program: www.szazadokoroksege.hu és www.budavarihusvet.hu.

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet a 

Budapest I. kerület, 
Szentháromság téri 

pavilonsorban található 
kávézó és turisztikai iroda 

bérbeadására.
A pályázatok beadási határideje:

2013. március 28-án 10.00 óra.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó 

kiírások megtekinthetõk a www.budavar.hu
internet címen, a Pályázatok hasáb

Vagyoni Iroda hivatkozása alatt, valamint
a Budapest I. kerület Budavári 

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

Tel: (1)458-3000, 458-3030

Filmvetítés a Lánchíd Körben
Március 28-án, csütörtökön 17 órakor In excelsior -
Mindig magasabbra címmel  emlékeznek dr. Mojzes Imre
professzorra, a Lánchíd Kör korábbi elnökére. Meghívott
vendég: Ordódy Judit szerkesztõ és Kovács Béla rende-
zõ. 18.15 órakor  kezdõdik az egyesület beszámoló köz-
gyûlése. Helyszín: Budai Vigadó fsz. (I., Corvin tér 8.)

Kiállítás és múzeumpedagógiai program 
az Országos Széchényi Könyvtárban
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 165-ik
évfordulójának alkalmából az Országos Széchényi
Könyvtár kiállításon mutatja be a nagy eseményt és az
arra befolyással bíró két történelmi személy, Kossuth és
Petõfi alakját, valamint azt a kultuszt, amely a kiegye-
zést követõen kibontakozott. A kiállításhoz kapcsolódva
múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tartanak.

Március 19-április 26. között elõzetes bejelentkezés
után várják 5-12. évfolyamos iskolai csoportok látogatá-
sát, amelynek során a tárlat megtekintése mellett há-
rom különbözõ foglalkozás választható: Petõfi forradal-
ma és szerelmei; Mi történt a szabadságharc után?;
Kossuth az emigrációban; Élet és mindennapok 1848-
ban. A foglalkozásokon a kisebbek papírhuszárt készít-
hetnek, a nagyobbak játékos feladatokkal mérhetik fel
tudásukat. A belépõjegy ára 400 Ft, amely tartalmazza
a múzeumpedagógiai foglalkozás díját is. A belépés a kí-
sérõ pedagógusok, illetve a hátrányos helyzetû diákok
számára – az osztályfõnök írásos igazolása alapján - díj-
mentes. Nyitva tartás: keddtõl szombatig, 10.00-18.00
óráig. Jelentkezés: csoportvezetes@oszk.hu, illetve hét-
köznapokon 9-15 óra között: 061-487-8652.

Magyar Emlékekért a Világban 
Közhasznú Egyesület
(Budapest, I., Országház u.14.)
2013. március 27-én, szerdán 18.00-tól 19.45 óráig:
Egyesületi Kutató Kör - London környéke és magyar
emlékei (II.) A déli part címû kisfilm bemutatása. A 430
éve elhunyt Budai Parmenius István emlékei nyomában
Oxfordtól a Sable szigetig... (Helyszín: Budavári Nagy-
boldogasszony templom, Budai Parmenius terem).

Várfok Galéria
Március 21-én nyílt meg a Várfok Project Roomban
Tóth Szilvi fotográfus tárlata, a Várfok Galériában pedig
Merülési vonalak címmel csoportos „tavaszköszöntõ”
kiállítást tekinthetnek meg a látogatók. Kiállító mûvé-
szek: Francoise Gilot, Gyõrffy László, Martin C. Herbst,
Herman Levente, El Kazovszkij, Mulasics László, Nádler

István, Rácmolnár Sándor, Szirtes János. Tárlatvezetés
április 13-án, szombaton 16.00 órakor. A kiállítás nyit-
va: május 11-ig, keddtõl szombatig 11.00 és 18.00 óra
között.

Koller Galéria
(Budapest, I., Táncsics u.5.)
A Koller Galéria soron következõ, a 2013-as évadot nyi-
tó tárlatán a kortárs magyar képzõmûvészet középge-
nerációjához tartozó Kondor Attila festõmûvész festett-
és grafikai alkotásait tekinthetik meg. A tárlat április 4-
ig, a hét minden napján 10.00 és 18.00 óra között láto-
gatható.

Gyalogoljunk együtt! 
Folytatódnak a gyalogtúrák a Tabáni Gyaloglók Köre
szervezésében. A tavaszi túrák április 5-tõl június 15-ig
tartanak. Találkozó pénteken háromnegyed kilenc óra-
kor, a Széll Kálmán tér 61-es villamos megállójában. A
túra útvonala igény szerint a helyszínen kerül kiválasz-
tásra, a gyaloglásra szánt idõ kb. 3 óra. Az esetleges bal-
esetért a túravezetõ felelõsséget nem vállal. A progra-
mon a részvétel ingyenes. Túravezetõ: dr. Szentiday
Klára, telefon: 375-8467.

Vízivárosi Galéria
(Budapest, II., Kapás u. 55.)
A 10 éves Typoszalon - Magyar Tipográfusok Egyesü-
lete jubileumi kiállítása március 28-ig tekinthetõ meg.
Nyitva tartás: keddtõl péntekig 13.00-18.00 óráig,
szombaton 10.00-14.00 óráig. Április 4-én, csütörtö-
kön 18.00 órakor nyílik az Átjárók festészeti csoport
kiállítása Személyes kapcsolat aranyokkal címmel.
Kiállító mûvészek: Osgyányi Sára, Schnedarek Réka,
Kiss Márta és Nagy Zsuzsa. A tárlatot Szerényi Gábor
grafikus nyitja meg.

Országos Mezõgazdasági Könyvtár
(Budapest, I., Attila út 93.)
Tarcsányi Ottilia Sokféleképpen címû kiállítása látható
az Ujhelyi teremben. A kiállítás ingyenesen megtekint-
hetõ április 13-ig, hétköznap 9.00-18.00 óráig, hétvé-
gén 10.00-16.00 óráig. Részletek: www.omgk.hu.

Kiskép Galéria
(Budapest, I., Országház u.15.)
Város és városlakók címmel Babos Pálma Ferenczy
Noémi díjas képzõmûvész porcelán szobraiból látható
kiállítása 2013. március 22. és április 7. között a Kiskép
Galériában. 

Programok
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