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Az idei évben több jelentõs útfejlesztés várha-
tó a kerületben. Fõvárosi beruházásban meg-
újulnak az Attila út és Krisztina körút közti
átkötõ utak, illetve a Palota út egy része, míg
a Budavári Önkormányzat jóvoltából átépí-
tik a Lánchíd utcát, valamint megvalósul a
Döbrentei utca forgalomcsillapítása. 

A Budavári Önkormányzat beruházásában a
Várkert Bazár felújításához csatlakozva átépítik a
Lánchíd utcát, a Döbrentei utcát, az Apród ut-
cát és a Szarvas téri csomópontot, a munkavég-
zés várhatóan áprilisban kezdõdik, a befejezés
határideje 2014. augusztus 31.

Hasonlóan a vári útfejlesztéshez a Várkert
Bazár elõtti terület, az Apród utca, a mélygarázs
kihajtó utáni szakasza, a Lánchíd utca az Öntõ-
ház utcától, valamint az Ybl Miklós tér és a
Döbrentei utca teljes hosszában a járda és az út-
test szintbe kerül és kõburkolatot kap. Kerék-
pársávot alakítanak ki az Apród utcában és a
Lánchíd utcában, míg a forgalomcsillapítás ér-
dekében a Döbrentei utca a jelenlegihez képest
ellenkezõ irányban lesz egyirányú – ugyanakkor
a kerékpárosok mindkét irányban használhatják
majd az utcát. További jó hír a bicikliseknek,
hogy a Szarvas téren a Krisztina körút és az
Apród utca közötti összeköttetést biztosító új ke-
rékpáros átvezetés készül.

A Gellért rakpart felõl érkezõ autósok a
Lánchíd utcát a Szarvas téri új „indirekt” kap-
csolaton keresztül közelíthetik majd meg, a tu-
ristabuszok részére pedig  le- és felszállóhelyet
alakítanak ki az Apród utcában. A Lánchíd ut-

cai közlekedésfejlesztés részeként megvalósul az
új dunai kikötõhöz kapcsolódó jelzõlámpás zeb-
ra áthelyezése.

A „Budapest belsõ városrészének komplex
kerékpárosbarát fejlesztése” projekt keretében a
Batthyány utcában és a Csalogány utca egy szaka-
szán még ebben az évben kerékpársáv létesül,
ezen kívül a Batthyány téren, a Döbrentei téren,
a Déli pályaudvarnál, a Clark Ádám téren és a
Szilágyi Dezsõ téren BUBI állomást is kialakíta-
nak – tudtuk meg a Budapesti Közlekedési
Központ (BKK) sajtóirodájától. A tervek között

szerepel az Attila út és Krisztina körút közti átkö-
tõ utak felújítása és a villamosvágány útátjáró át-
alakítása is. A kivitelezési munkákra a Lánchíd
utca átépítését követõen, várhatóan idén  õsszel
kerül sor. Szintén fõvárosi beruházásban a har-
madik negyedévben újulhat meg a Palota út
(Dísz tér – Attila út közötti szakasz) és a Dózsa
György tér. A munkálatok elkezdése ugyanak-
kor a Csikós udvari mélygarázshoz kapcsolódó
burkolatbontással járó közmûépítéstõl függ, ezt
megelõzõen ugyanis nincs értelme a garázs elõtti
útpálya rekonstrukciójának.                                K.Á.

Útfejlesztések a kerületben

A Vár arcai
A Budai Várat sokan, sokféleképpen fotóz-
ták már, de így még valószínûleg senki és
sohasem: Kaiser Ottó fotómûvész az itt la-
kókról készít portrékat, velük szeretné be-
mutatni a városrész igazi, élõ arcát.
Folyamatosan bõvülõ sorozatából elsõ al-
kalommal a Városháza aulájában, márci-
us 26-án nyílik kiállítás.

„Szeretném kinyitni, mint egy dobozkát” –
mondja legújabb sorozattémájáról és otthoná-
ról az alkotó. Kaiser Ottó hosszú évek óta tanul-
mányozza a Várat és készít róla képeket, tavaly
nyár óta azonban, amikor is ide költözött, már
másképp látja a helyszínt. Ahogy kezdte megis-
merni a vári lakosok hétköznapjait, úgy fogal-
mazódott meg benne egyre erõsebben a gondo-
lat, hogy érdemes lenne a történelmi negyed
zárt, a turisták, látogatók számára láthatatlan
életét, az ódon falak közt megbújó otthonokat,
a mediterrán hangulatú házbelsõket mások szá-
mára is bemutatni. Így jött az ötlet: az élõ Várat
a benne lakók szemével, az õ arcukkal nyitja ki
az érdeklõdõk elõtt.

Meglepõ, de a váriak zárt világában rendkí-
vüli nyitottsággal fogadták a fotográfust. Az el-
sõ portrékat még ismerõsök közbenjárásával
készítette el, ezután azonban már egymást
ajánlották alanyai – mindenki szívesen adta az
arcát, nevét ahhoz, hogy bemutassa családját,
otthonát, lakókörnyezetét. „Átlagos vári pol-
gárokat kerestem, szándékom ellenére mégis
sok ismert emberhez jutottam el” – mesélte a
mûvész, példaként említve Herczku Ágnes
népdalénekest, Dömötör Tamás rendezõt,
Peskó Zoltán karmestert és Gaál József képzõ-
mûvészt, akik eddig másokkal együtt kamerá-
ja elé álltak.

Az elkészült képekbõl elsõként a Budavári
Önkormányzat rendez kiállítást a Városháza
aulájában: a március 26-án, 17 órakor nyíló
tárlaton 20-25 portré, valamint 10-15 részletfo-
tó lesz látható utcákról, épületekrõl, tárgyak-
ról. A sorozat azonban ezzel nem zárul le:
Kaiser Ottó szeretné folytatni a portrék készíté-
sét, nem csak a Várban, hanem a Krisztina-
városban, a Vízivárosban és a Tabánban is. 

Az újabb képanyagokból további kiállítások
nyílhatnának, jövõ év karácsonyára pedig meg-
jelenhetne egy album az említett városrészek
lakóiról – arcképekkel, valamint a velük folyta-
tott beszélgetések során feltárt családtörténe-
tek legérdekesebb részleteivel. Az alkotó úgy
véli: a készülõ könyv ugyanúgy izgalmas lehet
egy turistának, mint a kerületben élõknek,
vagy akár a váriak, a krisztinavárosiak, a vízivá-
rosiak és a tabániak számára, hiszen az itt lakók
közösségének tagjai sem ismerhetik mind egy-
mást.                                                                         K.D.

Budavári rezsicsökkentés
Rezsicsökkentésrõl döntött februári ülésén a
Budavári Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete. Az idei évben nem emelik a lakbéreket
és a bérlakásban élõ, mellékvízmérõvel nem
rendelkezõ lakók esetében márciustól 15 szá-
zalékkal csökkentik a víz- és csatornadíj
átalányát.  

A Budavári Önkormányzat a kormány célkitûzé-
seivel összhangban segíti a rezsicsökkentést, ezért
a Képviselõ-testület úgy határozott, hogy a bérla-
kásban élõ, mellékvízmérõvel nem rendelkezõ
lakók esetében március 1-tõl 15 százalékkal csök-
kenti a víz- és csatornadíj átalányát.  Ugyanis a
bérlakásban élõ bérlõk esetében, akik átalánydí-
jat fizetnek a víz- és csatornahasználatért, eddig
nem tudták érvényesíteni a vízdíj-csökkentést.
Az önálló mérõórával rendelkezõ bérlõk eseté-
ben a díjcsökkentés már megtörtént. Errõl a szol-
gáltató által kiküldött számlán mindenki meg-
gyõzõdhet.  Az önkormányzati rezsicsökkentés
mintegy ezer háztartást érint az I. kerületben. 

A Budavári Önkormányzat arról is döntött,
hogy az idei évben nem emeli a lakbéreket, még
az alacsony, 1,7 százalékos inflációs rátával sem
emeli a költséget. Erre az Önkormányzat ki-
egyensúlyozott gazdálkodása teremti meg a lehe-
tõséget. A lakbéremelési moratórium miatt kö-
zel 1500 bérlõnek nem emelkedik a lakbére
2014-ben.  

Nagy Gábor Tamás polgármester a Képviselõ-
testület ülésén elmondta, hogy a víz- és csatorna-
díj-csökkentés, a lakbérek befagyasztása, és a tava-
lyi évben már eldöntött építmény- és telekadó-

moratórium segíti az itt élõk terheinek csökke-
nését. A Budavári Önkormányzat döntésével an-
nak az egyértelmû és határozott lakossági igény-
nek a megvalósulását segíti, hogy a rezsiterhek az
európai átlagnak megfelelõ árszínvonalra csök-
kenjenek. A polgármester emlékeztetett rá, hogy
2010-ben a magyar fogyasztók fizették a legmaga-
sabb díjat a lakossági gázszolgáltatásért és a máso-
dik legmagasabb díjat a lakossági villamos ener-
gia szolgáltatásért. Emiatt a magyar családok havi
kiadásainak jelentõs részét a lakásfenntartással
járó rezsiköltségek megfizetése tette ki.

A kormány döntése értelmében 2013. január
1-tõl, majd 2013. november elsejétõl csökkent
a lakossági gáz, villamos energia és távhõszolgál-
tatás ára. A rezsicsökkentések harmadik lépése-
ként 2014. április 1-tõl 6,5 százalékkal a gáz ára,
2014. szeptember 1-tõl 5,7 százalékkal a villa-
mos energia ára és 2014. október 1-tõl 3,3 szá-
zalékkal a távhõszolgáltatás ára fog csökkenni. 
(A képviselõ-testületi ülésrõl szóló tudósításunk a
2. oldalon olvasható)

Lakbéremelés: 0 %
Vízdíjcsökkentés: -15 %
Építményadó 
és telekadó emelés: 0 %

Rövidesen megszépül és kõburkolatot kap az Ybl Miklós tér is

Kaiser Ottó fotómûvész

Tavaszra elkészül a Batthyány
tér felújítása
Január óta folyamatosan dolgozik a kivitelezõ a
Batthyány téren. A munka elsõ szakaszában a fõ gya-
logosút és a Szent Anna templom közötti mintegy
400 négyzetméternyi felület burkolatát cserélték ki.
A második fázisban a fõ gyalogosúttól a Máltai
Szeretetszolgálat épületének irányában szedték fel a
rossz minõségû burkolatot és ez a terület is téglahatá-
sú beton térburkolatot kapott. A korszerûsítés során
a tér közvilágítása is megújul, új Budavár típusú kan-
delábereket állítanak fel a sétautakon. A buszmegál-
lók által határolt területeken a felújítás utolsó szaka-
szában kezdik el majd a munkát a szakemberek.
A Batthyány tér teljes – a szervizutakkal határolt –

területének burkolatcseréjét, a zöldterületek felújítá-
sát, a kertészeti munkák elvégzését, az utcabútorok
felújítását és a közvilágítást a Budavári Önkormány-
zat saját beruházása keretében végzi. A teljes felújítás
tavaszra készül el.
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Az elmúlt évek kiegyensúlyozott mûködésé-
nek, valamint az elnyert európai uniós pá-
lyázatoknak és a kormányzat hozzájárulásá-
nak köszönhetõen idén több mint 21 milliárd
forintból gazdálkodhat a kerület. A költség-
vetés elfogadását követõen a Budavári Ön-
kormányzat Képviselõ-testülete a február
27-i ülésén úgy döntött, hogy idén nem emeli
a lakbéreket és a bérlakásban élõ, külön víz-
órával nem rendelkezõ lakók esetében márci-
ustól 15 százalékkal csökkenti a víz-és csator-
nadíj átalányát. A képviselõk új szociális tá-
mogatást vezettek be, határoztak a szociális
kártyával igénybe vehetõ támogatás összegé-
nek felemelésérõl, a Tabán mozinak nyújtan-
dó pénzügyi segítségrõl és döntöttek a társa-
dalmi szervezeteknek és a társasházaknak
szóló pályázatok kiírásáról is. 

Elfogadta a Képviselõ-testület a tavalyi költségve-
tésrõl szóló önkormányzati rendelet zárszámadás
elõtti utolsó módosítását. Mint dr. Lukácsné
Gulai Anna pénzügyi igazgató elmondta, 16,7
milliárd fõösszeggel zárta az évet az önkormány-
zat. Az általános tartalék összege meghaladja a 2
milliárd forintot, amely megkönnyíti és még biz-
tonságosabbá teszi az idei év gazdálkodását. 

Ezt követõen a képviselõk a kerület idei évi
költségvetését tárgyalták meg. Dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester elmondta, hogy az állam-
háztartási törvény rendelkezései alapján az elõzõ
évekhez képest korábban, már február 5-én köz-
zétette az önkormányzat a költségvetés terveze-
tét, így több kiegészítést is kellett tenni. Ezek kö-
zül kiemelte, hogy 2,4 milliárd forintos plusz for-
ráshoz jut az Önkormányzat. Ebbõl 690 millió
forintot fordítanak arra, hogy a Mátyás-templom
és a Halászbástya környéke új díszburkolatot
kapjon. További 1,7 milliárd forintból pedig - a
közlekedésfejlesztési projekt részeként -  felújít-
ják az Öntõház utcát, új kikötõ épül a Várkert
Bazárnál és átépítik a Rudas-fürdõ elõtti villa-
mosmegállót és kicserélik a víznyomócsövet a
Lánchíd utca alatt. 

Rezsicsökkentésrõl döntöttek a képviselõk

A költségvetés ismertetésekor a polgármester be-
számolt arról is, a kerület gazdálkodása, stabil
anyagi helyzete és a jó gazdasági adatok lehetõvé
teszik, hogy az önkormányzat is csatlakozzon a re-
zsicsökkentéshez. - Az önkormányzat a maga esz-
közeivel a rezsicsökkentésbõl is kiveszi a részét, a
nehéz gazdasági helyzetben a kerület eddig is arra
törekedett, hogy a lehetõségekhez mérten csök-
kentse a lakosság és a vállalkozók terheit – mond-
ta Nagy Gábor Tamás. Emlékezetett rá, a gazdasá-
gi válság idején az önkormányzat például nem
emelte a helyiségbérleti díjakat; tavaly pedig nem
emelték a telekadót és az épületadót. A költségve-
tés tervezetében idén a lakbérek befagyasztása és
a mellékvízmérõvel nem rendelkezõ bérlõk eseté-
ben a víz- és csatornadíj csökkentése szerepel. 

Dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató a
költségvetés kapcsán azt emelte ki, hogy az idei év-
ben olyan nagyléptékû fejlesztésekre kerül sor,
amire húsz éve nem volt példa a kerületben. A ta-

karékos gazdálkodás fontos része az önkormány-
zati intézményhálózat racionális mûködtetése,
ezért az intézmények felújítására szánt összeget
duplájára tudják emelni. Folytatódik a játszótér-
felújítási program, amelyre kereken százmillió fo-
rintot fordít 2014-ben a kerület. Ennek kereté-
ben folytatódik a tematikus játszóterek építése és
fejlesztése. A tavaly átadott népszerû Rumini-ját-
szóteret bõvítik és a Naphegyen Pom-pom játszó-
tér épül.  

Lényeges a társasházi és a civil pályázati progra-
mok támogatása, az ezekre elkülönített összeg
szintén emelkedik az idei esztendõben. 

Tímár Gyula a Fidesz-KDNP frakció vezérszó-
noka fejlesztési költségvetésnek nevezte a terveze-
tet. Mint rámutatatott, a költségvetést a koncep-
cióban elfogadott irányelvek, a korábban kibo-
csátott kötvény terheinek állami átvállalása és a
KÖZOP projekt teszi teljessé. Utóbbi két tétel
nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a büdzsé
fõösszege meghaladja a 21 milliárd forintot.
Hozzátette: az idei költségvetés soha nem látott le-
hetõségeket teremt a kerület számára, hiszen töb-
bek között a Szentháromság tér, a Hess András
tér és a Batthyány tér saját forrásokból történõ
felújítása is csupa olyan beruházás, amelyek hoz-
zájárulnak a kerület szépítéséhez. 

Az MSZP frakció nevében Dávid Klára külön
megköszönte a Tabán mozinak juttatott támoga-
tást, valamint az elõször 1997-ben kezdeménye-
zett tabáni tanösvény felfrissítését és bõvítését,
amely szintén helyet kapott a költségvetésben.
Megemlítette, hogy a helyi értékvédelemre több
pénzt kellene fordítani, hiszen a kerület bõvé-
ben van a még fel nem térképezett építészeti em-
lékeknek. 

Váradiné Naszályi Márta a Párbeszéd Magyar-
országért szónoka elismeréssel szólt a költségve-
tésrõl és a közlekedésfejlesztési program nyújtot-
ta lehetõségekrõl. Ugyanakkor sajnálja, hogy az
önkormányzat nem tudja megvalósítani saját ví-
zióját, mert a költségvetés anyagi hátterének na-
gyobb része normatív, azaz adott feladatra felhasz-
nálható támogatás. A képviselõ úgy látja, hogy a
költségvetés tervezete elsõsorban a kormányzat
elképzeléseit tükrözi, hiányzik a környezetvéde-
lem, a zöldfelületek fejlesztése, az épületek ener-
giahatékonyságának növelése, ahogyan a kerüle-
ten átmenõ forgalom csökkentésérõl is kevés szó
esik. Az emberekrõl való gondoskodás sem ele-
gendõ, az idõsbarát önkormányzatot ideje lenne
családbaráttá is tenni – sorolta kifogásait Váradi-
né Naszályi Márta. 

Dr. Nagy Gábor Tamás válaszában kifejtette:
az, hogy a mára szinte teljesen eltûnt tanösvényt
az önkormányzat az egyébként fõvárosi tulajdo-
nú Tabánban ismét használhatóvá teszi, egyszer-
re szolgálja a kerületi értékek védelmét és a kör-
nyezettudatosság népszerûsítését. 

Váradiné Naszályi Márta megjegyzésére is re-
agálva elmondta, a saját vízió tekintetében a ke-
rület eddig is úttörõ szerepet vállalt. Számos
kezdeményezése túlnõtt a Várnegyed határain,
elég csak a graffiti-mentesítési programra, a ku-
tyapiszok visszaszorítására vagy a közterületi
dohányzás megszüntetésére gondolni – mond-
ta Nagy Gábor Tamás. Az épületek energiahaté-
konyságát pedig pályázati források bevonásával
növeli a kerület, az elmúlt években számos
ilyen  beruházás történt, és jelenleg is elbírálás
alatt áll több kerületi energiahatékonysági pá-
lyázat. Nagy jelentõségûek a városrész szépítésé-
ért tett erõfeszítések is, hiszen ez arra inspirálja
a kerületieket, hogy még többet tegyenek kör-
nyezetükért. A tapasztalatok szerint a tiszta,
rendezett lakókörnyezet pozitívan formálja a
közgondolkodást. 

- A Budai Vár és környezetének állapota nem
csupán a kerületnek, hanem az egész országnak
fontos, hiszen évente sok százezer turista fordul
itt meg és viszi hazánk jó hírnevét szerte a világba.
Ahhoz képest, hogy két évtizede honnan indul-
tunk, óriási a fejlõdés – hangsúlyozta a polgár-
mester. Annak tükrében még inkább, hogy eköz-
ben a fõváros vezetése mi mindent elmulasztott
megtenni a közlekedés rendezése, a város élhetõ-
vé tétele érdekében. 

Dr. Nagy Gábor Tamás visszautasította azt az
állítást miszerint az önkormányzat nem elég csa-
ládbarát, hiszen itt a kerületben létesült az elsõ
Mesemúzeum, tematikus játszóterek kialakítása
történt meg, a Budavári Mûvelõdési Ház családi
programjai pedig nagy népszerûségnek örvende-
nek. A polgármester leszögezte: a ciklus elején
tett ígéretek maradéktalanul megvalósultak, mi-
közben a kormány segítségével olyan beruházáso-
kat is meg lehet valósítani, amelyekre évtizedek
óta várnak az itt élõk és az ide látogatók. 

A Várbazár rekonstrukciója mellett többek kö-
zött ilyen az egykori Honvéd Fõparancsnokság
épületének látogathatóvá tétele, a Mátyás-temp-
lom felújításának befejezése vagy a vári útépítés. 

A polgármester arról is szólt, hogy az elvégzett és
folyamatban lévõ fejlesztések mellett bõven vár
még feladat az Önkormányzatra. Ilyen többek kö-
zött a közlekedésfejlesztési-program folytatása, az
elektromos buszok mûködtetésének biztosítása,
a vári turistabuszok és az autós forgalom csökken-
tése – melynek elõfeltétele a tervezett mélygará-
zsok megépítése, illetve a liftek létesítése, mellyel
megoldható lesz a Várba történõ gyors és aka-
dálymentes feljutás –, a közlekedés szabályozása,
a Batthyány tér rendezése, a vári barlangok hely-
zetének véglegesítése, illetve a gellérthegyi sikló
kiépítése – mondta a polgármester. 

A képviselõk a költségvetést nagy többséggel
fogadták le. 

Új szociális ellátási formát vezetnek be 
a kerületben
Módosították a képviselõk a szociális ellátásokról
szóló rendeletet. Judák Barnabásné dr. Varga-
Kovács Emese szervezési és hatósági igazgató el-
mondta, az idei évtõl kezdve az eddigi 7500 he-
lyett már havi 10 ezer forinttal tölti fel az önkor-
mányzat a 2012-ben bevezetett szociális kártya
egyenlegét, amelyet jelenleg közel négyszázan
vesznek igénybe. A rendeletmódosítás egy új, idõ-
szaki támogatási forma bevezetését is tartalmazza.
Ennek lényege, hogy a 80 év felettiek, illetve a 65
évesnél idõsebb szociálisan rászorulók és a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban
részesült családok húsvét és karácsony elõtt 8000
forint értékben Erzsébet-utalványt kapnak. A tá-
mogatást hivatalból állapítják meg, ezért nem kell
külön igényelni. A módosításokat egyhangúan
támogatta a testület. (A szociális ellátásokról szóló
összeállításunk a 3. oldalon olvasható)

Újra kinyit a Tabán mozi

Hosszú távú együttmûködési megállapodást köt
a Budavári Önkormányzat és a Budapest Film
Zrt. a Tabán mozi mûködtetésére. A megállapo-
dás szerint az önkormányzat 2014-ben 5 millió
forinttal támogatja a mozi mûködését, amely a
jövõben kibõvített kulturális kínálattal várja a
látogatókat. A testületi ülésen Körösvölgyi
Zoltán, a Budapest Film Zrt igazgatója külön kö-
szönetet mondott az önkormányzat vezetésé-
nek, amiért felkarolták a Tabán mozi megmen-
tését. (A témáról bõvebben Március 20-án újra
nyit a Tabán mozi címû írásunkban olvashatnak
a 3. oldalon)

Pályázat civil szervezeteknek

Ebben az évben is pályázatot írt ki az önkormány-
zat a társadalmi szervezetek és közcélú feladatok,
valamint karitatív célok támogatására. A pályá-
zat keretében a kerületi kisebbségi önkormány-
zatok kulturális programjai, a kerületben mûkö-
dõ civil szervezetek és közösségek kulturális, mû-
vészeti és sport tevékenysége, a szociális, egész-
ségügyi és gyermekjóléti programok, karitatív cé-
lok támogathatók. 

Felújítási támogatás a társasházaknak

Idén is meghirdeti az önkormányzat az épület-fel-
újítási pályázatot. A vissza nem térítendõ támoga-
tásra 2014. április 14-ig jelentkezhetnek a társas-
házak. Tavaly összesen 50 millió forint támogatá-
si keret állt rendelkezésre, ennek segítségével a la-
kóközösségek több mint 200 millió forint értékû
felújítást valósítottak meg. A pályázattal az önkor-
mányzat elsõsorban azokat a felújítási munkákat
kívánja támogatni, amelyek elõsegítik a városkép
javítását. Ilyen a homlokzat, a kapuzat, a tetõ, a ké-
mény tetõsík feletti részének felújítása. Ezen kí-
vül pályázni lehet belsõ udvari homlokzat, függõ-
folyosó és lépcsõház felújítására is. A jelentkezési
adatlap az ügyfélszolgálati irodákon szerezhetõ
be, valamint letölthetõ a www.budavar.hu oldal-
ról a Pályázatok menüpont alatt. (A részletes pá-
lyázati kiírásokat a 6. oldalon közöljük)

Nem lesz drágább felmenni 
a Halászbástyára 
Az alacsony inflációt figyelembe véve az önkor-
mányzat nem emeli a Halászbástya felsõ kilátó
szintjének belépõdíját. A Képviselõ-testület dön-
tése értelmében a 700 forintos jegyek továbbra is
a kilátószintre, illetve kiegészítõ szolgáltatásként
a Szent Mihály kápolnába érvényesek. A 14 év
alatti gyermekek és a diákigazolvánnyal rendelke-
zõ diákok, Magyarország és az Európai Unió tag-
országainak nyugdíjas állampolgárai, valamint
Kerület kártyával rendelkezõk 50 %-os kedvez-
ményes belépõjegyet fizetnek.                               K.Á.

A Képviselõ-testület ülésén történt

Elfogadták a kerület költségvetését

FELHÍVÁS
TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS

március 29-én 9-tõl 12 óráig
Szépítsük meg együtt a kerületet!

További részletek a honlapon
www.budavar.hu, www.varnegyedonline.hu és a

Budavári Önkormányzat hivatalos Facebook oldalán.

Szociális ruhavásár
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a
rászoruló lakosok számára. Az akció során kedvezmé-
nyes áron vásárolhatnak használt ruhanemût, gyer-
mek, nõi, férfi ruházatot és játékokat. Helyszín:1024
Budapest, Széll Kálmán tér 3. II. emelet. Idõpont: mmáárr--
cciiuuss  3311..  ((hhééttffõõ))  0088..0000--1188..0000--iigg.. Telefon: 212-2783,
212-2811. A szociális vásárra elsõsorban gyermekü-
ket egyedül nevelõ szülõket, kisnyugdíjasokat és kis-
keresetû lakosokat várnak.

Internet fiesta a Márai Könyvtárban
Idén is megrendezik az Internet fiesta címû program-
sorozatot, amelyhez a Márai Könyvtár is csatlakozott.
Programjaikkal az internet használatában kevésbé já-
ratos, fõleg idõsebb korosztálynak igyekeznek segíteni.
MMáárrcciiuuss  2200--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1100--1122  óórrááiigg:Hová men-
jünk? Mit nézzünk meg? Programajánlatok, kultúra a
neten – mûvészeti, irodalmi oldalak bemutatása,
programkeresés. MMáárrcciiuuss  2277--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1100--1122
óórrááiigg::  A könyvtárban nem csak könyvek vannak! 
Filmek a neten – a NAVA (Nemzeti Audiovizuális
Archívum) bemutatása. Magyar filmek, Mindentudás
Egyeteme a könyvtárban. 
A programokon való részvétel elõzetes jelentkezéshez
kötött! (Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára I., Krisztina krt. 87-91.) 

Nagycsaládos ügyintézés 
az egészségbiztosítási pénztárnál
Új szolgáltatást vezetett be a fõvárosi kormányhivatal
az Egészségbiztosítási Pénztár Teve utcai ügyfélszol-
gálatán. Az úgynevezett „Nagycsaládos ügyintézés” a
több gyermekkel érkezõ ügyfelek részére biztosít
gyorsított ügyintézést az ügyfélhívásnál. Az ügytípus
kiválasztásával a nagycsaládosok a várakozási idõ
csökkentése érdekében automatikusan külön ablak-
hoz kapnak sorszámot a pénzbeli ellátási ügyek, vala-
mint a TAJ és EU kártya igények intézésekor. 
Az ügyfélszolgálat címe: Budapest Fõváros Kormány-
hivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási
Szerv, 1139 Budapest, Teve u. 1/A-C

Röviden

Újabb forgalmirend-változás 
a Budai Várban

A vári járda- és útpálya-felújítás miatt 22001144..  mmáárrcciiuuss
1100--ttõõll  úújjaabbbb  ffoorrggaallmmiirreenndd--vváállttoozzááss lép életbe a Budai
Várban. A Dísz téri parkolót március 15. után nyitják
meg.  A Fortuna utcát teljes szélességben lezárják, egy-
oldali gyalogosforgalom fenntartásával; az Országház
utca forgalmi irányát megfordítják; a Nándor utcát két-
irányúsítják, megállási tilalom bevezetésével. A válto-
zások miatt a Várban módosított útvonalon járnak a 16,
16A, 116, 916-os autóbuszok. 

FFiiggyyeelleemm!!  Ha vári behajtási engedéllyel nem rendel-
kezõ autósok behajtanak a védett övezetbe, akkor az
ott érvényes várakozási díjakat kell megfizetniük!  

Mint ismert, az útpálya felújítása a Fõvárosi Önkor-
mányzat, a járda felújítása a Budavári Önkormányzat be-
ruházásában zajlik. Az idei évben az elsõ ütemben a Dísz
téren zajlottak a munkák, majd a Fortuna utcában folyta-
tódott az építkezés. A Szentháromság tér és a Hess
András tér felújítását a Budavári Önkormányzat saját be-
ruházásában valósítja meg. 

Kérjük a megváltozott forgalmi rend miatt figyelme-
sen közlekedjenek és parkoljanak! 

Újabb rezsicsökkentés 
a kéményellenõrzési díjakban

A Fõváros Közgyûlés visszamenõlegesen
csökkentette a szilárd tüzelésû kémények
ellenõrzési díját. A különbözetet a közszol-
gáltatónak vissza kell térítenie az érintett
ötvenegyezer háztartásnak.

Elfogadta a Fõvárosi Közgyûlés a kéménysep-
rõ-ipari szolgáltatási díjak csökkentését. A vál-
tozás azt az 51.000 fõvárosi háztartást érinti,
amely szilárd tüzelésû berendezésre kötött ké-
ményt használ, a többi kéménytípus esetében
továbbra is a 2013. július 1-jével életbe lépett re-
zsicsökkentés szerinti alkalmankénti díjakat
kell érvényesítenie a közszolgáltatónak.

A szilárd tüzelésû, azaz fával, szénnel, olajjal
mûködtetett vagy vegyes tüzelésû berendezé-
sekre kötött kéményeket a közszolgáltatónak
a vonatkozó jogszabály szerint évi két alka-
lommal kell ellenõriznie. A visszamenõleges
csökkentés révén az egyedi szilárd tüzelésû ha-
gyományos kémény alkalmankénti díja nettó
940 Ft-ról 687 Ft-ra, 27%-kal csökken, így a kö-
telezõ kétszeri ellenõrzés mellett is 10%-kal
alacsonyabb az éves szolgáltatási díj, mint a
2012-ben.

A szilárd tüzelésû kémények esetében a ren-
delet hatályba lépésétõl 2013. július 1-ig terjedõ
idõszakra a díjcsökkentést a közszolgáltató-
nak ez év végéig vissza kell utalnia.

Díszpolgárválasztás
A Budavári Önkormányzat az idei évben is

megválasztja a kerület Díszpolgárát, 
a jelöléshez várjuk az ajánlásokat. 

Kérjük Önöket, hogy javaslataikat 
személyesen, levélben, vagy e-mailen 

2014. április 7-ig juttassák el a Polgármesteri
Titkárságra 

(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., 
fax: 458-3082, e-mail: simon.ervin@budavar.hu). 

A Budavár Díszpolgára kitüntetõ cím 
átadására május 21-én, Budavár 1849-es 
visszafoglalásának 165. évfordulóján,

a Kerület Napján kerül sor.
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Ha nem kapja a lapot, 
hívja a terjesztõt! 

Telefon: 0620-467-9352

A Budavári Önkormányzat támogatásá-
nak köszönhetõen, március 20-ától a Krisz-
tina körúti Tabán mozi ismét megnyitja ka-
puit az értékes filmek rajongói elõtt.

Nagy Gábor Tamás polgármester a testületi ülé-
sen elmondta, hogy a Budavári Önkormányzat
fontosnak tartja megõrizni a Tabán mozit, mint
kulturális és közösségi teret, annak értékeivel és
évszázados múltjával. Ezért is állt az Önkor-
mányzat a Mentsük meg a Tabán mozit!
Elnevezésû kezdeményezés élére és vállalta fel a
kulturális missziót. 

A filmszínház felújításáról és terveirõl kérdez-
tük a tulajdonos-üzemeltetõ Budapest Film Zrt.
vezetõjét, Körösvölgyi Zoltánt.
s A kultúra barátainak körében szokatlanul nagy vi-
hart kavart a Tabán mozi bezárása. Azóta szerencsé-
re eldõlt, hogy a Krisztinavárosi filmszínház újra ki-
nyit...

- Az utóbbi évek, sõt, az utóbbi évtized nem ked-
vezett a hagyományos moziknak. Ahogy azon-
ban a kisboltokat, kisvendéglõket sem helyette-
síthetik teljesen a plázák, úgy a mûvészmoziknak
is megvan a helyük Budapesten. A Tabán a bu-
dai mozinézõknek és munkatársainknak is fon-
tos helyszín. 
s December óta milyen változások történtek a
Tabán moziban?

- A mozi mûszaki állapota a korábbi években le-
romlott, régóta nem játszott premierfilmeket, lá-
togatottsága csökkent. A mozit január elején
kaptuk vissza az üzemeltetõtõl. Szerencsére a
mozi megmentése érdekében  tervezett elképze-
lésünk találkozott a Budavári Önkormányzat
szándékával. Az elmúlt hónapokban a Tabán-
ban  teljes körû felújítást végeztünk, március 20-
ától korszerû mûszaki, tartalmi és szolgáltatási kí-
nálattal várjuk a vendégeket.
s Miért változott az intézmény neve Tabán moziról
Tabán Kinotékára?

- Az elnevezés megválasztásával egyrészt szerettük
volna hangsúlyozni a Tabán megújulását, más-
részt szándékunk volt, hogy tükrözze a kínálat
bõségét is. A Tabán Kinotékában a mozizás – és
ezúttal a mozis kínálatnál igényesebb büfé  – mel-
lett a videotékában a filmkölcsönzés is elérhetõ
lesz. A Tabán mindezek mellett helyt ad filmklu-
boknak, baráti rendezvényeknek, de akár gyer-
mekük születésnapját is megrendezhetik itt egy
izgalmas film megtekintésével egybekötve.
s A filmek kiválasztásakor továbbra is vállalják a
sokéves hagyományok ápolását? 

- A plázamozik elsõsorban kereskedelmi intézmé-
nyek, míg a Budapest Film Zrt. által üzemeltetett
fõvárosi mûvészmozik filmkínálatában a tartal-

mi, kulturális értékhordozói szempont érvénye-
sül. A digitális vetítéstechnikával kibõvítetten
megújuló Tabánban a nézõk premierfilmekbõl
és fontos korábbi filmalkotásokból egyaránt vá-
laszthatnak a multiplex mozik díjszabásánál lé-
nyegesen kedvezõbb áron, de a fenti mozijaink-
kal megegyezõ, megbízható minõségben. A nyi-
tó, március 20-i mozihéten például mûsorra tûz-
zük premierfilmként a Grand Budapest Hotelt
és a Walesa – A remény címû alkotásokat, de az
elsõ hétvégén, a Víz világnapján Török Zoltán
méltán népszerû Vad Magyarország – A vizek bi-
rodalma alkotása mellett új filmjét, a Vad
Szigetközt is bemutatjuk. Az aktuális programok-
ról rendszeresen tájékoztatjuk az érdeklõdõket a
Várnegyed újságban, valamint a http://tabanki-
noteka.hu/, és a https://www. facebook.
com/tabankinoteka közösségi oldalon.

A Budavári Önkormányzat támogatásának
köszönhetõen az I. kerület lakói jelentõs kedvez-
ményekkel látogathatják elõadásainkat. A 18
óra elõtt vetített filmekre a kerület diákjai, vala-
mint a 60 év felettiek féláron válthatnak jegyet.
Reméljük, minél többeknek lesz – újra – törzshe-
lye, hiszen a Tabán mozi megmentése csak a né-
zõkkel együtt, közösen lehetséges.                         a.

Március 20-án újra nyit a Tabán mozi

A Petõfi Gimnázium 13 éve indította el filmklub-
ját, amelynek vetítéseit, beszélgetéseit a Tabán
moziban tartották. A mozi újranyitásának híré-
vel megkerestük Farkas Edit magyar–francia
szakos tanárnõt, a klub egyik alapítóját.

- Nagy öröm számunkra, hogy visszatérhe-
tünk a jól bevált, kedvelt és immár felújított
Tabán moziba. Annak idején Ludassy György
rajz és mozgóképkultúra szakos kollégámmal
azzal a szándékkal indítottuk útjára a filmklu-
bot, hogy megszólítsuk a gimnazista korosz-
tályt. A vizualitás olyan kapocs, amivel a közép-
iskolás korosztály megfogható. Programunkban
minden tanévben körüljárunk egy-egy témát
(feldolgoztunk irodalmi adaptációkat, a férfi-
nõi szerepeket, generációk együttélését stb.),
tanévenként harmincöt filmet vetítünk. 
sA szórakoztatás és ismeretszerzés mellett van-e
pedagógiai hatása a vetítéseknek?

- Szeretnénk tudatosítani, hogy a film és a vi-
zuális kultúra alkalmas a manipulációra. Ha a

filmklubban a fiatalok megismerik ezeket az
eszközöket, akkor nem lesznek manipulálha-
tók. A film visszavezet az olvasáshoz, és sokat
segít abban, hogy a gyerekek gondolkodni
kezdjenek.
s Milyen tapasztalatokat szerzett az elmúlt évek
alatt? 

- A klub másik célja a közösségalkotás. Minden
vetítés után beszélgetést rendezünk, ahol a fil-
mek kapcsán a tabuként kezelt problémákat is
kibeszéljük. A kortárs magyar filmmûvészetnek
ma már kevés olyan alkotója van, aki ne lett vol-
na a vendégünk. A filmklubban barátságok szü-
lettek és ennyi idõ után elmondhatom, hogy di-
ákjaink mellett visszajárnak a korábbi tanítvá-
nyok, egyetemisták, és azok barátai is. A film-
klub vendégmarasztaló közösség, hiszen a
Tabán moziban tea, házi sütemények és zsíros-
kenyér mellett mindenki jól érzi magát. Azt hi-
szem sikerült modell értékû klubot létrehoz-
nunk.                                                                         Rojkó

A filmklub is hazatér

Nõnap a klubban
Pezsgõvel koccintottak a kerületi idõsek klubjainak tagjai a
hölgyek egészségére. Mindez március 6-án, az ebéd utáni szi-
esztaidõben történt, amikor dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester Rogán Antal frakcióvezetõ kíséretében sorban felke-
reste a Fõ utcai, a Hattyú utcai, majd a Roham utcai közös-
séget. A vendégek a közelgõ Nõnap alkalmából személyes
hangú köszöntõjük mellé mosolyt, virágot és egy kis doboz
bonbont is vittek az ünnepelteknek. Dr. Nagy Gábor
Tamás úgy fogalmazott, hogy nem elég egyetlen napon meg-
emlékezni a hölgyekrõl – épp úgy, mint az édesanyákról,
vagy a magyar kultúráról sem lehet csupán az ünnepnapon
szólni –, a nõkre az élet minden napján oda kell figyelni.
Rogán Antal a budavári klubok otthonos, barátságos han-
gulatát, a hölgyek családban betöltött összetartó szerepét
emelte ki köszöntõjében. 

A Fõ utcai rendezvényen a 93 esztendõs Szalay Antal ked-
ves, vidán hangon szavalta el Bosnyák Dániel: A nõ címû
versét, majd derûs beszélgetéssel zárult a délután.

A Budavári Önkormányzat márciustól emelt
összeget, havi 10 ezer forintot utal a kerületi
rászorulók által igényelhetõ Szociális Kár-
tyára. Új elemmel is bõvül a szociális ellátások
sora: húsvét és karácsony elõtt alkalmanként
nyolcezer forintos idõszaki támogatást is kap-
nak az idõsek és a kerületi családok.

2012 januárjában vezette be a Budavári Önkor-
mányzat a Szociális Kártya keretében nyújtott
élelmiszertámogatást. Ennek lényege, hogy a ko-
rábbi pénzbeli segély összegét két éve már egy
chip-kártyára tölti fel az önkormányzat, amivel a
rászorulók alapvetõ élelmiszereket vásárolhatnak
– tejet, tejterméket, kenyeret, cukrot, lisztet, rizst,
olajat, burgonyát, almát, húst, felvágottat. Az elsõ
évben 220-an vették igénybe a Szociális Kártyát,
számuk jelenleg a négyszázat is meghaladja.

Az önkormányzat döntése értelmében az eddi-
gi 7.500 forintos havi támogatás összege márci-
ustól 10.000 forintra emelkedik, tehát az ellátás-
ban részesülõk minden hónapban ekkora össze-
get használhatnak fel nyolc kerületi üzletben.
Eddig havi szinten 2-3 millió forint forgalmat bo-
nyolítottak a Szociális Kártyákkal.

A Szociális Kártyára jogosultak köre nem vál-
tozott, azaz továbbra is az kaphat támogatást,
aki igazolható módon a létfenntartását veszé-
lyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, idõsza-
kosan, illetve tartósan létfenntartási gondokkal
küzd, továbbá saját és családtagjai jövedelmé-
nek egy fõre jutó átlaga nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 220 százalékát. Újdonság ugyanakkor,
hogy a jogosultságról a Népjóléti Iroda – a tör-
vényben meghatározott rövidebb ügyintézési

határidõkkel összhangban – ez év január 1-je
óta 30 helyett 15 napon belül hoz határozatot.

A Szociális Kártya legfeljebb egy év idõtartamra
kerül kiállításra, ennek elteltével azonban új-
ból lehet igényelni az ellátást.

Új szociális ellátási formaként úgynevezett
idõszaki támogatás bevezetésérõl is döntött az
önkormányzat. Ennek elõzménye az elmúlt
több mint tíz évben hagyománnyá vált karácso-
nyi támogatás, amely kibõvült, így most már
húsvét elõtt is jár a segítség az érintetteknek.
Mostantól az évi egyszeri 6000 forint helyett
már két alkalommal 8000 forint támogatást
kapnak a 80 év felettiek, a szociálisan nehéz
helyzetbe került 65 év felettiek, valamint azok a
családok, akik rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben, illetve rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban részesültek. Az idõszaki támoga-
tást nem kell igényelni, azt az Önkormányzat
„automatikusan” biztosítja.

Új szociális ellátás, emelkedõ élelmiszertámogatás
Kedvelt a Szociális Kártya
A Szociális Kártya keretében nyújtott élelmiszer-
támogatás a rászoruló kerületi nagycsaládosok
körében is népszerû – tudtuk meg az egyik érin-
tettõl. A Naphegyen élõ háromgyermekes fõállá-
sú apa lapunknak elmondta: családjuk a kezdetek,
2012 óta használja a Szociális Kártyát, és meg
vannak elégedve a rendszer mûködésével. Jónak
tartják, hogy a támogatást csak alapvetõ élelmi-
szerekre lehet felhasználni, például alkohol vagy
dohány nem vásárolható ebbõl az összegbõl, így
minden rászoruló család esetében a gyerekekhez
is biztosan eljut a segítség.

Ismét kampány-
témává vált a Vár

Kerék-Bárczy Szabolcs, a baloldali választási szö-
vetséghez csatlakozott Demokratikus Koalíció
képviselõjelöltje sajtótájékoztató keretében fo-
galmazta meg kifogásait az önkormányzat lakás-
politikájával, valamint a kormány budavári ter-
veivel kapcsolatban. Elmondta: súlyosan diszk-
riminálja a Várban élõket a nem védett épüle-
tekben lakókkal és az ország más településein
élõkkel szemben, hogy a mûemlék épületek
nem alakíthatóak át társasházakká, így az ott ta-
lálható lakások nem idegeníthetõek el; emiatt
szerinte a kerületi szabályozás megváltoztatásá-
ra van szükség. A palota és környékének kor-
mánynegyeddé alakításának tervét is kritikával
illette: hangsúlyozta, hogy „a Várnegyed nem
válhat kormányzati központtá, hanem a jövõ-
ben is az ország egyik legkiemelkedõbb, a hazai
polgárokat és turistákat vonzó kulturális felleg-
várnak kell maradnia”.

„A vári mûemlék lakások elidegenítése, pri-
vatizálása rendszeres kampánytéma, 2006-ban
Kóka János próbált ezzel szavazatokat szerezni
–mondta el lapunknak, a Budavári Önkor-
mányzat sajtóreferense. Blázsovics Lívia ki-
emelte: a világörökségi védettség alatt álló mû-
emléki épületeket a kerület annak idején azzal
a feltétellel kapta meg, hogy elidegenítésük
nem lehetséges, társasházzá nem alakíthatóak
és az önkormányzati tulajdont fenn kell tarta-
ni. A mûemléképületek védelme ma is fontos
szempont, hiszen így óvható meg a polgárváros
egyedi történelmi hangulata.

A sajtóreferens felidézte, hogy az elmúlt
években az önkormányzat számos mûemlék-
ház rekonstrukcióját végezte el, például a
Vizivárosban 15 év alatt 18 mûemlékház újult
meg teljesen. A felújítások a Várban is folya-
matosan zajlanak, az önkormányzat a mûem-
léki szempontok figyelembevételével sorban
újítja fel a kapuzatokat, homlokzatokat, belsõ
udvarokat, lépcsõházakat vagy éppen az épüle-
tek helyiségeit. „Nagyon örülünk, hogy a DK
megõrizné a Vár történelmi és kulturális jelle-
gét, ugyanis ennek a Gyurcsány-kormány
nem adta jelét a korábbi ciklusokban” – nyi-
latkozta a sajtóreferens. Elmondta, hogy a
Mátyás-templom felújítását – hat év után – az
Orbán-kormány fejezte be tavaly, s a
Szentháromság tér rendezésére is most bizto-
sított forrást az állam.  A Várkert Bazár újjá-
építését, mely lassan a végéhez közeledik, több
évtizedes halogatás után szintén az Orbán-kor-
mány végzi el.

Blázsovics Lívia arra is emlékeztetett, hogy a
Budavári Palota környezetének rendezését több-
ször is megígérte a Gyurcsány-Bajnai kabinet,
elõször 2004-ben, majd 2007-ben. Különös, az
itt élõk ellenérzéseit kiváltó ötleteik között a
Várszínház luxusszállodává alakítása éppúgy sze-
repelt, mint a Várkert Bazárt romkocsmaként
történõ hasznosítása – terveik közös vonása álta-
lában az üzleti célú felújítás volt. Érdemi elõrelé-
pést végül egyetlen területen sem sikerült felmu-
tatni 2002 és 2010 között. A Dísz téri volt
Honvéd Fõparancsnokság romos épületének
felújítását is az Orbán-kormány valósítja meg, a
munkálatok ez év tavaszán fejezõdhetnek be.
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Országgyûlési választás 2014
Választási tájékoztató

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. április
06. napjára tûzte ki az országgyûlési képviselõk
választását.

Az országgyûlési képviselõk választásáról szóló
2011. évi CCIII. törvény alapján az újonnan
megalakuló parlamentben a képviselõk száma
199 fõ lehet, 106 országgyûlési képviselõt egyéni
választókerületben, 93 országgyûlési képviselõt
országos listán kell megválasztani.

A választások tisztaságát a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvényben rögzített ga-
ranciális elemek biztosítják.

A magyarországi lakcímmel rendelkezõ vá-
lasztópolgárok automatikusan felkerülnek a
szavazásra jogosultak központi névjegyzékébe.
Az állandó lakóhely szerinti szavazóköri névjegy-
zékbe való felvételrõl minden szavazásra jogosult
2014. február 17 –ig értesítést kapott. Az a név-
jegyzékben szereplõ állampolgár, aki nem kapta
meg az értesítõt, a Helyi Választási Irodától új ér-
tesítõt kérhet.

A szavazóköri névjegyzék a Helyi Választási
Irodán megtekinthetõ.

A magyarországi lakcímmel rendelkezõ válasz-
tópolgár kérheti
l nemzetiséghez tartozásának
l szavazási segítség iránti igényének 
l személyes adatai kiadása megtiltásának bejegy-
zését a központi névjegyzékbe

A szavazásról

Az országgyûlési képviselõk választása egy-
fordulós.
Szavazni 2014. április 6-án, vasárnap reggel 6

órától este 19 óráig lehet, a lakóhelye szerint
kijelölt, az értesítõn feltüntetett szavazókör-
ben.
Magyarországi lakóhellyel rendelkezõ vá-

lasztópolgár egy egyéni választókerületi jelölt-
re, és egy pártlistára szavazhat,
Magyarországi lakóhellyel rendelkezõ, és a

névjegyzékben nemzetiségi választópolgár-
ként regisztrált választópolgár egy egyéni vá-
lasztókerületi jelöltre, és nemzetiségének listá-
jára, ha nemzetiségi listát nem állított, pártlis-
tára szavazhat.
Magyarországi lakóhellyel nem rendelkezõ

választópolgár pártlistára szavazhat.
A szavazás céljára a szavazóhelyiségekben két

szavazófülke kerül felállításra.

Az elsõként szavazó választópolgár jelenlété-
ben – aki a szavazatszámláló bizottság tagja és a
jegyzõkönyvvezetõ nem lehet - a szavazatszámláló
bizottság a szavazás megkezdése elõtt az urnák ál-
lapotát megvizsgálja.  

Az urnákat az elsõként szavazó választópolgár
jelenlétében kell lezárni úgy, hogy azokból az ur-
na szétszedése nélkül ne lehessen szavazólapot el-
távolítani.

Ezt követõen a szavazatszámláló bizottság az ur-
nába ellenõrzõ lapot helyez, amely tartalmazza az
ellenõrzõ lap elhelyezésének idõpontját, vala-
mint a szavazatszámláló bizottság jelen lévõ tagja-
inak és az elsõként szavazó választópolgárnak az
aláírását.

A szavazás idõtartama alatt a szavazóhelyiség-
ben a választópolgárok csak a választójog gyakor-
lásához szükséges ideig tartózkodhatnak.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár sza-
vazhat, aki a névjegyzékben szerepel.

A névjegyzékbe a szavazatszámláló bizottság
nem vehet fel választópolgárt.

A szavazatszámláló bizottság – a személyazo-
nosság és a lakcím megállapítására alkalmas iga-
zolvány alapján – megállapítja a szavazni kívánó
személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a név-
jegyzékben. 

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a
választópolgárt, aki nem tudja személyazonossá-
gát és lakcímét hitelt érdemlõen igazolni, vagy
nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegy-
zékben, illetve aki már szavazott, vagy megtagadja
a szavazólap átvételének a névjegyzék aláírásával
történõ igazolását.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazat-
számláló bizottság átadja a választópolgár részére
a szavazólapot és a borítékot. A szavazólapot a vá-
lasztópolgár jelenlétében kell lebélyegezni. A sza-
vazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken
saját kezû aláírásával igazolja. Az írásképtelen vá-
lasztópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a
szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a név-
jegyzéket.

A szavazatszámláló bizottság, amennyiben azt a
választópolgár kéri szükség esetén – a választópol-
gár befolyása nélkül – megmagyarázza a szavazás
módját.

A szavazólap kitöltéséhez szavazófülke áll a vá-
lasztópolgár rendelkezésre. A szavazófülke hasz-
nálatára a választópolgár nem kötelezhetõ. A sza-
vazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó tar-
tózkodhat a szavazófülkében. 

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetõ-
leg akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadá-
lyoz a szavazásban, más választópolgár – ennek
hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagja
együttesen – segítségét igénybe veheti.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazó-
lapon lehet, az egyéni választókerületi jelölt ne-
ve és az egyik területi lista feletti körbe tollal írt,
egymást metszõ két vonallal: + vagy x jellel.
Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem ve-
hetõ figyelembe.

A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltéte-
leknek megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon
bármilyen megjegyzést tettek.

A választópolgár a szavazó lapot borítékba teszi
és a szavazatszámláló bizottság elõtt urnába helyezi. 

Ha a választópolgár a borítéknak az urnába tör-
ténõ helyezése elõtt jelzi, hogy a szavazólap kitöl-
tését elrontotta, a rontott szavazólapot a bizottság
bevonja, helyébe új szavazólapot ad ki.

A bizottság a rontott szavazólap helyett újat –
választópolgáronként és szavazólap fajtánként –
csak egyszer adhat ki.

A szavazatszámláló bizottság elnöke 19 órakor
bezárja a szavazóhelyiséget. Azok a választópol-
gárok, akik a szavazóhelyiségben vagy annak elõ-
terében tartózkodnak, még szavazhatnak. Ezután
a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

Átjelentkezés másik szavazókörbe:

Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be,
akik, a szavazás napján Magyarországon, de a ma-
gyarországi lakóhelyüktõl eltérõ helyen kívánnak
szavazni.

Tehát, aki a szavazás napján nem a lakóhelye
szerinti szavazókör területén tartózkodik, csak
akkor élhet választási jogával, ha az állandó lakó-
helye szerinti szavazóköri névjegyzékben szere-
pel, és elõzetesen kezdeményezte a lakóhelye
szerinti Helyi Választási Iroda vezetõjétõl (jegy-
zõ) a lakcímétõl eltérõ átjelentkezést. 

Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely sze-
rinti jelöltekre lehet szavazni.

Az átjelentkezést a szavazás helyéül kért település
megjelölésével 2014. április 4-én 16.00 óráig le-
het kérni a www.valasztas.hu oldalon, levélben,
vagy személyesen a lakóhelye szerint illetékes vá-
lasztási irodától (kérelem minta a www.valasztas.
hu honlapon)

Amennyiben az átjelentkezést követõen a vá-
lasztópolgár meggondolja magát, 2014. április 4-
én 16.00 óráig visszavonhatja, vagy módosíthatja
átjelentkezési kérelmét.

A Budapest, I. kerületbe átjelentkezõ választó-
polgárok szavazataikat a 3. számú szavazókörben
adhatják le (Budavári Mûvelõdési Ház - Buda-
pest, Bem rkp. 6.).

Fontos azt is tudnia, hogy a Helyi Választási
Iroda vezetõje, vagyis a jegyzõ nem papíralapú
igazolást ad ki, hanem közvetlenül felveszi a vá-
lasztópolgárt az érintett szavazókör névjegyzé-
kébe.

A magyarországi lakcímmel rendelkezõ,
de a szavazás napján külföldön tartózkodó
(pl.: ott dolgozó, tanuló, turista) magyar
választópolgárok szavazása:

Aki a szavazás napján elõreláthatólag külföl-
dön szeretne élni a választójogával, annak legké-
sõbb 2014. március 29-ig kell kérnie felvételét a
külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi la-
kóhelye szerint illetékes jegyzõtõl. A kérelem be-
nyújtható személyesen, levélben, a www.
valasztas.hu honlapon, vagy – ügyfélkapus re-
gisztráció esetén – a www.magyarország.hu hon-
lapon.

A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel
rendelkezõ választópolgárok kizárólag Magyar-
ország külképviseletein szavazhatnak, levélben
nem!

Magyarország külképviseleteinek (nagykövet-
ségeinek, fõkonzulátusainak) elérhetõségei meg-
találhatók a Külügyminisztérium honlapján.

Magyarországi lakcímmel nem rendelkezõ
magyar választópolgárok is szavazhatnak az
országgyûlési választásokon, amennyiben a
Nemzeti Választási Irodától kérik felvételüket a
névjegyzékbe. A regisztrációhoz érvényes magyar
személyi azonosító, érvényes magyar útlevél, ho-
nosítási okirat vagy állampolgársági bizonyítvány
szükséges.

Mozgásában korlátozott választópolgár
szavazása (szavazás mozgóurnával)  

A helyi választási iroda a mozgóurnát igénylõ sza-
vazópolgárt felveszi a mozgóurnát igénylõ válasz-
tópolgárok névjegyzékébe.

A mozgóurna iránti kérelmet (www.valasztas.
hu honlapon) a szavazóköri névjegyzékben sze-
replõ, mozgásában egészségi állapota vagy fogya-
tékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt válasz-
tópolgár nyújthatja be.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl.: kényelmi
szempontok miatt) kéri, annak kérését a Helyi
Választási Iroda, illetve a szavazatszámláló bizott-
ság elutasítja.

A mozgóurna iránti kérelemnek legkésõbb
2014. április 4-én 16.00 óráig kell beérkezni a
helyi választási irodához, ezt követõen a szava-
zás napján, 2014. április 6-án (vasárnap)
15.00 óráig pedig attól a szavazatszámláló bi-
zottságtól lehet igényelni, ahol a választópol-
gár a névjegyzékben szerepel.

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia
kell a választópolgár nevét, születési nevét, szüle-
tési helyét, anyja nevét, és – amennyiben a válasz-
tópolgár a szavazókör területén, de nem a beje-
lentett lakcímén tartózkodik a szavazás napján –
tartózkodási helyének címét, ahová a mozgóurna
kivitelét kéri, valamint a mozgóurna-igénylés
okát.

Figyelem!
Az az állampolgár, aki a szavazás napját megelõzõ
április 4-én, pénteken, 16.00 óráig nem kérte át-
jelentkezését, és az intézmény (kórház, idõs ott-
hon, bv….stb.), ahol a szavazás napján tartózko-
dik, nem a lakcíme szerinti szavazókörben van,
még akkor sem adhatja le szavazatát az intéz-
ménybe ki vitt mozgóurnába, ha egyébként az in-
tézmény címe szerinti településen, de más szava-
zókör területén van a bejelentett lakóhelye. Csak
abban a kivételes esetben nincs szükség átjelent-
kezésre, ha fentebb megnevezett intézmény
ugyanazon szavazókör területén van, mint a vá-
lasztópolgár lakcíme.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazó-
körben „hagyományos módon” nem szavazhat,
kizárólag mozgóurnával! 

Települési szintû lakóhellyel rendelkezõ
választópolgárok szavazása

Amennyiben a választópolgár települési szintû
lakcímmel rendelkezik, tehát azon választópol-
gárok részére a szavazás lehetõsége, akiknek lakcí-
me csak a Budapest, I. kerület megnevezést tartal-
mazza, a Helyi Választási Iroda által kijelölt szava-
zókörében adhatja le szavazatát. Ez a Budapest, I.
kerületben a 3. számú szavazókör (Budavári
Mûvelõdési Ház - Budapest, Bem rkp. 6.)

Amennyiben a polgár települési szintû lakcím-
mel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi vá-
lasztási irodától vagy a Nemzeti Választási
Irodától – kell kérnie a regisztrációját.

Nemzetiségi regisztráció

Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tarto-
zik, 2014. január 1-tõl kérheti, hogy nemzetiségi
választópolgárként szerepeljen a névjegyzéken.
Így a 2014. évi õszi nemzetiségi önkormányzati
választásokon is szavazhat majd.

A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az
országgyûlési választáson: 
– ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi vá-
lasztópolgár (egy egyéni jelöltre és az országos
pártlistára) vagy
– ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor ki-
fejezetten kéri, hogy az országgyûlési választásra
is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának ha-
tálya, pártlista helyett nemzetiségi listára szavaz-
hat (az egyéni jelölt mellett).

A nemzetiségi listával a nemzetiségek kedvez-
ményes mandátumot szerezhetnek az Országgyû-
lésben. Amennyiben a választópolgár kérte a
nemzetiségi regisztrációját, de az adott nemzeti-
ségnek nincs nemzetiségi listája, akkor az adott
nemzetiségi lista helyett automatikusan pártlistá-
ra szavazhat (az egyéni képviselõjelölt mellett).

Magyarországon elismert nemzetiségek: a bol-
gár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az ör-
mény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlo-
vák, a szlovén és az ukrán.

Választójoga gyakorlásához segítséget
igényelhet, az alábbiak szerint:

A fogyatékossággal élõ választópolgár 2014. janu-
ár 1-tõl a következõ segítséget igényelheti válasz-
tójogának gyakorlása érdekében:
l Braille – írással készült értesítõ megküldése
l könnyített formában megírt tájékoztató anyag
megküldése
l akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása
l mozgóurna igénylése
A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által vá-
lasztott segítõ, vagy ha ilyen személy nincs jelen,
akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja is se-
gítségére lehet.

Választási kampány

A választási kampányidõszak 2014. február 15-
tõl kezdõdött és a szavazás napján 2014. április 6-
án a szavazás befejezéséig 19.00 óráig tart. 

A szavazóhelyiséget magában foglaló épület-
nek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló be-
járatától számított 150 méteres távolságon belül
– közterületen – választási kampánytevékenység
2014. április 6-án nem folytatható.

A szavazás napján a közvélemény-kutatást vég-
zõ személy abba az épületbe, amelyben a szavazó-
helyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat
semmilyen módon sem zaklathatja, és csak az
épületbõl kilépõket kérdezheti meg. Az ilyen mó-
don készített közvélemény-kutatás eredményét is
csak a szavazás befejezése után szabad nyilvános-
ságra hozni. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy aki-
nek érdekében elhelyezték, 2014. május 6-án
16.00 óráig köteles eltávolítani.

dr. Nagy Teodóra 
a Helyi Választási Iroda vezetõje

AA  HHeellyyii  VVáállaasszzttáássii  IIrrooddaa  vveezzeettõõjjee::  
DDRR..  NNAAGGYY  TTEEOODDÓÓRRAA,,  jegyzõ
Cím: 1014 Kapisztrán tér 1. 

Telefonszám: 458-3015, 
telefax: 458-3001

A választások elõkészítésével, lebonyolításával
kapcsolatos jogi, szervezési tájékoztatás, 

felvilágosítás kérhetõ a
HHeellyyii  VVáállaasszzttáássii  IIrrooddaa  
hheellyyeetttteess--vveezzeettõõjjééttõõll::  
FFeekkeettee  SSáánnddoorrnnééttóóll,,

a 458-3093 telefonszámon, illetve személyesen
(1014 Kapisztrán tér 1.).

VVáállaasszzttáássii  IInnffoorrmmáácciióóss  SSzzoollggáállaatt::  
TTÓÓTTHH  AALLEEXXAANNDDRRAA

Cím: 1014 Kapisztrán tér 1. 
Telefonszám: 458-3015

NNéévvjjeeggyyzzéékkkkeell  kkaappccssoollaattooss  
iinnffoorrmmáácciióókk  

(igazolás, okmányokkal kapcsolatos tájékoztatók): 
KKEERRNN  VVIIKKTTÓÓRRIIAA

Cím: 1014 Kapisztrán tér 1. 
Telefonszám: 458-3092

Milyen okmányok 
kellenek a szavazáshoz?

Szavazni a következõ érvényes okmányok
együttes bemutatásával lehet:
a) a lakcím igazolására is alkalmas, érvényes
személyazonosító igazolvány , vagy 
b) lakcímigazolvány és
s személyazonosító igazolvány, vagy 
s útlevél, vagy
s 2001. január 1-jét követõen kiállított (kár-

tya formátumú) vezetõi engedély.
Lejárt érvényességû okmányokkal nem lehet
szavazni, ez esetben a szavazatszámláló bizott-
ság visszautasítja a választópolgárt. A választó-
jog gyakorlása érdekében fontos, ezért kérjük,
ellenõrizzék, vizsgálják meg okmányaik érvé-
nyességét, és idõben gondoskodjanak az ér-
vényes dokumentumok beszerzésérõl.
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Testvérvárosi kapcsolataink

Munkácson járt az Önkormányzat vezetése

Kerületünk testvérvárosából, Regensburgból ér-
keztek cserediákok a Kosztolányi Dezsõ Gimná-
zium meghívására. A német iskolások a Város-
házán is látogatást tettek, ahol a polgármester fo-
gadta õket.

„A diákok szülei még emlékezhetnek arra, mi-
lyen érzés egy olyan Európában élni, amelyet vas-
függöny szabdal ketté. Mára Európa megnyílt,

szabadon felfedezhetõ; ahhoz azonban, hogy a
nemzetek polgárai jobban megismerjék egy-
mást, elengedhetetlen a nyelvek elsajátítása” –
mondta el dr. Nagy Gábor Tamás a hivatalában
rendezett találkozón. 

A polgármester arról számolt be, hogy a
Regensburggal kialakított testvérvárosi kapcso-
latukkal lényegében egyidõs a Kosztolányi Dezsõ

Gimnázium és a Goethe Gimnázium együttmû-
ködésével létrejött csereprogram. Évrõl évre
újabb kerületi diákok látogathatnak el Német-
országba, regensburgi családokhoz, s ugyanígy a
testvérvárosunkból is rendszeresen érkeznek
vendégek. 

„Rendkívül megtisztelõ számunkra, hogy a
cserediák-programunkat Budavár, illetve
Regensburg polgármestere egyaránt támogatja,
mindketten kiemelt figyelmet fordítanak arra,
hogy a német és a magyar fiatalok közti kapcsola-
tokat erõsíteni tudjuk” – mondta a Kosztolányi
Dezsõ Gimnázium igazgatója, Stelzelné Szabó
Erzsébet.

„Még nem jártam Budapesten, ezért jelentkez-
tem egy pályázat keretében erre az útra” – mesél-
te el lapunknak az egyik cserediák, Luc Sturm. A
fiúnak nagyon tetszettek az impozáns budapesti
hidak, a különleges sárga villamosok, valamint a
lenyûgözõ esti panoráma, és sorra dicsérte az is-
kola által szervezett programokat. 

Útitársa, Paula Koessler beszámolójában azt
emelte ki, hogy rendkívül érdekes volt számára
betekinteni egy magyar család életébe. A lány
azt mondta: nem lát nagy különbséget abban,
ahogyan az emberek nálunk, illetve náluk él-
nek, ugyanakkor jó érzés volt megtapasztalni
azt a kedvességet és figyelmességet, amelyben
vendéglátóik részesítették õket ittlétük egy hete
alatt.                                                                             -d-

Regensburgi diákok a Városházán

A Budavári Önkormányzat testvérvárosi kap-
csolatait elsõsorban a közép-európai országok fõ-
városainak belvárosi kerületeivel, valamint hatá-
ron túli magyar városokkal alakította ki. A prog-
ram rendeltetése, hogy a városok megerõsítsék
kapcsolataikat és lehetõséget teremtsenek egy-
másnak arra, hogy lakosaik találkozhassanak
egymás kultúrájával, vendégszeretetével, gasztro-
nómiájával, hagyományaival. Az együttmûkö-
dést megalapozva, márciusban járt kint az önkor-
mányzati delegáció Munkácson. A kapcsolatfel-
vételrõl dr. Nagy Gábor Tamás polgármestert kér-
deztük.

s Miért épp Munkácsra esett a választás?
A Budavári Önkormányzat már jó ideje egy tu-
datos nemzetközi kapcsolatépítést tûzött ki cé-
lul. Ennek 2-3 sarkalatos elve van. Az egyik
ilyen, a testvérvárosi kapcsolatok létesítése a ha-
táron túl élõ magyar közösségekkel és történel-
mi városokkal, amelyek valamilyen módon kö-
tõdnek a Budai Várhoz. Így már egy nagyon gyü-
mölcsözõ és jó partnerséget alakítottunk ki a
muravidéki Lendvával, a délvidéki Zentával.
Hosszú évek óta együttmûködünk az erdélyi
Székelyudvarhely önkormányzatával, városával.
Illetve ha körülnézünk északi szomszédunknál,
Felvidéken Pozsony Óvárosa, és tõlünk nyuga-
tabbra pedig Bécs elsõ kerülete már testvérváro-
sunk. Ha jól végig gondoljuk egy terület feltétle-
nül ide kívánkozott még, a kárpátaljai magyar-
ság egyik települése, Munkács. Lengyel Zoltán
polgármester meghívására, március elején egy
hivatalos önkormányzati delegáció látogatott el
Munkács városába. Egy nagyon izgalmas idõ-
pontban voltunk ott. Akkor, amikor éppen
Ukrajna területi egysége, szuverenitása, az
Európai Unióhoz és az európai értékekhez való
kapcsolata, nyíltan, kézzelfoghatóan került na-
pirendre. 

sMilyen tapasztalatokat szerzett Munkácsról?
Egy rendkívül dinamikus történelmi múlt után
egy nagyon szép jövõbeli lehetõség elõtt álló kö-
zösséget és annak a vezetõségét ismerhettük meg.
Példaértékûnek tartom azt a sokszínû, sok kultú-
rájú, sok nemzetiségû és vallási hátteret ötvözõ
együttélést, ami Kárpátalját és ezen belül
Munkácsot jellemzi. Örülök ennek az együttmû-
ködésnek Munkács és Budavár között, mert úgy
vélem, hogy ez egy olyan közösség, amely nem azt

nézi, hogy honnan, mit kell kapniuk, ha-
nem önmaga hajlandó tenni, dolgozni,
megváltoztatni a körülményeket. Szorga-
lomra, kitartásra utal Munkács neve is,
már a honfoglaló magyarok úgy vélték,
hogy elég munkás, fáradságos dolog végig
menni ezeken a hegyeken, megmászni
ezeket a bérceket nem messze a Vereckei-
hágótól. 
sMilyen jelentõséggel bír a Munkáccsal való
együttmûködés?
A munkácsi vár, azon kevés magyar várak
közé tartozik, amelyet nem pusztítottak el
a Rákóczi-féle szabadságharc után, nem
romboltak le, nem robbantottak föl, mint
az ellenállás potenciális fészkeit. Egy en-
nél keserûbb sorsa lett ennek a várnak.
Munkács vára évtizedekig vagy talán
mondhatni évszázadokig a magyar sza-
badság jelképe volt.  Azonban a császári
önkény a magyar rabság fellegvárává tette.
Ide szállították a politikai foglyokat.
Kevesen tudják, hogy a Martinovics-össze-
esküvésben vád alá helyezett Kazinczy
Ferenc börtön büntetését Budán kezdte
meg, de Munkácson fejezte be. Kufstein
mellett a másik nagy várbörtön a keleti vé-
geken, Munkácson volt, a magyar szabad-
ság egykori jelképes helyszínén. A magyar
ügyért rabságot elszenvedõk, mártíriuma

itt történt meg ezen a helyen. Nagyon sokan ke-
gyetlen várfogságot szenvedtek. Ennek köszönhe-
tõen maradt épségben a vár, ez egy nagy történel-
mi érték, de a magyar kultúra, a magyar politika
történetben nagyon fájdalmas jelentéssel bõvült. 

Az együttmûködésünk egyik feladata, lehetõsé-
ge éppen abban rejlik, hogy kialakítsuk és tovább
gazdagítsuk azt a tárgyi kultúrát, amely a magyar-
ság emlékeit õrzi Munkácson és ezt a várat végre
méltó helyére emeljük. Hiába van ott Petõfi em-

léktáblája, mellszobra a várban, ha a magyar isko-
lai oktatásnak nem része az a vers, amit Petõfi ott
írt, amelyben éppen a magyar rabokért, a magyar
rabság felett érzett elkeseredésének ad hangot.

Miközben a nemzeti jelképeink, nagyon sok
határon túli magyar közösség esetében provoká-
ciók vagy rongálások céltáblái és a helyi hatósá-
gok is akadályozzák a hagyomány ápolását, a tör-
ténelmi örökség továbbvitelét, Munkácson nem
ez a jellemzõ. Nagyon jó volt látni, hogy a város ve-
zetése visszaállította a csehszlovák megszállás alatt
lerombolt turul emlékmûvet és néhány év óta ott
díszíti a munkácsi vár fokát az a nemzeti jelké-
pünk, amelyet bizony nagyon sokfelé gyanakvás,
ellenszenv vesz körül. A magyarok mellett élõ ru-
szinok vagy rutének, ukránok, románok büszkék
erre a hagyományra, erre a városra és mindent a
legnagyobb egységben tudtak megvalósítani.
Munkács, a nemzeti együttélés és a nemzetek kö-
zötti együttmûködés szempontjából igazán szép
példája lehetne annak, amit mi autonómia vagy
kulturális önrendelkezés kapcsán szeretnénk lát-
ni szerte a Kárpát-medencében.
sMik a közös jövõbeni tervek?

Tervezzük, hogy május 21-én, itt, Budavárott ír-
juk alá azt a testvérvárosi együttmûködést,
amely hivatalossá teszi majd a kapcsolatfelvé-
telt. A már több mint 10 éve, szeptember elején,
a Budai Vár 1686-os visszahívásának évforduló-
ja alkalmából megszervezett Magyar Nyelv és
Könyv Ünnepe a Budai Várban címû rendez-
vény sorozat, ez évi, 2014-es díszvendége éppen
Kárpátalja és Munkács lesz. Aki teheti látogas-
son el a Mátyás-templom mellett megtartandó
könyvünnepre. Egy olyan tájegység mutatkozik
majd be, amely a mai magyar hivatalos nyelvjá-
rásnak az õsi szülõhazája, az északkeleti magyar
dialektusé, amely késõbb a Vizsolyi Biblia fordí-
tása, valamint Balassi költészete miatt vált a hi-
vatalos magyar nyelvvé.                                 Farkas N.

„Az éjszaka és a hajnal festõjének” nevezte mélta-
tója Benkõ Cs. Gyulát, akinek portréiból és táj-
képeibõl február 27-én nyílt kiállítás a Várnegyed
Galériában.

A Ferenczy Noémi-díjas mûvész Beszédes ar-
cok, regélõ tájak címû tárlata a télutón mediter-
rán hangulatot varázsolt a kiállítóterembe. „Esti
séta” címû képén egy kutyasétáltató öregúr halad
a boltív alatt, az „Éjféli körmenet” címû festmé-
nyen falusi templom körül kanyarog a tömeg.
„Hegyek ölén, tó partján” járunk és a tájképek
idilli világát egy-egy portré töri meg. Kiss Dénes
íróé, Szervátiusz Jenõ szobrászmûvészé, dr. Koch
Sándor virológusé, a költõ Weöres Sándoré, a
dédapa Schedel Istváné és számos közismert kor-
társ jó baráté. A mûvész kizárólag négyzet alakú
képeket fest, az esztéta szerint ez a jelkép a tökéle-
tesség szimbóluma.

A tárlóban számos alkalmi érme tanúskodik
arról, hogy a mester különleges kisplasztikákat

készített mások mellett Móricz Zsigmondról,
Rotterdami Erasmusról, Hadik Andrásról.

A megnyitón Incze Ildikó, a galéria vezetõje
Kiss Dénes: Az én magányom címû versét,
Lepesi-Benkõ Réka – a mûvész lánya – Kodály
Zoltán: Nauszika címû dalát adta elõ. 

A tárlatot megnyitó dr. Feledy Balázs mûvé-
szeti író bevezetõjében elmondta, hogy Benkõ
Cs. Gyula Nógrád megyében töltötte gyermek-
és ifjúkorát, innen, e „madáchi tájból” ered a
tájhoz való vonzalma. Itáliai élményeit és az
olasz táj hangulatát ülteti át a magyar környe-
zetre. Képein, a lebegve láttatott tájban semmi
sem egészen konkrét. A mûvész személyes,
egyedi  üzenetekkel teremti meg az atmoszférát,
ezért támad kedvünk ezekben a tájakban ba-
rangolni.

A festõ portréi nem csupán arcfestmények, ha-
nem politikai, társadalmi vonzalmakról tanúsko-
dó világnézeti állásfoglalások is. 

Benkõ Cs. Gyula a mûvészet, a tudomány és a
technika iránt egyaránt érdeklõdik. Formater-
vezõ szakon tanult, szakterülete a színdinamika
volt, innen indult sok évtizedes festõi pályája. A
Jégverem utcában élõ mûvész év végén tölti be
75. évét, a nyáron veszi át aranydiplomáját az
Iparmûvészeti Fõiskolán. A tárlat április 5-ig te-
kinthetõ meg a Várnegyed Galériában.           R.A.

Ismerõs arcok, varázslatos tájak

Testvérvárosi együttmûködésrõl tárgyalt Nagy Gábor Tamás,
Budavár polgármestere és Lengyel Zoltán, Munkács polgármestere

Magyar Nemzeti Galéria
(I.,Budavári Palota, B épület, elõadóterem)
A Nyolcadik templom - Bálint Endre mûvészete címû
kiállításhoz kapcsolódóan a Magyar Nemzeti Galéria
tematikus elõadásokkal várja az érdeklõdõket.
22001144..  mmáárrcciiuuss  2233..,,  1166  óórraa:: Bálint Endre mûvészete az
1950-es években - Szeifert Judit mûvészettörténész
elõadása.
22001144..  áápprriilliiss  66..,,  1166  óórraa:: Bálint Endre, az író - Tüskés
Anna irodalomtörténész elõadása.
22001144..  áápprriilliiss  2277..,,  1166  óórraa::  Arany és fekete. Bálint Endre
bibliája - Schilling Sára mûvészettörténész elõadása.
Az elõadásokon való részvétel ingyenes. További infor-
máció: www.mng.hu

Mesemúzeum
(I., Döbrentei u.)
MMáárrcciiuuss  2222..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::
Könyvdoktor Zorka segít elrongyo-
lódott, szakadt, agyonolvasott me-

sekönyveidet rendbe hozni. 
MMáárrcciiuuss  2233..,,  vvaassáárrnnaapp  1111  óórrááttóóll::  A rettenthetetlen ke-
fir - avagy a konyhaasztal lovagja. A Kompánia Színházi
Társulat interaktív drámafoglalkozása.
MMáárrcciiuuss  2299..,,  sszzoommbbaatt    1111  óórrááttóóll:: zenés könyvbemutató
és író-olvasó találkozó. A Beszélõ babakezek az egyik
legnépszerûbb minivilág könyvsorozat, melynek idén
tavasszal jelenik meg a harmadik kötete. 
MMáárrcciiuuss  3300..,,  vvaassáárrnnaapp  1111  óórrááttóóll  ::  Mesés-zenés világjá-
rás Kovácsovics Fruzsival: Távol-Kelet. Belekóstol-
hattok néhány helyi népszokásba, megismerhettek pár
helyi ételt. Zene és tánc is lesz! 

Budavári Polgári Szalon
(I., Fõ u. 28.)
MMáárrcciiuuss  2200..,,  ccssüüttöörrttöökk,,  1199..0000  óórraa::    A Fidelitas I. kerü-
leti szervezete vendége Boros Bálint Levente politoló-
gus: Fiatalok vs. politika? 
MMáárrcciiuuss  2277..,,  ccssüüttöörrttöökk  1188..0000..  óórraa: Szánthó  Miklós ve-
zetõ elemzõ – Alapjogokért Központ: Az új választójo-
gi rendszer.  A programok ingyenesek, mindenkit sze-
retettel várnak.

Budapesti Történeti Múzeum
(I., Szent György tér 2.)
Eltûnõ Núbia címmel Lantai-Csont Gergely fotóiból
látható válogatás a Vármúzeum metszettári kiállító te-
remben. Nyitva: április 21-ig. www.btm.hu

Vízivárosi Galéria
(II., Kapás u. 55.)
Festmények, szobrok, grafikák. Novotny Tihamér
gyûjteménye március 27-ig látogatható. Nyitva: kedd-
tõl péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig.
www.vizivarosigaleria.hu

Programok
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Társadalmi szervezetek,
közcélú feladatok, valamint

karitatív célok 2014 évi 
támogatására

A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat a 2014. évi költségvetésbõl biztosított pá-
lyázati keret felhasználására pályázatot hir-
det az I. kerületben mûködõ nemzetiségi ön-
kormányzatok, egyházi és civil szervezetek,
közösségek kulturális, mûvészeti és sport te-
vékenységének, valamint I. kerületi szociális,
egészségügyi és gyermekjóléti kiegészítõ
programok, karitatív célok támogatására. 

I. A pályázat céljai: 
1). Az I. kerülethez kötõdõen megvalósuló
konkrét és ellenõrizhetõ kulturális, mûvészeti
és sportrendezvények, programok, tevé-
kenységek támogatása, amelyek hozzájárul-
nak a kerületi lakosok ilyen irányú igényeinek
kielégítéséhez, szélesítik a színvonalas kultu-
rális kínálatot, tartalmas szabadidõ-eltöltést
kínálnak az érdeklõdõk számára, illetve az itt
élõk közösségi életét, ismereteinek bõvítését,
a helyi hagyományok ápolását szolgálják. 
2). Olyan, az Önkormányzat ellátási formáit
kiegészítõ programok támogatása, amelyek
részt vállalnak az I. kerületi lakosok számára
nyújtott szociális és egészségügyi, gyermek-
jóléti feladatok 2014. évi feladatok ellátásából
a következõ témakörökben: egészségügy,
egészségnevelés és betegség-megelõzés, re-
habilitáció, szociális segítségnyújtás, ifjúság-
védelem, gyermekjólét. 

II. A pályázók köre:
Az I. kerületben mûködõ alábbi szervezetek
nyújthatnak be pályázatot: 
- a helyi nemzetiségi önkormányzatok,
- gazdálkodó szervezetek, (gazdasági társa-
ságok),
- közhasznú szervezetek (közalapítványok
kivételével),
- bejegyzett kerületi civil szervezetek,
- egyházi közösségek

A magánszemélyek, önálló jogi személyi-

séggel nem rendelkezõ szervezetek esetében
a pályázóknak kötelezettségvállalót kell
megjelölnie. A kötelezettségvállaló a pályázó
által a pályázatban megjelölt, a pályázati
program végrehajtására, a támogatás pályá-
zó általi felhasználására és elszámolására a
támogatási szerzõdés aláírásával kötelezett-
séget vállaló jogi személy.
NNeemm  ppáállyyáázzhhaattnnaakk::
- jogi személyiséggel nem rendelkezõ szerve-
zetek illetve magánszemélyek, ha nem jelöl-
ne meg kötelezettségvállaló szervezetet,
- azok, akik korábban az Önkormányzattól
kapott pályázati támogatásukkal nem szá-
moltak el.
NNeemm  ttáámmooggaatthhaattóókk::  Támogatásban nem ré-
szesülhetnek, illetve nem jelölhetõk meg kö-
telezettségvállaló intézményként, akik:
- csõd, felszámolási vagy végelszámolási eljá-
rás alatt állnak,
- önkormányzati forrásból juttatott támoga-
tásra vonatkozó szerzõdésekben vállalt köte-
lezettségüket nem teljesítették,
- az igényelt támogatást más pályázaton már
elnyerték, illetve rendelkezésükre áll.

III. A pályázat benyújtásának
módja és határideje
A pályázat beadásához szükséges adatlap és
kapcsolódó kötelezõ mellékletei letölthetõk az
önkormányzat honlapjáról (www. budavar.hu
/Pályázatok) menüpontból, illetve ügyfélfoga-
dási idõben nyomtatványként átvehetõk a
Budapest Fõváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint).

AA  ppáállyyáázzaattii  aaddaattllaappoonn  ffeell  kkeellll  ttüünntteettnnii::
- a pályázó szervezet (kötelezettségvállaló
esetén a kötelezettségvállaló) azonosító ada-
tait (megnevezését, címét, számlaszámát,
felelõs vezetõjének nevét);
- bírósági bejegyzését (civil szervezet esetén)
- mûködési engedélyét a tevékenység folyta-
tásához (vállalkozó esetén)
- a pályázat lebonyolításáért felelõs személy
adatait;

- a pályázati program célját, megnevezését,
pontos helyszínét, idõpontját;
- a program teljes költségvetését, ezen belül
külön feltüntetve az önkormányzattól
igényelt támogatás összegét,                           
-    a program végrehajtásához tervezett for-
rásokat részletesen:
- a saját forrásokat,
- az önrész mértékét, 
- különbözõ forrásokból rendelkezésre
álló/igényelt támogatásokat,
- a pályázaton igényelt támogatás összegét.

AA  ppáállyyáázzaatt    kköötteelleezzõõ  mmeelllléékklleetteeii::
- a pályázó bemutatkozása (kitérve a pályázó
eddigi tevékenységére, kerületi vonatkozása-
ira);
- a program részletes leírása;
- a program részletes költségvetése;
- a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati
adatlap,
- a pályázó (kötelezettségvállaló) összeférhe-
tetlenséggel és érintettséggel kapcsolatos
nyilatkozata,
- Áfa-nyilatkozat,
- a nyilvántartását vezetõ szerv, illetve bíró-
ság által kiállított, egy évnél nem régebbi
cégkivonat, illetve igazolás arról, hogy a pá-
lyázó (kötelezettségvállaló) a nyilvántartás-
ban szerepel.
A mellékleteket maximum 1-1 A/4 oldal ter-
jedelemben kérjük csatolni.
AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássnnaakk  hhaattáárriiddeejjee::  22001144..
áápprriilliiss  2288..  hhééttffõõ,,    1188  óórraa
AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  mmóóddjjaa::
A pályázatokat kkéétt  eeggyymmáássttóóll  eellkküüllöönníítteetttt  ppééll--
ddáánnyybbaann,,  ddee  eeggyy  bboorrííttéékkbbaann kell benyújtani:
- személyesen benyújtható a Budapest
Fõváros I. kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1014
Budapest, Kapisztrán tér 1.) legkésõbb a jel-
zett határidõ napján az ügyfélfogadás végéig,
azaz 18.00 óráig. Az átvételrõl az Ügyfélszol-
gálat hivatalos igazolást állít ki.
- ppoossttaaii  úúttoonn a Budapest Fõváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal/Szervezési
Csoport részére (1014 Budapest, Kapisztrán

tér 1.).  A pályázat beérkezési határideje a fent
jelzett határidõ, ez esetben az érkeztetést
igazoló hivatalos önkormányzati bélyegzõ dá-
tuma az irányadó.

AA  lleezzáárrtt  bboorrííttéékkrraa  kkeerrüülljjöönn  ffeellttüünntteettééssrree::
„„TTáárrssaaddaallmmii  sszzeerrvveezzeetteekk,,  kköözzccééllúú  ffeellaaddaattookk,,
vvaallaammiinntt  kkaarriittaattíívv  ccééllookk  22001144..  éévvii  ppáállyyáázzaattii
ttáámmooggaattáássaa””  

IV. Pályázatok elbírálása:
EEllbbíírráálláássii  hhaattáárriiddõõ::  22001144..  mmáájjuuss  3300..
A pályázatokat az Elõkészítõ Munkacsoport
javaslatára a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselõ-testülete bírálja el.
A Képviselõ-testület döntésérõl valamennyi
érvényes pályázatot benyújtó pályázó írásban
értesítést kap.
ÉÉrrvvéénnyytteelleenn  aazz  aa  ppáállyyáázzaatt,,  aammeellyyeett::
- pályázni nem jogosult pályázó nyújtott be,
- határidõn túl nyújtottak be,
- a pályázati határidõ lejártakor nem tartal-
mazza hiánytalanul a formai kellékeket, az
elõírt adatokat, aláírást, illetve mellékleteket,
- az összeférhetetlenséggel, illetve az érin-
tettséggel kapcsolatos nyilatkozat nélkül
nyújtottak be.

V. Szerzõdéskötés menete:
A nyertes pályázó kiértesítésével egyúttal
postázásra kerül a megkötendõ Támogatási
szerzõdés 1. számú mellékletét képezõ banki
FELHATALMAZÓ LEVÉL azonnali beszedési
megbízás alkalmazására, amely aa  sszzeerrzzõõddééss--
kkööttééss  aallaappffeellttéétteellee..

A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerü-
let Budavári Önkormányzat támogatási szer-
zõdést köt, melynek menete:
- A pályázó a számlavezetõ pénzintézete által
záradékolt felhatalmazólevél 1 db eredeti pél-
dányát visszajuttatja a Szervezési Csoport ré-
szére, 
- A záradékolt felhatalmazólevél átvétele
után a Szervezési Csoport gondoskodik a
Támogatási szerzõdéshez kapcsolódó admi-
nisztráció elvégzésérõl.

A Támogatási szerzõdés tartalmazza az el-
nyert támogatás felhasználásának és elszá-

molásának módját. A szerzõdés aláírásával a
támogatott hozzájárul a támogatás felhasz-
nálásának ellenõrzéséhez, nevének, a támo-
gatás céljának, összegének, megvalósítási
helyének nyilvánosságra hozatalához, vala-
mint tudomásul veszi, hogy az esetlegesen el-
lene indult csõd-, felszámolási vagy végelszá-
molási eljárás esetében azonnali bejelentési
kötelezettséggel tartozik az Budapest I. kerü-
let Budavári Önkormányzat felé.

VI. A támogatás folyósítása:
A támogatás folyósítása a támogatási szerzõ-
désben rögzített pénzügyi és idõbeli üteme-
zésben történik. 

A támogatás folyósítása a szerzõdés sze-
rinti idõpontig, ill. teljesítésigazolás alapján a
támogató utalványozása alapján a meghatá-
rozott elõirányzat terhére, banki utalás útján
közvetlenül a támogatott bankszámlájára
történik. Amennyiben a program összköltsé-
ge a tervezetthez képest a szerzõdéskötés
után csökken, a támogatási összeg is arányo-
san csökken.

VII. Elszámolási kötelezettség:
A pályázat megvalósításának idõintervallu-
ma: aa  sszzeerrzzõõddééss  kkeellttééttõõll  22001155..  mmáárrcciiuuss  22..
nnaappjjaa..

A pályázónak a támogatás felhasználásáról
22001155..  mmáárrcciiuuss  2200--iigg kell elszámolnia részle-
tes szakmai beszámoló és pénzügyi összesítõ
benyújtásával – a Támogatási szerzõdés mel-
lékletét képezõ Elszámolási lap és Útmutató
alapján.  

VII. Pályázati információ
A pályázattal kapcsolatosan a Szervezési
Csoport munkatársai nyújtanak felvilágosítást
munkaidõben, az alábbi elérhetõségeken:
- Lipták Noémi tel.: 458-3068
- Mészáros Gabriella    tel.: 458-3056
Pályázati anyagokat nem küldünk vissza. A
pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvény-
telenné nyilvánításának jogát.

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Pályázati kiírás a társasház
által igényelhetõ felújítási hi-
telfelvétel támogatásához a
Budapest I. kerület Budavári

Önkormányzat Képviselõ-
testületének 12/2005. (VI.1.)

Kt. Rendelete alapján.

AA  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  ffeellttéétteelleeii::
Támogatás annak a társasháznak nyújtható,
amely a) az ingatlan-nyilvántartásban tár-
sasházként bejegyzésre került, (ennek hiá-
nyában a társasház alapító okiratát a
Földhivatalhoz benyújtották), és
b) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással,
köztartozással, a Budavári Önkormányzatot
megilletõ egyéb lejárt tartozással vagy a társas-
házközösség által felvett hitel-tartozással, és
c) építéshatósági engedélyköteles munkála-
tok esetében rendelkezik az építéshatóság
építési engedélyével, és
d) közgyûlési határozata alapján
felújítási alapot képez és a közgyûlés döntött
– a pénzintézettõl igényelt kölcsön visszafi-
zetéséhez megfelelõ mértékû fedezetet
nyújtó – a felújítási alap javára történõ befi-
zetési kötelezettségrõl, avagy a megemelt
közös költség fizetésének kötelezettségét
vállalta.
AA  ttáámmooggaattááss  kkiizzáárróóllaagg  aazz  aalláábbbbii  mméégg  eell  nneemm
vvééggzzeetttt  ffeellúújjííttáássii  ééss  kkoorrsszzeerrûûssííttééssii  mmuunnkkáállaa--
ttookkhhoozz  vveehheettõõ  iiggéénnyybbee::
(1), (a) az épület fõ tartószerkezeti elemeinek
felújítása, alap megerõsítése, talajvíz elleni
védelem,
(b) tetõ, tetõszerkezet, födémek, kémények
teljes vagy részleges felújítása;
(c) függõfolyosók, erkélyek tartószerkezete-
inek felújítása;
(d) lift felújítása,
(e) lépcsõház, egyéb közös használatra szolgá-
ló helyiségek teljes vagy részleges felújítása;
(f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban
lévõ épületgépészeti berendezések és veze-
tékhálózatok-különös tekintettel a gázveze-
ték rendszer- teljes vagy részleges felújításá-
ra, korszerûsítésére (a központi antenna, a
kaputelefon és a kábel tv berendezéseinek és
vezetékhálózatának kivételével),
(g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása,
ha az együtt jár az épület hõszigetelésének
javítását vagy a baleset megelõzést célzó
munkálatokkal,
(h) felszíni csapadékvíz elvezetése,
(i) villámvédelem.
(2) A támogatás kizárólag az (1) bekezdésben
meghatározott munkálatok elengedhetetle-
nül szükséges mértéket meg nem haladó ki-

vitelezési és bonyolítási költségeinek fedezé-
sére nyújtható
AA  ttáámmooggaattááss  mméérrttéékkee  ééss  ffeellttéétteelleeii::
(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás
mértéke a pénzintézettõl igényelt és általa
már jóváhagyott hitelösszeg
a.) 20 % - ig terjedõ óvadéki betét, maximum
5 millió Ft, valamint b.) a hitelösszeget terhe-
lõ banki kamat
- 30 %- a, a hitel futamidejének elsõ 5 évé-
ben,
- 65 %- a, a hitel futamidejének további 5
évében.
(2) Egy társasház egy évben belül csak egy
alkalommal kaphat támogatást.
(3) A társasház a Rendelet alapján újabb tá-
mogatást csak azt követõen
kaphat, amennyiben a pénzintézettõl koráb-
ban felvett kölcsönét már teljes
egészében visszafizette.
AA  ttáámmooggaattááss  iiddõõttaarrttaammaa  ((ffuuttaammiiddeejjee))  lleeggffeell--
jjeebbbb  1100  éévv..  (A vállalt idõtartamot a társasház
maga határozza meg.)
AA  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  mmóóddjjaa::
A pályázat benyújtásának módja: az erre a
célra rendszeresített nnyyoommttaattvváánnyyoonn,,  aa
sszzüükkssééggeess  mmeelllléékklleetteekkeett  ccssaattoollvvaa..
AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  hheellyyee::
Budapest Fõváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Iroda
(1014 Budapest I. Kapisztrán tér 1.)
AA  ppáállyyáázzaattookkaatt  ffoollyyaammaattoossaann,,  22001144..  áápprriilliiss
2233..  ((sszzeerrddaa))  1122..0000  óórrááiigg  lleehheett  bbeennyyúújjttaannii..

AA  ppáállyyáázzaattookk  eellbbíírráálláássáánnaakk  sszzaabbáállyyaaii::
A formailag és tartalmilag megfelelõ pályá-
zatokat az Önkormányzat 2014. június 30-ig
bírálja el, melyrõl írásban értesíti a társashá-
zakat.
A pályázatok elbírálása során - a rendelke-
zésre álló pénzösszeg erejéig - a pályázatokat
az alábbi sorrendben kell figyelembe venni:
- a volt állami, illetve önkormányzati tulajdo-
nú lakások privatizációja során alakult tár-
sasházak
- egyéb társasházak és lakásszövetkezetek.
A pályázati kiírás a helyben szokásos módon
kerül közzétételre.
A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyom-
tatvány Ügyfélszolgálati Irodáinkon (Bp. I.
Kapisztrán tér 1.) beszerezhetõ, valamint a
www.budavar.hu honlapunkról is letölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ
kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Vagyoni
Irodájánál. (Zakhar Péter, Tel: 458-3061)

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Felújítási hitelfelvétel támogatása
A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan,
2014. évre pályázatot ír ki a kerületi lakó-
épületek felújításának pénzügyi támogatá-
sára. A 2014. évi pályázatra kizárólag azok az
épületek pályázhatnak, ahol a közös tulajdo-
nú utcai homlokzatának, valamint tetõ- és
bádogos szerkezetének felújítását, kémény
tetõsík feletti részének felújítását, újraépíté-
sét kívánják elvégeztetni. A kiírás feltételei-
nek teljesítése esetén az épületek felújításá-
hoz vissza nem térítendõ önkormányzati tá-
mogatásban részesülhetnek.

Azok az épületek, melyek megfelelnek a
Fõvárosi felújítási pályázat feltételeinek (6 la-
kásosnál nagyobbak és korábban önkor-
mányzati tulajdonban voltak) a Fõvároshoz is
nyújthatnak be pályázatot, ha annak pályáz-
ható témái megegyeznek a kerületivel, ami-
nek feltétele a kerületi támogatás. Ebben az
esetben a kerületi elõminõsítéshez a kiválasz-
tott részletezett árajánlatot is csatolni kell.
AAzz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  áállttaall  --  vviisssszzaa  nneemm  ttéérríítteenn--
ddõõ  ttáámmooggaattáássrraa  --  eezzúúttoonn  mmeegghhiirrddeetteetttt  ppáá--
llyyáázzaatt  ffeellttéétteelleeii  aazz  aalláábbbbiiaakk::

I. A jelentkezés feltételei
1. A jelen kiírás szerinti pályázat benyújtása.
A pályázatot legkésõbb 22001144..  áápprriilliiss  1144--éénn
1122..0000  óórrááiigg kkeellll  eelljjuuttttaattnnii  aa  BBuuddaappeesstt
FFõõvváárrooss  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  PPoollggáárrmmeesstteerrii
HHiivvaattaall  ÜÜggyyffééllsszzoollggáállaattii  IIrrooddáájjáábbaa  (1014
Kapisztrán tér 1.). A jelentkezési adatlap az
ügyfélszolgálati irodákon szerezhetõ be, va-
lamint letölthetõ a www.budavar.hu honlap
pályázatok hasáb Vagyoni Iroda hivatkozás
alatt.
2. A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati pél-
dányban kell benyújtani.
2. Pályázni csak eddig el nem végzett mun-
kára lehet.

II. A pályázathoz csatolni kell
1. Közgyûlési jegyzõkönyvet (meghatalma-
zással és jelenléti ívvel együtt) az épület azon
döntésérõl, amelyben a felújítási munkát és a
hozzá biztosított pénzügyi forrást megszavazta.
2. Banki fedezetigazolást az épület nevére
szóló és a felújítás céljára elkülönített
összegrõl, mely legalább a teljes kiviteli
összeg (kivitelezés + mûszaki ellenõri díj +
tervezés stb.) 50%-a. (Ez az összeg a pályá-
zaton való indulás feltétele, a pályázaton
nyert támogatás függvényében a tényleges
önerõ változhat.)
3. Mûszaki leírást a tervezett munkáról (je-
lenlegi állapot, megvalósítandó cél, mûszaki
megoldás, stb.)

4. Homlokzat felújítás esetén mellékelni kell
kettõ db fényképet a homlokzatról, az épület
alaprajzát és homlokzatrajzát, illetve ezek hi-
ányában közölni kell a homlokzat szélességét
és magasságát.
5. Tetõ felújítás esetén szakértõi vélemé-
nyek szakhatósági kötelezések (fa- és gom-
baszakértõi, statikai szakvélemény).
6. A kivitelezõ tényleges árajánlatát, mely az
anyag és munkadíjat is tartalmazza a terve-
zett felújításról. (Tekintettel arra, hogy az
egyösszegû vagy a csak összesítõt tartalmazó
árajánlat nem elemezhetõ az ilyen árajánlat-
tal beadott pályázat nem értékelhetõ.) A fel-
újítási munka várható költsége magában fog-
lalhatja a kivitelezõi költségen kívül a mûszaki
ellenõr díját és az építési engedélyezési eljá-
rás költségeit. Abban az esetben, ha a kiviteli
munka 4 millió Ft kivitelezési költség feletti
csak versenyeztetés útján szabad vállalkozás-
ba adni (Legalább 3 azonos mûszaki tartalmú
kivitelezõi árajánlatot is be kell csatolni).
7. Azoknál a társasházaknál, ahol a közös
képviselõ nem a tulajdonostársak közül kerül
ki, a beadott pályázat jelentkezési lapját két
tulajdonosnak (Intézõ Bizottság, Szám-
vizsgáló Bizottság) is alá kell írnia.

III. Az elbírálás szempontjai
1.Az Önkormányzat elsõdlegesen azokat a
jelentõs felújítási munkákat kívánja támo-
gatni, melyek a városkép javítását (homlok-
zat, kapuzat, tetõ, kémény tetõsík feletti ré-
szének felújítását, újraépítését) segítik elõ.
(A kémények bélelésére jelen pályázat nem
biztosít lehetõséget.)
Ezen túlmenõen pályázni lehet belsõ udvari
homlokzat, függõfolyosó, valamint lépcsõház
felújítására is.
2.A városképi szempontból különösen le-
romlott állapotú, valamint a helyi védelem
alatt álló épületek, illetve az energetikai jel-
lemzõk javítását eredményezõ felújítási
munkák (homlokzat hõszigetelés, nyílászáró
csere) a pályázat elbírálásánál elõnyben ré-
szesülnek. Indokolt esetben a Képviselõ-tes-
tület a IV./1. pontban foglalt feltételektõl el-
térhet.
3. A támogatás mértéke összhangban van a
mûszaki állapottal, a városképi szempontok-
kal, valamint a keretgazdálkodás követelmé-
nyeivel.
4. A pályázat további indokolás nélkül eluta-
sítható:
- ha az a kiírás feltételeinek nem felel meg,
vagy
- ha a pályázónak tartozása van az Önkor-
mányzat felé, vagy

- ha a pályázó az Önkormányzat engedélye
nélkül reklámhálót helyez ki.
5.Karbantartás illetve beruházás jellegû
munka nem támogatható.
A pályázat elbírálása 2014. június 30-ig
megtörténik. A döntésrõl minden pályázó
írásbeli értesítést kap.

IV. Az adható támogatás összege
és kifizetésének módja
1. A vissza nem térítendõ felújítási támogatás
összegére az összes körülmény mérlegelése
alapján az Épület Felújítási Munkacsoport
tesz javaslatot és azt a Képviselõ-testület
hagyja jóvá. A támogatás lehetséges összege:
maximum bruttó 3 millió Ft, azzal, hogy a tá-
mogatás összege nem lehet több a társasház
által a felújítási számlán igazolt saját forrás
összegénél, és a felújítás összköltségének 40
%-át nem haladhatja meg.
2. A megítélt önkormányzati felújítási támo-
gatás az épület tulajdonosainak egészét
megilleti. Önkormányzati tulajdoni hányad
után többlet befizetés, kizárólag akkor eszkö-
zölhetõ, ha a tulajdonosok közgyûlési határo-
zattal rendkívüli befizetésrõl döntöttek.
3. A felújítási munkát a jelentkezési adatlap
mellékletében, valamint a pályázat elbírálásá-
ról szóló értesítõ levélben leírtak szerint kell le-
bonyolítani. Ha az épület a pályázathoz csatolt
eredeti kivitelezõi árajánlattól eltérõ szerzõdést
szeretne kötni, köteles elõzetesen az önkor-
mányzati megbízottal jóváhagyatni. Amennyi-
ben az épület nem a lebonyolítási rend szerint
teljesíti a felújítást, abban az esetben nem illeti
meg az odaítélt támogatás. Az elvégzett mun-
kával legkésõbb 2014. december 1-ig el kell
számolni. Az elszámolási határidõ – kérelem
alapján – egy esetben meghosszabbítható.

Ha a kivitelezési költség meghaladja az
elõirányzatot, akkor a többletköltség a pályá-
zót terheli. Ha a kivitelezési költség kevesebb,
mint az elõirányzat, akkor az önkormányzati
támogatás arányosan csökken.

A támogatás kifizetését a felújítás befeje-
zése után valamennyi szükséges irat (a tár-
sasház által megbízott mûszaki ellenõr és az
önkormányzati megbízott által kollaudált/
aláírt végszámla a részletezéssel együtt, át-
adás-átvételi jegyzõkönyv, felmérési napló
másolata, építési napló másolata) benyújtá-
sával lehet kérni. A Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat a támogatást a
munka befejezését igazoló kollaudálás illetve
a számla benyújtását követõ 15 banki napon
belül átutalja az épület számlájára.

Budapest I. kerület, Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testület

Épületfelújítási pályázat

Pályázati felhívás
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E-mail: varnegyed@budavar.hu Várnegyed

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

BBuuddaaii  Várban az Országház utcában 80 m2-es 3 szoba
hallos, nagy étkezõkonyhás, 2 bejáratos, 2 generációs, rep-
rezentatív dongaboltozatos, felújított, cirkófûtéses önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

PPaauulleerr  utcában polgári belméretû társasház III. (legfel-
sõ) emeletén 60 m2-es 2 szobás, nagy étkezõkonyhás, gáz-
fûtéses, napfényes, felújított öröklakás azonnal beköltöz-
hetõen eladó. Irányár: 17.5 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.  

BBuuddáánn a Krisztinavárosban hívóliftes modern ház teljes
legfelsõ emeletén lévõ  110 m2-es, 4 szobás, panorámás,
francia erkélyes, igényesen felújított, cirkófûtéses örökla-
kás parkolási lehetõséggel eladó. Irányár: 34,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.  

II..  Budai Vár közvetlen közelében a Donáti utcában pa-
norámás, polgári belméretû, azonnal beköltözhetõ, ala-
csony rezsiköltségû, egyedi gázfûtéses 41 m2-es örökla-
kás eladó. Irányár: 14,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-2203.  

AAttttiillaa  úton a Vérmezõ közelében bauhasus-társasház-
ban lévõ remek alaprajzi elosztású 90 m2-es, 3,5 szoba
hallos, összkomfortos, felújítandó öröklakás alkalmi áron
eladó. Irányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

BBuuddaaii  várban a Tóth Árpád sétány felé is nyíló 100 m2-
es, 3 szobás, 2 fürdõszobás, cirkófûtéses önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb vári lakás-
ra cserélhetõ. Csereirányár: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Várban az Úri utcában egyedi adottságú, a
Magdolna toronyra panorámás II. emeleti, 42 m2-es, erké-
lyes, verõvényes, jelenleg 1 szobás, de 1,5 szobássá is
visszaalakítható, felújított, gázfûtéses önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBaatttthhyyáánnyy téren 150 m2-es 2 generációs, 2 fürdõszobás,
erkélyes, panorámás önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó vagy 60-70 m2 körüli budai teraszos
öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 23,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii várban a Táncsics utcában 2 szintes, 2 apartman-
ként is használható nettó 100 m2-es, duplakomfortos ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy vár
környéki kisebb öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár:
34,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBaatttthhyyáánnyy téren felújított mûemlékház I. emeletén lévõ
90 m2-es  erkélyes, panorámás, cirkófûtés önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 14,5 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddáánn, a Vízivárosban 96 nm-es, 2,5 szobás, jó alapraj-
zú és jól alakítható, felsõ emeleti, szép kilátású polgári la-
kás eladó, 25 MFt. telefon: 06-30-610-4911.

KKéésszzppéénnzzzzeell  vásárolnék tulajdonostól I., II. emeleti, 1,5-
2 szobás, csendes, panorámás, parkra nézõ, templom mel-
letti lakást. E-mail: privilegv@gmail.com. Telefon: 06-70-
280-3991

DDiipplloommaattáákk  részére keresek 2-4 szobás igényes bérbe-
adó lakást hosszú távra. Telefon: 06-30-9247-165.

BBuuddaaii    Várban, saját részre önkormányzati lakást kere-
sek. Telefon: 202-2505, 06-30-251-380000

II..  kkeerr..  Gellérthegyen Berényi u. I. em. 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.

GGaarráázzss  kiadó-eladó az I. kerület Derék utcában.
Raktárnak is alkalmas. 16 nm, 15.000 Ft/hó.Telefon:
213-9845, propuskas@freemail.hu.

aaddááss--vvéétteell

GGÁÁBBOORR  EESSZZMMEERRAALLDDAA  
BBEECCSSÜÜSS--  MMÛÛGGYYÛÛJJTTÕÕNNÕÕ  

(elsõként legmagasabb áron) készpénzért vá-
sárol judaikát, továbbá antik és modern fest-
ményeket, bronztárgyakat, bútorokat (figurá-

lis elõnyben), ezüsttárgyakat, aranyéksze-
reket, porcelánokat, herendit, meissenit, zsol-

nait, Kovács Margit, Gorka Géza alkotásait.
Egyebeket, álló-, asztali-, faliórákat, tejes ha-
gyatékot.  Kiszállás, értékbecslés díjtalan vi-
dékre is. Üzletünk: Fõ utca 67. Telefon: 06-1-

364-7534, 06-30-382-7020.

TTookkaajjiitt,, régit, palackosat méltányos áron venne gyûjtõ.
Tel.: 06-20-370-7221.

KKéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroolluunnkk  mmiinnddeenn  nneemmûû  rrééggiissééggeett,,  ffeesstt--
mméénnyytt,,  bbúúttoorrtt,,  óórráákkaatt,,  eezzüüssttöött,,  sszzõõnnyyeeggeett  vvaallaammiinntt
ppoorrcceelláánnttáárrggyyaakkaatt  rroommoossaatt--hhiibbáássaatt  eeggyyaarráánntt..  
NNiikkoolleetttt::  0066--2200--99552288--002288..

AARRAANNYY--EEZZÜÜSSTT  vvéétteellee  aa  lleeggjjoobbbb  nnaappii  áárroonn!!
HHeerreennddii  ppoorrcceelláánntt,,  hhaaggyyaattéékkoott  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroollookk..

MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--33665511..
KKéérreemm  tteekkiinnttssee  mmeegg  hhoonnllaappuunnkkaatt,,  lluuiissggaalleerriiaa..hhuu  ––

vvaaggyy  jjööjjjjöönn  eell  hhoozzzzáánnkk..

sszzoollggáállttaattááss

MMûûbbúúttoorraasszzttaallooss,,  kkáárrppiittooss - nádazás, gyékényezés
munkával, szállítással. Kiss Gábor, I. ker.Budapest, Feszty
Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-8384, 06-20-345-
9963.

TTáárrssaasshháázzkkeezzeellééss  a lakóközösség gondtalan minden-
napjaiért! Személyes jelenlét, megbízható, egyedi, megol-
dásközponttú ügyfélkezelés, közvetlen kapcsolat + inter-
netes ügyelet. Telefon: 06-30-990-5547, groo.
perfecthome@gmail.com. Közös képviselet a lakókör-
nyezet fejlõdéséért!

TTaakkaarrííttáásstt,,  ggoonnddnnookkii  tteevvéékkeennyyssééggeett  vváállllaall  eeggyy  II..  kkee--
rrüülleettii  ccéégg  ttáárrssaasshháázzaakk,,  iirrooddáákk,,  kköözzüülleetteekk  rréésszzéérree..
TTeelleeffoonn::  0066--3300--66770000--225588

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2200  éévvee  vváállllaalloomm  iiggéénnyyeesseenn,,  bbeeccssüülleetteesseenn  ffaa  ééss  mmûûaannyyaagg
aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeess--
ttéésséétt,,  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss
ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

TTaavvaasszzii rendrakás! Új élet, rend, tisztaság!Régi tárgyait
megvásárolnám: bútorok, festmények, porcelánok, órák,
bizsuk, könyvek, régi kitüntetés, gyerekjáték, gramofon,
rádió és nem használt egyéb holmi. A ráadás ingye-
neslomtalanítás, elszállítás, takarítás. Újítsa fel lakását!
Aradi Lászlóné: 06-30-9918-719, 288-4808.

GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT
DDuugguulláásseellhháárrííttááss,,  vvíízz,,  vviillllaannyy,,  ffûûttéésssszzeerreellééss  ééss
tteelljjeesskköörrûû  mmáárrkkaaffüüggggeettlleenn  ggáázzkkéésszzüüllééssjjaavvííttááss..

AAnnyyaaggbbeesszzeerrzzéésssseell,,  ggaarraanncciiáávvaall  00--2244--iigg..  TTeelleeffoonn::
0066--3300--99332244--004433..

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalása is.
Gipszkartonozás, kõmûves javítások. Gyors kezdés, rövid
határidõ. Kovács Gergely 06-30-5686-255.

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN  
ggaarraanncciiáávvaall!!  

((OOrriioonn,,  VViiddeeoottoonn,,  IITTTT--NNookkiiaa,,  NNoorrddmmeennddee,,  GGrruunnddiigg,,
SSaammssuunngg,,  LLGG,,  PPaannaassoonniicc,,  SScchhnneeiiddeerr;;  DDuuaall))  DDiiggiittáálliiss

ááttáállllááss!!  MMiinnddiigg--TTVV  ddeekkóóddeerr  bbeeüüzzeemmeellééss!!  
TTeelleeffoonn::  0066--2200--441100--66339933..

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

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

LLaakkaattooss, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelé-
se. Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 1 3754-194.oo

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

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS.. TTeelljjeesskköörrûû  ééppüülleettüüvveeggeezzééss..  
RRééggii  ggeerréébbttookkooss  aabbllaakkookk  ááttaallaakkííttáássaa  tthheerrmmoo  üüvveegghheezz..

CCíímm::  AAvvaarr  uu..  2255..,,  tteelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..
bbuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu  00

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeell--
úújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::
00662200--99334444--666644,,  224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt
vváállllaallkkoozzááss..oo

RRáásszzoorruullóó  nagycsaládosoknak folyamatosan gyûjtünk
használható ruhát, bútort, konyhai és elektromos eszközö-
ket. Ezekért érte megyünk és eljuttatjuk Fótra, ahonnan
továbbviszik Heves és Nógrád megyébe. Telefon: 06-30-
942-0979.

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem do-
hányzó hölgy, rendezett családi háttérrel háztartásvezetést,
idõs- vagy gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 0630-892-
6355.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 

PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,  
VÍZSZERELÉS, CSEMPÉZÉS, 

VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE,
ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁK,

TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505,

MOBIL: 0630-251-3800.

eeggéésszzsséégg

GERINCBETEGSÉGRE Persolvo Gyógyszalon 
Gerincerõsítés, nyújtás, fájdalomcsillapítás,

masszázs.  Cím: Krisztina krt. 2., Széll Kálmán
térnél. Telefon: 06-30-357-2798.

www.gerinc.net. Ingyenes próbakezelés!

TTáárrsskkeerreessééss

RRóózzssaaddoommbbrróóll diplomás, természetgyógyász,
gyógymasszõr, csinos, 58 éves hölgy hozzáillõ gáláns úr
ismeretségét keresi. Telefon: 20-467-22-09.

Ingatlan

Adás-vétel

Társkeresés

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

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

Apróhirdetés-felvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztõségben.

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

Ismét megnyílt a BÜFÉ a Városháza aulájában! 
Friss szendvicsek, üdítõk, sütemények, 

saláták, finom pékáru, kávé. 
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket! 

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

EENNEERRGGIIAA--SSTTOOPP  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--665555--22

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Szolgáltatás

Egészség

Kedves Fiatalok!
Szeretettel várunk Benneteket suli után a Tisztás Közösségi
Helyen, ahol kellemes, otthonos környezetben tölthetitek el
szabad idõtöket. Net, csocsó, ping-pong, játékok és beszélge-
tés várnak. Nézhetsz filmet, gitározhatsz, nyugodtabb perceid-
ben kreatívkodhatsz. Mindez jó közösségben, jó helyen. Gyere,
töltõdj nálunk!

Tisztás Közösségi Hely
1011 Bp., Szilágyi Dezsõ tér 3.

Nyitvatartás: H-P: 13-18
www.tisztashely.hu

TÁMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0012

TABÁNI BOLHAPIAC!
A garázsvásárok hangulatát idézõ 

BOLHAPIAC nyílik
2014. március 20-án, csütörtökön

a Budapest I. kerület Döbrentei utca 10. szám alatti, 
utcáról nyíló üzlethelyiségben.

Polcok már bruttó 1500 Ft/db/hét ártól bérelhetõk!
Nyitva: H-P 10: 18, Szo.-V: 8-18
Várjuk eladók jelentkezését a:

tabanibolhapiac@gmail.com emailcímen,
a https://www.facebook.com/tabanibolhapiac oldalon,

vagy a 06-30-622-08-69 telefonszámon.

Természetesen hívjuk és várjuk a kedves vásárlókat, gyûjtõke, akik szívesen 
keresgélnének régi tárgyak, „kincsek” között.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001144..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Január 17.
Január 31.
Február 14.
Február 28.
Március 14.
Március 28.
Április 11.
Április 25.
Május 9.
Május 23.
Június 6.
Június 20.

JJúúlliiuuss
Augusztus 8.
Augusztus 22. 
Szeptember 5.
Szeptember 19.

Október 3.
Október 17.
November 7.
November 21.
December 5.
December 19.

Lapzárta
Január 8.

Január 22.
Február 5.

Február 19.
Március 5.

Március 19. 
Április 2.

Április 16.
Április 30.
Május 14.
Május 28.
Június 11.

SSzzüünneett
Július 30.

Augusztus 13.
Augusztus 27.

Szeptember 10.
Szeptember 24.

Október 8.
Október 29.

November 12.
November 26.
December 11.

Lapszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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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Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet 

a tulajdonában lévõ,

lakások
5 éves határozott idejû 

bérbeadására

A részletes pályázati kiírás átvehetõ a
Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat  Ügyfélszolgálati Irodáján.
Budapest I. kerület, Kapisztrán tér
1.Telefon: (1) 458-3000, 458-3030,
vagy megtekinthetõ az Önkormány-

zat honlapján, a www.budavar.hu
internetcímen, 

a PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda 
menüpont alatt. 


