
Ismét – s vélhetõen nem utoljára – az egykori
Honvád Fõparancsnokság épületének rekonst-
rukciója volt a fõ téma a képviselõ-testület ülé-
sén, ahol ezúttal Suchmann Tamás kormány-
megbízott is felszólalt. A Dísz téri tervek mellett
szó esett más fontos kérdésekrõl is: egyebek mel-
lett a jövõ évi költségvetés koncepciójáról, az ön-
kormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról, az
építményadóról és a telekadóról szóló  rendelet
módosításáról.     

A budai Palotanegyedet érintõ, európai uniós
támogatásra javasolt állami fejlesztési tervekkel
legutóbb november 10-én, rendkívüli ülésen
foglalkoztak a kerületi képviselõk – akkor, mint
arról korábbi lapszámunkban részletesen beszá-
moltunk, változtatási tilalmat rendeltek el a
Dísz tér 17. számú ingatlanra. Ezzel a törvényi
lehetõséggel azért éltek, mert álláspontjuk sze-
rint csak így tudják elõsegíteni azt, hogy a volt
Honvéd Fõparancsnokság és Hadügyminisz-
térium romjaira tervezett új épület méltó mó-
don illeszkedjen a történelmi környezethez, és a
megvalósítása széleskörû társadalmi konszenzu-
son alapuljon.

A változtatási tilalom elrendelését követõ na-
pon összeült az állami fejlesztés lebonyolítását
elõsegítõ úgynevezett Projekt Bizottság, amelyen
Suchmann Tamás kormánymegbízottként töb-
bek között arról nyilatkozott: mit lehetne a teljes
felújítási projekt-csomagból megvalósítani ab-
ban az esetben, ha a Dísz téri romokat érintõ be-
ruházás elmaradna. Az elhangzottak alapján az
önkormányzat levélben kérte a Projekt Irányító
Bizottságot, hogy küldjék meg azt az írásbeli anya-
got, amit a Suchmann-féle javaslat meghatároz. E
kérés nyomán a Budavári Kht. ügyvezetõ igazga-
tója, Szõke Balázs jelezte, hogy a Budai Vár kultu-
rális-turisztikai fejlesztése címû kiemelt beruhá-
zás kisebb projekt-elemei közé tartozna többek
között a parkok-kertek helyreállítása, a Szent
György tér rendbetétele, illetve e terület nyugati

oldalán a megkezdett gyalogos sétány további ki-
építése, továbbá a Palota új megközelítési útvona-
lának kialakítása a Várbazár felõl.

A képviselõ-testület november 27-i ülésén fel-
szólalt Suchmann Tamás, a Kiemelt Fejlesztések
Tárcaközi Bizottságának alelnöke, aki hangsú-
lyozta: a kerület, a fõváros és Magyarország szá-

mára egyaránt elfogadható tervet kell alkotni a
Dísz térre, mindent meg kell tenni azért, hogy
sebként éktelenkedõ épületrom eltûnjön a világ-
örökség részét képezõ budai Vár közepérõl. Mint
mondta, a budavári fejlesztésekhez 11,2 milliárd
forint uniós forrás áll rendelkezésre, felhasználá-
sát azonban 2010. februárjáig el kell kezdeni,

hogy ne vesszen el. Ha a megegyezés záros idõn
belül nem jön össze, a kormány kénytelen lesz
más, gazdaságfejlesztési célokra felhasználni az
összeget. Az alelnök a Dísz téri tervek kapcsán kö-
zölte: eddig csak azt tudhatták meg, mi nem tet-
szik a kerületnek, az azonban nem derült ki szá-
mukra, mit is látnának itt szívesen. Azt javasolta:
ha tudja az önkormányzat, mit akar kezdeni a
Várral, lépjen fel megrendelõként – akár konkrét
terveket is készíttethet a leendõ Dísz téri épület
karakterének, homlokzatának meghatározásá-
hoz. A patthelyzet feloldása érdekében Such-
mann Tamás kezdeményezte, hogy a kerület,
illetve az állam képviselõinek részvételével álljon
fel egy munkabizottság, ahol közelíthetik az állás-
pontokat.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester az el-
hangzottakra reagálva kifejtette: a változtatási ti-
lalommal alapvetõen a tervezési eljárás módjával
szembeni tiltakozásukat fejezték ki – azt látták
ugyanis, hogy a beruházás elõkészítése kapkod-
va, rögtönzésszerûen zajlik, továbbá a kerület ész-
revételei nem kerülnek bele a kormánydönté-
sekbe. A polgármester jelezte, hogy a kerületi po-
litikusok nem építészek, nem feladatuk az épü-
lettervek elkészítése, ám a tervezés kereteit vilá-
gosan meghatározták. Dr. Nagy Gábor Tamás
hozzátette: amennyiben ezen szempontoknak
megfelelõ tervváltozat születik, bármikor össze-
hívnak egy rendkívüli testületi ülést, hogy ne
szenvedjen további késedelmet a beruházás. Úgy
vélte: nem szabad leállni a munkával, ugyanak-
kor ki kell állni a tervekkel a szélesebb közvéle-
mény elé, mert ez a téma közügy. 

(Folytatás a  3. oldalon)

Köztéri szobrot kapott Babits Mihály
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Adventi koncert 
a Városházán
Karácsonyt várva immár nyolcadik alkalommal szer-
vezte meg Budavár önkormányzata az adventi hang-
versenysorozatot. A Városháza aulájában advent elsõ
vasárnapján verses összeállítással tisztelegtek Babits
Mihály emléke elõtt, majd Berecz András és Juhász
Zoltán karácsonyi mûsora szórakoztatta a közönséget.

Tanácskozás 
a gyermekjogokról
Szakmai konferenciát szervezett az önkormányzat a
Gyermekjogi Világnap alkalmából. Az elõadók többek
között a médiaerõszak, a szenvedélybetegségek, az in-
tézményi ellátások és a hatósági eszközök felõl meg-
közelítve foglalkoztak a gyermekjog kérdéseivel.

Babits emlékkiállítás 
a galériában

Három nap, háromféle menü a Várnegyed Galériában
berendezett kisvendéglõben. Pénteken még ez állt a
táblán: marhapörkölt galuskával, 80 fillér, vasárnap
már húslevest adtak fõtt marhával és tormamártással
1 pengõért, grátisz sörrel. Mindez természetesen csak
virtuálisan, de az enteriõr olyan eleven, hogy a látoga-
tónak kedve kerekedik odaülni a megterített asztal-
hoz. A Babits zarándoklat egymást követõ napjain,
ahogyan az érdeklõdõk „együtt költöztek” a költõvel,
úgy egészült ki személyes tárgyakkal a Nyugat fõszer-
kesztõjének krisztinavárosi otthonait bemutató tárlat.
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A képviselõ-testületi ülésen történt

A Dísz téri fejlesztés terve közügy

A fagyos idõre való tekintettel a Bugát-lépcsõ al-
jában forró teával várták mindazokat, akik no-
vember 26-án – a poeta doctus születésnapján – a
Babits zarándoklat központi eseményére érkez-
tek. A Budavári Önkormányzat képviseletében
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester számos ér-
deklõdõ gyûrûjében avatta fel Marton László
Kossuth és Munkácsy-díjas, valamint Budavárért
Emlékéremmel kitüntetett szobrászmûvész
Babits Mihályról készített, egészalakos szobrát.

A szobor környezetében Finta József tervei alap-
ján egy „idézetfalat” is emeltek, amelyen Budavár
díszpolgárai és a Budavárért Emlékéremmel ki-
tüntetettek által választott, kézírással írt Babits-
idézetek olvashatók.    

Az ünnepség nyitányaként Oberfrank Pál szín-
mûvész Babits: Zsoltár férfihangra címû versét
szavalta, majd Vasy Géza irodalomtörténész, a
Magyar Írószövetség elnöke méltatta a 20. századi
magyar költészet egyik legnagyobb alakjának élet-
mûvét. Az ünnepség szónoka arra emlékeztetett,
hogy ma már csak elvétve élnek olyanok, akik sze-
mélyesen ismerték Babits Mihályt, de vajon mi,
akik a költõ erkölcsi tartását mércének tekintjük,
a szemébe tudnánk-e nézni? 

A száz esztendeje alapított Nyugat címû folyó-
irat olyan meghatározó személyiségeket gyûjtött
maga köré, mint Ady, Babits, Krúdy, Kosztolányi
és Móricz, és ezzel a 20. századi magyar szellemi
élet egyik nagyszerû korszakát indította el. Az
úgynevezett „elsõ nemzedék” tagjai egyenként is
méltóak lettek volna az irodalmi Nobel-díjra.

A 125 évvel ezelõtt Szekszárdon született költõ
elsõ versei 1908 szeptemberében, a Holnap anto-
lógiában jelentek meg. Osvát Ernõ kérésére küld-
te el költeményeit a Nyugatnak, ahol az év no-
vemberében közölték költeményeit elõször. A
következõ évben bekerült a szerkesztõk közé, és a
laphoz 1941-ig, haláláig hû maradt. Igazságra és
szépségre törekvése miatt alakja emberként és
mûvészként egyaránt példa lehet.

Az ideológiával átitatott irodalomtörténet
gyakran szembeállította egymással Babitsot és

Adyt, ám tény, hogy kölcsönösen becsülték egy-
mást. Székely Aladár 1917-ben egy különleges fo-
tósorozaton örökítette meg, ahogy közösen egy
Biblia fölé hajolnak. 

Az irodalomtörténet gyakran tévedett. Sokszor
leírták, hogy a Petõfi – Ady –József Attila-vonulat
az 1945 utáni költészet közvetlen elõzményét je-
lentette. Ez ugyanolyan tévedés, mint azt állítani,
hogy Vörösmarty, Arany, Babits, Szabó Lõrinc és
Weöres egyaránt közömbösek voltak a politika
iránt. Valójában a klasszikus irodalomban mind-
annyian testvérek.

Babits Mihály – elsõsorban világszemlélete mi-
att – már életében is számos támadásban része-
sült. A politikai rendszerektõl függetlenül, min-
den megszólalásában polgár volt. Az 1950-es
évektõl költészetét éppen emiatt, nemkívánatos-
nak nyilvánították. Különös, hogy esztétikai, eti-
kai hatása mégis jelentõs maradt.

A Baumgarten-díj kuratóriumának vezetõje-
ként az 1920-as évektõl szinte valamennyi pálya-
társát ismerte, és lírája a Nyugat második nem-
zedékére épp úgy hatott, mint késõbb az úgyne-
vezett Új Holdasokra. Költészetét az új népies-
ség és az új klasszicizmus is áthatotta, az évtize-
dek során nemzeti költõvé vált, aki lírájában
nemzeti kérdésekkel foglalkozott. Az 1970-80-
as évek fordulóján, Magyarországon beköszön-
tött a „Babits-reneszánsz” idõszaka. Megindul-
tak, majd fellendültek az irodalomtörténeti ku-
tatások, és ma már a hat közül õ az egyik olyan
költõ, akinek teljes életmûvét ismerni kell az
érettségin.

Babits hitt az egyetemességben és hitt a nem-
zetben. Esztétikájában és filozófiájában a ma-
gyarban az embert, az emberben a magyart talál-
ja meg – zárta beszédét Vasy Géza, az Írószövet-
ség elnöke.                                        (Folytatás a  4. oldalon)

A hagyományoknak megfelelõen már az adventi idõszakra ünnepi díszbe öltözik a kerület. Az önkormány-
zat karácsonyfát állít a kerületi játszótereken, a Szentháromság téren és a Krisztina téren. A Hunyadi János
útra és a Tóth Árpád sétányra pedig ünnepi díszkivilágítás kerül. Advent elsõ vasárnapján már ünnepi fények
várták a városházi koncertre érkezõket.

A Budavári Önkormányzat a Krisztinavárosban, Babits egykori lakóhelyén állíttatott szobrot a költõnek 

Díszkivilágítás a kerületben



Az elmúlt hét a várakozás mellett a
zarándoklat jegyében telt, alkalmat
adott arra, hogy a kerület méltó-
képp emlékezzen Babits Mihály ha-
lálának 125. évfordulójára. Babits
mélyen érzõ keresztény költõ volt,
aki értette karácsony és a megváltás
lényegét. Verseit Dudás Dorottya és
Bender Máté elõadásában hallgat-
hatta meg advent elsõ vasárnapján a
közönség.

– Azt szokták mondani, hogy ün-
nepeink mára a külsõségekben nyil-
vánulnak meg, a lelki tartalom egy-
re inkább elkopik. Budavár Önkor-
mányzata azt szeretné, hogy az ad-
venti hangversenyek segítsenek
megélni az ünnepet, hogy a kará-
csony ne csupán a lázas készülõdés-
rõl és a vásárlásról szóljon, s advent
valamennyi napja ünnep legyen lel-
künkben – mondta ünnepi köszön-
tõjében dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester. – Ilyenkor karácsony
elõtt a megváltó megszületésére vá-
runk. Ez azonban egy örök várako-
zás. Mindig és mindenkor a lelki
tisztaságra és harmóniára vágyunk. 

Karácsonykor különösen fontos,
hogy segítsük azokat, akik lelki vagy
anyagi hiányt szenvednek, magányo-
san töltik az ünnepet. Így tesz az ön-
kormányzat is, amikor támogatja
Böjte Csaba erdélyi árvaházának la-
kóit.

Hagyomány, hogy az adventi kon-
certek elõtt a történelmi egyházak
képviselõi meggyújtják a Városháza
adventi koszorújának soron követ-
kezõ gyertyáját, majd megosztják

ünnepi gondolataikat a budaváriak-
kal. Elsõ alkalommal a Mátyás-
templomban szolgáló Csernáth Zol-
tán atya szólt az ünnepváró közön-
séghez. 

- Tapasztaljuk, hogy karácsony kö-
zeledtével rövidülnek a nappalok,
hosszabb lesz az éjszaka és kevesebb a
fény. Sötétben fekszünk és sötétben
kelünk, alig látjuk a napot, fáradtak,

levertek vagyunk. Ilyenkor döbbe-
nünk rá, hogy életünkben milyen
fontos a fény. És akkor megérint a
csoda, hogy lehet kint sötét, ha itt
bent egyre világosabb van. Ahogyan

közeledik az év legfeketébb napja,
úgy gyúlnak ki a fények az adventi
koszorún, mutatva, hogy minden
látszat ellenére eljõ a napnál is fénye-
sebb ünnep, ami bensõnket is meg-
világítja. Adventkor arra készülünk,
hogy befogadjuk Krisztus fényessé-
gét. Ehhez azonban az kell, hogy
beengedjük szívünkbe a világossá-
got. Sokszor azért nem ragyogja be

Krisztus fénye a szívünket, mert el-
sötétíti a harag, a gõg, az irigység.
Olyan ez, mint ablakon a redõny,
ami felfogja a fényt. 

Advent az elcsendesedésrõl szól

arról, hogy magunkba tekintsünk -
fogalmazta meg advent üzenetét
Csernáth Zoltán atya. – Év közben
nem merünk csendben maradni,
mert félünk, hogy megszólal egy bel-
sõ hang és változtatásra int. Mikor
csend van, Isten meg tudja mutatni
életünk sötét oldalát, ilyenkor en-
gedjünk lelkiismeretünk szavának,
békéljünk meg és törekedjünk a ki-
engesztelésre. Advent azt is megmu-
tatja nekünk, mi az, amirõl le kell
mondanunk, hol kell tudni megha-
jolni Isten és ember elõtt.

Ma még csak egyetlen gyertya vilá-
gít a sötétben, de karácsonyra már
az egész koszorú fényességben úszik.
A magányos kis láng arra tanít, hogy
lehet és érdemes elsõként világítani,
nem kell másokra várni, merjünk el-
sõként szeretni. Mindannyian szí-
vünkben hordozzuk a fényt, a szere-
tet lángját. Minél többen hisszük
így, annál nagyobb lesz a világosság.
Arra vagyunk teremtve, hogy bera-
gyogjuk környezetünket, mert a vi-
lág éhes a szeretetre – zárta beszédét
Csernáth Zoltán. 

Az adventi hangversenysorozat el-
sõ elõadásán Berecz András és Ju-
hász Zoltán karácsonyi mûsora derí-
tette jó kedvre a közönséget. 

December 7-én a Purcell kórus és az
Orfeo Zenekar Bach mûveibõl ad
koncertet, december 14-én a Kaláka
együttes várja a gyerekeket, s decem-
ber 21-én az Angelica leánykar kará-
csonyi hangversenye zárja az adventi
koncertsorozatot. Az elõadások in-
gyenesek.   
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Köszönet az 1%-ért
A LLáánncchhíídd  KKöörr  KKöözzhhaasszznnúú  EEggyyeessüülleett (adószám:
18081-723141) köszönetet mond mindazoknak, akik
2007-ben adójuk 1 százalékát, összesen 35.083 fo-
rintot egyesületünknek ajánlották fel. A befolyt össze-
get a határon túli fiatalok táboroztatásánál használtuk
fel. A jövõben is kérjük szíves támogatásukat.

Lánchíd Kör Közhasznú Egyesület 

**        **        **
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azon támo-
gatóinknak, akik a 2007. évi személyi jövedelem adó-
juk 1%-át felajánlották a „„LLeeggyyeenn  aa  bbeettûû  jjóó  bbaarráátt””
Alapítványnak. Az alapítvány a felajánlott összeget
a rendezvényeinek lebonyolítására és eszközeinek
bõvítésére fordította. 

Alapítványunk adószáma: 19666608-1-42. 
,,Legyen a betû jó barát” Alapítvány 

Tájékoztató közös képviselõknek
A Társasházi Közös Képviselõk Egyesületének I. kerü-
leti csoportja idei utolsó összejövetelét 2008. decem-
ber 9-én, 17.00 órakor tartja a Pajtás Étteremben (I.
ker., Csalogány u. 11-13.) Témák: 1. A 2009 évi gázár
támogatás. Elõadó: a Magyar Államkincstár Család-
támogatási Szakigazgatási Osztályának képviselõje. 2.
A helyi építési szabályok módosításai, különös tekin-
tettel a pályázati lehetõségekre. Az Építési iroda tájé-
koztatója. 3. A társasházi biztosítások kiterjesztése a
takarékosság jegyében. Társasházkezelõk, közös
képviselõk felelõsségbiztosítása. Elõadó: az Allianz
Hungária Biztosító képviselõje.

Gyalogoljunk együtt a budai hegyekben
A decemberi túrák 20-áig tartanak. Tekintettel a kiszá-
míthatatlan idõjárásra a kirándulásokat a megjelentek-
kel a helyszínen beszéljük meg. A találkozó helyszíne a
Moszkva téren a 18-as illetve az 56-os, 59-es villamos-
megálló. Idõpont: 9 óra! Túravezetõ: dr. Szentiday Klára.
Tel.: 375-84-67. Akik több túrán is részt vesznek lépés-
számlálót és más ajándékot kapnak.

Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédõ Egyesület

Röviden

Az Alkotmány kimondja, hogy jogunk van a leg-
magasabb szintû testi és szellem egészséghez,
azonban hogy ez így legyen, nekünk is sokat kell
tenni – kezdte elõadását Monspart Sarolta. Nem
szabad elfelejteni, ha a szülõk egészségesen élnek,
gyermekeik is követni fogják példájukat, ezért a
mai felnõttek felelõssége, hogy milyen lesz a kö-
vetkezõ nemzedékek általános egészségi állapota.
De mi is az egészség?

A WHO szerint a testi, lelki szociális jólét álla-
pota. Ez azonban helytelen definíció, hiszen az
egészség nem állandó, hanem éppen ellenkezõ-
leg, állandóan változó folyamat. Az egészség a jó
közérzet szinonimája, hiszen a szemüveges vagy
kerekes székes ember is lehet egészséges és érezhe-
ti jól magát a bõrében.  A közérzetünk változik,
miközben el kell elfogadnunk, hogy az utolsó
döntés mindig a miénk. Szenvedek, vagy inkább
megkeresem a megoldást, mert nincs olyan mély
gödör, amibõl ne lehetne kijönni – bíztatott az is-
mert futónõ.

De ki õrzi az egészséget? Egyszerre az egyén és a
társadalom, s benne az oktatási intézmények: az
iskola, az óvoda és a bölcsõde tehet sokat azért,
hogy a gyermekeket és rajtuk keresztül a szülõket
jó irányba terelje. Soha nem szabad elfelejteni,
hogy nem élsportolók nevelése a cél. Nem kell
ahhoz atlétikus alkat, hogy valaki edzett legyen,

hiszen a fittség a döntõ. Ha a gyerekek karban-
tartott testû felnõttek között nõnek fel, ez lesz
számukra a követendõ példa. Tapasztalat, hogy a
kövér szülõknek általában kövér gyerekeik lesz-
nek.

Nincs könnyû dolga a ma emberének, hiszen
élete folyamatos döntések sorozata, alig jut ideje
saját testével, egészségével foglalkozni. Ebben az
õrült rohanásban kell megteremteni az energia-
egyensúlyt: mennyit eszem és mennyit mozgok.
Ehhez azonban tisztában kell lenni azzal, hogy
mit jelent száz kalóriát megenni és aztán lemo-
zogni – figyelmeztetett Monspart Sarolta. Ha ezt
megértjük rájövünk, hogy nem fogyókúrázni
kell, hanem életmódot váltani. Fokozatosan ke-
vesebbet enni és többet mozogni, abbahagyni az
esti csipegetéseket, amit aztán hónapokig tart le-
dolgozni.

Elõször elég három napunkat megváltoztatni,
aztán fokozatosan emelni az adagot. Fontos az is,
hogy legyünk jóban magunkkal, ehhez viszont
meg kell békélni alapadottságainkkal. Érdekes
anatómiai tény, hogy az ember gyomra korog ami-
kor éhes, de a szervezet nem jelez, ha mozogásra
lenne szüksége. Pedig a sportos, fitt szervezet a be-
tegségekbõl is gyorsabban kigyógyul. 

A gyermekek életük elsõ hat évében veszik fel
életmódszokásaik felét. Ebben az anya az elsõszá-

mú minta, a gyerek azt eszi, amit a mama fõz, úgy
viselkedik, ahogyan anyjától látja. Mindent ma-
gába szív és természetesnek él meg, amit családjá-
ban megtapasztal. Azt is ha a papa dohányzik, és
azt is, amikor együtt mennek hétvégenként ki-
rándulni. Az otthonról kapott mintákat a bölcsõ-
de és óvoda tudja ellensúlyozni. Hiszen éppen ez
az a két intézmény, ahol még hagyják mozogni a
gyerekeket. Az iskolában már alig van testnevelés
óra, nem az egészséges életmódra nevelésen, ha-
nem a minél jobb tanulmányi teljesítményen van
a hangsúly.

Monspart Sarolta szerint az ember 120 évre
van programozva, de ezt a kort csak elvétve éri el.
Ennek egyik oka a feleségekben is keresendõ, hi-
szen õk azok, akik szinte túletetik férjeiket. Mivel
a nehezebb emberek több kalóriát égetnek, ezért
valamivel többet ehetnek, de mindig tudni kell,
melyik étel mennyi kalóriát tartalmaz. Azt sem
szabad elfelejteni, hogy korántsem mindegy mek-
kora súlyt mozgatunk meg. Ahogy öregszünk egy-
re többet eszünk – ez természetes folyamat és
nem is baj, ha kellõ intenzitású mozgással páro-
sul. El lehet menni reggelente futni, délután gya-
logolni egy órát, csak kicsit korábban kell kelni és
idõt szánni a mozgásra. Testünk állapota határoz-
za meg tõkénket, hogy menyit is érünk valójában.
Jobb munkát, jobb partnert talál az, aki jóban van
saját testével. 

A gyerekek egészséges fejlõdésével kapcsolatos
kérdésekre a www.nagyranovok.hu honlapon
szakértõktõl kaphatnak válaszokat az érdeklõ-
dõk. K. Á.

Egészségünkre – Monspart Saroltával

Puskás Ferenc halálának második évfordulóján, november 17-
én írta alá dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, Gundel Takács
Gábor, a Tabáni Spartacus SKE Labdarúgó Utánpótlás Szak-
osztályának elnöke és Mészáros Lõrinc, a Puskás Ferenc Lab-
darúgó Akadémia elnöke azt a partnerségi szándéknyilatkoza-
tot, amelynek célja, hogy a labdarúgást kedvelõ gyermekek, fia-
talok megfelelõ színvonalú felkészülésben részesülhessenek és
játéklehetõséget kapjanak.

A partnerségi nyilatkozat rögzíti, hogy a Budavári Önkor-
mányzat sportszakmai partnere a Tabáni Spartacus SKE Lab-
darúgó Utánpótlás Szakosztály, amellyel közösen segítik elõ a
gyermekek sportolási lehetõségét, az egészséges életre való neve-
lést.  Az önkormányzat támogatja a szakosztály törekvését, hogy
- a nála sportoló gyermekek és fiatalok jövõjérõl való gondosko-
dás jegyében - a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiával, mint
komoly anyagi-szellemi bázissal, szakmai felkészültséggel és kap-
csolatokkal rendelkezõ intézménnyel együttmûködjön. 

Az ünnepélyes aláírási ceremónián a résztvevõk megemlékez-
tek a legendás labdarúgóról, Budavár díszpolgáráról, Puskás
Ferencrõl, aki két éve, 2006. november 17-én hunyt el.  

Együttmûködés az utánpótlásért 

Elhunyt 
Bökönyi Laura
Bár több nemzetközi hírû filmben – köztük az
Angi Verában, a Magyar Rapszódiában és A
Hortobágy legendájában is játszott – nyugod-
tan sétálgathatott a városban, mert arcát keve-
sen ismerték fel. Nem tartozott a sztárok közé,
õ a pódiummal jegyezte el magát.  Akik lakó-
környezetében, a Krisztinavárosban meg-
szólították, többnyire az Új Korona Pódium
háziasszonyaként köszöntötték, és akadtak
olyanok is, akik az utóbbi idõben a Budavári
Önkormányzat ünnepségein látták-hallották
õt szavalni. 

Egy interjúban így nyilatkozott lapunknak:
„Bár filmszínész szakon végeztem a fõiskolán,
azt hiszem, az elõadómûvészet az igazi mûfa-
jom. Az „én” pódiumomon a versek és prózai
mûvek mellett helye van a humoreszkeknek,
sanzonoknak is. Ady-tól Molnáron át Pilinsz-
ky-ig tart a sor. Ezekkel a mûvekkel mindenki-
nek a szívét ki lehet nyitni. Ez az igazi gyöngy-
halászat.” Ezt a szenvedélyét ismerte fel né-
hány éve a Tabáni Teáézó tulajdonosa is, aki-
nek biztatására Bökönyi Laura irodalmat és
mûvészetet varázsolt az aprócska színpadra.
Most lesz három éve, hogy a mûvésznõ kérésé-
re Gyurkovics Tibor felavatta a róla elnevezett
Gyurkovics Pódiumot. „Gyurkovicsot több
mint negyedszázada ismerem – vallotta a szí-
nésznõ a Várnegyednek, és így folytatta – õ az
én „röptetõ sasom”. 1980-ban dramaturgként
dolgozott a békéscsabai Jókai Színháznál, és a
fõiskola után õ szerzõdtetett a társulathoz.
Késõbb is sokszor dolgoztunk együtt. A nyitó-
est remekül sikerült, Tibor hozta szarkasztikus
humorát, s õt hallgatva mindannyian úgy érez-
tük, a kor nem számít, és vele együtt örökké fi-
atalok maradunk.”

Ma már tudjuk, hogy három hét különbség-
gel mindketten távoztak az evilági társulatból.
Bökönyi Laura 53 évesen, súlyos szenvedés
után hunyt el. Tisztában volt betegségének ki-
menetelével, ezért november 3-án, az Új Koro-
na Pódiumon a Jönnek a harangok értem cí-
mû mûsorával elbúcsúzott a közönségtõl.
Emlékét kegyelettel megõrizzük.

Adventi koncert a Városházán

A bölcsõdés korú gyermekek és családjuk étkezési szokásait szeretné helyes irányba terelni a Budavári
Egyesített Bölcsõde. Ennek érdekében ételkóstolóval egybekötött elõadássorozatot szerveztek a tagin-
tézményekben, melynek elsõ állomásán az Iskola utcai bölcsõdében Monspart Sarolta a Test is tõke
címmel az egészséges életmódról és a helyes táplálkozásról beszélt a szülõknek és a pedagógusoknak.

Karácsonyt várva immár nyolcadik alkalommal szervezte meg Budavár
önkormányzata az adventi hangversenysorozatot. A Városháza aulájában
advent elsõ vasárnapján verses összeállítással tisztelegtek Babits Mihály
emléke elõtt, majd Berecz András és Juhász Zoltán karácsonyi mûsora szó-
rakoztatta a közönséget.

Gundel Takács Gábor, dr. Nagy Gábor Tamás és Mészáros Lõrinc a szándéknyilatkozat aláírásán

A Városháza adventi koszorúján Csernáth Zoltán atya gyújtotta meg az elsõ gyertyát
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(Folytatás az 1. oldalról)
A budavári fejlesztési projektrõl folytatott képvi-
selõ-testületi vitában Lovász Gabriella (MSZP)
azon véleményének adott hangot, hogy a min-
den áron való ellenkezés nem vezet eredményre,
meg kellene egyezni az alapvetõ elvekben. Lovász
László (MSZP) szerint amennyiben csak a Dísz
térre tervezett épület látványáról folyik a polé-
mia, akkor azt nem a laikus képviselõknek, ha-
nem építészeknek szükséges lefolytatniuk. Diós-
laki Ferenc (SZDSZ) sajnálatosnak nevezte, hogy
ez a beruházás egy politikai játszma részévé vált,
aminek kárát elsõsorban az I. kerület és az itt élõk
fogják látni. Kibédi Tamás (SZDSZ) kijelentette:
olyan terv soha nem fog készülni, ami mindenki-
nek tetszik, így tehát dönteni kell majd valame-
lyik elképzelés mellett, hiszen nem tartható fenn
a jelenlegi állapot.

Király Kornél (Polgári frakció) szerint a régi
tervutasításos rendszert idézi, ahogy a kormány
kész helyzet elé állítja az önkormányzatot, s nem
ad érdemi beleszólási lehetõséget a kerületnek.
Apagyi Barnabás (Polgári frakció) szintén azt sé-
relmezte, hogy a legutóbbi tervekrõl senki nem
kérdezte meg a kerület lakóinak véleményét; egy
korábbi tervváltozat kapcsán már volt „társadal-
mi meghallgatás”, most is erre lenne szükség. Dr.
Pósfai Gábor (Polgári frakció) hangsúlyozta, hogy
az önkormányzatnak az itt élõk igényeit kell kép-
viselnie, hiszen õk fogják a legtöbbet nézni ezt az
épületet. 

Az önkormányzat készen áll arra, hogy módo-
sítsa a kerületi szabályozási tervét – abban az eset-
ben, ha azt egy olyan építészeti tervhez kell igazí-
tani, ami közmegelégedésre szolgál – hangsúlyoz-
ta a polgármester.  Nagy Gábor Tamás jelezte:
egyetért azzal a kezdeményezéssel, hogy a kerület
és a kormány képviselõinek részvételével hozza-
nak létre egy munkabiztosságot, szerinte azon-
ban errõl akkor érdemes dönteniük, ha már rész-
letesen kidolgozták, hogy pontosan kik és milyen
feladatot végezzenek ebben a bizottságban.

A polgármester elõterjesztésére a képviselõ-tes-
tület elfogadta, hogy a Kerületi Építési Szabályzat
folyamatban lévõ felülvizsgálata során, a Dísz tér
17. tömbjére vonatkozóan milyen szempontok
szerint módosítsák az építési elõírásokat. Ezek
szerint a leendõ épületnek léptékében illeszked-
nie kell környezetéhez, a kapuzatának azonban
olyan markáns elemnek kell lennie, amely teret
adhat a mai építészeti koncepcióknak is, az építé-

szeti értékteremtésnek. Karakterét tekintve nem
lehet környezetébõl kirívóan újszerû, extrava-
gáns. Elvárják a részletgazdagságot, s az olyan épí-
tészeti megoldásokat, melyek egyediek, s egyben
az épület funkciójáról is képet adnak. Az építésze-
ti megfogalmazással azt a szellemiséget kell majd
tükrözni, amelyet a hely történelmi karaktere
meghatároz, s olyan látványt tartanak kívánatos-
nak, amely nem csak a „kiválasztottaknak”, ha-
nem az idelátogatók, az itt élõk számára is él-
ményt nyújt.

A képviselõk állást foglaltak a Palotanegyedet
érintõ „kis projekt elemek” terveirõl is. Határo-
zatban nyilvánították ki, hogy egyetértenek ezek
megvalósításáról – bizonyos feltételek teljesülése
mellett. Kiemelték például, hogy támogatják a
Vízhordó lépcsõ igénybevételével egy újabb gya-
logos útvonal kialakítását az Ybl Miklós tér irá-
nyából a Palota területére, amennyiben ez a
Várbazár rekonstrukciójának elsõ ütemeként be-
fogadható.

Az inflációt követi az építményadó

A képviselõ-testület vita nélkül elfogadta, hogy
az adóbevételek inflálódását követve 2009. évre
az építményadó a jelenlegi 1.083 Ft helyett
1.169 Ft – garázsok esetében 430 Ft helyett 464
Ft, a telekadó pedig a jelenlegi 240 Ft helyett
259 Ft/m2/évi mértékben kerüljön maximali-
zálásra.

Döntöttek a helyi tervtanácsról szóló rendelet
módosításáról is: e szerint a kerületi tervtanács
tagjait ezentúl nem a polgármester, hanem a ta-
nács elnöke nevezi ki; a tervtanács feladatkörébe
pedig immáron a védett helyi építészeti értékeket
érintõ tervek véleményezése is beletartozik.

Elkészült a jövõ évi költségvetés koncepciója

Jóváhagyták a képviselõk a Budavári Önkor-
mányzat 2008. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót, valamint a 2007-2010. évre
szóló gazdasági programjának aktualizálását – ezt
követõen tértek rá a jövõ évi költségvetési kon-
cepció tárgyalására. Dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester elmondta: várhatóan csökkenni fog-
nak a központi támogatások, ami befolyásolni
fogja a jövõ évi gazdálkodást. Dr. Lukácsné Gulai
Anna pénzügyi igazgató ehhez hozzátette: a sok
bizonytalansági tényezõ ellenére arra töreked-

nek, hogy fenntartsák a jelenlegi ellátási színvo-
nalat. A Pénzügyi Bizottság elnöke, Tímár Gyula
(Polgári frakció) a bizonytalansági tényezõk kap-
csán kifejtette: a korábbi évek gyakorlatával szem-
ben ezúttal nem lehetett az állami költségvetésrõl
szóló törvénytervezetekre támaszkodni, a kor-
mány ugyanis folyamatosan módosító indítvá-
nyokat terjesztett be, így a számításokat a koncep-
ció készítésének kezdete óta többször is korrigál-
ni kellett.

A képviselõ-testület által elfogadott koncepció
a bevételi oldalon a normatív állami támogatások
65 millió forintos csökkenésével számol. Az ipar-
ûzési adóbevétel a Fõvárosi Önkormányzat tájé-
koztatása alapján várhatóan szintén csökkenni
fog jövõre a gazdasági recesszió hatásai miatt. A
közterület-használati díjak mértékét a koncepció
készítõi szerint már nem célszerû tovább emelni,
és a Halászbástya belépõjegyeinek árát sem szán-
dékoznak drágítani. A vári beléptetõ rendszer to-
vábbi fejlesztésétõl a bevételek növekedését és a
kiadások csökkenését egyaránt várja a kerület. Az
ingatlanértékesítést nem kívánják fokozni, annál
is inkább, mert elõreláthatólag az ingatlanárak
stagnálni vagy csökkeni fognak.

A kiadásokat érintõen olyan irányelveket fogal-
maztak meg, melyekkel hosszabb távon csökkent-
hetik az állandó költségeket, illetve ha a tervezett-
hez képest tovább romlanak a külsõ körülmé-
nyek, évközi korrigálásokat hajthatnak végre. Az
intézményi kiadások tervezésénél figyelembe vet-
ték, hogy a támogató szolgálat megszûnésén túl
szerkezeti változásokra valószínûleg nem lesz
szükség, s a törvényi szabályozással összhangban a
13. havi bér tervezésére nem kerül sor. A bérek és
az egyéb személyi juttatások emelésére nincs
mód, a minõségügyi fejlesztésre, karbantartások-
ra pedig összességében az idei szinten lehet tervez-
ni. Az áremelkedéseket – az élelmiszer és az ener-
gia kivételével – belsõ megtakarításokból és át-
csoportosításokból kell megoldani. A lakosság
életkörülményeit közvetlenül befolyásoló felada-
tok – szociális segélyezés, utak, járdák karbantar-
tása, parkfenntartás, közbiztonság – kiadásait
egyelõre nem kívánják csökkenteni, ezekre szin-
tén az idei szinten biztosítható fedezet. A tartalé-
koknak és a kötvénykibocsátásoknak köszönhe-
tõen a kerület fejlesztése nem áll le, az elõzõ évrõl
áthúzódó feladatokkal együtt körülbelül 1,3 mil-
liárd forint lehet az önkormányzat beruházási és
felújítási költségvetése. - d -

A képviselõ-testületi ülésen történt

A Dísz téri fejlesztés terve közügy

Szakmai konferenciát szervezett az önkormány-
zat a Gyermekjogi Világnap alkalmából. Az elõ-
adók többek között a médiaerõszak, a szenvedély-
betegségek, az intézményi ellátások és a hatósági
eszközök felõl megközelítve foglalkoztak a gyer-
mekjog kérdéseivel.

Közös ügy gyermekeink védelme, nem csak a csa-
ládok, hanem a nemzet jövõje is múlik azon, ho-
gyan bánunk velük – mondta a kerület polgár-
mestere bevezetõjében a Városházán rendezett
gyermekjogi konferencián. Dr. Nagy Gábor
Tamás jelezte: az I. kerület kiemelt feladatának te-
kinti a fiatalok védelmét, ennek jegyében itt ala-
kult meg a fõváros elsõ Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fóruma, s ugyancsak itt szerveztek elõször kifeje-
zetten gyermekjogokkal foglalkozó munkaérte-
kezletet. Ezeknek a szervezõdéseknek a célja egy-
értelmû: elkerülni, megelõzni a fiatalokat érintõ
problémákat. A polgármester emlékeztetett arra,
hogy épp 19 évvel ezelõtt ratifikálta az ENSZ
Közgyûlése a gyermekek jogairól szóló egyez-
ményt, amit 1991-ben a magyar jogrendbe is be-
illesztettek. Bár ez a törvény már 17 éves, még
mindig kevéssé ismert, hogy milyen jogszabályok
szolgálják a gyermekek védelmét.

A gyermekjogok érvényesülésének monitoro-
zása során átfogóan vizsgálta az Ombudsmani
Hivatal a közszolgáltatásokat: nemrégiben a köz-
mûsor-szolgáltatók tevékenységét tekintették át
abból a szempontból, hogy a mûsoridejükben
mennyi gyermekprogramot sugároznak. Az ered-
mény talán nem meglepõ: lesújtóan keveset. 

A televíziókban megjelenõ tartalom nem csak
az aránytalanul kevés gyermekmûsor miatt kifo-
gásolható: dr. Domokos Andrea, a Károli Gás-
pár Református Egyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karának docense a szinte állandóan jelen
lévõ erõszak veszélyeire világított rá. A büntetõjo-
gi tanszék vezetõje mindenekelõtt az agressziót
gerjesztõ reklámok káros hatásaira hívta fel a fi-
gyelmet. Példaként hozta fel azt chips-reklámot,
melynek szlogenje így szólt: Te felkészültél már a
harcra? Bár ezt a reklámot letiltották, mert direkt
módon agresszióra buzdított, az indirekten erõ-
szakra serkentõ hirdetések ma is nagy számban
jelen vannak. A tanszékvezetõ szerint a reklámok
azért veszélyesek, mert a gyerekekre erõteljes ha-
tást gyakorolnak – a rövid, szórakoztató, zenés kli-
peket hamar megjegyzik. A kisgyerekek ráadásul

– egyes felmérések szerint 7-8 éves korig – nem
tudják megmondani, hogy a tévében látott figura
reklámban vagy épp egy rajzfilmben szerepel-e,
azaz összemosódik bennük a marketing-üzene-
tek és a mesék világa. Domokos Andrea hangsú-
lyozta: a gyerekeknek tanácsokat kell adni a mé-
dia használatához. Ehhez segítséget nyújthat a
Médiatudor néven indított non-profit médiais-
mereti oktatási program, amely az interneten ke-
resztül (www.mediatudor.hu) is számtalan hasz-
nos segédanyagot kínál a fiataloknak, valamint a
szülõknek és a pedagógusoknak.

A gyerekek védelmét szolgáló bûnmegelõzési
programokat dr. Kesztyûs Rudolf, a kerületi
rendõrkapitányság vezetõje ismertette a konfe-
rencián (ezekrõl korábbi számunkban már beszá-

moltunk – a szerk.), míg a gyermekjogok iskolai
érvényesülésérõl Stelzelné Szabó Erzsébet be-
szélt: a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium igazgatója
egyebek mellett a diákönkormányzatok jelentõ-
ségét emelte ki, ahol a tanulók a jogaik mellett a
kötelezettségeikkel is találkozhatnak.

Madár Csaba, a Budavári Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgáltatási Központ vezetõje a gyer-
mekjóléti szolgálat munkája kapcsán kiemelte,
hogy az ma már nem csak a krízishelyzetben lévõ
családok segítésérõl, hanem – egyre inkább – a
hétköznapi családi problémák kezelésérõl is szól.
Tavaly mindössze négy esetben kellett védelem-
be venni gyermeket, ami Madár Csaba szerint azt
jelzi: megfelelõen mûködik a kerületi alapellátás,
jól dolgoznak, együttmûködnek a gyermekjóléti

szolgálat, valamint a többi, érintett intézmény
szakemberei. 

Krizsán Ildikó, a Budavári Önkormányzat
Népjóléti Irodájának vezetõje az elõbbiekhez
kapcsolódva, a jegyzõi gyámhatósági eljárások té-
májában jelezte: a hatósági munkában is az a leg-
fontosabb cél, hogy a gyermek a családban ma-
radhasson. A védelembe vételt (családgondozó
kirendelését, illetve az egyéb, a gyermeket veszé-
lyeztetõ körülmények megszûntetését szolgáló
intézkedések meghozatalát) akkor rendelik el, ha
a gyermek veszélyeztetettségét a család az alapellá-
tások önkéntes igénybevételével megszûntetni
nem tudja vagy nem akarja, de feltételezhetõ,
hogy a gyermek fejlõdése a családi környezetben
mégis biztosítható. A jegyzõi gyámhatóság jogkö-
rébe tartozik az ideiglenes hatályú elhelyezés is,
erre azonban csak a legvégsõbb esetben kerül sor,
a családból történõ kiemelés ugyanis visszafordít-
hatatlan folyamatokat idézhet elõ.

Annak a jognak van értelme, ami érvényesül –
jelentette ki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Fogadó Pszichoszociális Szolgálatának vezetõje
elõadásában. Frankó András elmondta: hiába
van joguk a gyerekeknek az egészséghez az élet
kezdetétõl, ha ezt a szenvedélybeteg szüleik nem
teszik számukra lehetõvé. Magyarországon min-
den évben több mint 24 ezer csecsemõ születik
magzati alkohol-szindrómával, melynek testi
rendellenességek, értelmi- és viselkedésbeli zava-
rok a tünetei. Ugyanígy a dohányzó, és a kábító-
szerfüggõ anyák is sokat ártanak magzatuknak. A
kábítószerek veszélyeivel manapság sokat foglal-
kozik a média – sokkal többet, mint az alkoholfo-
gyasztás problémáival –, holott a legveszélyesebb
drog ma az alkohol: Európában minden negye-
dik, hazánkban minden harmadik fiatal halála az
alkoholhoz köthetõ! Frankó András szerint be-
szédesek a fogyasztóvédelmi ellenõrzések statiszti-
kái is, amelyekbõl kitûnik: a szeszesital, illetve a
dohánytermék-árusítás szabályait az üzletek, szó-
rakozóhelyek közel fele megszegi, azaz a törvényi
tiltás ellenére minden második helyen kiszolgál-
ják a 18 év alattiakat alkohollal vagy cigarettával.
A kiszabható bírságoknak, úgy tûnik, nincs visz-
szatartó erejük. K. D.

„Találkozás és búcsúzás/ Az élet ennyi csak,/ Valaki jön, valaki megy,/És az emlék megmarad.”- Leonard da Vug
szavaival búcsúztak a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium végzõs diákjai iskolájuktól. A látványos szalagavató bált im-
már hagyományosan a Thália Színházban rendezték meg. Stelzelné Szabó Erzsébet igazgatónõ üdvözlõ szavai
után Sediánszky János alpolgármester köszöntötte a  diákokat. A mûsor szalagtûzéssel folytatódott. A meghatódott
12. osztályosok ruhájára az osztályfõnökök; Horváth Zsuzsanna és Bognár Ildikó tûzték fel a jelképes szalagot. A
táncok sorát a palotás nyitotta meg, a zárómûsorszám pedig a keringõ volt. A táncok szünetében a két végzõs osz-
tály kivetített fotókkal emlékezett vissza a gimnáziumhoz fûzõdõ kedves emlékekre. Most már jöhet az érettségi!  

Szalagavató 2001-2009

Tanácskozás a gyermekjogokról

Döntés a Bursa ösztöndíjakról
A Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati ösz-
töndíjra pályázatokról november 18-án döntött a
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság. A 2009. évi
forduló keretében a Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat 63 felsõoktatási hallgatót és 5 érettségi
elõtt álló középiskolást részesít havi 6000.- Ft ösz-
töndíjban. A bizottság döntésérõl minden pályázó írá-
sos értesítés kap.

Irodalmi est a Márai Szalonban
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 2008. december
16-án 17 órakor az I. ker. Házasságkötõ Teremben
(Úri u. 58.) Közeledik a Karácsony! címû irodalmi est-
jére. Vendégeink: Kállay Katalin és Kállay Gábor zene-
mûvész, Lukács Sándor színmûvész, Vida Péter bor-
mûvész. Házigazda: Szigethy Gábor. Vetített film:
Nemes bor, nemes ember

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezete
nyilvános véradást szervez a kerületben december
9-én (kedden) 9-13 óráig az Országos Széchényi
Könyvtárban (Budavári Palota ,,F” épület). Ha Ön
egészséges, elmúlt már 18, de még nem töltötte be a
60. életévét és úgy érzi, hogy segíteni tud a rászoruló
betegeken, jöjjön el a véradásra Személyi igazolvány,
lakcímkártya és TAJ kártya szükséges a véradáshoz!

Véradók Mikulás-napi ünnepsége
Az ünnepség helyszíne: Magyar Vöröskereszt Szék-
háza (V. ker., János u. 31.) Idõpontja: 2008. december
6., szombat, 0-18 óráig. Véradás: 11-16 óráig (a
Székház elõtt az Országos Vérellátó Szolgálat vérvé-
teli autóbuszában). Várunk mindenkit, aki adott már
vért, akár 1 alkalommal, akár nagyon sokszor, de vár-
juk azokat is, akik most látják elérkezettnek az idõt,
hogy véradóvá váljanak. Az idén szeretnénk meg-
teremteni a lehetõséget arra, hogy a véradókkal csa-
ládias körülmények  között találkozhassunk és kötet-
lenül beszélgethessünk. Hozza magával családját,
gyermekeit, a jövõ generáció véradóit is! A gyermek-
kel érkezõket kézmûves foglalkozással várjuk.

Magyar Vöröskereszt

Mozgássérültek klubnapja
A mozgássérültek klubnapja december 11-én 14 óra-
kor kezdõdik a Budavári Mûvelõdési Házban (I. ker.,
Bem rakpart 6.) Tervezett program: tájékoztatás a
kerületi támogató szolgálat megszûnése utáni lehe-
tõségekrõl, a pályázatot nyert szervezetekrõl, vala-
mint készülõdés az ünnepekre.

Röviden



Három nap, háromféle menü a Várnegyed Galériában beren-
dezett kisvendéglõben. Pénteken még ez állt a táblán: marha-
pörkölt galuskával, 80 fillér, vasárnap már húslevest adtak fõtt
marhával és tormamártással 1 pengõért, grátisz sörrel. Mindez
természetesen csak virtuálisan, de az enteriõr olyan eleven,
hogy a látogatónak kedve kerekedik odaülni a megterített asz-
talhoz. A Babits zarándoklat egymást követõ napjain, ahogyan
az érdeklõdõk „együtt költöztek” a költõvel, úgy egészült ki sze-
mélyes tárgyakkal a Nyugat fõszerkesztõjének krisztinavárosi
otthonait bemutató tárlat.

A látvány különös hangulatot sugall. Mintha Babits csak épp
kiment volna a szobából, vagy átszaladt a másik lakásba.
Bútorait és személyes tárgyait – köztük egy tükrös, thonet elõ-
szobafalat, amelyre mi is fölakaszthatjuk kabátunkat –,
egy íróasztalon parázsló cigarettát, egy megkezdett pa-
sziánszpartit, egy-egy csésze teát itt hagyott nekünk.
Nézzük csak, ott egy gramofon a lemezeivel, mellette
hever Török Szophie naplója, egy asztali rádió, és per-
sze a könyvespolc egy darabja, amelyen felfedezhetjük
az Európai irodalom történetét. A falakon dokumen-
tumok, levelek, köröskörül kinagyított fotók. Ránk
mosolyog fiatalon, öltönyösen, feltûnik családjával az
Attila utcai teraszon, és láthatók az utolsó pizsamás ké-
pek is. 

Ahogyan Papp Zoltán János drámapedagógus a tárlat
november 30-i megnyitóján fogalmazott: „A Gyurko-
vics Györgyi által tervezett kiállítás harmadik része tel-
jessé teszi azt a szimbolikus képet, amit ez a kiállítás meg
tud mutatni Babitsék budai életébõl. A három egymás-
hoz közeli helyszín, a három ’várnegyedi’ lakás három
egymást követõ napon vált itt, a kiállításnak otthont
adó Várnegyed Galériában költözési idõszakra jellemzõ
halomból otthonos sarokká.”

Babits életmûvének kutatói – Sediánszky János alpolgár-
mester bevezetõ szavai és Gyõrffy Gergely hegedûjátéka után –
önálló kiállítás megnyitókon idézték fel a két Attila utcai, és a
Logodi utcai lakás miliõjét. Kelevéz Ágnes irodalomtörténész,
a Petõfi Irodalmi Múzeum munkatársa Babits legendás könyv-
táráról beszélt. A könyvtárról, amelynek mennyezetig érõ

könyvespolcait, folyóirat-halmait, könyvtornyait számos kor-
társ író és tanítvány megörökítette. A könyvtárszobáról, ahová
bevitette betegágyát, s a könyvtárról, amely a második világhá-
ború alatt a Mûegyetem pincéjében pusztult el.

Dr. Sipos Lajos irodalomtörténész a bútorok, berendezési
tárgyak, a hamutartók, az írógép, a pasziánszkártya világát idéz-
te fel. Érzékeltette Babits heti fogadónapjának hangulatát,
amikor barna házikabátban fogadta írótársait,  irodalomköze-
li látogatóit, a mûvészvilág tagjait, festõket és színészeket. Ha
valaki egyedül érkezett, a házigazda és a vendég leült a „süppe-
teg bõrkarosszékbe”, s ha dohányos volt, mindketten rágyúj-
tottak. „A társalgás majdnem mindig irodalomról folyt, a poli-
tikáról nem szerettek beszélni … Ha nõk is voltak, akiket job-
ban izgattak a személyes kérdések, a társaság lassan kétfelé ha-

sadt, – az irodalmat tárgyaló férfiakra, s a magénéletet tárgyaló
nõkre.” – jegyezte fel a kortárs Sárközi György. Késõbb a barát-
ságos lakásban fogadónap nélkül is egymást váltották az orvo-
sok, a belgyógyászok, kardiológusok és specialisták.

Babitsot betegen is személyes viszony fûzte otthonaihoz.
Papp Zoltán János Török Sophie Szellemidézés címû nekro-

lógját idézve utalt arra az epizódra, amikor a költõ
könyvei miatt elszökött a gyógykezelésrõl.
„Amikor a Logodi utcában folyt a költözködés Te
hazaszöktél a János szanatóriumból 40 tavaszán hi-
szen magad szoktad  rakni a könyveket, fölkapasz-
kodtál a létrára is, pedig nem is tudtuk milyen be-
teg voltál már akkor! Rosszul is lettél közben – én
hirtelen lefektettelek a hurcolkodástól össze-vissza
rendetlen lakásban és jól össze is szidtalak, miért
csinálsz ilyen marhaságot! Szabad egy betegnek el-
szökni? És hurcolkodni? Könyveket emelgetni?
Majd megmondalak a Förster doktornak! Vigyáz-
zon jobban rád! Te úgy pislogtál dacosan és bûnbá-
nóan, mint megdorgált gyerek – és olyan ijesztõen
sápadt voltál, hogy megszakadt a szívem, ahogy rá-
néztem elefántcsontszín arcodból lobogó sötét sze-
meidre!”

A kiállításhoz kapcsolódva december 5-én Kelevéz Ág-
nes, 19-én dr. Sipos Lajos és január 9-én 16 órától Papp
Zoltán János tart irodalomtörténeti elõadást.        Rojkó A.

Az Úri utcai házasságkötõ-terem hagyományosan a kultúra otthona.
November 24-én két irodalmi témájú rendezvényt is tartottak a barokk
épület falai között. Az elsõt zárt körben, a sajtó képviselõi számára, míg a
másodikat a Márai Szalon közönségének. Mindkettõn a Babits-évforduló
kapcsán megjelentetett, A sziget nem elég magas címû cd-t mutatták be.

Tizennégy kortárs mûvész: Blaskó Péter, Cseke Péter, Eperjes Károly,
Igó Éva, Kovács Ákos, Kubik Anna, Mécs Károly, Oberfrank Pál,  Pápai
Erika, Szarvas József, Szõcs Artur, Sztankay István, Tompos Kátya és
Trokán Péter mellett, archív hangfelvételrõl Latinovits Zoltán és Babits
Mihály szavalata hallható azon a lemezen, amelyet a Budavári Önkor-
mányzat által alapított Márai Sándor Kulturális Közalapítvány jelente-
tett meg Babits Mihály születésének 125. évfordulójára. A lemez elkészí-
téséhez Kovács Ákos nyújtott technikai segítséget; a cd szerkesztõ-rende-
zõje Szigethy Gábor irodalomtörté-
nész, a Márai Szalon házigazdája.
(Õ maga sajnos betegség miatt nem
lehetett jelen a rendezvényeken.)

A sajtóbemutatón Sedánszky
János kettõs minõségében, alpol-
gármesterként, illetve a Márai
Közalapítvány kuratóriumi tagja-
ként úgy fogalmazott, „büszkék va-
gyunk arra, hogy a kultúrát pénz-
ügyi okok miatt kirekesztõ világ-
ban adtunk ki versalbumot. A köl-
tészet olyan, mint a manna, hiszen
minden olvasója, hallgatója vissza-
térhet az alkotók kiapadhatatlan
reményéhez. Az idõszerûség a
nagy költészet sajátja, és Babits ön-
feledt hite, bátorsága e lemez segít-
ségével sokakhoz eljuthat. A cd-n a
Babits hangján elhangzó Cigány a
siralomházban címû vers az igehir-
detés erejével hat a mai hallgató-
ra.” Sediánszky János alpolgármester végül arra hívta fel a figyelmet,
hogy 2008-ban egyszerre emlékezünk a legendás irodalmi folyóirat, a
Nyugat centenáriumára és Babits Mihály születésének 125. évforduló-
jára. E két jeles évforduló jó alkalmat teremt arra, hogy a Budavári Ön-
kormányzat és a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány hagyományai-
hoz és hivatásához híven megmutassa, és közkinccsé tegye a magyar kul-
túra értékeit. 

A közremûködõ mûvészek közül Pápai Erika fogalmazta meg, hogy a
mai színészek számára egyre kevesebb lehetõség nyílik a versmondásra.
Ritka és értékes vállalkozás a most megjelenõ Babits-lemez, hiszen a
költemények ezúttal a pályakezdõktõl az idõs pályatársakig, különbözõ
generációk hangján szólalnak meg. Mindannyiuk számára a mércét a
legnagyobb magyar színész, Latinovits Zoltán – szavalata adja.

Saját gondolatai után a mûvésznõ felolvasta Szigethy Gábor írását,
aki a babitsi etika és magatartás érvényességét, illetve a külvilág erkölcs-
telenségét vetette össze üzenetében.

A Márai Szalonban ezúttal Gábor Júlia látta el a háziasszonyi teendõ-
ket, és személyes ismerõsként üdvözölte a lemezbemutató élõ változatá-
nak közremûködõit, akik e délutánon közönség elõtt szavalták el a cd-
re is felvett verseket. Az alkalmi kiállításon néhány eredeti Babits kézira-
tot tekinthettek meg az érdeklõdõk, és természetesen nem maradhatott
el a szokásos koccintás sem, amelyhez a vörösbort a költõ szülõvárosára
emlékezve, Vesztergombi József, szekszárdi borász biztosította. 

A sziget nem elég magas címû lemez 1500 Ft-os áron megvásárolha-
tó a Litea Könyvesboltban (Budapest, I. Hess A. tér 4.).                         - a -
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Az irodalomtörténeti értékelést követõen dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester szólt a szobor-
avatáson megjelent érdeklõdõkhöz. – Ahogyan
minden könyvnek megvan a maga története, úgy
különös sorsa van a szobroknak is mifelénk –
kezdte beszédét. – Hiszen hányszor fordult elõ a
szobordöntögetõ és bálványépítõ 20. században,
hogy, akit egyszer a nemzet méltónak talált nagy-
jai közül arra, hogy alakját talapzatra emelje, jelle-
mét bronzba merevítse, azt késõbb utolérte egy
másik kor hamis divatja, egy új rendszer végzetes
bosszúja, és, ahogy az élõk, úgy a szobrok élete is
beteljesedett. Volt, akit bebörtönöztek, hogy az
éltetõ napfénytõl elzárva örökre rácsok, zárt rak-
tárajtók mögött felejtõdjön el. Volt, akit megaláz-
tak, buta és ostoba indulatú tömeg áldozatává
vált. És volt, akit a hatalom gyûrt maga alá, ördö-
gi elégtételt vett rajta: beolvasztotta bálványa mo-
hó bronztestébe. A halandók kicsinyes és önhitt
tette volt ez a halhatatlanok fölött.

De sorsa van az el nem készült szobroknak is.
Mert vannak jellemek, akik ugyan jelet hagytak
az életükkel, maradandóbbat a gránitnál, szelle-
müket mégsem formázták szoborba. Hiszen Ba-
bits Mihálynak, a Nyugat költõfejedelmének a
mai napig nem volt köztéri szobra Budapesten.  

„Az ember, ha nagyon nagy a mondanivalója,
önkénytelenül szerény lesz. Különös lámpaláz
fogja el, nem a közönség, hanem önnönmaga
elõtt; önmagának közönségévé és színészévé vá-
lik, s örül, ha támaszkodhatik valamire, mint a
színész a súgóra.” Ahogyan híres esszéjében, Az
írástudók árulása elsõ mondataiban vall Babits,
úgy érzem most magam én is – mondta dr. Nagy
Gábor Tamás. – Ugyanis nagy mondanivalónk

van! Elérkezett az idõ arra, hogy az egykor közöt-
tünk otthonra találó, nálunk, Budán élõ és al-
kotó Babits Mihály a szellemvilágból megtérjen,
és ismét közöttünk legyen itt Budapesten, an-
nak is a Krisztinavárosnak nevezett kicsiny szeg-
letében.  

Miért most – születésének 125. évfordulóján
és a Nyugat centenáriumán – jött el az idõ a szo-
boravatásra? Könnyen megérthetõ, hogy a töme-
gek lázadásának századában, a 20. században Ba-
bits olyan próféta volt, akit nem szívesen hallgat-

tak. Nem állhatott itt szobor Magyarország meg-
csonkításának századában. Nem állhatott itt szo-
bor a kommunizmus országlásának évtizedei-
ben sem. Véleményét a költõ már 1919-ben leír-
ta: „ez az eszme én nekem nem eszmém… Mert
ez az eszme jogosnak hirdeti az Erõszakot és ve-
szedelmes a Szabadságra. Én pedig a Szabadság
híve vagyok és ellensége az Erõszaknak.”

Miért most érkezett el a pillanat, hogy Babits
Mihálynak végre szobra legyen a Krisztinában?

A végtelen mély klasszikus mûveltséggel ren-

delkezõ Babitsot kortársai, a nyugatosok „homo
moralis”-ként, azaz az erkölcs embereként tartot-
ták számon. A mának szóló példa középpontjá-
ban is ez kell, hogy álljon: az erkölcsi nagyság.
Ebbõl fakad Babits saját korát és kortársait is fe-
lülmúló ereje, ebbõl fakad megalkuvást nem tûrõ
hûsége. Hûsége Istenéhez, hûsége magyarságá-
hoz, és hûsége az írástudó ember behódolást nem
tûrõ szent hivatásához. „Az én szolgálatom – vall-
ja magáról – megõrizni népem tisztább erkölcsi
hagyományait, nem engedni, hogy az igazság szel-
leme elavuljon... Megóvni egy jobb idõ számára az
emberiség megvetett eszméit, a szellem és szabad-
ság tiszteletét.” 

Szabadítsuk ki Babits szellemét a felejtés pa-
lackjából! Babits „él, beszél, újat és újat mond, vi-
tázik velünk elevenekkel, korhol bennünket, fe-
lel, kérdez”. Meg tudunk rá felelni? 

Dr. Nagy Gábor Tamás e költõi kérdéssel zárta
ünnepi beszédét, majd leleplezte a költõ szobrát.
Az alkotás a közelmúltban elhunyt Marton
László szobrászmûvész utolsó megvalósult alkotá-
sa. A töprengõ Babits Mihály bronzalakjának
megformálását az Esti kérdés címû költemény ih-
lette. Az ünnepség végén ezt a verset szavalta el
Oberfrank Pál színmûvész. 

A rendezvény záróakkordjaként a Budavári
Önkormányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester és Sediánszky János alpolgármester
koszorút helyezett el a szobor talapzatánál, majd a
Kosztolányi Dezsõ Gimnázium, a Szilágyi Erzsé-
bet Gimnázium, a Toldy Ferenc Gimnázium és a
Lisznyai Utcai Általános Iskola diákjai helyezték
el az emlékezés virágait.  Az ünnepségen részt vett
Esztergom városának képviselõje is, aki szintén
megkoszorúzta Babits Mihály szobrát.                - a - 

Köztéri szobrot kapott Babits Mihály

Parázsló cigaretta és tea 
- Babits emlékkiállítás a galériában

Az emlékfalon Budavár díszpolgárai és a Budavárért Emlékéremmel kitüntetettek által választott Babits-idézetek olvashatók 

Mintha a költõ épp csak kiment volna a szobából Pápai Erika is közremûködik 
a Babits-lemezen

Akár egy régi budai kisvendéglõben...

Élõ lemezbemutató 
a Márai Szalonban
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November 28-án, a zarándoklat elsõ stációjánál
– az Attila út 133. (a régi nyilvántartás szerint 95-
99.) számú ház elõtt – Téglás János irodalomtör-
ténész idézte fel a költõ elsõ budai otthonának
hangulatát. „…A tágabb, szabadabb levegõjû
Buda már régen vonzotta Babitsékat. Basch
Lóránt ügyvéd javasolhatta, hogy nézzék meg a
Stílus Építõipari Rt. Attila úton készülõ hatal-
mas, ötemeletes házát. Tetszett a környék és tet-
szett az épület is: amikor 1931. január 19-én
Török Sophie, a feleség a villamosról meglátta a
lakóházat, ezt írta naptárába: „nagy vágyam tá-
madt utána”. A vágyat tett követte: március 16-
án aláírták a szerzõdést, két nappal késõbb kifi-
zették a vételár felét, 9150 pengõt, a többit 35 év
alatt kellett törleszteni. Az új otthont így mutatja
be Török Sophie a költõ édesanyjának 1931 jú-
niusában írt levelében: „…lakásunk a budai vár-
ra nyílik, központi fûtés van és nagyon szép az
egész, még egy kis erkélyünk is van, három szoba

van, egy kicsi hall, konyha és mellékhelyiségek,
IV. emeleten van, de van lift. A ház elõtt villamos
és autóbusz megálló. Mihály szobája olyan nagy,
hogy az egész könyvtár benne van, s a garnitura,
sezlon, íróasztal. A másik szoba az enyém, a har-
madikban Ildikó [a nevelt lányuk] alszik, ott van-
nak a szekrények is, mert elõszobánk kicsi és
nem fér butor bele. Az ebédlõt a hallban helyez-
tük el.” 1931. április 28-án veszik birtokba a la-
kást, budai otthonaik közül itt élnek a legtovább,
hat évig…” 

November 29-én, a Babits Mihály második
Attila úti lakása – a 65/b, azaz, mai számozással a
103. szám – elõtt emlékeztek a zarándoklat részt-
vevõi. Buda Attila Babits-kutató, könyvtáros ér-
zékeltette mindazokat a változásokat, amelyek a
költözést indokolták. „Babits Mihály családjával
l937. augusztus 21-én költözött második Attila
utcai lakásukba. … Egy korabeli visszaemlékezés
szerint a lakásváltoztatásra elsõsorban azért ke-
rült sor, mert Ildikó gyorsan nõtt, 1937-ben már
betöltötte a kilencedik évét, és szülei neki is
önálló szobát, saját, intim lakókörnyezetet sze-
rettek volna biztosítani. Emellett költözködésük
egyik szempontja a környék megváltoztatása
volt, de a következõ év májusában Török Sophie
már pontosan megnevezte az okot: „a régit Mi-
hály nagyon nem szerette, mert az egész kilátást
elépítették elõlünk, ennek [ti. a 65/b. alatti la-
kásnak] csak az a hátránya, hogy nagyon drága és

nehezen tudjuk fizetni”. Az elõzõ öröklakást az
új helyen egy bérelt lakással váltották fel, ám
nem tudhatták elõre, hogy Babits Mihály beteg-
sége mennyire megterheli majd a családi költség-
vetést. 

A Logodi utca 31. szám alatt volt Babits utolsó
lakhelye; november 30-án e ház elõtt ért véget a
zarándoklat. A lakást 1939 tavaszán vásárolta a
házaspár, de a költözéssel a költõ betegsége miatt
várniuk kellett. A zarándoklat utolsó stációjánál
Papp Zoltán János drámapedagógus tartott lírai
megemlékezést. „Ez a tábla akkor teljesíti be cél-
ját, ha szembenézésre ösztönöz. Zsin Judit mû-
vésznõ, ki irodalmi anyagon hagyta már kézjegy-
ét (József Attiláról, és Mándy Ivánról készült
portrék), finom kézzel formálta meg a fejet, a leg-
beszédesebb testrészt. A dombormû portré jó ér-
zékkel, és kellõ anakronizmussal, nem a tárgy-
idõszak Babitsát mutatja (hisz alig töltött itt egy
évet); nem az elgyötört, nem a fizikailag magára

már alig-alig hasonlító, a betegségbe beleörege-
dett költõt, hanem inkább a 20-as évek végi
Babitsot, aki Beck Ö. Fülöp termében is modellt
ült ekkortájt. A szobrász idealizált és éppen ezért
mûvészileg hitelesebb Babitsot formált, aki nem
csak szánalmat kelt, de félelmet is, mint a görög
tragédiahõsök sorsa, s aki tekintetével mégsem
oldoz fel. Erre a portré táblai elrendezése hiva-
tott. Ugyanilyen ellenpontozó gesztussal szignóz-
za a táblát egy versidézet Az elbocsátott vad címû
versbõl (1934-ben jelent meg a Nyugatban): ’Ez
a valaki tán az Isten/ akitõl bujni hasztalan./
Nem hiszek az Elrendelésben,/ de van egy erõs,
õs uram./ Már gyermekül vermébe ejtett/ s
mint bölcs vadász gyenge vadat,/ elbocsátott, de
nem felejtett:/ szabadon sem vagyok szabad.’ Ha
az isten elbocsátotta, meg is jelölte: terhes sors-
sal, prófétai sorssal, hisz Babitsnak élete végén
alig hallható hangján kellett Ninive ellen kiálta-
nia. A tábla a pillanat és az örök idõ találkozásá-
ról szól. A költõ megrögzíti a szellemet, – Jónás
könyvével szólva – „az istent futni” már nem ké-
pes szellemet az írott szóban; a szobrász a múló
arcot, annak egy teljességet ábrázoló pillanatát a
bronzban. Két örök mozzanat egy kitüntetett pil-
lanatban, két eredeti mûvészet találkozik egy táb-
lán. S talán amíg áll e ház, szembenézésre ösztö-
kéli, emberi gonoszság ellen vad gõggel bátorítja,
de Isten elleni, hasztalan gõgjétõl meg is tisztítja
majd, aki megáll elõtte.”

A zarándoklat során, a há-
rom házon három kortárs
szobrászmûvész alkotását
avatták fel. Az Attila út 133.
számú házra Majoros Áron,
az Attila út 103. számú épü-
letre Pató Róza, a Logodi ut-
ca 31. számú ház homlokza-
tára Zsin Judit szobrászmû-
vész tervezett mûvészi érté-
kû, különleges emléktáblát.
Az avatóbeszédek után a
táblákon mindhárom alka-
lommal a Budavári Önkor-
mányzat képviseletében dr.
Nagy Gábor Tamás polgár-
mester, Sediánszky János
alpolgármester, és a társas-
házi lakóközösségek egy-egy
képviselõje helyezett el ko-
szorút.                                   r. a.

Három ház – tíz év

Póczy Klára emlékére
Lakásától nem messze, a Bástyán lett rosszul, majd rövide-
sen elhunyt dr. Póczy Klára, az itthon és külföldön egy-
aránt ismert régész.  Hosszú és az utolsó hetekig-napokig te-
vékenyen folytatott munkálkodása rendkívül gazdag, szer-
teágazó volt – és arra is mindig maradt energiája, hogy a vá-
ri egyesületeket – Várbarátok Köre, Magyar Emlékekért a
Világban – segítse elõadásaival, tanácsaival, tevékeny köz-
remûködésével. 

Póczy Klára Kolozsvárt született 1923-ban, és nem sok-
kal a világháború vége után a budapesti egyetemen végzett
régészet-történelem-mûvészettörténet szakokon. Nemzet-
közi ismertségét a római korral foglalkozó régészként sze-
rezte meg, több külföldi tudományos akadémia régészeti
intézetei, UNESCO szervezetek ezért választották tagjaik
közé, és tüntették ki több alkalommal. 1950-tõl kezdve
nyugdíjazásáig, sõt azon túl is a Budapesti Történeti
Múzeum régésze maradt, hosszú ideig az Aquincumi
Múzeum vezetõje, akinek nevéhez kötõdtek a nagy óbu-
dai feltárások (légiótábor, a helytartói palota a Hajógyári
szigeten), és az albertfalvai ásatások. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia megbízásából dolgozott a Dunaka-
nyarban és õ vezette a Sopron belvárosának mûemléki helyreállításához kapcsolódó római kori
feltárásokat. Emellett Svájcban és Algériában is vezetett figyelemre méltó eredményeket hozó
ásatásokat. 

Póczy Klára azon ritka régészek közé tartozott, akinek szívügye volt, hogy kiállításokon és köny-
vekben értelmezze, keltse életre azt a civilizációt, életformát, amelynek emlékeit feltárta, és ezt ne
csak a kollégák részére tegye, hanem a „mûvelt nagyközönség” számára is. Hitt abban, hogy léte-
zik még ilyen társadalmi réteg. Az általa rendezett sikeres külföldi kiállítások olykor több ország
több városát is végigjárták, és bizonyították, hogy Magyarország az európai kultúra õsi területei
közé tartozik (amit az egykorú politikai viszonyok nem mindig támasztottak alá), és bizonyították
a több nyelven elõadó, az európai szakmai eredményeket ismerõ és azokat gyarapító magyar szak-
emberek létezését.  

Értelmiségi társaságok és könyvkiadók azért kedvelték Póczy Klárát, mert tele volt ötletekkel,
amelyek tág spektrumú és újszerû szemléletükkel mindig felkeltették az érdeklõdést és a közön-
ségsiker reményét. Nem csak Aquincumról vagy a pannóniai római városokról írt könyvet, ha-
nem az olimpiák történetérõl vagy „az örök városhoz”, Rómához kapcsolódó magyar emlékekrõl
is. Az utóbbi idõben újabb témát forgatott fejében: a budai Vár közintézményeinek történetét
akarta megírni, és a Várbarátok Körében a vári házak és lakosok múltjáról korábban több részlet-
ben elhangzott elõadások anyagával együtt a  polgári Vár mûemléki és élettörténetének kívánt
egy kötettel emléket állítani.

Póczy Klára munkásságát a számos szakmai díj, emlékérem és kitüntetés mellett a közélet, az or-
szág is elismerte: 1987-ben megkapta a Munka Érdemrend ezüst fokozatát, 2004-ben pedig a
Köztársasági Érdemrend középkeresztjét. 

A Várból különösképpen sokan fájlalják elvesztését: majdnem mindenki ismerte, szerette fi-
nom és légies egyéniségét, és élvezte akár hosszabb elõadását, rövidebb hozzászólását, akár néhány
mondatos társalgását. Buzinkay Géza 

Országos Széchényi Könyvtár
(Budavári Palota F épület, VI. em.)

Biblia Sacra Hungarica - A könyv „mely örök életet
ád”címû kiállítás megtekinthetõ 2009. március 29-ig.
Nyitva: keddtõl vasárnapig 10-18 óráig, hétfõn zárva.

Magyar Nemzeti Galéria
(Budavári Palota, A épület)

Az idõ legújabb cáfolata – Kortárs magyar mûvészet
az Irokéz Gyûjteménybõl (1988-2008). A kiállítás 2009.
február 1-ig látogatható. www.mng.hu. 

Várfok Galéria
(Budapest, I. Várfok u.11.)

Nádler István tárlata. E kiállítással köszönti a 70 éves
mûvészt a 18 éves Várfok Galéria. A kiállítás megtekint-
hetõ december 30-ig.

Édenkert Kávézó és Galéria
(Budapest, I. Hattyú u. 14.)

Az idei évben kiállító alkotók közös kiállítása. Nyitva
tartás: hétfõtõl szombatig, 9-21 óráig.

Országos Mezõgazdasági Könyvtár
(Budapest, I. Attila út 93.)

A Székely Bertalan Baráti Kör kiállítása. Kiállítók:
Árendás József, Csobaji Zsolt, Dobos Lajos, Erdõs István,
Faragó Margit, Gara Gizella, Kapolyi Márta, Korompay
Dóra, Kucsay József, K. Végh Etelka, Lukács Ágnes,
Mészáros Ernõ, Páll A. Enikõ, Pongrácz Zoltán, Re-
sánszky Mária, R. Török Mária, Tasi István, Ujlaki Lajos,
Vágó Magda, Várady Erzsébet, Varga Ágnes, Varga Edit.
A kiállítás megtekinthetõ: december 31-ig, hétköznap
9.00-18.00, hétvégén 10.00-16.00 óráig.

Bércesi Ilona agyagszobrász kiállítása Ókortól a rene-
szánszig címmel. A tárlaton akvarellek, freskótöredé-
kek, kerámiatárgyak láthatók. A kiállítás ideje alatt
szombatonként 10-16 óráig ókori piac, melyen szemé-
lyesen is találkozhatnak az alkotóval. 

Magyar Nemzeti Galéria
(Budavári Palota)
VVaassáárrnnaappii  kkóórruussmmuuzzssiikkaa

2008. december 7., 11.00 óra: Közremûködik az EL-
TE Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Karának Nõi Kara.
Helyszín: Budavári Palota, A épület, földszinti aula
KKaarrááccssoonnyyii  kkóórruussmmuuzzssiikkaa

2008. december 21., 11.00 óra: Közremûködik az Ifjú
Zenebarátok Kórusa, karnagy: Ugrin Gábor.

Mûsor: Kodály Adventi ének, Palestrina Hodie Chris-
tus natus est, Viadana Exsultate iusti, Palestrina Lauda
Sion Salvatorem, Mosto: Dolce cantava all’apparir, Verdi:
Ave Maria, Verdi La Vergine degli Angeli(szoprán szóló:
Morvai Katalin, zongorán kísér Krasznai Gáspár, Pergo-
lesi G dúr koncert(részlet) Fuvolán elõadja:Drahos

Rebeka, Kodály Karácsonyi pásztortánc (fuvolán kísér
Drahos Rebeka, Angyalok és pásztorok-Kedvelt kará-
csonyi melódiák. Helyszín: Budavári Palota, C épület, I.
emelet, Kupolacsarnok A programon az állandó kiállí-
tásra váltott belépõjeggyel lehet részt venni. 
RRééggiizzeennee  aaddvveenntt  iiddeejjéénn

A Tabulatúra régizene klub összejövetele december
15-én, hétfõn 19.00 órakor lesz a Budai Református
Egyházközség gyülekezeti termében (Budapest, I.
Szilágyi Dezsõ tér 3.) Vendég a Fabula Együttes: Buda
Ádám és Herczeg László, lemezbemutató koncert. A ré-
gizene klub rendezvényeit az I. kerületi lakosok ingyen
látogathatják. További információ: www.gyulekezet.hu,
www.tabulatura.hu

Adventi koncert a Szilágyi Dezsõ téri 
templomban

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklõ-
dõt december 22-én, hétfõn 18 órakor a Szilágyi Dezsõ
téri református templomba adventi koncertünkre, me-
lyet a Tabulatúra régizene együttes ad. A koncert után
agapé, szeretetvendégség, szeretetvásárok.

Budai Református Egyházközség 

Anno Mesebolt
(Budapest, I. Krisztina tér 7.)

Január 3-ig láthatók Szegedi Katalin festményei,
melyeket L. Frank Baum: Óz a csodák csodája címû
meseregényéhez készített. A kiállítás nyitvatartási
ideje: hétfõtõl péntekig 9.00-19.00, szombaton 9.00-
14.00 óráig. 

Karácsonyi kézmûves foglalkozás 
a könyvtárban

December 18-án, csütörtökön délután 4-tõl 5 óráig a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyv-
tárában (Budapest, I. Krisztina krt. 87-91.) karácsony-
fadíszeket készítünk. A foglalkozás ingyenes, minden ér-
deklõdõt szeretettel várunk!

Hagyományok Háza
(Budapest, I. Corvin tér 8.)

December 12., 14 óra: Rendhagyó adventi gyermek-
táncház.

December 13., 10 óra: Öröm-Tánc nap, Szõllõsy
Gábor és Torma László bõrmûves elõadása.

December 19., 17 óra: Aprók tánca, Karácsonyi an-
gyalvárás.

Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeum
(Budapest, V. Szent István tér 15.)
A Fürdõk – Fürdõhelyek, fürdõutazás Európában címû
idõszaki kiállítás megtekinthetõ: 2009. január 25-ig,
kedd kivételével naponta 11-19 óráig.

Programok
Babits Mihály életének utolsó tíz esztendejét töltötte Budán, a Krisztinavárosban. Negyvenhét éves
volt, amikor az Attila utca 133. számú házban otthonra talált, ötvennégy éves, amikor néhány sarokkal
arrébb, a 103. szám alá költözött, és ötvenhét, amikor immár halálos betegen a Logodi utca 31-ben vett
öröklakást. A Babits zarándoklat keretében, dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a Budavári Önkor-
mányzat nevében avatta fel a három épület homlokzatán elhelyezett, mûvészi emléktáblákat. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és Sediánszky János alpolgármester leplezte le a Babits emléktáblát az Attila út 133.
számú ház falán

Gönczi Béla illusztrációja Babits Mihály Jónás könyve címû mûvéhez



s A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyil-
vános versenytárgyalást hirdet a tulajdonát képezõ la-
kások elidegenítésére.

l11..  BBuuddaappeesstt,,  II..  AAttttiillaa  úútt  3311..  ffsszz..  11..  sszzáámm  aallaattttii  llaakkááss..  
Hrsz: 6349/0/A/1. Alapterület: 31 m2. Induló eladási ár:

5.900.000,- Ft. Versenytárgyalási biztosíték: 100.000,- Ft.
Licitlépcsõ: 100.000,- Ft. Megtekintés idõpontja: 2008. de-
cember 12-én 10.00-10.30 és 2009. január 9-én  10.00-
10.30 között.
l22..  BBuuddaappeesstt,,  II..  AAttttiillaa  úútt  6633..  IIVV..  eemm..  3322..  sszzáámm  aallaattttii  llaakkááss..

Hrsz: 7163/0/A/45. Alapterület: 31 m2. Induló eladási ár:
7.450.000,-Ft. Versenytárgyalási biztosíték: 100.000,-Ft.
Licitlépcsõ: 100.000.- Ft. Megtekintés idõpontja: 2008. decem-
ber 16-án 14.30-15.00 és 2009. január 19-én 9.00-9.00 között.
l33..  BBuuddaappeesstt,,  DDööbbrreenntteeii  uuttccaa  1166..  sszzáámm  aallaattttii  llaakkááss..

Hrsz: 6240/0/A/8. Alapterülete: 10 m2. Induló eladási ár:
500.000.- Ft. Versenytárgyalási biztosíték. 100.000.- Ft.
Licitlépcsõ: 50.000.- Ft. Megtekintés idõpontja: 2008. de-
cember 15-én 10.00-10.30 és 2009. január 14-én 10.00-
10.30 között.
l44..  BBuuddaappeesstt,,  II..  FFõõ  uuttccaa  4400..  ffsszz..  22..  sszzáámm  aallaattttii  llaakkááss..

Hrsz: 14141/0/A/4. Alapterület: 16 m2. Induló eladási ár:
1.600.000,- Ft. Versenytárgyalási biztosíték: 100.000,- Ft.
Licitlépcsõ: 50.000,- Ft. Megtekintés idõpontja: 2009. január
16-án 10.00-10.30 között.
l55..  BBuuddaappeesstt,,  II..  FFõõ  uuttccaa  4400..  ffsszz..  1144..  sszzáámm  aallaattttii  llaakkááss..

Hrsz: 14141/0/A/13. Alapterület: 15 m2. Induló eladási ár:
1.200.000,-Ft. Versenytárgyalási biztosíték: 100.000,- Ft.
Licitlépcsõ: 50.000,-Ft. Megtekintés idõpontja: 2009. január
16-án 10.00-10.30 között.
l66..  BBuuddaappeesstt,,  II..  FFeennyyõõ  uuttccaa  55..  aallaaggssoorr  33..  sszzáámm  aallaattttii  llaakkááss..

Hrsz: 7329/1/A/5. Alapterület: 15 m2. Induló eladási ár:
1.500.000,- Ft. Versenytárgyalási biztosíték: 100.000,- Ft.
Licitlépcsõ: 50.000,- Ft. Megtekintés idõpontja: 2008. decem-
ber 16-án 10.00-10.30 és 2009. január 13-án 10.00-10.30
között.
l77..  BBuuddaappeesstt,,  II..  GGeelllléérrtthheeggyy  uuttccaa  66..  ffsszz..  22..  sszzáámm  aallaattttii  llaakkááss..

Hrsz: 7220/1/A/2. Alapterület: 26 m2. Induló eladási ár:
5.750.000,- Ft. Versenytárgyalási biztosíték: 100.000,- Ft.
Licitlépcsõ: 100.000,- Ft. Megtekintés idõpontja: 2008. de-
cember 16-án 10.30-11.00 és 2009. január 13-án: 10.30-
11.00 között.

Versenytárgyalás, vételár, fizetési feltételek
A pályázóknak a versenytárgyalás megkezdéséig a közjegyzõ-
nél regisztráltatni kell magukat. A versenytárgyaláson a nem
regisztrált pályázók nem vehetnek részt.

Az ingatlan értékesítésére vonatkozó versenytárgyalás idõ-
pontja: 22000099..  jjaannuuáárr  2200--áánn  99..0000  óórraa..

A versenytárgyalás helye a Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatala (1014 Budapest, I. Ka-
pisztrán tér 1. I. emeleti tárgyaló).

A versenytárgyalásra jelentkezõk a meghirdetett vételár
összegére licitálnak a megadott licitlépcsõ szerint, negatív licit-
re nincsen lehetõség.

Az ingatlanok jelenlegi, megtekintés által biztosított, megis-
mert állapotában kerülnek elidegenítésre.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele
A versenytárgyalásra jelentkezõknek a megjelölt versenytár-
gyalási biztosítékot legkésõbb a versenytárgyalás idõpontját
megelõzõ nap 16.00 óráig be kell fizetniük az Önkormányzat
12010154-00379598-00100000 sz. költségvetési elszámo-
lási számlájára, továbbá a jelentkezõknek nem állhat fenn tar-
tozása az Önkormányzattal szemben. A befizetésrõl szóló
csekkszelvényt (banki átutalás esetén a banki kivonatot) a li-
citálás megkezdése elõtt be kell mutatni a versenytárgyalást
levezetõ elnöknek. 

A versenytárgyalás nyertesénél a versenytárgyalási bizto-
síték összege a vételárért fizetendõ összegbe teljes egészé-
ben beszámításra kerül. 

A versenytárgyalás nyertesén kívül a jelentkezõk részére
az Önkormányzat a versenytárgyalási biztosítékot visszautal-
ja. A versenytárgyalási biztosíték után, a letéti idõ alatt az Ön-
kormányzat kamatot nem fizet.

A pályázó személyazonosságát személyazonossági igazol-
ványával igazolja a levezetõ elnök, valamint a megjelent köz-
jegyzõ elõtt (cégek esetében szükséges az egy hónapnál nem
régebbi cégkivonat, valamint a képviselõ aláírási címpéldá-
nya).

Amennyiben a tárgyalás lezárását követõen a versenytár-
gyalás nyertese bármilyen okból visszalép, úgy a befizetett ver-
senytárgyalási biztosíték összegét elveszti. Ebben az esetben a
kiíró a licitálás során második legmagasabb összeget ígérõ pá-
lyázóval köt szerzõdést.

Amennyiben a licitálás vezetõje olyan jellegû szabálysértést
észlel, amely az Önkormányzat érdekeit sérti, jogában áll a lici-
tálást megszakítani és azt eredménytelennek nyilvánítani.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

Az adásvételi szerzõdést a versenytárgyalás nyertesének 5
munkanapon belül meg kell kötni. Ha a versenytárgyalás nyer-
tese a szerzõdést 5 munkanapon belül önhibájából nem köti
meg, a soron következõ pályázót kell a szerzõdés megkötésére
felhívni.

További információk kérhetõk a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Vagyoni Irodáján Zubovits Emese ügyintézõtõl
(1014 Budapest, I. Kapisztrán tér 1. I. 112., telefon: 458-3029
és 458-3064).

**        **        **
A Budavári Önkormányzat nyilvános versenytárgya-
lást hirdet az alábbi helyiségek bérleti jogának értéke-
sítésére 5 év határozott idõre.

l11..  BBuuddaappeesstt,,  II..  AAttttiillaa  úútt  66..  sszzáámm  aallaattttii  uuttccaaii,,  ffööllddsszziinnttii,,  üürreess  iirrooddaa..  
Hrsz: 7168/0/A/22. Alapterülete. 57 m2. Induló bérleti díj:

170.000.- Ft/hó+ÁFA. Térítési díj: 1.254.000.- Ft+ÁFA. Ver-
senytárgyalási biztosíték: 100.000.- Ft. Licitlépcsõ: 10.000.-
Ft. Utolsó profil: iroda. Helyiség mûszaki állapota: felújítása
szükséges. A profil módosításához a társasház közgyûlésének
hozzájárulása szükséges. Megtekintés idõpontja: 2008. decem-
ber 8-án 10.00-10.30 között és 2009. január 5-én 10.00-
10.30 között.
l22..  BBuuddaappeesstt,,  II..  BBaatttthhyyáánnyy  uuttccaa  3311..  sszzáámm  aallaattttii  uuttccaaii,,  aallaaggssoorrii,,
üürreess  iirrooddaa..

Alapterület: 112 m2. Induló bérleti díj: 200.000.-
Ft/hó+ÁFA. Térítési díj: 2.200.000,- Ft+ÁFA. Versenytárgya-

lási biztosíték: 100.000.-Ft. Licitlépcsõ: 10.000.-Ft. Utolsó
profil irodai tevékenység. Helyiség mûszaki állapota: felújítá-
sa szükséges. A profil módosításához a társasház közgyûlés-
ének hozzájárulása szükséges. Megtekintés idõpontja 2008.
december 22-én 10.00-10.30 és 2009. január 8-án 10.00-
10.30 között.
l33..  BBuuddaappeesstt,,  II..  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  6611..  sszzáámm  aallaattttii  uuttccaaii,,  ppiinncceeii  bbeejjáá--
rraattúú,,  üürreess  mmûûhheellyy..

Hrsz: 13977/0/A/2. Alapterülete: 64 m2. Térítési díj:
800.000.- Ft + ÁFA. Induló bérleti díj: 50.000,-Ft /hó + ÁFA.
Versenytárgyalási biztosíték: 100.000.- Ft. Licitlépcsõ: 10.000.-
Ft. Utolsó profil: mûhely. Helyiség mûszaki állapota: felújítása
szükséges. Megtekintés idõpontja: 2008. december 17-én
10.00-10.30 és 2009. január 12-én 10.00-10.30 között.
l44..  BBuuddaappeesstt,,  II..  DDoonnááttii  uu..  4400--4422..  sszzáámm  aallaattttii  uuttccaaii,,  ppiinncceeii,,  üürreess
mmûûhheellyy..

Hrsz: 14092/0/A/1. Alapterülete. 153 m2. Térítési díj:
1.000.000.- Ft + ÁFA. Induló bérleti díj: 90.000,-Ft /hó + ÁFA.
Versenytárgyalási biztosíték: 100.000.- Ft. Licitlépcsõ:
10.000.- Ft. Utolsó profil: mûhely. Helyiség mûszaki állapota:
felújítása szükséges. Megtekintés idõpontja: 2008. december
19-én 10.30-11.00 és 2009. január 15-én 10.30-11.00 kö-
zött.
l55..  BBuuddaappeesstt,,  II..  DDoonnááttii  uuttccaa  6699..  sszzáámm  aallaattttii  uuttccaaii,,  ffööllddsszziinnttii,,
üürreess  ggééppkkooccssii--ttáárroollóó..

Alapterület: 45 m2. Induló bérleti díj: 85.000.-Ft/hó + ÁFA.
Térítési díj: 787.500.- Ft + ÁFA. Versenytárgyalási biztosíték:
100.000.- Ft. Licitlépcsõ: 10.000.- Ft. Helyiség mûszaki állapota:
felújítása szükséges. Megtekintés idõpontja: 2008. december 19-
én 10.00-10.30 és 2009. január 15-én 10.00-10.30 között.
l66..  BBuuddaappeesstt,,    II..  DDíísszz  ttéérr  1111..  sszzáámm  aallaattttii  uuddvvaarrii,,  ffsszztt--ii,,  üürreess  ggaa--
rráázzss..

Alapterület: 35 m2. Induló bérleti díj: 65.000.-Ft/hó + ÁFA.
Versenytárgyalási biztosíték: 100.000.-Ft. Licitlépcsõ: 5.000.-
Ft. Helyiség mûszaki állapota: felújítása szükséges. Megtekintés
idõpontja: 2009. január 6-án 11.00-11.30 között.
l77..  BBuuddaappeesstt,,  II..  DDööbbrreenntteeii  uuttccaa  1100..  sszzáámm  aallaattttii  uuttccaaii,,  ffööllddsszziinnttii,,
üürreess  bbeemmuuttaattóótteerreemm..

Hrsz: 6234/0/A/1. Alapterülete. 90 m2. Induló bérleti díj:
225.000.- Ft/hó + ÁFA. Térítési díj: 2.250.000.- Ft + ÁFA.
Versenytárgyalási biztosíték: 200.000.- Ft. Licitlépcsõ:
10.000.- Ft. Utolsó profil: bemutatóterem. Helyiség mûszaki
állapota: felújítása szükséges. A profil módosításához a tár-
sasház közgyûlésének hozzájárulása szükséges. Megtekintés
idõpontja 2008. december 15-én 10.30-11.00 és 2009. janu-
ár 14-én 10.30-11.00 között.
l88..  BBuuddaappeesstt,,  II..  FFrraannkklliinn  uu..  22..  sszzáámm  aallaattttii  eellõõkkeerrttii,,  ffööllddsszziinnttii,,
üürreess  iirrooddaa..

Hrsz: 14152/2/A/1. Alapterülete: 77 m2. Térítési díj:
1.500.000.- Ft + ÁFA. Induló bérleti díj: 180.000,- Ft/hó +
ÁFA. Versenytárgyalási biztosíték: 100.000.- Ft. Licitlépcsõ:
10.000.- Ft. Utolsó profil: iroda. Helyiség mûszaki állapota:
felújítása szükséges. Megtekintés idõpontja 2008. december
22-én 10.30-11.00 és 2009. január 8-án 10.30-11.00 között.
l99..  BBuuddaappeesstt,,  II..  FFõõ  uuttccaa  44--66..  sszzáámm  aallaattttii  uuttccaaii,,  ffööllddsszziinnttii++  ggaalléé--
rriiaa,,  üürreess  üüzzlleetthheellyyiisséégg..  

Hrsz: 14336/0/A/2, 14335/0/A/3. Alapterülete. 305 m2.
Induló bérleti díj: 760.000.- Ft /hó + ÁFA. Térítési díj: 7.158.000.-
Ft + ÁFA. Versenytárgyalási biztosíték: 100.000.-Ft. Licitlépcsõ:
10.000.- Ft. Utolsó profil: kereskedelmi tevékenység. Helyiség
mûszaki állapota: felújítása szükséges. A profil módosításához a
társasház közgyûlésének hozzájárulása szükséges. Megtekintés
idõpontja 2008. december 10-én 10.00-10.30 és 2009. január
7-én 10.00-10.30 között.
l1100..  BBuuddaappeesstt,,  II..  FFõõ  uuttccaa  77..  sszzáámm  aallaattttii  uuttccaaii,,  ffööllddsszziinnttii,,  üürreess
rreennddeellõõ..  

Hrsz: 14405/0/A/7. Alapterülete. 48 m2. Induló bérleti díj:
120.000.- Ft/hó + ÁFA. Térítési díj: 1.249.500.- Ft + ÁFA.
Versenytárgyalási biztosíték: 100.000.- Ft. Licitlépcsõ: 5.000.-
Ft. Utolsó profil: rendelõ. Helyiség mûszaki állapota: felújítása
szükséges. A profil módosításához a társasház közgyûlésének
hozzájárulása szükséges. Megtekintés idõpontja 2008. december
10-én 10.30-11.00 és 2009. január 7-én 10.30-11.00 között.

l1111..  BBuuddaappeesstt,,  II..  FFõõ  uuttccaa  1111--1133..  sszzáámm  aallaattttii  uuttccaaii,,  ffööllddsszziinnttii  ++
ggaalléérriiaa,,  üürreess  iirrooddaa..

Hrsz: 14408/0/A/1. Alapterülete: 261 m2. Induló bérleti díj:
700.000,- Ft/hó + ÁFA. Versenytárgyalási biztosíték: 100.000.-
Ft. Licitlépcsõ: 10.000.- Ft. Bérleti idõ: 5 év + 5 év elõbérleti jog.
Utolsó profil: iroda. Helyiség mûszaki állapota: teljes felújítása
szükséges. Megtekintés idõpontja: 2008. január 10-én 11.00-
11.30 és 2009. január 7-én 11.00-11.30 között.
l1122..  BBuuddaappeesstt,,  II..  HHeeggyyaalljjaa  úútt  55..  sszzáámm  aallaattttii  uuttccaaii,,  ffööllddsszziinnttii,,  üürreess
iirrooddaa..

Hrsz: 7396/4/A/10. Alapterülete: 52 m2. Térítési díj:
1.000.000.- Ft + ÁFA. Induló bérleti díj: 80.000,- Ft/hó + ÁFA.
Versenytárgyalási biztosíték: 100.000.- Ft. Licitlépcsõ:
10.000.- Ft. Utolsó profil: iroda. Helyiség mûszaki állapota: fel-
újítása szükséges. Megtekintés idõpontja 2008. december 9-én
15.00-15.30 és 2009. január 6-án 15.00-15.30 között.
l1133..  BBuuddaappeesstt,,  II..  IIsskkoollaa  uuttccaa  1100..  II..  eemm..  1133..  sszzáámm  aallaattttii  eemmeelleettii,,
üürreess  iirrooddaa..

Hrsz: 14261. Alapterülete: 60 m2. Térítési díj: 1.100.000.-Ft
+ ÁFA. Induló bérleti díj: 100.000,- Ft /hó + ÁFA. Verseny-
tárgyalási biztosíték: 100.000.- Ft. Licitlépcsõ: 10.000.- Ft.
Utolsó profil: iroda. Helyiség mûszaki állapota: felújítása szüksé-
ge. Megtekintés idõpontja 2008. december 18-án 14.00-14.30
és 2009. január 9-én 9.00-9.30 között.
l1144..  BBuuddaappeesstt,,  II..  IIsskkoollaa  uuttccaa  1100..  sszzáámm  aallaattttii  tteettõõttéérrii,,  üürreess  iirrooddaa..

Hrsz: 14261. Alapterülete: 110 m2. Térítési díj: 1.600.000.-Ft
+ ÁFA. Induló bérleti díj: 180.000,- Ft/hó + ÁFA. Verseny-
tárgyalási biztosíték: 100.000.- Ft. Licitlépcsõ: 10.000.- Ft.
Utolsó profil: iroda. Helyiség mûszaki állapota: felújítása szüksé-
ges. Megtekintés idõpontja: 2008. december 18-án: 14.00-
14.30 és 2009. január 9-én 9.00-9.30 között.
l1155..  BBuuddaappeesstt,,  II..  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  6655--6677..  sszzáámm  aallaattttii  uuttccaaii,,  fföölldd--
sszziinnttii,,  üürreess  iirrooddaa..

Hrsz: 7221/0/A/33. Alapterülete. 32 m2. Induló bérleti díj:
95.000.- Ft/hó + ÁFA. Térítési díj: 800.000.- Ft + ÁFA. Ver-
senytárgyalási biztosíték: 100.000.- Ft. Licitlépcsõ: 10.000.-
Ft. Utolsó profil: iroda. Helyiség mûszaki állapota: felújítása
szükséges. A profil módosításához a társasház közgyûlésének
hozzájárulása szükséges. Megtekintés idõpontja:2008. decem-
ber 8-án 11.00-11.30 és 2009. január 5-én 11.00-11.30 kö-
zött.
l1166..  BBuuddaappeesstt,,  II..  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  7733..  sszzáámm  aallaattttii  uuttccaaii,,  ffööllddsszziinn--
ttii++ggaalléérriiaa,,  üürreess  üüzzlleett..

Hrsz: 7218/0/A/2. Alapterülete: 138 m2. Térítési díj:
2.500.000.- Ft + ÁFA. Induló bérleti díj: 370.000,- Ft/hó + ÁFA
Versenytárgyalási biztosíték: 100.000.- Ft. Licitlépcsõ:
10.000.- Ft. Utolsó profil: kereskedelmi tevékenység. Helyiség
mûszaki állapota: felújítása szükséges. Megtekintés idõpontja:
2008. december 8-án 10.30-11.00 és 2009. január 5-én
10.30-11.00 között.
l1177..  BBuuddaappeesstt,,  II..  MMááttrraayy  uu..  22..  sszzáámm  aallaattttii  uuttccaaii,,  ffööllddsszziinnttii,,  üürreess
ggééppkkooccssii  ttáárroollóó..

Hrsz: 6702. Alapterülete: 15m2. Térítési díj: 100.000.- Ft +
ÁFA. Induló bérleti díj: 20.000,- Ft/hó + ÁFA. Versenytárgyalási
biztosíték: 100.000.- Ft. Licitlépcsõ: 5.000.- Ft. Utolsó profil:
gépkocsi tároló. Helyiség mûszaki állapota: felújítása szükséges.
Megtekintés idõpontja 2008. december 17-én 10.30-11.00 és
2009. január 12-én 10.30-11.00 között.
l1188..  BBuuddaappeesstt,,  II..  MMéésszzáárrooss  uuttccaa  1122..  ((ÁÁgg  uu..  11..))  sszzáámm  aallaattttii  uuttccaaii,,
aallaaggssoorrii,,  üürreess  hheellyyiisséégg..

Hrsz: 7529/0/A/3. Alapterülete. 166 m2. Induló bérleti díj:
297.000.- Ft/hó + ÁFA. Versenytárgyalási biztosíték: 300.000.-
Ft. Licitlépcsõ: 10.000.- Ft. Helyiség mûszaki állapota: felújítása
szükséges. Utolsó profil: kereskedelmi tevékenység. Bérlet idõ-
tartama: 5 + 5 év elõbérleti jog. Megtekintés idõpontja 2008. de-
cember 8-án 11.30-12.00 és 2009. január 5-én 11.30-12.00
között.
l1199..  BBuuddaappeesstt,,  II..  SSzziilláággyyii  DD..  ttéérr  33..  sszzáámm  aallaattttii  uuttccaaii,,  ppiinncceeii,,  üürreess
rraakkttáárr..

Hrsz: 14275/0/A/6. Alapterülete: 101 m2. Térítési díj:
1.200.000.- Ft + ÁFA. Induló bérleti díj: 200.000,-Ft/hó +
ÁFA. Versenytárgyalási biztosíték: 100.000.- Ft. Licitlépcsõ:
10.000.- Ft. Utolsó profil: raktár. Helyiség mûszaki állapota:

felújítása szükséges. Megtekintés idõpontja: 2008. december
9-én 10.00-10.30 és 2009. január 5-én 14.00-14.30 között.
l2200..  BBuuddaappeesstt,,  II..  SSzziilláággyyii  DD..  ttéérr  44..  sszzáámm  aallaattttii  uuttccaaii,,  ffööllddsszziinnttii,,
üürreess  hheellyyiisséégg..

Alapterület: 88 m2. Induló bérleti díj: 185.000.- Ft/hó + ÁFA
Térítési díj: 2.640.000,- Ft + ÁFA. Versenytárgyalási biztosíték:
100.000.- Ft. Licitlépcsõ: 5.000.- Ft. Utolsó profil: iroda, bemu-
tatóterem, kereskedelmi tevékenység. Helyiség mûszaki álla-
pota: felújítása szükséges. A profil módosításához a társasház
közgyûlésének hozzájárulása szükséges. Megtekintés idõpont-
ja: 2008. december 9-én 10.30-11.00 és 2009. január 5-én
14.30-15.00 között

VVeerrsseennyyttáárrggyyaalláássii  ffeellttéétteelleekk
Pályázónak a közjegyzõi okiratban foglalt bérleti szerzõdés-

ben vállalnia kell, hogy három hónap bérleti díj elmaradása ese-
tén az Önkormányzat külön bírósági eljárás nélkül birtokba ve-
szi a helyiséget.

Pályázónak vállalnia kell a helyiség rendeltetésszerû haszná-
latra való alkalmassá tételét, azaz – saját költségén történõ –
felújítását és a térítési díj megfizetését.

A versenytárgyalási biztosítékot a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat 12010154-00379598-00100000
számú egyszámlájára kell befizetni az árverés idõpontját meg-
elõzõ nap 16 óráig, és az errõl szóló bizonylatot az ajánlathoz
csatolni kell.

AA  vveerrsseennyyttáárrggyyaalláássii  aajjáánnllaattnnaakk  ttaarrttaallmmaazznniiaa  kkeellll:: a pályá-
zati felhívásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kö-
telezettségvállalást a felhívásban megjelölt tevékenység vég-
zésére vonatkozó jogosultság igazolását, magánszemély ese-
tén a vállalkozói igazolványnak, jogi személy és nem jogi sze-
mélyiségû gazdasági társaság esetén a cégbírósághoz be-
nyújtott társasági szerzõdésnek, és 30 napnál nem régebbi
cégkivonat, valamint a képviselõ aláírási címpéldány benyúj-
tása az ajánlattevõ azon nyilatkozatát, amelyben tudomásul
veszi, amennyiben a versenytárgyalás nyertese lesz, úgy az ál-
tala befizetett versenytárgyalási biztosíték a bérleti díjba be-
számításba kerül.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss  hheellyyee,,  iiddeejjee  ééss  mmóóddjjaa
A versenytárgyalás helye Budavári Önkormányzat Polgár-

mesteri Hivatal (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. I. emelet
114.)

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss  iiddõõppoonnttjjaa:: 2009. január 20-án 10. óra.
A pályázóknak a versenytárgyalás megkezdéséig a közjegyzõ-
nél regisztráltatni kell magukat. A versenytárgyaláson a nem
regisztrált pályázok, nem vehetnek részt.

A versenytárgyalásra jelentkezõk a meghirdetett bérleti díj
összegére licitálnak a közjegyzõ jelenlétében megtartott tár-
gyaláson, a megadott licitlépcsõ szerint. Negatív licitre nincs le-
hetõség.

A pályázat eredményének kihirdetését követõen 15 napon
belül az önkormányzat kiadja a bérbeadói nyilatkozatot mely
alapján a GAMESZ bérleti szerzõdést köt a nyertes pályázóval. 
Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot részben
vagy egészben visszavonja, illetve a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A versenytárgyalás nyertesén kívüli jelentkezõk részére, az
eredményhirdetést követõ tíz napon belül az Önkormányzat
visszautalja a versenytárgyalási biztosítékot. A versenytárgya-
lási biztosíték után, a letéti idõ alatt az Önkormányzat kamatot
nem fizet. 

A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a
Budavári Önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirõl szó-
ló, többször módosított 4/1994.(III. 17.) Kt. számú rendeletben
foglaltak az irányadóak.

További információk kérhetõk a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Vagyoni Irodáján Zubovits Emese ügyintézõtõl
(1014 Budapest, I. Kapisztrán tér 1. I. 112., telefon: 458-3029
és 458-3064).

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Önkormányzati pályázatok

s A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ nem
lakás céljára szolgáló üzlethelyiség helyiség, 5 év ha-
tározott idejû bérbeadására

lAAzz  iinnggaattllaann  ccíímmee::  BBuuddaappeesstt,,  II..  AAttttiillaa  úútt  6655..  HHrrsszz::
77110066//00//AA//11..  AA  hheellyyiisséégg  tteerrüülleettee::  112288  mm22..  PPrrooffiill::  kkeerreesskkeeddeell--
mmii  tteevvéékkeennyysséégg..

Az üzlethelyiség utcai földszinti bejáratú, korábban az Attila
út 67. szám alatti üzlettel együtt használta a volt bérlõ. A helyi-
ség üzlettérbõl, raktárból, és szociális helyiségekbõl áll.
Padozata mozaiklap, illetve PVC, falazata festett, a vizes helyi-
ségekben részben csempézettek, természetes bevilágítottsá-
ga épületen belüli fekvésébõl eredõen korlátozott, hátsó tere-
iben mûfény folyamatos használata szükséges, kiépített fûtése
központi fûtés, általános mûszaki állapota közepes.

Minimális havi bérleti díj: 350.000 Ft + ÁFA. Térítési díj:
2.688.000.- Ft + ÁFA. Versenytárgyalási biztosíték:
100.000.- Ft. Kaució: 3 havi bérleti díj, melyet a szerzõdéskö-
téskor kell letenni. Profil: kereskedelmi tevékenység.

A bérlet idõtartama: 5 év. Helyiség mûszaki állapota: felújí-
tása szükséges

A helyiség megtekinthetõ: 2008. december 16-án 14.00-
15.00 és 2009. január 19-én 9.30-10.00 között. 

**        **        **
s A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ nem
lakás céljára szolgáló üzlethelyiség helyiség, 5 év ha-
tározott idejû bérbeadására

lAAzz  iinnggaattllaann  ccíímmee::  BBuuddaappeesstt,,  II..  OOrrsszzáágghháázz  uuttccaa  1100..  HHrrsszz::
66666622..  AA  hheellyyiisséégg  tteerrüülleettee::  3377  mm22..  PPrrooffiill::  kkeerreesskkeeddeellmmii  tteevvéé--
kkeennyysséégg..

Az üzlethelyiség a Várnegyedben helyezkedik el egy
100%-ban önkormányzati tulajdonú mûemlék épületben, ut-
cáról megközelíthetõen. A helyiség alapterülete 37m2 és ék-
szerüzletként funkcionált. Jelenleg az üzlet négy helyiséget
foglal magába: utcáról nyíló üzletteret, vizes-blokkot, konyhát,
valamint abból nyíló lépcsõház alatti kis raktárt. Az üzlettér pa-
dozata mázas kerámia, a vizes-blokk és a konyha burkolatai és
berendezési tárgyai felújítandók, cserélendõk. Szükséges to-
vábbá a teljes elektromos hálózat átvizsgálása, szükség sze-
rinti cseréje. A helyiségbe a gáz nem került bevezetésre, kiépí-
tett fûtése nincsen.

Minimális havi bérleti díj: 110.000.- Ft + ÁFA. Térítési díj:
1.780.000.- Ft + ÁFA. Versenytárgyalási biztosíték: 100.000,-
Ft. Kaució: 3 havi bérleti díj, melyet a szerzõdéskötéskor kell le-
tenni. Profil: kereskedelmi tevékenység. 

A bérlet idõtartama: 5 év. Helyiség mûszaki állapota: felújí-
tása szükséges.

A helyiség megtekinthetõ: 2008. december 18-án: 10.00-
10.30 és 2009. január 6-án 10.00-10.30 között. 

**        **        **
s A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ nem
lakás céljára szolgáló üzlethelyiség helyiség, 5 év ha-
tározott idejû bérbeadására

lAAzz  iinnggaattllaann  ccíímmee::  BBuuddaappeesstt,,  II..  TTáánnccssiiccss  MMiihháállyy  uuttccaa  2277..  HHrrsszz::
66555588..  AA  hheellyyiisséégg  tteerrüülleettee::  3333  mm22..  PPrrooffiill::  éélleellmmiisszzeerr  üüzzlleett..

Az üzlethelyiség a Várnegyedben helyezkedik el egy
100%-ban önkormányzati tulajdonú mûemlék épületben, ut-
cáról megközelíthetõen. A helyiség alapterülete 33 m2 és élel-
miszerüzletként funkcionált. A helyiség padozata mázas kerá-
mialap, falazata festett a padozat fölött salétromos, természe-
tes bevilágítással csak kis mértékben rendelkezik, ezért mû-
fény folyamatos használata szükséges. Gépészeti hálózata
avult, fûtése gazdaságtalan, elektromos hõtárolós kályhával
megoldott, általános mûszaki állapota gyenge elhanyagolt, fel-
újítása, korszerûsítése idõszerû. 

Minimális havi bérleti díj: 60.000.- Ft + ÁFA. Verseny-
tárgyalási biztosíték: 100.000.- Ft. Kaució: 3 havi bérleti díj,
melyet a szerzõdéskötéskor kell letenni. Profil: élelmiszerüzlet.

A bérlet idõtartama: 5 év. Helyiség mûszaki állapota: felújí-
tása szükséges.

A helyiség megtekinthetõ: 2008. december 18-án 10.30-
11.00 és 2009. január 6-án 10.30-11.00 között. 

PPáállyyáázzaattii  ffeellttéétteelleekk
Pályázónak a közjegyzõi okiratban foglalt bérleti szerzõ-

désben vállalnia kell, hogy három hónap bérleti díj elmaradása
esetén az Önkormányzat külön bírósági eljárás nélkül birtokba
veszi a helyiséget. 

Pályázó tudomásul veszi, hogy a helyiség a jelenlegi, megte-
kintett állapotban kerül bérbeadásra, és a szükséges felújítá-
sokat, a közüzemi mérõórák felszerelését saját költségen kö-
teles elvégezni. 

Ajánlattétel a bérleti díj összegére és a térítési díj összegé-
re történik.

Érvénytelen az az ajánlat, mely a kiírásban minimálisan
meghatározott bérleti díjnál kevesebb összegrõl szól.

A versenytárgyalási biztosítékot a Budapest I. Kerület Bu-
davári Önkormányzat 12010154-00379598-00100000 szá-
mú egyszámlájára kell befizetni a beadás idõpontját megelõzõ
nap 16.00 óráig, és az errõl szóló bizonylatot az ajánlathoz csa-
tolni kell.

AA  ppáállyyáázzaattrraa  bbeekküüllddöötttt  aajjáánnllaattnnaakk  ttaarrttaallmmaazznniiaa  kkeellll::
- a megajánlott bérleti díj összegét,
- versenytárgyalási biztosíték befizetését igazoló pénzügyi

bizonylatot,
- a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó köte-

lezettségvállalást,
- a megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

igazolását,
- magánszemély esetén a vállalkozói igazolványnak, jogi

személy és nem jogi személyiségû gazdasági társaság esetén a
cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,

- az ajánlattevõ eddigi tevékenységének részletes ismerte-
tését, az üzemeltetésre, üzletpolitikájára vonatkozó elképzelé-
seit, koncepcióját, üzleti tervét,

- referenciákat,
- bankszámla számát (a versenytárgyalási biztosíték visz-

szautalása céljára sikertelen pályázat esetén).

AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  hheellyyee  ééss  mmóóddjjaa
Az ajánlatokat a Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati

Irodájához (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint) kell
benyújtani 2009. január 20-án 10.00 óráig, zárt borítékban,
magyar nyelven. 

A pályázatok zártkörû bontása és kiértékelése után kiíró
írásban értesíti a pályázókat az eredményrõl, illetve fenntartja
magának a jogot, hogy a pályázóktól további információkat
kérjen be, szükség esetén második fordulót tartson, vagy a pá-
lyázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat eredményének kihirdetését követõen 15 napon
belül az önkormányzat bérleti szerzõdést köt a nyertes pályá-
zóval. Ha a nyertes pályázó a szerzõdést 15 napon belül önhi-
bájából nem köti meg, a soron következõ pályázót kell a szer-
zõdés megkötésre felhívni.

További információk beszerezhetõk a Budavári Önkor-
mányzat Vagyoni Irodáján Zubovits Emese vagyonhasznosítá-
si ügyintézõtõl (telefon: 458-3064, 458-3029).

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



IInnggaattllaann

HILL-ESTATE INGATLANIRODA 
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkeerreessüünnkk  iiggéé--
nnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéétteellrree  ffiizzeettõõkkééppeess  üüggyyffee--
lleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,  GGyyoorrss  ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS..  ÜÜggyy--
ffééllffooggaaddááss  eeggyyeezztteetteetttt  iiddõõppoonnttbbaann..  TTeell..::  221122--22665566;;  0066--3300--
99554455--779977..

BBuuddaavváárrii  hétszobás öröklakás eladó. Tulajdonosától közvetle-
nül megvásárolható az Úri utcában, felújított, mûemlék jellegû
házban kétszintes, felújított, cirkófûtéses, második emeleti 76 és
tetõtéri 185 m2-es, összesen 261 négyzetméteres társasházi
öröklakás szintenként, 49,9 és 120, vagy egyben, 165 milliós
irányáron. varlakas@gmail.com  t.: 06 20 9145779.

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaattllaanniirrooddaa
AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyy--
ffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT,,  ccssaallááddii
hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaagg--
nneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

55  úújjééppííttééssûû lakás eladó. 38 m2-es garzontól (21 M) 50 m2,
77m2, 106 m2, 205 m2-es tetõtéri luxuslakásig (110 M). pauler u.
8., II emelet + tetõtérbeépítés „Múltból a jövõbe”. Átadás: 2008
december. Tel.: 06-30-418-4691.

EEllaaddóó  (esetleg kiadó) egy kétszobás, napos, világos lakás a
Horváth kertnél. Rendezett, szép, liftes, távfûtéses ház 3. emele-
tén. A szobák különbejáratúak. Irányár: 20 M forint. Bérlés:
80e/hó + rezsi. Tel.: 06-20-823-0407.

II..  FFaazzeekkaass utca Mária tér sarkán 78 m2-es kertre és utcára né-
zõ két szoba + hall + fél szoba erkélyes lakás tulajdonostól eladó.
Irányár: 26 millió Ft. Tel.: 06-30-9923-136.

OOrrsszzáágghháázz utcai, 164 m2-es, 4 szoba+2 félszobás, belsõ
kertre nézõ önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó 54
millió forint értékben, vagy több kisebb lakásra cserélhetõ ér-
tékegyeztetéssel a környéken. Tel.: 06-30-639-2955, arion-
sound@t-online.hu.

GGeelllléérrtthheeggyyeenn, nagy kertes házban, II. emeleti, 37 m2-es gar-
zon tulajdonostól eladó. Irányár: 24 millió Ft. Érdeklõdni: 06-30-
9519-344.

RRóózzssaaddoommbboonn a Cimbalom utcában ház eladó a Vérhalom tér-
nél tulajdonostól. Tel.: 06-70-2210-911, de. 10-13-ig, rozsa-
dombihaz@gmail.com.

GGaarráázzss (13 m2) kisebb autónak kiadó I. Tigris utcában. Udvari
beállás. Tel.: 356-7426, 06-20-591-2534 este.

II..  KKrriisszzttiinnaa körúton Várra panorámás VI. emeleti 3 és fél szo-
bás 83 nm-es jó állapotú polgári lakás tulajdonostõl ekadó. Tel.:
06-30-930-4843.

XXIIII..  GGyyõõrrii úton III. emeleti 58 m2-es felújított 2 szobás + étke-
zõkonyhás, csendes lakás, rendezett liftes házban eladó, akár
visszabérlési lehetõséggel is. Tel.: 06-20-9225-295.

IIGGÉÉNNYYEESSEENN  FFEELLÚÚJJÍÍTTOOTTTT!! I. kerület Attila út 2. II. emeleti, vári
panorámás, 62 m2 alapterületû, 2 szobás lakás tulajdonostól el-
adó. 27,9 millió Ft. Érdeklõdni lehet: 06-30-9193-173.

EEllaaddóó I. Szabó Ilonka utcában 2 szobás, erkélyes, világos, csen-
des 49 m2-es kertre nézõ lakás. Ár 22,9 millió Ft. Tel.: 06-30-
900-4880.

MMiikkóó utca–Logodi utca sarkán teremgarázs kiadó. Tel.: 06-
30-433-5363.

AAllkkoottááss úton a Déli pályaudvarnál garázs kiadó. Tel.: 06-30-
606-5822.

II..  ZZssoolltt  utca 9-ben kettõ egymás melletti garázsbeálló eladó.
Érd.: 06-30-944-8532.

NNaapphheeggyy alján felújított liftes házban beépített tetõtéri laká-
sok januári költözéssel eladók. Tel.: 06-20-3939-689.

II..  BBuuddaaii Várban - az Országház utcában, a Szentháromság tér
közelében - karbantartott épületben lévõ csendes belsõ udvar
felé nyíló, világos, jó állapotú, egyedi gázfûtéses, 28 m2-es I. eme-
leti önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó. A lakás a tetõtér
felé elviekben bõvíthetõ. Csererányár: 10,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló panorámás,
napfényes 95 m2-es, 3,5 szobás, jó alaprajzi elosztású, cirkófûté-
ses, jó állapotú önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó.
Csereirányár: 35,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu. 

II..  BBuuddaaii Várban - a Tárnok utcában - 4 lakásos házban, 62 m2-
es, 2 szobás, igényesen felújított, világos, cirkófûtéses, dongabol-
tozatos önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó.
Csereirányár: 22,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu. 

II..  GGeelllléérrtthheeggyyeenn kertes társasházban lévõ, panorámás, legfel-
sõ emeleti, 60 m2-es 2 szoba hallos, egyedi gázfûtéses, azonnal
beköltözhetõ vízórás öröklakás 4 m2-es tárolóval eladó. A lakás
alapterülete 57,5 m2-es + 6,16 m2-es loggia. Irányár: 26,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - a hangulatos Tóth Árpád sétány felé nyíló -
panorámás, duplakomfortos, cirkófûtéses, reprezentatív belterû
138 m2-es 3 szoba + 2 félszoba + hall + étkezõs kialakítású ön-
kormányzati lakás örökbérleti joga átadó. A lakás több generáció
számára is kiváló. Csereirányár: 54,9 M Ft.   Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Horváth-kertnél legfelsõ emeleti 153 m2-es hangu-
latos, modern 1 nappali + 5 hálószobás 2 fürdõszobás, belsõ 2
szintes 2 erkélyes, átriumos kialakítású öröklakás teremgarázs-
zsal, tárolóval eladó. Irányár: 39,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  NNaapphheeggyyeenn - a Tabán közelében - saját 25 m2-es belsõ ud-
varral kialakított, újszerû állapotú, 3 szobás, 2 fürdõszobás, nagy
étkezõkonyhás 71 m2-es öröklakás eladó. A lakáshoz tartozik
még egy 50 m2-es hangulatossá varázsolható pincerész is.
Irányár: 35 M Ft. Wágner Iroda, tel.:212-2136, 06-30/488-
1933, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - a Moszkva tér közelében, a Váraljában – a Logodi
utcára nyíló 66 m2-es 2 szoba hallos, összkomfortos, házközpon-
ti fûtéses, világos öröklakás eladó. Irányár: 20,7 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203, e-mail: wagnera1@chel-
lo.hu.

II..  AAttttiillaa  úton a Vérmezõ közelében hangulatos Bauhaus-épü-
letben lévõ napfényes, déli fekvésû, 42 m2-es, 2 erkélyes, 1 szoba
hallos, összkomfortos, azonnal beköltözhetõ öröklakás eladó.
Irányár: 16 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30/964-
7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

RREENNOOVVOO Ingatlaniroda vállalja budai (Várnegyed, Víziváros,
Hegyvidék) és belvárosi (V. VI.) ingatlanok eladását, bérbeadá-
sát. Telefon: 224-20-90, 06-20-449-6900, e-mail: info.reno-
vo@chello.hu.

SSzzoollggáállttaattááss

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  

vvíízz--,,  vviillllaannyysszzeerreelléésseekk,,  DUGULÁSELHÁRÍTÁS,,  
00--2244  óórrááiigg  hhééttvvééggéénn  iiss  ggaarraanncciiáávvaall..  

TTeelleeffoonn::  332211--33117744;;  0066--2200334422--55555566..

EELLMMÜÜ--nnyyuuggddííjjaass  jjaavvíítt: lakásvillanyt, villanycserépkályhát, hõtá-
rolókályhát, bojlervillamosságot, elosztótáblát, zárlakatokat, sza-
kadásokat, lámpákat, csengõt, stb. Totális WC szagelszívót. Tel.:
06-70-259-0089; 337-0338. Érdemes megõrizni!

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

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

FFoottóó-video minden alkalomra céges- és magánesemények,
események (esküvõ, ballagás stb.) Tel.: 06-30-9929-001; 06-
20-9999-958.

AAuuttóómmoossóó – kozmetika – kárpittisztítás, polírozás, akciós kül-
sõ-belsõtisztítás 2500 ft. Bejelentkezés: 06-70-778-9462.

GGuummii-- és autószervíz, mûszaki vizsgáztatás a Déli pályaudvar
mögött. I. ker., Márvány u. 16. Bejelentkezés: 06-20-565-2105

KKõõmmûûvveess-burkolómunkákat teljeskörû lakásfelújítést, átépí-
tést rövid határidõre referenciákkal, belsõépítészeti kivitelést
vállalok. Tel.: 30-280-7257.

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyékényezés
munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013 Budapest,
Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384, 06-20-345-9963.

PPaarrkkeettttaaccssiisszzoolláásstt,,  llaakkkkoozzáásstt,,  jjaavvííttáásstt,,  
lleerraakkáásstt  vváállllaallookk..  BBaarraabbááss  JJeennõõ  kkiissiippaarrooss,,  
tteelleeffoonn::  334499--44889999,,  0066--7700--22880000--447799..

AAjjttóó,, ablak zárak javítása, cseréje, szigetelése, rácsok, korlá-
tok készítése, szerelése garanciával. Tel.: 06-20-945-0316, (06-
1) 375-4194.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT  TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,  

PPAARRKKEETTTTLLEERRAAKKÁÁSSTT,,  PPAARRKKEETTTTCCSSIISSZZOOLLÁÁSSTT,,  
PPAARRKKEETTTTAA  JJAAVVÍÍTTÁÁSSTT,,  

ccsseemmppéézzéésstt  vváállllaall  kkiissiippaarrooss  ggaarraanncciiáávvaall..  
TTeelleeffoonn::  220022--22550055..  MMoobbiill::  0066--3300--225511--33880000..

SSzzáámmííttóóggééppéétt  otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás,
rendszertelepítés, adatmentés. Internet beállítása. Hardveres
problémák javítása. Cseregép. Tel.: 06-20-998-0798.

LLaappoosstteettõõ szigetelést vállalunk hõszigetelve is, garanciával,
referenciákkal. Stabil gárda. Tel.: 405-4603; 06-30-9315-495.
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AAddóóbbeevvaallllááss  kkéésszzííttééss,,  AAPPEEHH--üüggyyiinnttéézzééss!!  AAddóótteerrvveezzééss,,  kköölltt--
ssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,  hhaavvii  lliissttáákk  kkéésszzííttééssee,,  nnaapprraakkéésszz  üüggyy--
ffééllkkaappccssoollaatt..  TTeell..::  220022--11116655;;  221144--44995599;;  0066--2200--882233--00220077..  

TTéévvééjjaavvííttááss  aazzoonnnnaall helyszínen! Villamosmérnök végzettség-
gel, garanciával! (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel,
Schneider, DUAL). Tel.: 06-20-471-8871.

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviselete. Telefon: 06-20-946-8461;
319-4401 (www.kozoskepviselo.co.hu), Tárnai Katalin.

RReeddõõnnyy--, reluxa-, harmonikaajtó, szalagfüggöny-, napellen-
zõ-, szúnyogháló-, függönykarnis javítás, készítés. Tel.: 356-
4840, 06-30-9544-894.

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,  nnyyaakkii--  ééss
hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaattáássaa,,  ttaallppmmaasssszzíírroo--
zzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszzoollddóó  hhaattáássssaall,,  ookklleevveelleess
ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--228833--33331144..  

NNaappii takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást vállalok, festés
utánit is. Tel.: 06-70-210-3992.

KKöönnyyvveellééss,,  bevallások készítése társaságok, egyéni vállalko-
zók részére, bérszámfejtéssel, teljeskörû ügyintézéssel. Tel/fax:
375-8734; 06-30-931-2894.

PPiikkkkeellyyssöömmöörr Tünetmentesítése UVB kabinban. Tel.: 06-20-
370-6378.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06-20-9344-664,
246-9021. Elmû által minõsített vállalkozás.

AArrcc--, talp-, testmasszázs. Gerinctornáztatás Chi-géppel. Ka-
rácsonyra lepje meg szeretteit kedvezményes ajándék bérlettel.
Tel.: 06-1-316-3423, 06-30-290-2655.

CCOOMMPPUUTTEERRKKLLIINNIIKKAA!!  Számítógép-javítás, karbantartás, bõ-
vítés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal az ün-
nepek alatt is! Tel.: 06-30-857-2653.

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss házhoz megy! Tel.: 203-5431, 06-30-553-
7947.

NNaappii takarítást, nagytakarítást vállalok, festés utánit is. Tel.:
06-70-210-3992.

AAddááss--vvéétteell

TTöörröökk  szõnyegrestaurátor régi és új kézicsomózású szõnye-
gét kézzel kitisztítja, szakszerûen megjavítja. Régi és új keleti
szõnyegeket vesz és elad, tanácsot ad. Üzlet cím: Budapest, II.
ker. Keleti Károly u. 20/B. Tel.: 315-2159; 312-0199 vagy 06-
20-246-5394. 

FFeessttmméénnyyeekk adása, vétele. Látogasson el a www.eninart.hu
galériába! Tel.: 06-20-572-5381.

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa,,  fizika (vizsga)felkészítés minden szinten több
évtizedes referenciákkal. Telefon: 06-20-93-44-456, 250-
2003.

MMaaggyyaarrbbóóll korrepetálok. Orosz nyelvet is tanítok! Tel.: 375-
22-80; mobiltelefon: 06-30-297-3036.

AAnnggooll  ttáárrssaallggááss!!!!!!  Nyugdíjas, mûvelt angol úr otthonában, az
Erzsébet hídnál. 2500 Ft óránként. Jelentkezés e-mailen: m.rim-
mell@btopenworld.com.

AAnnaallíízziiss,,  integrál-differenciál számítás, valószínûségszámítás,
lineáris algebra tanítása, dolgozatra, vizsgára, szigorlatra felké-
szítés. Több mint húszéves gyakorlat. Tel.: 213-7747, 06-20-
518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa tanítás, középszintû és emeltszintû érett-
ségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint húszéves
gyakorlat, telefon: 213-7747, 06-20-518-2808.

AAnnggooll  korrepetálást vállal felsõfokú nyelvvizsgával rendelke-
zõ angol szakos egyetemista. Tel.: 06-20-803-9347.

LLaattiinntt,, történelmet, irodalmat, helyesírást tanítok. Tel.: 202-
4651.

AAnnggooll korrepetálást, gyermekfelügyeletet vállal több diplo-
más megbízható anyuka. Tel.: 06-30-930-4843.

VVeeggyyeess

PPsszziicchhoollóóggiiaaii tanácsadás felnõtteknek-gyerekeknek. Disz-
lexia-szûrés, képességfejlesztés, pályaválasztási tanácsadás,
mediáció. Telefon: 375-7833, 06-70-257-9303.

IIddõõsseekk Otthonába történõ elhelyezésének teljes körû ügyinté-
zése. Mobil: 06-30-9820-322; telelefon:/fax: 303-2011. 

ÁÁppoolláásstt,, gondozást, lelki segítséggel szeretõ gondoskodással.
„Kunantikvárium”. Tel.: 06-20-971-7297.

ÁÁllllááss

KKiieemmeellkkeeddõõ egyedi konstrukcióban megállapított jutalékért
rugalmas munkaidõbe keresünk vállalkozó szellemû társértéke-
sítõket egy éve mûködõ Donáti utcai Re/Max ingatlanirodánkba.
Tel.: 06-30-694-0352. E-mail: sz.kovacs@remax.hu.

EEggéésszzsséégg

SSzzíívv  ééss  éérrrreennddsszzeerrii  sszzûûrrõõvviizzssggáállaatt.. Gyors, fájdalommentes
módszer az érelmeszesedés kimutatására korhatár nélkül.
Azonnali kardiológus orvosi kiértékeléssel. www.joszivvel.hu.
Jelentkezés: 06-30/954-0886.

„„GGYYÓÓGGYYÍÍRR    PPAATTIIKKAA”” gyógyszertár a Zsolt u. 11. szám alatt.
Nyitva tartás: H-P: 8-20 óráig.

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabályo-
zó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk!!
NNyyuuggddííjjaassookknnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy!!  Fogászati háttér biztosított!
Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Budapest,
Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06-30-222-3016

SSzzéénnaa tér Patika megújulva várja régi és új látogatóit. Szol-
gálatásaink: (emeleten) Homeopátiás orvosi rendelés. Ingyenes
bõr és hajdiagnosztika. Ingyenes bõrgyógyászati tanácsadás.
Vércukor-, koleszterin-, vérnyomás-, testzsír tartalom mérés.
Gyógymasszázs, gerinctorna. Lézeres fejbõr kezelés, cellulitis ke-
zelés. Nyitott polcos fitotékánkban dermo-kozmetikumok, gyógy-
termékek, vérnyomásmérõk széles választéka.

7XIII. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM, 2008. DECEMBER 5., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

VÁRNEGYED
A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  llaappjjaa.. Megjelenik havonta kétszer. Felelõs kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. Tipográfia, nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. (e-mail: typo-
art@gmail.com). Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139,  Fax: (06-1) 458-3081, e-mail: varnegyed@budavar.hu. Nyomdai kivitelezés: Ester Press, www.esterpress.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az in-
gyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@freestart.hu címen. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! 

IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

SSzzoollggáállttaattááss

EEggéésszzsséégg

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

ÁÁllllááss

VVeeggyyeess

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

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyyrraa  

aallkkaallmmaass  mmûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

TTHHEERRMMEEXX--SSPPEEDD  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--66555522

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyy
kkiiáállllííttáássaa  

ppáállyyáázzaattíírráásshhoozz  iiss!!

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 550 forint +ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2500 forint +ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 3000 forint +ÁFA.

20 szó felett: +100 forint+ÁFA/szó.

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

24.000 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

12.000 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
160.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
26.000 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,
24.000 Ft+ÁFA
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