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Tíz éves a lengyel-magyar
sportbarátság

Tizedik alkalommal rendeztek lengyel-magyar sport-
napot a Czakó utcai Sportközpontban. Az évforduló
tiszteletére minden eddiginél gazdagabb program és
számos meglepetés, köztük egy születésnapi torta
várta az érdeklõdõket.

Légrády Sándor 
a bélyegek mûvésze
Több mint ötven éven át élt és dolgozott a Várban
Légrády Sándor grafikusmûvész, bélyegtervezõ. Ne-
véhez fûzõdik a bélyegkészítés technikájának forra-
dalmasítása, munkáit a szakirodalom a világ legszebb
bélyegei között tartja számon. Légrády Sándorról fiá-
val, Légrády Csobán Ákossal beszélgettünk.

Pályázati felhívások
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat nyil-
vános pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ nem lakás
céljára szolgáló üzlethelyiségek és ingatlanok, bérbe-
adására, illetve értékesítésére.
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Meghívó
A Budavári Önkormányzat az 

1956-os forradalom és szabadságharc 
52. évfordulója alkalmából 

megemlékezést és koszorúzási 
ünnepséget tart 

2008. október 23-án 9.00 órakor  
a tabáni ’56-os emlékmûnél 

(Budapest, I. Kereszt utca) 

Ünnepi beszédet mond: 
dr. Nagy Gábor Tamás 

polgármester
Közremûködik: 

Dózsa László színmûvész, 
’56-os szabadságharcos 

Tisztelt Olvasóink! Következõ lapszámunk 2008. november 7-én jelenik meg!

Megemlékezés a nemzeti gyásznapon 
Október 6-án délben, Batthyány Lajos gróf szob-
ránál egyszerre hangzott fel a Himnusz és a Szent
Anna plébániatemplom harangszava. A téren
összegyûlt közönség – a Budavári Önkormány-
zat képviselõi, a Batthyány Lajos Általános
Iskola diákjai, a civil szervezetek vezetõi, vala-
mint a kegyeletüket leróni kívánó kerületi polgá-
rok – elsõ ízben emlékezhettek az idén tavasszal
felavatott köztéri szobornál. 

Stremeny Géza szobrászmûvész alkotása Batt-
hyány Lajos személyes bátorságát hangsúlyozza.
Az emlékmû azt a pillanatot örökíti meg, amikor
a magyar kormány vezetõje Bécsbe érkezik – ezt
sugallja a hajóorrot idézõ posztamens –, hogy el-
fogadtassa az uralkodóval az 1848. évi áprilisi tör-
vényeket. A magyar gróf hitvallása, a „törvény,
„igazság és jog” felirat olvasható azon az oklevé-
len, amelyet a bronzalak fölmutat. 

A Budavári Önkormányzat nevében a szobor-
nál Sediánszky János alpolgármester mondott
ünnepi beszédet. A szónok bevezetõben arra em-
lékeztetett, hogy október a magyar történelem-
ben a gyászhónapja. Az aradi vértanúk és Batt-
hyány Lajos kivégzésének évfordulóján, majd az
1956-os forradalom kapcsán egyaránt azok emlé-
ke elõtt tisztelgünk, akik tudásukat a haza szolgá-
latába állították, és életüket áldozták érte.

Sediánszky János ezt követõen felidézte a gróf
életútjának állomásait, és azt a pályaívet, amely-
nek nyomán Magyarország elsõ alkotmányos mi-
niszterelnöke 1949. október 6-án a magyar forra-
dalom és szabadságharc mártírja lett. 

Az ifjú gróf, apja elvesztése után nevelõintézet-
ben folytatta tanulmányait, 16 évesen kadétként
szolgált, majd hadnagyi rangot kapott a Miklós-
huszároknál. Ezt követõen jogot hallgatott, és 21
éves korában átvette apai örökségét. Politikai kar-
rierje 1830-ban kezdõdött. A fõrendiház tagja-
ként jelen volt a koronázási országgyûlésen, majd
tizenhat éven át az ellenzék vezéralakjaként mun-
kálkodott. Széchenyi hatására már a reformkor
elején azok között volt, akik kezdeményezték az
állattenyésztést, a lónemesítést, s a lóversenyek
rendezését és ezzel lerakták a magyar gazdasági
egyesület alapjait. Közremûködésével megala-
kult a szombathelyi gazdasági egyesület, és elnök-
sége alatt a cukorgyár-egylet. Részt vett az ipar
színvonalának emelésére létesített országos ma-
gyar Védegylet szervezésében is, amelynek kap-
csán közvetlen kapcsolatba került Kossuth La-
jossal, aki az egyesület igazgatója volt. 

Batthyány Lajos 1848-49-ben is az alkotmá-
nyosság, és a jogrend rendíthetetlen híve, szószó-
lója volt – hangsúlyozta Sediánszky János. A ki-
rály 1848 tavaszán õt bízta meg az elsõ magyar mi-
nisztérium megalakításával, de a gróf 1848 szep-
temberében – Lamberg felkoncolása után –
Bécsbe utazott, és visszaadta miniszteri megbíza-
tását. Lemondott egyszersmind országgyûlési kö-
veti tisztérõl is, és visszavonult. E perctõl azon-
ban, immár közpolgárként engedett a honvédel-
mi bizottmány parancsának, közkatonaként fegy-
vert fogott. A Vas megyei harcok során súlyos se-
besülést szenvedett. Felgyógyulása után ismét or-
szággyûlési követté választották. Indítványára az
országgyûlés küldöttséget menesztett a tábor-
nagyhoz, valamint a császárhoz, hogy békét kérje-
nek. Remélt céljukat azonban nem érték el, sõt
Batthyány-t Bécsben néhány napra bebörtönöz-
ték. Hazaérkezése után, január 6-án ismét elfog-
ták, és elõbb a budai laktanyába, majd különbö-
zõ várbörtönökbe zárták. A magyar fõváros visz-
szafoglalása után Pestre szállították, és idõ közben
meghozták az ítéletet, amely nem volt más, mint
kötél általi halál! 

Felesége, Zichy Antónia grófnõ, hiába csem-
pészett tõrt börtönébe – a mai Szabadság tér he-
lyén állt Újépületbe – a gróf megölni nem, csak
megsebezni tudta magát. A nyakán önmaga ál-
tal vágott seb miatt az ítéletet golyó által való ki-

végzésre módosították, s pontosan egy évvel a
bécsi forradalom kitörése után, október 6-án,
kivégezték.

Budavár alpolgármestere a Batthyány Lajos
Általános Iskola jelenlévõ kisdiákjaihoz intézte
beszédének zárógondolatait. – Bizonyára tanul-
tatok róla, hogy iskolátok névadóját, Batthyány
Lajos grófot az 1867-es kiegyezés után ünnepé-
lyesen újratemették Pesten. Koporsóját százez-
res, addig soha nem látott korabeli tömeg kísér-
te a mai Múzeum-körúton, majd a Rákóczi úton
át a Kerepesi temetõbe, ahol sírja fölé 1874-ben
emeltek mauzóleumot. Rá emlékeztet a pesti
örökmécses, amely máig a szabadságért küzdõ
erõk találkozóhelye, valamint kerületünkben a
róla elnevezett utca és tér, és az idei évtõl már a
szobra is. Hajtsunk hát újra együtt fejet, gróf
Batthyány Lajos emléke és szobra elõtt, azzal a
szívbéli elszántsággal és fogadalommal, hogy al-
kotmányos szabadságunk védelmében mindig
követjük példáját, minden idõk minden kísérté-
sei, támadásai ellenében! 

Az október 6-ai megemlékezést koszorúzás zár-
ta. A szobor talapzatánál a Budavári Önkor-
mányzat nevében dr. Deák Ferenc jegyzõ és Se-
diánszky János alpolgármester helyezett el koszo-
rút, majd a Batthyány Lajos Általános Iskola ta-
nulói, és a kerület lakói helyezték el az emlékezés
virágait.  r. a.

„Feltétlenül helyes az, hogy mindenekelõtt a
Várnak Pest felé nézõ részét kell helyreállítani s
nem a budai oldalra nézõ részt. […] Be kell
szüntetni az öncélú ásatásokat. Meg kell vizsgál-
ni, mire mennyit költöttek el eddig” – írta 1952.
március 31-én kelt bizalmas feljegyzésében Gerõ
Ernõ államminiszter. Más levéltári dokumentu-
mokkal együtt, többek között e géppel írt okmány
másolata is olvasható a Várnegyed Galéria októ-
ber 10-én megnyílt, rendhagyó kiállításán.

A televíziós reklámokból ismert „kettõ az egy-
ben” kifejezést alkalmazva úgy is fogalmazhat-
nánk, hogy ezúttal „öt az egyben”, hiszen a budai
Vár 20. századi történetét bemutató tárlatot al-
kalmi filmvetítés, majd négy izgalmas, minden ér-
deklõdõ számára nyitott, és díjtalan elõadás kísé-
ri. Századunk címmel, a milleniumtól az ezred-
fordulóig tartó idõszak helyi eseményeit idézte
fel a meghívott filmrendezõ, a két mûvészettörté-
nész, a levéltáros és az építész.

(Folytatás az  5. oldalon)

Századunk 
– rendhagyó kiállítás
a budai Várról

Október 6-án az aradi vértanúkra és Batthyány Lajosra emlékeztünk a mártír miniszterelnök szobránál

Megszépült a Bécsi kapu tér. Új díszburkolattal gazdagodott a Várnegyed. A Bé-
csi kapu téri evangélikus templom elõtti térrészletet testvérvárosi együttmûködés ke-
retében, Kovács Miklós tervei alapján a prágai DAP cég varázsolta újjá. 

A vasárnapi istentiszteletet követõen az evangélikus templom elõtt megtartott átadó
ünnepségen dr. Nagy Gábor Tamás a testvérvárosi kapcsolatokról, illetve a mindennapi
életet a szakralitással összekapcsoló közösségi terek létesítésének fontosságáról be-
szélt. Ilyen helyszín a megújuló templom elõtti tér, amihez hasonló felületek szép szám-
mal találhatók Budavár prágai testvérkerületében. Ez adta az ötletet, hogy valami ha-
sonló létesüljön a Várnegyedben az itt élõk és a turisták örömére. A prágai DAP cég fek-
tette le a díszburkolatot, ami egyfajta kárpótlásként is felfogható a környék lakóinak

életét megnehezítõ nemrégiben befejezõdött gázvezeték felújítás és útbontások után –
emlékeztetett kerületünk polgármestere. Bár a felhasznált kõkockák Csehországból ér-
keztek, a kirakott motívumok hazai szakember keze munkáját dícsérik. Kovács Miklós
építész-tervezõ a Szentháromság tér és a Corvin tér után újabb remek munkával ajándé-
kozta meg a kerületieket. A templom kapuja felé futó kõsugarak bevezetik a tekintetet
az épületbe, így késztetve belépésre Isten házába. De nem csupán esztétikai élményrõl,
szemet gyönyörködtetõ látványosságról van szó. A megújuló utcakép arra is utal, hogy a
vallás nem szakadhat el a mindennapok világától, éppen ellenkezõleg, a hit az egyik leg-
erõsebb közösségépítõ erõ. A templom körül megszépült téren jó megállni és beszélget-
ni, lehetõséget teremt a társas kapcsolataink kiteljesedésére.
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Tizedik alkalommal rendeztek lengyel-magyar sportnapot a
Czakó utcai Sportközpontban. Az évforduló tiszteletére min-
den eddiginél gazdagabb program és számos meglepetés, köztük
egy születésnapi torta várta az érdeklõdõket. 

A rossz idõ némileg átírta a forgatókönyvet, s bár a szabadtéri
események többsége elmaradt, a szervezõk leleményességének
köszönhetõn jó hangulatban telt a jubileumi sportnap. 

Izgalmas csatákat hozott az alkalmi ping-pong és darts baj-
nokság, lehetett társasjátékozni, vagy éppen activytizni, de so-
kan vettek részt a kézmûves foglalkozásokon is. Míg a gyerekek
sportoltak, a felnõtteket egészségügyi szûrésre és tanácsadásra
várták. 

A versenyek szünetében a Szepesség déli csücskébõl érkezett
Kapela góralska z Jurgowa lengyel népi zenekar húzta a talpalá-
valót. Jurgow érdekessége, hogy környéke vala-
mikor Magyarországhoz tartozott, csak az elsõ
világháborút követõen került lengyel fennha-
tóság alá.

Még a szemerkélõ, néhol zuhogó esõ sem tán-
torította el a futókat, akik a hagyományos utcai
verseny helyett ezúttal a Czakó csúszásmentes
futópályáján mérhették össze gyorsaságukat. 

Parázs összecsapásokat hozott a mini focitor-
na. A rekordnevezésnek köszönhetõen idén
négy csapat futott ki a mûfûre, a végsõ gyõzel-
met egy jól eltalált távoli lövéssel a Kõbányai
Lengyel Önkormányzat szerezte meg a Buda-
vári Önkormányzat elõtt.

Idén valamennyi versenyre hatványozottan
igaz volt, hogy nem a gyõzelem, hanem a részvé-
tel a fontos, ennek szellemében minden részt-
vevõ a jubileum tiszteletére készített pólóval
lett gazdagabb. 

Sutarski Konrad a Budavári Lengyel Kiseb-
bségi Önkormányzat vezetõje a Várnegyednek
elmondta, hogy a lengyel önkormányzatok fel-
osztották egymás között a feladatokat. Mivel az
elsõ kerület rendelkezik az egyik legszebb buda-
pesti sportteleppel, adta magát, hogy itt szervez-
zék a fõvárosi sportprogramokat. Mára orszá-
gossá bõvült a rendezvény, a budapesti lengyel
önkormányzatok mellett rendszeresen jönnek küldöttségek vi-
dékrõl is, idén Székesfehérvárról, Veszprémbõl és Dunaúj-
városból fogadtak vendégeket. A sportnap különlegessége a jel-
mondatában rejlik, ami egyszerre utal a hagyományos lengyel-
magyar barátságra, a sport szeretetére, míg a három pont a ku-
lináris élvezeteket takarja. Ez utóbbi természetesen csak az étel-
re vonatkozik, a bort ezúttal is otthon hagyták. Nem úgy a hely-
ben készült tradicionális lengyel sárgaborsó levest, amivel ezút-
tal is mindenkit megvendégeltek. Ráadásként a tízéves jubile-
um tiszteletére egy hatalmas tortával édesítették meg az idei
sportnapot. 

A versenyek végeztével került sor arra a közönségtalálkozóra,
ahol a lengyel származású pekingi olimpiai ezüstérmes Kozák
Danuta és dr. Dobos József a magyar kajakcsapat orvosa osztot-

ta meg ötkarikás élményeit a jelenlévõkkel. Szó esett a felkészü-
lésrõl, a sportsérülések kivédésérõl, a doppingról és persze a si-
kerekrõl is. Kozák Danuta arról beszélt, hogy a felkészülés alatt
többször elõfordultak olyan napok, amikor szinte semmihez
sem volt kedve és ereje. Különösen igaz ez télen az edzõterem-
ben, amikor egyedül az elérendõ cél, az olimpiai indulás segí-
tett átlendülni a holtpontokon. Kérdésre válaszolva elmondta,
hogy a magyar kajakosok jó kapcsolatokat ápolnak lengyel
sporttársaikkal, a nagy világversenyeken rendszeresen szóba
elegyednek egymással. Neki egyébként is könnyen megy a kap-
csolatfelvétel, hiszen lengyel édesanyja révén beszéli a nyelvet.
Összességében sikeresnek ítéli a pekingi szereplést, a második
hely miatt csak azért szomorú, mert úgy érzi nem adott ki min-
dent magából a kajak négyes. Dr. Dobos József orvosi szem-
pontból értékelte e felkészülést. Elmondta, hogy a kajak-kenu-

ra nem jellemzõek a sportsérülések, inkább a monoton moz-
gásból adódó sportártalmakkal kell számolni. Nehézséget leg-
inkább az okozott, hogy a csapat tagjai több helyen edzettek.
Szerencsére a tiltott szerek alkalmazása szinte példa nélküli a
sportágban, magyar viszonylatban az elmúlt három évtizedben
a legjobbak között nem történt doppingvétség. Abban mind-
két sportember megegyezett, hogy jó hangulatban telt a pekin-
gi olimpia, a szervezés és a körülmények kifogástalanok voltak. 
A nap vége újabb izgalmakat tartogatott, a szokásos tombolán a
fõszponzor Ermengildo Zegna, az Office-Depot, a fõvárosi és
országos lengyel önkormányzatok, valamint a Budavári Ön-
kormányzat támogatásával számos értékes nyereményt, többek
között két Krakkóba szóló buszjegyet sorsoltak ki. 

- pp -

Nem támogatták a graffiti-
ellenes törvénymódosítást
Az Országgyûlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága el-
utasította Nagy Gábor Tamás azon törvénymódosítási javaslatát,
amelynek alapján a graffitizés a büntetõ törvénykönyvben (Btk.) önál-
ló tényállásként jelenhetett volna meg. 

Nagy Gábor Tamás polgármester, országgyûlési képviselõ a nyáron
nyújtotta be az országgyûlésnek a Btk-módosítási javaslatát. Azt kezde-
ményezte, hogy a „falfirka elhelyezés” címen a graffitizés önálló tényál-
lásként jelenjen meg a Btk.-ban. Javaslata szerint húszezer forintot meg-
haladó tétel esetén vétségnek minõsülne a falfirkálás, amit közérdekû
munkával, illetve pénzbüntetéssel szankcionálnának. Kétszázezer fo-
rintot meghaladó kártétel, illetve kulturális intézmények vagy a világ-
örökség részét képezõ épületek összefirkálása esetén azonban már két
évig terjedõ szabadságvesztéssel is lehetne büntetni az elkövetõket. 

Nagy Gábor Tamás a bizottsági ülésen is rámutatott, hogy a büntet-
hetõvé tétel lehetõségének biztosítása nem a fenyegetettségre fókuszál,
hanem a jogalkotó a társadalomra való veszélyeztetettséget fejezi ki az
önálló törvényi tényállás megalkotásával. Arra is felhívta a figyelmet,
hogy évente csak egy-két graffiti-ügy jut el a bíróságig, az ügyészség - ha
el is kapják az elkövetõket - általában ejti a vádat. Mint mondta, ezért
szükséges, hogy - önálló tényállássá téve a falfirkálást - a törvény alkal-
mazói világos, egyértelmû útmutatást kapjanak a jogalkotótól, hogy
nem tolerálható a graffitizés.

A képviselõ a javaslat benyújtása elõtt áttekintette a nemzetközi gya-
korlatot, és arra jutott, hogy ahol sikerült visszaszorítani a graffitizést,
ott mindenhol szigorú szankciókat vezettek be, és kifejezték a jelenség
társadalomra veszélyességét.

Ennek ellenére a javaslatot a kormány nem támogatta, azzal az in-
dokkal, hogy a jelenlegi jogszabályok is büntetik a falfirkálókat, még-
hozzá a rongálás tényállása alapján.

Elutasított graffiti-törvény: 
tiltakozó civilek
Állampolgárok, civil szervezetek értetlenül fogadták, hogy az Ország-
gyûlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága elutasította
Nagy Gábor Tamás azon törvénymódosítási javaslatát, amelynek alap-
ján a graffitizés a büntetõ törvénykönyvben önálló tényállásként jelen-
hetett volna meg. A Szeretem Budapestet Mozgalom a Budavári Ön-
kormányzathoz eljutatott levélében többek között azt írja: „Vé-
leményünk az, hogy addig, ameddig ez a minisztérium és a hozzátarto-
zó szervek szinte semmilyen segítséget sem nyújtanak a falfirka és an-
nak felszámolása felé tett erõfeszítésekben, addig a kormány és a rend-
õrség miatt fog a falfirka fellépés megbukni. A rendõrség egyszerûen
nem veszi a fáradságot, hogy a falfirkákkal érdemben foglalkozzon,
most pedig a kormány söpri le azokat a javaslatokat, amelyek mind a
két oldalról ott vannak az asztalaikon! (...) Érthetetlen a számunkra,
mert mindenki tudja, hogy tenni kell valamit a falfirkák ügyében is, er-
re leszavaznak mindent, ami értelmes kezdeményezés lenne!” - írja a ci-
vil szervezet.

Hagyományörzõ irodalomórát tartott Agócs Gergely népzenész
és a Misztrál együttes a Corvin téri Hagyományok Házában. A
Magyországi Evangélikus Ifjúsági Szövetég Ladik Kultúr-
missziós Szakcsoportja, a Márai Sándor Kulturális Közhasznú
Alapítvány és a Hagyományok Háza közös rendezvényének
célja a fiatalok szellemi és kulturális öntudatának erõsítése, a
magyar hagyományok életben tartása. 

Agócs Gergely népzenész „Mit üzen a népmûvészet” címû elõ-
adásában a zene és népköltészet egymásba fonódó történetét
tárta a hallgatóság elé. A népköltészet abban különbözik a köl-
tészettõl, hogy nem feltételezi versbe szedett szövegek meglétét,
hiszen tartoznak hozzá prózai mûvek is – mutatott rá Agócs
Gergely. Ráadásul a népköltészetben a versben szedett szöve-
gek, ahogyan Balassi, Tinódi vagy éppen Berzsenyi idejében az
irodalomban, szinte kizárólag valamilyen dallammal együtt
fordulnak elõ.  

A népdal mindig fontos dolgokról szól, olyan kérdéseket to-
vábbít, amire a hétköznapi nyelv nem képes. Ha pedig valami-
re nem volt megfelelõ szó, a megfogalmazásban a költészet segí-
tett. Mûfaját tekintve a népköltészet magában hordja a líra, a

dráma és az epika elemeit, miközben a különbözõ hangszertí-
pusok és foglalkozások további mûfajokat hoztak létre.

A Misztrál „100 éves a Nyugat” címû zenés irodalmi összeál-
lításában Ady, Kosztolányi, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Kassák,
Dsida Jenõ versei szólaltak meg a zenekarra jellemzõ egyéni
hangvételû feldolgozásokban. 

A modernt a hagyományossal ötvözõ „misztrálos” dallamvi-
lág segít abban, hogy a fiatalok a zenén keresztül megszeressék
a verseket. A folyamat fordítva is létrejöhet, ilyenkor a költe-
mények hozzák meg a kedvet a zenéléshez – mondta el lapunk-
nak Török Máté az együttes vezetõje. A Misztrál fél éve tart
rendhagyó irodalomórákat, az országjárás során fiatalok száza-
ival ismertették meg a verséneklés szépségeit. Az együttes min-
denkit arra bíztat, hogy próbálkozzon meg a versek megzenésí-
tésével, hiszen ez az a terület, amiben minden zenei mûfaj bé-
késen megfér egymás mellett. Bátran lehet nyúlni jazzes, roc-
kos vagy akár népzenei elemekhez, az alkotás szabadságát nem
korlátozhatja semmi. Jó lenne, ha ezt minél több iskola felis-
merné és a szokásos versmondó versenyeken, énekelt költe-
mények is helyet kaphatnának.

K. Á.

Rendhagyó irodalomóra a Corvin téren

Tíz éves a kerületi 
lengyel-magyar sportbarátság 

Tájékoztató a Tigris utcai 
ingatlanokról  
A Polgármesteri Hivatalhoz számtalan bejelentés, észrevétel érkezik a
Tigris utcai telkeken fennálló állapotokról. A Tigris utca 61-63-65. szá-
mú és az Aladár utca 1-3. számú ingatlanok korábban állami tulajdon-
ban voltak, és a privatizáció során kerültek a jelenlegi tulajdonos birto-
kába. Az önkormányzatnak nem volt beleszólása a tulajdonváltozásba.

A jelenlegi tulajdonos a telkek régi teniszfunkcióját nem tartotta
fenn, és a Tigris utcai építési telkein nem kezdett el építkezni. A telke-
ket rendeltetéstõl eltérõen használja építési anyagok, bontott építési
törmelék, építõgépek tárolására.

Az Építési Iroda a tulajdonost több ízben kötelezte a rendeltetéstõl
eltérõ használat megszüntetésére, ezen intézkedéseinket azonban min-
den esetben megfellebbezte, majd a másodfokú döntések ellen bíró-
sághoz fordult. A hivatal részérõl szankcionálásra került többek között
a rosszhiszemû ügyféli magatartás, az engedély nélküli darufelállítás.
Mindkét ügy a másodfokú döntésre vár. A hivatal szállópor koncentrá-
tum mérést rendelt meg a Közép-dunavölgyi Környezetvédelmi,
Vízügyi és Természetvédelmi Felügyelõség laboratóriumából. Emel-
lett közútkezelõi felszólítást küldött a tulajdonosnak, miszerint az en-
gedély nélkül létesített gépjármû behajtókat azonnal szüntesse meg, és
gondoskodjon a járdaburkolat helyreállításáról. 

A tulajdonos a kötelezésünkben elõírtakat - rendeltetéstõl eltérõ
használat megszüntetése - nem teljesítette, emiatt több esetben eljárási
bírságot is kiszabtunk. Az építéshatósági intézkedések egyelõre sajnos
még nem vezettek eredményre.

Továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a területet
a tulajdonosa rendeltetésszerûen használja és ezzel az I. kerület szép
környezetét, s az itt lakó polgárok nyugalmát biztosítsa.         

Építési Iroda

Kozák Danuta olimpiai ezüstérmes kajakozó és dr. Dobos József a magyar kajakcsapat orvosa
adta át a legfiatalabb versenyzõnek járó jutalmat



A Magyar népmese napján mutatta be az
Országos Széchényi Könyvtár a Mátyás királlyal
kapcsolatos meséket és más szövegeket tartalmazó
új multimédiás honlapját. A http://matyasme-
sek.oszk.hu internetes oldalhoz Jankovics
Marcell készített illusztrációkat, a mesék nagy
része Helyei László hangján szólal meg. 

A Reneszánsz Programiroda, az Elektronikus
Dokumentum Központ, valamint az Egyszervolt
a Gyermekkultúráért Közhasznú Alapítvány és a
Magyar Katolikus Rádió együttmûködésében ké-
szült honlapra a Mátyással kapcsolatos mesék
mellett a Mátyás mesemondó verseny döntõsei-
nek elõadásai is felkerültek. Dr. Monok István az
Országos Széchényi Könyvtár igazgatója a bemu-
tatón arra emlékeztetett, hogy az intézmény sze-
retné gyûjteményének kincseit minél több em-
ber számára elérhetõvé tenni. Ennek azonban fi-
zikai korlátai vannak, ezért a digitális technika se-
gítségével igyekeznek bemutatni értékeiket. Ilyen
vállalkozás a Mátyás meséket összegyûjtõ honlap,
amin többek között eredeti Mátyás corvinák hite-
les másolatai is feltûnnek. Mátyás alakja a ma-
gyarság kulturális hagyományának szerves része,
a történelem fintora, hogy kulturális örökségün-
ket más nemzetek is magukénak érezhetik. Ép-
pen ezért korántsem mindegy, hogyan jelenik
meg ez a hagyomány a világban, megfelelõen el-
különül-e a szlovák, román vagy a horvát történel-

mi emlékektõl. Fontos, hogy múltunk megfelelõ-
en jelenjen meg a modern médiumokban, mert
csak így tudjuk továbbhagyományozni saját kul-
túránkat. Nem állunk jól, hiszen vannak, akik ki

akarják sajátítani a magyar hagyományokat, mi-
közben Magyarország nem rendelkezik kidolgo-
zott nemzetstratégiával.

A Széchényi Könyvtár az új Mátyás honlappal
ezt a hagyományozást akarja segíteni, hogy ezzel is
példát mutatasson a következõ generációknak –
zárta beszédét dr. Monok István.

A honlapon látható illusztrációk elkészítésé-
ben közremûködõ Jankovics Marcell elmondta,
hogy Mátyás alakját elõször a Magyar népmesék
sorozatban formálta meg. Ellentmondás van
ugyanakkor a népmesék és Mátyás valóságos
alakja között, hiszen a népmesékben nem szo-
kás megnevezni a királyokat. Nem csoda tehát,
hogy Mátyás történelmi személyként sohasem
szerepel a mesékben. Ez a kettõsség a corvinák
és mesék világából egyaránt merítõ illusztráci-
ókban is nyomon követhetõ. 

k.

Veszélyes hulladékok gyûjtése
A Budavári Önkormányzat szelektív veszélyes hul-
ladékgyûjtést szervez az I. kerületi lakosok részére
november 7-én, pénteken 12-17 óra között a
Lánchíd utcában, a Lánchíd budai hídfõ melletti
parkolóban, a Dózsa György téren, a szobor mö-
götti parkolóban, valamint a Várfok utcában a
buszmegálló alatti területen. A gyûjtõhelyek meg-
közelíthetõek személygépkocsival, autóbusszal és
részben villamossal is. 

Kérjük a lakosságot, hogy a gyûjtés ideje alatt a
következõ veszélyes hulladékokat szállítsák be a
gyûjtõhelyekre: akkumulátor, szárazelem, fénycsõ
és izzó, háztartási fáradt olaj és használt sütõolaj,
gumiabroncs, oldószerek és hígítók, lejárt szava-
tosságú gyógyszerek, növényvédõ szerek, korró-
zióvédõ anyagok, festékek, olajos flakonok és
elektronikai–számítástechnikai hulladékok.

A gyûjtõhelyeken a szakemberek térítésmente-
sen veszik át a hulladékokat.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Irodalmi est a Márai szalonban
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt október 28-án 17
órakor az I. kerületi Házasságkötõ teremben (Úri u.
58.) Élõ múlt: 1956 - Ami megtörtént, ami történik,
aminek történnie kellene címû irodalmi estjére. Ven-
dégek: Mészáros Tibor irodalomtörténész, Szarvas Jó-
zsef színmûvész, Tóth Ferenc borász. Házigazda: Szi-
gethy Gábor.

Sikeresen pályázott az önkormányzat
Másfél millió forint vissza nem térítendõ támogatást
nyert a Budavári Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum fej-
lesztésére és a helyi stratégia megvalósítására a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztérium pályázatán a kerület.
A Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum feladata, hogy ösz-
szehangolja a drogprobléma visszaszorításában szere-
pet játszó négy alappillér - a közösség és együttmûkö-
dés, a megelõzés, a gyógyítás és rehabilitáció, valamint
a kínálatcsökkentés - intézményeinek munkáját.
Ennek érdekében a fórum tagjai a felmérések eredmé-
nyeire támaszkodva helyi stratégiát dolgoznak ki a ká-
bítószer-probléma visszaszorítására. 

Jókai Anna a Lánchíd Körben
November 14-én, pénteken 11.30 órakor: Mit kezd-
jünk az életünkkel? címmel Jókai Anna Kossuth-díjas
írónõ tart elõadást a Lánchíd Körben. Helyszín: a
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium (I. ker.,
Szabó Ilonka u. 2-4., díszterem). Közremûködnek a
gimnázium diákjai.

Szülõk akadémiája
A Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium idén
„Szülõakadémia” elnevezéssel a serdülõkorról szóló
program-sorozatot indít a szülõk számára, amely
négy elõadásból áll. Az ingyenes elõadásokat fiatalok-
kal foglalkozó szakemberek tartják. A program-soro-
zat elsõ eseménye dr. Pergovácz Erzsébet pszicholó-
gus elõadása, Serdülõ fiaink, lányaink címmel. Az elõ-
adás 2008. november 7-én 17.30-kor kezdõdik a
gimnázium dísztermében. Cím: I. ker., Szabó Ilonka u.
2-4. A belépés ingyenes.

Jótékonysági koncert
A világon elõször Magyarországon tartanak olyan ren-
dezvényt, melyet fogyatékos emberek szerveznek az-
zal a céllal, hogy „egészségeseken” segítsenek. Az ér-
telmi sérült emberekbõl álló Nemadomfel Együttes
kezdeményezésére fogtak össze sérült emberek, hogy
november 14-én a Sportarénában népszerû sztárok-
kal közösen nagyszabású koncertet adjanak, melynek
bevételét hátrányos körülmények között élõ árva gye-
rekek javára fordítják. A koncert fõvédnöke Sólyom
Erzsébet, a Magyar Köztársaság elnökének felesége,
védnökei: Göncz Árpádné és Mádl Dalma.

A koncertbõl befolyó támogatásokat a Böjte Csaba
által szervezett, Dévai Szent Ferenc Alapítvány árvái
javára fordítják. A rendezvény a jótékonyság mellett
különleges zenei élményt is tartogat. A Nemadomfel
Együttes olyan sztárvendégeket hív színpadra, mint
Rúzsa Magdi, a 4For Dance, Caramel,  Kiki, Miller
Zoltán, a Salsamor Táncegyüttes, Oláh Ibolya és Kállay
Bori. Az est házigazdái Vitray Tamás és Várkonyi Attila.

További információ: Kiss Gyöngyvér tel.: 06-1-240-
3803, mobil: 06-20-395-4277, e-mail: kiss.gyongy-
ver@prominart.hu Web: www.jobbvelunkavilag.hu.

Gombásztanfolyam
Gombaismereti képzést indít a TIT Stúdió Egyesület
60. évfordulóját ünneplõ Gombász Klubja. A 15 alka-
lomból álló, kéthetente szerdánként este 6 és 8 óra
között zajló tanfolyamon felsõfokú gombaismerõi,
szakértõi végzettséggel rendelkezõ szakemberek
tartják az elõadásokat. A gombák felismerését nyolc
alkalommal, munkaszüneti napokon terepgyakorla-
tok, kirándulások, gyûjtések során sajátítják el a hall-
gatók. Már több mint 3500 fõ vett részt a gombaisme-
reti tanulmányokban családja, barátai, ismerõsei és a
saját egészsége érdekében.

A tanfolyamra beiratkozókat november 12-én, dél-
után 4 és 7 óra között várják a TIT Stúdió Egye-
sületben, a XI., Zsombolyai u. 6. szám alatt. További in-
formáció a 466-9019-es telefonszámon kérhetõ,
vagy a Stúdió honlapján - www.tit.hu - érhetõ el.

Röviden
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Mátyás mesék az interneten

Hajókirándulás 
a Dunán

A honlapon egy helyre kerültek olyan tartalmak, amelyek egyébként soha sem jelentek volna meg
együtt. Mesék, corvinákból származó illusztrációk és a mesemondó versenyeken készített felvételek
leltek otthonra a portálon. A nyitóoldalon Jankovics Marcell mesék ihlette rajza és egy ötszáz éves
corvina dísze alkot egységet. Belépve a belsõ oldalakra Boldizsár Ildikó meseterapeuta bevezetõje ol-
vasható, amiben a kutató arról beszél, hogy a mesék egyaránt szólnak a felnõttekhez és a gyerekekhez.
A menü rendszer motívumait a corvinák inda díszei ihlették. Egyelõre három kötet érhetõ el a hon-
lapon, köztük Galeotto Marzio Mátyásról szóló írása. Az érdeklõdõk a kötetek teljes korpuszát meg-
tekinthetik és kinyomtathatják az illusztrációkkal és képekkel együtt. A hangzó mesék link alatt A
mesék és mondák Mátyás királyról címû kötet 109 írását Helyei László meséli el. Rákattintva a galé-
ria menüre külön is megtekinthetõek Jankovics Marcell illusztrációi és a különbözõ Mátyás ábrázo-
lások. Ide kerülnek a rendezvényeken készített képek is. A honlapot a hivatkozott oldalakra mutató
gazdag bibliográfia teszi teljessé. Természetesen az oldal fejleszthetõ, a tervek szerint folyamatosan
kerülnek majd fel hanganyagok és Mátyás alakját megörökítõ szövegek. 

Szeptember 30-a, Benedek Elek születésnapja 2005 óta a Magyar népmese napja. Ebbõl az alkalomból a Budavári Önkor-
mányzat és az Országos Széchényi Könyvtár megkoszorúzta Elek apó kútját a Fátyol parkban. Sediánszky János alpolgár-
mester megemlékezésében Benedek Elek szellemi hagyatékát idézte fel. Dippold Péter, az OSZK fõigazgató-helyettese pe-
dig a mesék fontosságáról beszélt. Az ünnepség végén Kányádi Sándor, Elek apó kútjának megálmodója idézte fel a kút
felállításának körülményeit. Elek apó kútját 2006. júniusában avatták fel a kerületben.  

A Budavári Önkormányzat idén is megszervezte idõs 
polgárainak október 1-jén a már nagyon várt  hajókirándulást.
Szentendrére készültünk, a „legészakibb dalmát városba”,
közbeszólt azonban a Duna rendkívül alacsony vízállása.
Ilyen nagy hajók nem tudnak a szentendrei Duna-ágon fel-
menni, úgyhogy Vácra kirándultunk. Egy patinás, régi várost
többször is meg lehet nézni, és mindig felfedezünk új szépsége-
ket.

Reggel 8-kor gyülekeztünk a Batthyány téren, felszálltunk a
már ismerõs, Rákóczi névre hallgató hajóra, mely kétszintes, tá-
gas és korszerû, négyszáz személyt tud hordani a hátán.
Kapitányunk a már sokunknak ismerõs Gubányi József volt, õ
és  kedves, fiatal matrózai segítettek mindenben, mikor szükség
volt rá. Fél kilenckor indult a hajó, megcsodálhattuk Budapest
panorámáját. A Budavári Önkormányzat nevében dr. Pósfai Gábor képvi-
selõ köszöntött bennünket közvetlen  szavakkal. Szólt az igénybe vehetõ
sokrétû támogatási lehetõségekrõl, s biztatott mindenkit, hogy problémái-
val forduljon az önkormányzathoz, legyen szó akár segélyrõl, támogatásról,
fûtéskompenzációról vagy házigondozásról.

Közben hajónk méltóságteljesen haladt felfelé a Dunán, ártéri erdõk
és homokpadok között, sorra elhagyva a parti településeket, Duna-
keszit, Gödöt, Horányt, Szigetmonostort, átsuhantunk az új Megyeri
híd alatt is. 

Társaságunk legidõsebb résztvevõje Mányi István volt, kilencvenkét évé-
hez képest meglepõ fürgeséggel és mozgékonyság-
gal. Elmesélte, hogy gazdasági területen dolgozott,
sok helyen, a második világháború idején öt évig
volt katona és a „malenkij robotból” is kijutott ne-
ki. Jelenleg már özvegy, két lánya, három unokája
és három dédunokája van.

Délelõtt 11 órakor érkeztünk meg Vácra, ahol
négy idegenvezetõ segítségével csoportokban in-
dultunk városnézésre. Ízlelgettük a város hangula-
tát, végigsétáltunk a Fõ téren, megcsodáltunk né-
hány szép épületet. Alaposabban megnéztük a
püspöki székesegyházat. A fõoltár képe egy hatal-
mas Maulbertsch freskó, Mária és Erzsébet talál-
kozása. A templomnak két védõszentje is van, a
Szûzanya és Szent Mihály arkangyal. Megismer-
tük a templom építésének, átépítéseinek történe-
tét és szinte csodaszámba menõ megmenekülését
a második világháború pusztításától. Sétáltunk a
hangulatos utcákon, a Duna partján, felfedez-
tünk szobrokat, emléktáblákat.

Déli 1-kor visszaszálltunk a hajóra, ahol már
elegánsan megterítették az asztalokat a finom
ebédhez: palócleves, neszményi aprópecsenye sült
zöldségekkel, tiramisu, üdítõ és kávé volt a menü.
Mire végeztünk az ebéddel, visszautunk nagy ré-
szét meg is tettük. Még egy kis gyönyörködés, pi-
henés a fedélzeten, aztán pont háromkor kikötöt-
tünk a Batthyány téren, utunk véget ért.

Köszönjük Budavár Önkormányzatának ezt a
szép és kellemes napot!                         

R. Dékány Mária

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és a B&L Estates Kft. képviselõje 2008. október 2-án írta alá
a Pálya u. 2/b. alatti ingatlan értékesítésérõl szóló szerzõdést. A Budavári Önkormányzat képvise-
lõ-testülete 2008. áprilisában pályázatot írt ki az ingatlan értékesítésére és fejlesztésére. A pályázat
nyertese a B&L Estates Kft., amely 450 millió forintért vásárolta meg az ingatlant. A tervek sze-
rint a Pálya utca 2/b alatt elegáns, a környezethez illõ ingatlan épül 2 garázsszinttel, a földszinten
vendéglátó helyiségekkel, üzletekkel, a felsõ három szinten és a tetõtérben pedig irodákkal. 

Aláírták a szerzõdést
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Fehér bajusza mögött túl a nyolcvanon is a
csodagyerek tekintete bujkált. Fejébõl fel-

tartóztathatatlanul áradtak az ötletek, és ha
nem kapott megrendelést, a maga örömére al-
kotott. Kicsiben – gipszbõl vagy bronzból – a
történelem és a mítoszok szinte valamennyi
alakja ott sorakozott mûterme polcain. Szent
Ferenctõl Antall Józsefig, Albert Einsteintõl
John Lennonig tartott a sor.

Nem titok, hogy emblematikus
szobra, a Kis királylány valójában a
Tabánban született. Évike, a mû-
vész hat éves lánya egy nap jelmezben játszott a
Gellért-hegy oldalában, róla készült a város jel-
képévé vált szobor. A bronzba öntött Kis király-
lány közel két évtizede ül a pesti Dunakorzó
korlátján, térdei már kifényesedtek a turisták si-
mogató tenyerétõl. 

Ahány alkotás, annyi történet. Márpedig
százhetvenkilenc köztéri szobor esetében – a
mai napig éppen ennyi Marton-alkotás látható
az ország határain innen és túl –, csak maga a
mûvész tudta mindet fejben tartani. A száz-
nyolcvanadikat – a Vérmezõn felállításra kerü-
lõ Babits Mihály szobor avatását – már nem ér-
hette meg. 

A Tigris utcai ház, ahol a 83 éves korában el-
hunyt mester sok éven át családja körében élt és

alkotott, egykor a Vastagh szobrászdinasztia ott-
hona és mûterme volt. 1935-ben Vastagh
György itt készítette a Várban felállított Gör-
gey-szobrot, amelyet az 1950-es években, kul-
túrpolitikai utasításra megsemmisítettek. 1998-
ban Marton László ugyanitt mintázta meg a
szabadságharc tábornokának új szobrát. A meg-
rendelés úgy szólt: a ló ne ágaskodjon, nyugod-

tan álljon lovasával. Bármilyen mozgáselemet
kérhettek volna, mert Marton mesternél kevesen
ismerik jobban a lovakat. Akinek az apja patko-
ló kovács volt, az lovak között nõtt fel. A mûvész
sajátos helyzeti elõnye a szobrászok között, hogy
õ gyerekkorától tanulmányozhatta a lóanató-
miát, majd a fõiskolán olyan mesterektõl tanult,
mint Pátzay Pál és Ferenczy Béni.

Érdekes városnézõ sétát tehetnénk, ha emlé-
kére felkeresnénk a legismertebb budapesti
Marton-szobrokat. Egy korábbi interjúban al-
kotójuk szinte mindegyiket megjegyzéssel illet-
te. A Liszt Ferenc téren található Liszt szoborról
azt mondja, alig érvényesül, mert körbenõtték a
kávéházak. A Kodály köröndön álló Szondi
György alakját egy hatalmas fa lombja takarja

el. Az Apor Vilmos téren elhelyezett mártír püs-
pök ábrázolását néhányan túlságosan világinak
nevezték. A Parlament mellett üldögélõ József
Attilával is sok baj volt, amíg helyet kapott a
Duna közelében. Jóval délebbre, a Nemzeti
Színház parkjában látható Sinkovits Imre
Mózes szerepében, és a „gonosz Major Tamás”,
mint III. Richárd. Ugyanitt tizennégy színész-

portréját is megtekinthetjük. Végül
visszatérhetnénk a Nemzeti
Táncszínházba, ahol az elsõ ma-
gyar kõszínház alapítójának,

Kelemen Lászlónak szobra látható.
Marton László számára a fa, a bronz és a kõ

egyenértékû volt egymással, és mindig a téma
határozta meg, hogy az alkotás melyik anyagból
készüljön. A háromszoros Munkácsy- és Kos-
suth-díjas szobrászmûvészt a Budavári Önkor-
mányzat 2005-ben a Budavárért Emlékérem-
mel tüntette ki. A mestert a Fõvárosi Közgyûlés
idén, szeptember 25-én Budapest díszpolgárává
választotta. 

Halálával a kortárs magyar képzõmûvészet
olyan kiemelkedõ alakja távozott, aki technikai
megoldásaiban elõdei nyomdokain haladt, de
egyéni látásmódjával, különleges stílusvilágá-
val a nemzeti és az európai élmezõnyhöz tarto-
zott.

Több mint ötven éven át élt és dolgozott a
Várban Légrády Sándor grafikusmûvész, bé-
lyegtervezõ. Nevéhez fûzõdik a bélyegkészítés
technikájának forradalmasítása, munkáit a
szakirodalom a világ legszebb bélyegei között
tartja számon. Légrády Sándorról fiával,
Légrády Csobán Ákossal beszélgettünk.

Még csak kilenc éves volt, amikor egy osztály-
társának köszönhetõen belekóstolt az üvegfes-
tészet világába. Tehetsége hamar megmutat-
kozott, alig két évvel késõbb már versenyeket
nyert munkáival. A középiskola elvégzése
után beiratkozott az Iparmûvészeti Fõisko-
lára, ahol elõször üvegfestõnek tanult, majd el-
végezte az ötvös és a belsõépítész szakot. Elsõ
jelentõsebb nemzetközi sikere is erre az
idõszakra esik, Mágus címû három téte-
les üvegsorozata nemzetközi díjat nyert
a barcelonai világkiállításon, ami egye-
dülálló sikernek számított akkoriban.
Az elismerések késõbb sem kerülik el,
összesen tizenhét díjat nyert ötvösség-
gel, üveggel és bélyegekkel. 

Sokoldalú mûvész volt, akit vonzott
az ismeretlen, az újabb és újabb kihívá-
sok pedig még több munkára sarkallták.
Így kezdett el bélyegtervezéssel foglal-
kozni, ami egész késõbbi pályafutását
meghatározta. 

Huszonhárom évesen 1929-ben ke-
rült az Állami Nyomdához, ami akkor-
tájt a mai Polgármesteri Hivatal épületé-
ben mûködött. Alig két évig volt a válla-
lat grafikai fõtervezõje, de ez a rövid idõ
is elegendõnek bizonyult ahhoz, hogy
beírja magát a mûvészettörténetbe. Az õ
nevéhez fûzõdik ugyanis a világ elsõ
mélynyomásos technikával elõállított
festménybélyege, ami forradalmasította
a bélyegkészítést. A Posta felkérésére ok-
tatóbélyeget is készített, amit tanulmá-
nyozásra a világ minden tájára elküldtek
a szakembereknek. Elsõ postabélyegét
1932-ben már önálló mûvészként raj-
zolja, a mélynyomású sorozat Szent Er-
zsébet alakját örökíti meg. Elismerések-
ben ezúttal sincs hiány, de ennél is na-
gyobb sikert arat a Mányoki féle II.
Rákóczi Ferenc alakját feldolgozó soro-
zattal.

Nem kellett sokat várni az elsõ nem-
zetközi sikerre sem. 1936-ban a Légi-
posta Bélyegek Nemzetközi Versenyén
egy Légrády sorozat vitte el a fõdíjat. Két évvel
késõbb Buenos Airesben a világ legszebb bé-
lyegének választották a Szent István halálának
900. évfordulójára tervezett jubileumi soroza-
tát. Ez a két bélyegsorozat messze földön meg-
lapozta a magyar bélyeg hírnevét. 

- Volt még egy Légrády sorozat, ami bár nem
nyert díjat, a szakirodalom mégis a világ leg-
szebb bélyegei között tartja számon. A Bu-
davár visszafoglalásának évfordulója alkalmá-
ból készített bélyeg vári lakosként különösen
kedves volt számára. Több mint ötven éven
keresztül lakott a Várban, elõször rövid ideig
a Fortuna utcában, majd egészen haláláig a
Táncsics utca 13-ban, így gyakorlatilag vala-
mennyi bélyegét a Várban készítette– emléke-
zik vissza Légrády Csobán Ákos. 

Elkötelezett polgári gondolkodó volt, aki el-
veit egy pillanatra sem adta fel. A háború alatt
magára vállalta a Mátyás templom kincseinek
megmentését, a felbecsülhetetlen értékû

kegytárgyakat, mûvészeti alkotásokat a vári
pincerendszerbe rejtette. Értékmentõ mun-
káját a Pápa kitüntetéssel ismerte el. 

- Apám sohasem tagadta politikai irányult-
ságát, amikor csak lehetett segítette a magyar-
ság ügyét. Így tett a Lánchíd újjáépítésének le-
állásakor is, amikor felajánlotta a Postának,
hogy készít egy bélyegsorozatot, aminek bevé-
telébõl befejezhetik a munkákat. 

A háború után mégis meghurcolták, népbí-
róság elé került, de végül felmentették. Annyi
volt a bûne, hogy a háború alatt Horthy angli-
ai tárgyalásai kapcsán egy V betût formázó pla-
kát készítésére kapott megbízást. Mire Horthy
hazatért, már megszállták az országot a néme-
tek, így a kormányzó elrendelte a plakátok

megsemmisítését. Ezer darab mégis megma-
radt, ezekre Szálasiék nyilaskeresztet nyomtat-
tak. Ezt a változatot találták meg a háború
után, ami elég volt ahhoz, hogy Légrádyt bíró-
ság elé citálják. Az új rendszer azonban hamar
felismerte, hogy szükség van rá, így rehabilitá-
cióját követõen megbízták az elsõ háború utá-
ni magyar bélyeg elkészítésével.

Az ötvenes években újra nemzetközi sikere-
ket ér el. 1953-ban Achenben rendezték meg
a madonna bélyegek világkiállítását, ahol az
elsõ díjat Raffaello Mária képe nyerte meg, a
másodikat Michalangelo Piétája a harmadi-
kat pedig Légrády Sándor Erdélyi Madon-
nája. Ezért a bélyegért megkapta második pá-
pai kitüntetését, Magyarországon viszont még
a szaklapokban sem lehetett olvasni errõl a vi-
lágraszóló sikerrõl.

Bátran kiállt az 56’ értékei mellett, mindvé-
gig bízott a forradalom gyõzelemben. Oly any-
nyira, hogy október 23. és november 5. között

belefogott egy Kossuth címeres plakát tervezé-
sébe is, amit végül nem tudott befejezni. A
Vár ostroma alatt a közeli kollégiumban lakó
koreai diákokkal együtt részt vett a Levéltár ol-
tásában és az értékmentésben. A forradalom
bukásakor újra ajánlatot kapott, hogy család-
jával együtt Amerikába menekítik, a segítsé-
get azonban most sem fogadta el. Csak évek-
kel késõbb 1964-ben, egy tanulmányút kereté-
ben jut el a tengerentúlra és bár marasztalták,
másfél év után hazatér. 

- A Kádár rendszer egyik elsõ vívmánya volt
a Rákosi féle címer eltörlése. A párt vezetése az
Akadémiához fordult, hogy jelöljenek ki egy
mûvészt, aki alkalmas az új ország címer meg-
tervezésére. Az Akadémia apámat választotta,
a megbízást pedig nem lehetett visszautasítani,
így fordulhatott elõ, hogy a Kádár féle címert
egy ízig-vérig jobboldali ember tervezte meg.
Rengeteget hadakozott a párt embereivel, vé-
gül sikerült elérnie, hogy legalább a piros-fehér-
zöld pajzs bekerüljön a címerbe. Ezt követõen
is kapott megbízást bélyegtervezésre, igaz min-
dig azokat a témákat, amiket a többiek nem
tudtak formába önteni. Ennek köszönhette,
hogy megkímélték a mozgósító vagy a munkás-
mozgalmi bélyegek tervezésétõl. 

Légrády Sándor nevéhez száztizenegy meg-
valósult bélyegsorozat, automata és portóbé-
lyegek sokasága fûzõdik, ami több százmillió
kinyomtatott példányt jelent. Még ennél is

nagyobb lehetne ez a szám, azonban az ötve-
nes évektõl kezdve nem fogadhatott el külföl-
di megrendeléseket. A keleti blokk országai-
nak azért dolgozhatott, õ tervezte Mongólia el-
sõ szocialista bélyegét és a százmilliós darab-
számú CCCP postabélyeget. Annak ellenére,
hogy szakmai körökben a valaha élt legna-
gyobb bélyegtervezõként tartják számon és
munkáit minden évben beválogatják a világ
legszebb tíz bélyege közé, a magyar mûvelõdés-
történet mégis mostohán bánik Légrády
Sándor emlékével. Az 1945 után kiadott mû-
vészeti lexikonok közül csak kettõben, a Kis
Magyar Mûvészeti Lexikonban és a Magyar
Katolikus Lexikonban emlékeznek meg róla.
Ennél is szomorúbb – ahogyan fia fogalmaz –,
hogy a háború után pusztán egyetlen elisme-
rést kapott: a Magyar Posta Kiváló dolgozója
lett. Emlékének ápolását a Légrády Sándor
Baráti Kör vállalta magára, melynek egyik fel-
adata, hogy szponzorokat keressen a mûvész
egykori lakóházának falára tervezett emlék-
tábla elkészítésének támogatására. A szervezõ-
munkával a hagyaték gondozóját Légrády
Csobán Ákost bízták meg. Az emlékmû felál-
lítását a Budavári Önkormányzat is támogat-
ja, a kivitelezéshez szükséges további mintegy
kétmillió forint elõteremtéséhez támogatók
jelentkezését várja a szervezõbizottság. 

K. Á.

Biblia éve - 2008
Gyönyörû gondolat: 2008-ban egyszerre vegye kezdetét
az egyetemes imahét és a Biblia éve programsorozat. „A
technika fejlõdésével jár együtt a kísértésünk - írta Erdõ
Péter bíboros -, hogy miközben a technika útján áram-
lik az információözön, megerõtlenedik a lélek erejével
folytatott kommunikációnk.” Ennek kivédésében segít
a Szentírás olvasása, közös értelmezése.
Megtermékenyíti a hívõ emberek mindennapjait. „A
Biblia az élet könyve - mutatott rá D. Szebik Imre püs-
pök -, a mi életünkrõl szól.” A többi könyv a Biblia nél-
kül olyan, mint a szárazra vetett hal. Kihagyni, félre-
tenni végzetes hiba. Az isteni kinyilatkoztatás teljes, de
további tanulmányozása újabb értékeket hoz a felszínre,
amelyre nagy szükségünk van. Hogyan látják mások?
Mit jelent nekik a Biblia? Van-e kedves olvasmányuk,
errõl kérdeztem a lelkészeket.

Jánosa Domokos a vízivárosi Szent Anna templom
plébánosa. A kerület nemrég megválasztott díszpolgára,
elõbb kedves gyülekezetérõl beszélt. Most volt 265 éves
a nagy, kéttornyú templom, és nemrég ünnepelték föl-
szentelésének 200 éves évfordulóját, kicsit megkésve,
mert elfeledkeztek róla. Az egyik püspöknek eszébe ju-
tott, hogy valami nincs rendjén, átszaladt és gyorsan föl-
szentelték.

- Számomra nagy kincs a Biblia, mert én még abban a
korban nõttem fel, amikor nem lehetett hozzájutni.
Otthon családi hagyatékban volt, háború elõtti kiadás-
ban, csak ezt ismertem. Amikor kispap lettem, akkor ju-
tottam hozzá elõször újszövetségi szentíráshoz. Nagy szó
volt, hogy a római kiadású Békés-Dalos-féle kötet min-
denki számára elérhetõ lett. Azóta is megvan, mint fél-
tett kincset õrzöm: tele van jegyzetekkel, felkiáltó jelek-
kel. Lassan az egészet aláhúztam, végül kiderült, min-
den nagyon fontos! Sok idõ eltelt, feladatomnak is te-
kintettem, hogy elejétõl a végéig elolvassam. Alaposan
megismerjem. Most már a templomban, hitoktatásban,
gyerekeknek és felnõtteknek magyarázom a Bibliát. Így
állandóan jelen van az életemben. 

Sokat vagyok a fiatalok közt. Bár úgy érzem, a mai ifjú-
ság megváltozott, amióta szabad a vallás gyakorlása, az-
óta kisebb az érdeklõdés, mint amikor akadályba ütkö-
zött és bátorság kellett hozzá. Minden hittanórát én tar-
tok, ezért a felnõttekre kevesebb idõ jut. 

Olvasok a Bibliából, azután beszélgetünk. Heti rend-
szerességgel a vakok iskolájában is van Szentírás-magya-
rázat, ahol néhány mondat után legtöbben a saját életük
problémáit mesélik el. 

Nekem a legkedvesebb rész a Bibliában, amit szívesen
idézek: Szent Jánosnak az elsõ levele. Ezt szoktam aján-
lani, ha valami különöset akarnak olvasni, még akkor is,
ha nem minden mondata érthetõ azonnal, de stílusa,
hangulata közel áll az emberhez. Talán megsejthetik,
milyen gyönyörûséges a Biblia, mennyi elmondhatatlan
szépségû üzenetet találunk benne.

Bence Imre a Budavári evangélikus templom espere-
se. Éppen a városba indult. Mikor szabad órát keres-
tünk, zsúfolt naptárát mutatta, szinte mindegyik nap
foglalt volt. Ezért rögtön leültetett a könyvtárszobába,
ahol végtelen szeretettel beszélt a Szentírásról.

- Kétezer-nyolc a Biblia éve. Egy-egy ökumenikus meg-
mozdulás. Szeretnénk, ha a Bibliára nagyobb figyelmet
szentelne mindenki. Nemcsak azok, akik templomba
járnak, de azok is, akik eddig csak az ajtóban álltak, és
nem forgatták ezt a csodálatos könyvet. Gyülekeze-
tünkben többféle módszerrel próbáljuk a Szentírásra
fölhívni a figyelmet. Az egyik ilyen, kézbe adtunk egy
táblázatot, hogy aki egy év alatt akarja végigolvasni, mi-
lyen ütemezéssel haladjon. Az evangélikus egyház, a
Bibliát, mint a kinyilatkoztatás könyvét tartja kézben,
lapjai az Ó- és Újszövetség kinyilatkoztatása alapján fo-
galmazódnak meg. Természetesen mind a két rész na-
gyon fontos; az elsõ Krisztusra mutat, a másik Krisztus-
ról tesz bizonyságot.

Van még egy próbálkozásunk: a gyülekezeti tagok ma-
guk másolják le az Újszövetséget, így az év végére egy kéz-
zel írt kötetünk lesz. A gyerekek és felnõttek illusztráció-
jával együtt, szép bõrkötésben készítjük el!

Számomra a Biblia olyan lelki eledelt jelent, ami az
életemet segíti. A hitemet erõsíti. Nem egyszerûen
munkaeszköz, ami alapján szólhatok, vigasztalhatok, de
nem tudnám ezt tenni, ha nem úgy olvasnám a
Szentírást, hogy ez nekem szóló üzenetet is tartalmaz.
Akkor tudok hitelesen szólni, ha a gyülekezet tagjai azt
látják, hogy a Biblia szavai az én gondolkodásomat is
meghatározzák, indulataimat fékezik, szeretetemet gaz-
dagítják. Nagyon fontos, hogy Isten írott igéje, az igehir-
detés az, ami megerõsítheti a hallgatók számára a
Szentírás üzenetét.

Kedves Bibliám nincs. Azt szoktam mondani, hogy a
Szentírást ne olyan könyvnek tekintsék, amihez nem le-
het hozzányúlni, hanem olyannak, amit olvasva akár te-
le is lehet jegyzetelni. Ha mégis kedves Bibliáról kellene
szólnom, akkor a legújabbat mondanám. Most kaptam
a gyerekeimtõl a születésnapomra. Látszólag egyszerû
ajándék, hiszen a lelkész könyvespolca tele van külön-
bözõ fordítású Bibliával. Amikor kézbe vettem a gyere-
keim beírásával gazdagított könyvet, és láttam, milyen
üres, akkor úgy éreztem, a Szentírás tanulmányozását
szinte mindennap újra lehet kezdeni. Soha nem érezhe-
ti úgy az ember, hogy már jól ismeri. Egy élet is kevés ar-
ra, hogy megfejtsük a világ legkülönösebb könyvét, meg-
értsük Isten szavának gyûjteményét.

Fenyvesi Félix Lajos

Légrády Sándor a bélyegek mûvésze

Marton László emlékére

(Számlaszám: OTPBank Rt. 11773133-00212380
„Légrády emlékmû javára”)



Új Kass János kötetek bemutatója

A teremtés diadala
Zsúfolásig megtelt a Litea Könyv-
szalon üvegpagodája, hogy köszönt-
se világhírû mûvészünket, Kass
Jánost. Nemrég 80. születésnapját
ünnepeltük, most pedig új albu-
mát, bibliográfiai köteteit és új tan-
könyvét mutatták be a kiadók. A
szegediek, hiszen a mester a Tisza-
parti városból indult hódító útjára,
hogy rajzban, festészetben, illusztrá-
cióban mutassa meg teremtõ ked-
vének legszebb darabjait.

Milyen is ez a grafika? Tiszta és fi-
nom, határozott és örvényesen hor-
golódó. Felelõs és fegyelmezett.
Boldog megszületésében, mert egy
igaz ember gondolatait és jellemét
hordozza. Hatalmas élettapasztala-
tát, mûveltségét és humánumát.

Londonban élõ jeles írónk, Sárközi Mátyás is errõl beszélt bevezetõjében,
Kass János kifejezõ erejérõl és mélységérõl. Hogy mindig üzenni akar, adni
és ajándékozni. Emigrációs évtizedeinek nagy öröme volt, ha a mûvész ter-
vezte szép bélyegeket látta a borítékon.

A Szintézis címû gyönyörû album 300 példányban jelent meg, s csak in-
terneten keresztül vásárolható. A szegedi Mozaik Kiadó ajándéka Kass
János 80. születésnapjára. A könyvet Deák Ferenc grafikus tervezte, aki ta-
nítványi szeretettel szerkesztette össze a mûvész három sorozatát: Biblia,
Hamlet, Háry János. A 2008-as könyvhéten elnyerte az Antall József külön-
díjat.

Tandi Lajos újságíró, Tizenkét tétel Kass János mûvészetérõl címû köte-
te értõ válogatás a gazdag életmûbõl. Nemcsak az ismert rézkarcokat és nyo-
matokat láthatjuk, de bõ keresztmetszetet ad az eddig alig publikált fiatalko-
ri munkákból, így az 50-es évek végén készült rajzokat és tipográfiai vázlato-
kat is bemutatja.

Gál József szombathelyi író 10 éve gyûjti a mûvészrõl szóló írásokat.
Lehetetlennek tûnõ vállalkozásából 1900 tételes bibliográfia kerekedett ki.
Sõt, késõbb egy második kötet is összeállt, kiegészítve egy nagy interjúval a
kerek évforduló tiszteletére.

Kevesen tudják, hogy Kass János hatalmas munkásságának egyik legszebb
és „leghasznosabb” vállalkozása, a Mozaik Kiadóval közös tankönyvsorozat.
Földvári Erika kedves válogatása a 10 éveseket hazaszeretetükben erõsíti
meg, Kass mester finom illusztrációi - immár a negyedikeseknek szóló olva-
sókönyvben - régi vallomását igazolják: „Tökéletesnek, hitelesnek és hibát-
lannak kell lenni a képeknek. A gyereknek nem lehet hazudni!”
Reménykedjünk, hogy egyszer eljut a magas fõvárosba a szegediek gyönyö-
rû ajándéka. És az itthoniak, az erdélyi, vajdasági, kassai legkisebbek ebbõl
merítenek szépséget és tudást évtizedeken keresztül.

A szerzõk, a barátok elindultak haza, én meg néztem a dedikáló mestert,
s azon töprengtem, a mai szavak segítségével közelebb kerültünk Kass
Jánoshoz? E szerteágazó és gazdag életpályát jobban belátjuk? A több ezer
mû: rajz, rézkarc, monotípia, szitanyomat, festmény, szobor, bélyeg, plakát,
könyvterv, illusztráció eljut-e mindenkihez? Talán lassan a helyére kerül, a
20. századi magyar kultúra jelentõs teljesítményei közé, amelybõl fiatalok és
öregek  egyaránt meríthetnek.  

Fenyvesi 
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(Folytatás az 1. oldalról)
A kiállítás – Potzner Ferenc, a tárlat rendezõjének
szándéka szerint – nem csupán ritkán olvasható
dokumentumokat, terveket, látképeket, illetve a
monumentális építkezésekrõl készült fotókat kí-
vánja bemutatni, hanem azokat a személyisége-
ket, társadalmi csoportokat, valamint hangulati
elemeket is, akik-amelyek a meghatározták a Vár
különbözõ korszakait. Ennek jegyében, idõrend-
ben haladva részesei lehetünk IV. Károly 1916-
ban tartott koronázási ceremóniájának, majd a
korabeli plakátokkal felidézett jótékony hangver-
senyeknek és szoborünnepélynek. Egy régi fény-
képen feltûnik a Gyulay sörözõ az Úri utca 26.
szám alatt, majd közvetlen a szomszédjában a kol-
bászáruk és húsnemûek boltja. Egy katonatiszt áll
a Kapisztrán téri helyõrségi templom romjai kö-
zött, de 1945 tavaszán, a Halászbástya szétlõtt lép-
csõsorán feltûnik az elsõ szerelmespár. Az 1950-
es éveket helyreállítási munkálatokhoz készült
tervrajzok, valamint Horváth Márton, Rákosi
Mátyás, Gerõ Ernõ és Vas Zoltán megbeszélései-
tõl készült jegyzõkönyvek illusztrálják. A követke-
zõ évtizedbõl érdekes hangulati elem Örkény
István A vár mindenkié címû egypercese. Önálló
tabló segítségével követhetjük nyomon, hogy
1975-re miképp restaurálták vagy újították föl a
belövéseket kapott Alagutat, a Mátyás templo-
mot, az Úri, és a Fortuna utcát, valamint a Dísz te-

ret. Záró epizódként a Sándor Palota szerkezeti
helyreállításának mozzanatait követhetjük nyo-
mon.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester megnyi-
tó beszédének bevezetõjében az elõzõ évszázad
magyar történelmét földolgozó Századunk címû
népszerû televíziós sorozatra utalt. A Századunk
élõ „különkiadása” ezúttal a budai Vár történetét
öt epizódban tekinti át. 

A valóság rezdülései a kortársak számára szinte
észrevehetetlenek – folytatta a polgármester. A
régi fényképek nem csupán a nosztalgia miatt
fontosak, hanem azt is megmutatják számunkra,
hogy egykor hogyan éltek az emberek. A közös
múltat ismernünk kell, hogy tudjuk, milyen utat
jártunk be, és mi áll elõttünk. Nem hiába tartja a
mondás, hogy „ha nem tudod, hogy mi volt az-
elõtt mielõtt megszülettél, gyermek vagy.” 

Elõdeink nem adhatták át a tudást, hogy mikép-
pen lehet emberibbé tenni környezetünket.
Amikor napjainkban eredeti formájukban állí-
tunk helyre korlátokat, obeliszkeket, vagy közterü-
letek, terek hangulatát, hisszük hogy sikerül vissza-
varázsolni valamit elõdeink világából. A
Palotanegyed, a Szent György tér vagy a Várbazár
kapcsán, idõrõl idõre így is elõtörnek a dilemmák.

A Vár nem csupán épület, hanem jelkép is egy-
ben. Vajon mi emel jelképpé egy városnegyedet?
Az ott lakók? Az emberek, akik otthonossá tet-

ték? Esetleg a tornyok, kupolák
méltósága? A budai Vár története
összefonódik a benne élõk, és az
egész nemzet történetével. Min-
den nemzedéknek gondolnia kell
az utána jövõkre; ebbõl áll össze a
kép, amely nem lehet értéksemle-
ges, hiszen mi hordozzuk tovább –
zárta köszöntõjét dr. Nagy Gábor
Tamás.

Bokor Péter filmrendezõ fel-
idézte a Századunk címû soroza-
tot, amelyet 1965-ben azzal a szán-
dékkal indítottak útjára, hogy Magyarország 20.
századi történetérõl sokoldalú képet nyújtson. A
témák többsége akaratlanul is a Várnegyedhez
kapcsolódott. Itt volt a kormányzó székhelye, itt
mûködött a miniszterelnökség, a honvédelmi ve-
zérkar, a külügyminisztérium és a pápai nuncia-
túra. Az Úri utcai nagykövetségen rendezte be fõ-
hadiszállását Wiesenmayer.

A rendezõ elmondta, hogy a Századunk szer-
kesztõsége annak idején felhívást tett közzé, an-
nak reményében, hogy sikerül nyomára jutniuk
néhány homályban maradt, apró történelmi
mozzanatnak. A nézõk megtudhatták többek kö-
zött, hogy a Várnegyed egykori lámpagyújtogató-
ja – aki történetével maga jelentkezett a stábnál –
1944. október 15-én véletlenül hozzáért egy kife-

szített kábelhez, és ezzel akaratán kívül elindítot-
ta a Vár német ostromát. 

Potzner Ferenc mûvészettörténész, építész rö-
vid köszöntõjében virtuálisan végigvezette a kö-
zönséget a kiállításon, majd köszönetet mondott
a Hadtörténeti Intézet, a Kiscelli Múzeum és a
KÖZTI tervtár munkatársainak a tárlathoz nyúj-
tott segítségért.

Végül Hanák Gábor, az OSZK Történeti In-
terjúk Tárának igazgatója, a sorozat ötletgazdája
szólt az érdeklõdõkhöz. Úgy fogalmazott, a kiállí-
táson vetítésre kerülõ filmek valójában a politi-
kai történések installációi. A korabeli viseletek,
épületek, viselkedési módok alapján kirajzolódik
az események háttere. 

A megnyitót követõen került sor a 30 epizód-
ból álló, 60 perces film bemutatására. Az esemé-
nyek sora a Lumiére-fivérek által 1896-ban forga-
tott Dísz téri felvonulásával indult. A továbbiak-
ban uralkodók, kormánytagok és politikusok,
ünnepi és hétköznapi pillanatképek váltották
egymást. A vásznon feltûnt többek között Ferenc
József, IV. Károly és Zita királyné; Horthy Miklós,
Károlyi Mihály, Bethlen István és Szálasi Ferenc.
Az utolsó képsorokat – a Vörös Hadsereg katoná-
inak  õrjáratát – 1945 tavaszán, a Szent György té-
ren és a Királyi Palotában rögzítette a kamera.

A kiállítás november 20-ig, keddtõl szombatig,
11-tõl 18 óráig tekinthetõ meg a Batthyány utca 67.
szám alatt. roj

Századunk - rendhagyó kiállítás a Várról

Szeptember 30-án szerény ünnepléssel kezdõdött a Márai
szalon harmadik évadjának elsõ estje. Az alkalmi tárlóban
ezúttal a kis közösségnek néhány héttel korábban odaítélt
Budavárért emlékérmet, és a kísérõ oklevelet állították ki.

Szigethy Gábor, a szalon házigazdája méltató beszéd helyett
szubjektív hangú írását olvasta fel, amelyben úgy fogalma-
zott, „a Márai szalon nem más, mint sziget a romlásban”. A
bevezetõ gondolatok után a szezon elsõ estje Sárospatakkal,
és a város három híres nõalakjával: „Erzsébettel, Zsu-
zsannával és Máriával” – azaz Árpád-házi Szent Erzsébettel,
Lorántffy Zsuzsannával és Mezey Máriával foglalkozott. 

A mûsor elsõ vendége, dr. Dankó Katalin régész, a Sá-
rospataki Rákóczi vár igazgatója, az Árpád-házi Szent
Erzsébet Történelmi Társaság egyik alapítója volt. A több
mint tíz éve alakult társaságról elmondta, arra törekednek,
hogy ápolják és továbbvigyék Erzsébet – II. András király és
meráni Gertrúd lányának – szellemi és lelki örökségét, és új-
raélesszék a Sárospatakon egykor meglévõ Erzsébet-kul-
tuszt. Ennek a hagyományápoló tevékenységnek egyik,
évente visszatérõ eseménye az 1231 Pünkösdjén szentté ava-
tott királylányra való emlékezés a Pünkösdi Szent Erzsébet
Ünnep keretében. -Mi patakiak úgy tartjuk – mondta az
igazgatónõ –, hogy a 11. századi rotunda, azaz a körtemp-
lom, az egykori királyi székhely része volt, és ennek közelé-
ben született a királylány. Hiszünk az évszázadokon keresz-
tül õrzött, és az 1980-as években Patakra visszakerült csont-
ereklye valódiságában is. 

A szalon következõ vendége, dr. Perényi János nagykövet –
a pataki várat 1567-ig birtokló Perényi család leszármazottja
– bevallotta, hogy 1974-ben járt elõször a városban. Szoros
kötõdése inkább a kárpátaljai Nagyszöllõssel alakult ki, mert
édesapja az ottani várban élt – egészen addig, míg a Vörös
Hadsereg meg nem jelent a környéken. Szent Erzsébet ha-
gyományának ápolását azonban személyes ügynek is tekinti.
Bár e nõi szent a magyar történelem egyetemes alakja, törté-
netét külföldön csak kevesen ismerik. Amikor 1999-ben
Magyarország volt az Európa Tanács soros elnöke, Erzsé-
betrõl kiállítást rendeztek Strassbourgban, és maga kezde-
ményezte, hogy Sárospatak vezetésével építsenek ki határo-
kon átnyúló kulturális együttmûködést, amelyet Szent
Erzsébet útvonalnak nevezzenek el. A terv megvalósulása –
közel egy évtizeddel az ötlet kitalálása után – sajnos még vá-
rat magára. 

A szalon ezt követõen Patak második nagyasszonyának,
Lorántffy Zsuzsannának alakját idézte fel. Dr. Dankó Kata-
lin elmondta, hogy a késõbbi fejedelemasszony nyolcéves
kislányként költözött Sárospatakra, és a vár, a település és a
református iskola számára máig ható hírnevet hozott. A ha-
ladó gondolkodású erdélyi asszony, I. Rákóczi György hitve-
se birtokainak igazi patrónája volt. Lehetõséget biztosított a
szegény származásúaknak tehetségük kimûvelésére, támo-
gatta, hogy a tehetséges diákok nyugati egyetemeken tanulja-
nak. Messze földön híres volt kertje, gyógyászati és teológiai
tudománya, hímzõmûhelye, ahol az úri hímzésû abroszok,
úrasztali terítõk készültek. Örökségébõl ma is sok minden

tovább él. Megcsodálhatjuk egykori lakhelyét, a várat a híres
Lorántffy-lodzsával; a templomot, ahol imádkozott és ahová
eltemették; az iskolát, amelyet támogatott, ahol fiai is tanul-
tak. A várbeli kiállításon láthatjuk címeres ivópoharát, a
Református Kollégium Múzeumában gyönyörû úrasztali te-
rítõjét, valamint a fia keresztelésekor használt tálat. A nagy-
könyvtárban megtekinthetjük Lorántffy Zsuzsanna – 1608-
ban nyomtatott, és Oroszországból nemrég hazatért –
Bibliáját. A várúrnõ sokat tett azért, hogy fia fejére korona
kerüljön. Rákóczi Zsigmondot eljegyezte a cseh királylány-
nyal, és az ifjú párt Comenius, az utazó püspök adta össze.
Tiszteletükre kifestettette a vár Sub Rosa termét, melynek
eredeti mintái nem rég kerültek elõ. A turisták kedvelt cél-
pontja az iskolakert, ahol a fejedelemasszony szobra áll. Az
alakot a pataki diákok csak Zsuzsikának becézik, s gyakran
kérik pártfogását egy-egy nehéz dolgozat, vizsga elõtt a köté-
nyébe helyezett virággal.

A közönség meglepetésére az est villanásnyi szünetében
Szighety Gábor egy-egy doboz pataki inyencséggel: Loránt-
ffy-desszerttel lepte meg a hallgatóság soraiban helyet foglaló
Szõnyi Zsuzsát, Sebestyén Mártát és Gábor Júliát.

Patak harmadik nõalakja, Mezey Mária a második világhá-
borút követõ években – közvetlenül a Windischgrätz herce-
gek után – ugyancsak a pataki várban élt, mert ezt a „lakást”
utalta ki számára az elöljáróság. Életmódja egy idõ után távo-
zásra késztette, sajátkészítésû fotóin azonban megörökítette
az akkori állapotokat.

A Sárospatak múltjáról, jelenérõl és terveirõl tájékoztatást
adó dr. Hörcsik Richárd polgármester büszkén vállalta,
hogy a régióközpont vezetõjeként, történészként és kálvinis-
ta prédikátorként egyaránt támogatta Szent Erzsébet-kultu-
szának hagyományát. Elmondta, hogy bár a protestánsoknál
nincsen szentkultusz, de Erzsébet alakja az egész keresztény-
séget megtestesíti. A városvezetésnek egyértelmû az üzenet,
élesszük fel az Európában közismert vallási turizmust.
Ennek jegyében tavaly 25000 zarándok jutott el Sáros-
patakra. A város címerében három nõalak és egy „angyal” ta-
lálható. Õk azok, akik naggyá tették Patakot. -I. András fele-
sége, Anasztázia, az ortodoxiával köt össze minket – mondta
a polgármester. Szent Erzsébet a latin kereszténységgel, és
Lorántffy Zsuzsanna a reformációval. A negyedik alak nem
más, mint Comenius mester, akit saját népe „a legnagyobb
cseh-nek nevezett el”. A tanító négy évet töltött Patakon. A
történelmi egyházak felsorolásakor nem hagyható ki a Hegy-
aljához szorosan kötõdõ zsidó múlt sem. A virágzó borkeres-
kedelmet több csapás is érte a történelem során, köztük a leg-
fájdalmasabb 1944-ben a holokauszt volt, amelynek nyo-
mán ez a szakma és képviselõi nyom nélkül eltûntek.

A veretes múlt, és nagyszabású idegenforgalmi tervek is-
mertetése után ezúttal ifjabb Hörcsik Richárd sárospataki
borász 2007-es évjáratú Chardonney-ját kóstolhatta meg a
szalon közönsége. A különleges borhoz pisztránghabos falat-
kákat szervíroztak. 
Az est ráadás részében Mácsai János Sárospatakról készített
archív filmjét tekinthették meg az érdeklõdõk.

- a -

Pataki vendégek a Márai szalonban

Potzner Ferenc, Bokor Péter és Hanák Gábor a kiállítás megnyitóján

A Budavári Palota újjáépítési terve az 1960-as évekbõl
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s A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat nyil-
vános pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ nem lakás
céljára szolgáló üzlethelyiség, 5 év határozott idejû
bérbeadására

Az ingatlan címe: Budapest, I. Fõ utca 11-13. Hrsz:
14331/0/A/2. A helyiség területe: 49 m2.

PPrrooffiill:: lakossági élelmiszerellátás, illetve zöldség, gyümölcs
kereskedelem.

Az ingatlan bejárata a Fõ utca felõl található, galériázott. A
földszinten üzlettér, WC és egy kisebb helyiség található. A ga-
léria a teljes alapterület felett készült, szilárd szerkezettel. A
megvilágítását a magas portálok felsõ része biztosítja. A gáz
kivételével valamennyi közmû bevezetésre került. A burkola-
tok, felületképzések elöregedtek. A fûtést elektromos hõtáro-
lós kályha biztosítja. Az ingatlan teljes felújítása, korszerûsíté-
se szükséges. A Viziváros területén a Fõ utca Clark Ádám tér
környékén nincs ilyen funkciójú üzlet, legközelebb a Batt-
hyány téri csarnokban, van lehetõség az alapvetõ élelmisze-
rek, zöldség- gyümölcs megvásárlására, ezért az Önkor-
mányzat célja a környéken élõk ellátásának javítása.

MMiinniimmáálliiss  hhaavvii  bbéérrlleettii  ddííjj:: 40.000 Ft + ÁFA. 
VVeerrsseennyyttáárrggyyaalláássii  bbiizzttoossííttéékk::  100.000,- Ft.
KKaauucciióó::  3 havi bérleti díj, melyet a szerzõdéskötéskor kell

letenni.
AA  bbéérrlleett  iiddõõttaarrttaammaa:: 5 év.  
Minimális térítési díjtól az Önkormányzat eltekint azzal a ki-

kötéssel, hogy a pályázó tudomásul veszi és vállalja, hogy a he-
lyiség megtekintett állapotban kerül bérbeadásra és a szüksé-
ges felújításokat saját költségén köteles elvégezni.

AA  hheellyyiisséégg  mmeeggtteekkiinntthheettõõ::  2008. október 20-án és 2008.
november 3-án 9.30 -10.00 óra között.
Pályázati feltételek

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, megtekintett állapotban kerül bérbeadásra, és a
szükséges felújításokat, a közüzemi mérõórák felszerelését
saját költségen köteles elvégezni. Ajánlattétel a bérleti díj ösz-
szegére és a térítési díj összegére történik. Érvénytelen az az
ajánlat, mely a kiírásban minimálisan meghatározott bérleti
díjnál kevesebb összegrõl szól. A versenytárgyalási biztosíté-
kot a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 12010154-
00379598-00100000 számú egyszámlájára kell befizetni a
beadás idõpontját megelõzõ nap 16 óráig, és az errõl szóló bi-
zonylatot az ajánlathoz csatolni 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 jogosult-

ság 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 elképze-
léseit, koncepcióját, üzleti tervét,

- referenciákat.
A pályázat benyújtásának helye és módja

AAzz  aajjáánnllaattookkaatt  aa  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ÜÜggyyffééllsszzoollggáállaattii
IIrrooddáájjááhhoozz  kkeellll  bbeennyyúújjttaannii  22000088..  nnoovveemmbbeerr  66--áánn  1100..0000  óórrááiigg
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint), zárt borítékban,
magyar nyelven. A pályázatok zártkörû bontása és kiértékelé-
se után kiíró írásban értesíti a pályázókat az eredményrõl, il-
letve fenntartja magának a jogot, hogy a pályázóktól további
információkat kérjen be, szükség esetén második fordulót
tartson, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A
pályázat eredményének kihirdetését követõen 15 napon belül
az önkormányzat bérleti szerzõdést köt a nyertes pályázóval.
Ha a nyertes pályázó a szerzõdést 15 napon belül önhibájából
nem köti meg, a soron következõ pályázót kell a szerzõdés
megkötésre felhívni.

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

*    *    *
s A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat nyil-
vános pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ nem lakás
céljára szolgáló vendéglátó helyiség, 5 év határozott
idejû bérbeadására

AAzz  iinnggaattllaann  ccíímmee::  BBuuddaappeesstt,,  II..  OOrrsszzáágghháázz  uuttccaa  2200..  HHrrsszz::
66664455..  AA  hheellyyiisséégg  tteerrüülleettee::  110000  mm22..

PPrrooffiill:: vendéglátó tevékenység.
Az ingatlan vendéglátó-ipari egységként mûködött a budai

vár egyik legszebb épületében, mely mûemléki védettség
alatt áll. A helyiség bejárata az udvarról nyílik, a lakóépület
pinceszintjén helyezkedik el. A 100 m2 alapterületû helyiség
két részbõl áll, de egy légterû, padozata járólap, falazata vako-
latlan tégla, természetes bevilágítottsága épületen belüli fek-
vésébõl nincs, mûfény folyamatos használata szükséges.
Fûtése nincs szellõzése mesterséges. A helyiség mûszaki álla-
pota közepes, a volt bérlõ által felújított és karbantartott.

MMiinniimmáálliiss  hhaavvii  bbéérrlleettii  ddííjj:: 350.000,- Ft + ÁFA
MMiinniimmáálliiss  ttéérrííttééssii  ddííjj:: 2.000.000,-Ft+ÁFA, melynek egy-

összegû befizetése a szerzõdéskötés feltétele.
VVeerrsseennyyttáárrggyyaalláássii  bbiizzttoossííttéékk::  300.000,-Ft
KKaauucciióó:: 3 havi bérleti díj, melyet a szerzõdéskötéskor kell

letenni.
AA  bbéérrlleett  iiddõõttaarrttaammaa:: 5 év, a bérleti szerzõdést közjegyzõi

okiratba kell foglalni.  
AA  hheellyyiisséégg  mmeeggtteekkiinntthheettõõ:: 2008. október 30-án 10.00-

10.30 óra között. 
Pályázati feltételek

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, megtekintett állapotban kerül bérbeadásra, és a
szükséges felújításokat, a közüzemi mérõórák felszerelését
saját költségen köteles elvégezni. Pályázó tudomásul veszi,
hogy az udvar használata külön megállapodás tárgyát képezi.
Ajánlattétel a bérleti díj összegére és a térítési díj összegére
történik. Érvénytelen az az ajánlat, mely a kiírásban minimáli-
san meghatározott térítési és bérleti díjnál kevesebb összeg-
rõl szól. A versenytárgyalási biztosítékot a Budapest I. Kerület

Budavári Önkormányzat 12010154-00379598-00100000
számú egyszámlájára kell befizetni a beadást megelõzõ nap
16 óráig, és az errõl szóló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
AA  ppáállyyáázzaattrraa  bbeekküüllddöötttt  aajjáánnllaattnnaakk  ttaarrttaallmmaazznniiaa  kkeellll::

- a megajánlott térítési díj és bérleti díj összegét,
- versenytárgyalási biztosíték befizetését igazoló pénzügyi

bizonylatot,
- a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó köte-

lezettségvállalást,
- a megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosult-

ság 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 elképze-
léseit, koncepcióját, üzleti tervét,

- referenciákat.
A pályázat benyújtásának helye és módja

AAzz  aajjáánnllaattookkaatt  aa  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ÜÜggyyffééllsszzoollggáállaattii
IIrrooddáájjááhhoozz  (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint) kkeellll
bbeennyyúújjttaannii  22000088..  nnoovveemmbbeerr  66--áánn  1100..0000  óórrááiigg,,  zárt boríték-
ban, magyar nyelven. 

A pályázatok zártkörû bontása és kiértékelése után kiíró
írásban értesíti a pályázókat az eredményrõl, illetve fenntart-
ja magának a jogot, hogy a pályázóktól további információkat
kérjen be, szükség esetén második fordulót tartson, vagy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat ered-
ményének kihirdetését követõen 15 napon belül az önkor-
mányzat bérleti szerzõdést köt a nyertes pályázóval. Ha a
nyertes pályázó a szerzõdést 15 napon belül önhibájából nem
köti meg, a soron következõ pályázót kell a szerzõdés megkö-
tésre felhívni.

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

*    *    *
s A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat nyil-
vános pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában lévõ
ingatlanok együttes értékesítésére

Az ingatlanok adatai
BBuuddaappeesstt,,  II..  AAttttiillaa  úútt  2211..  sszzáámm  aallaattttii  mmûûeemmlléékk  ééppüülleett  ((MMJJ--

1155110033))  ppiinnccee  sszziinnttjjéénn  ttaalláállhhaattóó  „„MMaayyeerrffffyy  ppiinnccee  ééss  hhoorrddóó””.. A
pinceágak mintegy 30 méteres hosszban benyúlnak a Vár ré-
zsüje alá. Az épület hátsó homlokzata után cca. 6,5 méteres
talpmélységgel keresztezik a Váralja út úttestjét, és az azt ke-
letrõl határoló támfalat. Az ágak párhuzamosan haladnak, kö-
zöttük két keskenyebb összekötõ folyosó található. A déli pin-
ceágban található az a Mayerffy Károlyról elnevezett már-
ványhordó, melynek köszönhetõen a pince és tartozékai mû-
emléki védettséget élveznek és amelyrõl a pincerendszer ne-
vét kapta. Mindkét ág keleti végén szellõzõ kürtõ indul a fel-
színre. HHrrsszz::  66334422//AA//2299..  TTeerrüülleettee::  444466  mm22..

Megnevezése: egyéb helyiség, mely az épület udvarából
közelíthetõ meg. Természetes bevilágítottsága, kiépített fûté-
se nincs. Belsõ tereinek levegõje nedves hûvös. Padozata si-
mított beton, abban különféle mélységû és alakú csatornákat
építettek ki. Falazata burkolatlan téglafal, egyes helyiségek-
ben vaslemez borítással. Általános mûszaki állapota gyenge,
újbóli használatba vétele csak jelentõs költségráfordítással le-
hetséges. 

Az ingatlanra a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak elõ-
vásárlási joga van.

AA  hheellyyiissééggggeell  eeggyyüütttt  hhaasszznnoossíítthhaattóó  aa  kköözzvveettlleennüüll  mmeelllleettttee
ffeekkvvõõ,,  kkiiüürríítteetttt  sszzüükkssééggllaakkááss  iiss,,  mmeellyynneekk  aaddaattaaii  aa  kköövveettkkeezzõõkk::
HHrrsszz::  66334422//AA//33  TTeerrüülleettee::  7799  mm22..  

Megnevezése: lakás, mely az épület földszintjén, udvarból
megközelíthetõen helyezkedik el. Helyiségei: konyha, kamra,
két egymásból nyíló udvari fekvésû lakószoba és WC. A lakás
természetes bevilágítottsága gyenge, alaprajzi elrendezése
kedvezõtlen. Fûtését gázkonvektor biztosította. A lakás terei-
nek padozata elavult, hiányos, falazata festett. Általános mû-
szaki állapota gyenge, használatbavétele csak teljes körû, gé-
pészeti hálózatra is kiterjedõ felújítás után lehetséges. 

AAzz  iinnggaattllaannookk  vvéétteelláárraa  ((iinndduullóó  áárr))  öösssszzeesseenn::    28.000.000.-
Ft.

AA  llaakkááss  ééss  aa  hheellyyiisséégg  mmeeggtteekkiinntthheettõõ:: 2008. október 21-én
és 2008. november 04-én 10.00-10.30 óra között. 

Az ingatlanok a jelenlegi, a pályázók által a megtekintés ál-
tal biztosított, megismert állapotában kerülnek elidegenítésre.
A mûszaki állapotra vonatkozó részletes információ beszerzé-
se a pályázó feladata, eladó a mûszaki állapotra vonatkozó,
mûszeres vizsgálaton vagy számításon alapuló szakvéle-
ménnyel nem rendelkezik. A pályázatra jelentkezõk a meghir-
detett vételár (induló ár) összegénél alacsonyabb összegû
ajánlatot nem tehetnek. A két ingatlanra csak együttesen le-
het ajánlatot tenni.

FFiizzeettééssii  ffeellttéétteelleekk:: az adásvételi szerzõdés megkötését kö-
vetõ 5 munkanapon belül 10.000.000,-Ft összeget, a fenn-
maradó vételár-részt pedig a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal hozzájárulását követõen, legfeljebb 12 hónap alatt  kell
megfizetni. A részletfizetés ütemezésére a pályázónak kell
ajánlatot tenni.
Pályázati feltételek

Pályázónak vállalnia kell a társasház hozzájárulásának be-
szerzését, a jogerõs és végrehajtható építési engedély meg-
szerzését követõ 2 éven belül a helyiségcsoport mûemléki
elõírásoknak megfelelõ felújítását, a közterületi lejárat kiala-
kítását és a Mayerffy hordó nagyközönség részére történõ be-
mutatását.

AA  ppáállyyáázzaattrraa  bbeekküüllddöötttt  aajjáánnllaattnnaakk  ttaarrttaallmmaazznniiaa  kkeellll
- a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó köte-

lezettségvállalást
- magánszemély esetén a vállalkozói igazolványnak, jogi

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

- az ajánlattevõ eddigi tevékenységének rövid ismerteté-
sét, referenciáit,

- az ingatlannal kapcsolatos hasznosítási elképzeléseit.
AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  hheellyyee  ééss  mmóóddjjaa
AAzz  aajjáánnllaattookkaatt  aa  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ÜÜggyyffééllsszzoollggáállaattii

IIrrooddáájjááhhoozz  (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint) kkeellll
bbeennyyúújjttaannii  22000088..  nnoovveemmbbeerr  66--áánn  1100  óórrááiigg,,  zzáárrtt,,  ccééggjjeellzzééss  nnééll--
kküüllii  bboorrííttéékkbbaann  33  ((11  eerreeddeettii  ééss  22  mmáássoollaattii))  ppééllddáánnyybbaann,,  mmaa--
ggyyaarr  nnyyeellvveenn..  

A pályázatok bontására zártkörûen, közjegyzõ jelenlétében
kerül sor. Az ajánlatokat, a felbontást követõ 30 napon belül

kell elbírálni, az ajánlatok elbírálására nyitva álló határidõt egy
ízben további 15 munkanappal meg lehet hosszabbítani. A pá-
lyázatok kiértékelése után kiíró írásban értesíti a pályázókat
az eredményrõl, illetve fenntartja magának a jogot, hogy a pá-
lyázóktól további információkat kérjen be, szükség esetén má-
sodik fordulót tartson. A pályázat eredményének kihirdetését
követõen 10 munkanapon belül az önkormányzat adásvételi
szerzõdést köt a nyertes pályázóval. Ha a nyertes pályázó a
szerzõdést 10 napon belül önhibájából nem köti meg, a soron
következõ pályázót kell a szerzõdés megkötésre felhívni. Kiíró
fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa.

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

*    *    *
s A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat nyil-
vános pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ nem lakás
céljára szolgáló vendéglátó helyiség, 5 év határozott
idejû bérbeadására

AAzz  iinnggaattllaann  ccíímmee::  BBuuddaappeesstt,,  II..  GGyyõõzzõõ  uuttccaa  55..  HHrrsszz::
77555511//00//AA//2222,,  77555511//00//AA//2233,,  77555511//00//AA//2277,,  77555511//00//AA//2288,,
77555511//00//AA//2299..  AA  hheellyyiisséégg  tteerrüülleettee::  110044  mm22..

PPrrooffiill::  vendéglátó tevékenység, a profil megváltoztatásá-
hoz a társasház hozzájárulása szükséges.

Az étterem bejárata a Gyõzõ utca sarkáról nyílik. Az épület
utcai traktusában a földszinten több kisebb üzlet összevoná-
sával alakult ki a jelenlegi vendéglátó egységként mûködõ he-
lyiség. Kialakítása, berendezései, felületképzései és burkolatai
a funkciónak megfelelõen kerültek kialakításra. Az ingatlan
összközmûves. A vendéglátó egység megszûnésekor a helyi-
ségbõl a berendezéseket eltávolították, a közmûvek kikötés-
re kerültek. Az ingatlan teljes felújítása, korszerûsítése szük-
séges. 

MMiinniimmáálliiss  hhaavvii  bbéérrlleettii  ddííjj:: 260.000 Ft + ÁFA.
MMiinniimmáálliiss  ttéérrííttééssii  ddííjj:: 2.300.000,-Ft + ÁFA, melynek egy-

összegû befizetése a szerzõdéskötés feltétele. Verseny-
tárgyalási biztosíték: 300.000,- Ft.

KKaauucciióó::    3 havi bérleti díj, melyet a szerzõdéskötéskor kell
letenni.

AA  bbéérrlleett  iiddõõttaarrttaammaa:: 5 év, a bérleti szerzõdést közjegyzõi
okiratba kell foglalni.  

AA  hheellyyiisséégg  mmeeggtteekkiinntthheettõõ:: 2008.október 27-én 11.00-
11.30 óra között. 
Pályázati feltételek

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, megtekintett állapotban kerül bérbeadásra, és a
szükséges felújításokat, a közüzemi mérõórák felszerelését
saját költségen köteles elvégezni. Ajánlattétel a bérleti díj ösz-
szegére és a térítési díj összegére történik. Érvénytelen az az
ajánlat, mely a kiírásban minimálisan meghatározott térítési
és bérleti díjnál kevesebb összegrõl szól. A versenytárgyalási
biztosítékot a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
12010154-00379598-00100000 számú egyszámlájára kell
befizetni a beadás idõpontját megelõzõ nap 16 óráig, és az er-
rõl szóló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
AA  ppáállyyáázzaattrraa  bbeekküüllddöötttt  aajjáánnllaattnnaakk  ttaarrttaallmmaazznniiaa  kkeellll::

- a megajánlott térítési díj és bérleti díj összegét,
- versenytárgyalási biztosíték befizetését igazoló pénzügyi

bizonylatot, 
- a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó köte-

lezettségvállalást,
- a megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosult-

ság 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 elképze-
léseit, koncepcióját, üzleti tervét,

- referenciákat.
A pályázat benyújtásának helye és módja

AAzz  aajjáánnllaattookkaatt  aa  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ÜÜggyyffééllsszzoollggáállaattii
IIrrooddáájjááhhoozz  (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint) kkeellll
bbeennyyúújjttaannii  22000088..  nnoovveemmbbeerr  66--áánn  1100..0000  óórrááiigg,, zárt boríték-
ban, magyar nyelven. 

A pályázatok zártkörû bontása és kiértékelése után kiíró
írásban értesíti a pályázókat az eredményrõl, illetve fenntart-
ja magának a jogot, hogy a pályázóktól további információkat
kérjen be, szükség esetén második fordulót tartson, vagy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat ered-
ményének kihirdetését követõen 15 napon belül az önkor-
mányzat bérleti szerzõdést köt a nyertes pályázóval. Ha a
nyertes pályázó a szerzõdést 15 napon belül önhibájából nem
köti meg, a soron következõ pályázót kell a szerzõdés megkö-
tésre felhívni.

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

*    *    *
s A Budavári Önkormányzat nyilvános versenytárgya-
lást hirdet a tulajdonában lévõ nem lakás céljára szolgá-
ló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

11..  BBuuddaappeesstt,,  II..  DDíísszz  ttéérr  88..  sszzáámm  aallaattttii  uuddvvaarrii,,  ppiinncceeii,,  mmûû--
hheellyy..  HHrrsszz::  66551122//00//AA//22..  AAllaapptteerrüülleettee::  1177  mm22..

Induló eladási ár: 4.800.000.- Ft. Versenytárgyalási bizto-
síték: 100.000.- Ft. Licitlépcsõ: 50.000.- Ft.

MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõppoonnttjjaa:: 2008.október 29-én 10.00- 10.30
óra között.

A profil módosításához a társasház közgyûlésének hozzájá-
rulása szükséges.

A helyiség mûszaki állapota: teljes felújítása szükséges
22..  BBuuddaappeesstt,,  II..  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  3300..  sszzáámm  aallaattttii  uuttccaaii  bbeejjáárraattúú,,
ppiinncceeii,,  rraakkttáárr..  HHrrsszz::  77007766//00//AA//22..  AAllaapptteerrüülleettee::  8800  mm22..  
Induló eladási ár: 7.600.000.- Ft. Versenytárgyalási biztosí-
ték: 100.000.- Ft. Licitlépcsõ: 50.000.- Ft.

MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõppoonnttjjaa::  2008. október 20-án és 2008. no-
vember 3-án 10.30-11.00 óra között.

A profil módosításához a társasház közgyûlésének hozzájá-
rulása szükséges.

A helyiség mûszaki állapota: teljes felújítása szükséges

3. BBuuddaappeesstt,,  II..  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  8877--8899..((GGeelllléérrtthheeggyy  uu..  2244--
2266..))  sszzáámm  aallaattttii  uuttccaaii,,  ppiinncceeii,,  üürreess  hheellyyiisséégg..  HHrrsszz::  77220088//00//AA//33..
AAllaapptteerrüülleettee::  117711  mm22..

Induló eladási ár: 11.200.000.- Ft. Versenytárgyalási bizto-
síték: 200.000.- Ft. Licitlépcsõ: 100.000.- Ft. Utolsó profil:
üzlethelyiség.

MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõppoonnttjjaa:: 2008. október 28-án 10.30 –
11.00 óra között.

A profil módosításához a társasház közgyûlésének hozzájá-
rulása szükséges. A helyiség mûszaki állapota: részleges felújí-
tása szükséges

4. BBuuddaappeesstt,,  II..  KKoosscciiuusszzkkóó  TT..  uuttccaa  66..  sszzáámm  aallaattttii  uuttccaaii,,  ffsszz--
ii,,  üüzzlleetthheellyyiisséégg..  HHrrsszz::  77556611//11//AA//11..  AAllaapptteerrüülleettee::  1188  mm22..

Induló eladási ár: 4.500.000.- Ft. Versenytárgyalási bizto-
síték. 100.000.- Ft. Licitlépcsõ: 50.000.- Ft.

MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõppoonnttjjaa:: 2008. október 21-én és 2008. no-
vember 4-én 11.00-11.30 óra között.

A profil módosításához a társasház közgyûlésének hozzájá-
rulása szükséges. A helyiség mûszaki állapota: teljes felújítása
szükséges.

5. BBuuddaappeesstt,,  II..  PPaauulleerr  uuttccaa  2200..  sszzáámm  aallaattttii  llééppccssõõhháázzbbóóll
nnyyííllóó  ppiinncceeii,,  mmûûhheellyy..  HHrrsszz::  77008888//00//AA//22..  AAllaapptteerrüülleettee::  3366  mm22..

Induló eladási ár: 3.600.000.- Ft. Versenytárgyalási bizto-
síték. 100.000.- Ft. Licitlépcsõ: 50.000.- Ft.

MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõppoonnttjjaa:: 2008. október 20-án és 2008. no-
vember 3-án 10.00-10.30 óra között.

A profil módosításához a társasház közgyûlésének hozzájá-
rulása szükséges. A helyiség mûszaki állapota: teljes felújítása
szükséges.

6. BBuuddaappeesstt,,  II..  SSzzeenntthháárroommssáágg  uuttccaa  1155..  sszzáámm  aallaattttii  llhh..,,  ppiinn--
cceeii,,  rraakkttáárr..  HHrrsszz::  66667777//33//AA//11..  AAllaapptteerrüülleettee::  2288  mm22..  

Induló eladási ár: 6.720.000.- Ft. Versenytárgyalási biztosí-
ték. 100.000.- Ft. Licitlépcsõ: 50.000.- Ft.

MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõppoonnttjjaa::  2008. október 16-án és 2008. ok-
tóber 30-án 10.30-11.00 óra között.

A profil módosításához a társasház közgyûlésének hozzájá-
rulása szükséges. A helyiség mûszaki állapota: teljes felújítása
szükséges.

7. BBuuddaappeesstt,,  II..  ÚÚrrii  uuttccaa  1122..  sszzáámm  aallaattttii  uuddvvaarrii,,  ppiinncceeii,,  rraakk--
ttáárr..  HHrrsszz::  66448844//00//AA//11..  AAllaapptteerrüülleettee::  9955  mm22..

Induló eladási ár: 22.800.000.- Ft. Versenytárgyalási bizto-
síték: 200.000.- Ft. Licitlépcsõ: 100.000.- Ft.

MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõppoonnttjjaa::  2008. október 15-én és 2008. ok-
tóber 29-én 10,30-11,00 óra között.

A profil módosításához a társasház közgyûlésének hozzájá-
rulása szükséges. A helyiség mûszaki állapota: teljes felújítása
szükséges.

8. BBuuddaappeesstt,,  II..  VVáárraalljjaa  uuttccaa  1155..  sszzáámm  aallaattttii  uuddvvaarrii  bbeejjáárraattúú,,
aallaaggssoorrii,,  mmûûhheellyy..  HHrrsszz::  77114455//11//AA//11..  AAllaapptteerrüülleettee::  9900  mm22..  

Induló eladási ár: 7.200.000.- Ft. Versenytárgyalási bizto-
síték. 100.000.- Ft. Licitlépcsõ: 50.000.- Ft.

MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõppoonnttjjaa:: 2008. október 14-én és 2008. ok-
tóber 28-án 10,00-10,30 óra között.

A profil módosításához a társasház közgyûlésének hozzájá-
rulása szükséges. A helyiség mûszaki állapota: teljes felújítása
szükséges.

9. BBuuddaappeesstt,,  II..  ZZssoolltt  uuttccaa  77..  sszzáámm  aallaattttii  uuttccaaii,,  ppiinncceeii,,  mmûû--
hheellyy..  HHrrsszz::  77448800//00//AA//22..  AAllaapptteerrüülleettee::  5577  mm22..

Induló eladási ár: 8.200.000.- Ft. Versenytárgyalási bizto-
síték. 100.000.- Ft. Licitlépcsõ: 50.000.- Ft.

MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõppoonnttjjaa:: 2008. október 13.-án és 2008. ok-
tóber 27.-én 10,00-10,30 óra között. A profil módosításához
a társasház közgyûlésének hozzájárulása szükséges. A helyi-
ség mûszaki állapota: részleges felújítása szükséges. Az ingat-
lanok felújításra szorulnak, melyeket a pályázók a jelenlegi
mûszaki állapotban vásárolnak meg. A mûszaki állapotra vo-
natkozó részletes információ beszerzése a pályázó feladata.
A vételár, fizetési feltételek

A nyertes pályázónak 5 munkanapon belül kell szerzõdést
kötnie, valamint a szerzõdés aláírását követõ 5 munkanapon
belül kell a vételárat egyösszegbe megfizetni ellenkezõ eset-
ben a második legjobb ajánlattevõvel, kötünk szerzõdést.

AA  vveerrsseennyyttáárrggyyaallááss  hheellyyee:: a Budavári Önkormányzat I. ker.
Polgármesteri Hivatala (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. I.
emelet 114.)

AA  vveerrsseennyyttáárrggyyaallááss  iiddõõppoonnttjjaa:: 2008. november 6.-án
9.00. óra.

A pályázóknak a versenytárgyalás megkezdéséig a köz-
jegyzõnél regisztráltatni kell magukat. A versenytárgyaláson a
nem regisztrált pályázók nem vehetnek részt.

A versenytárgyalásra jelentkezõk a meghirdetett vételár
összegére licitálnak, a megadott licit lépcsõ szerint, negatív li-
citre nincs lehetõség. Az ingatlanok a jelenlegi megtekintett
állapotban kerülnek elidegenítésre.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele: A verseny-
tárgyalásra jelentkezõknek a megjelölt versenytárgyalási biz-
tosítékot legkésõbb a versenytárgyalás idõpontját megelõzõ
nap 12.00 óráig be kell fizetniük az önkormányzat 12010154-
00379598-00100000 költségvetési elsz. számlájára. A befi-
zetésrõl szóló csekkszelvényt (banki átutalás esetén banki ki-
vonatot) a licitálás megkezdése elõtt be kell mutatni a ver-
senytárgyalást levezetõ elnöknek. A versenytárgyalás nyerte-
sénél a versenytárgyalási biztosíték összege a vételárért fize-
tendõ összegbe teljes egészében beleszámít.

A pályázó személyazonosságát személyazonossági igazol-
ványával igazolja a levezetõelnök, valamint a megjelent köz-
jegyzõ elõtt, valamint cégek esetében szükséges egy 30 nap-
nál nem régebbi cégkivonat, valamint a képviselõ aláírási cím-
példány benyújtása. Ennek hiányában a pályázó nem vehet
részt az árverésen.

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

A versenytárgyalás nyertesén kívüli jelentkezõk részére, az
eredményhirdetést követõ tíz napon belül az Önkormányzat
visszautalja a versenytárgyalási biztosítékot. A versenytár-
gyalási biztosíték után, a letéti idõ alatt az Önkormányzat ka-
matot nem fizet. 

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.

További információk beszerezhetõk a Budavári Önkor-
mányzat Vagyoni Irodáján Zubovits Emese vagyonhasznosítá-
si ügyintézõtõl (telefon: 458-3000, 458-3064).

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Pályázati felhívások



IInnggaattllaann

HILL-ESTATE INGATLANIRODA 
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkeerreessüünnkk
iiggéénnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéétteellrree  ffiizzeettõõkkééppeess
üüggyyffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,  GGyyoorrss  ÜÜGGYYIINNTTÉÉ--
ZZÉÉSS..  ÜÜggyyffééllffooggaaddááss  eeggyyeezztteetteetttt  iiddõõppoonnttbbaann..  TTeell..::  221122--
22665566;;  0066--3300--99554455--779977..

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

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann
kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LAKÁSO-
KAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,
wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

AAttttiillaa  úti távfûtéses, gépesített garzon kiadó. Internet van.
40.000 ft + rezsi. Tel.: 06-30-9491-618.

EEllaaddóó  lakásokat keresek a Várban és környékén. Tel.: 201-
9475; 06-70-237-9030.

VVáárrbbaann  78 m2-es, 1,5 szobás, különleges hangulatú, igénye-
sen felújított öröklakás eladó. Irányár: 47,5 Mio Ft. Tel.: 06-70-
237-9030; 201-9475.

55  úújjééppííttééssûû lakás eladó. 38 m2-es garzontól (21M) 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. eme-
letén. A szobák különbejáratúak. Irányár: 20 M forint. Bérlés:
80e/hó + rezsi. Tel.: 06-20-823-0407.

VVáárrkkeerrüülleettbbeenn panorámás olcsóbérû, 40 m2-es garzonom
örökbérleti jogát nagyobb öröklakásra cserélném értékkülön-
bözettel, vagy vegye meg az általam kiválasztott ingatlant.
Csereérték: 10 M Ft. Tel.: 06/30-461-2140, 214-3203.

,,,,BBUUDDAAVVÁÁRR  ’’8899”” INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGÁNIRODA!
Alapítva: 1989-ben. Budai ingatlanok adásvételének közvetí-
tése, értékbecslése. Tel.: 201-7719, Zwillinger Gyõzõ.

KKIIAADDÓÓ lakás! Az I. ker. Pauler u-ban felújított, liftes, napfé-
nyes, 87m2-es, 3 szobás, egyedi fûtéses 3. emeleti lakás, tulaj-
donostól kiadó. Tel.: 06-30-981-6647, 06-20-520-2714.

NNaapphheeggyyeenn 36 m2-es (szoba, gardrob, elõ- és fürdõszoba,
konyha, kamra) önálló gázfûtésû lakás kiadó (jó közlekedés)
havi 55 ezer forint+rezsiért. Tel.: 375-6180, 06/30-603-
9460.

NNaapphheeggyyeenn,, Fenyõ utcában garázs hosszútávra kiadó. . Tel.:
06-30-383-1379.

II..  BBuuddaaii  Várnál – Lovas úton – rekonstruált villaépületben,
klasszikus polgári, felújított, 30 m2-es, 1,5 szobás (külön bejá-
ratú) összkonfortos garzonlakás eladó, tulajdonostól. (Kábeltv,
Internet, telefon, videós kaputelefon, kiváló közlekedés, csen-
des, világos.) Ár: 19 M Ft. Tel.: 06-30-636-4473.

EEllaaddóó a Budai Várban Mátyás Templomtól 2 percre 30 m2-
es, 1 szobás, gázfûtéses öröklakás. Irányár 19.800.000 Ft. Tel.:
06-20-567-2157.

IInnggaattllaanniirrooddaa  eladó és kiadó lakásokat keres, ügyvédi hát-
térrel. Tel.: 06-20-461-8993.

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

FFaazzeekkaass utcai társasházban hosszútávra kiadó magasföld-
szinti, 2 szoba hallos, összkomfortos lakás. Érd.: 215-1061,
215-5816.

22  ++  ffééll szobás, karakteres napos 93 m2-es, egyedi fûtéses
lakás, liftes házban, a Vároldalban, Dunai kilátással lakás vagy
iroda használatra tulajdonostól kiadó. Közvetítõk kíméljenek.
Tel: 201-4316, 213-9047, 06-20-566-8717.

ÉÉppííttééssii telket keresünk megvételre. Tel.: 06-20-461-
0307.

BBeeééppíítthheettõõ tetõtereket keresünk felújítás ellenében. Refe-
rencia: www.diszkoszkft.hu. Tel.: 06-20-461-0307.

II..  kkeerr.. Szabó Ilonka utcában 68 nm-es, 2 és fél szobás, vilá-
gos lakás nagy erkéllyel tulajdonostól eladó. Irányár: 30,9 MFt.
Érd.: 06-20-519-0239.

II..  BBuuddáánn – Vérmezõnél a Mikó utcánál – klasszikus, jó álla-
potú polgári belméretû épületben lévõ 144 m2-es, 3,5 szoba
hallos, 2 erkélyes, emeleti, egyedi gázfûtéses öröklakás eladó,
mely több generációnak is kiválóan alkalmas. Irányár 34,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel: 212-2136, 06-30-488-2203, e-mail:
wagner-a2@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - az Úri utcában - utcai fekvésû, I. emeleti,
85 m-es 2,5 szobás, reprezentatív belterû önkormányzati la-
kás örökbérleti joga átadó. A lakáshoz egy hangulatos 5,3 m2-
es borospince is tartozik. Csereirányár: 30,7 M Ft. Wágner
Iroda, tel: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1-
@chello.hu.

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 önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó. A lakás a tetõ-
tér felé elviekben bõvíthetõ. Irányár: 10,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chel-
lo.hu.

II..  VViilláággöörröökkssééggii területen a Budai Várban az Úri utcában, 6
lakásos, felújított, patinás épületben lévõ, utcai fekvésû, 83
m2-es, hangulatos, dongaboltozatos, 2 szobás, igényesen felújí-
tott, reprezentatív belterû, összkomfortos önkormányzati la-
kás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 26 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1-
@chello.hu.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! XII. Rácz Aladár úton - 3 lakásos házban
lévõ 2 káprázatos panorámájú, nagy teraszos, duplakomfortos
öröklakás  egyben vagy külön eladó. Az egyik 114 m2 - a tetõ-
tér felé még bõvíthetõ + 15 m2 terasszal, a másik 116 m2-es +
46 m2 terasszal. A lakásokhoz teremgarázs és gépkocsi beálló
vásárolható. Irányár: 66 M Ft + 68 M Ft + garázsok. Wágner
Iroda, tel: 212-1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1-
@chello.hu.

II..  NNaapphheeggyyeenn 5 lakásos, kertes villaépületben lévõ 145 m2-
es, igényesen, frissen felújított, 4 szoba hallos, reprezentatív,
riasztóberendezéssel és klímával felszerelt duplakomfortos
lakás gépkocsi beállóval, 2 erkéllyel, 30 m2-es tárolóval kiadó.
Bérleti díj: 1500 euró/hó. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban a Mátyás templomra panorámás, repre-
zentatív 7 lakásos házban, 59 m2-es, 1,5 szoba hallos, világos,
jó állapotú, összkomfortos, dongaboltozatos lakás örökbérleti
joga átadó. Csereirányár: 22 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-
1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu. 

II..  BBuuddáánn - a Duna parton a Tabán és a Gellérthegy felé nyíló
IV. emeleti, panorámás, igényesen felújított, remek alaprajzi
elosztású, gépesített,  72 m2-es, 1 nappali + hálószobás, ele-
gáns, klímával felszerelt lakás üresen vagy bútorozva kiadó.
Bérleti díj: 170.000 Ft/hó. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 06-
30/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - a Moszkva tér közelében, a Várfok utcában -
Logodi utcára nyíló 66 m2-es 2 szoba hallos, összkomfortos,
házközponti fûtéses öröklakás eladó. Irányár: 20,7 M Ft.
Wágner Iroda, tel: 212-1261, 06-30/488-2203, e-mail: wag-
nera1@chello.hu.

II..  GGeelllléérrtthheeggyyeenn kiemelt lakóövezeti területen kertes tár-
sasházban lévõ, panorámás, legfelsõ emeleti, 60 m2-es 2 szo-
ba hallos, egyedi gázfûtéses, azonnal beköltözhetõ vízórás
öröklakás 4 m2-es tárolóval eladó. A lakás alapterülete 57,5
m2 + 6,16 m2 loggia. Irányár: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-
1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - a Budai Vár szomszédságában – felújított, pati-
nás épületben lévõ 119 m2-es, 3,5 szobás, klasszikus polgári
elosztású, a Budai Várra panorámás, összkomfortos önkor-
mányzati lakás bérleti joga átadó. A lakás vízórával felszerelt.
Csereirányár: 23,5 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 06-
30/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu.

SSoollyymmáárr panorámás, zöldövezeti részén - közvetlenül az
erdõ mellett - 864 m2 panorámás, egyedi adottságú összköz-
mûves telek 40 m2-es újszerû állapotú bõvíthetõ könnyûszer-
kezetes családiházzal + 30 m2 terasszal eladó. Irányár: 19,9 M
Ft.  Wágner Iroda, tel: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Horváth-kert közelében legfelsõ emeleti 153
m2-es hangulatos, modern 1 nappali + 5 hálószobás 2 fürdõ-
szobás, belsõ 2 szintes 2 erkélyes, átriumos kialakítású örökla-
kás teremgarázzsal, tárolóval eladó. Irányár: 39,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel: 212-1261 06-30/488-2203, e-mail: wag-
nera1@chello.hu.

VVáárrii Úri utcai 145 m2-es két szintes üvegtetõs reprezenta-
tív lakásunkat eladnánk vagy kisebbre cserélnénk. Minden
megoldás érdekel! Tel.: 06-30-411-6880.

VVáárrffaalloonn belüli önkormányzati 85 m2-es lakásomat kisebb
vári önkormányzatira cserélném értékegyeztetéssel. tel.: 06-
30-752-3946.

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,
hõtárolókályhát, bojlervillamosságot, elosztótáblát, zárlaka-
tokat, szakadásokat, lámpákat, csengõt, stb. Totális WC szag-
elszívót. Tel.: 06-70-259-0089; 337-0338. Érdemes meg-
õrizni!

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

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

TTaakkaarrííttáásstt  vállal Gellérthegyen lakó nyugdíjas nõ a
Gellérthegy környékén. Tel.: 386-6064.

VViillllaannyysszzeerreellééss azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Telefon: 06-20-9344-
664; 246-9021. Elmü által minõsített vállalkozás.

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

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

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

KKõõmmûûvveess-burkolómunkákat teljeskörû lakásfelújítést, át-
építést rövid határidõre referenciákkal, belsõépítészeti kivite-
lést vállalok. Tel.: 30-280-7257.

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

AAjjttóó,, ablak zárak javítása, cseréje, szigetelése, rácsok, kor-
látok 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. 4 Pillér Bt.

AAddóóbbeevvaallllááss  kkéésszzííttééss,,  AAPPEEHH--üüggyyiinnttéézzééss!!  AAddóótteerrvveezzééss,,
kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,  hhaavvii  lliissttáákk  kkéésszzííttééssee,,  nnaapprraa--
kkéésszz  üüggyyffééllkkaappccssoollaatt..  TTeell..::  220022--11116655;;  221144--44995599;;  0066--2200--
882233--00220077..  

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

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, ingatlanok értékbecslését
gyakorlattal, referenciával vállaljuk. Kerkuska, tel.: 06/30-
977-6612.

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

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,  nnyyaakkii--
ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaattáássaa,,  ttaallpp--
mmaasssszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszzoollddóó  hhaattááss--
ssaall,,  ookklleevveelleess  ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..  TTeell..::  0066--3300--228833--33331144..  

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

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

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

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

CCOOMMPPUUTTEERRKKLLIINNIIKKAA::  számítógép- javítás, karbantartás,
alkatrészbeszerzés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással! Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06/30-857-2653.

AAddááss--vvéétteell

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

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok készpénzért, díjtalan ki-
szállással, értékbecsléssel. Hívjon bizalommal. Aradi László.
Tel.: 285-4808; 06-30-831-9608.

EEllhhuunnyytt  festõmûvésztõl megmaradt, különbözõ méretû fa-
rostlemezek eladók. Érdeklõdni lehet a délutáni órákban a
375-2043-as telefonszámon.

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  kköönnyyvveekkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rrééggii
kkééppeessllaappookkaatt,,  vviittrriinnttáárrggyyaakkaatt  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt..  CCDD,,
DDVVDD,,  hhaanngglleemmeezz  vvéétteell..  TTeelleeffoonn::  333322--00224433;;  0066--2200--
99222200--000011..

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabá-
lyozó, 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. In-
gyenes bõr és hajdiagnosztika. Ingyenes bõrgyógyászati ta-
nácsadás. Vércukor-, koleszterin-, vérnyomás-, testzsír tarta-
lom mérés. Gyógymasszázs, gerinctorna. Lézeres fejbõr keze-
lés, cellulitis kezelés. Nyitott polcos fitotékánkban dermo-koz-
metikumok, gyógytermékek, vérnyomásmérõk széles vá-
lasztéka.

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.

ÁÁllllááss

KKiieemmeellkkeeddõõ  egyedi konstrukcióban megállapított jutalé-
kért rugalmas munkaidõbe keresünk vállalkozó szellemû társ-
értékesítõket egy éve mûködõ Donáti utcai Re/Max Top in-
gatlanirodánkba. Tel.: 06/30-694-0352, e-mail: sz.kovacs-
@remax.hu.

NNyyuuggddííjjaass építészmérnököt alkalmaznék tervezés elõtti
feladatok elvégzésére. Tel.: 06-20-941-8633.

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.rimmell@btopenworld.com.

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

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

FFeellddeennkkrraaiiss  mmoozzggáásstteerrááppiiaa®®. Csütörtökön esténként 18
órától a Toldy Gimnáziumban. Jelentkezés: www.feldenkrais-
tanfolyam.hu. Tel.: 06-20-522-2721.

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

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

SSppaannyyooll-olasz nyelvoktatás minden szinten egyéni foglal-
kozás keretében a Vérmezõnél. tel.: 212-5835 este.

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 ügy-
intézése. Mobil: 06-30-9820-322; telelefon:/fax: 303-2011. 

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

EEnnggeeddjjee meg magának, hogy ajtót nyisson annak aki segít!
Alkohol-, drog- és gyógyszerfüggõségi problémákkal küzdõ
emberek és hozzátartozóik jelentkezését várjuk minden hé-
ten szerdán 10-12-ig az I. Bem rkp. 6. Budavári Mûvelõdési
Házban.

Több, mint 100 éve a betegeket szolgáló

SZÉNA TÉR PATIKA
megújulva várja régi és új látogatóit.
Szakmailag felkészült gyógyszerészek és asz-
szisztensek segítenek Önöknek gyógyszre-
szedési ill. egészségügyi problémák megol-
dásában.

Homeopátiás gyógyszerek nagy választé-
ka – homeopátiás orvosi rendelés, bach vi-
rág terápia, gyógyászati segédeszközök.

Emeletünkön nyugodt környezetben a kö-
vetkezõ szolgáltatásokat találja: Vércukor-,
koleszterin-, vérnyomás-, testzsír mérés.

Ingyenes bõr és hajvizsgálat illetve bõr-
gyógyászati tanácsadás.

Lézeres fejbõrkezelés, kozmetika (celluli-
tis kezelés). Gyógymasszázs, talpmasszás, ge-
rinctorna

Nyitott polcos fitotékánkban dermokoz-
metikumok, gyógytermékek, teák és test-
ápolási cikkek széles köre várja Önöket.
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VÁRNEGYED

A hirdetések tartalmáért 
a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  llaappjjaa.. Megjelenik kéthetente. Felelõs kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. Tipográfia, nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. (e-mail:
typoart@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
ingyenes 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!!
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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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Továbbra is stagnál a kerületben elkövetett bûncselek-
mények száma, súlyos életellenes cselekmény vagy rab-
lás pedig hosszabb ideje nem történt – tájékoztatta la-
punkat dr. Kesztyûs Rudolf ezredes. A kapitányságveze-
tõ elmondta, hogy a folyamatosan zajló közlekedésbiz-
tonsági akciók keretében kiemelt figyelmet fordítanak a
szabálytalanul parkolókra. Az összehangolt ellenõrzést
az Attila úton kezdték, ahol a külsõ sávot elfoglaló autók
számíthattak és számíthatnak a jövõben is büntetésre.
Az ellenõrzéseket a parkolási anomáliák megszüntetése
érdekében a kerület valamennyi fontosabb útjára kiter-
jesztik, egyúttal várják az ezzel kapcsolatos lakossági
bejelentéseket.

Veszélyben az öreg autók és a biciklik
Korábban elõ-elõ fordult, hogy csekély értéket képvise-
lõ, régi autók tûntek el a kerület útjairól. Úgy látszik most
újra keletje van a korosabb kocsiknak, néhány napja
ugyanis a Dózsa térrõl kötöttek el egy idõs Volkswagent.
Dr. Kesztyûs Rudolf kéri a lakosságot, hogy ha a parkoló
kocsik körül gyanúsan viselkedõ személyeket látnak, az
esetleges bûncselekmények megelõzése érdekében
azonnal hívják a rendõrséget. Az utóbbi idõben az öreg
autók mellett több kerékpárnak is lába kelt. Mivel bicik-
lilopás nem csupán az utcákon, hanem a lépcsõházak-
ban is elõfordult, a kapitányságvezetõ fokozott figye-
lemre inti a lakosságot. 

Betörõk a kerületben
Leleményes betörõk garázdálkodnak a kerületben. Míg
egyikük a feltört lakásban kutat az értékek után, társa a
lépcsõházban, kezében egy virágcsokorral várakozik.
Ha az egyik lakó, vagy éppen a szomszéd megkérdezi ki-
re vár, hangosan, hogy társa is meghallja, megnevez va-
lakit, majd távozik a helyszínrõl. Dr. Kesztyûs Rudolf ar-
ra kéri a polgárokat, hogy ha házukban ok nélkül céltala-
nul várakozó személyre lesznek figyelmesek, értesítsék
a rendõrséget a 457-5612 éjjel-nappal hívható telefon-
számon.

Bûnözõt fogtak
Öt szerv kereste azt a hajléktalan férfit, akit végül a ke-
rületi detektíveknek összehangolt nyomozati munka
eredményeképpen az egyik pesti kerületben sikerült el-
fogniuk. A huszonhat éves hajléktalan M.J. ellen többek
között lopás, testi sértés és különbözõ vagyon elleni bûn-
cselekmények elkövetése miatt adtak ki körözést. 

Látókörben a trükkös tolvaj
Rövid idõn belül két kerületi lakásban járt az a nõ, aki
magát a kerületi családsegítõ munkatársának kiadva
próbált meg kisebb összeget kicsalni idõs áldozataiból.
Ötezer forint szociális segélyt ígérve jutott be a lakások-
ba, ahol arra hivatkozva, hogy csak nagy címlet van nála

és szüksége van váltópénzre, ötezer forintot kért áldoza-
taitól, majd távozott. Az elsõ helyen sikerrel járt, a követ-
kezõ lakásban azonban gyanúsnak találták, ezért felszó-
lították a távozásra. Sikerült feljegyezni a csalóra vára-
kozó autó rendszámát, ennek alapján a rendõrség be-
azonosította a lehetséges elkövetõt.  

Kitüntették a tolvajfogó rendõröket
Néhány hónappal ezelõtt a rendõrök határozott fellépé-
sének köszönhetõen kézre került egy kábellopással fog-
lalkozó banda. A bûnözõk éppen a T-Com kábeleit pró-
bálták ellopni, amikor a kerületi rendõrök rajtuk ütöttek.
Munkájuk elismeréseképpen a három rendõrt a T-Com
vezetõje jutalomban részesítette. 

Álrendõröket keresnek
Szeptember közepén két álrendõr azzal a mesével jutott
be áldozatuk lakásába, hogy egy trükkös lopás felderíté-
sén dolgoznak. Miközben egyikük felvette a „jegyzõ-
könyvet”, társa magához vette a lakásban tartott nagy
összegû készpénzt. Az elkövetõ közepes testalkatú, sö-
tét hajó kb. 175 cm magas, szemöldökében testékszert
visel. Társa barna hajú, 170-180 cm magas. A rendõrség
kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik az
elkövetõk személyazonosságával vagy hollétével kap-
csolatban - az anonimitás teljes biztosítása mellett - hív-
ja a kerületi kapitányságot. 

Konferencia a gyermekek védelmérõl
Október 27-én délelõtt 10-15 óra között a T-Com Krisz-
tina körúti székházában konferenciát tart az Ország-
gyûlési Biztos Hivatala, a kerületi rendõrkapitányság és
az I. kerületi Gyermekvédelmi Alapítvány. A találkozón
szakemberek tartanak elõadást a gyermekek és fiatal-
korúak jogairól, kötelességeirõl, illetve e gyermekbûnö-
zésrõl. A konferencia a T-Com elnök vezérigazgatója tá-
mogatásának köszönhetõen mindenki számára ingye-
nesen látogatható.

Folytatódik az iskola rendõre program
Sikeres az iskola rendõre program, a csatlakozó oktatá-
si intézmények mellett a gyerekek és szüleik is szívesen
veszik a rendõri segítséget. Az iskola rendõrét bármi-
lyen a gyerekeket érintõ, az iskola falain belül, illetve
azon kívül felmerülõ problémával fel lehet keresni. Dr.
Kesztyûs Rudolf ezredes szintén várja a lakossági jelzé-
seket. 

Az iskolák rendõrei: Batthyány Lajos Általános
Iskola és Budavári Általános Iskola: Pék János – 06-70-
557-7814, Lisznyai utcai Általános Iskola /Szent Gellért
Általános Iskola és Gimnázium: Tóth Attila – 06-70-
451-4506, Kodály Zoltán Kórusiskola: Balázs Judit –
06-30-207-3240, Szent Benedek Általános Iskola és
Gimnázium: Szentiványi Balázs – 06-20-9735-238.

Kék hírek
Koncertek a Városházán
(Budapest, I. Kapisztrán tér 1.)

Johan Helmich Roman (1694-1758) „A svéd zene
atyja” halálának 250. évfordulója tiszteletére három ré-
szes koncert-sorozatot tart a Hortus Musicus 99 együt-
tes a Városházán.

Október 26., vasárnap, 18 órakor: Kamaramûvek a-
moll triószonáta fuvolára, hegedûre és basso continuóra,
D-dúr szonáta csembalóra, e-moll triószonáta hegedû-
re, csellóra és basso continuóra, g-moll szonáta fuvolá-
ra, Esz-dúr szonáta csembalóra, A-dúr triószonáta fuvo-
lára, hegedûre és basso continuóra.

November 9., vasárnap, 18 órakor: Szólómûvek he-
gedûre A-dúr Assaggio, f-moll partita, F-dúr Assaggio, c-
moll Assaggio, E-dúr Assagio.

November 23., vasárnap, 18 órakor: Énekes és ka-
marazene-Zsoltárok C-moll szonáta fuvolára és basso
continuóra, I eder basta – ária, C-dúr trió fuvolára, he-
gedûre és basso continuóra, Statt up, du trogna folk –
kantáta. Jegyek: 2.000 Ft (felnõtt)/1.200 Ft (diák-
nyugdíjas) áron kezdés elõtt 30 perccel helyszínen,va-
lamint a Zeneakadémia, a Rózsavölgyi és a Thália Jegy-
iroda pénztáraiban kaphatók. Bérlet ára 3 elõadásra:
5.000 Ft.

Várfok Galéria
A galéria mûvészkörének két fiatalabb tagja, Csiszér
Zsuzsi és Herman Levente állít ki egyéni tárlat keretében
az XO és Várfok Termekben. A tárlatokat Herman
Levente katalógusának megjelenése tetõzi, mely kiad-
vány a festõ „Tervek egy Új Paradicsomhoz” címû, a je-
lenlegi kiállítást megelõzõ sorozatát öleli fel. Herman
Levente: Ádám és Éva, Várfok Galéria – Várfok Terem
(Budapest, I. Várfok u. 14.). Csiszér Zsuzsi: Fátyol
Függöny Fólia, Várfok Galéria – XO Terem (Budapest, I.
Várfok u. 14.).

Magyar Emlékekért a Világban 
Közhasznú Egyesület
(Magyar Kultúra Alapítvány Székháza, 
Budapest, I. Szentháromság tér 6., Deák terem)

Október 21. (kedd) 18.00 óra: A magyar ötlet sikerei
a világban (I.). Játéktörténeti áttekintés Kempelen
Farkastól – Rubik Ernõig. Dr. Gazda István az MTTI igaz-
gatója, tudomány-történész elõadása

November 4. (kedd) 18.00 óra: Közlekedési emléke-
ink (II.) (Corvin terem). Galamb József Amerikában, a T-
modell sikerének 100 éve. Elõadás és kiállítás a Bu-
dapesti Mûszaki Fõiskola és az egyesület közös rendezé-
sében. Köszöntõt mond: dr. Gáti József kancellár (BMF)
és dr. Messik Miklós elnök (MEVE). Az életpályáról dr.
Horváth Sándor dékánhelyettes és dr. Legeza László ig.
helyettes szól.

Múzeumok õszi fesztiválja
a Nemzeti Galériában
(Budavári Palota, Budapest, I. Szent György tér 2.)

Ezekre a programokra elõzetes bejelentkezés szüksé-
ges az info@mng.hu címen vagy a 201-9082-es telefon-
számon. A programokra az állandó kiállítások jegyárai
érvényesek. (Teljes árú: 800 Ft, kedvezményes: 400 Ft.
A kedvezményes jegyre a 26 év alatti diákok és a 62 év
feletti nyugdíjasok jogosultak.)
Játszani is engedd…

Október 18. szombat, 11.00 óra: Régi forma – új tar-
talom. A programra elsõsorban olyan családokat vá-
runk, akik játékos formában szeretnék felfedezni és
megismerni a kortárs mûvészetet. A „régi forma” azokat
a hagyományos társasjátékokat jelenti, amelyeket a lá-
togatókkal közösen fogunk elkészíteni (francia és ma-
gyar kártya, Gazdálkodj okosan). A rajtuk megjelenõ áb-
rázolásokat azonban a kortárs mûvek képi világához
igazítjuk. 
Hétközepi feltöltõdés

Hétközepi feltöltõdés címû programsorozatunk elsõ-
sorban azoknak szól, akik szeretnének hétköznapjaink-
ba különleges mûvészeti élményt csempészni, s az ebéd-
idõt kissé meghosszabbítva látogatnának el a Magyar
Nemzeti Galériába.

Október 22. szerda, 11.00 óra: Szárnyas teremtmé-
nyek. Különleges tárlatvezetés, mely az állandó kiállítás
anyagából szemezget, de nem egy adott stíluskorszak
vagy mûvész bemutatására törekszik, hanem az angya-
lokat ábrázoló mûveket veszi sorra.

November 5. szerda, 11.00 óra:  Mi is történt valójá-
ban? A mi is történt valójában? címû tárlatvezetés alkal-
mat ad a látogatóknak, hogy részletesen is megismer-
kedhessenek a Magyar Nemzeti Galéria egy-egy törté-
nelmi tárgyú festményének valódi, történeti hátterével.
Vajon mennyire és hogyan törekedtek mûvészeink a
történeti hûségre?
Pincétõl a padlásig

November 7. péntek, 16.00 óra:  Kulisszatitkok-a
raktárak és a mûhelyek titokzatos világa. Az érdeklõdõk
betekintést nyerhetnek a hagyományosan nem látogat-
ható múzeumi terek titkaiba.

OCTOGONart Galéria 
(Budapest, I. Várfok u. 7-9.)

Duliskovich Bazil: A rövidülésrõl avagy a perspektívá-
ról és a szabályosságról avagy a szimmetriáról címû kiál-
lítása látható. Duliskovich Bazil Kárpátaljáról érkezett
Budapestre, festõdiplomát a Képzõmûvészeti Egye-
temen szerzett. A más kulturális környezetben magába
szívott látásmód inspirálja képeit, melyeken személyes,
tárgyi környezete jelenik meg, mégsem hagyományos
portrék, életképek, hanem álomszerû, finoman áttûnõ
látomások bontakoznak ki perfekt rajztudással és lágy
festõiséggel kezelt felületein. Megtekinthetõ november
8-ig, kedd-szombat 10-18h között.

Kiállítás a magyar koronáról
A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége tisztelettel és

szeretettel várja a kerület lakóit Weil Róbert: A magyar
szent korona képei címû, rekonstrukciós alkotásokat
bemutató tárlatának megnyitójára. A tárlatot megnyit-
ja Woth Imre, a Koronaõrök Egyesületének elnöke, köz-
remûködik Weil Róbert színmûvész. Idõpont: 2008. ok-
tóber 18. (szombat), 16.00 óra. Helyszín: I., Hunyadi u.
9. (Bejárat a Jégverem utca 7. szám felõl.) A kiállítás a
Haza, hagyomány, hozomány címû elõadás-sorozat ke-
retében tekinthetõ meg november 24-ig. (keddi, szer-
dai, csütörtöki napokon 17 és 19 óra között). A belépés
díjtalan.

Nyugdíjas hónapok az állatkertben
Októberben és novemberben jelentõs kedvezmé-

nyekkel várja a nyugdíjasokat a Fõvárosi Állat- és Nö-
vénykert. November 30-ig a nyugdíjasok a szokásos
nyugdíjas jegy árának egyharmadáért (400 Ft) látogat-
hatják az állatkertet, ráadásul kedvezményt kapnak a
velük érkezõ unokák is (1190 helyett 800 Ft). A két hó-
nap során az állatkerti Barlang étteremben kedvezmé-
nyes nyugdíjas menüvel (600 Ft) várják a szépkorúakat,
kedvezõ idõjárás esetén pedig a kert területén körbejá-
ró elektromos kisvonat, az „elektrovili” 10 és 13 óra kö-
zött díjmentesen áll a sétában megfáradt nyugdíjasok
rendelkezésére.

Ciszterci Szent Imre templom
(Budapest, XI. Villányi út 25.)
Október 26-án, vasárnap 20.00 órakor: Giuseppe Verdi:
Requiem, a forradalom és szabadságharc áldozatainak
emlékezetére. Elõadók: Monarchia Szimfonikus Zene-
kar, koncertmester: Schuster Andrea. Budapesti Kórus,
Belvárosi Fõplébániatemplom Énekkara, Pro Fun Ve-
gyeskar, Váradi Mariann, Bakos Kornélia, Prevoz János,
Bátor Tamás. Vezényel: Virágh András, szerkesztõ: Csá-
nyi Tamás karnagy.

Nemzeti Táncszínház- Színházterem
(Budapest, I. Színház u. 1-3.)

November 3. hétfõ, 4. kedd, 19.00 óra: Szeget szeg-
gel. ReneDance két felvonásban
ExperiDance - Román Sándor Tánctársulata.

November 6. csütörtök, 19.00 óra: Rouge. Magyar
BalettSzínház Gödöllõ. November 8. szombat, 19.00
óra: Bemutató: Ballada- Honvéd Táncszínház. Novem-
ber 9. vasárnap, 10.30 óra: Létramesék. Bozsik Yvette
Társulat. November 9. vasárnap, 19.00 óra: Tango
Argentino. Kulik Johanna, Gellai Tamás, Santiago Maciel,
valamint a Quartett Escualo zenekar. November 10.
hétfõ, 19.00 óra: Szeget szeggel. ReneDance két felvo-
násban. ExperiDance - Román Sándor Tánctársulata.
November 11. kedd, 10.30 és 15.00 óra: Zene-Bona,
Szana-Szét. Honvéd Táncszínház. November 12. szerda,
19.00 óra: Bernarda Alba háza. Barta Dóra. November
13. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra: Országalma - avagy
Mátyás király és a cigánylány. Honvéd Táncszínház.
Törökvészi bérlet (1). November 14. péntek, 19.00 óra:
Varázstánc - Magic & Dance. Botafogo Táncegyüttes -
Nagy Molnár Dávid. November 15. szombat, 15.00 és
19.00 óra: Nagyidai cigányok. ExperiDance - Román
Sándor Tánctársulata. November 16. vasárnap, 10.30
óra: Holle anyó. Budapest Táncszínház. Napsugár bér-
let(1). November 16. vasárnap, 19.00 óra: Koreográfus-
vallomások/A capella. Budapest Táncszínház. Novem-
ber 17. hétfõ, 19.00 óra: Tánc, tánc, tánc. Magyar
Táncmûvészeti Fõiskola. November 18. kedd, 10.30 és
15.00 óra: Hókirálynõ . Artus - Goda Gábor társulata.
November 19. szerda, 19.00 óra: Szeget szeggel.
ReneDance két felvonásban. ExperiDance - Román
Sándor Tánctársulata. November 21. péntek, 19.00 óra:
Traviata. Bozsik Yvette Társulat. Lõrinc György bérlet
(1). November 23. vasárnap, 15.00 és 19.00 óra:
Ezeregyév. ExperiDance - Román Sándor Tánctársulata.
November 25. kedd, 10.30 és 15.00 óra: Holle anyó.
Budapest Táncszínház. November 26. szerda, 19.00
óra: Las Flamencas - Anya és Lánya. Lippai Andrea és a
FlamenCorazón Arte Táncszínház. November 28. pén-
tek, 19.00 óra: Dido / Gospel. Fodor Zoltán. November
29. szombat, 19.00 óra: Aranyág. Duna Mûvész-
együttes. Molnár István bérlet (1). November 30. vasár-
nap, 10.30 óra: Holle anyó. Budapest Táncszínház
Nemzeti Táncszínház - Refektórium

November 4. kedd, 19.30 óra: 2 me. PR-Evolution
Dance Company. November 11. kedd, 19.30 óra: Be-
mutató. Szanszára. Sivasakti Kalánanda Táncszínház.
November 18. kedd, 19.30 óra: Tükörfényben. Magyar
Mozdulatmûvészeti Társulat. November 25. kedd, 19.30
óra: Bemutató. Metszetek. Duna Táncmûhely
Mûvészetek Palotája – Fesztivál Színház

November 6. csütörtök, 15.00 és 18.00 óra: a Nõk
Lapja bemutatja: Bogármese. KFKI Kamarabalett -
Madách Musical Tánciskola. November 8. szombat,
15.00 óra: A hattyúk tava (gyermekelõadás). Szegedi
Kortárs Balett. November 8. szombat, 19.00 óra: A
hattyúk tava (16 éven felülieknek). Szegedi Kortárs
Balett. November 12. szerda, 19.00 óra: Naplegenda.
Magyar Állami Népi Együttes. November 14. péntek,
19.00 óra: Carmina Burana. Szegedi Kortárs Balett.
November 15. szombat, 19.00 óra: Monarchia. Honvéd
Táncszínház. November 18. kedd, 19.00 óra: Gaudí.
Gyõri Balett. November 20. csütörtök, 10.30 és 15.00
óra: Egyszer volt Budán kutyavásár - Mátyás király me-
séi. Budapest Táncszínház. November 23. vasárnap,
15.00 és 18.00 óra: a Nõk Lapja bemutatja: Bogármese.
KFKI Kamarabalett - Madách Musical Tánciskola.
November 24. hétfõ, 19.00 óra: Carmina Burana.
Szegedi Kortárs Balett. November 25. kedd, 19.00 óra:
Fekete-piros...tánc. Honvéd Táncszínház.

Programok


