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Kedvezményes üdülési 
lehetõség Zamárdiban
A Budavári Önkormányzat képviselõ-testületének a
szociális és gyermekjóléti, pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
12/1999. (VI. 25.) Kt. sz. rendelete 55. §-a értelmében az
önkormányzat üdülõjében, szociális természetbeni
juttatásként évente kedvezményes üdülést biztosít a
rászoruló gyermekes családok, rászoruló idõsek, a ke-
rület oktatási intézmények tanulói, valamint az ön-
kormányzat dolgozói részére.

Piros pünkösd napján

Húsvét után ötven nappal ünnepeljük pünkösdöt.
Míg a karácsony és a húsvét szinte mindenki számára
ünnep, amit a nem vallásos, sõt magukat ateistának
valló emberek is megülnek, a pünkösd csak a hívõ ke-
resztények számára bír jelentõséggel. A fogyasztói
társadalom, mely karácsonykor, sõt kisebb mérték-
ben húsvétkor is a vásárlást, költekezést szuggerálja
az emberekbe, a pünkösddel nem tud mit kezdeni.

Nyári tábor a Czakón
A Budavári Önkormányzat ebben az évben is mûköd-
teti a kerületi nyári napközis tábort. Az I. kerületben
élõ iskoláskorú (6-14 éves) gyermekek részére 8 héten
keresztül kulturált körülmények között szeretne
gondtalan és tartalmas vakációt biztosítani. 

Május 1-jén pontosan négy órakor a turisták
megfordultak a saját tengelyük körül és a 10-es
busz sofõrje óriásit fékezett, amikor a Szenthá-
romság szobor takarásából elõlépett Mátyás ki-
rály, és aráját vezetve nászmenet élén elegáns lép-
tekkel elindult a Nagyboldogasszony-templom
baldachinnal feldíszített fõbejárata felé. Az ural-
kodó nyájasan fogadta a budaváriak elismerõ
pillantásait, Podjebrád Katalin pedig szelíden
mosolygott az érdeklõdõk sorfalára.     

A királyi jegyespár kíséretében reneszánsz jel-
mezes nemes urak és udvarhölgyek lépdeltek, az
egyházat egy bíboros és egy ferences barát képvi-
selte, míg a menetet egy termetes szakácsnõ zár-
ta. A templomban a hívek, és civilek népes gyü-
lekezete állva fogadta a látványos bevonulást. A
násznép a szentélyben foglalt helyet, majd elõlé-
pett az udvari kamarás, aki bejelentette, hogy
ezen az ünnepi szentmisén Mátyás király és
Katalin frigyére emlékezünk.

A több mint félezer évvel ezelõtti eseményekre
utalva dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a
Hegyi beszéd sorait idézve szólt a megjelentek-
hez. „Ti vagytok a világ világossága.” E bibliai sor
sok szálon kapcsolódik a mai ceremóniához –
hangsúlyozta a szónok – hiszen ez az ünnepség
egyszerre jelképes és valóságos, lelki és kézzelfog-
ható. A szentély elõtt most újra látható az a két
reneszánsz gyertyatartó, amelyek eredeti változa-
tát 1541-ben hadizsákmányként hurcolták el a
törökök. A gyönyörû kegytárgyakat máig
Isztambulban, az Aja Szófia székesegyházban õr-

zik, hû másolatukat a Budavári Önkormányzat
készíttette el, s állíttatta vissza ide, a régi helyük-
re. E kandeláberek megszentelése önmagában is
jelentõs ünnep volna. E gyertyatartók azonban
szorosan kötõdnek Mátyáshoz, aki ötszáznegy-
venöt évvel ezelõtt, e napon, itt a Nagybol-
dogasszony-templomban tartotta esküvõjét. A
gyertyatartók tanúi voltak a házasság és család
szentségét jelképezõ a frigynek. A gyertyák még
ennél is többet jelentenek; szellemi tartalmuk a
Hegyi beszéd sorai szerint: „lámpást sem azért
gyújtanak, hogy a véka alá, hanem, hogy a lámpa-
tartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek e
házban.” A fénynek világítania és sugároznia
kell. Mátyás király is ilyen fény hordozója volt.

Ám nemcsak a fényé, hanem az igazságosságé és
az emberségé is. Ezt tanúsítják a kor írásos emlé-
kei, és a nép nyelvén fennmaradt mesék, illetve
mondák is.  Mátyás király ebben a hazában ma is
egyetemes emlék és érték. Fiat Lux! Legyen vilá-
gosság! - zárta beszédét dr. Nagy Gábor Tamás.

Az ünnepi szertartás alkalmából Pásztor Judit
lantmûvész Illés Richárd orgonakíséretével bur-
gundiai és németalföldi reneszánsz zeneszerzõk
motettáit játszotta.

A szentmise kezdetén dr. Varjú Imre várplébá-
nos elcsöndesülésre és bûnbánatra buzdította
híveit. Ezt követõen Szent Pál apostolnak a ko-
losszeiekhez írt levelébõl, majd Szent Máté evan-
géliumából idézett.                    (Folytatás az 5. oldalon.)
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2 Mátyás király lakodalma és reneszánsz fesztivál 

Budavári vigasságok

Mátyás király és Podjebrád Katalin mennyegzõjének megelevenítésével vette kezdetét a mulatság 
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Egy idõben több vári helyszínen folyik gáz-
vezeték fektetés, illetve felújítás. A Vár gáz-
ellátásának javítása érdekében a Palota út
felsõ részén, a Lovas út és Dísz tér között
egy vadonatúj, mintegy háromszázhar-
minc méteres vezetékszakaszt építenek ki. 

Az új nyomvonalon régészeti feltárást is
végeztek, a régészek többek között Árpád
kori falmaradványokat, illetve egy zsina-
góga padlójának részleteit hozták felszínre.

Köszönhetõen a megvalósuló fejlesz-
tésnek, a vári gázcsõhálózat körkörös
rendszerû lesz, megszûnik a korábbi egy-
irányú betáplálás, így a jövõben egy eset-
leges üzemzavar, vagy részleges csõcsere
esetén nem maradnak gáz nélkül a vári
polgárok. A hálózatbõvítés teszi lehetõvé
a Bécsi kapu tér környéki csõcserét is,
melynek keretében közel kétszázhatvan
méternyi új acélvezetéket fektetnek le. A
jelenleg is zajló munkák május végéig be-
fejezõdnek, a fejlesztések azonban nem
állnak le, a tervek szerint a vezetékcsere a
Fortuna utcában folytatódik. 

Felújítják a gázvezetéket

A Mátyás év egyik legszínesebb, legvidámabb
programsorozatát május elsõ hétvégéjén rendez-
ték meg Budaváron. A látogatók elõtt megeleve-
nedett Mátyás király és Podjebrád Katalin eskü-
võje, volt lovagi torna, középkori vásár, költõver-
seny és igazi reneszánsz lakoma is.

Keveset lehet tudni a Palotanegyed fejlesztését célzó állami beruházásokról

Mire megy el tízmilliárd forint?
Mátyás a világhálón
„Élet, öröm, mûvészet egyszóval tehetség. Ezt kapta Budavár
és a magyar nemzet a reneszánsz királytól, akit 550 évvel ez-
elõtt koronáztak királlyá. Mindannyian õrzünk magunkban
valamit belõle. Ez az oldal közösségi-kulturális portálként
Mátyásról és a magyar reneszánszról kínál látni- és olvasniva-
lókat és sok szeretettel várja olvasói ötleteit, javaslatait és al-
kotásait.”

A fenti rövid bevezetõvel köszönti olvasót - divatos szóval
felhasználóit – a matyas550.hu elnevezésû honlap, amelyet a
Várnegyed Galéria kiállítás-megnyitóját követõen, dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester mutatott be az érdeklõdõknek.
A Budavári Önkormányzat 2008-at Mátyás éveként ünnepli,
ezért e weboldalon igyekeztek minden olyan információt ösz-
szegyûjteni, ami személyével kapcsolatos, õt idézi, vagy rá em-
lékezik. A nyitólapon nyolc kis angyalfigura, nyolc témakör
allegóriájaként jelzi, hogy milyen területeken kereshetünk.
História, Olvasnivaló, Test és lélek, Mûvészet, Gasztronó-
mia, Tehetség, Pályázatok és Programok - e fejezetcímekre
kattintva számtalan érdekességet tudhatunk meg Hunyadi
Mátyásról. Elsõként azt, hogy honnan kapta a Corvin Mátyás
nevet, és, hogy mi is volt az a „hollós dukát”. Az érdeklõdõ fel-
nõttek és természetesen a diákok mellett a kuriózumok ked-
velõinek is ajánlhatjuk e honlapot. Ha valaki arra kíváncsi,
hogy hány aranyozott ezüst kupa és serleg állt Mátyás és
Beatrix esküvõi asztalán, vagy azt szeretné megtudni, hogy
miért adományozta a király Sasad falvát Buda városának, ak-
kor e kérdésekre éppen úgy megkapja a választ, mint arra,
hogy milyen hiedelmek kapcsolódnak Mátyás napjához. A
gurmanok Mátyás konyhájába is bekukkanthatnak, hogy ki-
derüljön számukra: a sáfrány, a fahéj és a bors ugyanúgy ott
volt a király asztalán, mint a tejföl és az ecet. A testkultúrától
a Mátyás-mesékig, a reneszánsz öltözködéstõl a kertkultúráig
tart a kínálat. (Tudták például, hogy a Történeti Múzeumon
keresztül ma is látogatható az a kis reneszánsz kert, amely vél-
hetõen egy volt a palotát Mátyás idején körülvevõ pompás
kertek közül?)

A folyamatosan bõvülõ portál a múlt érdekességei mellett
a jelenhez is kapcsolódik. A Mátyás év aktuális rendezvényei,
valamint a diákok számára meghirdetett pályázatok és verse-
nyek egyaránt megtalálhatók a Budavári Önkormányzat által
mûködtetett honlapon. 

Tavaly júliusban döntött a kormány arról,
hogy a budavári Palotanegyed kulturális-tu-
risztikai fejlesztése kiemelt projektként ke-
rüljön be az Európai Unió által támogatott
Új Magyarország Fejlesztési Tervbe. Azóta
sok minden történt a beruházás elõkészítése
kapcsán, de a Budavári Önkormányzat ezek-
rõl többnyire csak közvetett úton értesülhe-

tett, az állami tulajdonú terület kezelõjének
feltett kérdésekre konkrét adatokat, ténye-
ket csak alig tartalmazó válaszokat kapott.
Azáltal, hogy a kormány egy rendeletével né-
hány hete „kiemelt jelentõségû ügynek”
nyilvánította a projektet, az ügyben egyéb-
ként illetékes hatóságok helyett, eggyel ma-
gasabb fokú szervezeteknek kell eljárniuk: a

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal helyett
annak elnöke lesz az elsõfokú építési ható-
ság, a Budavári Önkormányzat jegyzõje he-
lyett pedig a Közép-Magyarországi Regi-
onális Közigazgatási Hivatal jár el szakható-
ságként. Ezzel az engedélyezési eljárásból,
szakhatósági véleményezésbõl az I. kerületet
gyakorlatilag kizárták. (Folytatás a 3. oldalon.)

Multifunkcionális látogatóközpont, lovas bemutatóhely, madárröpde:
néhány hangzatos címszó abból az összetett fejlesztési projektbõl, mely
a kormány elképzelései szerint a budavári Palotanegyedben megvaló-

sulna. Nemigen lehet tudni azonban, hogy a címszavak pontosan mi-
lyen beruházási tartalmat takarnak, errõl ugyanis a kerület nem kap
tájékoztatást. 



Rendeletek
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének 

(továbbiakban: Önkormányzat) 12/2008. (IV. 25.) Kt. rendelete a 2007. évi költségvetés 
végrehajtásáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének 13/2008. (IV. 25.) Kt.
rendelete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2008. évi költségvetésrõl szóló

2/2008. (II. 29.) Kt. rendelet módosításáról

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvvii--
sseellõõ--tteessttüülleettee  aazz  ÁÁllllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó  ttööbbbbsszzöörr
mmóóddoossííttootttt  11999922..  éévvii  XXXXXXVVIIIIII..  ttvv..  8822..  §§--áábbaann  ffooggllaallttaakk
aallaappjjáánn  aa  kköövveettkkeezzõõ  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

1. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2007. évrõl
szóló beszámolót

88 000088  119900  ee  FFtt
bevételi fõösszeggel jóváhagyja az 1., 2., 2/a. sz. mellék-
leten részletezettek szerint, illetve a kisebbségi önkor-
mányzatok bevételeinek részletezését a 2/b. és a 3/e. sz.
mellékletek tartalmazzák.

2. § 
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2007. évrõl
szóló beszámolót

66 116677  880011  ee  FFtt
kiadási fõösszeggel hagyja jóvá a 3., 3/a., 3/b., 3/c., 5.,
5/a., 5/b., 6., 7., 7/a. sz. mellékleten részletezettek sze-
rint. A kisebbségi önkormányzatok kiadásainak részlete-
zését a 3/d. és 3/e. sz. melléklet tartalmazza.

3. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2007. évi
tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 11 557766  113333  ee  FFtt-
tal fogadja el. Az elõzõ év tartalékával együtt a pénzma-
radvány összege 11 889900  332288  ee  FFtt a 10. sz. és a 10/a. sz.
melléklet szerint. Az Önkormányzati Hivatal pénzmarad-
ványát a 11. sz. mellékleten felsorolt feladatok elõirány-
zatára hagyja jóvá. Az intézmények pénzmaradvány el-
számolását a 12., 12/a., b., c. sz. melléklet szerint fogadja
el, valamint a kisebbségi önkormányzatok pénzmarad-
vány elszámolását a 13/a-f. sz. melléklet szerint tudomá-
sul veszi.

4. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2007. évi költ-
ségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló
tájékoztatót a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

5. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormányzat
2007. évi bevételeirõl és kiadásairól szóló mérlegszerû

kimutatást a 9. sz. melléklet szerint fogadja el, a kisebb-
ségi önkormányzatok mérlegszerû kimutatásait a 9/a-f.
sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a többéves kiha-
tással járó döntések számszerûsítésérõl és a közvetett
támogatásokról szóló tájékoztatókat a 21. és 22. sz. mel-
lékletek szerint tudomásul veszi.

7. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2007. évi költ-
ségvetés végrehajtásáról szóló könyvvizsgálói záradék-
kal ellátott egyszerûsített mérleget (14. sz. melléklet),
egyszerûsített pénzforgalmi jelentést (15. sz. melléklet)
és egyszerûsített pénzmaradvány kimutatást elfogadja
(16. sz. melléklet).

8. §
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete az Önkormányzat vagyonkimutatását a
17. sz. melléklet szerint fogadja el.

9. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat
hitelállományának alakulását bemutató 23.  sz. mellékle-
tet elfogadja.

10. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányza-
ti lakásértékesítés bevételeinek felhasználásáról szóló
elszámolást a 18. sz. melléklet szerint fogadja el.

11. §
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képvise-
lõ-testülete a 2007. évben önként vállalt feladatainak
költségvetési súlyáról készült tájékoztatót tudomásul
veszi (20. sz. melléklet szerint).

12. §
Ezen rendelet 2008. április 25-én lép hatályba, kihirde-
tésérõl a Jegyzõ gondoskodik. 

dr. Deák Ferenc dr. Nagy Gábor Tamás 
jegyzõ polgármester

AAzz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó,,  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt  11999922..
éévvii  XXXXXXVVIIIIII..  ttvv..  6655..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  ffooggllaallttaakknnaakk
mmeeggffeelleellõõeenn  aa  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleett  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüü--
lleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  22000088..  éévvii  kkööllttssééggvveettéésséé--
rrõõll  sszzóóllóó  22//22000088..  ((IIII..  2299..))  KKtt..  rreennddeelleettéénneekk  ((ttoovváábbbbii--
aakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáássáárróóll  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aall--
kkoottjjaa::

1.§
A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat bevételei)

„2.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2008. évi módosított összes
bevételi elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok álla-
mi támogatásával együtt

1100..  224466..  550066  ee  FFtt-ban állapítja meg 
az 1. sz. és a 2. sz. melléklet szerint.”

2. §
A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat kiadásai)

„3.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2008. évi módosított kiadási
elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok kiadásaival
együtt

1100..  224466..  550066  ee  FFtt-ban állapítja meg. 

Ebbõl:
- az intézmények módosított mûködési kiadását a 3/a.

sz. melléklet szerint
- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe tarto-

zó szakfeladatok módosított mûködési kiadását a 3/c. sz.
melléklet szerint

- a céltartalékok és az általános tartalékék módosítá-
sát a 4. sz. melléklet szerint

- a fejlesztési kiadások módosítását az 5., 5/a. sz. mel-
léklet szerint

- a felújítási kiadások módosítását a 6., 6/a. sz. mel-
léklet szerint fogadja el

- az intézmények és az Önkormányzat Hivatala dolgo-
zóinak létszámát a 8. sz. melléklet szerint fogadja el

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének
módosítását a 14. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.”

3. §
A hitelfelvételi korlát összegét a Képviselõ-testület a 18.
sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

4. §
Hatályba lépés

A Rendelet 2008. április 26-án lép hatályba.

dr. Deák Ferenc dr. Nagy Gábor Tamás 
jegyzõ polgármester
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AA  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt,,  aazz  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonndd--
nnookkssáággii  KKfftt..  ééss  aa  TTáárrssaasshháázzii  KKöözzööss  KKééppvviisseellõõkk  EEggyyee--
ssüülleettee  ttaannffoollyyaammoott  sszzeerrvveezz  eellssõõ  kkeerrüülleettii  ttáárrssaasshháázzii  kköözzööss
kkééppvviisseellõõkk  ((ééss  mmiinnddeenn  éérrddeekkllõõddõõ))  rréésszzéérree..

A mmáájjuuss  2200--ii tanfolyam témakörei:
- Fûtési rendszer, karbantartás, gázhálózat felülvizs-

gálata: menetes kapcsolatok és azok megfelelõsége, ide-
jében való felkészülés a téli idõszakra, (lejáró felülvizsgá-
lati határidõ, a szolgáltatásból való kizárás veszélye) - A
Fõvárosi Gázmûvek Földgázelosztási Kft. Hálózati
Igazgatójának munkatársa.

- Gázár támogatás kiszámítása - Juhász László, a TKKE
igazgatója.

- Közös költség tartozások behajtásának lehetõségei -
Jáky-Kopor Judit és dr. Kersch Ferenc. 

- Tetõtér eladási lehetõségek, felmerülõ problémák
(önkormányzati tulajdon, mûemlék, társasházi lakástu-
lajdonosok), folyamatok. 

- Pályázatok és egyéb lehetõségek épület felújításhoz
- Jáky-Kopor Judit, az I. kerületi Házgondnoksági Kft.
ügyvezetõ igazgatója.

- Jogi kérdések - 2003. évi CXXXIII. törvény alapján -
dr. Kersch Ferenc ügyvéd

Helyszín: I. Kapisztrán tér 1., földszint, képviselõ-tes-
tületi terem. Idõpont: 17.00-20.00-ig.

További információ, tel.: 356-0388, e-mail: ko-
por@hazga.hu.

Az I. kerületi közös képviselõk oklevelet kapnak, mely
igazolja a tanfolyamon való részvételt. A tanfolyam az I.
kerületi közös képviselõk és társasházi lakástulajdono-
sok részére ingyenes.

Tanfolyam társasházi közös képviselõk számára 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ Budapest I. kerü-
let Pálya u. 2/b (Mészáros u. 13.) alatti ingatlan elidegenítésére.

A pályázatok beadási határideje: 2008. június 9-én, 12.00 óra.
A hasznosítással kapcsolatos összefoglaló megtekinthetõ a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat,

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin, valamint Önkormányzatunk honlapján a www.budavar.hu hivat-
kozás alatt a Pályázatok/Irodák, területek/Vagyoni Iroda menüpontnál.

A pályázat részletes feltételeit a pályázati dokumentáció tartalmazza, amely megvásárolható a Budapest I. ke-
rület Budavári Önkormányzat Kapisztrán téri Ügyfélszolgálati Irodáján, Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.
Telefon: 458-3000, 458-3030.  

s

Kedvezményes üdülési lehetõség 
az I. kerületi lakosok részére
Több éves hagyomány, hogy a Budavári Önkormányzat a kerület szociálisan rászoruló lakói és egyéb tár-
sadalmi csoportok, valamint a kerületi polgárok részére zamárdi üdülõjében (Zamárdi, Viola u. 9.) nyara-
lási lehetõséget biztosít. 

Az üdülõt évrõl évre fejleszti az önkormányzat. Adottságait tekintve különálló 4-6 személyes faházak-
ból és 2-6 személyes téglaépítésû épületegyüttesbõl áll. A tisztálkodási lehetõséget külön álló épületben
férfi és nõi mosdóhelyiségek biztosítják. Az étkezési lehetõség több gáztûzhely és mikrohullámú-sütõvel
egyénileg is biztosított. Az üdülõ fagyasztóládával és minden faház hûtõszekrénnyel felszerelt. Az üdülõ
közelében két étterem és élelmiszerüzlet is található. Az üdülõ területén belül parkolási lehetõség biztosí-
tott. 

A pihenést, kikapcsolódást szolgálják a sport és játékfelszerelések, a gyermekeknek hinta, homokozó,
napozó, nyugágyak, közvetlen a Balaton parton két stég. A kirándulni vágyóknak kerékpár biztosított. Az
üdülõben közösségi helyiség, televízió, videomagnó, könyvkölcsönzési lehetõség is a pihenni vágyók ki-
kapcsolódását szolgálja. Az önkormányzat minden rászoruló csoport részére programok szervezésére
külön pénzügyi forrást biztosít. 

A Budavári Önkormányzat képviselõ-testületének aa  sszzoocciiáálliiss  ééss  ggyyeerrmmeekkjjóóllééttii,,  ppéénnzzbbeellii,,  tteerrmméésszzeettbbee--
nnii  ééss  sszzeemmééllyyeess  ggoonnddoosskkooddáásstt  nnyyúújjttóó  eellllááttáássookkrróóll  sszzóóllóó  1122//11999999..  ((VVII..  2255..))  KKtt..  sszz..  rreennddeelleettee  5555..  §§--aa értel-
mében az önkormányzat üdülõjében, szociális természetbeni juttatásként évente kedvezményes üdülést
biztosít a rászoruló gyermekes családok, rászoruló idõsek, a kerület oktatási intézmények tanulói, vala-
mint az önkormányzat dolgozói részére. 

A turnus beosztásokról és a térítési díjakról, a rászorultság feltételeirõl aa  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  kkéépp--
vviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  NNééppjjóóllééttii  BBiizzoottttssáággaa  hhaattáárroozz. A Népjóléti Bizottság 28/2008. (III.19.)  és 29/2008.
(III.19.) NB. számú határozataival a rászoruló célcsoportok és oktatási intézmények vonatkozásában az
alábbiakról döntött.  
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Rászoruló idõsek
valamint

kerületi nyugdíjasok

Nagycsaládosok
Egyesülete

Rászoruló 
gyermekes családok,

Nagycsaládosok
Egyesülete

Rászoruló gyermekes
családok

Kerületi nyugdíjasok
valamint

Rászoruló nyugdíjasok

Oktatási intézmények

június 5 - június 14.

július 21 - július 26.

augusztus 13 - augusztus 21.

augusztus 23 - augusztus 29.  

augusztus 31 - szeptember 9.  

június 16 - június 21. 
június 23 - június 28.
június 30 - július 5. 
július 7 - július 12.

július 14 - július 19.

Rászoruló: térítésmentes
Kerületi nyugdíjas: 1.095,- Ft

Térítésmentes

Térítésmentes

Rászoruló: térítésmentes
Kerületi nyugdíjas: 1.095,-Ft

Felnõtt: 1.095,- Ft
Gyermek: 1.095,- Ft

22
33
44
55
66

99

1100

1111

ÜÜrreess  fféérrõõhheellyy  ppiiaaccii  aallaappoonn Felnõtt: 3.470,-Ft Gyermek: 2.600,-Ft

Turnusbeosztás és térítési díj táblázat

A Népjóléti Iroda felhívása

s 1.  Rászoruló idõs:
 az aki, öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági

nyugdíjban részesül, 
 az a személy, akinek az egy fõre jutó jövedelme

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének - 28.500,-Ft - 2,5-szeresét azaz
71.250,-Ft-ot. 

Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I. ker. Bu-
davári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szol-
gáltatási Központ I. sz. Idõsek Klubjában, (1015 Bp.,
Hattyú u. 16.) 2008. május 5-19. napjáig hétfõtõl csü-
törtökig 9.00-12.00-ig, valamint 13.00-16.00 óráig.

 JJooggoossuullttssáágg  iiggaazzoolláássaa::  
- személyazonosító igazolvány,  lakcímkártya,
- jövedelemigazolás – utolsó havi nyugdíjszelvény.
- egészségi állapotot igazoló orvosi szakvélemény.

s 2. Rászoruló gyermekes családok
 az a család, ahol az egy fõre jutó jövedelme nem

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének - 28.500,-Ft - 2-szeresét azaz
57.000,-Ft-ot. 

Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I. kerület
a Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központban a 1012 Budapest, Attila út
98. szám alatt 2008. május 5-19. között (9.00-16.00
óráig).

 JJooggoossuullttssáágg  iiggaazzoolláássaa::  
- személyazonosító igazolvány, 
- lakcímkártya, 
- jövedelemigazolás, 
- születési anyakönyvi kivonat. 

s 2. A Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének I. Kerületi Csoportja 

esetében a rászorultság alapja a saját háztartásban
nevelt három vagy több gyermek.

Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I. kerület
a Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központban a 1012 Budapest, Attila út
98. szám alatt 2008. május 5-19. között. (9.00-
16.00 óráig).

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

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

háztartásában neveli három vagy annál több 18 év
alatti gyermekét, továbbá az Egyesület képviselõjé-
nek hiteles igazolását, hogy a jelentkezõ az Egyesület
tagja. 

Minden kerületi lakost szeretettel várunk az önkor-
mányzati üdülõben! 

Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Népjóléti Iroda 

Célcsoportok Idõtartam
Szállás térítési díja 

vendégéjszakánként
(ÁFA-val)

Közalkalmazottak, köztisztviselõk 88

A rendeletek mellékletei megtekinthetõk a 
www.budavar.hu/Ügyintézési segédlet/Jogi tájékoztató/Rendeletek Internet címen

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma:
06-80-204-275
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

A képviselõ-testületi ülésen történt

Megújul a Szentháromság tér

(Folytatás az 1. oldalról.)

A jelenlegi hatásköri hiány, és az a nyilvánvaló
szándék, hogy a kerületet a Palotanegyed fejleszté-
sébõl kizárják, még nem jelenti azt, hogy az ön-
kormányzat nem érez felelõsséget a terület jövõjé-
vel kapcsolatban – dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester ennek szellemében bemutatta a képvise-
lõ-testület számára az Országgyûlés Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv eseti bizottságához benyúj-
tott Tájékoztató, illetve az önkormányzati szak-
emberek által beszerzett adatok alapján a jelenleg
ismert, és a kormányrendelet szerint nevesített
fejlesztési témaköröket. 

Ezek szerint a beruházások összértéke mintegy
tízmilliárd forint, amelyhez 90% uniós támoga-
tást lehet igénybe venni. A program része a volt
Honvéd Fõparancsnokság és Honvédelmi Mi-
nisztérium épülettömbjének helyreállítása és be-
rendezése multifunkcionális látogatóközpont
céljára, 5 milliárd forintot meghaladó értékben.
A parkok, kertek rekonstrukciója keretében lo-
vas bemutató hely létesülne a Csikós udvarban a
most készülõ mélygarázs felett, és madárröpdét
alakítanának ki a Szárazárokban több mint 370
millió forintért, továbbá 900 millióért rendeznék
a déli és keleti várlejtõ parkjait. A Koldus-kapu
környezetében kis szabadtéri színpad épülne
nagyjából 65 millió forintért. A Nagyrondella
parkosítása, valamint a Zsigmond-torony revitali-
zálása 45 millió forintba kerülne.

A Szent György tér nyugati oldalának középsõ
és déli részén régészeti kutatást és a romok kon-
zerválását végeznék el 750 millió forintból (az
északi részen lényegében már elkészült a nagykö-
zönség számára a régészeti bemutatóhely), továb-
bá a Vízhordó lépcsõ helyreállításával, 733 millió
forintos költséggel új gyalogos megközelíthetõsé-
get biztosítanának a Palotának. Az Oroszlános
udvar és a történelmi terek rekonstrukciójához
szükséges mûvészettörténeti tanulmányok, kuta-
tások, tervezések elvégzése, hasznosítási koncep-
ció kialakítása címén 435 millió forintot költene
el az állam.

A polgármester képviselõ-testületi elõterjeszté-
sében rámutatott arra: számos kérdésben elen-
gedhetetlen, hogy a kerületet bevonják a Palota-
negyed rendezésének folyamatába. Itt van mind-
járt a Dísz téri épületrom helyreállításának ügye:
a 2004-ben kiírt építészeti pályázat legmagasab-
ban díjazott terve sem a döntéshozók, sem a köz-
vélemény tetszését nem nyerte el, ezért annak
megvalósítását elvetették, és 2007. második felé-

ben a díjazott építészt megbízták egy új épület ter-
veinek elkészítésével. Az új terveket eddig két al-
kalommal mutatták be a Központi Tervtanács
elõtt, s azok mindkét esetben pozitív minõsítést,
továbbtervezési javaslatot kaptak. Csakhogy ed-
dig mindkét tervi változat tartalmazott olyan rész-
leteket, melyek nem feleltek meg a Kerületi Épí-
tési Szabályzat e területre vonatkozó hatályos elõ-
írásainak.

Mivel az önkormányzat változatlanul szüksé-
gesnek és indokoltnak tartja, hogy a Dísz tér és a
Szent György tér közötti területen közcélú szelle-

mi kulturális központ és közösségi tér alakuljon
ki az ottani épületrom felhasználásával, s elõ kí-
vánják segíteni, hogy a beépítés mind nagyságá-
ban, mind megjelenésében a környezethez illesz-
kedõ, a helyhez méltó, a legmagasabb építészeti
színvonalat képviselõ létesítmény lehessen, meg-
felelõ tervek esetén a képviselõ-testület – ahogy
ezt határozatban is rögzítette – módosítaná a
Kerületi Építési Szabályzatot. Jelenleg azonban az
önkormányzatnak nincsenek teljes körû ismere-
tei a legutolsó változatról, így arról sem, hogy az
megfelel-e az építési elõírásoknak.

Az építési szabályoknak való megfelelés a Csi-

kós udvarban létesítendõ lovas bemutatóhely
esetében is kérdéses. Januárban a kerület Város-
fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elõtt
egy olyan tervet mutattak be, amely egyáltalán
nem felelt meg a Kerületi Építési Szabályzat elõ-
írásainak – a területre egy zárt, fedett lovas-csar-
nokot is magában foglaló, a szomszédos várfalak
fölé magasodó beépítést képzeltek el. Az elképze-
lést azóta elvetették, de az új tervet nem ismertet-
ték. A Szárazárokban kialakítandó madárröpdé-
rõl eddig semmilyen érdemi információt nem
szolgáltattak a projekt gazdái.

A kormányhatározatban megjelölt beruházá-
sok többsége még mindig alapos indoklásra szo-
rul a hasznosság és szükségesség szempontjából.
Kérdéses például, hogy indokolt-e közel félmilli-
árd forintot a Palota egyébként mûködõ
Oroszlános udvarának és történelmi tereinek re-
konstrukciójához szükséges kutatásokra és terve-
zésekre költeni, amikor a vári utak és mûemlék
épületek rendbetételére nincs forrás, vagy a
Mátyás-templom felújítása a gyéren csörgedezõ
források miatt évekre elhúzódik. A jelenlegi is-
meretek alapján egyértelmû, hogy a rendeletben
deklarált beruházások nincsenek megfelelõen

elõkészítve: a kiemelt beruházásnak egyáltalán
nem tekinthetõ színpad-építésen, és a romterüle-
tek megkutatásán, konzerválásán kívül egyetlen
olyan terv sincsen, amely jogerõs építési enge-
déllyel rendelkezne. Esetleges engedély birtoká-
ban is bizonytalan a Vízhordó lépcsõ helyreállítá-
sa (ez része az Ybl-bazár rekonstrukciójának, amit
viszont egy peres eljárás hátráltat), és a Szent
György térre vonatkozó elképzelést is egy közterü-
letrendezési tervvel kellene legalizálni. Megjegye-
zendõ, hogy még most sem áll rendelkezésre
olyan, a Budavári Önkormányzattal egyeztetett
hatástanulmány, amely a tervezett fejlesztésekkel
egyidejûleg meghatározná a Palotanegyedben és
környezetében szükséges beavatkozásokat és fej-
lesztéseket.

Minthogy az önkormányzat továbbra is fontos-
nak tartja, hogy a Palotanegyed és az ahhoz tarto-
zó területek megújulása az állam és a kerület kö-
zös irányításával történjen meg, ennek nyomaté-
kosításaként egy határozatot fogadott el a képvi-
selõ-testület. Ebben a képviselõk jelezték: válto-
zatlanul támogatják, hogy a budai Vár megújítása
kiemelt kormányzati figyelmet kapjon, állami és
uniós pénzügyi forrásokat biztosítsanak a terület
rendezésére és fejlesztésére; ugyanakkor értetlen-
ségüket fejezték ki amiatt, hogy a vári beruházáso-
kat az általános eljárási szabályok alól egy kor-
mányrendelettel kivonták. A szélesebb tulajdo-
nosi és közösségi kontroll érdekében kinyilvání-
tották a Budavári Önkormányzat azon szándé-
kát, hogy ügyfélként részt kíván venni a vonatko-
zó hatósági eljárásokban. Javaslatot tettek arra,
hogy a Palotanegyedet érintõ elképzelések indo-
koltságát külön-külön vizsgálják meg és a véglege-
sen elfogadott projektelemeket az egyedi hatósá-
gi engedélyezési eljárásokat követõen ne a komp-
lex fejlesztés részeként, hanem egyedi beruházá-
sokként valósítsák meg, továbbá indítványozták,
hogy a vári területekre vonatkozó új fejlesztési
koncepciókat az önkormányzattal egyeztetve, tér-
ben és idõben ütemezve, egymásra tekintettel ál-
lítsák össze. A képviselõ-testület felkérte a kor-
mányt, hogy az elõbbiek szerint összeállított új
tervet május 30-ig véleményezésre küldje meg a
Budavári Önkormányzatnak. -a- 

Madarak és fák napja a kerületben
Május 10-én délelõtt 10 órától az I. kerületi Franklin utcai játszóté-
ren a Budavári Mûvelõdési Ház rendezésében megünnepeljük a
Madarak és Fák napját, ahol természetvédõ civil szervezetek segít-
ségével ismerhetik meg a gyerekek az élõvilág érdekességeit, a jó
hangulatról pedig Navratil Andrea népdalénekes és Demeter
László kobzos gondoskodik. A rendezvény védnöke: dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester. A játékos ismeretterjesztõ rendezvényen el-
sõsorban a gyerekek figyelmét hívjuk fel arra, hogy a város köze-
pén, a kõrengetegben meg kell becsülni minden fát, fûszálat, nem
is beszélve a körülöttünk élõ állatokról, legyenek azok bogarak,
madarak, emlõsök.

Ingyenes koncert a Városházán
Május 25-én vasárnap 17.00 órakor ingyenes hangversenyt ad a
Purcell Kórus a Városházán.(I. ker., Kapisztrán tér 1.) Mûsor: Franz
Schubert: An die Sonne D. 439, Ständchen D. 920, Gondelfahrer D.
809, Des Tages Weihe D. 763, Johannes Brahms: Liebeslieder-
Walzer Op. 52. A Purcell Kórus tagjai: Ballabás Aliz, Fekete Andrea,
Halmos Eszter, Kálmánchelyi Andrea, Pintér Ágnes, Szappanos Edit,
Dévényi Judit, Puskás Eszter, Rém Gabriella, Patay Péter, Kálmán
László, Mészáros Péter, Pászti Károly, Tõkés B. Ferenc, Bán
Domonkos, Benkõ Pál, Bodóczky Miklós, Vashegyi György, Mészáros
Bernadett, Rédai Csinszka.Vezényel: Szutrély Katalin. A Purcell
Kórus kiemelt támogatója a Budavári Önkormányzat. 

Testvérvárosi delegáció Budaváron
Budavárra látogatott a franciaországi Carouge, testvérvárosunk de-
legációja. A látogatás apropója a testvérvárosi együttmûködés 15.
évfordulójának ünnepe. Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a
Városházán díszvacsorán fogadta Marc Nobst Carouge polgármes-
terét. A delegáció többek között budapesti városnézésen, visegrádi
hajókiránduláson, parlamenti látogatáson vett részt, meglátogatta a
Terror Háza és a Tabáni múzeumokat valamint látogatást tett a
Petõfi Gimnáziumban.

Röviden

Közterületrendezési Tervet fogadott el a képviselõ-testület a
Szentháromság térre, a Palotanegyed tervezett fejlesztésével kapcsolat-
ban pedig kinyilvánították: a terület megújítását állami és önkormány-
zati irányítással szükséges elvégezni. Döntöttek a Budavár Díszpolgára
cím adományozásáról is, a kitüntetést idén Jánosa Domokos atya veheti
majd át május 21-én a Kerület napján, a Városházán.

A képviselõ-testület április végi ülésén elsõként a tavalyi költségvetés
végrehajtásáról és a vagyon alakulásáról szóló beszámolót, illetve a
2007. évi pénzmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot tárgyalta.
Dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató beszámolójából kiderült:
a külsõ források csökkenése és a vártnál magasabb infláció ellenére az
önkormányzat eleget tudott tenni valamennyi kötelezõ és önként vál-
lalt feladatának. Jelentõs tartalékkal zárták a tavalyi évet, mely kiadási
megtakarításokból, valamint a feladatok, illetve a kifizetések áthúzódá-
sából adódott. 

Dr. Lovász Gabriella (MSZP) pozitívumként értékelte, hogy áthatja a
takarékosság az önkormányzat gazdálkodását, s az intézményi raciona-
lizálások meghozták a várt eredményt, ugyanakkor kevesellte a
Halászbástya-belépõkbõl származó bevételt. Gecse Gábor (SZDSZ) sze-
rint indokolatlanul magas a tartalékok összege a nem teljesült feladatok
tükrében, emellett úgy vélte: nagyobb bevételt lehetne realizálni a köz-
terület-használati díjakból, a parkolóhelyek hasznosításából. Tímár
Gyula (Fidesz-KDNP) azt hangsúlyozta, hogy az önkormányzati vagyon
gyarapodott, a kedvezõ likviditási helyzet miatt a kamatbevételek is nõt-
tek - mindez hozzájárult a kiegyensúlyozott gazdálkodáshoz.

Dr. Lukácsné Gulai Anna az észrevételekre reagálva jelezte: az el-
múlt évben tíz alkalommal ellenõriztették a Halászbástya beléptetési
rendszerét, de egyszer sem találkoztak visszaéléssel vagy szabálytalan-
sággal. A parkolóhelyek hasznosításából az utóbbi idõben növekszik
az önkormányzat bevétele - a javuló kihasználtság révén idén várható-
an már 200 millió forintot meghaladó bevételhez juthatnak a
Centrum Parkoló Kft-tõl. Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a
pénzügyi igazgató által elmondottakhoz hozzátette: az Állami Szám-
vevõszék áttekintette az önkormányzat tavalyi gazdálkodását, amit át-
láthatónak, jogszabályszerûnek, s számos vonatkozásban példaszerû-
nek minõsítettek.

A képviselõk hosszas vitát követõen elfogadták a tavalyi év gazdálko-
dását összegzõ beszámolót, majd ezzel összefüggésben jóváhagyták az
idei költségvetési rendelet módosítását: a 2007-es pénzmaradvánnyal
növelték az egyes feladatok végrehajtásához elkülönített pénzügyi kere-
teket.

Szentháromság tér: gyalogosok elõnyben

Mivel a Mátyás-templom felújításával párhuzamosan, az épület szom-
szédságában egy terepszint alatti belépõ-árusító hely is kialakításra ke-
rülne, illetve igény merült fel arra, hogy a templom körül a közterüle-

teket is rendbe tegyék, az önkormányzat Közterületrendezési Tervet
fogadott el a Szentháromság térre. A terv szerint a tér rendezése során
nagyobb területet kapnának a gyalogosok, s kevesebbet az autók: a
Magyar Kultúra Alapítvány székháza elõtt az átközlekedés és a parko-
lás megszûnne, ott összefüggõ gyalogosfelületet alakítanának ki.

Dr. Apagyi Barnabás vári képviselõ (Fidesz-KDNP) méltatta a Szent-
háromság tér rendezésének koncepcióját, szerinte az új fasorok, pihe-
nõhelyek, teraszok emelni fogják a Vár szívének látványát, színvonalát.
Úgy vélte: a terv egyaránt figyelembe veszi az itt élõk és a turisták igé-
nyeit. Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester azt emelte ki, hogy lénye-
gesen humanizáltabb környezet jöhet létre a jelenlegihez képest, to-
vábbá a Közterületrendezési Terv hozzásegít ahhoz, hogy a Vár fejlesz-
tése összehangoltan, s ne ötletszerûen valósuljon meg.

Vonják be a kerületet a Palotanegyed fejlesztésébe!

A képviselõ-testület határozatot fogadott el annak kinyilvánítására,
hogy a Budavári Önkormányzat közre kíván mûködni a Palotane-
gyed fejlesztését célzó beruházások engedélyezési eljárásaiban – a
kormány ugyanis egy rendeletével „kiemelt jelentõségû ügynek”
nyilvánította a projektet, s így a szakhatósági feladatokat a kerülettõl
a Közigazgatási Hivatal regionális szervéhez utalta. Dr. Nagy Gábor
Tamás a határozati javaslat háttereként elmondta: nem mindegy, mi-
lyen hatékonysággal használja fel az állam a vári terület fejlesztésére
szolgáló 10 milliárd forintos beruházási keretet. Ezért kérik a kor-
mányt, hogy a lehetõ legjobb döntés meghozatala érdekében az ön-
kormányzattal is folytasson érdemi egyeztetést (ez elmaradt az elmúlt
egy évben), s hogy vonják külön engedélyeztetési eljárás alá az egyes
beruházási elemeket.  

A képviselõk vita nélkül jóváhagyták az önkormányzat intézményei-
ben végzett tavalyi ellenõrzésekrõl szóló tájékozatót, a Habilitációs
Fejlesztõ Központ elmúlt évi mûködési beszámolóját, illetve a gyámha-
tósági, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értéke-
lését, szintén a 2007. évrõl. A kerületi közalapítványok tavalyi tevé-
kenységérõl szóló beszámolók  kritikai észrevételek mellett kerültek el-
fogadásra. Az I. kerületi Közbiztonsági Közhasznú Közalapítvány le-
mondott kuratóriumi tagjának, Görbe Attila helyére dr. Czirják
Róbertet választották meg.

Díszpolgári címet kap Jánosa Domokos atya

Zárt ülésen döntöttek  a képviselõk a Budavár Díszpolgára cím adomá-
nyozásáról, a kerületi polgárok ajánlásai alapján. A kitüntetést idén
Jánosa Domokos atya, a Felsõvízivárosi Szent Anna templom plébáno-
sa veheti át, aki az 1980-as évek közepétõl az ifjúsági csoportok szerve-
zése és a felnõttek lelki segítése révén igen sokat tett a kerületben lakók
közösséggé formálásáért. Az ünnepségre Budavár visszafoglalásának
évfordulóján, május 21-én, 17 órakor kerül sor a Városházán.           -d-  

Keveset lehet tudni a Palotanegyed fejlesztését célzó állami beruházásokról

Mire megy el tízmilliárd forint?

Felhívjuk a kerületi választópolgárok, I. kerületi székhelyû, illetve
tevékenységét részben vagy egészben az I. kerületben kifejtõ civil
szervezetek, kamarák, továbbá egészségügyi intézményvezetõk,
intézményi érdekképviseletek figyelmét, hogy a Budavári Sem-
melweis Ignác Díj 2008. évi díjazottaira 2008. május 31-ig tehet-
nek javaslatot.

A Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete a díj adományo-
zásával ismeri el az I. kerületben az egészségügyi, szociális ellátás
területén legalább öt éve kiemelkedõ munkát végzõ személyeket,
akik hozzájárultak az ellátás színvonalának emeléséhez. 

Várjuk az indoklást is tartalmazó írásos javaslatokat, melyeket
legkésõbb 2008. május 31-ig lehet benyújtani az I. kerületi Pol-
gármesteri Hivatal Népjóléti Irodáján (1014 Budapest, I. Ka-
pisztrán tér 1.) Információ: Mezei Katalin és Kelemen Ágnes (tel:
458-3028).                              Budavári Önkormányzat Népjóléti Iroda 

Felhívás a  Semmelweis-díj 
2008. évi díjazottainak jelölésére
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Régiekre emlékezve

Piros pünkösd 
napján
Húsvét után ötven nappal ünnepeljük pünkösdöt.
Míg a karácsony és a húsvét szinte mindenki számá-
ra ünnep, amit a nem vallásos, sõt magukat ateistá-
nak valló emberek is megülnek, a pünkösd csak a hí-
võ keresztények számára bír jelentõséggel. A fogyasz-
tói társadalom, mely karácsonykor, sõt kisebb mér-
tékben húsvétkor is a vásárlást, költekezést szuggerál-
ja az emberekbe, a pünkösddel nem tud mit kezdeni.

Pedig régen a pünkösd is sokkal jelentõsebb, hang-
súlyosabb ünnepnek számított. Az ószövetségben a
befejezett aratást ünnepelték ekkor és a törvényadás
ünnepe volt. Az újszövetségben a Szentlélek eljöve-
telének és az egyház megszületésének emléknapja
pünkösd. A Szentlelket fehér galamb alakjában
szokták ábrázolni, de tüzes lángnyelvek képében is.
A Biblia szerint pünkösd napján együtt ünnepeltek
a tanítványok. Egyszer olyan zúgás támadt, mintha
heves szélvész közeledett volna és betöltötte a házat,
majd lángnyelvek jelentek meg. „Mindannyiukat el-
töltötte a Szentlélek, és különbözõ nyelveken kezd-
tek beszélni, ahogy a Lélek szólásra indította õket.”

Maga a pünkösd szó görög eredetû: pentecoste, öt-
venedik. Mint már húsvétkor szó volt róla, a mozgó
ünnepkör befolyásolja a pünkösd idõpontját is, leg-
korábban május 10-re, legkésõbb pedig június 13-ra
eshet. A húsvétvasárnapot követõ hetedik napot fe-
hérvasárnapnak nevezik. A nagyszombaton megke-
resztelt hívõk nyolc napig fehér ruhát viseltek és ek-
kor, fehérvasárnap vetették azt le.  Az ezután követ-
kezõ öt vasárnapot latin szóval jelölik, akárcsak a
húsvét elõttieket, az elnevezés a latin miseszöveg elsõ
szava. Misericordia (irgalom), Jubilate (ujjongjatok),
Cantate (énekeljetek), Rogate (könyörögjetek) és
Exaudi (meghallgatás). Az ezt követõ, a hetedik va-
sárnap már pünkösdvasárnap. Ezután hét nappal
van Szentháromság vasárnapja, és ezzel a nappal le-
zárul a pünkösdi ünnepkör.

A népszokásokban is széles körben dívik pünkösd
megünneplése, legjelentõsebb a pünkösdi királyvá-
lasztás. A legügyesebb, legderekabb legény, aki kü-
lönbözõ próbákat állt ki, pünkösdi király lesz, ilyen
minõségben tisztelik kerek egy esztendeig, a falu
kocsmájában pedig ingyen ehet-ihat ezidõ alatt.
Jókai regényében, az „Egy magyar nábob”-ban van
szemléletesen leírva egy pünkösdi királyválasztás.

Növényeink közül egyik legszebb, a pünkösdi ró-
zsa - bazsarózsa - ilyenkor nyílik ki teljes pompájában.

Néhány helyen él még a pünkösdölés szokása: a
nagyobb lányok körbevesznek egy kicsit, õ a pünkös-
di királyné, fátyollal, koszorúval. Házról-házra jár-
nak a faluban és dalokat énekelnek, részben egyházi-
akat, részben világiakat. Ezt a szép népszokást dolgoz-
ta fel Kodály Zoltán „Pünkösdölõ” címû mûvében
és tette világszerte népszerûvé. Kevesen tudják, hogy
ez a dalciklus szûkebb pátriánkhoz kötõdik, hisz
Kodály a Szilágyi Erzsébet Gimnázium kórusának ír-
ta 1929-ben. „A Szilágyi Erzsébet leánylíceum ének-
karának és mesterének B. Sztojanovics Adrienne-
nek” - így szól a dedikáció.

Közel nyolcvan éve már, hogy szerte a világon, de
leginkább itt nálunk felharsan a kórus: Piros pün-
kösd napján mindenek újulnak, a kertek, a mezõk
virágba borulnak. Jó legény, jól megfogd lovadnak
kantárját, hogy le ne tiporja a pünkösdi rózsát!

Szép tavaszt, szép ünnepet mindnyájunknak!
R. Dékány Mária

Meghívó rendkívüli klubnapra
Mivel a Várnegyed Galéria május második hetében zárva tart, a
Budavári Lakosok Szövetsége (BLSz) legközelebbi klubnapját -
a szokástól eltérõen május 20-án, kedden tartja. Kérjük, tájé-
koztassák ismerõseiket is!
Beszélgetés és film 1968-ról
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyvtárában (I.
ker., Krisztina krt. 87-91.) május 20-án, kedden 18 órakor
1968-ról  beszélget: Heller Ágnes filozófus, Fodor Tamás rende-
zõ és Göbölyös N. László történész, író. A Tabán moziban (I.
Krisztina krt. 87-89.) május 20-án, 20.15 órakor Fényes szelek
- Jancsó Miklós 1968-ban készült alkotása látható. Május 21-én
20 órakor: Egy régen látott meglepetés-film a 68-as diákláza-
dásról…
Pályázat diákoknak
A Reneszánsz év alkalmából a Fõvárosi Szabó Ervin könyvtár
budai könyvtárai közös pályázatokat hirdetnek:

1. „Mátyás király udvarában jártam” címmel, mûfaji megkö-
tés nélkül, maximum 3 A/4-es oldal terjedelemben várjuk az úti
beszámolókat. A reneszánsz formai jegyeket (pl. iniciálé) méltá-
nyoljuk!

2. „Milyen király volt õ?” címmel Mátyásról szóló mese „diafil-
mes” feldolgozását várjuk.   

A megrajzolt és feliratozott diakockák 15x20 cm-es méret-
ben készüljenek, összefûzött formában. Minimum 8, maximum
15 kocka lehet egy mese. A pályamûvek leadhatók a Márai
Sándor Könyvtárban, (1016 Krisztina krt. 87-91., tel.:356-
4694) vagy más budai könyvtárban. A pályamûvek leadási ha-
tárideje: 2008. június15. Eredményhirdetés, díjátadás: 2008.
november 19.

Röviden

Elképzelni is alig lehet azt a gyönyörû korsza-
kot, amikor a királyi lakhelyet kerubfejes
oromzat díszítette, és a majolika padlócsempén
színes címerek árulkodtak a palota tulajdono-
sáról. A Várnegyed Galériában április 17-én
megnyílt Reneszánsz építészet Magyarországon
címû fotókiállítás a 15. század legjelesebb hazai
emlékeit mutatja be.

Kályhacsempék, dombormûvek és várfalak -
az esztergomi bazilika Bakócz-kápolnája, a vi-
segrádi palota Hercules kútja, a Fellegvár,
Salamon tornya illetve a sárospataki vár árkád-
sora - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal fo-
tótárának válogatott fényképfelvételein is látvá-
nyosan mutatják, hogy a reneszánsz virágkora -
a 15. századi európai mûvészet – a késõbbi
pusztítások ellenére is európai értékû jeleket
hagyott Magyarországon. Sebõ Ferenc énekes,
zenemûvész, a megnyitóünnepség vendége
nem véletlenül választotta éppen e század legje-
lesebb hazai költõjének, Janus Pannoniusnak
Pannonia dicsérete címû versét, amelyet lati-
nul és magyarul, tekerõlant kísérettel adott elõ.
Az Állami-díjas mûvész, népzenekutató, a
Hagyományok Háza szakmai igazgatója, ezúttal
új oldaláról is bemutatkozott. Nem felejtve ere-
deti hivatását - hiszen építészmérnökként vég-
zett a mûegyetemen - kedvtelésbõl, ám komoly
elõtanulmányokat folytatva, rekonstruálta, és
lego elemekbõl felépítette a budai Vár rene-
szánszkori mását. Dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester köszöntõjében Sebõ Ferencet a meg-
nyitó spritius rectoraként (szellemi irányítója-
ként) üdvözölte, sõt, a muzsikust homo ludens-
nek (játékos embernek) nevezte, aki folyamato-
san próbálgatja a különféle lehetõségeket, hi-
szen tudja, hogy valamennyi mûvészeti ág a lé-
lekhez szól. Ilyen mûvészet az építészet is - a

mérnök megtervezi a házat, amit az emberek
késõbb belaknak. Sebõ Ferenc ezúttal nem gyu-
faszálból, hanem legóból rekonstruálta a törö-
kök által elpusztított reneszánszkori budai
Várat. Évszázadok óta csupán lelettöredékek
utalnak arra, hogy milyen is lehetett az eredeti
palota. A legó-vár a gyerekek örömére is szol-
gált, mert „ihletet nyerve” a mûtárgyként kiállí-
tott kompozícióból, a galéria számukra kialakí-
tott területén, maguk is elkészíthették a saját
tervezésû legó-kastélyukat.

1572-ben megjelent egy
könyv, Georg Braun kölni ka-
nonok és Franz Hogenberg
rézmetszõ városképeket bemu-
tató munkája, amelyben szere-
pel a Buda nyugatról címû réz-
karc. A legó-vár e metszet alap-
ján épült. A falakon jól látsza-
nak a török háborúk elõttrõl
való régi, négyszögletes, ma-
gyar bástyák, és hiányoznak a
ma látható körbástyák, ame-
lyek a török kor hagyatékai. A
régi Szent György téren - amely
a Mátyás kút elõtti udvaron te-
rült el - hatalmas hippodrom
volt, ahol vásárok, kivégzések,
lovagi tornák zajlottak. Ezt dél-
rõl Zsigmond Friss palotája
határolta. A palotát több pár-
huzamos fal keretezte, ame-
lyek között rekeszek, szorítók
voltak. Így ha az ellenség átjutott a külsõ falon,
a vár védõi mindenhonnan tudták õket lõni,
csapdába kerültek. Az egész falat végigrakták
fából ácsolt gyilokjáróval, amely végigfutott az
egész vár mentén. Nemcsak az õrség vette hasz-

nát, kellemes, szellõs hely lévén állítólag
Mátyás is szívesen költötte el ott a vacsoráját,
sõt arról is van adat, hogy egyes szakaszokon a
könyvfestõk mûhelyeit helyezték el. A Duna
felõli oldalon ma is látható a falrendszer víz-
partig nyúló része, amelynek a vízhordás biz-
tonsága miatt volt különös jelentõsége. Sok
épületrész ma is azonosítható; köztük a fiator-
nyokkal és a sisakján koronával díszített István
torony. A tövében áll a kincstár épülete a sa-
roktoronnyal, ennek az alsó szintje ma is meg-

van. Emellett balra látható az a négy nagy bolt-
ív is, amelyek Mátyás függõkertjét tartották a
Budapesti Történeti Múzeumba vezetõ déli
nagy lépcsõ mellett. A következõ, Zsigmond-
féle nagy udvaron látható a Friss palota tömb-
je, mellette a Mátyás által megkezdett, de soha
be nem fejezett nagy reneszánsz palota, nyugat-
ról a Zsigmond király építette hírhedett
Csonka torony zárja a teret, amelynek ma csak
az alaprajza látható az Oroszlános kapu elõtt.
Börtön volt benne, amelyben magyarok és tö-
rökök is raboskodtak. Sebõ Ferenc korabeli
idézetekkel színesítette elõadását, amelynek
hallgatása közben a jelen lévõ gyerekek maguk
is várépítésbe fogtak. 

* * *A Budavári Önkormányzat Várnegyed Galériája
tisztelettel meghívja a kerület lakóit a Mátyás 550
címû gyermekrajz kiállításának megnyitójára
2008. május 15-én 17 órára. Köszöntõt mond: dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester. A kiállítást
megnyitja: Mózessy Egon a rajz munkaközösség
vezetõje. Közremûködnek: A Lisznyai utcai Álta-
lános Iskola és a Farkas Ferenc Zeneiskola diák-
jai.A kiállítás megtekinthetõ 2008. május 16-tól
június 27-ig (I. Batthyány u. 67. Nyitva: kedd-
szombat, 11.00-18.00). R. A.

Reneszánsz építészet fotókon és legóból

A sárospataki vár

Sebõ Ferenc legó elemekbõl rekonstruálta a reneszánszkori budai Várat

A Lisznyai utcai Általános Iskola kórusa

- A reneszánsz korban történt meg az a zenetörténeti fordulat, amikor
a zene kilépett az egyház falai közül és világivá vált – emelte ki köszön-
tõjében dr. Nagy Gábor Tamás polgármester. Az irodalomhoz és a
szobrászathoz hasonlóan a zenei is felfedezte az antik szépségideált,
hogy új erõre kapva a társas érintkezés egyik meghatározó elemévé vál-
jék. Széles körben elterjednek a nyomtatott kották, új hangszerek szü-
letnek, megalapozódik a barokk hangszeres muzsika. A társas zene a
mindennapok részeként a kor lelkületét fejezte ki, hidat verve az egyes
emberek között. Ez a lelki közösség az, ami összeköt minket a rene-
szánsz emberekkel és egységbe forraszt történelmünkkel. Budavár
Önkormányzata vállalt feladatának tekinti, hogy a reneszánsz eszmék
jegyében segítse a ma fiataljait tehetségük kibontakozásában.

A reneszánsz mûveket megszólaltató koncerten a Farkas Ferenc
Zeneiskola növendékei, a Lisznyai utcai Általános Iskola kórusa, a
Szilágyi Erzsébet Gimnázium énekkara, a Kodály Zoltán Magyar
Kórusiskola együttesei és a Budapesti Vándor Kórus léptek fel nagy si-
kerrel.  

Hunyadi szavalóverseny 
Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulója és a Reneszánsz év alkal-
mából, hagyományteremtõ szándékkal nagyszabású szavalóversenyt rende-
zett a Szilágyi Erzsébet Gimnázium. Az Arany János Hunyadiakról szóló
balladáit központba állító versenyen harminc budapesti iskola negyven-
négy tanulója vett részt. 

A verseny megnyitóján Sediánszky János alpolgármester köszöntötte a di-
ákokat és felkészítõ tanáraikat, majd dr. Nagy Gábor Tamás szólt a
versenyzõkhöz.Mint kiemelte, a jelentkezõk nagy száma ékes példája an-
nak, hogy van még fogadókészség a mai fiatalokban a kultúra és a mûvé-
szetek iránt. 

Régen arra ösztönözték a diákokat, hogy minél több verset tanuljanak
meg. A többség nem értette akkor miért van erre szükség, csak felnõttként
fedezte fel a verstudás jelentõségét. A költeményekbõl vett mélyen rögzült
szavak, szófordulatok memoriterként egész életünkben elkísérnek. Idõrõl
idõre elõbukkannak elménk mélyérõl és támaszt nyújtanak akkor, ami-
kor senki másra nem számíthatunk. Ilyenkor nyernek értelmet az egykor
megtanult sorok, hogy utat mutatva átsegítsenek életünk nehéz szakasza-
in. A vers igazi talánya éppen az, hogy az emberi élet folyamán más és más
arcát mutatja. Éppen ezért nem létezik jó és rossz szavalat, ami szívbõl jön
az a helyes interpretáció. Mert a vers nem felolvasva, hanem szavalva él iga-
zán, ahogyan Kányádi Sándornak mondta egyszer egy erdélyi kis falu di-
ákja: a vers az, amit mondani kell.   

A jelentkezõknek az elõre megadott Arany versek mellett egy szabadon
választott, a magyar történelem jeles alakját vagy eseményét feldolgozó, a
nemzeti érzületet erõsítõ költeménybõl kellett felkészülniük. Az elsõ for-
dulóban az Arany balladakör költeményei hangzottak el, majd a zsûri ál-
tal kiválasztott versenyzõk a mindent eldöntõ második fordulóban a ma-
guk választotta versekkel szálltak harcba a gyõzelemért. 

* * *A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban április 11-én lezajlott fõvárosi
szavalóverseny helyezettjei:

9-10. évfolyamos tanulók: 1. helyezett Turai Dániel (Árpád Gimnázium),
2. helyezett: Burján Szilárd (Hunfalvy János Fõvárosi Gyakorló
Közgazdasági Szakközépiskola), 3. helyezett Pálya Pompónia (Dr. Hetényi
Géza Humán Középiskola). Különdíjban részesült: Bajnok Balázs

11-12. évfolyamos tanulók: 1. helyezett Bottyán Ivett (Szent István
Gimnázium), 2. helyezett: Molnár Annamária (Árpád Gimnázium), 3. he-
lyezett Balogh Ágnes (Német Nemzetiségi Gimnázium). Különdíjban része-
sült: Tamási Nikolett.

Reneszánsz kórusok 
találkozója a Szilágyiban

A Mátyás 550 rendezvénysorozat keretében Reneszánsz Kórus- és
Hangszeres Találkozót szervezett az emlékév ifjúsági programjait ko-
ordináló Szilágyi Erzsébet Gimnázium a Hadtörténeti Múzeumban,
a Budavári Önkormányzat támogatásával. 



(Folytatás az 1. oldalról.)
A kanonok atya ünnepi beszédben emlékezett
meg Mátyás királyról: 550 évvel ezelõtt, amikor
Hunyadi Mátyást távollétében a magyar rendek
királlyá választották, a magyar szent korona nem
volt az országban. Mátyás Prágában raboskodott.
A magyar történelemben már nem egyszer elõ-
fordult hasonló eset, és az uralkodók rendre más
koronákkal koronáztatták meg magukat. A szent
koronát hatalmas ellenfél, III. Frigyes német-ró-
mai császár bitorolta. Az ifjú király uralkodói zse-
nialitása elõször abban az aktusban csillant meg,
amellyel a szorult helyzetben átvette Magyar-
ország kormányzását. Korona nélkül hat évig kor-
mányzott. 

A messze földrõl érkezõ, választott ki-
rály nagy pompával vonult be Budára. 

A Nagyboldogasszony-templomába
lépve ez a kimagasló képességû fiatalem-
ber új gesztusokat gyakorolt. Nem volt
pót-korona, a koronázás látszatát is elke-
rülték. A választott király egyszerûen hó-
dolt a Magyarok Nagyasszonya elõtt.
Ezzel nagy elõdök nyomába lépett, hi-
szen a nagyapjának vallott Zsigmond ki-
rály is itt adott hálát gyõzelmeiért, és a
zsákmányolt zászlókat a falakra függesz-
tette. Második elõdje, I. Ulászló, is ide
jött nyíl ütötte sebével a Balkán csatame-
zejérõl, és mezítláb vonult serege élén,
hogy arcra borulva adjon hálát a Nagy-
boldogasszony oltára elõtt. De korának legna-
gyobb hõsére is emlékezett, hiszen gyõzelmei
után ide vonult pálmaágakkal koszorúzott öltö-
zetben Mátyás édesapja, Hunyadi János is. 

Három évvel késõbb, 1461-ben került sor a ki-
rály esküvõjére Podjebrád Katalin cseh király-
lánnyal. Nem volt kétséges, hogy az esküvõt itt, a
Boldogasszony oltára elõtt tartsák meg, jóllehet a
templomban - és ezt ma különösen jól el tudjuk
képzelni - építkezés folyt. Valószínûleg folyt már a
harangtorony építése, amely máig hirdeti Mátyás
dicsõségét. Mátyás a korabeli Magyarország talán
legkitûnõbb építészével, a kassai István mesterrel
építtette fel. A munkákkal csak 1470-re készültek
el, ezt az évszámot õrzi Mátyás címere is, amit a
tornyon helyeztetett el. 

Soha nem haszontalan a visszatekintés, ha a
múlt tükrében meglátjuk saját életünk reményét.
Meglátjuk, hogy Mátyás templomát ugyan szinte
minden nemzedéknek újra kellett építenie, de az
itt élõknek mindig elég hite volt ahhoz, hogy újra
és újra felépítse a falakat. Meglátjuk, hogy Mária
országa, amelyre Corvin Mátyás hitet tett – léte-

zik. És ha ebben a nemzedékben is akadnak tisz-
ták, hõsök, szentek, akkor most is képes lesz újjá-
épülni. Adja Isten, hogy úgy legyen! 

Az ünnepi beszédet követõen dr. Varjú Imre
május 1-jérõl, Szent József emléknapjáról, a csalá-
di élet megszentelésérõl is szólt. A szentmise áldo-
zással ért véget, majd az udvari kamarás kérésére
a Mátyás templomból elsõként az ifjú pár és kísé-
rete távozott. 

A Szentháromság téren reneszánsz lovagok és
dobosok csatlakoztak a menethez, amely a Sava-

nyú leves bástyán (a Tóth Árpád sétányon) vo-
nult át a Kapisztrán térre. A délutáni napfény-
ben fazekasok, fafaragók, cserepesek, bõrösök
és kosárfonók árulták portékáikat, és bizonyára
jól megjegyezték a napot, amikor Mátyás király
a nemes urak és úrhölgyek élén elhaladt elõt-
tük. A sokadalommá duzzadt társaság a dobok
ütemes hangjára jutott el a Magdolna torony
elé, ahol az udvari kamarás örömmel adta tud-
tára mindenkinek, hogy kik tartoznak a királyi
pár szûk kíséretéhez. - Hódolat Podjebrád
Györgynek az ifjú feleség atyjának, Szilágyi
Erzsébetnek, Mátyás édesanyjának, Janus Pan-
nonius költõnek, a történetíró Bonfininek, és
Kinizsi Pálnak, a Fekete sereg vezetõjének! -
szólt a bemutatás, és az említett személyek sor-
ban meghajoltak a közönség elõtt. 

A jelenkori Prága I. kerületének képviseleté-
ben Pavol Skrak úr röviden üdvözölte Budavár la-
kóit, önkormányzatának képviselõit, majd kö-
szönetet mondott, hogy jelen lehet a királyi frigy
évfordulóján.

Rubovszky Rita, a Hungarofest Kht ügyvezetõ

igazgatója mély tisztelettel szólította meg a ki-
rályi felséget és a nemzetes urakat, majd min-
den jelen lévõt arra buzdított, hogy 2008-ban,
a reneszánsz évében vegyenek részt azokon az
eseményeken, amelyek keretében az eredeti
helyszíneken újrajátsszák Katalin és Mátyás

esküvõjét. Jókívánságként megfo-
galmazta, hogy a közremûködõ-
kön legyen úrrá a reneszánsz életér-
zés, és látogassanak el a többi ki-
emelt rendezvényre is. 

Az esküvõi lakoma elõtt dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester öltö-
nyére reneszánsz köpenyt vetve
méltatta a királyt. Bevezetõben Di-
oklészt idézte, aki egykor azt mond-
ta: ha a vadállatok a zsarnokok, ak-
kor a szelídek a hízelgõk. Mindjárt
hozzá is tette, hogy hízelgésnek
nincs helye, hiszen a budai Vár né-
pe maga is hitet tett ura mellett,
amikor a Duna jegén tízezernyi to-
rokból kiáltotta: Éljen Mátyás ki-
rály! - Hencidától Boncidáig ma is

ugyanaz a remény élteti az országot. A jó fejede-
lemre ugyanis mindent rá lehet bízni, a kevésbé
jóra csak keveset, míg a rosszra semmit. -
Tanúsítjuk, hogy felséges királyunk rátermettsé-
gével igazolta: tudja, mi a jó az országnak. A jó fe-

jedelemnek még egy ismérve van: a kapott orszá-
got jobb állapotban adja át, mint ahogy kapta. 

Az uralkodó és az ország bizalma hasonlatos a
jó házassághoz. A házasság éltetõje a tiszta szere-
lem. Régóta tudjuk, hogy ha a datolyapálma mel-
lé nem kerül egy másik, akkor az árva növény el-
hervad. Mátyás asszonyát Janus Pannonius pécsi
érsek - akit a király a leendõ királyné kancellárjá-
nak nevezett ki - De Catharina regina Hungariae
címû epigrammájában így örökítette meg:
„Drága szerelmünket, cseh királynak szép ivadé-
kát/Atyja a csókjával, s anyja könnyeivel/Búcsúz-
tatja, s amint meglátja Pannóniát õ,/Megjelenik s
így szól Calliopea legott./Régi hazáddal együtt illik
neved is kicserélni:/Légy Kunigunda helyett már ez-
után Katalin.” 

Üdvözlõbeszéde végén a polgármester arra kér-
te a budaváriakat, hogy élvezzék a három napon
keresztül tartó programsorozatot, és oldódjanak
fel a reneszánsz hangulatban.

A köszöntõ után az ifjú pár a násznép élén a te-
rített asztalokhoz vonult, és megkezdõdött az es-
tig tartó lakoma és vigalom. Szabó Csilla dallal
lepte meg a vendégeket, majd a Tabulatúra együt-

tes jóvoltából zsonglõrök, mutatványosok és tán-
cosok lepték el a téren kialakított színpadot.
Késõbb Kónya István és Bognár Szabina fanfár-
illetve lant muzsikával szórakozta a közönséget,
végül a Zurgó együttes ropta a táncot.
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Reneszánsz vigasságok Budavárában

„(még) Egyszer volt Budán kutyavásár”
A fenti címmel pénteken és szombaton örökbefogadó napot tartott
az Európa parkban a Kutya-segélyszolgálat Közhasznú Alapít-
vány. Ezúttal csak néhány kutyust hoztak el, azonban az érdeklõ-
dõk jelenleg összesen ötvenöt, családoknál és kutyapanziókban el-
helyezett négylábú közül választhatják ki a nekik tetszõ házibará-
tot. Bár a cél a kutyák minél gyorsabb elhelyezése, az alapítvány
munkatársai alaposan megnézik, kinek adják örökbe az állatokat,
mottójuk “Megfelelõ kutyát a megfelelõ helyre!”. Többek között
felmérik lakhatási körülményeiket is annak érdekében, hogy min-
den kutya a neki megfelelõ családhoz kerüljön. Egy nagy testû és
sok mozgást igénylõ eb például nem való városi környezetbe vagy
idõs emberek mellé, nekik éppen ezért más fajtájú kutyákat ajánla-
nak. Sajnos van is mibõl választani, hiszen egyre több a gazdátla-
nul csavargó vagy éppen rosszul tartott, megunt kutya a városban.
Az alapítvány elsõsorban az utcáról menti az elcsatangolt vagy
balesetet szenvedett állatokat, de befogadja a fõvárosi gyepmesteri
telepen altatásra váró kutyákat is. A cél az, hogy segítsenek a bajba jutott kutyusokon és lehetõ leggyorsab-
ban új gazdát keressenek számukra. Amíg nem jön el a megfelelõ örökbefogadó, a kutyákat az alapítvány
tagjainál, illetve szimpatizánsainál, valamint állatpanziókban helyezik el, így kímélve meg az állatokat
a kutyatelepek viszontagságaitól. Átlagosan két-három hétig tart a gazdi-keresés, ez idõ alatt a kutyákat
mentálisan és fizikailag is alkalmassá teszik az örökbefogadásra. Sikeresnek mondható az alapítvány
munkája, hiszen közremûködésükkel évente 4-500 kutya kap új családot. Az alapítvány munkáját bárki
segítheti adója 1 százalékának felajánlásával, melynek módjáról, valamint a szervezet tevékenységérõl és
a gazdit keresõ kutyusokról a www.kutyasegelyszolgalat.hu/internetes oldalon található bõvebb felvilá-
gosítás. Az alapítvány telefonszáma: Mészáros Gabriella 06-20-593-7006.

Szonettfaragó- és költõviadal
A reneszánsz vígasságokhoz mindenkor hozzátartozott a verselés, amit ezúttal különleges vetélkedõ for-
májában tapasztalhattak meg a Kapisztrán térre érkezõk. A szonettfaragó- és költõviadalon négy fiatal
tehetséges verselõ, Szabó Marcell, Krusovszky Dénes, Ijjas Tamás és Pálffy András Gergely mérte össze tu-
dását a nagyérdemû publikum színe elõtt. A múzsa szerepét ezúttal Janus Pannonius, Egy dunántúli
mandulafához címû verse töltötte be, melyet tehetségükhöz mérten dolgoztak át a versenyzõk. Míg a köl-
tõk dolgoztak, a közönséget is bevonva Kukorelly Endre és Varró Dániel beszélgetett irodalomról, versrõl
de legfõképpen magáról a szonettrõl. Példákat is hoztak, Petrarcát idézték és felolvasták az alkalomra írt

szonettjeiket. Közben szó esett a két versszakból álló szonett felépíté-
sérõl, a témák változatosságáról és arról, hogy miért nem létezik sza-
bad vers. Kukorelly Endre szerint ugyanis igaz, hogy a költõi szöve-
gek formailag jórészt kötöttek, hagyományokat ápolnak, mégis a kö-
tetlen mûfajok szavai sem cserélhetõek fel önkényesen, mert azoknak
éppen ott van a helye ahová a költõ megálmodta. Éppen ezért szabad
vers nem létezik, csak a költõ szabadsága. Nem véletlen, hogy jambi-
kusban vagy hexameterben egy kis gyakorlással bárki képes verselni,
költõ mégis oly kevés van, mert ahhoz valami többletre is szükség
van. Ami a forma és a tartalom viszonyát illeti, Varró Dániel szerint
a téma az, ami meghatározza a szöveg mûfaját. Sokszor elõfordul,
hogy az ötlet csak akkor áll össze, ha a költõ megtalálja a hozzá tar-
tozó formát. Bár ezúttal adott volt a forma, a négy költõnek mégsem
okozott nehézséget gondolatait szonettbe önteni. Az elkészült mû-
vek nagy sikert arattak, nem volt tehát könnyû dolga a közönségnek
eldönteni, kinek ítélje oda az elsõ helyet. A választás végül egyhan-
gúan Ijjas Tamásra esett, így õ lett a modern kori reneszánsz vígassá-
gok koszorús költõje.  

A cseh lovagok esti tûzparádéja

Ijjas Tamás lett a költõviadal nyertese

Királyi lakoma a Kapisztrán téren

Daliás vitézek, lovagi tornák idézték fel a középkori hangulatot

A királyi párt dr. Nagy Gábor Tamás Budavár 
polgármestere és Pavol Skrak, Prága I. kerületének 
küldötte köszöntötte



Köszönhetõen a folyamatos közterületi rendõri jelenlétnek, vala-
mint a polgárõrség és a BRFK támogatásával megvalósuló bûn-
megelõzési akcióknak, az elmúlt két hétben jelentõsen csökkent a
kerület területén elkövetett bûncselekmények száma - tájékoztat-
ta lapunkat dr. Kesztyûs Rudolf ezredes. Sikeresek a gyorshajtók és
ittas vezetõk kiszûrését célzó közlekedésbiztonsági akciók, melyek
keretében az utóbbi hetekben hat vezetõi engedélyt vontak be.

A kapitányságvezetõ elmondta, hogy rablás vagy más súlyos bûn-
cselekmény nem történt, ugyanakkor a megelõzést célzó rendõrsé-
gi felhívások ellenére a kerület több pontján újra elõfordultak trükkös
lopások, illetve besurranásos lopások. A besurranó tolvajok tovább-
ra is a polgárok felelõtlenségét és hamis biztonságérzetét kihasznál-
va, a nyitva hagyott bejárati ajtókon, teraszokon és alacsonyabban
fekvõ ablakokon keresztül jutnak be a lakásokba. Az sem zavarja a
bûnözõket, ha a tulajdonos otthon tartózkodik, ilyenkor az elõszobá-
ban hagyott értékeket tulajdonítják el. Gyakran elõfordul, hogy az éj
leple alatt „dolgozó” tolvaj a lakás többi részét is átkutatja, miközben
a háziak mit sem sejtve a szomszéd szobában alszanak. Dr. Kesztyûs
Rudolf arra kéri a lakosságot, hogy ne adjanak esélyt a besurranó tol-
vajoknak, lakásuk ajtaját akkor is zárják kulcsra, ha éppen otthon
tartózkodnak, s ha nyugovóra térnek, lehetõség szerint a könnyen
elérhetõ ablakokat is tartsák becsukva. Különösen fontos, hogy a há-
zak kapuját nappal és éjjel is zárják kulcsra a lakók! 

Trükkös tolvajokat keresnek
Sajnos az utóbbi idõszakban több alkalommal fordult elõ trükkös lo-
pás a kerületben. Egyik alkalommal a bûnözõk az ELMÜ-re hivat-
kozva jutottak be az áldozat lakásába, ahol az idõs házigazdát arra
kérték, hogy a konyhai lámpát többször kapcsolja fel, mert csak így
tudják ellenõrizni az elektromos vezeték állapotát. A lakásban
egyedül tartózkodó tulajdonos eleget tett kérésüknek, így a ma-
gukra hagyott bûnözõk nyugodtan összeszedhették az otthon tar-
tott értékeket. Hasonló módszerrel terelték el a figyelmét annak a
kerületi polgárnak, akit ál-vízszerelõk arra kértek, hogy nyissa meg
fürdõszobájában a csapot és ellenõrizze a víz minõségét. Miközben
a gyanútlan áldozat a fürdõszobában foglalatoskodott a trükkös tol-
vajok zavartalanul kutathattak a lakásban. 

A rendõrség látókörébe került - képünkön látható - elkövetõk is
a jól bevált stratégiákat követik, magukat a közmû vállaltok alkal-
mazottjának vagy az önkormányzat munkatársának kiadva jutnak
be idõs áldozataik lakásába, de elõfordult, hogy személyes ismeret-

ségekre hivatkozva kértek bebocsátást. A bûnözõ páros nõ tagja
30-35 év körüli, körülbelül 170 cm magas, testes, melírozott hajú,
barna bõrû. Társa 180-185 cm magas, erõs testalkatú, szõke hajú,
„gyerekes” arcú 30 év körüli férfi.  

Meghosszabbított toborzás
Május végéig várja a rendõri pálya iránt érdeklõdõ, valamint a ren-
dészeti szakközépiskolában továbbtanulni szándékozó fiatalok je-
lentkezését az V. kerület Havas utca 5. szám alatt létrehozott tobor-
zóiroda. A jelentkezésekhez szükséges egységcsomag a toborzó-
iroda mellett a kerületi kapitányságon is átvehetõ, az érdeklõdõk
számíthatnak dr. Kesztyûs Rudolf ezredes közvetlen segítségére. 

Szállodai szarkát keresnek
Elõszeretettel látogatja a kerületi szállodákat, irodaházakat és köz-
intézményeket Sz. E., aki a dolgozók figyelmetlenségét kihasználva
igyekeszik minden mozdítható és értékes tárgyat magához venni.
Kedvelt módszere, hogy véletlenszerûen benyit a nyitva talált szál-
lodai szobákba, vagy irodába és ha üresen találja a helyiséget, ellop-
ja az ott talált értékeket. Szívesen járja a közintézményeket, könyv-
tárakat ahonnan a gazdátlanul hagyott tárgyakat emeli el. Az elkö-
vetõ már régóta „dolgozik” a kerületben, személyazonosságát
azonban csak most sikerült egyértelmûen megállapítani, miután az
egyik elegáns szálloda biztonsági kamerája rögzítette a recepció
elõtt elhaladó bûnözõt, aki ellen a rendõrség körözést adott ki. 

- K -

Kék hírek
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Kedves Szülõk!
A Budavári Önkormányzat ebben az évben is mûködteti a kerületi nyári napközis tábort.
Az I. kerületben élõ iskoláskorú (6-14 éves) gyermekek részére 8 héten keresztül kultu-
rált körülmények között szeretne gondtalan és tartalmas vakációt biztosítani. 

AA  ttáábboorr  hheellyyee:: I. kerület Czakó utca 2-4.
TTeelleeffoonn:: 375-03-36, 06-30-254-3016
ÜÜzzeemmeelltteettééss:: 2008. június 23-tól 2007. augusztus 15-ig /8 tábori hét/
AA  ffooggllaallkkoozzáássookk  iiddõõttaarrttaammaa::  8-16 óráig, pénteken 8-15 óráig.
ÜÜggyyeelleetteekk  aa  ttáábboorrbbaann:: reggel 7-8 óra között, délután 17 óráig /pénteken 16 óráig/
SZOMBATI NAPOKON ZÁRVA!

AA  ggyyeerrmmeekkeekk  aa  ttáábboorrbbaa  éérrkkeezzhheettnneekk  ééss  ttáávvoozzhhaattnnaakk::
11..  sszzüüllõõii  kkíísséérreetttteell  kköözzvveettlleennüüll  aa  ttáábboorrbbaa,,
22..  ttaannáárrii  kkíísséérreetttteell  //ttöömmeeggkköözzlleekkeeddéésssseell//

reggeli gyülekezés: 7.30-7.45 óráig a Kosztolányi Dezsõ Általános Iskola és Gimná-
zium elõtt /Budapest, I. Attila út 135-137./
délutáni visszaérkezés az iskolához /Attila út/ 16 -16.30 óra között.

33..  ttaannáárrii  kkíísséérreetttteell  //ggyyaalloogg//
reggeli gyülekezés: 7.45-8.00 óráig a Horváth-kertben a játszótéren, délutáni visz-
szaérkezés a Horváth-kertbe 16-16.30 óra között.

Az étkezést a Junior Vendéglátó Vállalat biztosítja.
AA  ttáábboorrii  ééttkkeezzééss  bbeeffiizzeettéésséénneekk  rreennddjjee::

A június 23-tól  27-ig és június 30-tól 4-ig terjedõ idõszakra befizetés az iskolában.
A július 7-tõl 11-ig, július 14-tõl 18-ig és július 23-tól  27-ig terjedõ idõszakra befize-
tés a táborban június 24-25-én.
A július 28-tól augusztus 1-ig, augusztus 4-tõl 8-ig, és augusztus 11-tõl 15-ig terje-
dõ idõszakra befizetés a táborban július 15-16-án,
A táborban a befizetések keddi és szerdai napokon vannak.

Kérem, hogy a kedvezményekrõl kapott határozatokat illetve igazolásokat befize-
téskor hozzák magukkal.

AA  ttáábboorrii  pprrooggrraammookkrróóll::  
A tábor vezetõsége sokféle, az életkori sajátosságoknak megfelelõ, változatos prog-
ramot kínál a gyermekeknek, pl. sport, kulturális, kézmûves, egészségnevelõ, ka-
maszprogramokat stb.

EEggyyéébb  ttuuddnniivvaallóókk::
Kérjük a szülõket, hogy gyermekük részére - lehetõség szerint - BKV bérletet biz-

tosítani szíveskedjenek.
Az elsõ tábori napra  „közösségbe mehet” igazolást, valamint a TAJ kártya máso-

latát hozzák magukkal.
A tanulók egyedül csak írásos szülõi engedéllyel - az idõpont feltüntetésével - ér-

kezhetnek, illetve hagyhatják el a tábort. 
A tanuló betegsége esetén kérjük az ebéd lemondását, mely a hiányzás 3. napjá-

tól érvényesíthetõ.
A táborba hozott játékokért felelõsséget nem vállalunk!
Amennyiben gyermeke tábori elhelyezését kéri, a „Jelentkezési lap”-ot kitöltve az

„Adatlap”-pal együtt szíveskedjenek visszaküldeni az iskolába.
Fehér Ferenc igazgató,

Sport és Szabadidõközpont 

Nyári napközis tábor a Czakón

Jelentkezési lap
Kérem ........................................................................... nevû gyermekem elhelyezését
2008. június 23-tól augusztus 15-ig az alábbi idõpontokra:
jjúúnn..  2233  --  2277..,,                        jjúúnn..  3300    --  jjúúll..  44..,,                      jjúúll..  77  --  1111..,,                          jjúúll..  1144  --  1188..,,                jjúúll..  2211  --  2255..,,            
jjúúll..  2288  --  aauugg..  11..,,                  aauugg..  44  --  88..,,                            aauugg..  1111  --  1177..    

(a kért idõpont(ok) aláhúzandó(k))

Kérjük átgondoltan bejelölni a kért idõpontot, a felügyelet és a programok tervezhetõ-
sége érdekében.

AA  ggyyeerrmmeekk:: - egyedül érkezik,
- szülõi kísérettel érkezik a táborba,
- a Horváth-kertben gyülekezik /játszótér/,
- A Kosztolányi Dezsõ Ált. Isk. és Gimn. elõtt 
gyülekezik /I, ker. Attila u. 135-137/
(Kérjük, az Ön számára a legmegfelelõbb megoldást húzza alá.)

Amennyiben a táborozás alatt valamilyen probléma merülne fel a következõ címre il-
letve telefonszámra kérek értesítést:
Lakcím, telefon: ....................................................................................................................
Anyja neve, munkahelye, telefonszáma: ............................................................................
Apja neve, munkahelye, telefonszáma: ..............................................................................

Kérjük továbbá, hogy gyermeke esetleges krónikus betegségét, ill. gyógyszerérzé-
kenységét, hobbiját, kedvenc elfoglaltságát az alábbiakban jelezni szíveskedjék:
Gyermekem gyógyszert szed – nem szed (a válasz aláhúzandó)

Ha igen, milyen adagban: ................................................................................................
Esetleges gyógyszerérzékenység megjelölése: ............................................................

Gyermekemnek egészségügyi problémája van – nincs (válasz aláhúzandó)
Ha igen ismertesse:............................................................................................................

Gyermekem hobbija, kedvenc elfoglaltsága: ......................................................................
................................................................................................................................................

Az osztályfõnök megjegyzései: ............................................................................................
................................................................................................................................................

Adatlap
A tanuló neve: ........................................................................................................................
Iskolájának neve, címe:..........................................................................................................
Végzett osztálya:....................................................................................................................
Napi háromszori étkezés térítési díja: ..................................................................................

Isk.titkár vagy gyv. felelõs aláírása szülõ aláírása

Gyalogoljunk, 
kiránduljunk!
Megalakult a Tabáni Gyaloglók
Köre. Mindenkit - nemcsak tabá-
niakat - szeretettel várunk a túrá-
kon, aki szereti a természetet, védi
az egészségét. Hívjuk az idõseket
unokáikkal, kismamákat gyerme-
keikkel is, sõt a kirándulásokra ku-
tyusok is jöhetnek! 

Május 24. szombat: Normafa-
Makkosmária-Budakeszi, 6 km, 2
óra. Június 7. szombat: Norma-
fa-Jánoshegyi kilátó-Erdei pihe-
nõpark-Normafa, 7 km, 2 óra. Ta-
lálkozó - minden esetben - Moszk-
va tér, a 18-as villamosmegálló,
9.00 óra. 

Igény esetén a túrák lerövidíthe-
tõk, illetve meghosszabbíthatók.
Egyéb információ: dr. Szentiday
Klára: 375-8467.

Vecsey András, önkormányzati képviselõ
és Monspart Sarolta tájfutóbajnok,

Tabáni Spartacus 

Önkéntes munkát szervezett munka-
társainak a Vérmezõn a Magyar Tele-
kom. Április 26-án délelõtt csaknem
200 dolgozó és családtagjaik szorgos-
kodtak a parkban a Fõkert. Zrt. szak-
embereinek irányításával: cserjéket,
fákat, örökzöldeket ültettek, virág-
ágyást alakítottak ki, s mintegy 1300
virággal tették szebbé a Vérmezõnek a
cég székházával szembeni részét. Le-
csiszolták és újrafestették a padokat,
járdát söpörtek, eltávolították a par-
kot elcsúfító graffitiket, de nem ma-
radt el a cserjealjak kapálása és a sze-
metesek cseréje sem. A cég munkatár-
sai nem elõször vettek részt környeze-
tük szépítésében; építettek már ma-
dárlest, segédkeztek egy leégett oktató-
központ újjáépítésében, tavaly õsszel
pedig a Horváth-kertet tették rendbe.

Virágosítás a Vérmezõn

Ha nem kapja a lapot, 
hívja a terjesztõt!

06-20-419-8215



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..

14 ÉVE FOLYAMATOSAN mmûûkkööddõõ INGATLANIRO-
DA kkeerreess--kkíínnááll  eellaaddóó--kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt..  TTeelljjeesskköörrûû,,
ggyyoorrss,,  kkoorrrreekktt  üüggyyiinnttéézzééss..  TTeelleeffoonn::  331155--00003311;;  0066//3300--
99444400--008888,,  ee--mmaaiill::  aammaaddeexx@@aaxxeelleerroo..hhuu,,  wwwwww..aammaa--
ddeexx..hhuu..

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

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

II..  BBuuddaaii Várban, az Úri utcában 39m2-es fsz.-i galériázott
(11m2-es) egyedi fûtésû öröklakás eladó! Irányár: 21,5 M Ft.
Tel.: 06-20-540-6083.

GGaarráázzss tulajdonostól eladó naphegyen. Utcára nyílik. Áram,
víz, szerelõakna van. Kisebb autó, motor, jetski tárolására al-
kalmas. 16 m2. Derék utcában 2,8 Mio Ft. Tel.: 06-70-514-
0109.

RRaakkttáárrhheellyyiisséégg eladó a Naphegyen. Összközmûves, köz-
vetlen az utcáról megközelíthetõ raktárhelyiség eladó. 17 m2.
Tel.: 788-4108.

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.

VVáárr  szoknyáján 53 m2-es, 1,5 szobás hallos, galériázott, D és
K tájolású, cirkós, vízórás, kertkapcsolatos hangulatos lakás,
mely szépen gondozott kertbõl nyílik 26,6 Mio Ft-ért eladó.
Tel.: 201-9475; 06-70-237-9030.

II..  kkeerr..  Logodi utcában II. emeleti (liftes), 82 m2-es világos
1+2 szobás, jó elosztású, felújítandó szép polgári lakás 26 Mio
Ft-ért eladó. Tel.: 201-9475; 06-70-237-9030.

FFiiaattaall értelmiségi házaspár keresi lakását. Életünket egy el-
sõ kerületi, világos lakásban képzeltük el. Ha Ön lakását elad-
ni szándékozik, az lehet, hogy a mi jövõbeni otthonunk. Tel.:
06-20-925-5036.

GGaarráázzss kiadó a Bécsi kapu közelében. Egyedi garázs, száraz.
Tel.: 411-3600.

FFõõ utcában a Lánchídnál II. emeleti 2 szoba, személyzeti
szobás 80 m2-es lakás irodának és rendelõnek is alkalmas el-
adó 22 Mio Ft-ért. Tel.: 06-20-208-5456. 

VVáárrkkeerrüülleettbbeenn panorámás olcsóbérû, 40 m2-es garzonom
örökbérleti jogát nagyobb öröklakásra cserélném értékkülön-
bözettel. Felújítandó is érdekel. Csereérték 10,5 Mio Ft. Tel.:
06-30-461-2140.

II..  kkeerr.. Mátray utcai 2,5 szobás, 76 m2-es, I. emeleti (liftes)
DK-i, utcai, napos, egyedi gázfûtéses lakás-tulajdonostól 26
Mio Ft irányáron eladó. Tel.: 06-20-345-6157.

KKiiaaddóó:: Tiszta, csendes, zöldövezeti, 60 m2-es lakás igényes-
nek Sas-hegyen. Egyedi fûtés, díjmentes parkolás 75.000,-
Ft/hó. Tel.: 06-30-461-2140; 2143-203.

II..  kkeerrüülleettii Ingatlaniroda folyamatosan keres eladó ingatla-
nokat. Tel.: 06-20-342-1805.

GGaarráázzss, Naphegyi (Fém utca) társasházban közvetlenül a
lakásom alatt lévõ garázsomban beállóhely kiadó. Többféle
megoldás lehetséges. Tel.: 375-0205, ha nem felel: 06-30-
511-8481.

BBuuddaavváárrii kétszobás öröklakás eladó. Tulajdonosától köz-
vetlenül megvásárolható az Úri utcában, felújított, mûemlék
jellegû házban, második emeleti, csendes, utcai, 76 négyzet-
méteres, kétszobás, étkezõkonyhás, felújított, cirkófûtéses
társasházi öröklakás 53 millió Ft-os irányáron. uriutca@gma-
il.com, uriutca@gmail.com, Tel.: 06-20-9429-513.

XXIIII.. Németvölgyi úton, 108 m2-es, 4 szoba duplakomfortos,
panorámás, társasházi nagypolgári lakás, gépkocsi-beállási
lehetõséggel, kertkapcsolattal eladó. Irányár: 62,5 M. Ft. Ér-
deklõdni: 06-309-421-535.

VVáárr oldalában 1+3 félszobás, panorámás, két fürdõszobás,
72 m2-es lakás tetõtér beépítési lehetõséggel tulajdonostól el-
adó 28,6 Mio Ft-ért. Tel.: 06-20-517-6997.

ÚÚjjlliippóóttvváárroossii három szoba hallos, irodának is alkalmas nap-
fényes felújítandó polgári lakás tágas kilátással 25 M. Ft-ért
eladó. Tel.: 06-20-966-3547.

IInnggSSppoorrttAArrtt ingatlan iroda keres eladásra lakásokat, üzle-
teket a kerületben ill. II. XI. XII. kerületben. Tel.: 06-30-
9227503; www.ingsportart.hu.

KKiiaaddóó Iroda-Zsolt udvarban, földszinten, utca-kapcsolatos,
26 m2-es, kétmunkahelyes berendezett iroda kiadó: 95 ezer
Ft+ÁFA+rezsi (cca. 25.000 Ft) Érdeklõdni lehet: 06-30-
9424-823.

LLaakkááss és iroda a Krisztina körúton, Horváth kerttel szem-
ben, esetleg külön-külön is kiadó. Berendezéssel, telefonköz-
ponttal, internet csatlakozással, jó közlekedési lehetõség.
Kedvezõ bérleti díj megállapodás szerint. Érdeklõdni lehet:
06-30-948-1355.

SSzzaabbóó Ilonka utcában 67 m2-es erkélyes, napfényes örökla-
kás tulajdonostól eladó. Tel.: 06-20-3385-108.

II..  kkeerrüülleettii Ingatlaniroda folyamatosan keres eladó ingatla-
nokat. Tel.: 06-20-342-1805.

NNaapphheeggyy utcában eladó egy 51 m2-es, másfél szobás lakás.
Irányár: 21,5 Mio Ft. Tel.: 06-30-311-4333.

II..  BBuuddáánn - a Budai Vár szomszédságában a Logodi utcában
- jó állapotú, modern épületben lévõ, kert felé nyíló, csendes,
DNy-i tájolású, napfényes, 50 m2-es 1,5 szobás, összkomfor-
tos, cirkófûtéses, erkélyes (5 m2), vízórás, azonnal költözhetõ
öröklakás eladó. Irányár: 23,5 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-
2136, 06 30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii  Várban, karbantartott 7 lakásos házban, a Mátyás
templomra panorámás, 59 m2-es, 1,5 szoba hallos, jó állapotú,
összkomfortos, dongaboltozatos belterû 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 Krisztina körúton a Vérmezõnél - a Mikó utca kö-
zelében - klasszikus jó állapotú polgári belméretû épületben
lévõ 144 m2-es, 3,5 szoba hallos, 2 erkélyes, emeleti, egyedi
gázfûtéses öröklakás eladó, mely 2 generációnak, irodának
vagy rendelõnek is kiválóan alkalmas. Irányár 36,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel: 212-2136, 06 30/488-2203, e-mail: wag-
nera2@chello.hu. 

II..  BBuuddaaii Várban - reprezentatív, felújított épületben, 114
m2-es elegáns, nagypolgári, 2,5 szoba hallos, I. emeleti, cirkó-
fûtéses, jó állapotú, napfényes lakás örökbérleti joga átadó. A
nappali közel 50 m2-es elegáns szalon jellegû. Csereérték
irányár: 39 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 06 30/964-
7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Naphegyen - a Gellérthegy utcában - klasszikus
polgári épületben lévõ a Gellérthegy felé panorámás, erkélyes
72 m2-es 3 szobás (1 amerikai konyhás nappali + 2 szoba)
egyedi gázfûtéses, gépészetileg 2 éve felújított, III. emeleti
öröklakás. Irányár: 27.9 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. Csereérték irányár: 10,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel: 212-1261, 06 30/964-7065, e-mail: wag-
nera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Vár közelében a Bécsi Kapunál - 101 m2-es 3,5 szo-
bás klasszikus polgári öröklakás jó állapotú hívóliftes társas-
házban eladó. Remek alaprajzi elosztású, legfelsõ emeleti,
csendes, világos, jó állapotú, polgári belméretû, cirkófûtéses.
Irányár: 35 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 06 30/488-
2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - az Attila úton - bauhaus-épületben lévõ, belsõ
kert felé is nyíló, remek alaprajzi elosztású, 105 m2-es, tágas,
napfényes, 2 szoba + hall + személyzeti szobás, 2 erkélyes, jó
állapotú, cirkófûtéses, azonnal beköltözhetõ összkomfortos
öröklakás eladó. Irányár: 26.9 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-
1261, 06 30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii  Várban - a Magdolna-templomra panorámás, er-
kélyes, hangulatos belsõ kertes házban lévõ, csendes, napfé-
nyes 43 m2-es újszerû állapotú, igényesen felújított, új nyílás-
zárókkal kialakított, cirkófûtéses, 1,5 szobás lakás örökbérleti
joga átadó. A lakásban lévõ beépített konyha gépekkel felsze-
relt. Csereérték irányár: 17.9 M Ft. Wágner Iroda Tel: 212-
1261, 06 30/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn, a Naphegy alján - a Hegyalja út közelében - frissen
felújított - a Csap utca felé nyíló - telekkönyvileg földszinti,
természetben I. emeleti, 43 m2-es összkomfortos, alacsony re-
zsiköltségû öröklakás önálló tárolóval eladó vagy kiadó. Lakás
ill. iroda vagy rendelõ számára is kiváló. Irányár: 17 M Ft vagy
bérleti díj: 65.000,- Ft/hó. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 06
30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  KKrriisszzttiinnaavváárroossbbaann igényesen felújított, gépesített, felszerelt
129 m2-es 2 fürdõszobás, 2 konyhás, erkélyes öröklakás önálló
garázzsal eladó. A lakás két generációnak vagy irodának ill. ren-
delõnek is kiválóan alkalmas. Irányár 55 M Ft. Wágner Iroda, tel:
212-1261, 06 30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban 6 lakásos kertes házban 26 m2-es (+ táro-
ló) kertre nyíló egyedi gázfûtéses, felújítandó, világos lakás
örökbérleti joga átadó. Irányár: 7.9 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 fürdõszobás,
belsõ 2 szintes 2 erkélyes belsõ átriumos kialakítású öröklakás
teremgarázzsal, tárolóval eladó vagy kiadó. Irányár: 39.9 M Ft
vagy bérleti díj: 190.000,- Ft/hó Wágner Iroda, tel: 212-1261,
0630/488-2203,  e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  kkeerrüülleett, Hattyú utcában, III. emeleti, déli fekvésû, várol-
dalra nézõ, világos, 59 m2-es, loggiás, 2,5 szobás, összkomfor-
tos lakás tulajdonostól eladó. Vételár: 24.900.000,- Ft. Tel.:
06-70-770-3118.

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  KKrriisszzttiinnaa  AAnnttiikkvváárriiuumm  ((II..  RRoohhaamm  uu..  77..  aa  KKrriisszzttiinnaa
ttéérrii  tteemmpplloommnnááll))..  VVeesszz--eellaadd,,  áárrvveerreezz  kköönnyyvveekkeett,,  kköönnyyvvttáá--
rraakkaatt,,  rrééggii  ttéérrkkééppeekkeett,,  mmeettsszzeetteekkeett,,  kkéézziirraattookkaatt,,  kkééppeess
lleevveelleezzõõllaappookkaatt,,  ppllaakkááttookkaatt,,  fféénnyykkééppeekkeett,,  eeggyyéébb  ppaappíírrrréé--
ggiissééggeekkeett..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss,,  --éérrttéékkbbeeccssllééss,,  kkéésszzppéénnzzffiizzee--
ttééss!!  TTeell..//ffaaxx::  221122--88990099..  NNyyiittvvaa::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg::  1100--1188
óórrááiigg,,  sszzoommbbaattoonn::  1100--1144  óórrááiigg..  

ZZóórráádd Ernõ grafikáit keresem kedvezõ áron. Gyûjtõ vagyok.
Tel.: 06-20-3707-221.

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

ÖÖttvveenneess--hatvanas évek bútorait, használati és dísztárgyait
készpénzért megvásárolom. Rédai Ádám mûgyûjtõ. Tel.: 06-
30-2071-600.

TTöörröökk  sszzõõnnyyeeggrreessttaauurrááttoorr  rrééggii  ééss  úújj  kkéézziiccssoommóózzáássúú  sszzõõ--
nnyyeeggéétt  kkéézzzzeell  kkiittiisszzttííttjjaa,,  sszzaakksszzeerrûûeenn  mmeeggjjaavvííttjjaa..  RRééggii  ééss
úújj  kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  vveesszz  ééss  eellaadd,,  ttaannááccssoott  aadd..  ÜÜzzlleett  ccíímm::
IIII..  kkeerr..  KKeelleettii  kkáárroollyy  uu..  2200//BB..  TTeell..::  331155--22115599;;  331122--00119999
vvaaggyy  0066--2200--224466--55339944..  

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

EEllaaddóó angol barokk Chippendele szalongarnitúra 1+2 õzbarna,
megkímélt sarokgarnitúra és egy nagyméretû bõr sarokgarnitú-
ra. Ár megegyezés szerint. Tel.: 06-30-461-2140; 2143-203.

,,,,AAzz  üüzzlleettii  éélleett  aallaappjjaa  aa  bbeeccssüülleett”” 22 éve ebben a szellemben
végzem tevékenységemet. Büszke vagyok arra, hogy 5-ös mi-
nõsítésû szakmai tevékenységemmel nemcsak hazai magán-
személyek, hanem szállodák is igénybe veszi. Tisztességes üzle-
ti szellemmel az ország bármely pontján felvásárolok festmé-
nyeket, ezüstöt, porcelánt, bútorokat, kandallók, faliórát és
arany ékszert is. Akár egész hagyatékot. Kérem, tekintse meg
honlapomat. Google keresõ: L’ouis Galéria www. mconet.hu. Bp.
II. ker. Margit krt. 51-53. Nyitva: hétfõtõl-péntekig 10-17 óráig.

SSzzoollggáállttaattááss

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  

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

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

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyékényezés
munkával, szállítással. Takács Kárpitos. 1013 Budapest, Feszty Á.
u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384; 06-30-950-5227.

KKöönnyyvveellééss,, bevallások készítése társaságok, egyéni vállal-
kozók részére, bérszámfejtéssel, teljeskörû ügyintézéssel.
Tel./fax: 3758-734; 06-30-931-2894.

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

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

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

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT  TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,  

PPAARRKKEETTTTLLEERRAAKKÁÁSSTT,,  PPAARRKKEETTTTCCSSIISSZZOOLLÁÁSSTT,,
PPAARRKKEETTTTAA  JJAAVVÍÍTTÁÁSSTT,,  

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

EELLMMÜÜ--nnyyuuggddííjjaass  jjaavvíítt: lakásvillanyt, villanycserépkályhát,
hõtárolókályhát, bojlervillamosságot, elosztótáblát, stb. Tel.:
06-70-259-0089; 337-0338. Tessék megõrizni!

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

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

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

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. Tel.: 06-30-222-3016.

AAddóóbbeevvaallllááss  kkéésszzííttééss,,  AAPPEEHH--üüggyyiinnttéézzééss!!  AAddóótteerrvveezzééss,,  kköölltt--
ssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,  hhaavvii  lliissttáákk  kkéésszzííttééssee,,  nnaapprraakkéésszz  üüggyy--
ffééllkkaappccssoollaatt..  TTeell..::  220022--11116655;;  221144--44995599;;  0066--2200--882233--00220077..  

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

LLaappoosstteettõõ szigetelést vállalunk hõszigetelve is, garanciával,
referenciákkal. Stabil gárda. Tel.: 405-4603; 06-30-9315-
495. 4 Pillér Bt.

AAjjuurrvvééddiikkuuss,,eeggéésszzssééggmmeeggõõrrzzõõ,,mméérreeggtteelleennííttõõ  mmaasssszzáázzss!!
AA  tteesstt  ééss  eellmmee  ttiisszzttííttáássáárraa  sszzoollggáállóó,,  aazz  eeggéésszz  tteessttrree  kkiitteerrjjee--
ddõõ mmaasssszzáázzss  mmeelleeggíítteetttt  ggyyóóggyynnöövvéénnyyoollaajjjjaall  ttöörrttéénniikk..  ÉÉrr--
ddeekkllõõddnnii::  0066--2200--447777--66445511..  

NNoonn--SSttoopp Zárszerelés. Zárcsere javítás, heveder zár. Tel.:
06-30-863-7680; 06-70-294-9611. 

OOkkttaattááss

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

FFrraanncciiaaoorrsszzáággbbaann(is) diplomázott magántanár anyanyelvi szin-
tû oktatást vállal, alapfoktól államvizsgáig. Tel.: 06-70-294-8074.

CCssooppoorrttooss  felkészítést vállalunk minden szinten matemati-
kából, fizikából, kémiából, nyelvekbõl, több évtizedes referen-
ciával. Tel.: 06-20-934-4456; 250-2003.

KKüüllffööllddii egyetemen végzett fiatal német nyelv tanítását,
nyelvvizsgára való felkészítést vállal. Tel.: 06-20-455-4742.

MMaatteemmaattiikkaa--, fizikatanítás általános és középiskolások ré-
szére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Házhoz megyek!
Tel.: 06-20-9590-134.

AAnnaallíízziiss (integrál, differenciálszámítás, stb.) valószínûség-
számítás, lináris algebra tanítása, vizsgára felkészítés. Több
mint húszéves gyakorlat. Tel.: 213-7747; 06-20-518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítás, pótvizsgára, osztályvizsgára,
pótérettségire felkészítés, több mint húsz éves gyakorlat. Tel.:
213-7747, 06-20-518-2808.

VVeeggyyeess

FFeellsszzoollggáállóótt, kézilányt keresek I. osztályú étterembe
Budán. Tel.: 06-20-561-1014.

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

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

IIddõõsseekk Otthonába történõ elhelyezésének teljes körû ügy-
intézése. Mobil: 06-30-9820-322; Tel.:/fax: 303-2011. 

SSzzeerreettõõ gondoskodással eltartási szerzõdést kötnék.
„Kunantikvárium” Tel.: 06-20-971-7297.

II..  kkeerrüülleettii  TTáárrssaasshháázz  lleeiinnffoorrmmáállhhaattóó  ggoonnddnnookkoott  kkeerreess,,  9977
mm22--eess  sszzoollggáállaattii  llaakkáássbbaa,,  5555,,66  mm22--eess  ccsseerreellaakkááss  sszzüükksséé--
ggeess..  TTeell::  0066--3300--99005533--444455..

NNeeggyyvveenneesseekk, ötvenesek, nyugdíjasok, értelmiségi baráti
társasága bõvülne intelligens, kultúrált, jószívû, érzékeny, hu-
mort, kötetlen beszélgetéseket kedvelõ emberekkel. Jelige:
„barátság” 1462 Bp. Pf. 659.

5555  felettiek kultúrát, sportot, táncot kedvelõ farkasréti ma-
gántársaságát bõvítenénk párokkal és szóló férfiakkal. Tel.:
06-30-747-6920. 

KKeerreesseekk leinformálható hatvanas, intelligens segítséget
hetvenes hölgy mellé, heti egy alkalommal kerületünkben.
Tel.: 06-30-675-5477.

PPóóttnnaaggyymmaammaassáággoott vállalok a kerületben. Megbeszélés
szerint. 54 éves, jobboldali beállítottságú vagyok. 06-20-540-
5070; 212-5835 (este).

VVáárruunnkk minden osztály- vagy évfolyamtársunkat, aki a
Kosciban végzett 1968-ban. Márványmenyasszony étterem,
május 31. 12.00 óra. Elõzetes jelentkezés: Kovács Erika, ke-
rikk@t-online.hu.

VÁRNEGYED

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig.

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)-419-8215-ös telefonon, e-mailen a szepig@freemail.hu címen. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! 

IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

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
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RRéésszzlleettrree  iiss!!

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

SSzzoollggáállttaattááss

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess

ELADÓ LUXUSLAKÁSOK

Lovas út 8. szám alatt, gyönyörûen rekonstruált
századfordulós villaépületben leköthetõek még 
egy 65 m2-es öröklakás + 25 m2 teraszos; 

és egy 116 m2-es + 10 m2 teraszos
nagypolgári luxuslakások.

Érdeklõdni: 06/30-567-3030; 06/30-567-3003 
www.ingatlan.com/sbdynamic
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