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A képviselõ-testületi ülésen történt

Program a válság kezelésére
Válságkezelõ programot hagyott jóvá a Buda-
vári Önkormányzat képviselõ-testülete, mely-
hez a 2009. évi költségvetési rendelet 60 millió
forintos keretet biztosít. A program egyik alap-
pillére az önkormányzati bérleményekben mû-
ködõ vállalkozások megsegítése, melynek célja
kettõs: különbözõ kedvezményekkel esélyt ad a
gazdasági válság által sújtott kerületi vállalkozók
talpon maradására, emellett meg kívánja elõzni
a kerületi helyiségek tömeges megüresedését,
ami nem csak az elmaradt bérleti díjak, hanem
az üres helyiségek után fizetendõ közös költség
tekintetében is tetemes többletterhet róna az
önkormányzatra. 

A helyiségbérlõk megmaradását a képviselõ-
testület már egy korábbi döntésével elõsegítette
azzal, hogy a 2009-2010 évekre befagyasztotta a
bérleti díjakat, tehát nem emeli azokat az infláció
mértékében; ezzel több mint 100 millió forint be-
vételrõl mondtak le a vállalkozások javára. Sõt, a
képviselõk most állást foglaltak arról is: ha a vál-
ság tovább mélyül, sor kerülhet a bérleti díjak
csökkentésére. Ezen felül a finanszírozási nehéz-
ségekkel küzdõ helyiségbérlõk számára kamat-
mentes bérleti díj átütemezést tesznek lehetõvé,

valamint – a lakossági szolgáltatásokat ellátó bér-
lõi körre vonatkozóan – a banki hitelfelvételt elõ-
segítõ óvadéki alapot is létre kívánnak hozni. 

A vállalkozásösztönzés jegyében az egy éven
túl üresen álló helyiségeket kedvezményes felté-
telek mellett pályáztatja meg az önkormányzat.
A kedvezõbb adottságú (utcai bejáratú, földszin-
ti, „jobb” mûszaki állapotú) helyiségeket igény-
bevételi díj megfizetése nélkül, mérsékelt bérle-
ti díjjal lehet majd kibérelni, és a felújítás idõtar-
tamára, de legfeljebb egy évre mentesülhet a
bérleti díj megfizetése alól a pályázó. A kedve-
zõtlenebb (udvarból, lépcsõházból nyíló, pince-
szinti, erõsen felújításra szoruló) paraméterek-
kel rendelkezõ üres helyiségeket szintén igény-
bevételi díj megfizetése nélkül, mindössze a kö-
zös költség összegének megfelelõ bérleti díjért
bérelhetik ki a jelentkezõk, amennyiben vállal-
ják a felújítást.

A válságkezelõ program másik pillére a legrá-
szorultabb emberek megsegítése, a szegénység el-
leni küzdelem. Az idõs, beteg lakók részére, akik-
nek problémát okoz a lakásuk rendben tartása, a
GAMESZ a Gyorsszolgálattal kötött szerzõdés
keretében elvégeztetné a kisebb javításokat, tisz-

tasági festést, lomtalanítást. A Családsegítõ Szol-
gálat információja alapján az önkormányzat se-
gítséget nyújt a közüzemi díjhátralékosok részé-
re, akik önhibájukon kívül halmozták fel a tarto-
zást, s önerõbõl nem tudják megoldani problé-
májukat. (A HÉRA Alapítvány támogatásával el-
érhetõ, hogy a rászorulók elektromos díjhátralé-
kát az Alapítvány 2/3 részben, az önkormányzat
pedig 1/3 részben finanszírozza.) Azon gyerme-
kes családok számára, akik a pénzügyi válság mi-
att olyan helyzetbe kerülnek, hogy elárverezik la-
kásukat, a Máltai Szeretetszolgálattal együttmû-
ködve családi szállón biztosítják az átmeneti el-
helyezést. 

Az önkormányzat hozzájárul a nagycsaládos-
ok üdüléséhez is (a horányi táborban évente
húsz fõnek biztosítanak ingyenes üdülési lehe-
tõséget), továbbá a kerületben mûködõ egyház-
közösségek részére 100-100 ezer forint támoga-
tást biztosít, hogy a látókörükbe kerülõ rászoru-
lókat segíteni tudják. Szocialista képviselõk ja-
vaslatára, a polgármester és a képviselõ-testület
többségének egyetértésével döntés született ar-
ról is, hogy 10 millió forintos keretösszeggel pá-
lyázatot írjanak ki egyházak, valamint non-pro-
fit szervezetek számára I. kerületi rászoruló ma-
gánszemélyek és családok támogatására, karita-
tív tevékenység folytatására.

(Folytatás a  3. oldalon) 

Válságkezelõ programot fogadott el március végi ülésén a képviselõ-testület: az intézkedéscsomag egyrészt az önkor-
mányzati helyiségeket bérlõ vállalkozások megsegítésére, másrészt pedig a legrászorultabb emberek szociális támo-
gatására irányul. A karitatív szervezetek mûködését pályázati úton kívánja segíteni az önkormányzat. 

Megemlékezés 
a költészet napján
Immár több éves hagyo-
mány, hogy a Budavári Ön-
kormányzat és a Márai Sán-
dor Kulturális Közalapít-
vány minden év április 11-
én, 11.00 órakor tartja köl-
tészet napi megemlékezését
a Mikó utcában. Az idei ün-
nepségen Kányádi Sándor
költõ is részt vesz. Minden-
kit szeretettel várnak a megemlékezésre Márai
Sándor szobránál (Mikó utca - Logodi utca sarok).

Tájékoztató a helyi adókról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Adóügyi Csoportja ajánlott tértivevényes postai küldeményként ki-
küldte az adózóknak a számlaegyenlegüket is tartalmazó értesítéseket, valamint adófizetési kötelezettség vál-
tozása esetén az adót megállapító határozatot a befizetésre szolgáló csekk(ek)kel együtt. Az I. félévi adó fizeté-
si határideje 2009. március 16-án lejárt, ezért felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy határidõn túli befizetés
esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. Amennyiben az adófizetési kötelezettségrõl nem értesültek, akkor kérjük,
hogy ezt jelezzék az Adóügyi Csoportnál telefonon, vagy személyesen ügyfélfogadási idõben. Befizetési csekk/ek
az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáin (Kapisztrán tér 1., Attila út 12, Iskola u. 16.) is beszerezhetõek.

Tájékoztatjuk továbbá arról is az adózókat, hogy a 2009. évi nyitó gépjármûadó-adatállományba számítás-
technikai hiba következtében olyan gépkocsik adatait is átadta a Központi Hivatal Jármûnyilvántartása az
Adóügyi Csoport részére, melyeket – jellemzõen sok évvel ezelõtt – a közlekedési hatóság már kivont a forga-
lomból (hivatalból történõ fiktív forgalomból kivonás történt). Ezek a forgalomból kivont jármûvek a törvény sze-
rint nem esnek adókötelezettség alá, azonban a téves adatszolgáltatás miatt a gépjármûadó elõírása ezekre is
megtörtént.

Kérjük, hogy az a jármûtulajdonos, aki sok év után most elõször, olyan jármûre kapott adóhatározatot, amely
évek óta nincs a birtokában és a jármûvel kapcsolatosan a korábbi években már nem kapott adóhatósági meg-
keresést, jelentkezzen az Adóügyi Csoportnál ügyfélfogadási idõben személyesen, vagy telefonon, illetve írás-
ban jelezze a problémát a hiba kijavítása érdekében.

Az érintettek szíves elnézését kérjük az önhibánkon kívül okozott kellemetlenség miatt.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Adóügyi Csoport

Tavaszi sportnap a Czakón

Családi és sportprogramok, utánpótlás focitorna, valamint ingyenes állapotfelméréssel egybekötött egész-
ségügyi tanácsadás várta a tizenegyedik Budavári Tavaszköszöntõ Sport- és Egészségnapra érkezõket.  A
Czakó utcai Sport és Szabadidõközpontban megtartott szezonnyitó rendezvény végén megtartott tombolán
idén is értékes díjakat sorsoltak ki. (Tudósítás a 6. oldalon)

Azt hiszem, szerelmes 
vagyok a kerületbe!
„Születésem pillanatától az I. kerületben lakom. Az
ember sokszor elragadtatja magát és hajlamos a túlzá-
sokra, de így negyven fölött, én már azt is tudom,
hogy itt fogok meghalni” – vallja Csonka András szí-
nész, akit születésnapja alkalmából kerestünk fel.

Gála, sportnap, vendégek 
a Kosztolányiban
A Kosztolányi Dezsõ Gimnáziumba különleges mó-
don szökött be a tavasz. Névadójuk születésnapja
(március 29.) alkalmából olyan program-kavalkádot
szerveztek, amelybõl az iskola minden diákja, tanára
és a szülõi munkaközösség is kivette a részét. A Gála
másnapján, a gyerekek egészség- és sportnapon vet-
tek részt, és fogadták a franciaországi Nancy-ból érke-
zõ vendégcsoportot. 
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s Pályázat lakóépületek felújítására 2009 
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aazz  eellmmúúlltt  éévveekk  ggyyaakkoorrllaattááhhoozz
hhaassoonnllóóaann,,  22000099..  éévvrree  ppáállyyáázzaattoott  íírr  kkii  llaakkóóééppüülleetteekk  ffeellúújjííttáássáánnaakk  ppéénnzzüüggyyii
ttáámmooggaattáássáárraa..

A 2009. évi pályázat célja, hogy azon társasházak, lakóközösségek pályáz-
zanak, melyek kizárólag az épület közös tulajdonú utcai homlokzatának,
valamint tetõ- és bádogos szerkezetének felújítását, kémény újraépítését
kívánják elvégeztetni. A kiírás feltételeinek teljesítése esetén az épületek
felújításához vissza nem térítendõ önkormányzati támogatásban részesül-
hetnek.

Azok a társasházak, melyek megfelelnek a Fõvárosi pályázat feltételei-
nek (6 lakásosnál nagyobbak és korábban önkormányzati tulajdonban vol-
tak) a Fõvároshoz is nyújthatnak be pályázatot, ha annak pályázható témái
megegyeznek a kerületivel, aminek feltétele a kerületi támogatás. Ebben az
esetben a kerületi elõminõsítéshez a kiválasztott részletezett árajánlatot is
csatolni kell.

(Amennyiben ezen a pályázaton a részvételi feltételeknek a társasház nem felelne
meg, felhívjuk a figyelmet, hogy egyéb épületszerkezeti és épületgépészeti munkákra
a társasházak a Budavári Önkormányzat módosított 12/2005 (VI. 1.) sz. Kt. rendele-
te, illetve az annak alapján kiírt pályázat keretében támogathatóak az alábbiak szerint:

a) az épület fõ tartószerkezeti elemeinek felújítása, alap megerõsítése, talajvízel-
leni védelem,

b) tetõ, tetõszerkezet, födémek, kémények teljes vagy részleges felújítása,
c) függõfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújítása,
d) lift felújítása,
e) lépcsõház, egyéb közös használatra szolgáló helyiségek teljes vagy részleges fel-

újítása,
f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévõ épületgépészeti berendezések és

vezetékhálózatok - különös tekintettel a gázvezeték rendszer - teljes vagy részleges
felújítására, korszerûsítésére (a központi antenna, a kaputelefon és a kábel tv beren-
dezéseinek és vezetékhálózatának kivételével),

g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az együtt jár az épület hõszigete-
lésének javítását vagy a baleset megelõzést célzó munkálatokkal,
h) felszíni csapadékvíz elvezetése,

i) villámvédelem.
Az Önkormányzat a hivatkozott rendelet szerinti hitelfelvételt óvadéki alap rendel-

kezésre bocsátásával, illetve kamattámogatással is elõsegíti. Ezt a pályázatot évente
két alkalommal a Polgármester írja ki, melynek elsõ fordulójára 2009. május 6-ig le-
het pályázatot benyújtani.)

nn AAzz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  áállttaall  --  vviisssszzaa  nneemm  ttéérríítteennddõõ  ttáámmooggaattáássrraa  
––  eezzúúttoonn  mmeegghhiirrddeetteetttt  ppáállyyáázzaatt  ffeellttéétteelleeii  aazz  aalláábbbbiiaakk

l AA  jjeelleennttkkeezzééss  ffeellttéétteelleeii
1. A jelen kiírás szerinti pályázat benyújtása. A pályázatot legkésõbb 2009.

május 6-án 12.00 óráig kell eljuttatni a Budavári Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájába (I. Kapisztrán tér 1., I. Attila út
12.). A jelentkezési adatlap is itt szerezhetõ be.

2. Pályázni csak eddig el nem végzett munkára lehet.
l AA  ppáállyyáázzaatthhoozz  ccssaattoollnnii  kkeellll

1. Közgyûlési jegyzõkönyvet a társasház azon döntésérõl, amelyben a fel-
újítási munkát és a hozzá biztosított pénzügyi forrást megszavazta.

2. Banki fedezetigazolást a társasház nevére szóló és a felújítás céljára el-
különített összegrõl.

3. Mûszaki leírást a tervezett munkáról (jelenlegi állapot, megvalósítandó
cél, mûszaki megoldás, stb.)

4. Homlokzatfelújítás esetén mellékelni kell kettõ db. fényképet a homlok-
zatról, az épület alaprajzát és homlokzatrajzát, illetve ezek hiányában közölni
kell a homlokzat szélességét és magasságát.

5. Tetõ felújítás esetén szakértõi vélemények szakhatósági kötelezések
(fa- és gombaszakértõi, statikai szakvélemény).

6. Kivitelezõi árajánlatot a tervezett felújításról. A felújítási munka várható
költsége magában foglalhatja a kivitelezõi költségen kívül a mûszaki ellenõr
díját és az építési engedélyezési eljárás költségeit.

7. Azoknál a társasházaknál, ahol a közös képviselõ nem a tulajdonostár-
sak közül kerül ki, a beadott pályázat jelentkezési lapját két tulajdonosnak
(Intézõ Bizottság, Számvizsgáló Bizottság) is alá kell írnia.
l AAzz  eellbbíírráállááss  sszzeemmppoonnttjjaaii

1. Az Önkormányzat azokat a jelentõs felújítási munkákat kívánja támogatni,
melyek a városkép javítását (homlokzat, tetõ, kémény újraépítés) segítik elõ.

2. A támogatás mértéke összhangban van a mûszaki állapottal, a városké-
pi szempontokkal, valamint a keretgazdálkodás követelményeivel.

3. A pályázatot el kell utasítani:
- ha az a jelentkezés feltételeinek nem felel meg, vagy
- ha a társasháznak tartozása van az Önkormányzat felé, vagy
- ha a társasház az Önkormányzat engedélye nélkül reklámhálót helyez ki.

4. Karbantartás illetve beruházás jellegû munka nem támogatható.

A pályázat elbírálása 2009. május 31-ig megtörténik, kivéve ha a Fõvárosi
pályázat beadási határideje ennél nem esik késõbbi idõpontra. A döntésrõl
minden pályázó írásbeli értesítést kap.
l AAzz  aaddhhaattóó  ttáámmooggaattááss  öösssszzeeggee  ééss  kkiiffiizzeettéésséénneekk  mmóóddjjaa

1. A vissza nem térítendõ felújítási támogatás összegére az összes körül-
mény mérlegelése alapján az Elbíráló Munkacsoport tesz javaslatot és azt a
Képviselõ-testület hagyja jóvá. A támogatás összege nem lehet több a társas-
ház által a felújítási számlán igazolt saját forrás összegénél, és a felújítás össz-
költségének 40 %-át nem haladhatja meg.

2. A megítélt önkormányzati felújítási támogatás a társasház egészét (va-
lamennyi albetétet) megilleti. Önkormányzati tulajdoni hányad után többlet
hozzájárulás, kizárólag akkor fizethetõ, ha a tulajdonosok közgyûlési határo-
zattal rendkívüli befizetésrõl döntöttek.

3. A felújítási munkát a jelentkezési adatlap mellékletében, valamint a pá-
lyázat elbírálásáról szóló értesítõ levélben leírtak szerint kell lebonyolítani. Ha
a társasház a pályázathoz csatolt eredeti kivitelezõi árajánlattól eltérõ szerzõ-
dést szeretne kötni, köteles elõzetesen az önkormányzati megbízottal jóvá-
hagyatni. Amennyiben a társasház nem a lebonyolítási rend szerint teljesíti a
felújítást, abban az esetben nem illeti meg az odaítélt támogatás. Az elvégzett
munkát legkésõbb 2009. december 20-ig el kell számolni.

Ha a kivitelezési költség meghaladja az elõirányzatot, akkor a többletkölt-
ség a pályázót terheli. Ha a kivitelezési költség kevesebb, mint az elõirányzat,
akkor az önkormányzati támogatás arányosan csökken.

A támogatás kifizetését a felújítás befejezése után valamennyi szükséges
irat (a társasház által megbízott mûszaki ellenõr és az önkormányzati megbí-
zott által kollaudált/aláírt végszámla a részletezéssel együtt, átadás-átvételi
jegyzõkönyv, felmérési napló másolata, építési napló másolata) benyújtásával
lehet kérni.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a támogatást a munka befe-
jezését igazoló kollaudálás illetve a számla benyújtását követõ 15 banki napon
belül átutalja a társasház számlájára.

Az Önkormányzat a 12/2005 (VI. 1.) sz. Kt. rendelete szerinti – hitelfel-
vétel támogatásra óvadéki alap rendelkezésre bocsátásával, ill. kamattá-
mogatással - a pályázatot a Polgármester évente két alkalommal írja ki et-
tõl a pályázattól függetlenül, melynek elsõ fordulójára 2009. május 6-ig le-
het jelentkezést benyújtani. A vis maior esetekre egész évben folyamatosan
lehet pályázni.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Az adatlap letölthetõ formában elérhetõ a www.budavar.hu honlapon, to-
vábbá személyesen az ügyfélszolgálati irodákon is hozzáférhetnek a pályáza-
ti dokumentumokhoz.

**        **        **
s Pályázat közcélú feladatok támogatására
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aa  22000099..  éévvii  kkööllttssééggvveettééssbbõõll
bbiizzttoossííttootttt  ppáállyyáázzaattii  kkeerreett  ffeellhhaasszznnáálláássáárraa  ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett  aazz  II..  kkeerrüülleettbbeenn
mmûûkkööddõõ  kkiisseebbbbssééggii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk,,  sszzeerrvveezzeetteekk,,  kköözzöössssééggeekk  kkuullttuurráálliiss,,
mmûûvvéésszzeettii  ééss  ssppoorrtt  tteevvéékkeennyyssééggéénneekk,,  vvaallaammiinntt  II..  kkeerrüülleettii  sszzoocciiáálliiss,,  eeggéésszzsséégg--
üüggyyii  ééss  ggyyeerrmmeekkjjóóllééttii  kkiieeggéésszzííttõõ  pprrooggrraammookk  ttáámmooggaattáássáárraa..  

l II..  AA  ppáállyyáázzaatt  ccéélljjaaii::  
1. Olyan konkrét és ellenõrizhetõ, 2009. június 1. napjától 2010. január 31.

napjáig tartó idõszak között megvalósuló kulturális, mûvészeti és sportren-
dezvények, programok, tevékenységek támogatása, amelyek hozzájárulnak
a kerületi lakosok ilyen irányú igényeinek kielégítéséhez, szélesítik a színvo-
nalas kulturális programok kínálatát, tartalmas szabadidõ-eltöltést  kínálnak
az érdeklõdõk számára, illetve az itt élõk ismereteinek bõvítését, a helyi ha-
gyományok ápolását szolgálják.    

2. Olyan kezdeményezések támogatása, melyek részt vállalnak az I. kerü-
leti  lakosok szociális és egészségügyi, gyermekjóléti feladatainak 2009. évi
ellátásából a következõ témakörökben: egészségügy, egészségnevelés és
betegség-megelõzés, rehabilitáció, szociális segítségnyújtás, ifjúságvédelem,
gyermekjólét. 
l IIII..  PPáállyyáázzaattoott  nnyyúújjtthhaattnnaakk  bbee::

- kisebbségi önkormányzatok,
- gazdálkodó szervezetek,
- közhasznú szervezetek (közalapítványok kivételével),
- közhasznú tevékenységet folytató, bejegyzett civil kerületi szervezetek,
- egyházi közösségek,
- magánszemélyek, önálló jogi személyiséggel nem rendelkezõ szerveze-

tek, amennyiben van kötelezettségvállaló (befogadó) szervezetük,
amelyek
-   tevékenységüket az I. kerületben fejtik ki,
-  pályázatban megvalósuló programjuk alapvetõen az I. kerületben lakók

számára kínál szolgáltatást.
NNeemm  ppáállyyáázzhhaattnnaakk::
- az állam, az önkormányzat vagy más fenntartó alrendszereként mûködõ

intézmények,
- jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek illetve magánszemé-

lyek, ha nem mûködnek együtt befogadó szervezettel,
- azok, akik korábban az Önkormányzattól kapott pályázati támogatásuk-

kal nem számoltak el.
TTáámmooggaattáássbbaann  nneemm  rréésszzeessüüllhheettnneekk,,  iilllleettvvee  nneemm  jjeellööllhheettõõkk  mmeegg  kköötteellee--

zzeettttssééggvváállllaallóó  iinnttéézzmméénnyykkéénntt,,  aakkiikk::
- csõd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt állnak,
- önkormányzati forrásból juttatott támogatásra vonatkozó szerzõdések-

ben vállalt kötelezettségüket nem teljesítették,
- az igényelt támogatást más pályázaton már elnyerték, illetve rendelkezé-

sükre áll.
l IIIIII..  PPáállyyáázzaattii  ffeellttéétteelleekk::

- a szociális, egészségügyi és gyermekjóléti kiegészítõ programok esetén
a pályázóknak vállalniuk kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az egészségügyrõl szóló 1997.
évi CLIV. törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglalt feltételek telje-
sítését.
l IIVV..  AA  ppáállyyáázzaattii  aaddaattllaappoonn  ffeell  kkeellll  ttüünntteettnnii::

- a pályázó szervezet (kötelezettségvállaló esetén a kötelezettségvállaló)
megnevezését, címét, számlaszámát, felelõs vezetõjének nevét;

- cégbírósági bejegyzését (civil szervezet esetén)
- mûködési engedélyét a tevékenység folytatásához (vállalkozó esetén)
- amennyiben befogadó szervezetet vesznek igénybe, úgy annak megne-

vezését, címét, számlaszámát, felelõs vezetõjének nevét; 
- a pályázat lebonyolításáért felelõs személy adatait;
- a pályázati program célját, megnevezését, pontos helyszínét, idõpontját;

- a programon résztvevõk és a programot rendezõk számát;
- a program teljes költségvetését, ezen belül külön feltüntetve
- az általános forgalmi adót is tartalmazó összköltségét,
- a visszaigényelhetõ általános forgalmi adó összegét,
- a program végrehajtásához tervezett forrásokat, így:
- a saját forrásokat
- az önrész mértékét, ezen belül elkülönítve a rendelkezésre álló kész-

pénzt, a résztvevõk által befizetendõ összegeket, illetve a program soránvár-
hatóan befolyó bevételeket,

- a nem készpénzben rendelkezésre álló önrészt, (humán és dologi erõfor-
rásokat),

- különbözõ forrásokból rendelkezésre álló/igényelt támogatásokat,
- a pályázaton igényelt támogatás összegét,
- a megvalósítás és a finanszírozás idõbeli ütemezését.

AA  ppáállyyáázzaatthhoozz  mmeelllléékkeellnnii  kkeellll::
- a pályázó bemutatkozását (a pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pá-

lyázó bemutatkozó anyagában illetve eddigi tevékenysége ismertetése során
részletesen kitér megvalósult rendezvényei kerületi vonatkozásaira - pld.
résztvevõk, program, helyszín tekintetében);

- a program részletes leírását;
- a program részletes költségvetését;
- a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapot.
A mellékleteket maximum 1-1 A/4 oldal terjedelemben kérjük csatolni. 
Pályázni csak pályázati adatlapon lehet, amely átvehetõ: a Budapest I. ke-

rület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati
Irodáin (1014 Budapest Kapisztrán tér 1. vagy 1013 Budapest Attila út 12.),
illetve letölthetõ az önkormányzat honlapjáról (www.budavar.hu).

Pályázati információ: Koppányi Csabáné, tel.:  458-3058.
l VV..  BBeennyyúújjttáássii  hhaattáárriiddõõ::  22000099..  mmáájjuuss  44..

A pályázatokat két egymástól elkülönített példányban, de egy borítékban a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügy-
félszolgálati Irodáján (1014 Budapest Kapisztrán tér 1.) kell személyesen  be-
nyújtani a jelzett határidõ napján az ügyfélfogadás végéig (azaz 18.00 óráig). 

AA  lleezzáárrtt  bboorrííttéékkoonn  kkeerrüülljjöönn  ffeellttüünntteettééssrree::
„Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok 2009. évi pályázati támoga-

tása” 
l VVII..  PPáállyyáázzaattookk  eellbbíírráálláássaa

EEllbbíírráálláássii  hhaattáárriiddõõ::    22000099..  mmáájjuuss  3311..
A pályázatokat az Elõkészítõ Munkacsoport javaslatára a Budapest I. kerü-

let Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete bírálja el. A Képviselõ-testü-
let döntésérõl valamennyi érvényes pályázatot benyújtó pályázó írásban ér-
tesítést kap.

A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tá-
mogatói szerzõdést köt, amely tartalmazza az elnyert támogatás felhasználá-
sának és elszámolásának módját.
l VVIIII..  AA  ppáállyyáázzaatt  éérrvvéénnyytteelleennssééggee::

Érvénytelen az a pályázat, amelyet:
- pályázni nem jogosult pályázó nyújtott be,
- határidõn túl nyújtottak be,
- a pályázati határidõ lejártakor nem tartalmazza hiánytalanul a formai kel-

lékeket, az elõírt adatokat, aláírást, illetve mellékleteket.
A határidõre benyújtást az ügyfélszolgálat által kiadott igazolással kell do-

kumentálni.
l VVIIIIII..  AA  ttáámmooggaattááss  ffoollyyóóssííttáássaa::

A támogatás folyósítása a támogatási szerzõdésben rögzített pénzügyi és
idõbeli ütemezésben történik. 

A támogatás folyósítása a szerzõdés szerinti idõpontig, ill. teljesítésigazolás
alapján a támogató utalványozása alapján a meghatározott elõirányzat terhé-
re, banki utalás útján közvetlenül a támogatott bankszámlájára történik.

Amennyiben a program összköltsége a tervezetthez képest a szerzõdés-
kötés után csökken, a  támogatási összeg is arányosan csökken.

A pályázónak a támogatás felhasználásáról 2010. április 15-ig kell elszá-
molnia részletes szakmai beszámoló és pénzügyi összesítõ benyújtásával.  

Pályázati anyagokat nem küldünk vissza. A pályázat kiírója fenntartja a pá-
lyázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Az adatlap letölthetõ formában elérhetõ a www.budavar.hu honlapon, to-
vábbá személyesen az ügyfélszolgálati irodákon is hozzáférhetnek a pályáza-
ti dokumentumokhoz.

s Képzõmûvészeti pályázat 160 év 
katonatörténelmébõl
Budavár visszafoglalásának százhatvanadik évfordulója alkalmából
képzõmûvészeti pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium, valamint
a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus. A kiírás ér-
telmében a meghatározott festészeti technikával készített pályamûvek
az elmúlt bõ másfél évszázad katonatörténelmét hivatottak bemutatni.

A ,,Vitéz népednek lelke mennydörög, hogy széjjelzúzza az önkény bi-
lincset-osztó vaskarjait" címmel meghirdetett pályázatra az elmúlt 160
év magyar had- és katonatörténelme, a honvédelem szerepe, jelentõsé-
ge, valamint a katonai erények és erkölcsök témakörében fogadják a je-
lentkezéseket. Az elbírálás során elõnyben részesítik azokat az alkotá-
sokat, melyek bemutatják a honvédsereg tevékenységét a tavaszi had-
járat és Budavár 1849-es visszafoglalása során. A benyújtott grafikák-
nak, akvarelleknek, illetve festményeknek meg kell felelniük a kiállítha-
tóság követelményeinek, méretük pedig nem haladhatja meg a száztíz
centimétert. 

Gipszbõl, vagy más efemer anyagból készült alkotást a kiírók nem fo-
gadnak el. Pályázni legfeljebb két munkával lehet a képek hátoldalán és
alján jól láthatóan fel kell tüntetni az alkotás címét. A képeket bekere-
tezve és üveglap mögé helyezve, vagy két üveglap közé illesztve várják,
az értékelés során a Lektorátus a kiemelkedõ alkotásokat külön- és ní-
vódíjjal, valamint ennek megfelelõ pénzösszeggel jutalmazza. A kiállí-
tandó mûvekrõl és a díjak odaítélésérõl szakmai zsûri dönt., a legjobb al-
kotásokból 2009. októberében kiállítást szerveznek.

DDííjjaakk:: Honvédelmi Miniszteri díj 300.000 forint; HM Honvéd Vezérkar
Fõnöki díj 250 000 forint; HM és Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõ-
mûvészeti Lektorátus közös díja 200 000 forint; Nívódíj 150 000 forint
díjanként. Az alkotásokat 2009. szeptember 28. és október 1. között
naponta 08.00-18.00 óra között lehet leadni a HM Honvéd Kulturális
Szolgáltató Kht. Stefánia Galériában, cím: 1143 Budapest, Stefánia út
34. Bõvebb információ: Oláh Klára (e-mail: oclara@klubkht.hu). Telefon:
06-1-273-4193, 06-1-273-4192, mobil: 06-30/828-0691. 

Önkormányzati pályázatok
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TTiisszztteelltt  VVáállaasszzttóóppoollggáárrookk!!
A 2009. június 7. napjára (vasárnapra) kiírt Európai Par-

lament tagjainak választására elkészített névjegyzék a válasz-
tási eljárásról szóló, többször módosított 1997. évi C. törvény
(Ve.) 14. §. (1) bekezdése alapján 

22000099..  áápprriilliiss  88--ttóóll  áápprriilliiss  1155--iigg  kköözzsszzeemmlléérree  kkeerrüüll..
Ezen idõ alatt lehet a Ve. 20/E. §. (1) bekezdése értelmében

kifogást elõterjeszteni a névjegyzékbõl való kihagyás, törlés
vagy jogellenes felvétel miatt a HVI vezetõjénél.

A közszemlére tett választójogosultak névjegyzéke megte-
kinthetõ a Polgármesteri Hivatal Okmányirodáján (1013 Attila
út 12. ) ügyfélfogadási idõben.

**        **        **
A választási eljárásról szóló, többször módosított 1997. évi C.
törvény 10. §. (2) bekezdése alapján az Európai Parlament
tagjainak 2009. június 7. napjára kitûzött választásán azon
választópolgárok részére, akiknek a lakcíme a lakcímbeje-
lentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Budapest I.
kerület település megnevezést tartalmazza, illetõleg akik
igazolással rendelkeznek, a Budapest Fõváros I. kerület sza-
vazókörei közül,

aa  sszzaavvaazzááss  hheellyyééüüll  aazz  55..  sszzáámmúú  sszzaavvaazzóókköörrtt
((BBuuddaavváárrii  MMûûvveellõõddééssii  HHáázz,,  11001111  BBuuddaappeesstt,,  BBeemm  rrkkpp..  66..))

jelölöm ki. dr. Deák Ferenc
a Helyi Választási Iroda vezetõje

Választási tájékoztató

FFeellhhíívvááss  aa  BBuuddaavváárrii  VViirráágg  BBeenneeddeekk  DDííjj  
22000099..  éévvii  ddííjjaazzoottttaaiinnaakk  jjeellöölléésséérree
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete
a Budavári Virág Benedek Díj adományozásával ismeri el az I. ke-
rületben kiemelkedõ oktató-nevelõ munkát végzõ, vonzó és pél-
daértékû pedagógus egyéniségek munkáját, akik hozzájárulnak a
gyermekek eredményes neveléséhez, az oktató-nevelõ munka
megújulásához, és legalább öt éve az önkormányzat területén mû-
ködõ oktatási - nevelési intézményekben tevékenykednek. A
2009. évi díjazottakra 2009. április 30-ig tehetnek javaslatot a ke-
rületi választópolgárok és az I. kerületi székhelyû, illetve tevékeny-
ségüket részben vagy egészben az I. kerületben kifejtõ civil szerve-
zetek, kamarák, továbbá oktatási intézményvezetõk. Várjuk az in-
doklást is tartalmazó írásos javaslatokat, melyeket legkésõbb
2009. április 30-ig lehet benyújtani az I. kerületi Polgármesteri
Hivatal Jegyzõi Titkárságára (1014 Budapest, I., Kapisztrán tér 1.
Információ: Koppányi Csabáné, telefon: 458-3058).

Felhívás a Budavári Semmelweis Ignác Díj
2009. évi díjazottainak jelölésére
Felhívjuk a kerületi választópolgárok, I. kerületi székhelyû, illet-
ve tevékenységüket részben vagy egészben az I. kerületben ki-
fejtõ civil szervezetek, kamarák, továbbá egészségügyi intéz-
ményvezetõk, intézményi érdekképviseletek figyelmét, hogy a
Budavári Semmelweis Ignác Díj 2009. évi díjazottaira 2009.
május 29-ig tehetnek javaslatot. A Budavári Önkormányzat kép-
viselõ-testülete a díj adományozásával ismeri el az I. kerületben
az egészségügyi, szociális ellátás területén legalább öt éve ki-
emelkedõ munkát végzõ személyeket, akik hozzájárultak  az el-
látás színvonalának emeléséhez. Várjuk az indoklást is tartalma-
zó írásos javaslatokat, melyeket legkésõbb 2009. május 29-ig
lehet benyújtani az I. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti
Irodáján (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.). Információ: dr.
Pótor Zita (telefon: 458-3028).

Beiratkozás az általános iskolába
A beiratkozás idõpontja 2009. április 23-án, csütörtökön 8-19
óráig, április 24-én, pénteken 8-18 óráig tart. A közoktatási tör-
vény tankötelezettségrõl szóló 6-7.§-a alapján tankötelezettség-
ének kezdetén minden gyermeket iskolába kell beíratni. A
2009/2010-es tanévben tanköteles az a gyermek, aki az iskolá-
ba lépéshez szükséges fejlettséget elérte, és 2009. május 31-ig a
hatodik életévét betölti. A szülõ kérelmére a gyermek tanköteles-
sé válhat akkor is, ha a hatodik életévét december 31-ig betölti. A
szülõ, gondviselõ kötelessége és felelõssége, hogy a meghirdetett
idõpontban a tanköteles gyermek beíratása a lakóhely szerint il-
letékes vagy a választott iskola elsõ évfolyamára megtörténjen. A
felvételrõl minden esetben az iskola igazgatója dönt. Ameny-
nyiben a szülõ a gyermeket más iskolába kívánja átíratni, azt a
körzeti iskolában be kell jelenteni. A beíratáskor be kell mutatni a
szülõ és a gyermek személyazonosságát, lakcímét igazoló doku-
mentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, továbbá az
iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Nyílt nap pedagógusoknak
Április 27-én a Hagyományok Háza lehetõséget kíván nyújtani a
néphagyomány iránt érdeklõdõ pedagógusoknak, hogy nyílt nap
keretén belül ismerkedjenek meg az intézmény hagyományokta-
tás terén végzett munkájával. A nyílt napon bemutatják óvodás és
iskolás korosztálynak szóló oktató, ismeretterjesztõ programjai-
kat, akkreditált képzéseiket, valamint azokat a szolgáltatásokat,
amelyeket az intézmény a néphagyomány óvodai, iskolai, mûvé-
szeti iskolai szakmai munkájához nyújt. A pedagógusok ízelítõt
kapnak gyermek- és ifjúsági bérletes elõadásaikból, részt vehet-
nek egy-egy keresztmetszet-jellegû, saját élményû mûhelyfog-
lalkozáson, valamint a programot elemzõ konzultáción. A nap fo-
lyamán bemutatkozik a népmesemondó kör, a Magyar Peda-
gógiai Társaság Hagyományismereti szakosztálya és a Hagyo-
mányok Háza Baráti Köre is. A programon a részvétel ingyenes,
elõzetes regisztrációt mailto: sandor.ildiko@hagyomanyokha-
za.hu kérnek április 17-éig! 

Várják az idõseket
A Délután Lelkisegély Szolgálat klubja május 4-tõl minden hónap
elsõ hétfõjén 13-tól 16 óráig szeretettel, és társasjátékokkal vár-
ja az idõseket a Budapesti Mûvelõdési Központ Mûvész termé-
ben. Cím: 1119 Budapest, Etele út 55. (a 7, 7E, 103, 114, 173,
173E, 213, 214 autóbusz megállójánál.) A klub ingyenes szemé-
lyes pszichológiai tanácsadására a 217-1821-es telefonszámon
lehet idõpontot kérni.

Röviden

(Folytatás az 1. oldalról)

Pályázatok társadalmi szervezetek 
és társasházak számára

Az elmúlt év gyakorlatát folytatva 2009-ben is
pályázatot hirdet az önkormányzat a társadal-
mi szervezetek és közcélú feladatok támogatá-
sára, amelyre a költségvetésben 15 millió fo-
rint áll rendelkezésre. E pályázat céljai között is
szerepel a szociális segítségnyújtás, de emellett
azok a kezdeményezések is támogatásra jogo-
sultak, amelyek részt vállalnak a kerületben
élõk egészségügyi és gyermekjóléti ellátásából.
A pályázati célok másik körébe a kulturális,
mûvészeti és sportrendezvények, programok,
megvalósítása tartozik, melyek szélesítik a szín-
vonalas kulturális programok palettáját, tartal-
mas szabadidõ-eltöltést kínálnak, illetve az itt
élõk ismereteinek bõvítését, a helyi hagyomá-
nyok ápolását szolgálják. (A pályázati felhívás a
2. oldalon olvasható.)

Társasház-felújítási pályázat kiírásáról is ha-
tározott a képviselõ-testület: idén a közös tulaj-
donú utcai homlokzatok, valamint tetõ- és bá-
dogos szerkezetek felújítására, valamint ké-
mény újraépítéséhez igényelhetnek a társashá-
zak vissza nem térítendõ támogatást. (A 2009.
évi épületfelújítási pályázat kiírását a 2. olda-
lon közöljük.)

A képviselõk vita nélkül fogadták el a társas-
házi felújítások 2008. évi támogatásáról szóló
beszámolót. Mint kiderült: tavaly 49 társasház
összesen 60,8 millió forintot kapott a társas-
ház felújítási pályázat elsõ fordulójában, majd
a második körben – amikor is a költségvetési
keretben megmaradt összeget osztották szét –
14 kerületi társasház összesen 8,9 millió fo-
rint vissza nem térítendõ támogatáshoz jutott.
A fõváros pályázatán összesen 9,8 millió forin-
tot kaptak a kerületi lakóközösségek. 2008-

ban a társasházak a saját forrásaikkal együtt
közel 370 millió forint értékû felújítást való-
sítottak meg. A Budavári Önkormányzat ren-
delete alapján a társasházak kamatmentes hi-
telt és felújítási célú támogatást is kérhettek a
közös tulajdonban lévõ ingatlanrészt érintõ,
elõre nem látható, rendkívüli eseményekbõl
adódó többletkiadások részbeni támogatásá-
ra. (Rendkívüli kamatmentes hitelt 6 társas-
ház igényelt, a Pénzügyi Bizottság összesen
4,6 millió forint 3 éves futamidejû kamat-
mentes hitel nyújtásáról hozott határozatot).
Az államilag támogatott felújítási célú, az ön-
kormányzat által kamatmentessé tett banki
hitelre a tavaszi és az õszi pályázat során 10
igénylés érkezett: több mint 42 millió forint
értékben jöhetnek létre 5 vagy 10 éves futam-
idejû hitelszerzõdések a társasházak és a
Raiffeisen Bank között, amelyeknél a Buda-
vári Önkormányzat vállalja a kamatmentessé
tételt és az óvadék letételét a társasház helyett,
a bankkal kötött alapszerzõdésnek megfelelõ-
en. A bankkal történõ szerzõdéskötések fo-
lyamatban vannak.

Rendezési terv készült a Horváth-kertre

A korábbi évekhez hasonlóan idén is folytató-
dik az a közterület-rendezési tervezési munka,
melynek célja, hogy a kerület közterületeit egy-
séges koncepció alapján, az egyes elemek teljes
körû összehangolásával, a helytörténeti elõz-
mények felhasználásával lehessen kialakítani,
átalakítani, illetve fenntartani. A közterület-
rendezési tervekkel (KÖRT) és az azokban fog-
lalt szempontok meghatározásával az egyéb-
ként nem kerületi tulajdonban lévõ területek
arculatára is hatást lehet gyakorolni. A fõváro-
si tulajdonban lévõ, a Fõkert Zrt. által fenntar-
tott Horváth-kertre készített KÖRT aktualitá-

sát egyebek mellett az indokolja, hogy a múlt
évi közmeghallgatás keretében lakossági javas-
lat hangzott el a területen valaha állt Déryné-
szobor visszaállítására. Indokolja a tervezést a
Krisztina körút menti, több mint húsz éve
épült ideiglenes pavilonsor helyzete is, amely –
megfelelõ karbantartás hiányában – megérett
a bontásra.  

A rendezési tervrõl szóló vitában Iványi Ti-
bor (MSZP) nehezményezte, hogy a Horváth-
kertben található Ülõ nõ-szobrot a terv alap-
ján el lehetne költöztetni más kerületi hely-
színre, holott szerinte ez a Ferenczy Béni-alko-
tás a park ékessége. Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester válaszában elhangzott: ameny-
nyiben a Horváth-kertben egykor mûködõ
színházra, a színjátszó-hagyományokra emlé-
keztetõ Déryné-szobrot itt felállítanák, az nem
illene össze az Ülõ nõ-szoborral. Ferenczy
Béni mûve, a kendõjébõl kitárulkozó mezte-
len nõalak – mely egy medence partján látha-
tó, amiben már évek óta nincsen víz – a Rác
fürdõ elé kerülhetne át, hiszen témája miatt
jobban illik egy fürdõhely környezetébe.

A sportpályákon sem lehet dohányozni

A Budavári Önkormányzat tavaly õsszel alko-
tott rendeletet a kerületi játszótereken történõ
dohányzás tilalmáról. 

A tilalmat a képviselõk most a sportolásra
alkalmas területekre is kiterjesztették: ezen-
túl a kerületi tulajdonban, fenntartásban lé-
võ általános és középiskolák zárt udvarain,
sportterein, valamint a Czakó utcai Sport- és
Szabadidõközpont területén sem lehet dohá-
nyozni. A tilalom megszegõi szabálysértést
követnek el és harmincezer forintig terjedõ
pénzbírsággal sújthatók.

- d -

A képviselõ-testületi ülésen történt 

Program a válság kezelésére

A hangversenyt követõen Sugár Péterrel, a
rendezvény ötletgazdájával beszélgettünk.
s A koncert szervezésével hagyományt kívánt te-
remteni?

Nagyon szeretném, ha a kezdeményezés nyo-
mán a házunkba beköltözne a muzsika.
Régóta gondolkoztam azon, érdemes lenne
valamit kezdeni a ténnyel, hogy ugyanabban
az épületben van az otthonom, ahol hat évig
Bartók Béla lakott. Maga a környék is kivéte-
les, hiszen a szomszéd utcákban számos emlék-
tábla jelöli a neves mûvészek lakhelyét.
Megpróbáltam elképzelni, hogy annak idején
Bartók miért kötõdött ehhez a házhoz. A
Szilágyi Dezsõ téren ez a lakóház épült meg
utoljára. A zeneszerzõ egykori lakásából gyö-
nyörû panoráma nyílik a református temp-
lomra és a Dunára. Ez a ház volt a környéken a
legmodernebb, talán a legjobban felszerelt. A
házban akkoriban két lift is mûködött, és a
központi porszívó minden lakásba becsatlako-
zott. A kapuzaton szibériai labradorit kõbur-
kolat fut végig, a kapualj eredeti márványmo-
zaik lapburkolatát nemrég iparmûvésszel állít-
tattuk helyre. A tér szecessziós és eklektikus
homlokzatai között ezt az egyet erdélyi ácsok
Kós Károly-féle stíluselemekkel is díszítették.
Bartókhoz közel állhatott ez a formavilág, ba-
rátságosnak találhatta az épületet. Eljátszot-
tam a gondolattal, és eljutottam odáig, hogy e
falak között igenis lehetnének koncertek. Az
ötlet pillanatok alatt megszületett, de ahhoz,
hogy megvalósuljon, kellett egy zenész, és a
ház, amelynek akusztikája kivételesen jó.
s Ön mennyire kötõdik a zenéhez, a mûvésze-
tekhez, és a Vízivároshoz?

Gyerekkoromban Sárospatakon hegedülni
és zongorázni tanultam. Tagja voltam az ének-
karnak és az ifjúsági zenekarnak is. Ma is szíve-
sen hallgatok komolyzenét, a kisfiam pedig
ugyancsak hegedülni tanul. 1980-ban végez-
tem a Budapesti Mûszaki Egyetem Építész ka-
rán, amelynek Középülettervezési tanszékén,
adjunktusként ma is tanítok. Emellett a
Radius tervezõirodát vezetem. Közel negyed-
százada élek a Vízivárosban; itt van az irodám
is.  Nálunk készültek a Lánchíd 19 Design
Hotel tervei is, amely a Várkert bazár mellett a
Duna-parton áll, és amellyel tavaly elnyertük
Európa legjobb szállodájának építészeti díját

(The European Hotel Design Awards 2008,
Best Hotel Architecture) és Budapest Építé-
szeti Nívódíját. Ebben a munkában - ahol ge-
neráltervezõként is részt vettünk - építészként
töltöttem be „karmesteri” szerepet. Szoros a
kötõdésem a Várban lévõ Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatalhoz is, ahol a Magyar Épí-
tész Kamara biztosaként mûködtem évekig. A
családi házak és ipari mûemléképületek átala-

kítása mellett több borászatot is terveztem,
köztük a villányi Sauska borászatot, és Tolcs-
ván az Oremus cég épületét.  Pályámat 2002-
ben Ybl-díjjal ismerték el.
s Hogyan talált muzsikus partnert a koncert öt-
letéhez?

Korábban gyakran hallottam „csalogató” hár-
fahangokat az emeletrõl, személyesen azon-
ban még nem találkoztam fiatal zenemûvész
lakótársunkkal. Nemrég együtt szálltunk be a
liftbe, és mire fölértünk az 5-dikre, már min-
dent meg is beszéltünk. A lakók is szívesen fo-
gadták a hangverseny ötletét. 
s Próba nélkül is biztos volt a sikerben?  

Tudtam, hogy bár civil kezdeményezésrõl van
szó, a hangversenyt kizárólag profi mûvész
közremûködésével lehet megrendezni. Bar-
tókhoz nem lenne méltó egy amatõr elõadó.
Razvaljajeva Anasztázia a Zeneakadémia hall-
gatója, aki az utóbbi években a hazai verse-
nyek mellett többek között Laussane-ban,

Párizsban és Moszkvában is nemzetközi sike-
reket ért el. Hétéves korától él Magyarorszá-
gon és tanul hárfázni, remek zenész. Építész-
ként jól ismerem a házunkat. Harminc méter
magas, szélvédett udvarának téraránya függõ-
legesen templomszerû, és kiváló az akusztiká-
ja. A hangversenyen bebizonyosodott, hogy
mindenhonnan jól lehet hallani. A lakók
többsége – mint hajdan a kintornást – a füg-
gõfolyosókról élvezte a zenét. A környékrõl
érkezõ mintegy hatvan-hetven vendég az ud-
varon foglalt helyet.
s Hogyan verbuválta a közönséget?

A Bartók elõtt tisztelgõ koncert meghívójá-
nak egyik példányát átadtam Jánosa Domo-
kos atyának, a Szent Anna templom plébáno-

sának, aki továbbította a hírt a híveknek. Egy
másikat Illés Dávid lelkipásztor híveinek, a re-
formátus egyházközségnek nyújtottam át. A
lelkész úr székeket is felajánlott az érdeklõdõ
közönség számára. Ugyancsak székekkel segí-
tett a közeli Vigadó sörözõ vezetõje, Rasits
Tamás. A meghívót és a mûsort a Várnegyed
újság is közölte, végül sok barátomnak e-mai-
len elküldtem a meghívót.
s Aznap rendkívül hideg, szeles idõ volt. Az idõ-
járás nem veszélyeztette a koncertet?

Bevallom, nagyon izgultunk, de Anasztázia
vállalta a hangversenyt. Egészen különleges
hangulat alakult ki. Fényszóró világította meg
a mûvészt és az emeleti körfolyosókon égtek a
lámpák. Gyönyörûen szólt a klasszikus muzsi-
ka. Mielõtt a hárfán felcsendült a két Bartók-
átirat a Gyermekeknek címû sorozatból,
Anasztázia pontosan úgy fogalmazott, aho-
gyan mindannyian éreztük: „születésnapi
ajándék Bartóktól Bartóknak”.                     R. A.

Udvarkoncert Bartók emlékére
Vajon mit szólt volna Bartók Béla, ha arról értesítik, hogy születésnapja alkalmából, egykori lakó-
háza udvarán a ma ott élõk emlékkoncertet rendeznek? A hûvös tavaszi idõjárás miatt valószínûleg
aggódva nézett volna föl az égre. Féltette volna a zenemûvészt, és a közönséget is. Amikor március 25-
én koraeste e jeles alkalomból megnyíltak a Szilágyi Dezsõ tér 4. számú ház kapui, majd a szélvédett
udvaron megszólalt a hárfa, a körfolyosókról letekintõ lakók és az udvar széksoraiban helyet foglaló
vendégek valamennyien érezték, hogy különleges alkalomról van szó.
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Harangozó Rita fazekas és Székely Éva kosárfonó alkotásai láthatók a Népi Iparmûvészeti Mú-
zeumban. A kiállítás május 11-ig tekinthetõ meg a Szilágyi Dezsõ tér 6. szám alatt, hétfõtõl csütör-
tökig 9-tõl 16 óráig és pénteken 9-tõl 13 óráig.

s Honnan ez a rendkívül erõs érzelmi kötõdés?
Furcsa érzés, mert napközben sokfelé járok, de
hazatérni, begurulni a Krisztinavárosba, mindig
egyfajta megnyugvás. Egy nagy sóhaj, hogy itthon
vagyok! Anyukámékkal nagyon szép környezet-
ben laktunk a Váralja utcában. A Krisztina téri
Általános Iskolába, majd a mellettünk lévõ Pe-
tõfi Sándor Gimnáziumba jártam. Az életem ta-
lán legszebb négy éve volt a petõfis korszak, barát-
ságokkal, szerelmekkel, építõtáborral. Érettségi
után még több mint tíz éven át, a szobám ablaká-
ból minden nap hallottam az iskolacsengõt, ily
módon nem szakadtam el teljesen a diákélettõl.
1997-ben költöztem el, és számomra isteni jel
volt, hogy az újsághirdetések közül a legelsõ lakás,
amit megnéztünk, az volt, ahol most élek. Tel-
jesen elvarázsolt, mert nem hittem volna, hogy a
Naphegynek errõl a pontjáról ilyen fantasztikus a
kilátás. Tíz év után nem rég felújíttattam a lakást;
úgy alakítottam át, hogy a régi falak között marad-
hatok, mégis új környezetben. Saroklakás lévén a
Gellért-hegytõl egészen a Palotáig ellátok. Rálá-
tok a gimnáziumomra, sõt a mögötte lévõ házra
is, ahol a szüleimmel éltem. Látom az Ifiparkot,
ahová iskola után beszélgetni vagy télen hóem-
bert építeni jártunk, a Horváth-kertet, ahol kisko-
romban szánkóztam és játszottam. Nekem na-
gyon fontos az az élettér, ahol felnõttem, és ahol
jelenleg is lakom. Úgy érzem magam, mint egy
óvó-védõ bástyában, ahol nem bánthatnak. Azt
hiszem, szerelmes vagyok a kerületbe, mert nem
tudok elképzelni még egy olyan helyet, ami benn

van a város szívében, ugyanakkor zöld övezet. Ez
egyedülálló adottság. E varázslatos környezethez
a szomszédomban lévõ Czakó utcai sporttelep is
hozzátartozik. A pálya, ahol most wellness köz-
pont épül, s ahol éveken keresztül részt vehettem
a Nyárbúcsúztatók szervezésében és mûsorában.
A rendezvény egy kicsit az én gyermekem is volt,
azt éreztem, mintha a barátaimmal lennék
együtt. Számomra többet jelent, mint a többi
mûvésznek, hiszen én itt nõttem föl. Emiatt kü-
lönösen rosszul esett, amikor néhány éve min-
den értesítés nélkül elszakítottak a fellépési lehe-
tõségtõl, és azoktól az emberektõl, akikkel szim-
biózisban élek. 
s Ilyen erõs földrajzi kötõdés mellett a színházi kö-
tõdése sokkal lazább, hiszen szabadúszó…

Az élet úgy hozta, hogy annak idején, a fõiskola
után leszerzõdtem a Vidám Színpadhoz, de ha-
marosan indult a Família Kft. tévésorozat, ahol
alapfeltétel volt, hogy nem lehettünk társulati ta-
gok.  A szabadúszó életforma stresszes, mert
nem biztos, hogy megcsörren a telefonom. Ha
azonban hívnak, én dönthetem el, hogy válla-
lom-e a szerepet. Tehát nem kötelezõ eljátszani
olyat, amihez nincs kedvem. Tizennyolc éve vé-
geztem a fõiskolán, és hála istennek nem panasz-
kodhatom. Bár kiszolgáltatott helyzetben va-
gyok, de szükségem van a szabadságra a magán-
életemben is és a szakmában is. 
s A Família után a zenés szerepek találták meg. Az
Operettszínház mellett a Játékszínben is zenés da-
rabban játszik…

Prózai szakon végeztem a fõiskolán, mégis az el-
sõ musical, a Grease után – amit Szurdi Miklós
rendezett, és a Famíliában szereplõ fiatalok ját-
szották – sorra jött a többi zenés darab. Beval-
lom, az éneklés rengeteg plusz gátlást, feszültsé-
get okoz, hiszen az ember fél, hogy fáj a torka,
vagy be fog rekedni. Ma sem tudom a dolgot ol-
dottan kezelni. Annak azonban örülök, hogy a
musical és a vígjáték – e két fontos vonal, amit a
szakmában képviselek – népszerû mûfajok.
Elõbb-utóbb természetesen szeretnék drámai szí-
nezetû elõadásokban is játszani, remélem, az élet
teljesíti majd ezt a vágyamat is. Ebben a szezon-
ban a Budapesti Operettszínházban nagy élve-
zettel játszom a Szépség és a szörnyeteg címû
Disney musicalben a Gyertyatartót, ami külön-
leges ajándék számomra, mert imádom a mesé-
ket. A Csókos asszonyban Ibolya Edét alakítom
– ez az egyetlen operett-szerepem, és Szegeden tíz
évvel ezelõtt erre az alakításra kaptam az Évad
táncos komikusa díjat. Az Abigélben Kõnig ta-
nár úr mindenképpen mérföldkõ a pályámon,
mert most elõször már nem a „kis helyes, ugri-
bugri Bandika” vagyok a színpadon. Nehéz sze-
rep, mert mozaikokból, apró jelenetekbõl kell
összerakni az egész nagy ívet. Az országban sokan
rajongtunk a regényért és Zsurzs Éva filmjéért. A
musical változatban sikerült úgy tömöríteni a
cselekményt, hogy minden lényeges vonal meg-
maradt. Kocsák Tibor zenéje katartikusan szép.
A Játékszín – ahová kamasz koromban nézõként
sokat jártam – ma is az igényes bulvárdarabok
színtere. Nagyon boldog voltam, amikor Balá-
zsovits Lajos igazgató meghívott az Imádok férj-
hez menni címû zenés vígjáték egyik fõszerepére.
A Mennybõl a hulla címû krimi-paródia – amit

hat évig játszottunk a Vidám Színpadon, és most
a Budaörsi Játékszínben megy tovább – szív-
ügyem, hiszen az egyetlen prózai szerepem. 
s Színházi feladatain túl poplemezei jelennek meg,
táncversenyen indul, és reggeli tévéadást vezet. Nem
vállal túl sokat?

Ami a közönségnek tetszik, az a szakma szemé-
ben esetleg bûncselekménynek számít. Az én
dolgom, hogy a különbözõ területek között meg-
találjam az egyensúlyt. Ma már szinte egyáltalán
nincs színészi játék a médiában. A vidéki nézõk
egy része csak mûsorvezetõként ismer, mert nem
jutnak el a budapesti színházakba. Számomra
így különösen nagy dolog, hogy jelen lehetek a
televízióban.

Rojkó Annamária

A kultúra budavári barátai gyakran összegyûl-
nek Boros Miklós és Kéry Ilona Úri utcai laká-
sában, ahol a bútorok, a családi könyvtár a szob-
rok, az apró tárgyak és rajzok szinte érintetlenül
õrzik a házaspár emlékét. Ez volt Borsos Miklós
utolsó lakása, közel másfél évtizeden keresztül
lakott itt, innen költözött ki minden tavasszal
Tihanyba. 

A tulajdonosok mintha épp csak kiszaladtak
volna valahová… Virtuális jelenlétük akkor is
érezhetõ volt, amikor a Szellemi és személyes
kapcsolatok címû irodalmi est keretében ezút-
tal egy régi alkotótárs és barát, Németh László
író alakját idézték fel a meghívott vendégek.
Fertõszögi Erzsébet, az est háziasszonya a közön-
ség soraiban köszöntötte Mádl Dalma asszonyt,
Szõnyi Zsuzsát, és Maros Éva hárfamûvészt.
Rövid bevezetõjében felidézte 1943 nyarát,
amikor Borsos Miklós és Németh László elõ-
ször találkozott a Tihany-diósi domboldalon.

Az irodalmi est bevezetõjeként egy archív rá-
diófelvételrõl Németh László szólalt meg. Visz-
szaemlékezését a Medve utcai elemi iskolához
fûzõdõ emlékeivel indította, majd írói pályájá-
ról mesélt. Az interjút Czigány György, a Ma-
gyar Rádió irodalmi osztályának szerkesztõje ké-
szítette. A költõként, íróként is ismert egykori
rádiós ezen az estén személyesen osztotta meg a
közönséggel Németh Lászlóval kapcsolatos em-
lékeit, találkozásaik élményeit, majd mûsorve-
zetõként adta át a szót az író lányainak.
Különleges élményben lehetett része az érdek-
lõdõknek, hiszen Németh László életmûvének
egy-egy sajátos területét Németh Ágnes, Csilla,
Judit és Magda idézte fel. Az író családja ma is
aktívan gondozza és ápolja az irodalmi hagyaté-
kot. A Borsos Miklós – Kéry Ilona Alapítvány

felkérésére ezúttal „összedolgoztak”, és egy-egy
esszében világították meg édesapjuk munkássá-
gának kevésbé ismert területét. A felolvasott
irodalomtörténeti adalékokból a közönség ké-
pet kapott az eredetileg orvosnak készülõ, ter-
mészettudományos mûveltségû Németh Lász-
lóról, aki számos mûvében – többek között az Ir-
galomban, a Galileiben, A két Bólyaiban – mé-

lyen átérezte és ábrázolta a tudósok problémáit.
Az 1930-as évek derekán érdeklõdése a fizika és
a csillagászat felé fordult, majd a második világ-
háború után, vásárhelyi tanárságának idõszaká-
ban egy egész tankönyvcsalád megírására ké-
szült. 

Az 1960-as évek végén Németh Lászlót más
problémák foglalkoztatták. Aczél György kéré-
sére megírta a Ha én miniszter lennék címû esz-
széjét, amelyben a korszak kultúrpolitikusai szá-
mára helyzetértékelést vázolt fel, és javaslatokat
tett a változtatásokra. Aczél ígérete ellenére az
írásmû sehol nem jelenhetett meg, így csak a
rendszerváltást követõen látott napvilágot. Az
utókor számára az esszével kapcsolatos korabeli
levelezés jól jellemzi az adott idõszak politikai vi-
szonyait.

Az író lányainak gondolatait Tóbiás Áron
szerkesztõ, irodalomtörténész egészítette ki. Az
egykori rádiós, aki az 1956-os forradalom után a
Magvetõ Kiadó szerkesztõjeként, az Égetõ
Eszter kéziratának kiadói és nyomdai útját is
egyengette, felidézte, hogy Németh László elsõ-
ként ismerte fel a rádióban a magyar nyelv és
irodalom ápolásának határokon átívelõ lehetõ-
ségét. Az est további részében, a személyes visz-
szaemlékezések között Bánffy György Kossuth-
díjas színmûvész tolmácsolásában irodalmi
részletek hangzottak el. - a -

A húsvét a kereszténység legfõbb ünnepei
közé tartozik a karácsonnyal és a pünkösddel
együtt, ekkor Krisztus kereszthaláláról és fel-
támadásáról emlékezik meg. A húsvét kiala-
kulásában fontos szerepet játszott a zsidó
Pészakh, az egyiptomi fogságból való megme-
nekülés ünnepe, innen származik számos eu-
rópai nyelvben az ünnep elnevezése (pl.
Pasqua - olasz, Paque - francia). A germán ha-
gyományban a tavaszi napfordulóhoz kötõ-
dött Ostara, a túlvilág istennõjének termé-
kenységi ünnepe, melynek elemei az újjászü-
letés, a feltámadás. A germán hagyomány
nyoma az Easter (angol) illetve az Oster (né-
met) megnevezésben ismerhetõ fel.

A húsvét mozgóünnep: a tavaszi napéj-
egyenlõséget követõ elsõ holdtölte utáni va-
sárnapra, március 22. és április 25. közé
esik. Az ünnep idõpontjáról a niceai zsinat
határozott i. sz. 325-ben. 40 napos böjt elõzi
meg a húsvétot, ez a húsos-zsíros, állati erede-
tû ételektõl való tartózkodás, valamint a
hangos, táncos mulatságok és lakodalmak ti-
lalmának idõszaka.

Az ünnephez kötõdõ szokások részben
pogány (kiszézés, villõzés), részben keresztény
(passió játék) gyökerûek. 

A húsvét katartikus rítus: kiemelt szerepet ját-
szik a tisztaság, tisztulás. Nagypénteken napfelkel-
te elõtt friss kútvízzel vagy patakvízzel kellett mo-
sakodni, az védett a betegségek ellen. Ezt a hajna-
li vizet aranyosvíznek nevezték. 

A nagyböjti zöldágazás és villõzés, valamint a
húsvét hétfõi locsolkodás célja a termékenység-
varázslás, a természet újjászületésére irányuló
mágia. A húsvéti ünnephez teljes munkatilalom
társult.

A húsvéti szokások közül fontos az ételszente-

lés. Ételáldozat jellegû a húsvéti bárány; a bõsé-
get, a gazdagságot szimbolizálja a sonka; a tojás
pedig az élet, az újjászületés jelképe. 

A nagyszombat éjjelén kezdõdõ húsvéti határ-
járás a tavaszi vetés mágikus védelmét szolgálta.
Ma is gyakorolt szokás a locsolkodás – egykor a
kútnál, forrásnál, újabban kölnivel. A meglocsolt
leányoktól viszonzásként hímes tojást kaptak a le-
gények viaszolt, karcolt, berzselt díszítéssel. A
böjti tilalom után ekkor kezdõdhetett újra a tánc
is. A húsvéthoz kötõdõ újabb keletû szokás a gyer-
mekek megajándékozása.

Sándor Ildikó néprajzkutató, Hagyományok Háza

Azt hiszem, szerelmes vagyok a kerületbe! 

Húsvéti népszokásokNémeth László lányai 
a Borsos Emlékházban

Az író lányai: Magda, Judit, Ágnes és Csilla

„Születésem pillanatától az I. kerületben lakom. Az ember sokszor elragadtatja magát és hajlamos a túlzá-
sokra, de így negyven fölött, én már azt is tudom, hogy itt fogok meghalni” – vallja Csonka András színész,
akit születésnapja alkalmából kerestünk fel. 
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A Kosztolányi Dezsõ Gimnáziumba különleges módon
szökött be a tavasz. Névadójuk születésnapja (március
29.) alkalmából olyan program-kavalkádot szervez-
tek, amelybõl az iskola minden diákja, tanára és a szü-
lõi munkaközösség is kivette a részét. A gála másnap-
ján, a gyerekek egészség- és sportnapon vettek részt, és fo-
gadták a franciaországi Nancy-ból érkezõ vendégcso-
portot. Az eseménydús napokról Stelzelné Szabó Er-
zsébet igazgató asszonnyal, valamint Balogh Éva és
Simon Zoltán francia szakos tanárokkal beszélgettünk.  

s Tanúsíthatom, hogy a Kosztolányi Gála azoknak is
okozott meglepetéseket, akik elfogulatlanul ültek a
nézõtéren. Színvonalas, ötletes, kreatív számokat lát-
tunk, és a produkciókról lerítt, hogy a gyerekek élve-
zettel készültek a fellépésre. Milyen szempontok sze-
rint állítják össze a mûsort?

Az immár harmadik éve megrendezett gála ket-
tõs célja az iskola oktató-nevelõ munkájának be-
mutatása, és a szórakoztatás volt – válaszol az
igazgatónõ. A mûsorszámok egy részében azok a

diákjaink szerepeltek, akik a budapesti, kerületi
versenyeken korábban sikereket értek el.  Lisá-
nyi Berta például a Szilágyi Gimnáziumban ren-
dezett Radnóti szavalóverseny I. helyezettje.
Szép Kitti – aki Kosztolányi Dezsõ egyik novellá-
ját mondta el – a kerületi prózamondó verseny
gyõztese. A szólószámok között bemutatkozott
az iskola alkalmi kamarazenekara is, amelyben a
gyerekek között néhány fiatal tanárkollégámat is
felfedezhették a nézõk. A különbözõ jelenetek
kapcsán az iskolai életrõl, a szakkörök tevékeny-
ségérõl és az idegennyelvi oktatásról egyaránt ké-
pet kapott a közönség. Például az 5.b-sek – a mû-
sorban bemutatott country táncukhoz – techni-
ka órán maguk készítették nagykarimás kalapju-
kat. Az 5.a osztály egy vidám angol-spanyol jele-
nettel rukkolt elõ, a drámaszakkörösök pedig a
Don Quijote musical rövidített, a mai korra átírt
változatát mutatták be. Számos táncprodukciót
is láthattak a nézõk, köztük a legnagyobb sikert

az idei szalagavatóra koreografált tanártánc arat-
ta. A 5-8. és a 9-12. évfolyam külön-külön mutat-
kozott be. Névadónkról, Kosztolányi Dezsõrõl
mindkettõben megemlékeztünk. A gála díszven-
dégeként köszönthettük Nagy Borbála Ildikót, a
költõ szerzõi jogainak örökösét. 
s A tanároknak és a diákoknak „Az év tanára-
díj”eredményhirdetése okozta a legnagyobb izgal-
mat. Hogyan sikerül az utolsó percig titokban tarta-
ni az eredményt?

A szülõk kezdeményezték, az iskolaszék pedig tá-
mogatta az ötletet, hogy a gyerekek minden évben
válasszák meg az év legjobb nõi és férfi tanárát. A
diákönkormányzat elkészítette, majd az osztályok-
ban szétosztotta a szavazólapokat. A szervezõk
nem adtak idõt az összebeszélésre. A táblázatban
egy-egy nevet lehetett bejelölni, és aki akarta, meg-

indokolhatta döntését. Nagyon sok kedves és talá-
ló értékelés született. A háromtagú szavazatszám-
láló bizottságot szülõk alkották, akik titoktartási
kötelezettséget vállaltak. A diákok a 2007/2008.
tanév tanárává Sashalmi Zsuzsa magyar nyelv- és
irodalom szakos tanárnõt, valamint Hatvany Eörs
matematika-testnevelés szakos tanárt választották.
A díjjal járó névre szóló kupát, a feliratozott pólót,
a bonbont és a virágcsokrot – a gyerekek nagy ová-
ciója kíséretében – a színpadon vették át.
s A gálát követõen nagyszabású sportnappal folyta-
tódott a rendezvények sora. Ez az esemény is az isko-
lai hagyományok sorába illeszkedik?

A sportnapot – amely valóban minden évben
megrendezésre kerül – ezúttal a szombatra esõ ta-
nítási napon tartottuk. A gimnázium pedagógiai
programjának fontos alkotóeleme a drogpreven-
ciós, egészséges életmódra nevelés, ennek jegyé-
ben került sor a sportversenyek szervezésére. (Ko-
rábban megnyertünk egy drogprevenciós pályá-

zatot, amelynek keretében a témáról szakembe-
rek tartottak elõadás-sorozatot a diákoknak, a
szülõi munkaközösség tagjainak és a pedagógu-
soknak. E téren elsõsorban a pozitív példák meg-
erõsítése a célunk.) A sportnapon a gyerekek osz-
tályonként versenyeztek, de az elõzetes nevezé-
seknél szabadon választhattak a különbözõ sport-
ágak – foci, kötélmászás, futóverseny, pingpong,
tollas-, kosár- és röplabda, valamint a néptáncta-
nulás, a malom, a sakk, és a gombfoci – közül. A
nap nyitányaként Bakonyi Tímea 10. osztályo-
sunk tartott táncbemutatót, majd a versenyeket
követõen harcbemutatót nézhettek meg a gyere-
kek. A több órás mozgáshoz két tornaterem, az
udvar, és a Vérmezõ is rendelkezésre állt. A meg-
felelõ kondíció érdekében a délelõtt során egész-
séges ételeket: almát, mûzliszeletet, joghurtot és
ásványvizet osztottunk a résztvevõknek. A legkö-
zelebbi iskolagyûlésen kihirdetjük az összesített
eredményeket. 
s A sportnap délelõttjén francia diákok érkeztek az
iskolába. Milyen program keretében kerülhetett sor
a közel egyhetes látogatásra? 

Az Európai Unió Comenius programja elsõsor-
ban a Kelet-közép-európai országok számára hir-
dette meg a „Visszatérés Európába” címû pályáza-
tot – válaszolja Simon Zoltán tanár úr. Az elmúlt
tanévben a Kosztolányi Gimnázium nevében be-
nyújtottuk a pályázatot. Szeptemberben visszajel-
zett a nancy-i középiskola, és felvettük egymással
a kapcsolatot. A francia gimnázium különleges-
sége, hogy a diákok iparmûvészetet is tanulnak. A
szecesszió budapesti emlékei miatt kerestek ép-
pen magyar partnert. Decemberben a kolléga-
nõmmel meghívást kaptunk Nancy-ba, ahol ven-
dégül látták a teljes programban részt vevõ, vala-
mennyi iskola franciatanárait. 

– A 25 középiskolás és a két kísérõ a sportnap
délelõttjén érkezett hozzánk – folytatja Balogh
Éva tanárnõ. Rövid fogadást adtunk számukra
az iskolában, és mindannyian kaptak egy kis
ajándékcsomagot. A hatnapos látogatás során
az iskola és a fogadó családok közösen látták
vendégül a francia fiatalokat. Külön köszönettel
tartozunk a szülõknek, akik a gyerekeket ottho-
nukba fogadták. Igyekeztünk színes programot
összeállítani, így a vendégek minden nap fran-
cia idegenvezetéssel ismerkedtek Budapesttel.
Jártak a Várban, a Parlamentben, az Iparmû-
vészeti és a Szépmûvészeti Múzeumban – ez
utóbbiban a szecesszióhoz kapcsolódó Mucha
kiállítást is megnézték. Ellátogattak a Duna-ka-
nyarba is. Egy délelõttöt a Kosztolányiban töl-
töttek, részt vettek a nyelvi órákon, és megoldot-
ták a számukra készített feladatokat.

– Fontosnak tartom az idegen nyelvek élet-
szerû, nem könyvbõl, papírból történõ tanulá-
sát – veszi át a szót az igazgató asszony. Minden
irányban nyitottak vagyunk, részt veszünk a ke-
rület regensburgi diákcsereprogramjában is. A
francia a diplomácia nyelve, amely jól használ-
ható a hétköznapokon is. Egy-egy ilyen alka-
lommal a gyerekek elõítéletek nélkül találkoz-
nak egymással, és a diákcsere abban is segíthet,
hogy felnõttként az Európai Unióban megtalál-
ják a helyüket. Büszkék vagyunk rá, hogy a ma-
gunk erejébõl több napos, tartalmas programot
állítottunk össze. Õszre kiderül, hogy kapunk-e
támogatást a program második részére. Ha nye-
rünk, akkor a nancy-i gimnáziumhoz hasonló-
an, a Kosztolányi is fogadná a többi partneris-
kolát, és a mi diákjaink is eljuthatnak Fran-
ciaországba.

- ria

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(Magyar Kultúra Alapítvány székháza, 
Budapest, I., Szentháromság tér 6.)

Április 21. kedd 18 óra: „…nehézség nincs melyet erõs
akarat legyõzni képes ne volna”. A Kõrösi-életmûrõl kor-
társai és az utókor. A 225 éve született tudós kutatói –
Duka Tivadartól napjainkig. Meghívott vendégünk: dr.
Kubassek János a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója.
Az egyesület Kõrösi és kortársai emlékhelyei Európában
címû kiállításának bemutatója.

Lánchíd Kör
(Litea Könyvszalon, Budapest, I., Hess András tér 4.)
Április 23-án 17 órakor Szent György-napi megemléke-
zés. Szent György tér - történeti visszapillantás és a leg-
utóbbi ásatások eredményei. Elõadó: Végh András törté-
nész-muzeológus. Az elõadást megelõzõen 16.30-kor a
kör tagjai virágot helyeznek el a Szent György szobornál,
a Schulek-lépcsõnél.

Az író könyvtára 
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyv-

tára felolvasóest sorozatában április 21-én, kedden 18
órától Háy János és Térey János lesz a vendég. Helyszín:
1016 Budapest, Krisztina krt. 87-91. Minden érdeklõdõt
szeretettel várnak.   

Duna Televízió székháza
(Budapest, I., Mészáros u.)

Határtalan irodalom - Kaiser Ottó fotókiállítása. Meg-
tekinthetõ: április 30-ig.

Várbarátok Köre
(Litea Könyvszalon, Budapest I., Hess András tér 4.)

Április 20-án 17 órakor Boross Marietta néprajzkutató
elõadása: A németek Budán - életmód és kultúra címmel.

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

Április 22-én, 15 órakor: Az ezerszínû Galgamente.
(Dél-után sorozat). Magyar és szlovák népszokások a ve-
resegyházi és a püspökhatvani hagyományõrzõ együtte-
sek elõadásában.

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

Bogár Katalin festõmûvész Tavaszváró és Gy. Erdei
Júlia filcmozaikmûvész Egy faun délutánja címû kiállítása.
Megtekinthetõ: május 3-ig.

Vojnovich-Huszár villa
(Budapest, XXII., Mûvelõdés u. 37/a.)

Április 16. csütörtök, 19.30 órakor: Márai a családban
- Márai közöttünk, ahogyan az irodalomtörténet nem is-
merheti… Vendég: Dr. Jáky Jánosné és Jáky Judit, Márai
Sándor néhai unokaöccsének felesége és lánya. Köz-
remûködik: Bács Ferenc színmûvész, Az emigráns – min-
den másképp van címû film (2006.) fõszereplõje. 

Április 25. péntek, 18 órakor: A Kárpát-medence leg-
kiválóbb borászai tartanak borkóstolót, muzsikával és be-
szélgetéssel. Házigazda: Bakonyi Viktor. Jegyrendelés:
362-1606, jegyrendeles@vojnovich-hu., www.jegymes-
ter.hu.

Budavári Opera Együttes
(Budavári Mûvelõdési Ház, Budapest, I. Bem rakpart 6.)

Április 19-én 19 órakor Puccini, Mozart, Erkel, Verdi
áriák és olasz dalok hangversenye.Mûvészeti vezetõ:
Nagy Ferenc karmester. Közremûködnek az Opera-
együttes tagjai, zongorán kísér: Kovács Ágnes, vendégek:
Szilfay Márta és Albert Tamás, a Magyar Állami Operaház
mûvészei.

Táncfórum a Nemzeti Táncszínházban
Április 16-30. között immár kilencedik alkalommal

rendezi meg a Nemzeti Táncszínház a Táncfórumot a
Tánc világnapja tiszteletére. A fesztivál sajátossága,
hogy kizárólag professzionális táncegyüttesek elõadá-
sait, bemutatóit tûzi mûsorára. Az idei Táncfórum kül-
földi sztárvendége a legendás Cullberg Balett Svéd-
országból, az Ázsia vezetõ kortárs táncszínházaként
jegyzett Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan, valamint
a Lado-Horvát Nemzeti Néptáncegyüttes. A fesztiválon
több magyar bemutató is szerepel. A Budapest
Táncszínház számára Gustavo Ramirez Sansano készít
új koreográfiát, akinek egész estés mûvét, a Gaudít is-

mét meg lehet tekinteni a Gyõri Balett elõadásában.
Nagyszabású bemutatóra készül a Duna Mûvész-
együttes Örökkön örökké címmel, a Refektóriumban
Vári Bertalan Játék? címû darabját mutatja be, és a gye-
rekek számára is készül új produkció, Gulliver a törpék
országában címmel, a Madách Musical Tánciskola elõ-
adásában. Látható lesz Juronics Tamás nagysikerû da-
rabja, A csodálatos mandarin is új szereposztással. A
fesztivált a Magyar BalettSzínház Gödöllõ premierje
zárja. 

A tánc világnapi gálamûsort a Magyar Táncmûvészek
Szövetségének felkérésére Goda Gábor és Juhász Zsolt
rendezésében láthatja a közönség. A gálaest keretében
adják át a Magyar Táncmûvészek Szövetségének szak-
mai díjait is: „Az évad legjobb férfi és nõi táncosa”, „Az
évad legjobb alkotója”, „Az évad legjobb végzõs növendé-
ke” díjakat, valamint az  „Életmû-díjat” és a „A Táncmû-
vészetért-díjat”. 

Az idei fesztivál újdonsága a Táncfórum bérlet, amely-
lyel kedvezményes áron három elõadást lehet megtekin-
teni: a Honvéd Táncszínház A tánczmester, a Duna
Mûvészegyüttes Örökkön örökké, valamint a Cloud Gate
Dance Theatre of Taiwan Moon Water címû produkcióját.
Bõvebb információ: www.tancszinhaz.hu.

Kazinczy és kortársai
Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója tiszte-

letére április 18-án, szombaton 17 órakor a Budavári
Mûvelõdési Ház, a Tabán Helytörténeti Gyûjtemény és
Dokumentációs Központ valamint a Tabán Társaság
Egyesület Kazinczy és kortársai címmel tudományos
konferenciát szervez.

A tanácskozás elõtt nyílik meg a Tabán Múzeum új - az
emlékévhez kapcsolódó - kamarakiállítása. Az est két
különlegességet is tartalmaz. Itt ismerheti meg a magyar
közönség a Pozsonyban kiadott Hajnóczy József életét és
mûködését bemutató történeti munkát, valamint elsõ íz-
ben szólal meg a Tabán Múzeum új szerzeménye, egy a
XX. század közepérõl származó pianínó. A Kazinczy és
kortársai konferencia programja: Társak-körök-örökö-
sök-Kazinczy az irodalomszervezõ, elõadó: dr. Fábri
Anna irodalomtörténész. 

Jót tenni, ahol lehet – Jótékonyság Kazinczyék világá-

ban, elõadó: dr. Kalla Zsuzsa irodalomtörténész. Magyar
Rapszódia – Hajnóczy József élete és mûködése, elõadó:
Prof. Dr. Éva Kowalska és Karel Kantek pozsonyi történé-
szek bemutatják új könyvüket. 

„Légy boldog és Élni siess!…” – Virág Benedek levelei
Kazinczy Ferenchez, elõadó: J. Pajor Ildikó gyûjteményve-
zetõ. Mosonyi Mihály: Hódolat Kazinczy szellemének. A
mûvet bemutatja és zongorán elõadja: dr. Scholcz Péter
karnagy-zenetörténész. 

Helyszín: Tabán Múzeum (Budapest, I., Döbrentei utca
9., tel.: 201-70-93, e-mail: tabanmuzeum@bem6.hu).

A Kazinczy Ferenc Emlékév fõvédnöke:  Sediánszky
János a Budavári Önkormányzat alpolgármestere. A
Kazinczy emlékév támogatói: Budapesti Szlovák Intézet,
Budavári Önkormányzat, Petõfi Irodalmi Múzeum.

Párbeszéd fekete-fehérben
A Varsói Nemzeti Múzeum és a Magyar Nemzeti

Galéria Grafikai Gyûjteményének közös kiállítása kiemel-
kedõ lengyel és magyar grafikusok mintegy 200 mûalko-
tásán keresztül ad áttekintést az 1920-as, 1930-as évek-
ben párhuzamosan érvényesülõ különbözõ mûvészeti
tendenciákról. Az MNG Szabadegyetem programjai a
korszak lengyel és magyar kultúrájának további közös
pontjait világítják meg. 

Az elõadások keddenként 5 órakor kezdõdnek, elõtte
4 órakor, az érdeklõdõk tárlatvezetéssel tekinthetik meg
a kiállítást. Az elõadásokon és a filmvetítéseken a részvé-
tel ingyenes. A tárlatvezetéseken a kiállításra váltott be-
lépõvel lehet részt venni.

2009. április 21., 17.00 óra: Lengyelország építészete
a két világháború között. Elõadó: Ritoók Pál mûvészet-
történész, Magyar Építészeti Múzeum.

2009. április 26., 11.00-14.00 óráig: Családi nap -
Kézmûves programok, sokszorosító technikák minden
korosztálynak. 11 órakor tárlatvezetés, 12 órakor vasár-
napi kórusmuzsika. A foglalkozás helyszíne: C épület, III.
emelet.

2009. május 5., 17.00 óra: Lengyelország újra Európa
térképén - Függetlenség, államiság, nemzetiség kérdése
a két világháború között (1918-1939). Elõadó: Lagzi Gá-
bor történész, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudo-
mányi karának oktatója 

Programok

Gála, sportnap, vendégek a Kosztolányiban
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Gyalogoljunk együtt!
Folytatódnak a gyaloglótúrák a Tabáni Gyaloglók Köre
szervezésében. A javasolt programok mind a gyere-
keknek, mind az idõsebbeknek ajánlhatók. Sõt, ki-
sebb-nagyobb kutyával érkezõket  is szívesen látnak a
szervezõk. A szombati túrára a találkozó idõpontja
reggel 9 óra, indulás 9.05 órakor. A helyszín: Moszkva
tér, a 18-as villamos végállomása. A túra útvonala a
helyszínen kerül kiválasztásra. A rendszeres túrázók
lépésszámlálót kapnak ajándékba. Minden szombaton
találkozhatunk! Túravezetõ: dr. Szentiday Klára, tel.:
365-8467.                                          Tabáni Spartacus SKE   

Olcsóbb lehet a távfûtéses lakások fûtési 
költsége az ÖKO-program segítségével
A Budavári Önkormányzat is csatlakozott az ÖKO-
programhoz, amelynek segítségével a távfûtéses la-
kásokban - lakásonkénti hõfogyasztás mérésével és
szabályozásával - 20 százalékkal is csökkenthetõ a  fû-
tésszámla. A legtöbb távfûtéses lakásban nem tudunk
takarékoskodni a fûtéssel, mivel nem tudjuk szabá-
lyozni. A külsõ hõmérséklet gyors változását a szolgál-
tató nem tudja olyan sebesen követni, ezért gyakran
elõfordul, hogy indokolatlanul meleg van a lakásokban.
A szabályozatlanságon túlmenõen számos lakásban
mérni sem lehet az elfogyasztott hõmennyiséget, itt a
térfogat alapján fizetjük a fûtésszámlát. Az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztérium az ÖKO-
program pályázat keretében támogatja a távfûtéses
lakások fûtéskorszerûsítését: a termosztatikus radiá-
torszelepek felszerelését követõen lakásunk helyisé-
geinek hõmérséklete szabályozhatóvá válik, illetve a
radiátorainkra felszerelt költségosztók segítségével a
tényleges fogyasztásunk alapján fizethetjük a hõdíjat.
A korszerûsítést követõen lakásunkban beállíthatjuk a
kívánt komfortot, ezzel fûtésszámlánk 20 százalékát
megtakaríthatjuk. A korszerûsítés 50 százalékát, de
lakásonként maximum 77.000 forintot az állam fizeti.
Az ÖKO-programban a Budavári Önkormányzat is
részt vesz, a pályázóknak díjmentes segítséget nyújt a
pályázat elõkészítésében és elkészítésében. Várjuk
kérdéseiket, jelentkezésüket az okoprogram@buda-
var.hu címen.

Magyar-osztrák tanácsadó nap
A Közép-Magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság a nemzetközi nyugdíjszakmai együttmû-
ködés keretében 2009. április 23-án 09.00 -16.00
óra között magyar-osztrák tanácsadó napot szervez.
A rendezvény helyszíne: VIII. Fiumei út 19/A. A tanács-
adó napon elsõsorban azokat a munkavállalókat vár-
ják, akik Ausztriában dolgoztak, vagy dolgoznak, és ott
is nyugdíjjogosultságot szereztek. A tanácsadó napon
a Közép-Magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság munkatársai személyre szóló tájékozta-
tást nyújtanak az érdeklõdõknek. A tanácsadói napra
történõ bejelentkezés telefonon történik, 2009. április
6-16 között a 06-1- 323-65-60-as telefonszámon.

Röviden

Ragyogó napsütés, kellemes kora nyári
idõ, változatos programok és a már meg-
szokott baráti társaság fogadta a kerületi
tavaszköszöntõ sportnap résztvevõit. Idén
a szabadidõközpont területén folyó épít-
kezés miatt a megszokottnál kisebb terület
állt rendelkezésre, ennek ellenére a szerve-
zõknek ezúttal is sikerült újdonsággal szol-
gálni: Fehér Ferenc a sportcentrum veze-
tõje jóvoltából az íjászattal ismerkedhettek
meg az érdeklõdõk. 

A tavaszköszöntõ megnyitóján dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester kiemelte:
Örömteli, hogy az építkezés dacára idén is
sokan választották szombat délelõtti prog-
ramnak a tavaszköszöntõt. Akik eljöttek,
hamarosan maguk is megtapasztalhatják,
hogy megérte a mostani kényelmetlenség,
hiszen a Czakón épülõ wellness központ-
nak köszönhetõen jövõre két új salakos te-

niszpálya és egy szabvány méretû
mûfüves focipálya áll majd a la-
kosság rendelkezésére. A Buda-
vári Önkormányzat célja az, hogy
minél színvonalasabb sportolási
lehetõségeket biztosítson a pol-
gárok számára. 

Programokból tehát nem volt
hiány, az íjászat mellett a legna-
gyobb sikert a gyerekek „táma-
dásait” hõsiesen álló ugrálóvár
aratta. Mialatt a kicsik átadták
magukat a játéknak, a felnõttek
a vöröskereszt jóvoltából ingyenes szûrõ-
vizsgálatokon és életvezetési tanácsadáson
vehettek részt. Hasznosan tölthették el sza-
badidejüket a kevésbé mozgalmas elfog-
laltságra vágyó gyerekek is, õket kézmûves
foglalkozásokkal várták. 

Hat csapat nevezett az immáron harma-

dik alkalommal megrendezett utánpótlás
focitornára. A BLASZ IV. csoportban indu-
ló 2001-es korosztály elsõ játéknapján min-
dent beleadtak a gyerekek. Bár ezúttal nem
az eredmény, hanem maga a játék volt a
fontos, a csapatok mégis hajtós meccseket
játszottak. Mindenki gyõzni akart, ami vé-
gül nagy csatában a házigazda Tabán SC-
nek sikerült. Bajnokot ennek ellenére még-
sem hirdettek, külön díjazták viszont a leg-
jobb kapust és mezõnyjátékost, valamint a
legjobb góllövõt, ahogyan valamennyi játé-
kosnak csokival köszönték meg a részvételt. 
Igazi örömfocit hozott a „civil” csapatok szá-
mára meghirdetett villámbajnokság, me-
lyen az összeszokott csapatok mellett hely-
ben összeállított formációk is elindulhat-
tak. A tétnélküliség jót tett a csapatoknak, a
játékosok láthatóan élvezték a focit, így iga-
zán látványos meccsek kerekedtek. Maradt
izgalom a nap végére is, a sportprogramok
végeztével került ugyanis sor a hagyomá-
nyos tombolahúzásra. Idén a szponzorok –
az Adidas, MOB, Tóth Attila, Bike Express
és a Hotel Marriott - jóvoltából csupa sport-
ajándék, köztük fõdíj gyanánt egy kerékpár
várt gazdára. K. Á.

Tavaszi sportnap a Czakón
Családi és sportprogramok, utánpótlás focitorna, valamint ingyenes állapotfelméréssel
egybekötött egészségügyi tanácsadás várta a tizenegyedik Budavári Tavaszköszöntõ Sport
és Egészségnapra érkezõket.  A Czakó utcai Szabadidõközpontban megtartott szezonnyi-
tó rendezvény zárásaként megtartott tombolán idén is értékes díjakat sorsoltak ki. 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testü-
letének 7/2009. (III. 30.) Kt. rendelete a Budapest I. kerület ját-
szóterein történõ dohányzás tilalmáról szóló 23/2008. (IX. 26.)
Kt. rendelet módosításáról.

1. § 
A rendelet címe az alábbiak szerint módosul:
„A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének

a Budapest I. kerület játszóterein és egyéb, közcélú területein történõ do-
hányzás tilalmáról szóló 23/2008. (IX 26.) Kt. rendelete.”

2. §
[A rendelet hatálya]

A Rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.§ (1) A rendelet területi hatálya a Budapest I. kerület Budavári Önkor-

mányzat tulajdonában, kezelésében lévõ játszóterekre, valamint általános
és középiskolák zárt udvaraira, sporttereire, valamint a Czakó utcai Sport
és Szabadidõközpont sportolásra alkalmas területére terjed ki.” 

3. §
A Rendelet 2. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Értelmezõ rendelkezések]
„2 §. E rendelet alkalmazása szempontjából:
(1) játszótér: az a közterületen található külsõ tér, amelyet játszótéri esz-

közök elhelyezésére (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek,
függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági engedély alá tartozik-
e vagy sem.

(2) sporttér: bárki által használható kijelölt sportpálya avagy más, spor-
tolásra alkalmas terület. 

(3) zárt udvar: kerítéssel, vagy épületekkel körbevett külsõ tér.”
4. §

A Rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép, valamint a II. fejezet
3. § -át megelõzõ fejezetcím az alábbiak szerint módosul:

„A játszótereken, az általános és középiskolák zárt udvarain, sporttere-
in, valamint a Czakó utcai Sport és Szabadidõközpont területén történõ do-
hányzás tilalmáról”

3.§ (1) a.) A Rendelet I. számú mellékletében felsorolt területeken tilos a
dohányzás.

b.) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában, kezelé-
sében lévõ általános és középiskolák zárt udvarain, sportterein, és a Czakó
utcai Sport és Szabadidõközpont sportolásra alkalmas teljes területén a
dohányzás tilos.

c.)  A dohányzást tiltó táblák helyét a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Jegyzõje jelöli ki és gondoskodik azok kihelyezésérõl.

(2) Aki az (1) pontban jelölt területen, valamint annak 5 méteres körze-
tében dohányzik, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedõ
pénzbírsággal sújtható.

(3) Aki a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában, ke-
zelésében lévõ általános és középiskolák zárt udvarain, sportterein, és a
Czakó utcai Sport és Szabadidõközpont sportolásra alkalmas teljes terüle-
tén, valamint mindezeknek 5 méteres körzetében, - amennyiben az még
önkormányzati tulajdont képez – dohányzik, szabálysértést követ el és har-
mincezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.”

(4) Az (1) (2) és (3) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt há-
romezer forinttól húszezer forintig terjedõ helyszíni bírság szabható ki.”

5. §
A Rendelet I. számú melléklete helyébe e rendelet I. számú melléklete

lép. 
6. §

Záró rendelkezések 
(1) E rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba. 

dr. Deák Ferenc                                                   dr. Nagy Gábor Tamás 
jegyzõ                                                                                            polgármester

**        **        **
I. számú melléklet a 23/2008. (IX. 26.) Kt. rendelethez

AAzz  aalláábbbbii  tteerrüülleetteekkeenn,,  iilllleettvvee  aazzookk  55  mméétteerreess  kköörrzzeettéébbeenn  ttiillooss  aa  ddoohháánnyyzzááss

l BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii    ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ttuullaajjddoonnáábbaann  lléévvõõ    jjáátt--
sszzóótteerreekkeenn::

1. Mária téri játszótér, hrsz.: 14098/1-2-3
2. Franklin játszótér, hrsz.: 14111/7
3. Toldy-Donáti játszótér, hrsz.: 14166/6, 14165/2
4. Naphegy téri játszótér, hrsz.: 7339/2

l BBuuddaappeesstt  FFõõvváárrooss  FFõõppoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  ttuullaajjddoonnáábbaann,,  ddee  aa  BBuuddaappeesstt
II..    kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  kkeezzeelléésséébbeenn  lleevvõõ  jjááttsszzóótteerreekkeenn::  

5. Csalogány utcai játszótér, hrsz.: 13936 
6. Aladár utcai játszótér, hrsz.: 7425 

l BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ttuullaajjddoonnáábbaann,,  ddee  aa  BBuuddaa--
ppeesstt  FFõõvváárrooss  FFõõppoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  kkeezzeelléésséébbeenn  lléévvõõ  jjááttsszzóótteerreekkeenn::  

7. Európa-liget, hrsz.: 14060/2, 14058, 14059 
8. Horváth kert, hrsz.: 7175 
9. Szentháromság tér, hrsz.: 14223 
10. Czakó utcai Sport és Szabadidõ Központ sportolásra alkalmas terü-

letén , hrsz.: 5809.
KKöözztteerrüülleetteekk:: Naphegy utca, hrsz.:5866, Czakó utca, hrsz.:5841,

Kereszt utca, hrsz: 6171
l AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ttuullaajjddoonnáábbaann,,  ffeennnnttaarrttáá--
ssáábbaann  lléévvõõ  áállttaalláánnooss  iisskkoolláákk  zzáárrtt  uuddvvaarraaiinn::  

11. Batthyány Lajos Általános Iskola, hrsz.:14101, 14102
KKöözztteerrüülleetteekk:: Batthyány utca: 13900, Mária tér 13911, Mária téri park

egy része:14100, Iskola utca: 14271.
12. Budavári Általános Iskola, hrsz.: 6527/2
SSzzoommsszzééddooss  iinnggaattllaannookk:: Tárnok u. 13. lakóház, hrsz.: 6527/1, Tárnok u.

7. lakóház, hrsz.: 6526, Üres telek rész, hrsz.: 14225, Szentháromság téri
telek (pavilonok), hrsz.: 6529.

KKöözztteerrüülleett:: Tárnok utca, hrsz.: 6513.
13. Lisznyai utcai Általános Iskola, hrsz.: 7281.
KKöözztteerrüülleetteekk:: Naphegy utca, hrsz.: 5866, Lisznyai utca, hrsz.:7316,

Czakó utca, hrsz.: 5841. 
lAA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ttuullaajjddoonnáábbaann,,  ffeennnnttaarrttáá--
ssáábbaann  lléévvõõ  kköözzééppiisskkoolláákk  zzáárrtt  uuddvvaarraaiinn::  

14. Kosztolányi Dezsõ Gimnázium, hrsz.:6797
KKöözztteerrüülleett:: Logodi utca, hrsz.: 6723
15. Szilágyi Erzsébet Gimnázium, hrsz.: 7592
KKöözztteerrüülleett:: Mészáros utca, hrsz.: 7544.
16. Toldy Ferenc Gimnázium, hrsz.:14156
KKöözztteerrüülleetteekk:: Franklin utca, hrsz.: 14155, Donáti utca, hrsz.: 14231,

Toldy Ferenc utca, hrsz.: 14167.
17. Kosciuszkó T. u. 3. sz. iskolaépület, hrsz.: 7591
KKöözztteerrüülleett:: Mészáros utca, hrsz.: 7544. 

Önkormányzati rendelet

Várhatóan áprilisban kötik meg a támoga-
tási szerzõdést és jövõre megindul az egybe-
függõ villamoshálózat kiépítése Budán. A
fõváros tervei szerint a budai fonódó villa-
mosközlekedési program közvetlen kapcso-
latot teremt az észak- és dél-budai kerületek
között.

Ha a tervek valóban megvalósulnak, je-
lentõsen csökkenhet a budai kerületek
életét megkeserítõ észak-déli átmenõ for-
galom. Jelenleg ugyanis csak többszöri át-
szállással lehet Óbudáról Kelenföldre
vagy a Kamaraerdõre eljutni, ezért sokan
a tömegközlekedés helyett inkább az au-
tót választják. Jövõ augusztusig elsõ lé-
pésben a Batthyány tér felé továbbveze-
tik a 17-es villamos pályáját, ezzel megva-
lósul a Duna vonalát követõ villamos-
tengely. A gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy a 19-es és a 41-es villamosok egé-
szen Óbudáig közlekedhetnek. A Bécsi
út felõl érkezõ villamos a Frankel Leó ut-
ca, Vidra utca útvonalon haladva a Mar-

git híd alatti aluljárón keresztül jut majd
el a Bem rakpartra, ahol a jelenlegi par-
kolósáv helyén folytatja útját a Batt-
hyány térig, majd innen a jelenlegi vágá-
nyokon tovább egészen Kelenföldig.
Szintén itt kap helyet a majdan a Bécsi
út-Frankel Leó utca-Bem rakpart-Szent
Gellért tér-Fehérvári út-Kamaraerdõ út-
vonalon közlekedõ 41-es is. 

Nem szûnik meg tehát sem a rakparti
sétány, sem a nemrégiben kialakított bi-
cikli út. Szó van a 19-est is érintõ deszti-
nációk további bõvítésérõl, e szerint a
Gellért tér és a Budafoki út között egy új
villamospályát építenének a Mûegyetem
rakparton.

A Margit körúti kapcsolat Óbuda irá-
nyából a Török utcán keresztül valósul-
na meg, visszafelé a Frankel Leó út felé
kanyarodik az összekötõ sínpár. A 2010
végéig kiépülõ új vonalon a Moszkva tér
érintésével a Bécsi út és a Móricz
Zsigmond tér között a 61-es közlekedik
majd. 

Új padok a Várban
Tavaszra új, Budavár-stílusú padokat helyezett ki a Budavári Önkormányzat a
Várnegyed több pontjára. Többek között új padok kerültek a Szentháromság tér-
re, a Tóth Árpád sétányra és a Hess András térre is. A fõváros kezelésében lévõ, vi-
lágörökségi területen korábban több féle stílusú és nagyon megrongálódott pad
volt. Most, a kerületi önkormányzat 4,5 millió forint értékû beruházásának ered-
ményeként összesen 70 szép, egységes megjelenésû  pad és 30 új kerti szék várja a
turistákat, a pihenni vágyókat.

Óbudáig járna a 19-es villamos



IInnggaattllaann

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

KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget keresek
az I. kerületben. Telefon: 202-2505, mobil: 06-30-251-
3800.°

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

TTáárrssaasshháázzkkeezzeellééss, teljeskörû háttérrel kedvezõ díjtételek-
kel, 35 éves gyakorlattal. Naphegyi Bt., tel./fax: 213-6613, e-
mail: naphegyibt@chello.hu.

II..  kkeerr.. Krisztina krt-on Várra nézõ, 83 nm-es, 3 és fél szo-
bás, VI. emeleti polgári lakás 33,2 M Ft-ért tulajdonostól el-
adó. Tel.: 06-30/9304-843.

II..  kkeerrüülleett Orom utcában garázs hosszú távra kiadó. 30.000
Ft/hó. Telefon: 06-30/432-8647.

EEllaaddóó  öörröökkllaakkáásstt  kkeerreesseekk  aa  VVáárr  tteerrüülleettéénn,,  vvaaggyy  aazz  II..,,  IIII..,,
XXIIII..  kkeerrüülleettbbeenn..  TTeell..::  220011--99447755;;  0066--7700//223377--99003300..

BBeeééppíítthheettõõ tetõtereket keresünk felújítás ellenében.
Referencia: www.diszkoszkft.hu. Tel.: 06-30/639-2955.

IInnggaattllaannüüggyyeekk!!  Szerzõdéskötés, stb. Dr. Papp György ügy-
véd-mediátor. Attila út 16. Tel.: 06-30/949-1618.

WWeesstteennddnnééll eladó Szív utcai garzon. Felújított, galériázha-
tó; jól kiadható. Ára: 10,6 millió Tel.: 06-30/362-9288.
Rendkívüli ajánlat: I. ker. 

AAttttiillaa úton egy egész emelet (három önálló öröklakás),
203 nm egyben eladó. Tel.: 06-30/9491-618.

AA  RREENNOOVVOO  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA  vváállllaalljjaa  bbuuddaaii  ((VVáárrnneeggyyeedd,,
VVíízziivváárrooss)),,  ééss  bbeellvváárroossii  iinnggaattllaannookk  eellaaddáássáátt,,  bbéérrbbeeaaddáássáátt..
TTeell..::222244--22009900,,  0066--2200//444499--66990000..  EE--mmaaiill::  iinnffoo..rreennoo--
vvoo@@cchheelllloo..hhuu..

II..  kkeerr.., Csap utcában újépítésû ház rámpás lejáratú terem-
garázsban kocsibeállók kedvezõ áron tulajdonostól kiadók.
Motorosoknak is. Érdeklõdni: 06-30/748-0710.

NNééggyysszzoobbááss Attila úti öröklakás eladó, kiadó vagy hasonló
kisebbre (értékegyeztetéssel) cserélhetõ. Tel.: 06-30/949-
1618.

II..  kkeerr..  Budapest, Csalogány utcában, parkra nézõ, 30 nm-
es garzonlakás, bútorozatlanul, hosszabb távra kiadó. Tel.:
200-6918, mobil: 06-70/316-4026 (English speking).

GGaarráázzsshheellyy kiadó a Zsolt utcában. Tel.: 06-30/527-8208,
201-1575.

BBuuddáánn - a Tabánnál a Dózsa György tér közelében - igé-
nyesen felújított, világos, csendes, összkomfortos, klímával
felszerelt, padlófûtéses, polgári (4 m bm) 33 m2-es garzonla-
kás + 8 m2-es galériával eladó. Irányár: 13,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

GGaarráázzss kiadó a Bécsi kapunál. Egyedi nagy és száraz. Ár.:
25.000 Ft/hó. Tel.: 06-20/925-5036.

FFoorrttuunnaa utcai, 41 nm-es, mfszt, 1,5 szobás K-Ny tájolású,
utcára és kertre is nézõ, csendes, világos, jó elosztású örökla-
kás 32,8 M-ért eladó. Tel.: 201-9475; 06-70-237-9030. 

EEggyyeeddüülláállllóó, reprezentatív 200 m2-es impozáns lakás a
budai Várban! Elegáns, napfényes, teljes I. emeleti szinten el-
helyezkedõ, nagypolgári 4 szoba hallos, duplakomfortos ön-
kormányzati lakás örökbérleti joga átadó. A lakásban jelenleg
2 konyha, 2 fürdõszoba található, így 2 vagy többgenerációs
lakásnak is kiválóan alkalmas. Csereérték irányár: 69 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn az Attila úton - a Horváth-kert közelében - jó álla-
potú épületben lévõ 64 m2-es III. emeleti, jó állapotú (új nyí-
lászárók, új fürdõszoba, új konyhabútor, festés), összkomfor-
tos, cirkófûtéses, 2 szobás, napfényes, azonnal beköltözhetõ
polgári belméretû  öröklakás eladó. Irányár: 18,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu

II..  AAttttiillaa úton - a Vérmezõvel szemben - önálló, közvetlen
földszinti bejáratú, igényes beltéri kivitelezésû, 2 utcai portá-
los, 3 tárgyalóval kialakított irodának, rendelõnek vagy üzlet-
nek is kiváló újszerû állapotú egyedi gázfûtéses 67 m2-es iro-
dahelyiség eladó. Irányár: 22,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

AAllkkaallmmii lehetõség a budai Várban! Táncsics Mihály utcában
frissen felújított 6 lakásos mûemlékházban 35 m2-es, 1,5 szo-
bás dongaboltozatos, mediterrán belsõ kert felé nyíló, jó álla-
potú, csendes, cirkófûtéses, kiváló alapterületi elosztású ön-
kormányzati lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 12 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail:
wagnera1@chello.hu.

7788--7766--118800 nm-es vári öröklakások eladók. Telefon: 201-
9475; 06-70-237-9030.

ÉÉlleettjjáárraaddéékkoott fizet tapasztalatokkal rendelkezõ, megbíz-
ható magánszemély. Tel.: 06-20/460-4384.

KKrriisszzttiinnaavváárroosstt kedvelõk részére Budán az Attila úton a
Vérmezõvel szemben különbözõ alapterületû panorámás ki-
látású öröklakások (68-95 m2) eladók. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Naphegy alján modern újszerû épületben lévõ jó
állapotú 90 m2-es 3 szobás I. emeleti (lakásként is átalakítha-
tó) irodahelyiség  kiadó vagy eladó. Bérleti díj: 250.000 Ft/hó
+ ÁFA vagy Irányár: 45 M Ft. A lakáshoz teremgarázshely bé-
relhetõ vagy vásárolható. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Logodi utcában eladó kertes társasházban lévõ I.
emeleti 1,5 szobás, jó állapotú, napfényes, polgári belmagassá-
gú (3,2 m) saroklakás. Irányár: 16,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - a Magdolna-templomra panorámás bel-
sõ kertes házban lévõ, legfelsõ (II. emeleti erkélyes, csendes,
napfényes 42 m2-es jó állapotú, egyedi gázfûtéses, jelenleg 1
szobás (de könnyen 1,5 szobássá alakítható) lakás örökbérle-
ti joga átadó. Csereirányár: 14,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii  Vár szomszédságában - a Szabó Ilonka utcában 9
lakásos társasházban lévõ igényesen, frissen felújított, cirkó-
fûtéses 1,5 szobás, klímás öröklakás gardróbbal, 10 m2-es er-
kéllyel eladó. Irányár: 23 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

GGaarráázzss a Logodi utca - Mikó utca sarkán kiadó. Tel.: 06-
30/211-2288.

SSzzoollggáállttaattááss

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  

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

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

KKõõmmûûvveess--bbuurrkkoollóó munkákat teljes körû lakásfelújítást mi-
nõségi munkával, referenciákkal, rövid határidõre vállalok.
06-30/280-7257. (2)

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

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

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

TTáárrssaasshháázzaakk,,  iirrooddáákk!! ÁFA nélküli kisvállalkozó lépcsõhá-
zak, irodák takarítását vállalja. Sok éves gyakorlat, megbíz-
ható munka. Tel.: 06-20/403-2167.

AAddóóbbeevvaallllááss--kkéésszzííttééss  ffeebbrruuáárr  11--ttõõll,,  hhaa  vviisssszzaajjáárr  aa  bbeeffiizzee--
tteetttt  aaddóóbbóóll..  VVáállttssoonn  kköönnyyvveellõõtt!!  AAddóóttaannááccssaaddóó  tteelleeffoonn::
0066--2200//882233--00220077..  ((22))

SSzzáámmííttóóggééppéétt otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás,
rendszertelepítés. Internet beállítása. Hardveres problémák
megoldása. Cseregép. Telefon: 06-20-998-0798. http://-
www.fmrkft.hu. (2)

GGUUMMII--  ÉÉSS  AAUUTTÓÓSSZZEERRVVÍÍZZ,,  MMÛÛSSZZAAKKII  VVIIZZSSGGÁÁZZTTAATTÁÁSS  AA
DDÉÉLLII  PPÁÁLLYYAAUUDDVVAARR  MMÖÖGGÖÖTTTT,,  II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..

BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  0066--2200--556655--22110055..  °°

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

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 

INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, 
PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTA JAVÍTÁST, 

VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, 
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30-251-3800. °

LLáánnyykkaa ikerpár zsebpénz-kiegészítésként kutyasétálta-
tást vállal. Tel.: 06-20/939-7945, 201-4557.

ddrreessssMMEE  MMiinnõõssééggii  RRuuhhaaiiggaazzííttááss  II..  kkeerrüülleett,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..
1100..  KKöönnnnyyûû  ppaarrkkoollááss,,  hhoosssszzúú  nnyyiittvvaa  ttaarrttááss..  KKeeddvveess  kkiisszzooll--
ggáállááss,,  mmiinnõõssééggii  ggaarraanncciiaa..  HHééttffõõttõõll  ppéénntteekkiigg::  88..3300--1199
óórrááiigg,,  sszzoommbbaattoonn::  1100--1144  óórrááiigg..  TTeelleeffoonn::  778877--00007799,,  0066--
3300//668811--77776644;;  wwwwww..ddrreessssmmee..hhuu..

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

BBááddooggooss és vízvezetékszerelõ munkák: javítások, tetõfel-
újítások, kisebb munkák, ereszcsatornák javítása, WC tartály-
csere, boylercsere, csapcserék, fürdõszoba komplett felújítá-
sa. Tel.: 06-20/391-5982, 281-9239.

KKöözzööss képviselet, társasházkezelés – korrekt, megbízható
módon. FloH-Home bt. Tel.: 06-70/940-3865; czakoszil-
via@gmail.com.

TTáárrssaassáággookk,,  eeggyyéénnii  vváállllaallkkoozzóókk,,  ttáárrssaasshháázzaakk  kköönnyyvveellééssee,,
bbeevvaalllláássookk  kkéésszzííttééssee,,  tteelljjeesskköörrûû  üüggyyiinnttéézzéésssseell..  TTeell..::  0066--
3300//99331122--889944  vvaaggyy  337755--88773344..  °°

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

ÉÉppüülleett-- és lakásfelújítás generálkivitelezésében. Tetõk,
homlokzatok, függõfolyosók, lépcsõházak felújítása. Al-
pintechnikai munkák, veszélyelhárítás. Atrium Kft. Tel.: 06-
20/935-7089.

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina té-
ri templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtárakat,
régi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levelezõla-
pokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-régiségeket.
Díjtalan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfizetés! Tel./fax:
212-8909. Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-18 óráig, szomba-
ton 10-13 óráig.

DDrráággaakkõõ (briliáns) aranyékszer (régi törtarany és ezüst
evõeszközök, dísztárgyak vásárlása készpénzért a legmaga-
sabb áron. Tekintse meg a Google-ban a Louis Galériát. E-
mail: lakatos@mconet.hu. Keressen fel a II. Margit krt. 51-
53-ban, Louis Galéria.

AAnnttiikkvváárriiuumm könyveket, teljes könyvtárakat, régi képesla-
pokat, vitrintárgyakat vásárol készpénzért. Tel.: 332-0243,
06-20/9220-001.

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok készpénzért, díjtalan ki-
szállással, értékbecsléssel. Hívjon bizalommal! Aradi László,
tel.: 06-30/991-8719, 285-4808.

AAnnttiikkvviittááss készpénzfizetéssel vásárol régi bútorokat, fest-
ményeket, porcelánokat, csillárokat, KÖNYVEKET, ékszere-
ket, ezüsttárgyakat (evõeszközöket) teljes hagyatékok.
Díjtalan kiszállás. Tel.: 281-3926, 06-30/462-8883.

ÁÁllllááss

HHáázzkköörrüüllii  munkát vállal diák. Favágás, csatornatisztítás,
udvarrendezés stb. Hétvégén is! Idõpontegyeztetés: 06-
20/235-1217, Szatmári Balázs.

PPlluusszz jövedelem, szabad idõbeosztás a legkorszerûbb ke-
reseti lehetõséggel. Tel.: 06-70/660-6295.

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabá-
lyozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóthné
Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina
krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06-30-222-3016.°°

KKeezzeess--lláábbaass házhoz megy! Pedikür: esztétikai és gyógy-
manikûr, mûköröm szolgáltatás akár az Ön otthonában is!
Idõpontegyeztetés: 06-70/771-1201 és 06-30-567-8810,
Balogh Edit.

SSzzéécchheennyyii fürdõben dolgozó gyógymasszõr szabadnapjain
masszírozást vállal az Ön otthonában is. Tel.: 06-20/595-3057.

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa-, fizika-, informatika-, kémiatanítás általá-
nostól felsõfokig, középiskolai tanártól. Tel.: 06-20/946-
7553, skype: ok-tato.

AAnnggooll-- és portugáltanítás a Naphegyen. Tel.: 06-30/527-
8208, 201-1575.

AAnnggooll, német kezdõ-haladó, francia kezdõ nyelvoktatást
vállalok. Tel.: 06-20/939-7945.

VVeeggyyeess

TTáárrsskkeerreessééss!!  Húsvét locsolók nélkül? Gyors, diszkrét társ-
keresés most húsvéti kedvezménnyel! Cronos Buda. Tel.: 06-
30/60-200-94.

SSzzoommoorrúú idõs hölgy társaságát keresem. Beszélgessünk!
Özvegy ember. Tel.: 06-20-971-7297.  
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Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig csak személyesen a szerkesztõségben

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyyrraa  

aallkkaallmmaass  mmûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

0066--3300//665555--66555522

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyy
kkiiáállllííttáássaa  

ppáállyyáázzaattíírráásshhoozz  iiss!!

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

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

20 szó felett: +100 forint+ÁFA/szó.

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

24.000 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

12.000 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
160.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
26.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
24.000 Ft+ÁFA
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ZÁR, KILINCS,
LAKAT, VASALAT

11002277 BBpp..,,  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5544..          TT..::  220011--33992288
11111177  BBpp..,,  FFeehhéérrvváárrii  úútt  2244..      TT..::  446666--55665544
NNyyiittvvaa::  HH--PP::  99--1188        SSzz::  99--1144

ÚJ!
!!

SZOMBATONKÉNT
-1100%%  !!!!!!!!!!

+SZOLGÁLTATÁSAINK:

l KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-,
speciális és mágneskulcs

l ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
l EGYFORMA ZÁRLATÚ 

ÉS FÕKULCSOS RENDSZEREK
l HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi is
l ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, 

HEVEDERZÁRBETÉTEK 
CSERÉJE ä

ÚJ!!!

A hirdetések tartalmáért  a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

SSzzoollggáállttaattááss

EEggéésszzsséégg

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess

ÁÁllllááss

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma: 06-80-204-275

www.budavar.hu
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