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Új kiállítás a Várnegyed Galériában

Valóság 
és azon túl

Egy 21. századi képzõmûvészeti mûfaj és alko-
tója mutatkozik be a Várnegyed Galéria leg-
újabb kiállításán. Füleky Adrienn grafikusmû-
vész elektrográfiáit állítja ki, és vendégként
meghívta az ifjabb generáció képviselõjét,
Székely-Tasnády Beatrixot, aki a fotográfiáiból
kínál válogatást az érdeklõdõknek.

s A Galéria ebben az évadban azon mûvészeket
hozza közelebb a közönségéhez, akik maguk is itt
élnek a kerületben. Ön mikor választotta otthoná-
ul a Várnegyedet? 

Szerencsésnek mondhatom magam, mert szü-
letésem óta itt van az otthonom. A Hunyadi
János utcában nõttem fel, gyerekként a Vár ut-
cáin játszottam, bebarangoltam minden szög-
letét. A Batthyány Általános Iskolába jártam,
és azt hiszem, már az ottani rajzszakkörben el-
döntöttem, hogy grafikus szeretnék lenni. 

s Ez azt jelenti, hogy egyenes út vezetett a mûvé-
szi pályáig?

Három osztálytársammal együtt jelentkez-
tünk a „Kisképzõbe”, azaz a Képzõ- és Ipar-
mûvészeti Szakközépiskolába, mindhármun-
kat fölvették. Érettségi után elõbb az Ipar-
mûvészeti Fõiskolával próbálkoztam, végül a
Képzõmûvészeti Fõiskola sokszorosított grafi-
ka szakára vettek fel. A rézkarc, a szita, a litog-
ráfia és más eljárások közül elsõsorban a réz-
karc érdekelt. A diploma átvétele után hûsé-
ges maradtam a grafikához. Az utóbbi évek-
ben könyvborítókat, illusztrációkat készítet-
tem és tipográfusként könyveket terveztem.
Ma is szabadúszóként dolgozom.
s A kiállításon elsõsorban elektrográfiákat mutat
be. Mit kell tudni errõl a technikáról?

A grafika viszonylag új ágáról van szó, amely a
számítógép megjelenésével kezdõdött. Koráb-
ban csak a hagyományos sokszorosító grafika
létezett, azután jöttek a korszerû sokszorosító-
gépek, és a mûvészek felfedezték a bennük rej-
lõ kreatív lehetõségeket; alkotótársukká fo-
gadták a fénymásolót, a faxot, késõbb a kom-
putert. Ez utóbbival dolgozom, amely azt je-
lenti, hogy saját rajzaimat, fotóimat digitalizá-
lom és a géppel oly módon változtatok rajtuk,
mintha ecsetet vagy rajztollat használnék: el-
veszek belõlük, hozzáadok, átszínezem, réte-
geket hordok fel rájuk.
s Milyen motívumokat, témákat dolgoz fel ilyen
módon?

A kiállításon elsõsorban elvontabb, nonfigu-
ratív kompozícióimat mutatom be, de néhány
munkámon bibliai utalás is felfedezhetõ. A di-
gitális mûveket színes nyomatok formájában
tárom a közönség elé.
s A galéria kistermében Székely-Tasnády Beat-
rixnak kínált lehetõséget…

Nem titok, hogy õ a lányom, aki a fotózás iránt
érdeklõdik. Jelenleg gimnáziumba jár, de két
éve komolyan kezébe vette a fényképezõgépet.
Természet- és tárgyfotóival több pályázaton is
indult, többek között ezekbõl mutat be egy
csokorra valót. 

A kiállítás március 14-én, szerdán 18 órakor
nyílik a Várnegyed Galériában (I. Batthyány
utca 67.). Megnyitja HAász Ágnes képzõmû-
vész, MET elnök, valamint Gröndahl Gab-
riella, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium diákja.
Közremûködik Maróth Bálint csellómûvész. A.

A kerület polgármestere a Szarvas téri Kitelepí-
tettek emlékmûnél arról beszélt, hogy a kommu-
nizmus világszerte 100 milliónyi áldozatot köve-
telt, mégis, még mindig gyakran mérnek kettõs
mércével a kommunizmus és a nácizmus megíté-
lésében. „A terror nem ismer ideológiai oldala-
kat, és egyik fajtájában sem mentegethetõ, akár a
horogkereszt, akár a vörös csillag, akár Hitler és
Mussolini, akár Sztálin, Lenin és a megszállt kö-
zép-európai országokban állomásozó helytartóik
követik is el” – jelentette ki Nagy Gábor Tamás.

A politikus felidézte: 2000-ben, az akkori Or-
bán-kormány nyilvánította február 25-ét a kom-
munizmus áldozatainak emléknapjává, hogy el-
mondjuk az igazságot arról, ami velünk, szüleink,
nagy- és dédszüleink nemzedékével történt. A fõ-
városból kitelepítettek tabáni emlékmûvénél, a
juhhodályba zárt embereket formázó üvegbeton-
falnál azért szervezte meg az önkormányzat az idei
emlékünnepséget, hogy „meghalljuk az örökre
betonfalba zárt lelkek segítségkérõ szavát, lebont-
suk a bennünket tõlük elválasztó falakat, és
visszaadjuk nekik a szabadságot.”

Nagy Gábor Tamás szerint nekünk, budai pol-
gároknak az a dolgunk, hogy az igazságért égbe ki-
áltók hangját meghalljuk, és megtörjük a terror
csendjét. Az életüket féltõ áldozatok parancsával,
a „soha, sehol, senkinek” tiltással szemben ne-
künk „mindig, mindenhol, mindenkinek” el
kell mondanunk azt, ami valójában történt, és so-
ha sem felejthetjük el azokat a bûnöket, amiket a
kommunizmus évtizedei alatt elkövettek.

– Az emlékezés hangja mellett azonban másról
is lehet és kell beszélni most, 2012-ben a kommu-
nizmus áldozatainak az emléknapján – mondta a
polgármester. Szembe kell néznünk azzal tény-
nyel, hogy a magyar társadalom egy része a kom-
munizmus bûneivel kapcsolatban még mindig
kizárólag az ’50-es években elkövetett bûnök felis-

meréséig jutott el. Pedig csak egyfajta vöröscsillag
létezik: ugyanaz díszítette a megszálló vörös had-
sereg katonájának sapkáját, mint az ÁVH egyen-
ruháját viselõ pribékét, ahogy az 1956 után a ki-
végzettek, internáltak és börtönbe csukott töme-
gek hátán felkapaszkodó munkás-hatalom mun-
kásõrsének mundérját is. Az, hogy Kádár szerint
1962 után a meggyõzésben „a rádió és a sajtó töb-
bet ér, mint a puska” semmit nem változtat a
kommunizmus lényegén, az elkövetett bûnökön
– emelte ki.   

A második, szintén megkerülhetetlen témát az
idei megemlékezésen a Wallenberg Év adja. Az
idén 100 esztendeje született Raoul Wallenberg
példája sorsszerû, szimbolizálja, hogy a két dikta-
túra – a vörös és a barna – lényegükben nem kü-
lönböznek, ikertestvérei egymásnak.

– A harmadik téma pedig – fájdalom –, de az

Európai Unióban zajló – hazánkat lejárató – kü-
lönös kampány. Hogyan lehetséges az, hogy az ér-
tékeire, az emberi jogokra mindig büszke és állan-
dóan az európai jogrendre hivatkozó „fényes nyu-
gat” egyes politikusai és szellemi erõi egymással
versengve tevékeny szereplõjévé váltak egy ilyen,
céljait tekintve alávaló politika játszmának? - tette
fel a kérdést. 

– A mai nap üzenete és egyben személyes fel-
adata mindannyiunk számára ez: beszéljünk a
történelemrõl és ne féljünk beszélni a jelen társa-
dalmi gondjairól sem, hogy elejét vegyük a csúsz-
tatásoknak – zárta beszédét a polgármester.

A Szarvas téri emlékmûnél rendezett koszorú-
zási ünnepség után, az önkormányzat szervezésé-

ben a Soha, sehol, senkinek! címû filmet mutat-
ták be az érdeklõdõknek a Tabán Moziban. A ve-
títést pódiumbeszélgetés követte: Nagy Gábor
Tamás a film keletkezésének körülményeirõl a
rendezõt, Téglásy Ferencet kérdezte, aki családjá-
val együtt, gyerekként élte át a kitelepítettek kál-
váriáját.               d.  

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is a ki-
adásokat és a bevételeket egyensúlyban tartó,
szilárd pénzügyi alapokon álló költségvetést
fogadott el a képviselõ-testület. A Budavári
Önkormányzat ezzel ismét bebizonyította,
hogy hozzáértõ tervezéssel a vagyon felélése
nélkül is lehet stabil, feladatközpontú gaz-
dálkodást folytatni. 

Február végén került sor az év egyik legfontosabb
testületi ülésére, amelyen a kerület 2012. évi költ-
ségvetésérõl döntöttek az önkormányzati képvi-
selõk. 

A napirendi pontok tárgyalása elõtt dr. Nagy
Gábor Tamás röviden összefoglalta az elmúlt hó-
nap legfontosabb eseményeit. A kerület jövõje
szempontjából rendkívül fontos, hogy február
20-án az önkormányzat eljuttatta a kormányhoz a
vár és környéke közlekedési rendszerének meg-
újítására kidolgozott tanulmánytervet. Két nap-
pal késõbb aláírták a támogatási szerzõdést, ami
azt jelenti, hogy a megvalósításhoz 3,6 milliárd fo-
rint már biztosan rendelkezésre áll. Ráadásul a
következõ hónapokban a felhasználható összeg
még tovább nõhet, ugyanis a már aláírt támogatá-
si szerzõdést nem érinti a kohéziós alap esetleges
felfüggesztése. 

Február 28-án a Budapesti Önkormányzatok
Szövetsége soron következõ találkozóján Szócska
Miklós államtitkár az egészségügyi reformról tájé-
koztatta a kerületi polgármestereket. A találko-
zón az elnökség ismételten kinyilvánította, hogy

a BÖSZ kizárólag a kerületek szerinti járási rend-
szer kialakítását támogatja.

A polgármester két váratlan eseményrõl is be-
számolt: a Babits sétánynál a várfal burkolati ele-
meinek részleges leomlása miatt újabb veszély-
helyzet alakult ki, a helyreállítás költsége megkö-

zelíti a 20 millió forintot, amelyet a vis-major alap
terhére azonnali hatállyal megkezd az önkor-
mányzat. Már megtörtént a Horváth-kerti pavi-
lon elõtti burkolatsüllyedés kijavítása, a mintegy
2 millió forintba kerülõ munka költségeit a kivi-
telezõ és az önkormányzat közösen vállalta. Az
okok kivizsgálása jelenleg is folyamatban van.

Kiegyensúlyozott gazdálkodás 2012-ben

Módosította a kerület 2011-es költségvetését a
képviselõ-testület. Mint dr. Lukácsné Gulai An-
na pénzügyi igazgató elmondta, a változtatásra
azért volt szükség, mert az utolsó hónapokban to-
vábbi 200 millió forint folyt be az önkormányzat-
hoz. Ennek is köszönhetõ, hogy a tavalyi évet több
mint 3 milliárd forint tartalékkal zárta a kerület.

Az önkormányzat idei költségvetési rendeleté-
vel kapcsolatban a pénzügyi igazgató  mindenek-
elõtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervezéskor
a kiegyensúlyozott gazdálkodást tartották szem
elõtt. Éppen ezért a korábbiaknál is magasabb
tartalékot irányoztak elõ, ugyanakkor figyelmet
fordítottak arra, hogy a már megszokott önként
vállalt feladatok többségérõl se kelljen lemonda-
ni. Ezt a célt szolgálja az üzemeltetés és létszám-
gazdálkodás racionalizálása. 

A stabilitás és kiszámíthatóság mellett a költ-
ségvetés nem támogatja a vagyonfelélést, sokkal
inkább a pályázatok lehívását tartja szem elõtt,
ami vagyongyarapodáshoz vezethet. 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Elfogadta a képviselõ-testület a 2012. évi költségvetést

Felelõs gazdálkodás, 
biztonságos mûködés

Nem feledhetjük a kommunizmus bûneit
A kommunizmus áldozatainak emléknapján a Tabánban tartott megemlékezést a Budavári Önkormány-
zat. A kitelepítettek emlékmûvénél mondott beszédében Nagy Gábor Tamás polgármester azt hangsúlyozta:
„mindig, mindenhol, mindenkinek” el kell mondanunk, mi történt valójában a diktatúra évtizedeiben.

A Szarvas téri Kitelepítettek emlékmûvénél dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és dr. Jeney Jánosné alpolgármester helyezett
el koszorút a Budavári Önkormányzat nevében

Füleki Andrienn: Betakargatva (grafika)
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Pályázat
hitelfelvételre
PPáállyyáázzaattii  kkiiíírrááss  ttáárrssaasshháázz  áállttaall  iiggéénnyyeellhheettõõ  ffeellúújjííttáássii  hhiitteellffeell--
vvéétteell  ttáámmooggaattáássááhhoozz  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnn--
kkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  1122//22000055..  ((VVII..  11..))  KKtt..  rreenn--
ddeelleettee  aallaappjjáánn..

AA  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  ffeellttéétteelleeii

Támogatás annak a társasháznak nyújtható, amely
a) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegy-

zésre került, (ennek hiányában a társasház alapító okiratát
a Földhivatalhoz benyújtották), és

b) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztarto-
zással, a Budavári Önkormányzatot megilletõ egyéb lejárt
tartozással vagy a társasházközösség által felvett hitel-tar-
tozással, és

c) építéshatósági engedélyköteles munkálatok esetében
rendelkezik az építéshatóság építési engedélyével, és

d) közgyûlési határozata alapján felújítási alapot képez
és a közgyûlés döntött – a pénzintézettõl igényelt kölcsön
visszafizetéséhez megfelelõ mértékû fedezetet nyújtó – a
felújítási alap javára történõ befizetési kötelezettségrõl,
avagy a megemelt közös költség fizetésének kötelezettsé-
gét vállalta.

AA  ttáámmooggaattááss  kkiizzáárróóllaagg  aazz  aalláábbbbii  mméégg  eell  nneemm  vvééggzzeetttt  ffeellúújjíí--
ttáássii  ééss  kkoorrsszzeerrûûssííttééssii  mmuunnkkáállaattookkhhoozz  vveehheettõõ  iiggéénnyybbee::

(1) (a) az épület fõ tartószerkezeti elemeinek felújítása,
alap megerõsítése, talajvíz elleni védelem,

(b) tetõ, tetõszerkezet, födémek, kémények teljes vagy
részleges felújítása;

(c) függõfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújítása;
(d) lift felújítása,
(e) lépcsõház, egyéb közös használatra szolgáló helyisé-

gek teljes vagy részleges felújítása;
(f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévõ épü-

letgépészeti berendezések és vezetékhálózatok-különös
tekintettel a gázvezeték rendszer- teljes vagy részleges fel-
újítására, korszerûsítésére (a központi antenna, a kapute-
lefon és a kábel tv berendezéseinek és vezetékhálózatának
kivételével),

(g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az
együtt jár az épület hõszigetelésének javítását vagy a bal-
eset megelõzést célzó munkálatokkal,

(h) felszíni csapadékvíz elvezetése,
(i) villámvédelem.
(2) A támogatás kizárólag az (1) bekezdésben meghatá-

rozott munkálatok elengedhetetlenül szükséges mértéket
meg nem haladó kivitelezési és bonyolítási költségeinek fe-
dezésére nyújtható.

AA  ttáámmooggaattááss  mméérrttéékkee  ééss  ffeellttéétteelleeii

(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke a
pénzintézettõl igényelt és általa már jóváhagyott hitel-
összeg

a) 20 %-ig terjedõ óvadéki betét, maximum 5 millió Ft,
valamint

b) a hitelösszeget terhelõ banki kamat
- 30 %- a, a hitel futamidejének elsõ 5 évében,
- 65 %- a, a hitel futamidejének további 5 évében.
(2) Egy társasház egy évben belül csak egy alkalommal

kaphat támogatást.
(3) A társasház a Rendelet alapján újabb támogatást

csak azt követõen kaphat, amennyiben a pénzintézettõl
korábban felvett kölcsönét már teljes egészében visszafi-
zette.

AA  ttáámmooggaattááss  iiddõõttaarrttaammaa  ((ffuuttaammiiddeejjee))  lleeggffeelljjeebbbb  1100  éévv..
(A vállalt idõtartamot a társasház maga határozza

meg.)

AA  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  mmóóddjjaa

A pályázat benyújtásának módja: az erre a célra rendsze-
resített nyomtatványon, a szükséges mellékleteket csatol-
va.

A pályázat benyújtásának helye: Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Iroda (Budapest, I. Kapisztrán tér 1.)

AA  ppáállyyáázzaattookkaatt  ffoollyyaammaattoossaann,,  22001122..  mmáájjuuss  44..  ((ppéénntteekk))
1122..0000  óórrááiigg  lleehheett  bbeennyyúújjttaannii..

AA  ppáállyyáázzaattookk  eellbbíírráálláássáánnaakk  sszzaabbáállyyaaii

A pályázatokat a Polgármester elõterjesztése alapján a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénz-
ügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság bírálja el.

A pályázatok elbírálása során - a rendelkezésre álló
pénzösszeg erejéig - a pályázatokat az alábbi sorrendben
kell figyelembe venni:

- a volt állami, illetve önkormányzati tulajdonú lakások
privatizációja során alakult társasházak

- egyéb társasházak és lakásszövetkezetek.
A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül köz-

zétételre.
A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyomtatvány Ügy-

félszolgálati Irodáinkon (Budapest, I. Kapisztrán tér 1.,
Budapest, I. Attila u. 12. és Budapest, I. Iskola u. 16. sz.)
beszerezhetõ, valamint a www.budavar.hu honlapunkról
is letölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kérhetõ a
Polgármesteri Hivatal Vagyoni Irodájánál. (Zakhar Péter,
telefon: 458-3061).                 dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az elmúlt évek gya-
korlatához hasonlóan, 2012. évre pályázatot ír ki a kerületi lakó-
épületek felújításának pénzügyi támogatására. A 2012. évi pályá-
zatra kizárólag azok az épületek pályázhatnak, ahol a közös tulaj-
donú utcai homlokzatának, valamint tetõ- és bádogos szerkezeté-
nek felújítását, kémény tetõsík feletti részének felújítását, újraépí-
tését kívánják elvégeztetni. A kiírás feltételeinek teljesítése esetén
az épületek felújításához vissza nem térítendõ önkormányzati tá-
mogatásban részesülhetnek.

Azok az épületek, melyek megfelelnek a Fõvárosi felújítási pá-
lyázat feltételeinek (6 lakásosnál nagyobbak és korábban önkor-
mányzati tulajdonban voltak) a Fõvároshoz is nyújthatnak be pá-
lyázatot, 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.

Az Önkormányzat által - vissza nem térítendõ támogatásra –
ezúton meghirdetett pályázat feltételei az alábbiak:

AA  jjeelleennttkkeezzééss  ffeellttéétteelleeii

1. A jelen kiírás szerinti pályázat benyújtása. A pályázatot legké-
sõbb 2012. április 26-án 16.00 óráig kell eljuttatni a Budavári Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájába
(Budapest, I. Kapisztrán tér 1., Attila út 12.). A jelentkezési adat-
lap az ügyfélszolgálati irodákon szerezhetõ be, valamint letölthe-
tõ a www.budavar.hu honlap pályázatok hasáb Vagyoni Iroda hi-
vatkozás alatt.

2. Pályázni csak eddig el nem végzett munkára lehet.

AA  ppáállyyáázzaatthhoozz  ccssaattoollnnii  kkeellll

1. Közgyûlési jegyzõkönyvet az épület azon döntésérõl, amely-
ben a felújítási munkát és a hozzá biztosított pénzügyi forrást
megszavazta.

2. Banki fedezetigazolást az épület nevére szóló és a felújítás
céljára elkülönített összegrõl, mely legalább a teljes kiviteli összeg
(kivitelezés + mûszaki ellenõri díj + tervezés stb.) 50%-a. (Ez az
összeg a pályázaton való indulás feltétele, a pályázaton nyert tá-
mogatás függvényében a tényleges önerõ változhat.)

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

4. Homlokzat felújítás esetén mellékelni kell kettõ db. fényképet
a homlokzatról, az épület alaprajzát és homlokzatrajzát, illetve
ezek hiányában közölni kell a homlokzat szélességét és magassá-
gát.

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

6. A kivitelezõ tényleges árajánlatát, mely az anyag és munkadí-
jat is tartalmazza a tervezett felújításról. (Tekintettel arra, hogy az
egyösszegû vagy a csak összesítõt tartalmazó árajánlat nem ele-
mezhetõ az ilyen árajánlattal beadott pályázat nem értékelhetõ.)
A felújítási munka várható költsége magában foglalhatja a kivite-
lezõi költségen kívül a mûszaki ellenõr díját és az építési engedé-
lyezési eljárás költségeit. Abban az esetben, ha a kiviteli munka 4
millió Ft kivitelezési költség feletti csak versenyeztetés útján sza-
bad vállalkozásba adni (Legalább 3 azonos mûszaki tartalmú ki-
vitelezõi árajánlatot is be kell csatolni).

7. Azoknál a társasházaknál, ahol a közös képviselõ nem a tu-
lajdonostársak közül kerül ki, a beadott pályázat jelentkezési lap-
ját két tulajdonosnak (Intézõ Bizottság, Számvizsgáló Bizottság)
is alá kell írnia.

AAzz  eellbbíírráállááss  sszzeemmppoonnttjjaaii

1. Az Önkormányzat azokat a jelentõs felújítási munkákat kí-
vánja támogatni, melyek a városkép javítását (homlokzat, tetõ, ké-
mény tetõsík feletti részének felújítását, újraépítését) segítik elõ.
(A kémények bélelésére jelen pályázat nem biztosít lehetõséget.)

2. A városképi szempontból különösen leromlott állapotú épü-
letek, melyek idáig nem részesültek támogatásban, a pályázat el-
bírálásánál elõnyben részesülnek.

3. A támogatás mértéke összhangban van a mûszaki állapottal,
a városképi szempontokkal, valamint a keretgazdálkodás követel-
ményeivel.

4. A pályázat további indokolás nélkül elutasítható:
- ha az a kiírás feltételeinek nem felel meg, vagy
- ha a pályázónak tartozása van az Önkormányzat felé, vagy
- ha a pályázó az Önkormányzat engedélye nélkül reklámhálót

helyez ki.

5. Karbantartás illetve beruházás jellegû munka nem támogat-
ható.

A pályázat elbírálása 2012. június 29-ig megtörténik, kivéve ha
a Fõvárosi pályázat beadási határideje ennél nem esik késõbbi
idõpontra. A döntésrõl minden pályázó írásbeli értesítést kap.

AAzz  aaddhhaattóó  ttáámmooggaattááss  öösssszzeeggee  ééss  kkiiffiizzeettéésséénneekk  mmóóddjjaa

1. A vissza nem térítendõ felújítási támogatás összegére az
összes körülmény mérlegelése alapján az Épület Felújítási Mun-
kacsoport tesz javaslatot és azt a Képviselõ-testület hagyja jóvá. A
támogatás lehetséges összege: maximum bruttó 3 millió Ft, azzal,
hogy a támogatás összege nem lehet több a társasház által a felújí-
tási számlán igazolt saját forrás összegénél, és a felújítás összkölt-
ségének 40 %-át nem haladhatja meg.

2. A megítélt önkormányzati felújítási támogatás az épület tu-
lajdonosainak egészét megilleti. Önkormányzati tulajdoni há-
nyad után többlet befizetés, kizárólag akkor eszközölhetõ, ha a tu-
lajdonosok közgyûlési határozattal rendkívüli befizetésrõl dön-
töttek.

3. A felújítási munkát a jelentkezési adatlap mellékletében, vala-
mint a pályázat elbírálásáról szóló értesítõ levélben leírtak szerint
kell lebonyolítani. Ha az épület a pályázathoz csatolt eredeti kivi-
telezõi árajánlattól eltérõ szerzõdést szeretne kötni, köteles elõze-
tesen az önkormányzati megbízottal jóváhagyatni. Amennyiben
az épület nem a lebonyolítási rend szerint teljesíti a felújítást, ab-
ban az esetben nem illeti meg az odaítélt támogatás. Az elvégzett
munkával legkésõbb 2012. december 15-ig el kell számolni.

Ha a kivitelezési költség meghaladja az elõirányzatot, akkor a
többletköltség a pályázót terheli. Ha a kivitelezési költség keve-
sebb, mint az elõirányzat, akkor az önkormányzati támogatás ará-
nyosan csökken.

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

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a támogatást a
munka befejezését igazoló kollaudálás illetve a számla benyújtá-
sát követõ 15 banki napon belül átutalja az épület számlájára.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Adóügyi Cso-
portja ajánlott tértivevényes postai küldeményként kiküldte az
adózóknak a számlaegyenlegüket is tartalmazó értesítéseket,
valamint adófizetési kötelezettség változása esetén az adót
megállapító határozatot a befizetésre szolgáló csekk(ek)kel
együtt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2012. január 1. napjától a helyi
építményadó évi mértéke 1.500,- Ft./m2-re, a magánszemélyek tu-
lajdonában álló garázsok esetében 18 m2-ig 594,- Ft./m2-re, a telek-
adó évi mértéke pedig 300,- Ft./m2-re változott. A 2012. évben a
gépjármûadó mértéke nem változott. A változások miatt 2012. év-
ben az adó megállapításáról minden építmény és telek esetében az
önkormányzati adóhatóság határozatot hoz, a gépjármûvek eseté-
ben pedig csak akkor, ha a gépjármûadó összege a korábbi évihez
képest változott. Az adó elsõ félévre esõ részének befizetési határ-
ideje 2012. április 15., azon ügyfelek estében, akik részére az adó-
hatóság határozatot is küld, a határozat jogerõre emelkedését köve-
tõ 15. nap, a második félévi határidõ 2012. szeptember 15.

A jogszabályi kötöttségekre figyelemmel az adóhatósági határoza-
tokat ajánlott tértivevényes küldeményként kell kézbesíteni.
Emiatt elõfordul, hogy a postán kell a küldemény átvétele érdeké-
ben sorban állni. A kellemetlenségekért elnézést kérünk, de sajnos

csak ily módon tudunk eleget tenni az eljárási törvényben foglal-
taknak. A készpénzes befizetésen túl lehetõség van banki úton tör-
ténõ befizetésre – internetes, mobil telefonos szolgáltatás igénybe-
vételével – ez esetben felhívjuk a figyelmet a pontos befizetõ azono-
sító feltüntetésére. Felhívjuk az adószámmal rendelkezõ ügyfele-
ink (cégek, vállalkozások) figyelmét, hogy adófizetési kötelezettsé-
güknek átutalással kötelesek eleget tenni, ezért részükre készpénz-
átutalási megbízás nem került postázásra.

Felhívjuk továbbá az ügyfeleink figyelmét arra is, hogy a második
félévi adókötelezettségrõl az adóhatóság 2012 augusztusában nem
küld újabb folyószámla egyenleget, illetõleg készpénz-átutalási
megbízást.

Amennyiben az adófizetési kötelezettségrõl nem értesültek, vagy
a számlaegyenleg értesítõben foglaltakkal kapcsolatban eltérést ta-
pasztalnak, 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.

A folyószámla értesítõvel kapcsolatos kérdések, észrevételek ese-
tén az Ügyfélszolgálati Irodák valamint az Adóügyi Csoport dolgo-
zói készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Épületfelújítási pályázat

Tájékoztató a helyi adók 
és a gépjármûadó fizetésérõl 

Idén is 50 millió forinttal támogatja a Budavári Önkormányzat a kerületi tár-
sasházak felújítását
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Figyelem
Zászlócsere
A középületek és közterületek fellobogózásáról
szóló 8/1991. (III. 21.) fõvárosi rendelet értel-
mében nemzeti ünnepeinken a lakóépületekre
is ki kell tûzni a nemzeti lobogót. 

A Budavári Önkormányzat - a korábbi évek si-
keres kezdeményezését folytatva - idén is szeret-
né elõsegíteni, hogy a nemzeti színû zászlók kitû-
zésével a kerület polgárai méltóképpen emlé-
kezhessenek a közelgõ március 15-én. Ezért a
régi, kifakult, szakadt  zászlókat az önkormányzat
térítésmentesen újra cseréli. 

Kérjük a lakóközösségeket, hogy ha élni kí-
vánnak a lehetõséggel, akkor a régi, elhasználó-
dott nemzeti színû zászlókat adják le a GA-
MESZ-nál (Iskola utca 16.) illetve az Önkor-
mányzat Ügyfélszolgálati Irodáin (Kapisztrán tér
1., Attila út 12.). 

Amennyiben valaki vásárolna a zászlókból, ezt
önköltségi áron megteheti.  

AA  zzáásszzllóóccsseerree  aakkcciióó  22001122..  áápprriilliiss  1155--iigg  ttaarrtt..
Ügyfélfogadási idõ: hétfõn 8-18.30 óráig,

kedden 8-16 óráig, szerdán 8-16.30 óráig, csü-
törtökön 8 -16 óráig, péntek 8-13 óráig.

!
(Folytatás az 1. oldalról)
Dr. Lukácsné Gulai Anna példaként említette a
Budai Vár és környéke közlekedési rendszerének
megújítására vonatkozó pályázatot. 

A pénzügyi igazgató azt is kiemelte, hogy annak
ellenére, hogy a törvény nem ír elõ kötelezõ bé-
ren kívüli juttatást a közalkalmazottak részére, a
polgármester indítványára az önkormányzat ca-
feteria utalványok, illetve közlekedési bérlet és is-
kolakezdési támogatás formájában évi bruttó két-
százezer forinttal támogatja a  munkavállalókat.

Szintén a polgármester javaslatára a pályázati
sajáterõ elõirányzatot 300-ról, 500 millió forintra
emelték, ennek köszönhetõen az eddiginél vár-
hatóan több uniós és hazai pályázaton indulhat
majd el a kerület. Ugyancsak a racionálisabb mû-
ködést szolgálja az óvodák integrációja és a betöl-
tetlen álláshelyek megszüntetése. 

Elismerésre méltónak nevezte a költségvetést a
C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. képviselõje, aki
szerint példamutató módon kezeli a kerület va-
gyonát az önkormányzat. 

Tímár Gyula (Fidesz-KDNP) a Pénzügyi Bizott-
ság elnöke úgy látja, hogy a tartalékok magas szin-
ten tartásával és a kiadások optimalizálásával egy
reálisan megvalósítható, egyensúlyban lévõ költ-
ségvetése lesz a kerületnek. Mint elmondta, a
pénzügyi bizottság támogatta az óvodai integrá-
ció megkezdését. Ugyanakkor finanszírozási
szempontból nem tartotta megvalósíthatónak a
testületi ülések internetes közvetítését, amelyet
Miseje Balázs képviselõ (Jobbik) javasolt a testü-
letnek. Hozzátette: az újonnan bevont források
közül az egyik legjelentõsebb a váron kívüli par-
kolásból származó 2-300 millió forintos bevétel-
többlet. 120 millió forintba kerül a kötvény tör-
lesztése, a rendelkezésre álló 1,3 milliárd forint
bankbetét kamata azonban ezt teljes egészében
fedezi. Tímár Gyula helyes iránynak nevezte,
hogy a bizonytalan gazdasági helyzetben az ön-
kormányzat nem tervez nagyobb beruházásokat,
inkább az állagmegóvásra törekszik. Hangsú-
lyozta: az elsõ kerület költségvetése az országban
tapasztalható tendenciákkal szemben csak mini-
mális vagyoneladást tesz lehetõvé.

Az MSZP nevében felszólaló Dávid Klára
olyan fehér foltokat lát a költségvetésben, amelye-
ket a képviselõk nem ismerhettek meg az elõter-
jesztésbõl. Ilyen az épületek karbantartására, fel-
újítására elkülönített összegek felhasználása. 

Miseje Balázs (Jobbik) üdvözölte, hogy a költség-
vetés nem számol vagyoneladással, amit személy
szerint is támogat. Szerinte ugyanakkor problé-
ma, hogy az önkormányzat állami finanszírozása
reálértékben ismét csökkent. A vesztes a kultúra,
az egyházak, a segítõ és civil szervezetek, valamint
a rászorulók, hiszen a szociális támogatások is ala-
csonyabbak lesznek, miközben a Tabán területén
fittness és gördeszka pálya épülne. Miseje Balázs
ezért nem támogatja a költségvetést.

Váradiné Naszályi Márta (LMP) szerint az ál-
lam kiüresíti az önkormányzati rendszert, ez lát-
szik a kerület költségvetési tervén is. Mint mond-
ta, elszomorítja a tendencia, hogy a költségvetés
az emberi értékek elé helyezi a tárgyi javakat.
Kifogásolta az óvodai integrációt, valamint a lét-
szám-racionalizálást. Ugyanakkor pozitívnak ér-
tékelte, hogy a polgármester indítványára a közal-
kalmazottak béren kívüli juttatásokat kapnak. 

Vecsey András (Fidesz-KDNP) hasznosnak
tartja a Döbrentei utca forgalomcsillapítását, a
budai korzó kiépítését, a Döbrentei utca 17. fel-
újítását, a Mese Múzeum, illetve a Naphegy téri
labdázó kialakítását. 

A vitában Iványi Tibor (MSZP) külön kiemelte
a cafeteria rendszer további fenntartását. Mint
mondtaa, a béren kívüli juttatás sok munkaválla-
ló számára nagy segítséget jelent. 

Dr. Lukácsné Gulai Anna a létszámleépítésrõl
elmondta, hogy döntõ többségében nyugdíjazá-
sokról, illetve betöltetlen álláshelyek megszünte-
tésérõl van szó. A pénzügyi igazgató szerint a raci-

onalizálás nem jelent visszalépést, hiszen minden
feladatát teljesíti az önkormányzat. Ezt a célt szol-
gálja az egyesített óvodai rendszer bevezetése,
amely hozzájárul a hatékonyság növeléséhez.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester arra em-
lékeztetett, hogy miközben az országot súlyos ela-
dósodottság fenyegeti, az elsõ kerületi önkor-
mányzat pénzügyi helyzete rendkívül stabil.
Ebben a környezetben a várakozásoknál lényege-
sen kedvezõbb költségvetést sikerült összeállítani
az idei évre, köszönhetõen annak, hogy a kiadá-
sok és bevételek évek óta egyensúlyban vannak.
Mindezt egy olyan kis lélekszámú kerület mond-
hatja el magáról, amely meglehetõsen alacsony
bevételek mellett nagyszámú feladatot vállal ma-
gára. Az önkormányzat ennek ellenére csak ak-
kor ad el vagyont, ha ennek stratégiai oka van,
pusztán a bevételek növelése miatt vagyonértéke-
sítésre nem kerül sor. 

A polgármester elmondta, hogy az intézmény-
fejlesztések tekintetében a nagy beruházásokkal
szemben az apró lépések politikáját követve, elsõ-
sorban komfortjavító intézkedésekre lehet szá-
mítani. Ugyanakkor a Várbazár felújítása, illetve
a vár közlekedési rendszerének átalakítása révén
régen nem látott nagyberuházások indulnak
meg a kerületben. Nincs kõbe vésve a tabáni
fittness-görkorcsolya pálya ügye, hiszen a konkrét
tervek még nem születettek meg – tette hozzá.
Emlékeztetett arra is, a pályát éppen az itt élõk
kezdeményezték egy lakossági fórumon. 

Dr. Nagy Gábor Tamás visszautasította Vára-
diné Naszályi Márta képviselõ kifogásait, mint rá-
mutatott, a mûemlékek állagmegóvása az önkor-
mányzat hatósági kötelezettsége, ami nem befo-
lyásolja a munkaerõ gazdálkodást. Az önkor-
mányzat örömmel átadná a várfalak gondozásá-
nak terhét az államnak, erre azonban egyelõre
nincsen lehetõség. 

A képviselõ-testület a kerület 2012-es költség-
vetését 11 igen, három nem szavazattal és egy tar-
tózkodás mellett fogadta el.

Változnak a bölcsõdei térítési díjak

Dr. Lukácsné Gulai Anna tájékoztatása szerint,
a költségvetés elfogadásával egy idõben a költség-
vetést érintõ valamennyi rendeletet egyszerre
kell módosítani. Ennek része többek között a la-
kások bérbeadásával kapcsolatos szabályozás,

amely az inflációnak megfelelõen 3,9 százalékos
emelést jelent. A szülõk szociális helyzetét figye-
lembe véve változnak a bölcsõdei térítési díjak, a
differenciálásnak köszönhetõen a rászorulók-
nak bizonyos esetekben kevesebbet kell majd fi-
zetniük az eddigieknél. Szintén újdonság, hogy a
HPV elleni oltás beadásának támogatását a 13.
életévüket betöltõ fiúkra is kiterjeszti az önkor-
mányzat. 

A vonatkozó szociális törvény változása értel-
mében a lakásfenntartási támogatás megállapítá-
sáról 2012. január 1-tõl az önkormányzat képvise-
lõ-testülete helyett a jegyzõ dönthet, az adósság-
kezelési szolgáltatás lezárásától számított korábbi
6 hónap helyett 24 hónapon belül újabb támoga-
tás nem állapítható meg. Amennyiben a szolgál-
tatást az igénylõ hibája miatt szüntették meg,
újabb támogatás csak 48 hónap elteltével igényel-
hetõ. 

A nemzeti vagyonról szóló törvény elõírja az
önkormányzatok számára a törzsvagyonba tarto-
zó ingatlanok közül a nemzetgazdasági szempont-
ból kiemelt nemzeti vagyonelemek megjelölését.
Ennek megfelelõen a képviselõ-testület elsõ lé-
pésben ebbe a körbe sorolta a nemzeti emlék-
hellyé nyilvánított Várnegyed és a környezetében
lévõ közterületeket, valamint az I. kategóriában
nyilvántartott Dísz tér 2.-6.-7. számú mûemléki
védettségû ingatlanokat.

200 milliós nyereség a parkolási díjakból

Elfogadták a képviselõk a százszázalékos önkor-
mányzati tulajdonú, a vári és a váron kívüli par-
kolást üzemeltetõ Budavári Kapu Kft., valamint
a teljesen piaci alapon mûködõ I. kerületi
Házgondnokság Kft. üzleti tervét. A váron kívüli
parkolás üzemeltetése éves szinten mintegy 200
millió forint nyereséget hozhat az önkormányzat-
nak.

Új intézményvezetõket neveztek ki

A képviselõk döntése értelmében április 1-tõl öt
évre Bércesi János személyében új intézményve-
zetõje van az I. Kerület Budavári Önkormányzat
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ-
nak, míg a megbízatások lejárása miatt a Toldy
Ferenc Gimnázium és a Lisznyai utcai Általános
Iskola igazgatói álláshelyeire pályázatot írt ki az
önkormányzat. Szintén döntés született az aljegy-
zõi státuszról, amelyet a jövõben dr. Varga Imre
tölt be. A vonatkozó jogszabályok alapján az al-
jegyzõ munkaviszonyát hat hónap próbaidõt kö-
vetõen véglegesítheti az önkormányzat.

Idén is lesz társasházi pályázat

Az elmúlt évben közel 50 millió forintot hívtak le
a kerületi társasházak az önkormányzat társasház-
felújítási pályázatán keresztül. Idén a keretösszeg
nem változik, a legfeljebb bruttó 3 millió forin-
tos, a beruházás teljes értékének 40 százalékát
meg nem haladó támogatás homlokzat- és tetõfel-
újításra, valamint a kémények tetõsík feletti ré-
szének felújítására, újraépítésére vehetõ igénybe.
A képviselõk elfogadták a testület 2012-es mun-
katervét, valamint támogatták az I. Kerületi Ké-
szenléti Polgárõr és Önkéntes Tûzoltó Egyesület
kérelmét, így a jövõben a civil szervezet nevében
és címerében is használhatja a „Budavári” jelzõt.
Változott az SZMSZ is, a törvényi elõírásoknak
megfelelve elsõsorban technikai jellegû módosí-
tásokat fogadott el a testület.                                K. Á.  

Elfogadta a képviselõ-testület a 2012. évi költségvetést

Felelõs gazdálkodás, biztonságos mûködés

A Budavári Önkormányzat beruházásában tavasszal
megkezdik a Margaréta-terasz burkolatának felújítá-
sát. A tervek szerint nyáron már a megszépült terasz
várja a látogatókat a nemrég felújított Halászbástya és
a Mátyás-templom szomszédságában.  

A tönkrement, töredezett régi teraszburkolat és a vízelveze-
tés hiányosságai miatt kicserélik a Halászbástya északi része
és a Hilton Szálló mögötti területen elterülõ Margaréta-te-
rasz burkolatát. Az asszimmetrikus íves lépcsõsorral kialakí-
tott, a szálloda felé öblöt képezõ területen a jelenlegi lépcsõ-
sor megmarad. Az alsó szinten, azaz magán a teraszon teljes
burkolatcsere történik. A töredezett kockaköveket 30x30
cm-es, nagy szilárdságú kõlapokra cserélik. Fontos követel-
mény, hogy a kõlapokat úgynevezett szorított fugázással bur-
kolják le, így azok jóval nehezebben kopnak ki. A munkála-
tok során elvégzik a terasz alatt húzódó pincék szigetelését is.
A Híradás-torony tengelyében, a lépcsõsor alsó szintjén ka-
réjos, a Híradás-torony alaprajzát idézõ díszkút káváját készí-
tik el kemény mészkõbõl. Ez azonban egyelõre virágágyás-
ként mûködik majd. 

A tervek szerint nyáron már egy teljesen megszépült terasz
várja a látogatókat.    

Újabb éjszakai 
járatok indultak
Átalakult a fõváros éjszakai busz-hálózata: há-
rom új járat is indult, emellett több járat útvo-
nala, menetrendje megváltozott. Az egyik új
viszonylat a 900-as jelzésû járat, amelyik a Liszt
Ferenc repülõteret köti össze a Dél-Pesti Autó-
buszgarázzsal. Ezzel a busszal az éjszakai órák-
ban is elérhetõvé vált a repülõtér, hiszen a járat
csatlakozik a belvárosból az Üllõi úton érkezõ
950-es éjszakai autóbuszhoz. 

Ugyancsak új járat a 918-as jelzésû busz,
amelyik Óbuda, Bogdáni úttól a 901-est kise-
gítve a Hungária körút és a Petõfi híd, majd a
Móricz Zsigmond körtér és a Bartók Béla út
érintésével jut el a Kelenföldi pályaudvarhoz.

Vitézy Dávid, a Budapesti Közlekedési Köz-
pont vezérigazgatója a fejlesztéseket bemutató
sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy az új
vonalakat a szolgálati buszok éjszakai járattá
alakításával tudták elindítani. Eddig 38 szolgá-
lati járat közlekedett, amelyek fenntartása sok-
ba került: évi 260 millió forintot költöttek
azoknak a buszoknak a közlekedtetése, ame-
lyeken éjszakánként mindössze két-három
BKV-s dolgozó utazott. A szolgálati járatok
március 3-ától részben megszûntek, részben
pedig új éjszakai járatokká alakultak át. A vál-
tozások 130 millió forintos megtakarítást hoz-
hatnak a BKV-nak, úgy, hogy eközben 12%-
kal nõ az éjszakai járatok kapacitása.                d. 

Díszpolgárválasztás
A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete minden évben megválasztja a kerület új
díszpolgárát. Kérjük Önöket, hogy a díszpol-
gár személyére vonatkozó esetleges javaslata-
ikat indoklással együtt 2012. április 10-én
10.00 óráig küldjék meg a Polgármesteri Tit-
kárságra.   

Postacím: Polgármesteri Titkárság, 1014
Budapest Kapisztrán tér 1., fax: 06-1-48-58-
3082. E-mail: hivatal@budavar.hu.  

Nyárra megszépül a Margaréta-terasz

Javítják a Magdolna-
torony tetejét
A február végi rendkívül szeles idõjárás miatt a
Mária Magdolna-torony rézlemez tetõfedése
megsérült. A polgármesteri hivatal gyors intéz-
kedésének köszönhetõen a tûzoltóság a sérült
elemeket február 29-én rögzítette, és még az-
nap szakember bevonásával megtörtént a
veszélytelenítés is.

Lapzártakor a rézlemez fedés helyreállítása
folyik, ami várhatóan március 14-ig befejezõ-
dik. Bár a tetõ helyreállítását az eredetivel
megegyezõ anyaggal végzik, az csak hosszabb
idõ után nyeri el jellegzetes patinás színét. A vi-
harkárok kijavítása 1,3 millió forintba került. 

A 1848-as 
forradalom zenéje
Március 13-án, 17 órakor a Budavári Zenei
Szalonban Szilasi Alex az 1848-as forradalmak
világának zenéit idézi fel, Párizstól Pestig. A
monarchiák ellen feszülõ polgárság elégedet-
lensége nemcsak a politikai követelésekben,
az utcai harcokban vagy a divatban, de a kultú-
ra minden ágában megmutatkozott. A mûvé-
szek minden korábbinál világosabban álltak
ki az új értékek mellett, és szinte mindenütt a
forradalmak szószólói, vezetõ ,,ideológiai” fel-
szítói lettek. Erkel, Liszt, Chopin mind érin-
tettek voltak a forradalmakban, az õ zenéjü-
kön keresztül nyomon lehet követni a forra-
dalmak lángra lobbanását és elhamvadását.
(Budapest, I. ker., Zenetudományi Intézet,
Táncsics u. 7.).
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Bár a korábbi évekhez képest kisebb költségvetésbõl gazdálkodik az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál,
színvonalas programokból és sztárvendégekbõl ezúttal sem lesz hiány. A március 16-26. között megrende-
zésre kerülõ programsorozaton számos hazai és külföldi hírességnek, köztük a Vígszínházban fellépõ John
Malkovich-nak tapsolhat a közönség.

Tizenöt helyszínen közel ötven program, színházi elõadások, kon-
certek, kiállítások, opera és operettbemutatók, valamint tánc-
produkciók várják az érdeklõdõket március 16-26. között a 32. Bu-
dapesti Tavaszi Fesztiválon. A mintegy négyszázmillió forintba ke-
rülõ nagyrendezvény költségeit a Fõvárosi Önkormányzat, a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium és a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozza.

Ahogyan az már évek óta megszokott, idén is számos õsbemuta-
tóval várják a mûvészetpártoló közönséget, többek között ilyen
Handel Herkulese a Mûvészetek Palotájában vagy az Alföldi Róbert
rendezésében a Nemzeti Színházba színpadra vitt Hamlet. A feszti-
vál nyitókoncertjén a 120 éve született Lajtha László emléke elõtt
tiszteleg a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, mely Lajtha:
Hortobágy címû filmzenéjének szvitváltozatát adja elõ. 

A klasszikus zene kedvelõit a Magyar Állami Operaházban Be-
reményi Géza rendezésében Strauss: Arabella címû mûve várja, az
Uránia Nemzeti  Filmszínházban Mihaela Ursulease zongoraestje
szórakoztatja a nagyérdemût, míg a jazz szerelmeseinek Szakcsi
Lakatos Béla, Gary Burton és Chick Corea koncertjeivel kedves-
kednek a szervezõk. Bartók születésnapja alkalmából a Fából faragott királyfit és Sztravinszkij
Orfeusz-balettjét viszi színre a Szegedi Kortárs Balett, valamint a Nemzeti Filharmonikusok.
Sztárokból sem lesz hiány, elfogadta a fesztivál meghívását és elõször látogat Magyarországra a
világhírû flamenco táncos Israel Galván, rajta kívül Budapestre jön többek között a hegedûvir-
tuóz Maxim Vengerov és Özcan Ulucan, illetve a világhírû Mihail Pletnyov. A Vígszínházban
mutatkozik be a magyar közönségnek a hollywoodi filmek egyik legnagyobb sztárja John Mal-
kovich. A Pokoli vígjáték- Egy sorozatgyilkos vallomásai (The InfernalComedy - Confessions of
a Serial Killer) címû darab valójában egy operarészletekkel és áriákkal átszõtt monológ, amely-
ben Malkovich egy sorozatgyilkost, az osztrák Jack Unterwegert alakítja.

Énekel a város címmel nagyszabású szabadtéri koncertnek ad otthont a Felvonulási tér, a fesz-
tivál kísérõrendezvényeként pedig tavaszi vásárt tartanak a „kézmûves magyar ízek terévé” ala-
kuló Vörösmarty téren. 

Nem hiányozhat a Budapesti Tavaszi Fesztivál helyszínei közül a Várnegyed sem, az elsõ ke-
rületi kulturális intézmények közül ezúttal a Balassi Intézet kortárs kiállítással csatlakozik a
programhoz. A Kikelet címet viselõ tárlaton a klasszikus mûvészi eszközök mellett az újmédiát
is segítségül hívva állítanak emléket napjainknak a kortárs mûvészek, köztük Dobos Tamás, ef
Zámbó István, Ewa Kijowska-Stroes és feLugossy László.                                                                      kn.

Kortárs kiállítással csatlakozik a programhoz a Balassi Intézet

Idén is Tavaszi Fesztivál Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üze-
meltetõ Kft.

ügyvezetõ
álláshelyének betöltésére.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat –
mint a Kft. egyszemélyes tulajdonosa – pályáza-
tot hirdet a Kft. ügyvezetõ álláshelyének betöl-
tésére. 

AA  ppáállyyáázzaattoott  mmeegghhiirrddeettõõ:: Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Munkáltató, valamint a meghirdetett munkahely és
beosztás: Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemel-
tetõ Kft. ügyvezetõje 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
AA  mmeeggbbíízzááss  iiddõõttaarrttaammaa:: határozott idõ, 2 éves idõtar-
tam.
JJooggáállllááss::  a jelen pályázati kiírásra a gazdasági társasá-
gokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (2) bekezdés b)
pontja, valamint a munka törvénykönyvérõl szóló 1992.
évi XXII. törvényrendelkezései az irányadóak. A pályázat
nyertesével való szerzõdéskötéskor a Munka Törvény-
könyvérõl szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni, tekintettel arra, hogy ezen jogszabály 2012.
július 1-jétõl lép hatályba.
BBéérreezzééss//jjuuttttaattáássookk::

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képvi-
selõ-testülete által a 134/2011. (IX. 29.) Kt. sz. határo-
zattal elfogadott javadalmazási szabályzat alapján
AA  KKfftt..  ffõõbbbb  tteevvéékkeennyyssééggii  kköörreeii::
l szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás,
l biztonsági rendszer szolgáltatás,
l építményüzemeltetés.

AAzz  üüggyyvveezzeettõõ  ffeellaaddaattaa:: a Budavári Kapu Behajtási
Rendszert Üzemeltetõ Kft. ügyvezetõ feladatainak ellá-
tása, különösen:
l a társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító ok-

iratnak, valamint a belsõ szabályzatoknak megfelelõ
gazdaságos és hatékony mûködtetése,
l a társaság képviselete hatóságok elõtt valamint

harmadik személyekkel szemben,
la társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói

jogok gyakorlása.
PPáállyyáázzaattii  ffeellttéétteelleekk::
lmagyar állampolgárság,
l büntetlen elõélet,
l cselekvõképesség,
l felsõfokú végzettség.

AA  ppáállyyáázzaatt  eellbbíírráálláássáánnááll  eellõõnnyytt  jjeelleenntt::  
l cégvezetési tapasztalat,
l hasonló feladat és munkakörben szerzett szakmai

gyakorlat,
l helyismeret.

AA  ppáállyyáázzaatt  rréésszzeekkéénntt  bbeennyyúújjttaannddóó  iirraattookk,,  iiggaazzoolláássookk::
l a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképpel

ellátott önéletrajz
l iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok

másolata
l a pályázónak a társaság mûködtetésére vonatkozó

szakma elképzeléseit és vezetési programot
lnyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a

képviselõ-testületi ülés keretében kívánja –e a zárt
üléstartását 
l nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul
l nyilatkozat a gazdasági társaságokról szóló 2006.

évi IV. törvény 23. §-ában elõírt összeférhetetlenségi
feltételekrõl
l 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány
AA  mmuunnkkaakköörr  bbeettöölltthheettõõssééggéénneekk  lleeggkkoorráábbbbii  iiddõõppoonnttjjaa::
2012. július 1.
AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  hhaattáárriiddeejjee:: 22001122..  mmáárrcciiuuss  3311..

A pályázati kiírással kapcsolatosan további informáci-
ót dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató nyújt, a
06-1-458-3023-as telefonszámon.
AA  ppáállyyáázzaattookk  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  mmóóddjjaa::  postai úton, a pá-
lyázatnak a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
címére történõ megküldésével (1250 Budapest, Pf,:
35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megne-
vezését: „„BBuuddaavváárrii  KKaappuu  KKfftt..  üüggyyvveezzeettõõ””
AA  ppáállyyáázzaatt  eellbbíírráálláássáánnaakk  hhaattáárriiddeejjee::  legkésõbb a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-
testületének 2012. májusi ülése
AA  ppáállyyáázzaatt  eellbbíírráálláássáánnaakk  aa  mmóóddjjaa::  a pályázati kiírásnak
és elvárásoknak megfelelõnek ítélt pályázatokról a
Képviselõ-testület által felállított bizottság elõzetes vé-
leményezése alapján a képviselõ-testület dönt.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció: a pályázat kiírója fenntartja a pályázat ered-
ménytelenné nyilvánításának a jogát.

Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üze-
meltetõ Kft.

cégvezetõ
álláshelyének betöltésére.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat –
mint a Kft. egyszemélyes tulajdonosa – pályáza-
tot hirdet a Kft. cégvezetõ álláshelyének betöl-
tésére. 

AA  ppáállyyáázzaattoott  mmeegghhiirrddeettõõ:: Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Munkáltató, valamint a meghirdetett munkahely és
beosztás: Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemel-
tetõ Kft. cégvezetõje 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
AA  mmeeggbbíízzááss  iiddõõttaarrttaammaa:: határozott idõ, 2 éves idõtar-
tam..
JJooggáállllááss::  a jelen pályázati kiírásra a gazdasági társasá-
gokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (2) bekezdés b)
pontja, valamint a munka törvénykönyvérõl szóló 1992.
évi XXII. törvényrendelkezései az irányadóak. A pályázat
nyertesével való szerzõdéskötéskor a Munka Törvény-
könyvérõl szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni, tekintettel arra, hogy ezen jogszabály 2012.
július 1-jétõl lép hatályba.
BBéérreezzééss//jjuuttttaattáássookk::

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képvi-
selõ-testülete által a 134/2011. (IX. 29.) Kt. sz. határo-
zattal elfogadott javadalmazási szabályzat alapján
AA  KKfftt..  ffõõbbbb  tteevvéékkeennyyssééggii  kköörreeii::
l szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás,
l biztonsági rendszer szolgáltatás,
l építményüzemeltetés.

AAzz  ccééggvveezzeettõõ  ffeellaaddaattaa:: a Budavári Kapu Behajtási
Rendszert Üzemeltetõ Kft. cégvezetõi feladatainak ellá-
tása, különösen:
l a társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító ok-

iratnak, valamint a belsõ szabályzatoknak megfelelõ
gazdaságos és hatékony mûködtetése,
l ügyvezetõ tevékenységének segítése
l ügyvezetõ távollétében, vagy akadályoztatása ese-

tében a társaság folyamatos mûködésének biztosítása.
PPáállyyáázzaattii  ffeellttéétteelleekk::
lmagyar állampolgárság,
l büntetlen elõélet,
l cselekvõképesség,
l felsõfokú végzettség.

AA  ppáállyyáázzaatt  eellbbíírráálláássáánnááll  eellõõnnyytt  jjeelleenntt::  
l cégvezetési tapasztalat,
l hasonló feladat és munkakörben szerzett szakmai

gyakorlat,
l helyismeret.

AA  ppáállyyáázzaatt  rréésszzeekkéénntt  bbeennyyúújjttaannddóó  iirraattookk,,  iiggaazzoolláássookk::
l a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképpel

ellátott önéletrajz
l iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok

másolata
l a pályázónak a társaság mûködtetésére vonatkozó

szakma elképzeléseit és vezetési programot
lnyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a

képviselõ-testületi ülés keretében kívánja –e a zárt
üléstartását 
l nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul
l nyilatkozat a gazdasági társaságokról szóló 2006.

évi IV. törvény 23. §-ában elõírt összeférhetetlenségi
feltételekrõl
l 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány
AA  mmuunnkkaakköörr  bbeettöölltthheettõõssééggéénneekk  lleeggkkoorráábbbbii  iiddõõppoonnttjjaa::
2012. július 1.
AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  hhaattáárriiddeejjee:: 22001122..  mmáárrcciiuuss  3311..

A pályázati kiírással kapcsolatosan további informáci-
ót dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató nyújt, a
06-1-458-3023-as telefonszámon.
AA  ppáállyyáázzaattookk  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  mmóóddjjaa::  postai úton, a pá-
lyázatnak a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
címére történõ megküldésével (1250 Budapest, Pf,:
35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megne-
vezését: „„BBuuddaavváárrii  KKaappuu  KKfftt..  ccééggvveezzeettõõ””
AA  ppáállyyáázzaatt  eellbbíírráálláássáánnaakk  hhaattáárriiddeejjee::  legkésõbb a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-
testületének 2012. májusi ülése
AA  ppáállyyáázzaatt  eellbbíírráálláássáánnaakk  aa  mmóóddjjaa::  a pályázati kiírásnak
és elvárásoknak megfelelõnek ítélt pályázatokról a
Képviselõ-testület által felállított bizottság elõzetes vé-
leményezése alapján a képviselõ-testület dönt.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció: a pályázat kiírója fenntartja a pályázat ered-
ménytelenné nyilvánításának a jogát.

Budavári Önkományzat 

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  áálllláássppáállyyáázzaattookk

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

PPáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a 

Budapest I. kerület, Iskola u. 28. alatti felépítményes ingatlan bérbeadására.
A pályázat beadási határideje: 2012. április 12-én, 10.00 óra.

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó kiírás megtekinthetõ a www.budavar.hu internet címen, 
a Pályázatok hasáb Vagyoni Iroda hivatkozása alatt, valamint a Budapest I. kerület Budavári 

Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján, Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1. Tel.: 458-3000, 458-3030.

Pályázati felhívás

A Budavári Lakosok Szövetsége felkérést kapott
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól két, a
Várnegyed és a várlejtõk sorsával foglalkozó
fontos koncepcionális anyag véleményezésére.
A két anyag A Budai Várnegyed és Várlejtõk
Fejlesztési Koncepciója (KÖZTI, 2010 május)és
a Mûemléki javaslatok a Budai Vár helyreállítá-
sának a 2006-16-os idõszakra vonatkozó közép-
és hosszú távú tervéhez (Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal, Mûemlékvédelmi Tudományos
Intézet, 2011).

A két véleményezendõ anyaghoz kizárólag a
budavári lakosokat legközelebbrõl érintõ té-
mákban tettünk megjegyzéseket, illetve javasla-
tokat, melyekbõl néhányat itt közzéteszünk.

Budavári lakosokként, sokéves tapasztalata-
ink alapján nem támogatjuk a Mûemléki
Javaslatok között szereplõ gondolatot, mely sze-
rint a Dísz térre, a történelmi piaci hagyomá-
nyok alapján piacot helyeznének. A budavári
lakosok részérõl minimális lenne az igény a pol-
gárvárosi piacra, a megváltozott vásárlási szoká-
sok következményeként. Nem támogatjuk a
mûemléki javaslatot, mely szerint a Polgárváros
turistaforgalmát kiterjesztenék a Bécsi kapu
tér- Kapisztrán tér irányába, azzal, hogy a pol-
gárházakat megnyitnák a látogatók elõtt. Rész-
ben az általános biztonsági szempontok miatt,
részben pedig azért vélekedünk így, mert nem
megoldható a megnyitott házak megfelelõ nap-
pali õrzése.

A Polgárváros rehabilitációját minden tekin-
tetben fontosnak tartjuk, a kivitelezést szakaszo-
san szükséges végrehajtani, az épületek tényle-
ges állagának és értékének megfelelõen, továb-
bá a lakosság érdekeinek figyelembevételével.
Magától értetõdõ, hogy ez a felújítási program
igen jelentõs forrásokat igényel. – amely a Nem-
zeti Emlékhely megõrzése szemszögébõl teljes
mértékben indokolt – csak központi költségve-
tési, vagy/és EU forrásból kerülhet rá sor. A né-
hány magántulajdonú ingatlan (pl. Ybl villa,
Régi országház étterem évek óta lezárt és romló
állagú épülete, stb.) esetében fontosnak tarta-
nánk a tulajdonos felszólítását karbantartási, re-
noválási kötelezettségeinek mielõbbi teljesítésé-
re, illetve az erre vonatkozó törvényi szabályozás
áttekintését.

A említett rehabilitációs munkálatok kelle-

metlenségei jelentõsen érintik mind az itt lakó-
kat, mind a turistákat, mind pedig az itteni in-
tézmények mûködését is, a Várnegyed történel-
mi múltja azonban kötelez. A közel 800 éve la-
kott településrész megtartása és karbantartása a
történelmi múlt bemutatását is jól szolgálja.

A várfejlesztési stratégiában véleményünk
szerint helyet kell kapniuk a következõ, rövidtá-
von végrehajtható, gyors eredményt hozó fej-
lesztéseknek. Elsõ ütemben javasoltak közül né-
hány:

– A Polgárváros közútjainak felújítása folyta-
tandó. Ennek során a kockakõ járdaszegély he-
lyett felhajtó alkalmazása szükséges.

– Vári kisbuszok cseréje maximum 40 fõs ka-
pacitású, elektromos meghajtású, magyar gyárt-
mányú autóbuszokra. Ezzel egyúttal a hazai
buszgyártást is segítenénk.

– Buszfordulók kialakítása, a vári turista-busz-
forgalom lehetõség szerinti kiküszöbölésére.

A további évek stratégiájában kiemelt helyet
kell biztosítani a következõknek: a Polgárváros
házainak és kertjeinek rehabilitációjára, a fenn-
álló jelenlegi elhanyagolt, sõt, néhány helyen
veszélyes állapotra, a stratégia idõtartamának
idejére. A stratégia kialakítása során fontos
szempontnak tekintjük azt, hogy a jelenleg jól
mûködõ múzeumok, Várszínház bármely, nagy
költséggel járó átalakítása, költöztetése csak a
Honvéd Fõparancsnokság romos épületének
újragondolása és kivitelezése, valamint a Dísz
tér 1.szám alatti saroktelek beépítéssel történõ
hasznosítása, tehát ezen szomorú szégyenfoltok
eltüntetése után következzék. Ezt mind célsze-
rûségi, mind financiális szempontok messze-
menõleg indokolják.

Mindezen projekteknél a törvényi elõírások
szerint szükséges elvégezni a régészeti feltárást.
Ezek után képzeljük el a hasznosítási lehetõsé-
gek kidolgozását.

A Krisztinaváros felõli oldalon megvizsgálan-
dó egy sétálókert kialakítása és a terület részbe-
ni beépítéssel történõ hasznosítása. A sétáló-
kert sétautak, szobrok, edényes növények kihe-
lyezésével, illetve a zöld tetõzetre alkalmas, nö-
vényzet telepítésével változatossá tehetõ. Ezzel
kapcsolatban áttekintendõ múzeumaink raktá-
rainak kültéri szobor állománya.

Budavári Lakosok Szövetsége 

Gondolatok a Budai Vár fejlesztésérõl 

Chick Corea
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Magyarság Háza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.) 
Március 15-én, 11.00-tõl 17.00 óráig a nemzeti ün-
nephez kapcsolódó szabadtéri és beltéri programok:
hagyományõrzõ huszárok bemutatója, térzene, szab-
lyavívás és vitézi életforma bemutatása, társasjátékok
a gyermekes családok részére.

Március 21-én, 18.00 órakor: Jeles magyarok Euró-
pában. Messzire szakadt székelyek: Orbán Balázs,
Teleki Sándor és a Kossuth emigráció híres menekült-
jei. A magyarságismereti elõadássorozat következõ
állomása a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
szervezésében. Elõadó: dr. Messik Miklós, a Magyar
Emlékekért a Világban Egyesület elnöke. Meghívott
vendég: az Egyesült Királyság nagykövete és az
Angol-Amerikai Intézet igazgatója. A belépés díjtalan.

,,Szép hazádért, kedvesidért...” 
A Tabulatúra régizene együttes régi forradalmainkra
emlékezõ hagyományos ünnepi mûsora március 19-
én, hétfõn este 19 órakor lesz a Budai Református
Egyházközség gyülekezeti termében. (I., Szilágyi
Dezsõ tér 3.) A belépés ingyenes. Mindenkit szeretet-
tel várnak.

Lánchíd Kör
(Budapest, I., Corvin tér 8.)

Március 29., csütörtök, 17 óra: A magyar huszárság
rövid története. Elõadó: dr. Szentgyörgyvölgyi Péter
jogász, országgyûlési képviselõ. Helyszín: Budai Vi-
gadó fsz. stúdió. Az elõadást követõen 18.15 órakor:
beszámoló közgyûlés.

Egészségmegõrzõ elõadás
A Budavári Polgárõrség egészségmegõrzõ elõadás-
sorozatának következõ elõadása 2012. március 19-
én, hétfõn lesz. A kozmetikai bemutatóra, tanácsadás-
ra szakképzett kozmetikus érkezik. Az elõadás idõtar-
tama: 18.00-20.00 óra.

Várunk minden érdeklõdõt, megszépülni vágyó
hölgyet a rendezvényre! A rendezvény ingyenesen lá-
togatható, de az AED Közhasznú Alapítvány szívesen
várja a programok mûködtetéséhez a résztvevõk
adományait.

Kérjük, hogy a részvételi szándékot az info@te-
ugyed.com e-mail címre vagy a +36-30-538-5999
mobilszámra jelezni szíveskedjenek!

Várfok Galéria 
(Budapest, I., Várfok u. 11.)
Kertek és katedrálisok címmel március 9-tõl április 7-
ig Aatoth Franyo festõmûvész és Ervin Pataki szob-
rászmûvész közös kiállítása tekinthetõ meg. Nyitva:
keddtõl szombatig 11-18 óra között.

Elõadások a galériában
A Magyar Nemzeti Galéria minden hónap második és
harmadik csütörtökén 18 órától elõadásokkal várja a
mûvészetet kedvelõ közönséget aktuális idõszaki kiál-
lításaihoz kapcsolódóan. A programon való részvétel
díja: 600 Ft/fõ. (Az elõadások helyszíne: B épület, elõ-
adóterem.) 2012. március 22., csütörtök, 18 óra: Egy
klasszikus mûvészettörténészi feladat: az életmû ka-
talógus. Képek, tények, problémák – Pálinkás Réka
mûvészettörténész elõadása. (Az elõadás a Ferenczy
Károly gyûjteményes kiállításához kapcsolódik.) Az
elõadások elõtt 17 órától tárlatvezetés indul a kiállí-
tásban. A tárlatvezetésen - a kiállításra váltott belépõ-
jeggyel - a részvétel ingyenes.

Ciszterci Szent Imre templom 
(Budapest, XI. Villányi út 25.)
2012. március 18-án, vasárnap, délután fél 5 órakor: a
40 éves a Budapesti Monteverdi Kórus jubileumi
hangversenye. Közremûködik Krasnyánszky Tünde és
Kiss Edit ének, Ney Gábor zongora, Dinyés Soma or-
gona. Vezényel Kollár Éva.

Vízivárosi Galéria
(Budapest, II., Kapás u. 55.)
Határátlépés – zománcmûvészet. A Tûzzománcmû-
vészek Magyar Társaságának kiállítása március 23-ig
tekinthetõ meg. Nyitva: keddtõl-péntekig 13-18 órá-
ig, szombaton 10-14 óráig.

Várbarátok Köre
(Litea Könyvszalon, Budapest I., Hess András tér 4.)
A Várbarátok Köre legközelebbi elõadását  március
12-én hétfõn 17 órakor Földesdy Gabriella irodalom-
történész tartja „A ’vérbeli várbeli’ színésznõ, Lázár
Mária (1895-1983) pályafutása” címmel. Minden ér-
deklõdõt szívesen látnak.  

Festmények gigapixelen
A múzeum gyûjteményének 18 kiemelkedõ alkotása
eddig soha nem látott felbontásban látható a Magyar
Nemzeti Galéria honlapján. Az európai uniós forrásból
megvalósult fejlesztés célja, hogy a legmodernebb
technikát alkalmazva mindenki számára elérhetõvé
tegye a magyarországi festészet leghíresebb alkotá-
sait. Az új alkalmazás az alábbi linkre kattintva érhetõ
el: http://oktatas.mng.hu/Microsite/?dir=aloldal&ol-
dal_id=4. A magyarországi múzeumok között elsõ-
ként a Magyar Nemzeti Galéria tette lehetõvé, hogy
nagy felbontású képek segítségével akár otthonról is
tanulmányozhassák az érdeklõdõk gyûjteményének
kiemelkedõ mûalkotásait. A képeken a festõk minden
egyes ecsetvonása látszik, a festmények legapróbb
részletei is megfigyelhetõek.

PPrrooggrraammookk
Mirõl is beszélgetne négy férfi nyilvánosság elõtt
nagy élvezettel, mint táncról, fociról, borról és iro-
dalomról. A Márai Szalon február 28-ai estje e té-
mák körül forgott.

Az alkalmi kiállítás az 1969-ben megrendezett
SZÚR (színész–újságíró rangadó) emlékezetes
pillanatait mutatta be, korabeli fényképes tudósí-
tások segítségével. Szigethy Gábor nyitóírása is a
tömött lelátók elõtti játékos küzdelmekrõl, vala-
mint arról a kiadványról szólt, ami az 1956 júliu-
sában játszott mérkõzésre jelent meg. A tízezer
példányban kiadott, karikatúrákkal és versparó-
diákkal teli újság ma már sajtó- és kortörténeti
dokumentum. 

Lakat T. Károly újságíró, szerkesztõ elsõként
arról mesélt, hogy 1970-ben, húszévesen került a
Népsport labdarúgó rovatához, és hamarosan be-
választották a SZÚR újságírói csapatába. Száz-
ezren nézték és drukkoltak a nézõtérrõl, de a csa-
patok erõsségét mutatta, hogy a Bessenyeivel,
Kállaival, Sinkovits-csal, Majorral szemben felál-
ló újságírók között sok „profi” focista szerepelt.
Számára nem jelentett kihívást, hogy elszágul-
dott Major Tamás mellett, sokkal inkább emléke-
zetes az a Fradi kölyökmeccs, amelyet 1963-ban a
rendes bajnoki mérkõzés elõtt játszottak. „Gigá-
szi küzdelemben” végül 1:0-ra nyertek; a gólt
Eipel Csöpi rúgta. Lakat T. Károly bevallotta: er-
re az egy gólra ma is féltékeny.

A beszélgetés ezt követõen édesapjáról, a legen-
dás játékosról és edzõrõl, Lakat Károlyról folyt.
Nevéhez számos anekdota és mondás kapcsoló-
dik. 1948-ban egy vereség után például a Fradi öl-
tözõjében a tajtékzó elnököt e szavakkal nyugtat-
ta meg: „Ne izguljon. A Fradi mindig Fradi ma-
rad, mert ezt a gárdát a nagyfröccs szeretete és a
vezetõség gyûlölete összetartja.” Lakat Károly
nem volt a rendszer barátja és sosem nyelte le a
megjegyzéseit. 

Amikor edzõ lett csapatánál, a Fradi 10 ponttal
nyerte a bajnokságot, Albert Flóriánnak ítélték
az Aranylabdát és három világválogatott volt a
csapatban. Olyan népszerû volt, mint legkedve-
sebb színésze, Latinovits Zoltán.

Lakat Károly felesége vendéglátósként az akko-
riban népszerû Old Firenzében dolgozott. Lati-
novits elõadás után 2-3 konyakkal, whiskyvel ott
fejezte be a napot, és mondta, „amit nem volt il-
domos mondani”. Lakatéknál otthon nem esett
szó errõl, mert félõ volt, hogy ha összeismerteti a
férjét a színésszel, elõbb-utóbb bezárják az üzletet.
Az egyik meccs után az edzõ elment a feleségéért
a bárba, ahová negyed órával késõbb megérkezett

Latinovits is. „A két tehetségbomba egymásnak
rohant.” Lakat Károly egyfolytában Kállait, Bes-
senyeit magasztalta. Latinovits pedig leintve õt,
Albertet és Varga Zoltánt istenítette. Mindez
1967 végén történt, és 1968 január 1-jétõl Latino-
vits megkapta a pártolói tagsági igazolványt.

Lakat Károly 1974-ben a Honvéd edzõje lett. A
minisztériumból küldtek számára egy 150 olda-
las dossziét arról, hogy miként kell alapozni, tak-
tikát kidolgozni, technikát fejleszteni. Õ pedig
ahelyett, hogy eltette volna, nekiállt és pirossal ki-
javította az anyagot (végzettségét tekintve ma-
gyar–történelem szakos tanár volt), majd vissza-
küldte. Máskor egy meccs elõtt megkereste õt a
tábornok szárnysegédje, hogy a miniszter elvtárs
azt üzeni, gyõzni kell! Az edzõ így válaszolt: „Ez a
dolgunk, mindent megteszünk, de kérdezze
meg, õk mikor nyertek utoljára háborút?” 

A szalon második vendége, Kiss János Liszt-dí-
jas balett mûvész, a Gyõri Balett igazgatója, elõre-
bocsátotta, hogy szereti a focit. A XI. kerületben
együtt nõtt fel Mészöly Kálmánnal és Gézával, de
a balettintézet növendékeként õ maga el volt tilt-
va mindenféle más mozgástól. Tízéves korától
társaival az Opera klasszikus balettelõadásaiban
statisztált, késõbb a karzatról nézte a szólistákat:
Kun Zsuzsát, Orosz Adélt, Havas Ferencet, Fülöp
Viktort. Minden elõadást láttak már, amikor
Lõrinc György, az Operaház balettmestere meg-
hívta Maurice Béjart-t a Táncmûvészeti Fõis-
kolára. Érezték, hogy valami történt. A beszélge-
tés után Kun Zsuzsa igazgatónõ behívatta õket,

mert „forradalmat csináltak”. Ettõl kezdve csoda-
szerûen történtek az események. Úgy döntöttek,
hogy az évfolyam együtt marad, és elérték, hogy az
akkor alakuló gyõri színház befogadja õket.
Hazahívták Brüsszelbõl Markó Ivánt, tárgyaltak
Pozsgay Imre kulturális miniszterrel és sikerült
meggyõzniük õt: 1979-ben megalakult a Gyõri
Balett. Kiss János a társulat számos érdekes epi-
zódja között felidézte többek között az 1987-es
esztendõt, amikor partnerével, Ladányi Andreá-
val a Világ Színházainak Fesztiválján elnyerték a
kritikusok díját.

Ambrus Lajos író, szerkesztõ hat év után tért
vissza a Márai Szalonba. A borkészítéssel is foglal-
kozó literátor Berzsenyi falujában, Egyházashe-
tyén, a Berzsenyi utcában, Berzsenyi háza mellet-
ti házban él. Szigethy Gábor elsõként arra kérte a
vas megyei vendéget, tegyen igazságot: somlói-
nak, vagy somlainak nevezik-e a helyi borfajtát?
„– Filoszbetegség utánajárni a dolgoknak” – vála-
szolta az író. Márai somlóinak nevezte, de rosszul
tudta. A parasztok úgy mondják: somlai. A ba-
zalthegyekre telepített, vegyes fajtaszerkezetû szõ-
lõket egybeszüretelték, és ezt a vegyes bort ihatták
Berzsenyiék is. Egy 1857-ben kelt leírása szerint
az „õs somlai” 2/8-ad furmint (régi nevén: szige-
ti), 2/8-ad fehér szõlõ és 1–1/8-ad kéknyelû, ba-
kator, fehér kóhér, valamint zöldszilváni. 

Ambrus Lajos ezt követõen „Az én szõlõhe-
gyem” címû kötetébõl olvasott fel a közönség-
nek, akik az író bora mellé baconos bucit kóstol-
hattak  Fortuna falatként.                                 Rojkó A. 

A Zórád 100 – jubileumi programsorozat kereté-
ben március 18-ig életmû-kiállítás várja az érdek-
lõdõket az Óbudán található Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Múzeumban. Mint Zó-
rád Katalin, a mûvész egyik lánya lapunknak el-
mondta, a tárlaton a család tulajdonában álló ak-
varellek, rajzok, diafilmek és illusztrációk elevení-
tik fel a Tabán festõjének, Budavár díszpolgárá-
nak rendkívül gazdag munkásságát. 
s Mennyiben más a mostani kiállítás a Várnegyed
Galériában tavaly bemutatott tárlathoz képest?

Az ottani kiállítás anyagát a kerületben lakók
gyûjtötték össze, ami rendkívül megható volt.
Számos féltve õrzött kép került elõ, már csak
ezért is számított különlegesnek az a tárlat. A mi
kiállításunk a család tisztelgése édesapánk elõtt,
ezért több olyan alkotást is bemutatunk, amiket
kifejezetten nekünk, gyerekeinek festett. 
s Hogyan épül fel a tárlat? 

Négy részre osztottuk a kiállítást, az elsõ terem-
ben a nagyon kedvelt Tabán képeket láthatják az
érdeklõdõk, a következõben az „Egy vándorfestõ
ifjúságai” címû önéletrajzi könyvébõl is jól ismert

akvarellek és illusztrációk kap-
tak helyet. A harmadik terem
egyben irodalmi pantheon,
ahol fõleg Krúdy mûvekhez
készült illusztrációkat muta-
tunk be, ami azért fontos mert
Krúdy Zsuzsa szerint édes-
apánk volt a legavatottabb
Krúdy illusztrátor. Érdekes-
ség, hogy éppen a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum épületében, átellen-
ben a Zórád Ernõ kiállítással lakott Krúdy Gyula.
A sors elrendezte, hogy oly sok év után ismét egy
házban legyenek! Az utolsó terem a híres Zórád
Ernõ féle diafilmeké és képregényeké, melyeken
generációk nõttek fel.
s Melyek a legérdekesebb, legkülönlegesebb képek?

Elõször látható az a négy, temperával készült kép,
amit édesapám akkor festett nekem, amikor
néptáncolni kezdtem. Ebben az idõben sokat be-
szélgettünk a falusi portákról, szobabelsõkrõl, vi-
seletekrõl, ez ihlette a mûvet. 

s Ezek szerint a bemutatott alkotások saját tulajdo-
núak?

Igen, a legtöbb darab a család tulajdonában van,
de mi is kaptunk kölcsön képeket. Meg kell emlí-
teni, hogy az emberek szívesen tették közkinccsé
egyébként féltve õrzött képeiket. Volt aki azt
mondta: azért, hogy ne csak neki okozzon örö-
met, ami nagyon szép, követésre méltó gondolat.

A kiállítás március 18-ig tekinthetõ meg a III. ke-
rület, Korona tér 1. szám alatt, keddtõl vasárnapig
10-18 óráig. - pp -

Különlegességek a Zórád Ernõ életmû-kiállításon

Családi kincsek

A Lánchíd kör alkalmi rendezvényén Saly Noémi
derûs hangulatban, nagy érdeklõdés mellett mu-
tatta be a közönségnek Gábriel Tibor A Budai
Vigadó története címû kötetét. A Tabánban élõ is-
mert Budapest-történész a Litea Könyvszalonban
beszélgetett a szerzõvel. 

Saly Noémi személyes hangú bevezetõjében el-
árulta, számára elsõsorban a könyvben felsorolt
kávéházi berendezések és bútormárkák részletes
leírása, valamint a bérlõk és használók bemuta-
tása okozott rendkívüli örömöt. Hangsúlyozta
azonban, hogy a saját érdeklõdési körén túlmu-
tató, valódi történészi munkáról van szó forrás-
munkák megjelölésével, lábjegyzetekkel, név-
mutatóval. 

Gábriel Tibor a könyv keletkezésének törté-
netét mesélte el, majd a kutatásai során felme-

rült számos érdekes adalékról számolt be a kö-
zönségnek. A könyvtári és levéltári adatok mel-
lett több olyan fontos és érdekes történet, doku-
mentum, illetve fotó is bekerült a kötetbe, ame-
lyekkel a témában érintett magánszemélyek se-
gítették a szerzõ munkáját.

A Lánchíd Kör által kiadott kötet tizenkét fe-
jezetet tartalmaz, amelyek tematikai bontásban,
adott fejezeten belül idõrendi sorrendben tár-
gyalják az intézmény létrehozását, illetve helyisé-
geinek és azok használóinak históriáját. Az egyes
fejezetek lépésrõl-lépésre követik azt a folyama-

tot, melynek során változott az épület használói-
nak társadalmi összetétele, egzisztenciális helyze-
te, a társadalmi szokások, majd végül az épület
funkciója is.

A könyvbemutatón a közönség soraiból több
érdekes hozzászólás és kérdés érkezett. A Budai
Vigadóból egykori lakók, törzslátogatók is jelen
voltak, sõt a város távoli pontjáról, Újpestrõl egy
csapatnyi lelkes városvédõ is kíváncsi volt a
Corvin téren 1900-ban megnyitott redout hite-
les krónikájára. A könyv megvásárolható a Litea
Könyvesbolt és Teázóban (Hess A. tér 4.).

Férfias szórakozások télutón 

És akkor Albert... Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, Kiss János balettmûvész, Ambrus Lajos író és Szigethy Gábor iro-
dalomtörténész Lakat T. Károly sportújságíró történeteit hallgatják a Márai Szalonban

A Budai Vigadó története

A jégveremtõl a csillárig
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AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKéépp--
vviisseellõõ--tteessttüülleettee  aazz  AAllaappttöörrvvéénnyy  3322..cciikkkk  ((22))  bbeekkeezzddéésséé--
bbeenn  ffooggllaallttaakk  aallaappjjáánn,,  vvaallaammiinntt  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk--
rróóll  sszzóóllóó  11999900..  éévvii  LLXXVV..  ttöörrvvéénnyy  1166..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn,,
aazz  ééppíítteetttt  kköörrnnyyeezzeett  aallaakkííttáássáárróóll  ééss  vvééddeellmméérrõõll  sszzóóllóó
11999977..  éévvii  LLXXXXVVIIIIII..  ttöörrvvéénnyybbeenn,,  ttoovváábbbbáá  aazz  OOrrsszzáággooss
TTeelleeppüüllééssrreennddeezzééssii  ééss  ÉÉppííttééssii  KKöövveetteellmméénnyyeekkrrõõll  sszzóóllóó
225533//11999977..  ((XXIIII..2200..))  KKoorrmm..rreennddeelleett  ééss  aa  BBuuddaappeessttii  VVáá--
rroossrreennddeezzééssii  ééss  ÉÉppííttééssii  KKeerreettsszzaabbáállyyzzaattrróóll  sszzóóllóó
4477//11999988..  ((XX..1155..))  FFõõvv..  KKggyy..  rreennddeelleett  ffiiggyyeelleemmbbeevvéétteelléévveell
aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

1.§
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete az épített környezet alakításáról és vé-
delmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. 6. § (3) bekezdésé-
ben, valamint a 7. §. (3) bekezdés c. pontjába foglalt fel-
hatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja és ki-
egészíti a többször módosított 16/2000. (VIII.15.) Kt. sz.
rendelettel megalkotott Kerületi Építési Szabályzatot
(továbbiakban KÉSZ-t).

2. §.
A KVÉSZ 10. §. Elmarad.

3. §
A KVÉSZ 18 §. (2) bekezdése b) pontja módosul az aláb-
biak szerint: „b) A tervezõnek, illetve a tervezéssel meg-
bízott szervezet vezetõjének tervtanácsi kötelezettségét
külön jogszabály(ok) állapítják meg.”

4. §
A KVÉSZ 18.§ (2) bekezdése c) pontja módosul az alábbi-
ak szerint: „c) A tervtanácsra nem kötelezett dokumen-
tációknál a környezetképet, a városképet érintõ (hom-
lokzati) beavatkozások esetén az illeszkedésre, az építé-
szeti minõségre, valamint a városképi megjelenésre vo-
natkozóan a fõépítész szakmai véleményt ad.”

5. §
A KVÉSZ 26. § 2) c pontban szereplõ „a szabályzatban
csillag” (*) szavak helyére a következõ felsorolás kerül: 

KHV Kerületi Helyi Védelem
KHVH Kerületi Helyi Védett Homlokzat
KHVÉ Kerületi Helyi Védett Épületrész
KHVL Kerületi Helyi Védett Látvány”.

6. §
A KVÉSZ 27.§ (8) bekezdése kiegészül az alábbiak sze-
rint: „A homlokzatok kialakításakor, átalakításakor elsõ-
sorban a környezetben már alkalmazott anyagokat,
szükség esetén színdinamikai vizsgálattal, illetve tervvel
igazolt színeket, illetve homlokzati felületeket kell alkal-
mazni.”

7. §
A KVÉSZ 27.§ (16) bekezdése kiegészül az alábbiak szerint:
„… Részleges homlokzati felújítás esetén is felújítandó
legalább az épület közterületrõl látható mûszakilag elkülö-
níthetõ teljes homlokzati felülete, illetve, a földszint esetén
a teljes közterület felõli földszinti homlokzati sávja.”

8. §
A KVÉSZ 27.§ (20) bekezdése módosul az alábbiak sze-
rint: „(20) A területen közterületrõl látható építményen,
vagy épülethomlokzaton csak egyedi, esztétikai élményt
nyújtó (mûvészeti) alkotást tartalmazó emléktábla he-
lyezhetõ el”

9. §
A KVÉSZ 27.§ (21) kiegészül az alábbiak szerint: „..A ki-
függesztés csak ideiglenes jelleggel, meghatározott idõ-
re, évente összesen 90 napig, folyamatosan, maximum
15 napig helyezhetõk el.”

10. §
A KVÉSZ 27. §. kiegészül egy (25) ponttal: „A terület vi-
lágörökségi védettségû részén közterületrõl látható nap-
elem, napkollektor nem létesíthetõ. 

Az egyéb területeken ilyen, a városképben jelentkezõ
elem, csak az épület architektúrájának elemeként, azzal
vizuális összhangban létesíthetõ.”

11. §
A KVÉSZ 30.§ (5) c 2. pontja kiegészül az alábbiak szerint: 
„ … de ez a homlokzat teljes hosszának 2/3-ánál nem le-
het hosszabb.”

12. §
A KVÉSZ 30.§ (5) c 3. pontja kiegészül az alábbiak sze-
rint:
„ … 3,0 m-es magasság felett a kiugrás mértéke a köz-
terület irányában legfeljebb 1,5 m lehet, az adott teljes
homlokzathossz legfeljebb 2/3-án.”

13. §
A KVÉSZ 30.§ (5) c 4. pontja kiegészül az alábbiak sze-
rint: 
„ ...legfeljebb 3,0 m mélységben, az adott teljes homlok-
zathossz legfeljebb 1/3-án.”

14. §
A KVÉSZ 30.§ (6) a) kiegészül egy 4. ponttal az alábbiak
szerint:  „4. Azoknál az épületrészeknél, amelyek nem te-
lekhatárra épülnek, az oldalsó telekhatár irányában az
oldalkert mérete a szabadon álló beépítésre vonatkozó
elõírások szerint határozandó meg”.

15. §
A KVÉSZ 30 §. (8) b kiegészül 12. ponttal: „A meglévõ
homlokzati nyílászárók anyagának cseréje védett épület
közterületrõl látható homlokzatain nem megengedett. 

Világörökségi védettségû területen az 1914 elõtt léte-
sített épületek utcai homlokzatán (közterület felé esõ
homlokzatán) a nyílászárók felújítása esetén csak az ere-
deti anyagú nyílászáró építhetõ vissza. A terepcsatlako-
zástól számított 1 méter magasságú sávba nyúló nyílás-
záró esetén e rendelkezéstõl – tervtanácsi (fõépítészi)
szakmai vélemény alapján el lehet térni.” 

16. §
A KVÉSZ 41 §. kiegészül új (12) bekezdéssel az alábbiak
szerint: „(12) A terület világörökségi területein díszkivilá-
gítás csak a jellemzõ látványokból feltárulkozó nézetek-
ben egységes és összehangolt módon készülhet, Ennek
keretében a várfalak és az által határolt területek megvi-
lágításának erõsségét és spektrumát meghatározónak
kell tekinteni, az ezek alatti díszkivilágítások erõssége,
ugyanarról a helyrõl nézve, a vári erõsségnek legfeljebb a
60%-a lehet, spektruma pedig nem térhet el jelentõsen
a vári díszkivilágítások spektrumától.”

17. §
A KVÉSZ 43.§ (4) bekezdése kiegészül az alábbiak sze-
rint: „ … A meghatározott idõre telepíthetõ sátorszerke-
zet legnagyobb magassága a 14 métert nem haladhatja
meg, közterületrõl látható felületén semmiféle felirat,
logó, vagy egyéb motívum nem jelenhet meg, színe a
környezethet illeszkedõ, egyszínû pasztell jellegû lehet.”

18. §
A KVÉSZ 43.§ (7) bekezdése módosul az alábbiak szerint:
„43.§ (7) Önálló, közterületrõl látható távközlési épít-
mény (antenna) a területen nem létesíthetõ.”

19. §
A KVÉSZ 46. § 104. TÖMB a) pontja elmarad. 

20. §
A KVÉSZ 43. §. Kiegészül egy (10) ponttal: „A területen
energiát termelõ vagy egyéb célú szélkerék a közterület-
rõl látható helyen nem létesíthetõ.”

21. §
A KVÉSZ 43.§ kiegészül az új (11) bekezdéssel az alábbi-
ak szerint: „(11) A terület 5%-nál nagyobb átlaglejtésû
telkein a telek természetes terep szintjét 1,0 méternél
nagyobb mértékben végleges jelleggel megváltoztatni
csak abban az esetben szabad, ha az megfelel a talajme-
chanikai, hidrogeológiai és barlangtani viszonyoknak. Az
átlaglejtést a telek legalacsonyabban és legmagasabban
fekvõ pontjai közötti magasságkülönbségként kell értel-
mezni.”

22. §
A KVÉSZ 43.§ kiegészül az új (12) bekezdéssel az alábbi-
ak szerint: „(12) A területen 100 m3-nél nagyobb térfoga-
tú, nem közcélú, szabadon álló (épülettel nem egybeépí-
tett) víz-, fürdõmedence nem létesíthetõ. 100 m3-nél
kisebb térfogatú, nem közcélú kerti víz-, fürdõmedence a
medence környezetére kidolgozott kertépítészeti terv
alapján engedélyezett helyen akkor létesíthetõ, ha a mû-
szaki megoldása megfelel a talajmechanikai, hidrogeoló-
giai és barlangtani viszonyoknak, és esetleges meghibá-
sodása nem veszélyezteti a környezõ telkeket, illetve
azok beépítését.”

23. §
A KVÉSZ 53.§ (2) 63. tömb b) bekezdés törlésre kerül.

24. §
A KVÉSZ 53. § 69. TÖMB szabályai kiegészülnek egy h)
ponttal az alábbiak szerint: „Lovas út 11-12. sz.  6746 hrsz.
Lovas út felé esõ építési vonalának legalább a teljes épü-
lethossz kétharmadáig az utcai telekhatáron kell állnia.”

25. §
A KVÉSZ 56. §. 16. TÖMB
a) a 2. sz. fedvénytervre utalás elmarad

b) ez e) pont elmarad
c) kiegészül egy j) ponttal: Donáti utca 21-25. szám

(Szalag u. 24-30. szám) 14254 Hrsz. telken amennyiben
a gyalogos átjáráshoz végrehajtják a megengedett telek-
alakítást, úgy az így létrejövõ telek (útterület) „övezeten
belüli út” övezeti besorolást kap.

26. §
A KVÉSZ 64.§ (1) 97. TÖMB a) 2. pontja törlésre kerül.

27. §
A KVÉSZ 68.§ (1) b pontja kiegészül új (6) bekezdéssel az
alábbiak szerint: „68. § (1) b) (6) Rendezvényeket ki-
szolgáló színpad, színpadi tetõ, lelátó, mutatványos,
szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint elõ-
adás tartására szolgáló építmény, közterületen, illetve
közhasználatra átadott területeken csak ideiglenesen
és KÖRT alapján létesíthetõ.”

28. §
A KVÉSZ 68 § (1) b) kiegészül új 7. ponttal: 7. A volt
Karmelita kolostor épületében (6460 és 6459 Hrsz.) ál-
lami reprezentáció mellett ehhez tartozó szállásfunkció is
kialakítható. 

29. §
A KVÉSZ 68 §. 174. TÖMB rendelkezései közül elmarad
az l) n) és p) pontok.

30. §
A KVÉSZ 68. § 174 TÖMB kiegészül „a volt Teleki palota
helyén létesülõ új épület látványa megegyezhet az ere-
deti palota klasszicista stílusú látványával” 

31. §
A KVÉSZ 68. § 175. TÖMB rendelkezései közül elmarad
a j), k) és n) és o)  pontok. 

32. §
A KVÉSZ 68. § 176. TÖMB elõírása kiegészül 1. ponttal: 
1. A Palota épület kupolája és tömege a Hausmann kori
állapotnak megfelelõen átépíthetõ illetve visszaépíthetõ. 

33. §
A KVÉSZ 68. § 176. TÖMB elõírása kiegészül 2. ponttal: 
2. A Palota épület Hausmann után épített szárnyrésze
(volt munkásmozgalmi illetve Ludwig múzeum része) el-
bontható.

34. §
A KVÉSZ 68. § 176. TÖMB elõírása kiegészül 3. ponttal:
3. A volt Lovarda épület a legutolsó, bontás elõtti archi-
tektúrával az eredeti helyszínen és méretekkel vissza-
építhetõ. 

35. §
A KVÉSZ 70. § (1) 2. sz. táblázat kiegészül I-KP övezettel,
amelynek paraméterei a következõk: beépítettség te-
repszint alatt 5 %, terepszint felett 10 %, ehhez tartozó
engedmény: nincs; szintterületi határérték: nincs, ehhez
tartozó engedmény: nincs, legkisebb zöldfelület értéke
75 %, megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5
méter, homlokzat magasság 4,5 méter. 

36. §
A KVÉSZ 70. § (2) szövege betoldással kiegészül: az öve-
zetek területén „az I-KP övezet kivételével” az alábbi
építmények helyezhetõk el...

E bekezdés kiegészül egy o) ponttal: o) I-KP övezetben
csak a vendéglátás szolgáltatás és terepszint alatti par-
koló építmény épületei helyezhetõk el. 

37. §
A KVÉSZ 70. § (6) és (7) bekezdések szövegébõl törlen-
dõ a „kötelezõ és az (ELEN) szavak”.

38. §
A KVÉSZ 71. § 144-es TÖMB (2) bekezdésbõl törlendõ a
„kötelezõ és az (ELEN) szavak”.

39. §
A KVÉSZ 74. §. jelentõs zöldfelületû intézményterület IZ
jelü övezetek (3) táblázat alatti (4*) megjegyzés, továbbá
a (2) k) pontja elmarad. 

40. §
A KVÉSZ 74. § (1) táblázat IZ-V3-SZ építési övezetre vo-
natkozó szintterületi határértéke a szintterületi mutató
legfeljebb 1,5 m2/m2 . 

41. §
A KVÉSZ 74. § kiegészül egy (5) bekezdéssel: „. (5) Az
övezet zártsorú beépítésû területein a KÉSZ 30 § (7) be-
kezdés f) pontja nem alkalmazandó.”

42. §
A KVÉSZ 75/A. § 89/A TÖMB-re vonatkozó a) 1. pontja
elmarad.

43. §
A KVÉSZ 75/A jelû övezet 89/A TÖMB-re vonatkozó a) ki-
egészül új 7. ponttal: 7. A bõvítés illetve funkcióváltás fel-
tétele a Vári Palota-területekhez vezetõ nyilvános közle-
kedési útvonalak, gyalogos kapcsolatok megteremtése. 

44. §
A KVÉSZ 75/A § 89/A TÖMB-re vonatkozó a) kiegészül új
8. ponttal: 8. A Duna felé irányuló gyalogos kapcsolat biz-
tosításához felhasználható a terület elõtti közterületi sáv
alatt meglévõ tározó építmény. 

45. §
A KVÉSZ 77. § (2) bekezdés szövegébõl a „kötelezõ” szó
törlendõ.

46. §
A KVÉSZ 84. § 141-es TÖMB c) 1. pontjának szövegébõl
törlendõ a „kötelezõ és az (ELEN) szavak”-

47. §
A KVÉSZ 86. § kiegészül egy új (21) bekezdéssel az aláb-
biak szerint: „(21) A szabályzat alkalmazása szempontjá-
ból felújításra illetve megerõsítésre szorul az az épít-
mény, amelynek teljes szakértõi vizsgálata szerint, alapo-
zása, tartószerkezetei, tetõszerkezete, külsõ és belsõ
homlokzati felületei, fedése, közmûhálózatának állaga
olymértékben megromlott, vagy megsérült, hogy a fel-
sorolt elemek közül legalább három teljes felújítására,
cseréjére, illetve megerõsítésére van szükség.”

48. §
A KVÉSZ 86. § kiegészül egy (22) bekezdéssel az alábbi-
ak szerint: „(22) A szabályzat alkalmazása szempontjából
a közterületre vonatkozó szabályok szerint veendõ figye-
lembe a VK-FV2 Z övezet akár részlegesen közhaszná-
latra átadott, illetve ilyen területként kialakult teljes te-
rülete – a beépített területek illetve a szabályozási terv-
ben meghatározott építési helyek kivételével.”

49. §
A KVÉSZ 86.§ kiegészül az új (23) bekezdéssel az alábbi-
ak szerint: „(23) A szabályzat alkalmazása szempontjából
a grafiti-mentesítés – nem minõsül felújításnak.”

50. §
A KVÉSZ 86. §. alkalmazási elõírások kiegészül egy to-
vábbi (24) bekezdéssel,  „a szabályzat alkalmazása szem-
pontjából óriásplakátnak minõsül minden olyan reklám-
felület, amelynek bármely mérete a két métert, felülete
pedig a 4 négyzetmétert meghaladja.”

51. §
A KVÉSZ 86. §. kiegészül egy (25) bekezdéssel: „Azon
épületek, illetve építmények bontása esetén, amelyek
a Szabályzat rendelkezései szerint viszonyítási ponto-
kat (elemeket, magasságokat) tartalmaznak, ezeket az
adatokat a bontási engedély megfelelõ adataiból kell
átvenni.”

52. §
A szabályozási tervlapokhoz tartozó jelmagyarázat kie-
gészül az alábbi jelzésekkel: 

FHV Fõvárosi Helyi Védelem
KHV Kerületi Helyi Védelem
KHVH Kerületi Helyi Védett Homlokzat
KHVÉ Kerületi Helyi Védett Épületrész
KHVL Kerületi Helyi Védett Látvány.

53. §
A KÉSZ szabályozási tervlapjai e rendelet mellékletében
foglaltak szerint módosulnak. 

54. §
1. E rendelet 2012. március 17. napján lép hatályba.
Rendelkezéseit az ezt követõen indított építési ügyekben
kell alkalmazni.

2. Egyidejûleg hatályát veszti a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzatnak a Budapest I. kerület Vári
Palota-területekre és a csatlakozó területekre vonatkozó
változtatási tilalmat elrendelõ 12/2009. (V. 28) Kt. sz.
rendelete.
TTáánncczzoossnnéé  ddrr..  PPóóssaa  IIbboollyyaa                              DDrr..  NNaaggyy  GGáábboorr  TTaammááss

jegyzõ                                                polgármester 

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleett

Internet:
www.budavar.hu

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének 1/2012. (II. 17.) ön-
kormányzati rendelete Budapest, I. Kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 16/2000.
(VIII.15.) Kt. rendelet (KÉSZ) módosításáról 

I. kerületi Házgondnoksági Kft.

ügyvezetõ
álláshelyének betöltésére.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat –
mint a Kft. egyszemélyes tulajdonosa – pályá-
zatot hirdet a Kft. ügyvezetõ álláshelyének be-
töltésére. 

AA  ppáállyyáázzaattoott  mmeegghhiirrddeettõõ:: Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Munkáltató, valamint a meghirdetett munkahely és
beosztás: I. kerületi Házgondnoksági Kft. ügyvezetõje,
1012 Budapest, Pálya utca 7.
AA  mmeeggbbíízzááss  iiddõõttaarrttaammaa:: határozott idõ, 2 éves idõtar-
tam.
JJooggáállllááss::  a jelen pályázati kiírásra a gazdasági társasá-
gokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (2) bekezdés b)
pontja, valamint a munka törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvényrendelkezései az irányadóak. A
pályázat nyertesével való szerzõdéskötéskor a Munka
Törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény rendelke-
zéseit kell alkalmazni, tekintettel arra, hogy ezen jog-
szabály 2012. július 1-jétõl lép hatályba.
BBéérreezzééss//jjuuttttaattáássookk:: a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselõ-testülete által a 131/2007.
(VI. 28.) Kt. határozattal elfogadott, és a 112/2008. (V.
28.) Kt. határozattal kiegészített javadalmazási sza-
bályzat alapján
AA  KKfftt..  ffõõbbbb  tteevvéékkeennyyssééggii  kköörreeii::
l társasházak közös képviselete,
l társasházak könyvvezetése,
l karbantartási és felújítási munkák elõkészítése,

bonyolítása,
l üzemfenntartás (takarítás, közüzemi szolgáltatá-

sokkal, központi berendezésekkel kapcsolatos tevé-
kenység) szervezése, bonyolítása,
l gyorsszolgálat, hibaelhárítás megszervezése.

AAzz  üüggyyvveezzeettõõ  ffeellaaddaattaa::  a I. kerületi Házgondnoksági
Kft. ügyvezetõi feladatainak ellátása.
FFeellaaddaattaaii  kküüllöönnöösseenn::
l a társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító

okiratnak, a Szervezeti és Mûködési Szabályzatnak,
valamint a belsõ szabályzatoknak megfelelõ gazdasá-
gos és hatékony mûködtetése,
l a társaság képviselete hatóságok elõtt valamint

harmadik személyekkel szemben,
l a társaság alkalmazottai tekintetében a munkál-

tatói jogok gyakorlása.
PPáállyyáázzaattii  ffeellttéétteelleekk::
lmagyar állampolgárság,
l büntetlen elõélet,
l cselekvõképesség,
l felsõfokú végzettség.

AA  ppáállyyáázzaatt  eellbbíírráálláássáánnááll  eellõõnnyytt  jjeelleenntt::  
l cégvezetési tapasztalat,
l hasonló feladat és munkakörben szerzett szak-

mai gyakorlat,
l helyismeret.

AA  ppáállyyáázzaatt  rréésszzeekkéénntt  bbeennyyúújjttaannddóó  iirraattookk,,  iiggaazzoolláássookk::
l a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképpel

ellátott önéletrajz,
l iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok

másolata,
l a pályázónak a társaság mûködtetésére vonatko-

zó szakma elképzeléseit és vezetési programot,
l nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolat-

ban a képviselõ-testületi ülés keretében kívánja –e a
zárt ülés tartását, 
lnyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul,
l nyilatkozat a gazdasági társaságokról szóló 2006.

évi IV. törvény 23. §-ában elõírt összeférhetetlenségi
feltételekrõl,
l 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány.
AA  mmuunnkkaakköörr  bbeettöölltthheettõõssééggéénneekk  lleeggkkoorráábbbbii  iiddõõppoonnttjjaa::
2012. július 1.
AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  hhaattáárriiddeejjee:: 22001122..  mmáárrcciiuuss
3311..

A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató
nyújt, a 06-1-458-3023-as telefonszámon.
AA  ppáállyyáázzaattookk  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  mmóóddjjaa::  postai úton, a pá-
lyázatnak a Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Polgármestere címére történõ megküldésével
(1250 Budapest, Pf,: 35.). Kérjük a borítékon feltün-
tetni a munkakör megnevezését: „I. kerületi Házgond-
noksági Kft. ügyvezetõ”.
AA  ppáállyyáázzaatt  eellbbíírráálláássáánnaakk  hhaattáárriiddeejjee::  legkésõbb a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képvi-
selõ-testületének 2012. májusi ülése.
AA  ppáállyyáázzaatt  eellbbíírráálláássáánnaakk  aa  mmóóddjjaa::  a pályázati kiírásnak
és elvárásoknak megfelelõnek ítélt pályázatokról a
Képviselõ-testület által felállított bizottság elõzetes
véleményezése alapján a képviselõ-testület dönt.

AA  mmuunnkkáállttaattóóvvaall  kkaappccssoollaattooss  eeggyyéébb  lléénnyyeeggeess  iinnffoorr--
mmáácciióó::  a pályázat kiírója fenntartja a pályázat ered-
ménytelenné nyilvánításának a jogát.

Budavári Önkományzat 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,
221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerr--
aa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

HHaattttyyúúhháázz melletti liftes házban legfelsõ emeleti 49 m2,
kétszobás, szépen felújított erkélyes lakás eladó. A háznak
a Hattyú és a Batthyány utca felõl is van bejárata, az abla-
kok a Batthyány utca felé néznek. Közös költség fûtéssel
együtt 24.000 forint. Saját tároló van. Irányár: 17,9 millió
Ft. Telefon: 0630-5637-350.oo

SSzzeenntthháárroommssáágg tér közelében, igényesen felújított 35
négyzetméteres földszinti lakást, várban lévõ emeleti, ut-
cai lakásra cserélnék, vagy örökbérleti joga átadó. Telefon:
0630-251-3800.oo

IIddõõss haszonélvezõ által lakottan, ingatlant vásárolnék.
Telefon: 0630-304-3129.oo

SSzzeerreetteettrree vágyó idõs ember eltartását, gondozását,
ápolását vállalom, de elõbb ismerjük meg egymást. Öz-
vegy ember vagyok. Szeretetet, biztonságot kínálok.
Telefon: 06-20-971-7297.

XXII..,,  Gellérthegyen, Szüret utcában, 85 m2-es, földszinti,
gázcirkós, frissen felújított öröklakásom márciustól olcsón,
110.000-ért kiadó. Irodának is ideális. 06-20-345-46-77.

GGaarráázzsshheellyyeett vennénk, lehetõleg teremgarázsban, a
Batthyány térhez minél közelebb. Telefon: 201-20-73.

II..  kkeerrüülleett Csalogány utcában 42 nm-es, magasföldszin-
ti, világos, felújítandó lakás, kiváló közlekedéssel (Batt-
hyány és Széna tér között) csendes környezetben eladó.
Irányár: 11,9 M Ft. Telefon: 06-30-369-6779.

AA  FFéémm utca környékén garázst keresek megvételre
vagy bérlésre. Telefon: 06-30-436-0123.

LLaakkáássccsseerree!!  Egyszobás, földszinti, kertre nézõ, teher-
mentes Vérmezõnél lévõ öröklakásomat mûemléképület-
ben lévõ, önkormányzati tulajdonú bérlakásra cserélném
az I. kerületben. Csereérték kb. 10 M Ft. Telefon: 06-30-
225-0395, 10 és 18 óra között.

BBuuddaappeesstt  I. kerület Fõ utcai, liftes ház III.emeletén, 84
m2 + 2 erkélyes, 3,5 szobás, teljeskörûen felújított lakás,
tárolóval, mûködõ konyhával, beépített gardróbbal, eladó.
Ára: 22,8 millió forint. Telefon: 06-20-936-2236.

II..  kkeerr..  Várkert rakparton, Tabáni panorámás, 75 m2 -es 2
szoba hallos, liftes öröklakás eladó. Telefon: 06-30-911-
2668.

II..  SSzzaabbóó Ilonka u. Várra és a Parlamentre panorámás
190 m2, 4+2 félszobás sorház garázzsal + 32 m2 mosó-
konyhával 121 MFt-ért eladó. Telefon: 201-9475, 06-70-
237-9030.

BBuuddaaii Várban egy házban lévõ 2 önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó: Babits sétányra nyíló 72 m2-
es, 2,5 szobás, panorámás lakás (elvi tetõtérbeépítési le-
hetõséggel) (21,9 M Ft) és 120 m2-es, 2 szintes, 2 fürdõszo-
bás, felújított (31 M Ft) Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

SSzzaallaagg utcában 8 lakásos, belsõ kertes, igényesen felújí-
tott mûemlékház (legfelsõ) I. emeletén lévõ 64 m2-es, 2
külön bejáratú szobás, nagy étkezõkonyhás, újszerû álla-
potú, cirkófûtéses, vízórás önkormányzati lakás örökölhe-
tõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 14,9 M Ft Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBeemm rakparton a Parlamenttel szemben, jó állapotú
társasház földszintjén lévõ panorámás és csendes kert fe-
lé is nyíló, 105 m2-es, összkomfortos, egyedi gázcirkó fûté-
ses, 4 m belmagasságú, jó állapotú, azonnal beköltözhetõ
öröklakás eladó. Irányár: 25,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203. 

BBuuddaaii Várban - az Úri utcában - 7 lakásos házban, cir-
kófûtéses, 2,5 szobás, vízórás, reprezentatív dongabolto-
zatos önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó
vagy 100 m2 körüli budai lakásra cserélhetõ. Csereirányár:
22 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Várban az Úri utcában – közvetlen tetõszint alat-
ti - reprezentatív adottságú 80 m2-es, igényesen felújított
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. (Elvi
tetõtér beépítési lehetõség.) Csereirányár: 25,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-1933.

AAllkkaallmmii vétel, kiváló lehetõség a Naphegy alján! Kertes
társasház teljes lakószintjén lévõ 191 m2-es, 2 lakásként
kialakított (126 m2 + 65 m2) egybe is nyitható, reprezenta-
tív 5,5 szobás, 2 fürdõszobás, klasszikus polgári öröklakás
többgeneráció vagy iroda számára eladó. Vételár: 40 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

LLooggooddii utcában a Tóth Árpád sétány felé nyíló 102 m2-
es, panorámás, 1 nappali + 3 hálószobás, összkomfortos,
modern öröklakás + 8 m2 tárolóval, teremgarázshellyel (+
3,9 M Ft) eladó. Irányár: 41 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
2136, 0630/488-2203.

BBuuddaaii Várban a Tárnok utcában felújított ház II. emele-
tén lévõ 54 m2-es hangulatos, modern tetõtéri mûterem-
lakás jellegû 1 nappali + átriumos kialakítású, egyedi gáz-
fûtéses, franciaerkélyes felújítandó önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban 2 generációs, bruttó 147 m2-es, tetõtéri, 2
önálló lakásként is használható, 2 fürdõszobás önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga + 18 m2-es te-
rasszal átadó. Csereirányár: 39 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló 50 m2-es,
napfényes, panorámás, franciaerkélyes, felújítandó ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 15 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.

KKiiaaddóó  AAttttiillaa  úúttoonn,,  VVéérrmmeezzõõnnééll  3388  nnmm  sszzoobbaa--kkoonnyyhhááss,,
öösssszzkkoommffoorrttooss,,  uuddvvaarrrraa  nnéézzõõ  ffööllddsszziinnttii  llaakkááss  hhoosssszzúú--
ttáávvrraa..  4400..000000  FFtt//hhóó  ++  kköözzööss  kkööllttsséégg,,  22  hhaavvii  aauukkcciióó..  ÉÉrr--
ddeekkllõõddnnii  lleehheett::  337755--22779955,,  0066--3300--222255--00339955..

4466 nm-es 1,5 szobás, felújított lakás eladó az Avar u. –
Csörsz u. sarkánál. A lakás panorámás, világos, II. emeleti.
Irányár: 14,5 millió Ft. Telefon: 06-20-946-0678.

KKeerreessüünnkk eladó minimum 2 hálószobás lakást KP-s
ügyfeleink részére. BaKosLak Ingatlan. Telefon: 326-
0618, 06-20-974-0571.

KKiiaaddóó igényes, felújított lakást, házat keresünk külföldi
üzletemberek és diplomaták részére. BaKosLak Ingatlan.
Telefon: 326-0618, 06-20-974-0571.

II..  AAttttiillaa úti, napos, lodzsás, 58 m2, III. em. liftes öröklaká-
somat, kertes, parkos házban, tulajdonostól, beköltözhe-
tõen eladó. Telefon: 375-3265.

VVeeggyyeess

PPAASSAARRÉÉTT  SSZZAALLOONNJJAA.. A polgári hagyományok feleleve-
nítésére középosztálybeli hölgyek és urak jelentkezését
várjuk 50-tõl 60 éves korig, baráti társasági összejövetel-
hez. Elõzetes telefon alapján bemutatkozást kérünk.
Telefon: 200-2300.

AAddááss--vvéétteell

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.)Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levele-
zõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégisége-
ket. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel/Fax: 212-8909,
e-mail: kriszt.ant@gmail.com. Nyitva: H-P 10-18 óráig.

TTookkaajjiitt, régit, palackosat méltányos áron venne gyûjtõ.
Tel.: 06-20-3-707-221.

ÖÖttvveenneess-hatvanas évek bútorait, használati  és dísztár-
gyait készpénzért megvásárolom. Rédai Ádám magán-
gyûjtõ. Telefon: 06-30-2071-600.

KKöönnyyvveekkeett, könyvtárakat (régit, újat), képeslapokat an-
tikváriumunknak vásárolok. 100 könyvtõl díjtalanul házhoz
megyek. Vértesi Antikvárium. Telefon: 06-20-42-56-437.

SSzzoollggáállttaattááss

VVíízzvveezzeettéékksszzeerreellééss nonstop! Mosdók, csapok, kádak
cseréje! Mosógépek, mosogatógépek bekötése! Vízóra-
szerelés ügyintézéssel! Tel.: 06-30-954-9554. www.viz-
oraguru.hu.

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

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

AAjjttóó--, ablak-, zárjavítás-felújítás, fürdõszoba-, konyha-
csempézés, víz-, villanyszerelés, festés-mázolás, kisebb
munkák elvégzése, magán- és társasházaknak. Metz
Máté, 0620-349-5395.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST,
VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTON-SZERELÉST, 

CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁT VÁLLAL KISIPAROS 
GARANCIÁVAL. TELEFON: 202-2505, 

MOBIL: 06-30/251-3800. OO

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés ügyintézéssel! 06-
20-961-6153, www.mesterur.hu.

TTáárrssaasshháázzaakk kezelése, közös képviselete, teljes mûsza-
ki-jogi- és gazdasági háttérrel. Díjazás épülettõl függõen.
megegyezés szerint. Várlaki János, telefon: 213-6613,
0620-931-1832.

LLééppccssõõhháázzttaakkaarrííttáásstt, ablaktisztítást vállalunk. Metz
Máté, 06-20-349-5395.

KKiisseebbbb  villanyszerelési munkákat, hibaelhárítást is vál-
lalok. Hívjon bizalommal! Telefon: 0620-9615-098.

RREEDDÕÕNNYY  JJAAVVÍÍTTÁÁSS  ––  KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS
GGuurrttnnii  ccsseerree,,  sszzúúnnyyoogghháállóó,,  rreelluuxxaa

TTeelleeffoonn::  00663300--221122--99991199..

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Kiss Gábor kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-
8384, 06-20-345-9963.

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL,, helyszínen, garanciával!
Telefon: 06-30-712-2024.

VViillllaannyysszzeerreellééss  azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújí-
tásig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-
9344-664, 246-9021. ELMÛáltal minõsített vállalkozás.oo

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemé-
lyeknek és társaságoknak. Tel.: 202-2505, 0630-251-
3800.oo

VVíízz--, gáz-, fûtés, klíma, napkollektor szerelés, illetve
víz-, fûtés csõ szivárgásának javítása bontás nélkül ingye-
nes felméréssel. Szokol Péter, telefon: 06-30-9324-043.

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogsza-
bályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóth-
né Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013 Budapest,
Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-3016.oo

OOkkttaattááss

AAnnggoollttaannáárr  25 éves tapasztalattal általános és szak-
vizsgákra egyénileg felkészít. Origo, BME, EURO, CAM-
BRIDGE. Telefon: 06-30-3438-351.

ggoonnddoozzááss

IIDDÕÕSSEEKK  ÉÉSS  BBEETTEEGGEEKK  OOTTTTHHOONNÁÁPPOOLLÁÁSSÁÁTT  --  GGOONNDDOO--
ZZÁÁSSÁÁTT  VVÁÁLLLLAALLJJAA  II..  KKEERRÜÜLLEETTBBEENN  LLAAKKÓÓ  4488  ÉÉVVEESS
SSZZAAKKKKÉÉPPZZEETTTT  ÁÁPPOOLLÓÓNNÕÕ,,  2244  ÓÓRRÁÁSS  ÁÁPPOOLLÁÁSS  IISS  MMEEGG--
OOLLDDHHAATTÓÓ!!  TTEELLEEFFOONN::  0066--2200--336655--22445555..

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

Senior mentorokat keresnek
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év feletti fel-
nõtteket keres, hogy - mint mentorok és oktatók - az olvasás
elsajátításában segítsenek a helyi általános iskolás diákok-
nak. Legyen Ön is a Senior Mentor Program tagja: segítsen
egy fiatal diáknak, hogy sikeresen vegye a tanulmányi aka-
dályokat, dolgozzon együtt csapatban más idõsebb felnõt-
tekkel és kapjon havi ösztöndíjat! A pedagógiai tapasztalat
nem elõfeltétel. További információ: 0620-807-3268,
www.civilvallalkozasok.hu, info@civilvallalkozasok.hu.

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

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek
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Ingatlan

VÁRNEGYED

Várnegyed

A hirdetések tartalmáért és a hirdetõkért a szerkesztõség
NEM VÁLLAL FELELÕSSÉGET!

Egészség

Gondozás

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu
1027 Budapest, Margit körút 2. 

Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708

MINDEN ESTE ÉLÕZENE A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕ)

Ajándék torta ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, ballagás, évforduló)..
Szombat-vasárnap frissen facsart grapefruit és narancslé.

Családi akció! Hétvégén és ünnepnap a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes.
Klimatizált étterem! További akciók a www.trofeagrill.eu/margit oldalon.

s

AAzz  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonnddnnookkssáággii  KKfftt..  
vváállllaalljjaa  ttáárrssaasshháázzaakk  kköözzööss  

kkééppvviisseellõõii  ffeellaaddaattaaiinnaakk  eellllááttáássáátt
SSzzoollggáállttaattáássookk::

o Teljes körû könyvelés, éves  költségvetési javaslat, 
egyéni elszámolás készítése.

o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén 
közgyûlési termünkben.

o Felújítási munkák koordinálása.
o Pályázaton való indulás teljes adminisztrációja.
o Mûszaki feladatok szervezése és végrehajtása.
o Jogi képviselet.
o Társasházi takarítás.
o Gyorsszolgálat.
o SZMSZ készítés.
o Új! Energetikai szakvélemény készítése.

HHaa  kköözzööss  kkééppvviisseelleett,,  aakkkkoorr  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonnddnnookkssáággii  KKfftt,,  mmeerrtt::
õgyorsított eljárás a tartozókkal szemben, 
õteljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,
õa tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház ügyeirõl,
õzavartalan mûködés,
õgazdaságos üzemeltetés.

KKöözzööss  kkééppvviisseelleettüünnkk  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleettéébbeenn  tteelljjeess  kköörrûûeenn  kkééppvviisseellii  aazz  áállttaallaa
kkeezzeelltt  ttáárrssaasshháázzaakkaatt,,  aa  ttuullaajjddoonnoossookk  mmeeggeellééggeeddeettttssééggéérree..

KKéérrjjeenn  íírráássooss  ttáájjéékkoozzttaattóótt  ééss  áárraajjáánnllaattoott!!  
AAzz  ÖÖnn  ttáárrssaasshháázzáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  eeggyyeeddii  aajjáánnllaattoott  ááttvveehheettii  

sszzeemmééllyyeesseenn,,  ffaaxxoonn,,  ee--mmaaiillbbeenn  vvaaggyy  lleevvééllbbeenn..

EElléérrhheettõõsséégg::        
11001122  BBuuddaappeesstt,,  PPáállyyaa  uuttccaa  77..,,  
++33662200--446666--55880088

wwwwww..hhaazzggoonnddnnookkssaaggii..hhuu  
iinnffoo@@hhaazzggaa..hhuu  

Vegyes

Adás-vétel

Szolgáltatás

Oktatás

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben 

az ebek mikrochippel történõ ellátását 
és regisztrációját önköltségi áron 
(bruttó 2200 forint) megkezdtük.

Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48.
Telefon: 213-6874  

Kérjük éljen a lehetõséggel! 

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1000 forint+ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 1.600 forint+ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint+ÁFA.

(Csak közületi apróhirdetésnél!)
20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Töltse a Húsvétot 

SSSSeeeemmmmmmmmeeeerrrr iiiinnnnggggeeeennnn
Artis Hotel Semmering****, Ausztria, Semmering 99.
artishotelsemmering@gmail.com, www.facebook/magyarokasemmeringen
Belák Júlia, telefon +3630-510-4286

Húsvét Semmeringen,
egyénileg is foglalható csomag:
Érvényes: április 6-9-ig: 4 nap/3 éjszaka:

1 x üdvözlõital a hotelbárban,
3 x éjszaka gazdag büféreggelivel,
3 x 4 fogásos menüválasztásos vacsora a  

panoráma étteremben,
1 x délutáni uzsonna süteménnyel és teával / 

kávéval,
1 x Bowlingozási lehetõség a hotel saját pályáján
A szállodai uszoda és szauna használata.  

Csomagár: 149 Euro/fõ kétágyasban,
(4 nap/3 éjszaka), egyágyas felár: 12 Euro/fõ.

Program lehetõségek a környéken:
* nordic walking utak
* drótkötélpályás utazás a hegyekbe 
* kirándulás a Zauberberg-re
* Mária Schutz búcsújáróhely
* Világörökségi Semmering vasút
* kulturális fõváros Graz
* Wartholz kastély
* Göss: sörfõzde látogatás
* Klöch: Bormúzeum
* Zotter: csokoládémanufaktúra

Szobaár egyéni vendégeknek:
59 Euro/fõ/éj: az ár tartalma:

- négy csillagos szállodai elhelyezés
- büfé reggeli gazdag választékkal
- 3 fogásos vacsora saláta büfével 
- internet használat
- uszoda, szauna használat
- parkoló használat

Csoportos kedvezmények már 15 fõtõl! 

artishotelsemmering@gmail.com 
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