
Támogatás 
a fûtéskorszerûsítéshez

Már vége a fûtési szezonnak, eljött tehát a fûtéskorszerûsítési munkák
ideje. E munkálatok költségeihez meghatározott feltételek mellett ön-
kormányzati támogatás is igényelhetõ – az alábbiakban a lehetséges tá-
mogatási formákat mutatjuk be olvasóinknak.

Ha nincs gáz a lakásban…
Abban az esetben, ha valaki gázfûtést szeretne a lakásába, a Budavári
Önkormányzat 7/2002. (IV. 8.) Kt. rendelete szerint ehhez vissza nem
térítendõ támogatást igényelhet. A Vagyoni Irodától megtudtuk: a ke-
rület és a Fõvárosi Gázmûvek együttes támogatását azok vehetik igény-
be, akiknek lakásában földgáz alapú fûtési rendszer még egyáltalán
nem üzemel. (Meglévõ gáztûzhely vagy gázüzemû vízmelegítõ nem ki-
záró ok.) Vissza nem térítendõ támogatást egyedi fûtési rendszer (pél-
dául parapetes konvektorok) kiépítésére lehet kérni, melyhez az ön-
kormányzat 200 ezer, a Gázmûvek pedig további 150 ezer forinttal já-
rul hozzá. Cirkófûtés megvalósítása esetén 300 + 200 ezer, azaz össze-
sen félmillió forint adható. A támogatás csak a kivitelezés költségeihez
jár, a tervezés költségeit az igénylõnek kell állnia. A támogatási kérel-
meket az önkormányzat képviselõ-testületének Népjóléti Bizottsága
bírálja el. A támogatási összeg a munkálatok megkezdése elõtt - külön
e tárgyban kötött megállapodás alapján – kerül átadásra, de az kizáró-
lag a kérelemben, illetve a költségvetésben feltüntetett munkálatokra
használható fel. A támogatás feltétele többek között az, hogy az igénylõ
családjában az egy fõre jutó havi nettó jövedelem ne haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (ez
jelenleg 81390 Ft), emellett a kérelmezõ rendelkezzen a benyújtott
költségvetésben szereplõ beruházási összeg legalább 40 %-ával.

Kamatmentes kölcsön a lakáskorszerûsítéshez 
Az önkormányzat 6/1997. (III. 17.) Kt. rendelete a negyven év alatti fi-
atal házasok számára az elsõ lakáshoz jutáshoz (építéshez, avagy lakás
vásárláshoz) vissza nem térítendõ támogatás nyújtására ad lehetõsé-
get, valamint az ún. helyi támogatás keretében egyéb igénylõk részére
a lakás komfortfokozatának növeléséhez is támogatási lehetõséget biz-
tosít - így többek között fûtéskorszerûsítéshez, központosított fûtés ki-
alakításához vagy cseréjéhez (beleértve a megújuló energiaforrások,
például a napenergia alkalmazását), illetve az energiatakarékos külsõ
nyílászárók cseréjéhez. Fiatal házasok esetén feltétel, hogy a házas felek
és együtt költözõ családtagjaik ne rendelkezzenek másik beköltözhetõ
lakás tulajdonjogával, haszonélvezetével, bérleti jogával; az egy fõre ju-
tó havi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap át-
lagában ne legyen nagyobb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének háromszorosa; emellett egyig családtag se birtokol-
jon akkora vagyont, amelynek összértéke a mindenkori öregségi nyug-
díj legkisebb összegének kétszázötvenszeresét meghaladja. 

A helyi támogatás vonatkozásában az együtt lakó családtagok számát
figyelembe véve csak akkor adható támogatás a lakáskorszerûsítéshez,
ha az egy fõre jutó lakószoba-alapterület nem nagyobb 25 négyzetmé-
ternél. A kamatmentes kölcsön összege korszerûsítés esetén családta-
gonként legfeljebb 200 ezer forint azzal, hogy az így kiszámított összeg
nem haladhatja meg a korszerûsítési költségek 20%-át. A családnak az
összköltség legalább 15%-ának fedezetét igazolnia kell az igényléskor. 

Támogatás a társasházaknak
A kerületi társasházak kedvezményes hitelt vehetnek fel a közös tulaj-
donú részeket érintõ felújítási munkákra. A Budavári Önkormányzat
a 12/2005. (VI. 1.) Kt. rendeletében foglaltak alapján a pénzintézettõl
igényelhetõ állami kamattámogatású hitel felvételét segíti elõ azzal,
hogy – pályázati kiírás útján – biztosítja a kölcsön folyósításához szük-
séges óvadéki betét összegét. A kedvezményes hitel igényelhetõ egye-
bek mellett a közös tulajdonban lévõ épületgépészeti berendezések és
vezetékhálózatok – különös tekintettel a gázvezeték rendszer – teljes
vagy részleges felújítására, korszerûsítésére, vagy például a homlokzat
hõszigeteléssel együtt járó helyreállítására. Vis maior, azaz az elõre
nem látható természeti vagy más károk esetén a társasházak az év bár-
mely szakában igényelhetnek kamatmentes kölcsönt az önkormány-
zattól – ilyen eset az is, amikor életveszély miatt a házat azonnali hatály-
lyal kizárják a gázellátásból. 

A Vagyoni Iroda tájékoztatásából kiderült: a Fõvárosi Gázmûvek
2002-ben 6 millió forint, 2006-ban pedig 10 millió forint keretössze-
get biztosított az önkormányzat számára ahhoz, hogy mind az egyéni
igénylõk, mind pedig a társasházak számára támogatást nyújthasson a
gázvezeték-rendszerek felújításához, illetve gázszivárgás esetén az élet-
veszély-elhárítási munkákhoz. A gázmûvek által felajánlott támogatási
keretösszegek nem merültek ki, így ebbõl még további társasházi igé-
nyek is kielégíthetõek. -d-

Mi változik a budai gyermekek egészségügyi ellátásában? cím-
mel hívott össze tanácskozást dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter. A Polgármesteri Hivatalban megtartott találkozón a kerüle-
ti gyermekek egészségügyi ellátása mellett szó esett a Budai
Gyermekkórház és a feladatait részben átvevõ Szent János
Kórház helyzetérõl. Az eseményen az érintett intézmények mel-
lett a budai kerületek is képviseltették magukat, ugyanakkor
nem jöttek el a fõváros és az Egészségügyi Minisztérium szak-
emberei.

Mint dr. Nagy Gábor Tamás polgármester bevezetõjében el-
mondta, a gyermekellátás átszervezését megelõzõen a Budavári
Önkormányzat felterjesztéssel fordult a szakminisztériumhoz
és a fõvároshoz, melyre a mai napig nem kaptak válasz. Dr.
Nagy Gábor Tamás országgyûlési képviselõként a budai gyer-
mekek ellátásával kapcsolatban tett fel kérdést az egészségügyi
miniszternek a parlamentben, azonban kielégítõ válasz erre a

felvetésre sem érkezett. Megelégelve az illetékesek elégtelen tá-
jékoztatását, a Budavári Önkormányzat április 6-án törvényes-
ségi észrevétel iránti kérelmet juttatott el a Legfõbb Ügyészség-
hez a Budai Gyermekkórházat érintõ ágyszám megállapítással
kapcsolatban. Ugyanezen napon az önkormányzat keresetleve-
let adott be a Fõvárosi Bírósághoz, melyben jogszabálysértésre
hivatkozva az egészségügyi miniszter Budai Gyermekkórházra
vonatkozó határozatának hatályon kívül helyezését, ezzel egyi-
dõben az eredeti állapot helyreállítását és a döntés végrehajtásá-
nak felfüggesztését kérte. A polgármester hangsúlyozta: min-
den szülõ tudja, hogy gyermekeink egészsége, egészségügyi ellá-
tásuk megnyugtató rendezése mindennél elõbbre való. Az ön-
kormányzat azért kényszerült jogi lépések megtételére, mert
nem kapott kielégítõ választ az egészségügyi ellátás átszervezése
kapcsán feltett kérdéseire, illetve nem látja megalapozottnak a
Budai Gyermekkórház aktív ágyainak megszüntetését. 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Gazdasági program 2007-2010
A képviselõ-testület legutóbbi ülésén fogadta el a Budapest I. ke-
rület Budavári Önkormányzat 2007-2010. évre szóló gazdasági
programját. A gazdasági program fõbb elemeit ismertetjük olva-
sóinkkal.  

22 Budavári történetek
Zsúfolásig megtelt a Litea Könyvesbolt és Teázó Hess András tér 4.
szám alatti helyisége a Várbarátok Körének márciusi összejövetelén.
A népes hallgatóságnak az este szereplõi-elõadói meséltek várbeli ese-
ményekrõl, kísértetekrõl, emberekrõl, sorsokról – az életükrõl.   

4 Batthyány Lajos a politikus és hadseregszervezõ
A Batthyány-emlékév keretében április 11-én „Történelmünk kor-
szakalkotója” fõcímmel, egy idõben nyílt meg a Budapesti Tör-
téneti Múzeum (BTM) és a Hadtörténeti Múzeum Batthyány Lajos
emlékkiállítása. 

5
Tanácskozás a budai gyermekellátás jövõjérõl

Próbaper a minisztériumellen

Költészetnapi megemlékezés  

A megemlékezõket Sediánszky János
alpolgármester köszöntötte, majd sze-
mélyes emlékeit megosztva idézte fel
azt az idõszakot, amikor nemzedéké-
vel együtt Márai írásait, könyveit maga
is „a tiltott gyümölcs zamataként” él-
vezhette. Az önkormányzat nevében
emlékeztetett a Krisztinaváros rendít-
hetetlen és megvesztegethetetlen er-
kölcsi tartású írójára. Végezetül el-
mondta, életének jelentõs pillanata
volt, amikor 2001-ben õ mondhatta a
Gulyás Gyula által készített szobor ava-
tóbeszédét. 

Az ünnep szónoka – a Budavár em-
lékérem kitüntetettje – Skultéty Csa-
ba publicista ahhoz a generációhoz tar-
tozik, aki még találkozhatott Márai
Sándorral. A nyolcvanhetedik életév-
ében járó újságíró úgy vélte, ha e jeles
napon megkérdezte volna a járókelõ-
ket, hogy tudják-e ki volt Márai, több-
ségük bizonyosan nemet mondott vol-

na. Ilyen nevû íróról négy évtizeden át
hallgattak a magyarországi tanköny-
vek, és az irodalomtanárok. 

Skultéty Csaba elárulta, hogy édes-
apja és Márai apja padtársak voltak a
kassai gimnáziumban. Késõbb mind-
ketten a jogi pályát választották, de ba-
rátságuk megmaradt, és gyakran hív-
ták meg egymást nagycsaládi vasárna-
pi ebédre, amelyeken gyerekként néha
õ maga is részt vett. 

Jóval késõbb, Münchenben került
sor az íróval való személyes találkozás-
ra. A Szabad Európa Rádió magyar
adásának megalakulásakor fogadást
rendeztek a bajor fõvárosban, ahová
Skultéty Csaba mint a SzER munka-
társa, Márai pedig mint állandó jegy-
zetíró volt hivatalos. Az író akkoriban
a nápolyi öbölben élt, és vasárnapon-
ként önálló írásait olvasta fel a Magyar-
országra sugárzó adásban. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Április 3-án hajnali két órakor
tûzhöz riasztották a kerületi ka-
pitányság embereit. A kiérkezõ
rendõröknek a helyszínen tar-
tózkodó két tanú elmondta,
hogy óriási robbanást követõen
borult lángba a Romkert. A lán-
gok közül két férfit láttak kime-
nekülni, akik a Gellért-hegy irá-
nyába elfutottak, egyikük felte-
hetõen égési sérüléseket szenve-
dett. Megégett a szórakozóhely
õre is, akit két német turista se-
gítségével próbáltak meg elolta-
ni. A kórházba szállított férfi tes-
te 95 százalékban megégett, sé-
rüléseibe másnap belehalt. A ki-
érkezõ tûzoltók több sugárral ol-
tották el a mintegy 200 négyzet-
méteres fa épületet. A tûzben egy
közeli fa annyira megsérült,
hogy a tûzoltók kénytelenek vol-
tak kivágni. Mivel a helyszínen
több benzines kannát találtak
felmerült az idegenkezûség le-
hetõsége. 

Leégett a Romkert 

Immár hagyománynak számít, hogy április 11-én, a Költészet napján a
Budavári Önkormányzat Márai Sándor Mikó utcai szobránál tartja megemlé-
kezését; a  jeles magyar író ugyanis egy napon született József Attilával. E napfé-
nyes, derûs délelõtt, Vivaldi Négy évszak címû hegedûversenyébõl a Tavasz hang-
jai hívogatták a környéken lakó, vagy arra járó érdeklõdõket. 



Parlamenti hírek

Megoldásra vár 
a Várbazár

A Parlament április 2-ai ülésén kerületünk or-
szággyûlési képviselõje dr. Nagy Gábor Tamás
Megoldásra vár a Várbazár címmel intézett kér-
dést Hiller István oktatási és kulturális minisz-
terhez.

s Az alábbiakban a kérdés és a válasz rövidí-
tett, szerkesztett változatát közöljük.

Felújítás helyett továbbra is bizonytalanság övezi
a Várbazár sorsát. A sajtóból értesülhettünk ró-
la, hogy a Magyar  Állam nem köt 90 évre hasz-
nosítási szerzõdést a befektetõvel, de a kiemelten
fontos mûemlék átfogó, jelentõségéhez méltó
megoldása még mindig nem látszik. A turisták
messze elkerülik Ybl Miklós felbecsülhetetlen ér-
tékû épületét, pedig ez a hely, Erzsébet királyné
hajdani pihenõkertje lehetne az ide látogatók
egyik célpontja.

A Várbazárt az elsõ kerület kezdeményezésére
vették fel 1997-ben a világ száz legveszélyeztetet-
tebb mûemlékeinek listájára. Késõbb üzleti célú
hasznosítást készítettek elõ, de a tervek bemuta-
tásakor világossá vált, hogy a pláza típusú haszno-
sítás idegen a hely adottságaitól, túlzott mértékû,
ezért a Budavári Önkormányzat az építési szabá-
lyok lazítását nem támogatta. 

Dr. Nagy Gábor Tamás hangsúlyozta: a Várba-
zár hasznosítása csak állami irányítással és fele-
lõsségvállalással képzelhetõ el. Most megnyílt
egy történelmi lehetõség: a felújítás 80 százaléka
finanszírozható vissza nem térítendõ uniós for-
rásból. 

A képviselõ a következõket kérdezte az oktatá-
si és kulturális minisztertõl: 

Mit tett a kormány eddig azért, hogy a Várbazár
helyreállításához uniós forrásokat biztosítson? 

Mikor áll elõ a kormány egy olyan helyreállítási
programmal, amely az érdekeltek bevonásával ké-
szül, és amelyet társadalmi konszenzus övez?

Arató Gergely oktatási és kulturális minisztéri-
umi államtitkár válaszában hangsúlyozta: a nem-
zeti fejlesztési tervben, az Új Magyarország fej-
lesztési programban kiemelt célként jelenik meg
a központi régióban a Vár és környékének fej-
lesztése. Remélhetõen a kerület országgyûlési
képviselõje és az önkormányzat bevonásával és
természetesen a döntésre jogosult központi régi-
óval való egyeztetés folyamán olyan megoldást
találnak, amelyik minden lehetõséget megra-
gad, és lehetõséget kínál a Várbazár rendbetéte-
lére is. 

Arató Gergely államtitkár szerint bár az uniós
forrásokból jelentõs összeg jut a Vár rendbetéte-
lére, a Várban megvalósuló fejlesztésekre - mint
ahogy hazai forrásokból is komoly összegeket
költenek el a Várban -  biztosan szükség lesz a ma-
gántõke bevonására is. 

Az államtitkár azt javasolta, hogy ennek mód-
járól és a megfelelõ megoldásról egyeztessenek,
és találjanak olyan közös megoldást, amely a ren-
delkezésre álló források felhasználásával a lehetõ
legjobb eredményt, a lehetõ legnagyobb mérté-
kû felújítást-megújulást teszi lehetõvé.   

A képviselõ-testület legutóbbi ülésén fogadta el a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2007-2010. évre szóló gazdasági programját. Az
alábbiakban kivonatot közlünk a gazdasági programból.

A 2007. évi költségvetés koncepciója és a részletes költségvetés is jól szem-
lélteti, hogy az elõzõ ciklus intézkedései – intézményi racionalizálások, lét-
számcsökkenés, vagyonnövekedés, vagyonértékesítés ütemezésének csök-
kenése, tartalékképzés – alapozták meg ennek a ciklusnak a gazdasági
alapjait.

A jelentõsen csökkenõ állami források miatt gazdasági, fejlesztési prog-
ramunkat elsõsorban saját erõforrásokra alapozva állítjuk össze, de erõfor-
rásainkat pályázati úton nyert forrásokkal kívánjuk kiegészíteni. 

Bevételi elõirányzatok, adópolitikai célkitûzések

A kormány a központi adók terén szélesítette az adóalapot, kedvezmé-
nyeket törölt el, új adófajtákat vezetett be, ezért a helyi adók vonatkozásá-
ban nem látunk lehetõséget új adónemek bevezetésére, illetve jelentõ-
sebb adóemelésre. Az iparûzési adó „sorsa” gyökeresen megváltoztathat-
ja forrásaink nagyságát és összetételét, mert jelenleg a költségvetésünk 20
%-át az iparûzési adó finanszírozza. Ezen túlmenõen a bizonytalanságot
növeli, hogy a forrásmegosztás során évente 5 % -kal csökken részesedé-
sünk aránya. 

Önkormányzatunk tulajdonában jelenleg 1617 lakás van. Nagyobb ré-
sze – 1182 – 100%-ban önkormányzati tulajdonú házban. Ezen lakások
fenntartása jelenleg is többe kerül, mint amit a befizetett lakbérek fedez-
nek, ezért célszerû a lakbérek infláció közeli emelése. 

Az önkormányzati helyiségek tekintetében cél, hogy minden helyiség
évente minimum az inflációval növelt bérleti díjjal kerüljön bérbe adásra,
így teremtsen folyamatosan forrásokat a gazdálkodásunkhoz. Kiemelt fon-
tosságú, hogy az évek óta nem használt helyiségek bérbe adásra, vagy el-
adásra kerüljenek, mert ezek felesleges kiadásokat jelentenek.

A vagyon várható alakulása 

Az Önkormányzat vagyona 2006. év végén 15,5 milliárd Ft volt, amely
várhatóan a ciklus végére 16,6 milliárd Ft-ra fog nõni. 

A várható szervezeti intézkedések 

1. Az ingatlan fenntartási tevékenység egy szervezeti kereten belül –
GAMESZ – Házgondnoksági Kft. feladat átszervezés - fog megvalósulni,
várhatóan a korábbiaknál jobb színvonalon és jelentõs költségmegtaka-
rítással.

2. A törvényi elõírásoknak megfelelõ, alapszintû zeneoktatást kell bizto-
sítani. A költségeket oly módon kívánjuk csökkenteni, hogy a zeneokta-
tást a meglévõ általános iskolák jobb kihasználásával, ezekben az épületek-
ben helyezzük el. 

3. A nem kötelezõen ellátandó járóbeteg ellátás évi 110-120 millió Ft-os
kiadását hosszú távon nem tudja finanszírozni az Önkormányzat. Meg
kell találni azokat a lehetõségeket, amivel lényegesen csökkenthetõ ez a ki-
adási szint.

4. A Családsegítõ Központ és a Gondozási Központ összevonásától
szintén költségcsökkenést és a változó körülményekhez jobban igazodó
feladatellátást várunk.

5. A liberalizált energia piacon várhatóan csak akkor tudunk árcsökke-
nést elérni, ha a szerzõdéseket önkormányzati szinten kötjük, ezért várha-
tóan ezeket az elõirányzatokat 2008. évtõl központosítani fogjuk. 

Az egyes ágazatok feladatai

I. Városüzemeltetés

A kerületben lakók életkörülményeit közvetlenül befolyásolja a városüze-
meltetési tevékenység színvonala. Az épített környezet – különösen az
utak és járdák – javítására nagy erõket fordítottunk az elmúlt években.
Javításuk most is folyamatos lesz. Az utak és a közintézmények akadály-
mentesítése is folytatódik. 

A világörökségi terület kezelése

A Vár falai, épületei fokozott gondoskodást igényelnek. A Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal meg kell állapodnunk a barlangok és pincék keze-
lõi jogáról. 

Több mint 10 éve, 1995 óta a polgárok anyagi erejére is támaszkodva si-
keresen halad a társasház felújítási programunk. A következõ években is
fontos a program folytatása. 

Továbbra is szem elõtt kell tartani a pályázatok rendszerét. A Vár a
Világörökség része, az Európai Unió, a Fõvárosi Önkormányzat illetve a
kormány által kiírt támogatások a kerület megújulását eredményezhetik.

II. Oktatás, nevelés, kultúra, közmûvelõdés, sport

Intézményeinkben, elsõsorban óvodáinkban a növekvõ gyermeklétszá-
mot úgy fogjuk tudni elhelyezni, ha csak a kerületi gyermekek elhelyezését
biztosítjuk. A kötelezõ feladatot ellátó iskolák estében intézménybezárást,
átszervezést nem tervezünk. Az önként vállalt gimnáziumi feladatellátást
biztosító 3 gimnázium megtartását szükségesnek tartjuk.

A Czakó utcai Sport- és Szabadidõ Központ mûködését jelentõsen meg
fogja változtatni a 2010-ig megépítendõ szabadidõ és wellnes központ. A
saját fejlesztésünket is ehhez igazodva kell megvalósítani, hogy egy a kerü-
let lakosságát szolgáló színvonalas sport- és szabadidõcentrum jöhessen
létre.

A jövõben a jól mûködõ kulturális mûhelyeket – Ferenczy kör,
Várnegyed Galéria, Tabáni Múzeum, Márai Szalon, Orfeo Együttes – to-
vábbra is támogatni kell. Különösen fontos ez a szûkülõ központi források
mellett.

Javítani kell a turisztikai területen végzett munkánkat; nem csak a drá-
gán megvehetõ „minõségi turizmust” kell fejleszteni, hanem el kell érni,
hogy a kispénzû turisták is jól érezzék magukat kerületünkben.

III. Egészségügy, gyermekjóléti és szociális ellátás

A lakosságszámhoz igazodó körzetek kialakításával kívánunk eleget tenni
a kötelezõ feladatainknak. A Csalogány utcai és az Attila úti, valamint a
gyermekorvosi rendelõket európai színvonalúvá akarjuk fejleszteni. 

Az integrált bölcsõde 3 telephellyel 120 %-os feltöltöttséggel mûködik.
Kapacitásnöveléssel nem számolunk, más kerületi gyermekek ellátását
nem tudjuk biztosítani. 

Az Önkormányzat nem hagyhatja figyelmen kívül az egyes lakossági cso-
portok leszakadását, pénzbeli és természetbeni támogatásukat a helyi ren-
deletünkben is meg kell jelentetni, differenciált, méltányossági kategória-
ként. Szociális kiadásokra várhatóan a korábbi éveknél nagyobb összeget
kell fordítani, de sajnos arra nem tud vállalkozni az Önkormányzat, hogy
a kormány megszorító intézkedéseit teljes mértékben ellensúlyozza. A la-
kosság életszínvonalának csökkenésével párhuzamosan nõ azoknak a szá-
ma, akik nem tudnak eleget tenni hiteltörlesztéseiknek és közüzemi szám-
lafizetési kötelezettségüknek, ezért a Képviselõ-testület, rendeletet alkot
az adósságok kezelésére.

IV. Környezetvédelem

A környezetvédelmi alap számlán közel 100 millió Ft áll rendelkezésre.
Az alap pénzét szeretnénk arra is felhasználni, hogy saját erõt biztosítsunk
Uniós vagy belföldi környezetvédelmi pályázatokra, illetve az Önkor-
mányzat maga is írjon ki pályázatot a civil szféra számára. 

V. Közbiztonság

Önként vállalt feladatunk a közbiztonság, de azt gondoljuk ebben a cik-
lusban is kell áldozni anyagi forrásokat erre a területre, mert ennek ha-
tását az itt élõ lakosság, illetve az idelátogató turisták közvetlenül tapasz-
talják.

Budapest, 2007. március 21.
dr. Nagy Gábor Tamás

polgármester  
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Gazdasági program 2007-2010

Támogatás mozgáskorlátozott fiataloknak
A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti illetõségû súlyos mozgáskorlátozott fiatalok támogatására pályá-
zatot hirdet, amely tanulmányok folytatásához, közlekedéshez, lakhatási, ill. munkavállalási feltételek megte-
remtéséhez szükséges tárgyi eszközök vásárlásához hozzájárulásként igényelhetõ.

Az alapítványtól pályázható összeg nem lehet több a pályázati cél költségének 25%-ánál, de legfeljebb 45 000
Ft. Pályázni a 40. életév betöltéséig lehet. A pályázathoz mellékelni szükséges a súlyos mozgáskorlátozottság té-
nyét igazoló orvosi igazolásokat, valamint a családban együtt élõk 2005. évi jövedelemnyilatkozatait.

A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat Prof. Dr. Kováts István Alapítvány, 1052
Budapest, Városház u. 9-11. címre kérjük beküldeni 2006. augusztus 30-ig.

Minden pályázó 2006. október 31. napjáig kap értesítést a kuratórium döntésérõl. A nyertes pályázók a
Fogyatékosok Napja Fõvárosi rendezvénye keretében vehetik át a díjakat.

A mozgáskorlátozott fiatalok támogatására létrehozott Prof. Dr. Kováts István Alapítvány kuratóriuma tájé-
koztatja az adományozókat, hogy 2004. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át a mozgáskorlátozottak 2005. évi
támogatására használta fel. 

Köszönjük mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-át az Alapítvány részére juttatták!

Óriásplakát
A várost járva egyre több óriásplakáttal, tûzfalakra, állványokra szerelt fóliával, reklám-
hordozó hálóval találkozhatunk. A városképet nem kis mértékben befolyásolják ezek a
hirdetések, ezért egyáltalán nem mindegy: mi és milyen környezetben jelenik meg. Az
Alagút oldalán és a Fõ utca elején elhelyezett óriásplakátok miatt sok bejelentés érke-
zett a Budavári Önkormányzathoz. A környék különösen érzékeny terület, hiszen a
Világörökséghez tartozik. Gondoljunk csak arra, hogy szinte lehetetlen olyan fotót, vi-
deofelvételt készíteni a Clark Ádám térrõl, az Alagútról, amelyen nem reklámoznak
arcvizet, harisnyát vagy üdítõt.

A történelmi helyszínhez méltatlan állapotok megszüntetése érdekében az önkor-
mányzat a kerületi építési szabályzatba beépítette a világörökség területén elhelyezhetõ
hirdetések kérdését. A rendelkezés szerint ezen a területen csak az adott épület architek-
túrája, mûvészeti alkotás, reprodukció vagy az épület funkciójához, a benne végzett tevé-
kenységhez kapcsolódó hirdetés jelenhet meg.

A Hunyadi János utca 1. szám alatti házon illetve a Fõ utca 4. szám alatti mûemlék-
épületen elhelyezett hirdetések nem felelnek meg az elõírásoknak. A Hunyadi utcai ház-
ban tizenegy alkalommal helyeztek ki jogellenesen reklámokat, amelyek lebontását az
önkormányzat minden esetben elrendelte. Az eredményes intézkedést megnehezíti,
hogy a felszólítást követõen leszerelik ugyan a kérdéses óriásfóliát, de a társasház azonnal
egy új hirdetés kihelyezésére köt szerzõdést, ami miatt újabb eljárásra van szükség. A pla-
kátok kihelyezõi azt állítják, hogy a szabálytalan helyzetrõl nem tudnak; a társasházzal kö-
tött szerzõdésnek megfelelõen helyezik el az óriáshirdetést, annak jogsértõ voltáról csak
a bontási határozat kézhezvételekor értesülnek. 

A Fõ utcai mûemléképület esetében az Örökségvédelmi Hivatal szintén bontásra kö-
telezte az építtetõt. 

Az ügyben nincs lehetõség szabálysértési eljárást indítani, a jogellenes, rosszhiszemû
magatartás miatt csak a társasházzal szemben lehet szankciót alkalmazni. 

Sajnos, ebben az esetben is azt látjuk, hogy vannak szigorú, a városképet védõ, jó sza-
bályok, de ezeket „szabályosan” betartatni nem egyszerû. A jogkövetõ magatartást talán
ösztönözni fogja, ha – a polgármester javaslatára – elkészül az a tábla, amelyen csak eny-
nyi áll majd: „A hirdetést jogellenesen helyezték ki. Az önkormányzat intézkedik lebon-
tásáról.” K. M.

Üdülési lehetõség
nyugdíjasoknak
Az I. kerületi nyugdíjas lakosok
Zamárdi nyaralására jelentkezni
személyesen 2007. május 2-tõl
május 11-ig lehet az I. számú
Idõsek Klubjában (Hattyú u. 16.,
telefonszám: 201-97-35, klub-
vezetõ: Szutor Ágnes).

A jelentkezéskor kérjük, hoz-
za magával személyi igazolvá-
nyát, lakcímkártyáját és az utol-
só havi nyugdíjszelvényét.

Pályázat hátrányos helyzetûek segítésére
A Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány pályázatot ír ki a hátrá-
nyos helyzetû csoportok egyéni, illetve társas vállalkozásainak létrehozására és
fejlesztésére. Csak csökkent munkaképességûek, volt állami gondozottak, illet-
ve roma származásúak pályázhatnak. Egy-egy pályázó által maximálisan elnyer-
hetõ összeg 150 ezer forint, mely vissza nem térítendõ támogatás. Csak a fenti
három társadalmi csoport valamelyikébe tartozó budapesti lakosok jelentkez-
hetnek. Beadási határidõ: 2007. június 1.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. június vége. Pályázni csak pályá-
zati ûrlapon lehet, mely a Közalapítvány irodájában szerezhetõ be, a 1091 Buda-
pest, Üllõi út 45. I/141. szám alatt. Nyitva tartás: hétfõtõl-csütörtökig, 10.00-
tól 16.00 óráig. Érdeklõdni az (1) 215-3926-os telefon/fax számon lehet, illetve
az mhvka@citromail.hu e-mail címen. 
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a Kapisztrán téren 
és a Naphegy téren
2007. május 2-án 8-tól 16.00 óráig, 2007.
május 3-án 8.00-tól 16.00 óráig, 2007. má-
jus 4-én 8.00-tól 14.00 óráig muskátli és
egynyári palánták kaphatók.

Kerületi lakosoknak, intézményeknek ked-
vezmény: ötöt fizet = hatot kap!

Mindenkit szeretettel várunk. Legyen ré-
szese a kerület szépítésének, ültessen minél
több virágot!

Budavári Önkormányzat 

Lapunk legközelebbi 
száma 2007. május 11-én 

jelenik meg. 

Polgármesteri találkozó Bécsben 
Március 28-án a Budavári Önkormányzat polgármes-
tere dr. Nagy Gábor Tamás és alpolgármestere, Sedi-
ánszky János találkozott Ursula Stenzellel, Bécs elsõ
kerületének polgármesterével. A megbeszélésen ki-
alakították a testvérvárosi együttmûködés kereteit, és
meghatározták annak fõ irányait a 2010-ig terjedõ
idõszakra. A két polgármester egyetértett azzal, hogy a
jövõben közös európai uniós pályázatokat dolgozzanak
ki a közös rendezvények, programok szervezésére.
Mindketten fontosnak tartották, hogy a két városrész
közötti együttmûködésbe vonják be a civil szervezete-
ket, iskolákat, egyesületeket. Dr. Nagy Gábor Tamás
konkrét programjavaslatokat is tett, mint például a
Kodály-év alkalmából közös kiállítás és egy, a fiatalok
helyzetével foglalkozó konferencia megrendezését. A
bécsi polgármester asszony érdeklõdött a Budavári
Önkormányzat graffiti ellenes programja iránt.

Felhívás
A Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete a
2007. április 26-i ülésén a társadalmi szervezetek ré-
szére közéleti feladatok ellátására pályázat kiírását
tervezi. Támogatást igényelhet, aki részt vállal az I. ke-
rületi lakosokat érintõ közösségépítõ, kulturális,
egészségmegõrzõ, sport és szociális programok meg-
valósításában. 

A pályázat részletes szövege – a döntést követõen
– a Várnegyed újságban, illetve az Interneten olvasha-
tó, a pályázati adatlap az ügyfélszolgálati irodában át-
vehetõ és az Internetrõl letölthetõ lesz.

Patthy Szabolcs, 
Pályázati Munkacsoport

Zenei elõképzõ
A Farkas Ferenc Zeneiskola a 2007/2008-as tanév-
ben az új 1. osztályosok számára „Zenei kiselõképzõ”
osztályt indít a zenei tanulmányok megkezdéséhez. A
zenei készségek fejlesztése és a zenei írás-olvasás el-
sajátítása a hangszertanulás alapját jelentik. A tanulók
életkori sajátosságainak megfelelõen színes, játékos
formában sajátítják el az alapvetõ ismereteket, mely
alapján kezdik majd hangszeres tanulmányaikat. 

A zenei kiselõképzõ csoportos órákat a szaktanár
az iskolában tartja, igazodva az ottani tanrend be-
osztásához. Jelen felhívásunkkal egy idõben, az álta-
lános iskolai beiratkozás alkalmával kérjük, jelezzék
elõzetes szándékukat, elérhetõségük megjelölésé-
vel, hogy a  2007. szeptember elején sorra kerülõ
meghallgatásra és beiratkozásra felhívhassuk majd a
figyelmüket.

Érdeklõdni lehet: Farkas Ferenc Zeneiskola 1016
Budapest, Dezsõ u. 8. Tel.: 375-0372; 225-1804.

Dr. gróf széki Teleki Pálra emlékeztek
Egyesületünk idén is megemlékezett dr. gróf széki
Teleki Pálról. A tragikus sorsú miniszterelnök halálá-
nak 66. évfordulója alkalmából a Sándor palotában
találkoztunk. Dr. Teleki Pálra dr. Roszmusz András
krisztinavárosi cserkészparancsnok emlékezett.
Rajta kívül koszorút helyezett el az emléktáblánál a
Vitézi rend nevében is Vecsey András önkormányza-
ti képviselõ.

Naphegy-Tabán Környezetvédõ
és Városszépítõ Egyesület

Változik a nyitva tartás
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy április 1-tõl a Vízi-
városi olvasóterem (Fõ u. 11-13.) nyitva tartása az
alábbira változik: hétfõ: 10-16 óráig; kedd, péntek: 13-
19 óráig. 

Mozgássérültek klubnapja
A Budavári Mozgássérült Szervezet következõ klub-
napja május 8-án, 15 órakor lesz anyák napja jegyé-
ben. Elõtte tagsági díj, új tagsági könyvek ügyintézé-
se 14 órától. A vitorlázás kedvelõinek a sport napo-
kat szervezünk. 

Jelentkezés: 06-70-265-8266, Pál Béláné.

Röviden

(Folytatás az 1. oldalról) 
Péter Ferenc a Budai Gyermekkórház egykori ve-
zetõje elmondta: tíz évvel ezelõtt már meg akar-
ták szüntetni a kórházat azzal a hivatkozással,
hogy széttagoltsága miatt gazdaságtalanul mûkö-
dik. Akkor gyõzött a józan ész, és ágyszám csök-
kentéssel, a járó és fekvõbeteg ellátás átalakításá-
val, illetve az új, minden igényt kielégítõ épület-
szárny felépítésével sikerült racionalizálni a mû-
ködést. Miközben Pesten szakosodott gyermek-
kórházak alakultak, Budát mostohán kezeli a tár-
ca, az ezer budapesti gyermeknek fenntartott ágy-
ból alig 85 maradt a budai oldalon. Hasonlóan
vélekedett Blatnitzky László aki tíz évig vezette az
intézményt. Szerinte éppen azért nem volt veszte-
séges a kórház, mert mindvégig ideális volt a járó
és fekvõbetegek aránya. Az évi 150 ezres járóbe-
teg ellátás mellett a lehetõ legrövidebb ideig tartó
fekvõbeteg ellátást valósították meg. Mint hang-
súlyozta, a mostani döntés ötven évvel veti vissza
a budai gyermekellátást. 

A jelenlegi orvos-igazgató szerint a Budai
Gyermekkórház sokkal alkalmasabb a széleskörû
gyermekellátásra mint akár a János Kórház, hi-
szen ott nem alakulhatott ki olyan hetven szakor-
vost és nyolc tudományos minõsítésû orvost ma-
gában foglaló szakmai team, ami adott a gyer-
mekkórházban. Madarasi Anna rámutatott:
Szerencse a szerencsétlenségben, hogy legalább a
fül-orr-gégészeti osztályt teljes egészében át tudja
venni a János Kórház.

A Szent János kórház súlyponti intézményként
kapott 1109 ággyal el tudja látni feladatait –
emelte ki Kázmér Tibor az intézmény fõigazgató-
ja, bár a megnövekedett területi ellátási kötele-
zettség miatt a szülészeten mindenképpen továb-
bi ágyszám bõvítésre lenne szükség. A fõigazgató
elmondta: az intézmény számára nagyon fontos a
gyermekellátás, ami most a gyermekgégészettel
bõvült, de több ágyat kapott a pszichiátria is. A
gyermek traumatológia eddig is a János Kórház-
ban mûködött így itt nem kell változással számol-

ni. Összességében az eddigi hatvanöt helyett
nyolcvanöt gyermekeknek fenntartott ágyat ka-
pott a kórház, ami önmagában elégnek tûnik,
ugyanakkor a jelenlegi 15 intenzív ágyat elégte-
lennek tartják. Nyulasi Tibor igazgató-fõorvos
szerint a János Kórház legnagyobb elõnye a 24
órás ügyelet és a diagnosztikai háttér megléte. A
kórház a hét minden napján a gyógyítás teljes
spektrumán képes dolgozni, ami a gyermekellá-
tás színvonalát is jelentõsen emeli. 

Láng Balázs a második kerület polgármestere
támogatásáról biztosította a János Kórházat is,
ugyanakkor kiemelte: sorozatosan az érintett bu-
dai kerületek megkérdezése nélkül születtek a
polgárok életét közvetlenül befolyásoló dönté-
sek. Ez vezetett oda, hogy Buda gyermekkórház
nélkül maradt és a budai gyermekeknek sokszor
kilométereket kell utazniuk gyógykezelésre. A
Budai Gyermekkórház feladatait a János Kórház
mellett öt pesti kórház között osztották szét.
Puskás Péter Óbuda alpolgármestere elfogadha-

tatlannak nevezte a Budai Gyermekkórház elsor-
vasztását, míg  Kovács Lajos a Hegyvidék alpolgár-
mestere szerint cinikus az a helyzet, hogy éppen
azok nem jöttek el a megbeszélésre, akik érdemi
válaszokat adhattak volna. Mint mondta: nem-
rég ünnepeltük a kórház 50 éves fennállását, ma
pedig a megszûnésérõl beszélünk. Mindannyian
vesztesei vagyunk a döntésnek, de ennek hátrá-
nyait elsõsorban a budai gyermekeknek kell meg-
fizetniük. 

Kovács Lajos hangsúlyozta: a XII. kerületi ön-
kormányzat minden jogi eszközt megragad a gyer-
mekkórház érdekében, ugyanakkor lehetõségei-
hez mérten továbbra is támogatja a János Kór-
házat. 

Zárszavában dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester kiemelte: a tanácskozáson elhangzottak-
ról tájékoztatni fogja a kerület a fõvárost és az
Egészségügyi Minisztériumot annak érdekében,
hogy végre valódi társadalmi párbeszéd kezdõd-
jön az érintett felek között.                                   K. Á.

Tanácskozás a budai gyermekellátás jövõjérõl

Próbaper a minisztérium ellen

A legutóbbi testületi ülésen egyhangúan, 24 igen
szavazattal fogadta el képviselõ-testület a kerüle-
ti rendõrkapitány 2006 évi beszámolóját. 
Dr. Kesztyûs Rudolf ezredes, kapitányságvezetõt 
arra kértük, foglalja össze az elmúlt év legfonto-
sabb történéseit. 

Rendkívül nehéz, számos rendkívüli helyzetet fel-
vonultató, mégis eredményes év áll a kerületi ka-
pitányság mögött. Büszke vagyok arra, hogy az ál-
lomány az állandó létszámhiány és a többletfel-
adatok ellenére képes volt biztosítani a rendet és
törvényességet a kerületben. Az átvezénylések ko-
moly elvonó tényezõt jelentettek, sokszor még az
is elõfordult, hogy a nyomozóknak a polgárõrök
segítségével kellett járõr szolgálatot ellátni annyi-
ra kevés volt az egyenruhás rendõr. 
s Említette az elvonó tényezõket. Melyek ezek? 

Az elsõ kerület nem csak turisztikai központ, de
fontos kormányzati funkciókat is ellát. A budai
Várban mûködik a Köztársasági Elnök Hivatala,
így rendszeresek a diplomáciai látogatások.
Tavaly ötven állami vezetõ, köztük az orosz és az
amerikai elnök látogatásának biztosításában vet-
tünk részt. E mellett folyamatos rendõri jelenlé-
tet kívánnak a turisztikailag kiemelt területek, el-
sõsorban a Vár és a Citadella környéke. A szoká-
sos feladatok mellett jelentõs rendõri erõket kö-
töttek le a szeptember 18. és november 5. közötti
események is.
s Mit tart az elmúlt év legfontosabb eredményének?

Számos sikert értünk el, többek között szinte tel-
jesen felszámoltuk a korábban sok gondot okozó
„pirosozást”, visszaszorítottuk a közterületi kol-
dulást, megszüntettük az engedély nélküli árusí-
tást. Komoly eredményként könyvelem el, hogy
2006-ben külföldiek sérelmére nem követtek el
súlyos bûncselekményt a kerületben, pedig több
millió turista járt a Várnegyedben. A kerületi pol-
gárok bizonnyal örömmel tapasztalják, hogy

hosszú évek után végre megfelelõek a közállapot-
ok a Batthyány téren és a Déli pályaudvar terüle-
tén. Megvalósítottuk az állandó közterületi rend-
õri jelenlétet, így nyugodtan kijelenthetem, hogy
biztonságban vannak a kerület polgárai. Kiemelt
figyelmet fordítottunk a közterületek, különö-
sen a játszóterek rendjének megóvására, illetve a
parkolási anomáliák felszámolására. 
s Mit jelentenek az elért eredmények a számok
nyelvén? 

A számok is azt mutatják, hogy jól dolgozott a ka-
pitányság. Összesen 87 gépkocsit loptak el a kerü-
let útjairól, ami 24,3 százalékos csökkenést je-
lent. Ennél is jelentõsebb mértékben, 45 száza-
lékkal csökkent a lakásbetörések száma. 23 száza-

lékkal kevesebb bûntetõ eljárás indult, míg a nyo-
mozati eredményességi mutató 31,9 százalékot
mutat, ami budapesti viszonylatban közepesnek
tekinthetõ. Tizenkilencrõl húszra emelkedett a
rablások száma, ami még így is alacsonynak szá-
mít. Érdemes kiemelni, hogy a bûncselekmé-
nyek elkövetõi között csak elvétve találunk kerü-
leti lakosokat. Különösen kitett magáért a köz-
rendvédelmi osztály. Míg 2003-ban 915, tavaly
már 2123 szabálysértési eljárás indult, a helyszíni
bírságok száma pedig hétszeresére nõtt. Hasonló
javulást várok el bûnügyi területen is, amire ga-
ranciát jelent, hogy idén március elsejétõl
Sarkadi István õrnagy vette át a bûnügyi osztály
vezetését.
s Általában elmondható, hogy létszámgondokkal
küzd a rendõrség. Mennyiben érintette ez a kerületi
kapitányságot?

Bár kétségtelenül vannak létszámgondok, ez ko-
rántsem olyan mértékû, mint más kerületekben.
Kiváló a kapcsolatunk az önkormányzattal, dr.
Nagy Gábor Tamás polgármesterrel és Vecsey
András közbiztonsági tanácsnokkal. Ennek kö-
szönhetõ, hogy a rendõrök megtartása érdeké-
ben már eddig is sokat tett a kerület, de újabb
szolgálati lakások kialakításával még több rend-
õrt lehetne „röghöz kötni”. 
s Milyen tervekkel vágtak neki az idei esztendõnek? 

Szeretném, ha az eddiginél is szorosabb együtt-
mûködés alakulna ki a lakossággal, mert csak a
kölcsönös bizalom mellett képzelhetõ el ered-
ményes rendõri munka. Ennek érdekében to-
vább kell erõsíteni az együttmûködést a kerületi
polgárõrséggel és a budavári civil szervezetekkel.
E mellett megvalósítandó cél a reagálás gyorsítá-
sa, illetve a közterületi rendõri jelenlét növelése.
Erõsíteni kell a lakosság szubjektív biztonságér-
zetét, amihez elengedhetetlen a látható, haté-
kony és intézkedõ kerületi rendõrség megte-
remtése.

Jó évet zárt a kerületi rendõrség

Tisztelt kerületi polgárok!
A környezetvédelem közös érdekünk. A Budavári Önkormányzat szelek-
tív veszélyes hulladékgyûjtést szervez a lakosság részére 2007. május 4-én,
pénteken 12.00 és 17.00 óra között a Budapest, I. kerület Lánchíd utcában,
a Lánchíd budai hídfõ melletti parkolóban és a Dózsa György téren, a szo-
bor mögötti parkolóban, Várfok utcában a buszmegálló alatti területen.     
A gyûjtõhelyek megközelíthetõek személygépkocsival, autóbusszal és rész-
ben villamossal is. 

Kérjük a lakosságot, hogy a gyûjtés ideje alatt a következõ veszélyes hul-
ladékokat szállítsák be a gyûjtõhelyre: akkumulátor, szárazelem, fénycsõ
és izzó, háztartási fáradt olaj és használt sütõolaj, gumiabroncs, oldószerek
és hígítók, lejárt szavatosságú gyógyszerek, növényvédõ szerek, korrózióvé-
dõ anyagok, festékek, olajos flakonok és elektronikai – számítástechnikai
hulladékok. A gyûjtõhelyeken a szakemberek térítésmentesen veszik át a
hulladékokat. Kérjük a kerület lakóit, hogy a gyûjtésben aktívan vegyenek
részt. Budavári Önkormányzat 

Veszélyes hulladékok szelektív gyûjtése

Kerületszépítõ 
virágvásár



Mióta meghalt, nem éreztük hiányát úgy, mint
most. Föltûnt utcán, hangversenytermekben le-
gendás õsz feje: hallgatott és beszélt szelíd szavak-
kal, lehajolt a legkisebbekhez, hogy megköszönje
éneküket. Szikár, szigorú és tiszta ember volt.
Nemzetféltõ nagy magyar. Mûve felbecsülhetetlen
sugárzású és tisztességû; amit ifjan kitûzött maga
elé, azt a zseniális Bartók Bélával együtt meg is va-
lósította a zenében. Hazaszeretete Zrínyihez,
Kölcseyhez, Széchenyihez, Adyhoz mérhetõ, úgy
emelkedett a legnagyobbakhoz, hogy sokat szenve-
dett népét is fölemelte.

Most, születésének l25. évfordulóján, mintha új-
ból hozzánk szólna remény-szavakkal, vezénylõ
kezét fölemelné, és földübörög, beragyog bennün-
ket a Budavári Te Deum és a Psalmus Hungaricus
örök dallama. Az I. kerületi megemlékezések kö-
zül kiemelkedett a Mátyás templom nagy sereg-
szemléje: a fõváros egyházi iskolái - a 40 éve halott -
Kodály kórusmûveibõl válogattak, majd együtt
énekelték a Tanár úr Magyar miséjét. Ötszáz diák

ajkán szólt: „Uram irgalmazz! Krisztus kegyel-
mezz!”, azután, rövid szünet után fölzengett az or-
gona hangjainál a Gloria: „Dicsõség a magasság-
ban Istennek! És a földön békesség a jóakaratú em-
bereknek...”

Másnap, a Litea Könyvszalonban Móser Zoltán
fotómûvész új kötetével, a Cantus Hungaricus be-
mutatásával folytatódott a Kodály emléksorozat.
Móser fantasztikus kisugárzású könyvekkel tisztel-
gett Szent László, Szent Ágoston, József Attila,
Nagy László, és most a nagy zeneköltõ elõtt. Finom
és szép, ízléses és találékony fõhajtás ez, ahogy a ha-
talmas életmû egy-egy darabjához odailleszti feke-
te-fehér fotóit. A népdalokhoz köveken áttörõ vi-
rágszálat, a Magyar népzene I-X. sorozatához er-
délyi tájat, szálkás, porló nagykaput, korondi ma-
daras tányért... a Kis emberek dalaihoz kérges idõs

tenyérbe simuló gyerekujjakat, a Triószerenádhoz
három szál szõlõvenyigét, a Csatadalhoz Ferenczy
Béni szigorú Petõfi-arcát, az l957-es Meghalok,
meghalok-hoz elhagyott kõ- és fakereszteket. A kö-
tet végén található levél jól rávilágít Kodály Zoltán
egész életére: „Minden tevékenységemet, lett lé-
gyen zenei vagy egyéb, csakis hazámnak szentel-
tem. Váratlan öröm és elégtétel számomra, hogy
mûvem oly sok külföldi barátra lelt különösen an-
gol nyelvterületen.”

Az emlékesthez jól illeszkedett Berecz András:
Sinka-énekek címû dupla CD-hez tartozó könyve.
A mesemondó ezúttal a pásztorköltõ szülõföldjé-
nek népi dallamait ragasztotta a balladás versek-
hez. A zenét kiegészítõ, Gyulai Líviusz által il-
lusztrált karcsú kötetben Berecz András saját gon-
dolatait is olvashatjuk a dalok és költemények mel-
lett. Kodály és Sinka között nem volt kapcsolat, és
mégis, amirõl beszéltek, amiért aggódtak és lelke-
sedtek - Magyarországért - az közös.   

Fenyvesi 
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Zsúfolásig megtelt a Litea Könyvesbolt és Teázó
Hess András tér 4. szám alatti helyisége a
Várbarátok Körének márciusi összejövetelén. A
népes hallgatóságnak az este szereplõi-elõadói
meséltek várbeli eseményekrõl, házakról, kísérte-
tekrõl, emberekrõl, sorsokról – az életükrõl. Saját
és környezetük múltját ismerõ, gyökereikhez ra-
gaszkodó, lakóhelyüket szívükbõl szeretõ embe-
rek, akik történelmet írtak, és történelmet éltek.

Az Úri utca 19. szám alatti házban a család ötödik
generációs leszármazottjaként él a 92 éves dr.
Borsos Béláné, Kati néni. A palotát – amelyben
báró Eötvös József is meglátta a napvilágot – még
a szépapja vásárolta meg 1827-ben. Kati néni len-
dületesen, jó humorral, szuggesztíven mesél a
múltról: 

„A családban minden felmenõm tett valamit a
Várért, amit mindannyian magukénak éreztek,
ahogy én magam is. Amikor az unokák jöttek
hozzánk, mindig azt mondták: megyünk a Mami
várába! Édesapám alapította a Várbarátok Körét,
amit késõbb a nõvérem vezetett. Én magam több
lakásban is laktam a házon belül, a Balta köz fele
hozzánk tartozott, a gyerekszoba az Úri utcára né-
zett, fala szomszédos volt a 17. szám alatti ház fa-
lával. Mindig kopácsolást hallottunk, pedig az
épületben nem volt sem cipész, sem asztalos, sem
másmilyen mesterember. Nem tudtunk a zajok
nyomára jutni, még az ostrom után is hallottuk,
csak a tetõ átépítése után szûntek meg. Fiam sze-
rint nem is igazi városi ház az, amelynek nincs sa-
ját kísértete. A Balta köz elnevezésére vonatkozó-
an érdekes, de alaptalan történetet gyerekkorom
óta mesélik a turistáknak: a ház egykor Gara ná-
dor tulajdonában volt, s ide járt udvarolni Gara
Máriának Hunyadi László, aki egy ízben vereke-
désbe keveredett a környéken. Más fegyver nem
lévén, fejszével estek egymásnak, innen kapta vol-
na nevét az utca. A történetbõl persze egy szó sem
igaz, a feltételezések szerint a XVIII. század végén
egy német illetõ alapított itt vendéglõt Hakli né-
ven, a magyarosítás eredménye lett a Balta köz.”

Kati néni elsõ férje a második világháború vé-
gén szerzett halálos sérülést, második férjét a vár-
beli Elöljáróságon ismerte meg. Férje már akkor
mûgyûjtõ volt, különösen az üvegtárgyakat is-
merte és szerette. Kati néninek szép biedermeier
üvegpoharai voltak, mókázva beszélte el a rossz-
nyelvek által terjesztett pletykát, hogy csak azért
vette el az ura, mert így jutott legkönnyebben a
poharak közelébe… A környékbeliek által
Bélapónak keresztelt Borsos Béla nyugdíjba vo-
nulását követõen tanácsadóként segítette Antall
József munkáját az Orvostörténeti Múzeumban,
és ötvösséget tanított az Iparmûvészeti
Egyetemen. Kati néni folytatja a mesélést: „Élt a
házban egy paraszti származású család, akik
Bornemissza báróné lakásából igényeltek ki egy
szobát. Amikor megérkeztek, nagy hangon kö-
zölték, hogy már a falujukból is börtönbe juttat-
tak embereket, s ahogy látják, itt, a házban is vol-
nának erre érdemesek! Kicsit megszeppentünk,
de végül nem történt semmi, tulajdonképpen mi
féltünk tõlük, õk féltek tõlünk…”

Az osztályidegenséggel járó félelem része a
Gulya mamáról szóló történet is, amely vissza-
idézhetetlen, csak Kati néni vidámsággal teli
hangján igazán élvezhetõ, ám a lényege, hogy az
egyik éppen hazaérkezõ házaspárnak a mosó-
konyhában tevékenykedõ Gulya mama odakia-
bálta, hogy távollétükben keresték õket, s mon-
dókájába belefoglalta az akkor létezõ valamennyi
megszólítást, a nagyságostól kezdve, a tekintete-
sen keresztül a méltóságosig. Kati néni megosz-
totta hallgatóságával Majláth országbíró történe-
tét is, akit az 1890-es években saját inasa gyilkolt
meg, holttestét pedig egyszerûen lehajította a vár-
fal tövébe. Az országbíró éppen Bécsben tartóz-
kodó feleségével maga Erzsébet királyné tudatta a
rossz hírt.

A Dísz tér 6. szám alatti házban élt az Est-Lapok
fõszerkesztõje és tulajdonosa, Miklós Andor, fe-
leségével, Gombaszögi Fridával. Érdekessége a
háznak az is, hogy a régi épület bontásakor a talaj-
ban ezüst leletekre bukkantak az építõk.

Szóba került a valamikor messze földön híres
várbeli kaszinó épülete is, amely a hidak megépü-
lését követõen vesztette el törzsvendégeit, az éjsza-
kai élet Pestre való átterelõdésével.

Kati nénitõl „munkatársai” veszik át az elbeszé-
lés fonalát: A Tárnok utca 1. szám alatti házban –
amelyben nem csak a mesélõ, de még az õ édes-
anyja is született – egykor hosszú lépcsõsor veze-
tett a fogadóterembe, az udvar két oldalán zárt
üvegfolyosók pedig egy télikertbe torkolltak. Az
udvaron istálló és kocsiszín fogadta a lovakat és a
szekereket, báli szezonban a hintókat. Évtizedek-
kel késõbb szinte minden tevékenység az udva-
ron zajlott, a nagymosás, a vasalás, a befõzés, és
persze ott játszottak a ház- és környékbeli gyerme-
kek is. A harmincas években nem túl megnyerõ
eredménnyel átalakított házat aztán az ostrom
alatt lebombázták. 

A Tárnok utca 5. a híres Cartier ház, amely ré-
gen sok mûkinccsel, nagy luxussal volt berendez-
ve. Egy idõben Imrédi Béla által vezetett közhiva-
tal is mûködött itt. A „felszabadítók” a mûkin-
csek közül szabadon válogattak, a könyvek nem
érdekelték õket, azokat egy bombatölcsérbe do-
bálták. A szomszédos, 7. szám alatti ház Eszter-
házy, a Dísz tér 10. pedig Széchenyi tulajdon volt,
utóbbi arról is nevezetes, hogy itt alapította meg
Farkas Edit szociális nõvér a híres sötétkék ruhás
nõvéregyesületet, amely ma a Krisztina téri temp-
lom mellett mûködik.

Sokan emlékeznek még Liska Bélára, aki an-
golra és németre tanította évtizedeken keresztül a
várbeli gyermekeket. Õ már nincs közöttünk, fe-
lesége néhány héttel ezelõtt ünnepelte 99-ik szü-
letésnapját.

Éderné Horváth Ilona Masa nénirõl, azaz
Feszty Árpád lányáról mesélt, nagy szeretettel em-
lékezve arra a félelmet nem, csak irgalmat ismerõ
asszonyra, aki senki nyomorúsága mellett nem
tudott szótlanul elmenni. Masa néninek – egyet-
len nõként és egyetlen festõként – az Ybl bazárso-
ron volt mûterme. 1940-ben kapott megrende-
lést egy szárnyasoltár kép elkészítésére, ehhez ke-
resett barna hajú és szemû modellt, amelyet
Ilona személyében talált meg. Amikor meglátta
az akkor 10 éves kislányt, így kiáltott fel: „ezeket a
szemeket kerestem!” A harmincas évek közepén
egymás melletti lakásokban éltek, csak egy fal vá-
lasztotta el õket, esténként ezen átkopogva kíván-
tak egymásnak jó éjszakát. Ilona kifáradhatatlan
a Masa nénihez kapcsolódó történetek mesélésé-
ben: „Nem tudott dolgozni a fájdalomtól, ha
nyomorúságot látott, mindenkin segített, akin
csak tudott. Befogadott kóbor cicát, fészekbõl ki-
pottyant madarat, kivert kutyát. A nyilas uralom
alatt megkereste egy asszony Pestrõl, elmondta,
hogy másnap vagonokba teszik õket, s kérte, hogy
mentse meg a két fiát. Ma sem tudni hogyan, de
Masa néni még aznap éjjel kihozta a szigorúan õr-

zött gettóból a gyermekeket, megmentve ezzel az
életüket. Masa néni soha nem viselt szõrmét,
sem bõrbõl készült cipõt, egyszer kapott egy mû-
szõrme bundát, odaadta egy koldusasszonynak.
Mindig akart és mindig tudott adni, ellensége,
irigye nem volt. Festés közben rendszerint éne-
kelgetett, általában a Pillangókisasszony nagyári-
áját, nem éppen operai hangon. Egy ízben Ádám
Jenõ állt neki modellt portréjához, s ennek végez-
tével Masa néni megnyugtatóan fordult a híres
zeneszerzõ-karnagyhoz: na ugye, nem is volt olyan
rémes az ülés! Mire Ádám: az ülés nem, na de a
Pillangókisasszony! 

Masa néni élete utolsó heteit kórházban töltöt-
te, ma is emlékszem aranyszínben csillogó csodá-
latos szemeire, ahogy ott, akkor rám nézett. Soha
életemben nem láttam még ilyen gyönyörûen
csillogó szemeket. Ma is így jelenik meg elõttem,
amikor csak rágondolok.”

Hingyi Lászlóné Sztojka Lúcia egy kedvesen
szomorú szellemhistóriával erõsítette meg, hogy
kísértetek pedig vannak. A történetet egy barát-
nõjétõl hallotta, akinek a harmincas években a
Dísz tér 14. alatti palotában élõ arisztokrata csa-
lád Stefi nevû kislánya volt a pajtása. Õ mesélte,
hogy a házban a nagymamán, a rokon Feri bácsin
és az inason kívül szellemek is laknak. Egy Szent
István napi körmenetet követõen hatalmas ebé-
det adott a család, rengeteg embert látva vendé-
gül. A házban volt egy úgynevezett „Elefánt-

szoba”, amely nevét a benne elhelyezett óriási ele-
fánt-gyûjteményrõl kapta. A szoba sajátos volt a
maga nemében: mennyezete lényegesen alacso-
nyabb volt, mint a ház más helyiségeié. A gyerme-
kek, akik nem az ebédlõben étkeztek a felnõttek-
kel, hanem a tálalóban, egyszer csak azt vették ész-
re, hogy az inas elsápad, ránéz a szintén fehéredõ
nagymamára, s egyszerre szólaltak meg: „most
jönnek”. A lépcsõ tetején pedig megjelent két
egymáshoz bilincselt csontváz, akik leereszked-
tek, átsuhantak az elõtéren, majd eltûntek az ele-
fántszoba mennyezetében. A kíváncsi gyerme-
kek már hiába vetették magukat utánuk, legalább
a nyomaikat keresve, a kutatás eredménytelen
maradt, nem találtak senkit és semmit. 

A történetet az a bizonyos rokon, Feri bácsi fe-
jezte be évekkel késõbb, az ostrom után, egy vélet-
len találkozás alkalmával. Történt ugyanis, hogy
az óvóhelyek kiépítésekor a barlangpincében ta-
láltak egy kutat, amely mellett két csontváz fe-
küdt, kezük egymáshoz láncolva… A kút felett
kürtõ vezetett az emeleti szobákhoz. A családot
olyan mértékben megrázta a megtalálásuk, hogy
szentmisét mondattak lelki üdvükért a Mátyás-
templomban. Kilétük azonban soha nem vált is-
mertté.

A Szentháromság téri templomot illetõen töb-
ben is emlékeztek papokra, egyházi személyisé-
gekre, köztük Nemes Antal címzetes püspökre,

akirõl az az anekdota terjedt el, hogy szeretett jó-
kat enni, és igyekezett is tenni ennek érdekében:
ismerte jól a környékbeli szakácsnékat, akiket na-
ponta végigkérdezett az ebéd felõl, s ahol ízlésé-
nek megfelelõ étel készült éppen, oda bekom-
mendálta magát.

A Ruszwurm cukrászda történetébe az egykori
tulajdonos lánya, Haza Józsefné avatta be a kö-
zönséget. 85 éve lakik abban a házban, ahol 185
éve mûködik a cukrászda, amelyet édesapja –
Tóth Ferenc – vásárolt meg a Ruszwurm család-
tól. A szigorú napirend szerint élõ Ruszwurm bá-
csi még évekig bejárt az üzletbe, kedvtelésbõl cu-
korkákat készíteni. A cukrászda valami hihetet-
len csoda folytán túlélte a bombázásokat, alul,
felül, körben, mindenhol érték találatok, mégis
szinte teljesen ép maradt. Újkori történelmünk
része, hogy az államosítást követõen a két huszon-
egynéhány év óta a cukrászdában dolgozó felszol-
gálónõnek még azt is megtiltották, hogy szóba áll-
janak a család bármely tagjával.

A Fehér Galamb vendéglõ történetét az egyko-
ri tulajdonos lánya fényképekkel is illusztrálva
mesélte el. A híres étterem törzsvendégei közé
tartozott egykor Tóth Árpád, Kosztolányi Dezsõ
és Tamási Áron is, de látogatták híres mûvészek,
színészek, kritikusok, hírlapírók is. 

Az általános derültséget keltõ történet szerint a
vendéglõ tulajdonosa volt talán az egyetlen em-
ber, akinél Auguszta fõhercegné adósságot csi-
nált. A nemes asszony ugyanis – bár próbált vi-
gyázni a vonalaira – imádott enni, leginkább ti-
tokban. Esténként menesztette hát inasát az étte-
rembe, resztelt májért, amely mindig kétfélébõl –
sertés és borjúmájból – készült. Az inas azonban
mindig csak az ételt vitte el, a fizetség valahogy el-
maradt. Az édesapa nagy titokban kereste fel a fõ-
hercegi palotát, ahol pironkodva, hajlongva, kéz-
zel-lábbal mutogatva próbálta behajtani az adós-
ságot úgy, hogy ezzel le ne leplezze a fõherceg-
nét…

Végezetül az Úri utca 16. szám alatti házban
egykor élt Versegi Nagy Elek, vatikáni nagykövet-
rõl szólt egy történet.  Versegi Nagy Elek 1933-
ban vásárolta meg a házat, s a századelõ átalakítá-
si hullámát követve át is építtette. Az ehhez szük-
séges pénzt feltételezhetõen a holland származá-
sú jávai ültetvényes feleség hozta a házhoz.
Versegi, vatikáni követként egy alkalommal igen
kínos helyzetbe került: az olasz király fogadásán
maga az uralkodó fordult hozzá, érdeklõdve
Magyarország trianoni veszteségeirõl. A követ azt
felelte, sajnos nem tudja, de megígérte, hogy utá-
nanéz…

A történetek száma szinte végtelen, ám a ren-
delkezésre álló idõ véges. Remélhetõleg lesz
folytatás. Számtalan várbeli épületrõl, valaha élt
és ma is élõ emberekrõl mesélhetnének még a
Várbarátok, akiknek reményei szerint az õrzött
szellemi és tárgyi emlékek, fotók, írások össze-
gyûjtését követõen a történetek akár könyv alak-
ban is megjelenhetnek a késõbbiekben.

G. E.

Budavári történetek

Kodály Zoltán emlékezete

Dr. Borsos Béláné

Magyar népzene IV.

A Tárnok utca patinás házai



A Batthyány-emlékév keretében április 11-én
„Történelmünk korszakalkotója” fõcímmel, egy
idõben nyílt meg a Budapesti Történeti Múzeum
(BTM) és a Hadtörténeti Múzeum Batthyány
Lajos emlékkiállítása. A tárlatok arra vállalkoz-
nak, hogy megmutatva erényeit, példaként állít-
sák Batthyány Lajos személyét és a haza érdeké-
ben végzett tevékenységét a jelen nemzedékeinek
számára.

Az eseményeket beharangozó sajtótájékoztatón
Bodó Sándor a BTM fõigazgatója kiemelte: Batt-
hyány Lajos az egyike azon hõseinknek, akik nem
az õket megilletõ helyet foglalják el a nemzet em-
lékezetében. A múzeum a maga eszközeivel min-
dent megtesz annak érdekében, hogy ez az állapot
megváltozzon és az elsõ felelõs magyar kormány
miniszterelnöke újra elnyerhesse méltó helyét a
nemzet panteonjában. 

Születésének idén ünnepeljük kétszázadik év-
fordulóját, ami kiváló alkalmat szolgáltat arra,
hogy a két múzeum megemlékezzen tetteirõl. A
Történeti Múzeum Batthyányról, a miniszterel-
nökrõl szóló tárlata sok újdonságot tartogat, szá-
mos eddig nem publikált adatot és mintegy két-
száz tárgyi emléket, festményt, grafikát és haszná-

lati tárgyakat tár a nagyközönség elé. Többek kö-
zött a látogatók megtekinthetik a politikus egyko-
ri cellájában használt börtönlámpást, valamint
priccsének véres darabját, amelyet a politikus
kortársai ereklyeként õriztek meg az utókornak.
Batthyány Lajos portréi közül elõször lesz látható
Medvey Ágoston (1814-1870) elefántcsont mini-
atûrje, Joseph Martignoni (1803-1873) Batt-
hyány-t házikabátban, sakkozás közben ábrázoló
vízfestménye. 

Igazi különlegesség a Magyar Nemzeti Galéria
gyûjteményébõl származó Batthyány mellszobor,
amely Barabás Miklós egyetlen ismert szobra, és a
Nemzeti Múzeumtól származó Batthyány sakk-
készlet.
Nagyszerû együttmûködés alakult ki a két múze-
um között a kiállításoknak köszönhetõen –
hangsúlyozta Holló József a Hadtörténeti Múze-
um fõigazgatója. Míg a Történeti Múzeum az ál-
lamférfit, a Hadtörténeti Múzeum a hadsereg-
szervezõ katonát hozza a nagyközönség elé. Bár a
levéltári emlékek kutatása eddig elsõsorban poli-
tikai munkásságára irányult, az utóbbi idõben
egyre nagyobb teret kapott katonai szerepvállalá-
sának értékelése. Batthyány Lajos majd öt évig
huszárként szolgált, ez idõ alatt szerzett tapasztala-
tait miniszterelnökként a honvédelem kiépítésé-
ben kamatoztatta, központi szerepe volt az új tí-
pusú haderõ kereteinek kialakításában. Ennek

keretében a honvédtoborzást a közvetlen felügye-
lete alatt mûködõ Országos Nemzetõrségi Hadi-
tanács végezte.

A Hadtörténeti Múzeum tárlata egyfajta hiány-
pótlásként éppen e köré a hadseregszervezõi tevé-
kenység köré összpontosul, s mutat be eddig se-
hol sem látott adatokat, tárgyi emlékeket. A kiál-
lítás különleges darabjai közül kiemelkedik Batt-
hyány Lajos míves pisztolya és a 10. (Vilmos) hu-
szárezred emlékszablyája. 

Kapcsolódva a kiállításhoz a múzeumok egész
évben rendezvényekkel, pályázatokkal, vándorki-
állításokkal és konferenciákkal kívánják tovább
erõsíteni a Batthyány Lajosról kialakult pozitív
képet.

Bevezetõben Szakály Sándor irodalomtörténész,
a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány nevé-
ben köszöntötte a megjelenteket. Mint elmond-
ta, Márai olyan személyisége a magyar irodalom-
nak és a budai polgárságnak, akire minden alka-
lommal érdemes emlékezni. Az Emigráns – Min-
den másképp van címû film a 18. Magyar Játék-
filmszemlére készült el, de a nagyközönség elé
most kerül elsõ alkalommal.

A különleges szerkezetû és képi világú alkotás
az elsõ játékfilm Márai Sándor életérõl. A fõszere-
pet Bács Ferenc, az író feleségét, Lolát Gyön-
gyössy Katalin játssza. A történet a Márai-házas-
pár utolsó éveirõl és fiatal korukra történõ vissza-
emlékezéseikrõl szól, a cselekmény álmok és em-
lékek sora.

Márai a magánéletét korábban sosem vitte a
nyilvánosság elé, Naplóiban a feleségét meg sem
említi. Az utolsó Napló más: kibukkan az élet-
forma, elõkerülnek érzések, gondok, örömök.
Könyörtelen következetességén azonban az
öreg Márai sem változtatott. Életének utolsó

idõszaka azt mutatja, hogy önmagával is szigorú-
an járt el. Lola haláltusáját kísérve, az író kímé-
letlen tudatossággal készült a saját halálára, pisz-
tolyt vásárolt, egy tanfolyamon célozni tanult.
Szerelmük, történetük többször felidézõdik a
film során. 

Az utolsó idõszak az igazság pillanata. Bár a
film legtöbb jelenete a San Diegó-i lakásban ját-
szódik, felidézõdnek Márai életének legfonto-
sabb helyszínei: Olaszország, a fiatalkor, Kassa,
Párizs, Berlin, a régi Budapest... A napló mono-
lógjai a filmben belsõ hangként, kihangosítva
hallhatóak. Az álomjelenetek szintén szorosan
kapcsolódnak a naplóhoz. A film álmokat és em-
lékeket megidézõ rétege a San Diegó-i utolsó hó-
napok kontrasztját nyújtja. Az ifjúkori emlékek
színesebb, idillibb képi világba vezetnek bennün-
ket. Az ellenpontozást a tudatosan felépített szín-
dramaturgia is szolgálja. 

A vetítést követõen Szakály Sándor Dárdai
István rendezõvel beszélgetett. A jelen lévõk rész-
leteket tudhattak meg a forgatás körülményeirõl,

a szereplõválasztásról. Bács Ferenc betegsége mi-
att nem lehetett jelen a közönségtalálkozón, de
korábban a sajtóban úgy nyilatkozott, az író mû-
vészete és személyisége rendkívül közel áll hozzá,
így megtiszteltetésnek érezte, hogy õ játszhatta el
Márai karakterét.

A rendezõ felhívta a figyelmet arra, hogy a film
a magánélet mellett bemutatja az író következe-
tes politikai magatartását is. A diktatúrák elõl
menekülõ Márai Sándor, aki csak anyanyelvén
írt, nemcsak fizikailag határolta el magát az
1947-es fordulat után Magyarországtól, de mû-
veit sem engedte kiadni. Ragaszkodott ahhoz,
hogy csak akkor tér vissza Magyarországra, ha on-
nan a szovjet csapatok és a kommunisták távoz-
nak. Egyre gyakrabban hívták haza, rehabilitálni
akarták õt és életmûvét, de a következetes, meg-
alkuvásra képtelen író kitartott fogadalma mel-
lett. Tragikus sorsához tartozik, hogy fél évvel a
rendszerváltás elõtt vetett véget életének, ami-
kor már senkije sem maradt – feleségét és fiát is
elveszítette.

Mint megtudtuk, az alkotók a játékfilm készíté-
se során számos érdekes beszélgetést örökítettek
meg, amelyekbõl a tervek szerint dokumentum-
film készül.
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Muzsikáló Szilágyi
A 125. tanévében járó nyolcosztályos Szilágyi Erzsébet
Gimnázium március 30-án újabb színvonalas rendez-
vénnyel ünnepelte különleges születésnapját. A Ma-
gyar Telekom székházában megtartott komolyzenei
koncert 2006 júniusa óta már a hatodik jubileumi ren-
dezvénye volt a gimnáziumnak. A koncerten sor került
a Szilágyi híres karnagyainak köszöntésére is; Szõnyi
Erzsébet és Csík Miklós egyaránt meghatva fogadta a
virágcsokrokat a jelenlegi kórus ifjú tagjaitól.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester baráti szavak-
kal méltatta a Szilágyiban folyó pedagógiai munkát,
külön kiemelve a patinás intézmény közösségépítõ és
hagyományápoló törekvéseit.   

A hangulatos esten tehetséges szilágyis diákok lép-
tek fel, valamint olyan öregdiákok, akik már zenei pá-
lyára léptek. A nagyszámú közönség változatos mû-
sorban gyönyörködhetett: Beethoven Appassionata
szonátáját Lõwenberg Dániel, Liszt VI. magyar rapszó-
diáját Falvai Katalin játszotta zongorán, de szerepelt a
programban két Bartók-darab csellón, illetve hárfán,
barokk fuvolaszonáta, kortárs cimbalom-darab és
klasszikus gitármuzsika is. A rendkívüli zenei élményt
nyújtó koncert legfelemelõbb mûsorszáma Kodály
Zoltán Pünkösdölõ címû kórusmûve volt, melyet a
mester a Szilágyi kórusának és egykori karnagyának,
Sztojanovits Adrienne-nek ajánlott. 

A nehéz mûvet – melyet mostani és jó néhány egy-
kori diákból álló kórus énekelt – ezúttal az iskola jelen-
legi karnagya, Járfás Orsolya vezényelte.

Az igazi zenei élményt és ünnepi hangulatot nyújtó
koncert után a vendégek – régi tanárok és diákok –,
valamint a fellépõk állófogadás keretében beszélhet-
ték meg friss élményeiket és régi emlékeiket, elége-
detten nyugtázva, hogy a Szilágyiban a korszerû okta-
tás, a modern technika harmonikus összhangba hoz-
ható a hagyományok megõrzésével, ápolásával.

Remény van arra, hogy a Pünkösdölõ még egyszer
elhangzik, május 21-én a Budavári Önkormányzat
épületében.

Elhunyt Pongrácz Zoltán 
Kilencvenöt éves korában elhunyt Pongrácz Zoltán ze-
neszerzõ, aki 1969 óta a kerületben, Pauler utcai ott-
honában élt és alkotott. A  Zenemûvészeti Fõiskolán
tanult zeneszerzést Kodály Zoltán tanítványaként,
majd a berlini Humboldt egyetemen folytatott össze-
hasonlító zenetudományi tanulmányokat. 1975-tõl
1995-ig a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola zene-
szerzés szakán elektroakusztikus zenét oktatott. A
bourgesi székhelyû International Confederation of
Electroacoustic Music egyik alapító tagja, majd alelnö-
ke. 1992-ben a Magyar Mûvészeti Akadémia tagjává
választották, ahol 1996 és 2000 között alelnöki tiszt-
séget is betöltött. 1988-ban a GMEB-UNESCO mes-
teri fokozattal tüntette ki. 1992-ben megkapta az
Euphonies d’or-t, azaz a francia ,,Aranyhangzás-dí-
jat”, valamint az Érdemes Mûvész címet és a Magyar
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét. 1996-ban
Erkel Ferenc-díjat, 2000-ben a Magyar Rádiótól Vox
electronica díjat vehetett át.

Lánchíd Kör
Április 26-án csütörtökön 17 órakor Szent György-
kultusz a Kárpát-medencében címmel hallgathatnak
elõadást az érdeklõdõk. Elõadó: Tátrai Zsuzsanna
néprajzkutató, MTA Néprajzi Kutatóintézet. Közre-
mûködnek: a Krónikásének Zeneiskola növendékei.
Helyszín: Litea Könyvesbolt (Hess András tér 4.) Az
elõadást megelõzõen 16.30-kor virágot helyezünk el
a Szent György szobornál (Schulek-lépcsõ). Minden
érdeklõdõt szeretettel várunk.

Röviden

(Folytatás az 1. oldalról) 
Ez volt az egyetlen közvetlen találkozó, ám ké-
sõbb Márai híre gyakran felröppent Európában.
Nemzetközi elismertségét elsõsorban Giorgio
Pressburgernek, a budapesti Olasz Intézet egyko-
ri igazgatójának köszönhette, aki mûfordítóként
és íróként nagyon sokat segített abban, hogy
Márait megismerje a világ.

Skultéty Csaba úgy vélte, hogy a háborút köve-
tõ emigrációs idõszakban mindössze két magyar
név ragyogott fel nyugaton: Bartók Béláé és
Mindszenty Józsefé, hozzájuk csatlakozott harma-
dikként Márai Sándor.

Egy Máraihoz kapcsolódó újabb élmény a tori-

nói könyvvásáron érte a magyar publicistát. Kint
megjelent elsõ könyve, A gyertyák csonkig égnek
a negyedik helyen állt az eladási listán, és a legel-
sõ volt a külföldi könyvek között. Ma már szám-
talan nyelven és kiadásban jelennek meg a ma-
gyar író kötetei, amelyek közül egy-egy még a
Madrid melletti vasútállomás kis könyvesboltjá-
ban is kapható. Sikerének titka, egyik lengyel for-
dítója szerint, a közép-európai városkultúra han-
gulatának tökéletes megelevenítése; a belsõ nyu-
galom, és az emberi lélek mélységének ábrázolá-
sa. A jelen tragédiája, hogy éppen a Márai által
leírt hangulat az, ami örökre eltûnt Kassáról. A
felvidéki városban ma már hiányoznak a magyar

feliratok, és elmondható, hogy az odatelepített
lakosság számára ez a kulturális örökség csak te-
her – zárta emlékezõ beszédét a szónok, és min-
denkit arra biztatott, hogy tegyen meg mindent
az író emlékének, és az általa leírt hagyományok
ápolásáért.

A megemlékezés végén Budavár Önkormány-
zata nevében dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter, Sediánszky János alpolgármester és dr.
Skultéty Csaba, az ünnepség szónoka megkoszo-
rúzta Márai Sándor szobrát, majd az iskolák, in-
tézmények képviselõi és a magánszemélyek he-
lyezték el az emlékezés virágait. 

r. a.

Költészetnapi megemlékezés   

Az emigráns – premier elõtt 

Beethoven 
emlékkoncert
A Budavári Önkormányzat hagyományai sze-
rint ünnepi hangversennyel emlékezik arra a
nevezetes eseményre, amikor 1800. május 7-
én Ludwig van Beethoven koncertet adott a
budai Várban. 

Az emlékkoncert 2007. május 7-én 19.30
órakor lesz a Nemzeti Táncszínházban (I. Szín-
ház u. 1-3.).

Mûsoron: Beethoven Kreutzer-szonáta; Mo-
zart: D-dúr szonáta, Schubert: g-moll szonáta.

Elõadók: Hegedû: Kelemen Barnabás; For-
tepiano: Yuri Martinov. Jegyek válthatók az is-
mert jegyirodákban és a Nemzeti Táncszín-
házban (telefon: 201-4407).

Hangverseny délidõben
A Nemzeti Táncszínházban tavaly májusban
tartott Beethoven emlékkoncertet mûsorra
tûzte a Bartók rádió.  

A koncertfelvételt április 25-én, szerdán a
Hangverseny délidõben címû mûsorban hall-
gathatják meg a zenekedvelõk. Jandó Jenõ
Ludwig van Beethoven mûveket zongorázik.
Közremûködik: Falvay Attila – hegedû.

Márai Sándor születésnapján, április 11-én premier elõtti filmbemutatót tartottak a T-Com székházá-
ban. Dárday István és Szalai Györgyi Az emigráns címû játékfilmje az író utolsó Naplója alapján ké-
szült. A nyilvános vetítésre, és az azt követõ beszélgetésre teltházas nézõtér elõtt került sor.

Batthyány Lajos a politikus és hadseregszervezõ
BBaatttthhyyáánnyy  LLaajjooss  ggrróóff 1807-ben Pozsonyban szüle-
tett.  Bécsben nevelkedett, majd katonai pályára lé-
pett, késõbb jogot tanult.

1831-ben tért vissza Vas megyei birtokára
Ikervárra, ahol gazdálkodni kezdett. 1834-ben
vette feleségül gróf Zichy Antóniát. 1830-tól felsõ-
táblai tagja volt az országgyûlésnek, hamarosan
már a fõrendi ellenzék egyik vezéralakjaként vett
részt a parlament munkájában, 1847-ben az
Ellenzéki Párt elnökévé választották. 

A forradalom kitörését követõen 1848. március
17-én V. Ferdinánd kinevezte miniszterelnökké, az
esküt április 11-én tette le. Kormányfõként elsõd-
leges feladatának azt tekintette, hogy érvényt sze-
rezzen az áprilisi törvényeknek. Létrehozta a nem-
zetõrséget és jelentõs szerepet vállalt az önálló ma-
gyar haderõ létrehozásában. 

A világosi fegyverletételt követõen Batthyányt is
elfogták és akasztás általi halálra ítélték. Hogy a
megalázó kivégzést elkerülje a feleségétõl kapott
tõrrel sikertelen öngyilkosságot követett el börtöné-
ben. Annyit mégis sikerült elérnie, hogy súlyos nya-
ki sebei miatt az akasztás helyett 1849. október 6-
án golyó által végezzék ki. Utolsó szavai ezek vol-
tak: „Éljen a haza!” Kivégzésének helyén ma a
Batthyány Örökmécses áll. 

Még aznap éjjel a Rókus kórházban a család ké-
résére kiadták Batthyány holttestét és a Józsefváro-
si temetõbe szállították. Koporsója nem fért bele a
minden bizonnyal szándékosan kisebbre ásott sír-
gödörbe, ezért tetemét a Pest belvárosi ferences
templom jeltelen kriptájába helyezték. Itt nyugo-
dott egészen 1870. július 9-ig, amikor hamvait
nagyszabású temetés keretében a Kerepesi temetõ-
be vitték. A sírja fölé emelt, Schickedanz Albert ál-
tal tervezett mauzóleumot, 1874-ben avatták fel.
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Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma:
06-80-204-275

A folyamatos közterületi rendõri jelenlétnek és az
ismétlõdõ közbiztonsági, közlekedési akcióknak
köszönhetõen az utóbbi idõszakban csökkent a
kerületben elkövetett bûncselekmények száma –
tájékoztatta a Várnegyedet dr. Kesztyûs Rudolf
ezredes, kapitányságvezetõ. Csak a húsvéti ellen-
õrzések során három ittas vezetõt és több gyors-
hajtót sikerült kiszûrni a forgalomból. 

Újra trükkös tolvajok a kerületben
Ezúttal az elkövetõk magukat banki alkalmazott-
nak kiadva azzal a mesével jutottak be áldozatuk
lakásába, hogy a korábban az egyik bankban fel-
vett készpénzt jöttek ellenõrizni. Az idõs sértett
sajnos beengedte a bûnözõket, akik elterelték fi-
gyelmét és meglopták. A rendõrök munkáját ne-
hezíti, hogy a sértett késve tett bejelentést a kapi-
tányságon, mert azt hitte, Húsvétkor nem dolgoz-
nak a rendõrök. A kapitány az eset kapcsán kéri a
lakosságot: amennyiben bûncselekmény áldoza-
taivá válnak, rögtön hívják a rendõrséget, mert a
forró nyomon meginduló nyomozás kecsegtet a
leggyorsabb eredménnyel. A rendõrség éjjel-nap-
pal, a hét valamennyi napján fogadja a lakossági
bejelentéseket, és azonnal megteszi a szükséges
lépéseket. Dr. Kesztyûs Rudolf ezúton is felhívja a
polgárok figyelmét, hogy idegent soha ne enged-
jenek be lakásukba, a bejutni akarók személyazo-
nosságát még akkor is ellenõrizzék, ha valamely
hivatalos szerv, bank, rendõrség, az önkormányzat
vagy akár a takarító vállalkozás alkalmazottjának
adja ki magát. Minden hivatalos ügyben eljáró sze-
mély rendelkezik fényképes igazolvánnyal, amit
kérésre köteles felmutatni. Amennyiben az idegen
tolakodóan viselkedik, vagy nem hajlandó magát
igazolni kérjenek segítséget szomszédjuktól, majd
haladéktalanul hívják a rendõrséget. Az egészsé-
ges bizalmatlansággal értékeinket óvhatjuk meg!

Autófeltörõk a rakparton
A Batthyány tér közelében fényes nappal feltörtek
egy német rendszámú kocsit, az esetnek azonban
tanúja volt egy járókelõ, aki azonnal értesítette a
rendõrséget, így sikerült elfogni az egyik feltétele-
zett elkövetõt. A férfinél, aki minden valószínûség
szerint a figyelõ szerepét töltötte be, többféle gép-
kocsi kulcsot találtak. Elmondása szerint azért

adott le füttyjeleket, nehogy a rakparton közleke-
dõ és parkolóhelyet keresõ autók összeütközze-
nek, az autófeltörésrõl azonban semmit nem tud.
Mivel bûncselekményre utaló eszközöket nem ta-
láltak nála, a rendõrök kénytelenek voltak elen-
gedni. 

Pályaudvari szarkákat fogtak
Április 9-én reggel egy férfi bejelentést tett a Déli
pályaudvaron a Budai Régiónál, hogy röviddel ez-
elõtt az egyik vonaton utazva ismeretlenek ellop-
ták a pénztárcáját. A lopást Kelenföld elõtt észre-
vette, ezért leszállt a vonatról és visszautazott a
Délibe. A kapott személyleírás alapján a rend-
õröknek sikerült elfogni a pályaudvar területén
egy párt, melynek férfi tagja elismerte a bûncse-
lekmény elkövetését. Mint elmondta az ellopott
pénz egy részét játékteremben elköltötte. Az el-
követõ szabadlábon védekezik. 

Rablás a Gellérthegyen

Április 11-én a Gellérthegy egyik utcájában a déli
órákban egy idegen beült a sértett autójának
anyósülésére, kést nyomott a sofõr oldalába és
felszólította értékei átadására. Mivel a kocsikul-
csot már nem kapta meg, levitette magát a víz-
esés közelébe, ahol kiszállt a kocsiból és elmene-
kült. A rendõrség kéri a lakosságot, hogy aki bár-
milyen információ birtokában van az esetrõl hívja
a kapitányság számát. 

Kék hírek
Szeretõ - árnyékban élni
Folytatva az elõzõ cikkben leírtakat, ahol
a félrelépéssel, megcsalással foglalkoz-
tunk, most nézzük a másik fél, a „szere-
tõ” szemszögébõl a helyzetet.

Általában a megcsalás kiváltója, ha a
házasság nem elégíti ki valamelyik fél ér-
zelmi, szellemi, szexuális vagy más szük-
ségletét, ok okozati viszonyban áll a pár-
kapcsolat problémáival. Gondolok itt ar-
ra, hogy mindig azt keresi az ember egy
új kapcsolatban, amit a jelenlegi nem ad
meg számára. A monoton ingerek, a há-
zasság megújításának hiánya, psziché-
sen telítõdötté teszi a kapcsolatokat. Ha
nincs érzelmi stabilitás, ha a szexuális
élet „elaludt”, s mindezt szeretné újra
megtalálni – mert milyen jó megértés-
ben élni a másikkal, szeretni és szeretve
lenni – máshol, másnál keressük.

Mi késztet arra sok embert, hogy „tit-
kos szeretõk” legyenek?

Gondoljunk csak arra, hogy mindig el-
sõk szeretnénk lenni egy kapcsolati vi-
szonyban, s most csak másodikak va-
gyunk. Mi vagyunk a szerelmi három-
szög (sokszor többszög) egyik csúcsa, a
„titkos szeretõk”!

Néhány esetben ez kényelmes, elkö-
telezettségtõl mentes, mégis lehet ez a
kapcsolat jó, s így sokan megelégszenek
a második hellyel. Ugyanakkor fájdalmas
átélni a hétvégék, ünnepnapok üressé-
gét, amit a másik a házastársával, nyíltan
vállalt párjával tölt. 

Sok esetben azonban hûségesen és
reménykedve várnak az árnyékban, kö-
zös jövõt tervezve, még akkor is, amikor
már nyilvánvaló, hogy nincs remény,

hogy miattuk a másik megszakítja a
kapcsolatát, akár elválik, akár szakít.
Türelmesen hisznek abban a csodában,
hogy az õ helyzetük más. Az ilyen és eh-
hez hasonló esetek legnagyobb százalé-
kában ez csak üres remény marad, hi-
szen a szeretõk mindössze
hiányt pótolnak, önbizalmat
erõsítenek. Nem rúgja fel
egykönnyen senki az életét,
különösen, ha gyerekei is
vannak, s milyen jó egy-
szerre birtokolni az izgal-
mas, varázslatos szerelmet,
valamint a házasság bizton-
ságát.  

A társadalom szinte min-
dig a szeretõt, a már meglé-
võ kapcsolatba betolakodót
ítéli el, õ a boldogan élõ családok szét-
rombolója, pedig a helyzet kialakulásá-
hoz mindig két ember kell, egyforma fe-
lelõsséggel.

Egyes felmérések szerint – külföldön
– a megkérdezettek 60 %-nak volt pár-
kapcsolatán kívüli titkos viszonya. Ezzel
ugyan kompenzáltak hiányokat, de
hosszú távon nem váltak be ezek a kap-
csolatok, megszakadtak. 

Elõtérbe kerülhetnek a pszichés kö-
vetkezmények, a szorongás, félelem, a
stressz, amiatt, hogy megtudja a párom,
vagy hogy elhagy a szeretõm, s ez a dep-
resszív, neurotikus hangulat, melynek
elemei átterjedhetnek a bázis kapcsolat-
ra és a titkos viszonyokra egyaránt.

Amennyiben a titkos viszonyban szin-
tén párkapcsolatban élõ társra találunk,
úgy benne is hasonló érzések, gondola-

tok támadhatnak. Mindketten félnek at-
tól, hogy kiderül a titkos viszony, hogy
nem felelnek meg a partnerüknek hosz-
szabb távon és elveszítik egymást. Ez a
félelem, szorongás sokszor felfokozza,
érdekessé, széppé teszi az együtt töltött

órákat, nagy motiváló ereje
van paradox módon, mivel
mindkét félnél erõsíti a pár-
kapcsolatot. A parakapcso-
latban megélt érzelmi, han-
gulati elemek, sok esetben
frissítik az eredeti párkap-
csolatot. Elõfordulhat, hogy
pont a „szeretõ” tartja ösz-
sze a házasságot, nála talál-
ható az izgalmas, varázsos
újdonság, de az otthon biz-
tonságos kényelme, a gye-

rekek, a kialakult gazdasági érdekviszo-
nyok általában erõsebb köteléknek bizo-
nyulnak.

Mindannyian arra vágyunk, hogy el-
sõk és egyetlenek legyünk a párkapcso-
latunkban. Fontos, hogy ezt érezzük, hi-
szen önérzetünket, önbecsülésünket,
önértékelésünket sebzi meg, ha egy -
„szeretõi lánc” - elemei vagyunk. Sok-
szor tudtunkon kívül harmadik vagy ne-
gyedik helyre csúszunk, bár általában
akkor is úgy érezzük, a második helyen
vagyunk.

Lehetõleg törekedjünk arra, hogy ke-
rüljük azokat a kapcsolatokat, amelyek
sehová nem vezetnek, ne vesztegessük
az idõt reménytelen álmokra, hanem
építsük ki saját boldog életünket, s ami a
legfontosabb: vigyázzunk is rá.

dr. Sebestyén Tamás pszichológus

Lélekgyógyász

Magyar Emlékekért 
a Világban Közhasznú Egyesület

Május 8. (kedd) 18 órakor: Magyar emlékek Dá-
niában. Egy dán emlék Pest-Budán: Andersen a Duna
partján. Koncz Péter egyetemi hallgató vetített elõadá-
sa dániai kutatásairól és az egyesület gyûjtésébõl. Elõ-
adások helyszíne: Magyar Kultúra Alapítvány Székháza,
1014 Budapest, Szentháromság tér 6. (Budavár terem.)

Örmény Kultúra Hete
Április 22. vasárnap 15 órakor: Örmény miniatûrök

zongorára – lemezbemutató. Helyszín: Bartók emlék-
ház, Budapest II. Csalán u. 10. Bemutatja: Kátainé Szil-
vay Ingrid zongoramûvész. Mûroson: Aram Hacsatur-
ján, Komitász, Szpendiárián, Vahram Babaján, Edvárd
Mirzoján és Bartók mûvei.

Április 23. hétfõ, 18 órakor: „Ararát” Örmény Nép-
tánc Együttes (Szimferopol) fellépése a Fõvárosi Mû-
velõdési Házban (Budapest, XI. Fehérvári út 47.)

Április 24. kedd, 18 órakor: Koszorúzás a Kereszt-
kõnél (V. Petõfi tér, Duna-part). 18.30 órakor: Emlé-
kest az Örmény Genocídium 92. évfordulóján a Mélan-
ge kávézóban (Milleneum Center V. Váci u. 19-21.)
Közremûködik: Dávid Csaba (próza), Lusine Hakopján
(ének), Sebesi Karen Attila – Kolozsvár (vers/próza),
Szabó László (duduk)

Április 25. szerda, 19 órakor: Ékes csillagok a tiszta
égen címmel zenés irodalmi est a Fészek Mûvész-
klubban (Budapest VII. ker., Kertész utca 36.) Közre-
mûködik: Gayane Jaghastpanyan zongoramûvész,
Kirkóra Péter hegedûmûvész és Várady Mária színmû-
vész. Mûsoron: Harutjun Dellalián, Aram Hacsaturján,
Komitasz-Andreasián mûvei.

Octogonart Galéria
Április 27-tõl május 26-ig Duliskovich Bazil legújabb ké-
pei tekinthetõk meg. Nyitva: kedd-szombat 10-18 óra.
Tel.: 201-6959, 06-209-249-478. www.octogonart.hu. 

Programok

Immár nyolcadik alkalommal adott otthont a Czakó
utcai Sport és Szabadidõközpont a hagyományos bu-
davári tavaszköszöntõ sportnapnak. A rendezvény ke-
retében, mely egyúttal a sportcentrum hivatalos sze-
zonnyitója, idén elõször nagyszabású utánpótlás lab-
darúgótornát is szerveztek. 

Köszönhetõen a kellemes meleg idõnek és a változatos
programoknak  sokan választották szombati idõtöltés
gyanánt a tavaszköszöntõ sportnapot. A szervezõk ki-
csikre, s nagyokra egyaránt gondoltak, így a sportverse-
nyek mellett lehetõség volt teniszezni, kosarazni és asz-
taliteniszezni, míg a legkisebbeknek egy hatalmas
Titanic játékvárat állítottak fel. Aki elfáradt az intenzív
játékban, pihenésképpen különbözõ kézmûves foglal-
kozásokon vehetett részt. 
A nap központi eseményeként idén elõször szerveztek
kilenc és tíz éves focista palántáknak utánpótlás labda-
rúgó kupát, melyre a Tabáni Spartacus Labdarúgó
Utánpótlás Szakosztálya mellett a Halászi Focisuli
Csepel két csapata adta be nevezését. Valamennyi csa-
pat oklevelet kapott, míg a kategória gyõztesei a Czakó
Kupát is hazavihették. 

Hogy mindenki kipróbálhassa a kiváló talajú füves

pálya adottságait, a kicsik mellett a kerületi fiatalok szá-
mára külön körmérkõzéses tornát szerveztek. Az össze-
szokott csapatok mellett alkalmi formációk is összeáll-
tak, így igazán hangulatos meccseket játszott a beneve-
zõ öt csapat. Ez is volt a cél, hiszen az amatõrök külön
díjban nem részesültek, számukra ezért nem is a gyõze-
lem, hanem a játék öröme jelentette az igazi mozgató-
rugót. 

Ha fociban nem is, a tombolán mindenki gyõztes-
nek érezhette magát. Köszönhetõen a szponzorok – az
Adidas, az Office Depot, a Vidámpark, a Zegna, a
Szentkirályi Ásványvíz, a Galeon, a Sokoró Ökológiai
Park Alapítvány és Tóth Attila képkeretezõ – felajánlá-
sainak idén is értékes ajándékokkal lettek gazdagab-
bak a tombola résztvevõi. A bevételt a Krisztina körúti
Farkas Edit Szeretetotthonnak utalták át a szervezõk. 
A sportnapon már látogatható volt a Várkerület isko-
láinak sportja címû,eredeti relikviákat és gazdag kép-
anyagot felvonultató kiállítás, melynek hivatalos meg-
nyitójára egy késõbbi idõpontban kerül sor.
Hamarosan befejezõdik a füves pálya köré tervezett
modern futópálya építése is, melyet várhatóan május-
ban a kerületi iskolák váltófutó versenye alkalmából
adnak át. 

Tavaszköszöntõ a Czakón 

2007. április 15-tõl minden vasárnap lehetõséget biztosítunk
úszni tudó gyermekeknek 8 éves kortól, akik szeretnék megis-
merni a Dunát és szívesen megtanulnának evezni indián ke-
nukban. 

A jelentkezõk elsajátíthatják az evezést vízitúrázó szinten,
megismerkedhetnek a vízirendészeti és hajózási szabályokkal.
A víziprogramokon minden gyermek köteles mentõmellényt
viselni, amit sportkörünk biztosít. Programunk helyszíne:

Budapest, III. ker. Kossuth Lajos üdülõpart 1. Vízibázisunk
megközelíthetõ a 34-es autóbusszal az Árpád-híd budai hídfõjé-
tõl a Szent János utcáig.

A részvételhez szükséges felszerelés: fürdõruha, póló, papucs,
esõkabát, sapka, inni- és ennivaló, az idõjárásnak megfelelõ vál-
tó öltözet. Gyülekezés, vízreszállás reggel 9.00 órakor. Elõzetes
jelentkezés és további információ a 240-26-27-es esti telefonszá-
mon.      „Legyen a betû jó barát!” Védõszárny Handicap Sportkör 

Vasárnapi kenu oktatás

A tavaszi jó idõ beálltával sokunk-
nak okoz problémát a sportos kikap-
csolódás. Sajnos a mai strandbelé-
põk és a magas útiköltségek egyre
több embertársunkat kényszeríte-
nek rá a családi költségvetés átérté-
kelésére.

A Régi Rómaisok Baráti Köre ez-
úton hívja fel szenior korú társaink,
sporttársaink figyelmét a Római
partról induló vasárnapi vízitúrára.
Nem csak gyakorlott vízitúrázókra
számítunk, mivel a túrák nehézségi
foka alkalmazkodik a résztvevõk ál-

lóképességéhez, komolyabb felké-
szülést nem igényel és pihenõket ik-
tatunk be.

Ha szívesen sportol társaságban,
és el tudja fogadni mások hibáját is,
akkor bátran keressen fel minket. A
részvétel természetesen ingyenes, a
szükséges felszerelési tárgyakról és a
programról szívesen adunk felvilá-
gosítást.

A túrákra április elejétõl lehet je-
lentkezni a 240-26-27-es esti telefon-
számon. 

Régi Rómaisok Baráti Köre

Vízitúrák idõseknek
Legkedvesebb szomszédom, 
lelki jó barátom, 
a nehéz idõkben 
bölcs tanácsadóm:

BBOODDOORR  BBÉÉLLAA bácsi
(1925-2006)
eemmlléékkéérree

Életed alkonyán egymáshoz szegõdtünk,
E világ bajával nem sokat törõdtünk.
Igaz, bölcs barátként tiszteltelek Téged,
Nagyon, de nagyon sokat köszönhetek Néked.

Ha idõm engedi, viszem a virágot…
Kérlek, bocsásd meg, ha eladnám lakásod!
Oly nagy itt a csend, szinte hallani
Amit utoljára akartál mondani.
,,Ilduska! Sas nem fogdos legyeket!”
Gyakori intésed - kõbe vésetem majd:
Legyen örök az emléked! 

Budapest, 2007. 04. 06.
IIsszzttll  JJeennõõnnéé//IIllddiikkóó

Budapest, I. Csalogány u.12/C. V/2.



Ingatlan

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

KKiiaaddóó  raktárhelyiséget vagy garázst keresek a Várban
vagy az I. kerületben. Tel.: 06-30-251-3800.

1144  ÉÉVVEE  FFOOLLYYAAMMAATTOOSSAANN  mmûûkkööddõõ  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA  kkee--
rreess--kkíínnááll  eellaaddóó--kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt..  TTeelljjeesskköörrûû,,  ggyyoorrss,,
kkoorrrreekktt  üüggyyiinnttéézzééss..  TTeelleeffoonn::  331155--00003311;;  0066//3300--99444400--
008888,,  ee--mmaaiill::  aammaaddeexx@@aaxxeelleerroo..hhuu,,  wwwwww..aammaaddeexx..hhuu..

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

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWÁÁGGNNEERR  ÉÉSS  TTÁÁRRSSAA  IINNGGAATT--
LLAANNIIRROODDAA AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOO--
KKAATT,,  CCSSAALLÁÁDDII  HHÁÁZZAAKKAATT..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,
ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

II..  BBuuddáánn a Vérmezõvel szemben, 45 m2-es, erkélyes, II.
emeleti, kert felé nyíló, 1 szoba + hálófülkés, egyedi gázfûté-
ses, felújított épületben lévõ öröklakás. Irányár: 16,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel: 212-2136; 06-30-964-7065, e-mail:
wagnera2@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Naphegy alján, 8 lakásos kertes villaépület-
ben, 70 m2-es 2 szobás, étkezõs, felújított, azonnal beköl-
tözhetõ villalakás önálló garázzsal, saját pincerésszel eladó
vagy kiadó. Irányár: 25,9 M Ft + garázs 3 M Ft. Wágner
Iroda, tel: 212-2136; 06-30-964-7065, e-mail: wagne-
ra2@chello.hu. 

BBuuddaappeesstt, I. Fõ utcai 50 m2-es (+20 m2 galéria) lakásomat
nagyobbra cserélném a környéken. Elsõ emelet felett csak
lifttel. (H-p: 18-20 óráig: 06-20-398-9551).

II..  NNaapphheeggyyeenn a Tabánnál 7 lakásos villaépületben 90 m2-es
azonnal beköltözhetõ cirkófûtéses villalakás 7 m2 télikerttel
eladó. Irányár: 37 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-
964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

RRaakkttáárr vagy üzlet céljára alkalmas 50 m2-es fûtött, világos
helyiség kiadó. Érdeklõdni: 06-20-491-6541.

88  éévveess gyakorlattal közgazdasági és jogi végzettséggel tár-
sasházak képviseletét vállaljuk. Tel.: 212-8460 Fax: 225-
8927 e-mail: tarsashaz@yahoo.com.

II..  TTaabbáánnnnááll reprezentatív épületben igényesen felújított 93
m2-es 2 fürdõszobás, 1 nappali + 2 hálószobás garderobe szo-
bás cirkófûtéses öröklakás. Irányár: 30 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-2136; 06-20-399-3917, e-mail: wagnera1@chel-
lo.hu.

II..  TTiiggrriiss utcában 32 m2-es földszinti kertkapcsolatos nyu-
gati fekvésû garzonlakás eladó. Tel.: 356-9613; 06-30-234-
6994.

DDoonnááttii utcai 100 m2-es, panorámás, garázsos luxus szintû
öröklakásunkat kisebb hasonlóra cserélnénk a Várban. Tel.:
212-7675; 06-30-656-0561.

TTuullaajjddoonnoossttóóll eladó I. Pauler utcában exkluzívan felújított,
1. emeleti 134 m2-es lakás. Belsõépítész tervezte, beépített
világítás-, bútorok, 15 m2 galéria, telefonközpont, közös kert-
használat, pince. Ingatlanosok ne hívjanak! Irányár: 51 Mio Ft.
Tel.: 06-30-212-8468; 375-7025.

OOrrsszzáágghháázz utcai 44 m2-es + 1,5 m2 tárolós földszinti, vilá-
gos, száraz, teljesen felújított önkormányzati lakásomat váron
belül nagyobbra cserélem. Tel.: 06-30-336-6291.

II..  kkeerr.. Batthyány és Ostrom utca sarkán lévõ 105 m2-es,
amerikai konyhás, 4 és fél szobás, jó beosztású, I. emeleti la-
kás tulajdonostól eladó. Ára: 33,5 Mio Ft. Tel.: 06-30-260-
7936.

HHáázzffeellüüggyyeellõõ, gondnok helyettesítését vállalom, lift-, és
kazánkezelõi vizsgával. Hétvégi szabadnapok, szabadság
vagy egyéb esetben. Megbízható, leinformálható. Tel.: 06-
20-559-0675. 17 óra után.

XXII..  BBuuddáánn, a Budaörsi úton, III. emeleti, felújított, azonnal
beköltözhetõ, egyedi gázfûtéses, 39 m2-es öröklakás erkély-
lyel, kilátással a Sas-hegyre eladó. Irányár: 12,7 M Ft. Wágner
Iroda, tel: 212-2136; 06-30-964-7065, e-mail: wagnera2-
@chello.hu. 

II..  AAttttiillaa úton utcai portálos földszinti irodának vagy rende-
lõnek is kiváló üzlethelységek kiadók vagy eladók. Wágner
Iroda, tel: 212-2136; 06-30-964-7065, e-mail: wagner-
a2@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Vár alatt, a Lovas úton, 3 lakásos házban 120 m2-
es, panorámás, erkélyes, garázsos, 3,5 szobás, irodának is al-
kalmas lakás kiadó. Bérleti díj irányár: 170.000 Ft/hó.
Wágner Iroda, tel: 212-2136; 06-30-964-7065, e-mail:
wagnera2@chello.hu.

BBuuddáánn, a Naphegyen 87 m2-es felújított, 3 erkélyes, gé-
pesített konyhával felszerelt, III. emeleti, hangulatos örökla-
kás kiadó. Bérleti díj: 130.000,- Ft/hó. Wágner Iroda, tel:
212-1261; 06-30-488-2203, e-mail: wagnera2@chel-
lo.hu.

II..  VVáárrffookk utcában II. emeleti, 70 m2-es, 2 szoba hallos, déli
fekvésû, erkélyes, Lovas utcára nézõ lakás eladó. Tel.: 06-70-
237-9030; 201-9475.

ÚÚrrii utcai 2 szobás, I. emeleti, jó beosztású, igényesen felújí-
tott lakás mûemlékházban eladó. Tel.: 06-20-443-0114.

II..  CCssaallooggáánnyy utcában világos, fiatalos, felújított, 45 m2-es,
erkélyes lakás eladó. Ár: 17,2 Mio Ft. Tel.: 06-30-436-0970.

TTeerreemmggaarráázzssbbaann egy gépkocsibeálló kiadó a Berényi utcá-
ban. Tel.: 209-3807.

II..  BBuuddaaii Várban felújított épületben lévõ, 60 m2-es 2 szo-
bás I. emeleti, igényesen felújított, csendes belsõ kert felé
nyíló, cirkófûtéses lakás elcserélhetõ. Wágner Iroda, tel.:
212-2136; 06-30/964-7065, e-mail: wagnera2@chel-
lo.hu.

VVáárrii 80 m2-es, I. emeleti, önkormányzati, csendes, belsõ
udvari, 2 szobás jó állapotú lakás örökbérleti joga eladó. Tel.:
3560-438; 06-30-2307-037.

II..  NNaapphheeggyyeenn, Tigris utca 51-ben 35 m2-es, udvari bejáratú
garázs kiadó. Tel.: 06-70-277-8288. 

II..  BBuuddáánn a Naphegyen, a Tabán közelében polgári belmére-
tû 85 m2-es 2,5 szobás erkélyes, kiváló alapterületi elosztású,
cirkófûtéses, napfényes, csendes öröklakás eladó. Irányár: 34
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261; 06-30/488-2203, e-ma-
il: wagnera1@chello.hu.

XXXXIIII..  DDééll--BBuuddáánn, Rózsavölgyben 4 lakásos házban 6 éve
épült 160 m2-es saját kertes sorházi lakás eladó. Amerikai
konyhás nappali + 3 szoba, 3 erkély+ dupla garázs, klíma.
Irányár: 36 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136; 06,30/488-
2203, e-mail: wagnera2@chello.hu.

XXIIII..  NNéémmeettvvööllggyyii úton kertes társasházban 52 m2-es 2 szo-
ba + étkezõs, 2 erkélyes, garázsos bútorozott, gépesített,
napfényes lakás kiadó. Bérleti díj: 80.000,- Ft/hó. Wágner
Iroda, tel.: 212-2136; 06-30/488-2203, e-mail: wagne-
ra2@chello.hu.

II..  NNaapphheeggyyeenn, Tigris utca 57-ben utcafronti kocsibeállás
kiadó. Tel.: 06-70-277-8288.

NNaapphheeggyyii  ggaarráázzss ttuullaajjddoonnoossttóóll  eellaaddóó..  TTeell..::  778888--
44110088..

AA  bbuuddaaii Vár legszebb részén – a Tóth Árpád sétányon - pa-
norámás, napfényes, 43 m2-es, 2 szobás, összkomfortos, igé-
nyesen felújított, lakás tulajdonjoga eladó. Irányár: 31 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136; 06-30/488-2203, e-mail:
wagnera2@chello.hu.

ÜÜggyyffeelleeiimm részére keresek eladó/kiadó lakásokat állapot-
tól függetlenül (önkormányzatit is). Tel.: 239-0461; 06-30-
406-1836; 788-7551.

ÚÚrrii utcában átadó csendes, szép házban lévõ igényesen
felújított, 2 szobás, 60 m2-es, déli tájolású, udvari, emeleti la-
kás örökbérleti joga. Irányár: 23 Mio Ft. Tel.: 06-30-406-
1836.

5533  mm22-es, három egymásba nyíló irattárnak is használható
raktári helyiség kiadó. 1015 Budapest, Toldy F. u. 62. Érdek-
lõdni, Köles: 06-30-987-1980 vagy e-mail: Bense46@t-
email.hu.

Állás

II..  kkeerrüülleettii (Vár oldala) kávézómba angol nyelvtudással
bíró, leinformálható, nem dohányzó, lehetõleg I. kerületi nõi
munkatársat keresek. Jelentkezés részletes fényképes ön-
életrajzzal, az értesítési cím megjelölésével. Postacím: 1251
Budapest Pf. 2.

Szolgáltatás

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  vvíízz--

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

TTeelleeffoonn::  332211--33117744;;  0066--7700--660099--22555500..

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

Tévéjavítás azonnal helyszínen garanciával! (Orion,
Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, Schneider) Tel.: 06-
20-471-8871.

MMûûsszzaakkii ellenõri és felelõs mûszaki vezetõi névjegyzékben
bejegyzett építészmérnök vállalja: társasházak felújításának
mûszaki ellenõrzését, felújítási pályázatokhoz mûszaki leírá-
sok elkészítését, kivitelezõi árajánlatok felülvizsgálatát, fel-
újítások lebonyolítását. Tel.: 06-20-934-7729; e-mail: csa-
po.lajos@t-online.hu.

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

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr (háznál is) problémás (megvastagodott),
gombás és szarus körmök szakszerû, hatékony kezelése (A
körömgomba gyógyítható!!!) Cukorbetegeknek speciális
gyógypedikûr! Bejelentkezés: 315-2775 hétfõtõl péntekig
9-17 óráig.

ÜVEGEZÉS, TÜKÖRVÁGÁS, 
ÜVEGCSISZOLÁS

AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..  
MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  

TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..

BUDAI GYORSSZOLGÁLAT! Teljeskörû gázkészü-
lék-javítás, fûtés-, víz-, villanyszerelés, gépi dugulás-elhárítás
0-24 óráig hétvégén is. Telefon: 321-8082, 06-20-334-3437.

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabá-
lyozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  NNyyuuggddííjjaassookknnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy!! Fogászati háttér bizto-
sított! Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013
Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Tel.: 06-30-222-3016.

AAjjttóónnyyiittááss,,  zzáárrsszzeerreellééss hevederzárak szerelése ingyenes
helyi szaktanácsadás éjjel-nappal! Tel.: 06-30-574-5333;
06-20-234-4190; 06-70-528-0831.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,

ppaarrkkeettttlleerraakkáásstt,,  ppaarrkkeettttccssiisszzoolláásstt,,  ppaarrkkeettttaa  jjaavvííttáásstt,,  
ccsseemmppéézzéésstt  vváállllaall  kkiissiippaarrooss  ggaarraanncciiáávvaall..  

TTeelleeffoonn::  220022--22550055..  MMoobbiill::  0066--3300--225511--33880000..

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

AAPPEEHH  üüggyyiinnttéézzééss!!  KKöönnyyvvvviizzssggáállaatt,,  kköönnyyvveellééss  tteelljjeess  kköörrûû--
eenn..  AAddóótteerrvveezzééss,,  kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,  hhaavvii  lliiss--
ttáákk  kkéésszzííttééssee,,  nnaapprraakkéésszz  üüggyyffééllkkaappccssoollaatt..  CCíímm::  BBpp..  XXIIII..
BBöösszzöörrmméénnyyii  úútt  1199//aa..  II..  AAttttiillaa  úútt  111177..  EEllõõzzeetteess  bbeejjeelleenntt--
kkeezzééss::  220022--11116655;;  221144--44995599;;  0066--2200--882233--00220077..  

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

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

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, takarítását kertgondozá-
sát vállaljuk. Tarnai Katalin, tel.: 06-20-946-8461; e-mail:
info@tarsashazkezelesek.hu.

Oktatás

BBuuddaaii  RRiinngg  AAuuttóóssiisskkoollaa  az Ön szolgálatában! Tel.: 06-1-
20-20-521 13.00-tól 19.00 óráig. Hívj még ma! www.budai-
ring.hu

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

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás, középszintû és emeltszintû
érettségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés, több mint
húszéves gyakorlat. Tel.: 213-7747; 06-20-518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa-fizika-számítástechnika-kémiatanítás. Okle-
veles középiskolai tanár házhoz megy. Nagy felkészültséggel
érdemjegyeket gyorsan kijavítom. Legalább 2 m2-es helyisé-
get is keresek korrepetálásra. Tel.: 06-20-946-7553.

AAuuttóóssiisskkoollaa..  JJooggoossííttvváánnyy  ggyyoorrssaann,,  aakkáárr  ttööbbbb  rréésszzlleettbbeenn  iiss..
1100  óórraa  iinnggyyeenn  vveezzeettééss..  IInntteerrnneett::  wwwwww..bbuuddaavvaarriiaauuttoossiiss--
kkoollaa..hhuu;;  bbpp22..mmiinnddeennkkiillaappjjaa..hhuu..  EE--mmaaiill::  aauuttoossuullii@@ffrreeee--
mmaaiill..hhuu..  TTeelleeffoonn::  220011--22992299,,  222244--00444488..  MMoobbiill::  0066--3300--
227755--55110055..

Adás-vétel

SSzzõõnnyyeeggbbeeccssüüss  vásárol régi keleti szõnyegeket, sérült álla-
potban is. Kiszállás díjtalan. Tel.: 06-30-456-3938.

KKöönnyyvv!!  KKrriisszzttiinnaa  AAnnttiikkvváárriiuumm  ((II..  RRoohhaamm  uu..  77..  aa  KKrriisszzttiinnaa
ttéérrii  tteemmpplloommnnááll))..  VVeesszz--eellaadd,,  áárrvveerreezz  kköönnyyvveekkeett,,  kköönnyyvv--
ttáárraakkaatt,,  rrééggii  ttéérrkkééppeekkeett,,  mmeettsszzeetteekkeett,,  kkéézziirraattookkaatt,,  kkééppeess
lleevveelleezzõõllaappookkaatt,,  ppllaakkááttookkaatt,,  fféénnyykkééppeekkeett,,  eeggyyéébb  ppaappíírr--
rrééggiissééggeekkeett..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss,,  --éérrttéékkbbeeccssllééss,,  kkéésszzppéénnzzffii--
zzeettééss!!  TTeell..//ffaaxx::  221122--88990099..  NNyyiittvvaa::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg::  1100--
1188  óórrááiigg,,  sszzoommbbaattoonn::  1100--1144  óórrááiigg..  

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

Gyûjtõ keres antik és magyar festõk mûveit: Berkes
Antal, Barcsay J., Balla B., Csók I., Czigány D., Czóbel B., Egry
J., Ferenczy K., Glatz O., Gulácsi, Iványi, Kádár B., Kmetty,
Koszta, Márffy, Markó, Mészüly, Molnár C P., Molnár I., Nagy O.,
Mermutter I., Schreiber, Szõnyi, Telepi, Tihanyi L., TRornai,
Vaszary, Vastag stb. Készpénzzel helyszínen fizetek. Kiszállás
díjtalan. Tel.: 06-20-323-4104, 410-9886.

Vegyes

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

SZERETNE PÉNZT KERESNI? 
LLeeggyyeenn  ÖÖnn  iiss  AAvvoonnttaannááccssaaddóó!!  1155--3300%%  vváássáárrlláássii  kkeeddvveezz--
mméénnyy..  BBeellééppééssii  ddííjj  nniinnccss..  AAzz  eellssõõ  hhaatt  rreennddeelléésséénnééll  aajjáánnddéé--
kkoott  kkaapp!!  HHööllggyyeekk  ééss  UUrraakk  jjeelleennttkkeezzéésséétt  vváárrjjuukk..  TTeell..::  224433--
22559933;;  0066--2200--338888--22003344  ((ssmmss--tt  iiss  ffooggaadduunnkk))..  

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

SSeeggííttüünnkk idõs szülei gondozásában, gyermeke felügyelet-
ében, otthonának rendbentartásában. Empatia Szolgálat.
Tel.: 06-70-380-5650; 336-1094.

VÁRNEGYED

AAddááss--vvéétteell

7
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A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  llaappjjaa.. Megjelenik kéthetente. Felelõs kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. Tipográfia, nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. (e-mail: typo-
art@gmail.com). Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon/fax: (06-1) 355-0139. E-mail: varnegyed@varnegyed.t-online.hu. Nyomdai kivitelezés: Ester Press, www.esterpress.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes
zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek a (06-20)-419-8215-ös telefonon, e-mailen a szepig@freemail.hu címen. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! 
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E-mail: varnegyed@varnegyed.t-online.hu
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VÁRNEGYED

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS
A Félúton Alapítvány

segítséget kíván nyújtani az alkohol- és kábítószer problémával
élõ emberek egészséges életvezetésének elindításában 

és megtartásában, életminõségük javításában, a mindennapi élet
során felmerülõ lelki és szociális problémáik megoldásában. 

ÉÉrrddeekkllõõddnnii  lleehheett::
0066--11--222233--22666666..

EE--mmaaiill::  kkoozzoosssseeggii@@hhuummaannsszzttrraaddaa..hhuu,,  
wweebb::  wwwwww..hhuummaannsszzttrraaddaa..hhuu..

A szenvedélybetegek közösségi ellátása öönnkkéénntteess  
ééss  ttéérrííttééssmmeenntteesseenn igénybe vehetõ szociális alapellátás. 

A gondozás az igénylõ otthonában, közvetlen 
lakókörnyezetében történik.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
KÜLFÖLDI MAGAS ÁRON KÉSZPÉNZ-
ÉRT VÁSÁROLOK NAGYMÉRETÛ ÉS
KISEBB FESTMÉNYEKET, BÚTORO-
KAT, SZEKRETERT, ÍRÓASZTALT,
SZALONGARNITÚRÁT, TABERNÁ-
KULUMOT, KÖNYVSZEKRÉNYT STB.
(HIBÁSAT IS). RÉGI ÁLLÓ-, FALI- ÉS
DÍSZÓRÁKAT, EZÜSTÖKET, POR-
CELÁNOKAT, MÁRVÁNYT, FA- ÉS
BRONZSZOBROKAT. TELJES HA-
GYATÉKÉRT ELSÕ VEVÕKÉNT LEG-
MAGASABB ÁRAT FIZETEM (VI-
DÉKRE IS). 

ÜZLETCÍM: 
II., SZILÁGYI E. FASOR 16. 

(A BUDAPEST SZÁLLÓVAL SZEMBEN). 
TELEFON, ÜZLET: 

214-4850; 06-20-323-4104

Kreatív egyéni fejlesztésre 
épülõ kiscsoportos, családias, 

nonprofit minióvoda indul 
az I. kerületben szakképzett 
óvónõi-rajztanári vezetéssel. 
A kis gyermeklétszám miatt 

az óvoda alkalmas 
táplálékallergiás gyermekek 

fogadására is. 

Érdeklõdni lehet: 
Szalay Kinga 06-30-455-6618

E-mail cím: hirdetes@varnegyed.t-online.hu

OOkkttaattááss

SSzzoollggáállttaattááss
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VVeeggyyeess



s A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
pályázatot hirdet az I. Attila út 37. sz. alatti épü-
let 7144/0/A/43 és 7144/0/A/44 helyrajzi-szá-
mon nyilvántartott, az alapító okiratban lakás-
ként jelölt, a valóságban az épület nettó 175 m2

alapterületû lapos-tetejének elidegenítésére.

A 7144 helyrajzi-számon nyilvántartott, az 1920-as
években épült épület az Attila út zártsorú beépítésé-
ben helyezkedik el, pince + földszint + 5 emeletes. A
1113 m2 alapterületû ingatlanon két különálló épület
található. Az Attila úti szárny utcai traktusa laposte-
tõ, bitumenes lemezszigeteléssel, az udvari traktus
kb. 1 m magas félnyereg tetõ fémlemez fedéssel. Az
5. emeletet utólagos ráépítéssel épült az 1970-es
évek elején. 

Az épület hagyományos szerkezetû tégla sávalapo-
kon áll, tartószerkezete vegyes, tégla hosszfõfalas +
vasbeton pillérek, födémei vasbetonból készültek. A
zárófödém szintén vasbeton, a lépcsõház és a lift az
ötödik emeletig van kiépítve.

1991-ben a Budavári Önkormányzat Képviselõ-
testülete a lapostetõn két lakás kialakításáról döntött.
Az elvi engedély alapján az alapító okiratban 2 db lakás
került feltüntetésre, a 7144/0/A/43. sz. albetét 3 szo-
bás, 93 m2-es a 7144/0/A/44 sz. pedig 82 m2 alapte-
rületû, szintén 3 szobás, ezen lakások azonban nem
épültek meg. A Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) sze-
rint az épületszárny magastetõssé alakítható.
 AA  ppáállyyáázzóónnaakk  vváállllaallnniiaa  kkeellll::
- építési engedély beszerzése, parkolási helyek biz-

tosítása,
- alapterület megváltoztatása, ill. a tervektõl való el-

térés esetén az alapító okirat saját költségen történõ
módosítása,

- a közös képviselõvel ill. társasházzal történõ
egyeztetés.

 MMiinniimmááll  vvéétteelláárr  nneettttóó:: 15.750.000.- Ft.
 VVeerrsseennyyttáárrggyyaalláássii  bbiizzttoossííttéékk:: 300.000.- Ft, mely

után az Önkormányzat kamatot nem fizet, a nem nyer-
tes pályázónak visszautalja.

 MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõppoonnttjjaa:: 2007. május 3-án 10.00 és
10.30 óra között.

A lapostetõ a jelenlegi alapító okirat szerinti „2 la-
kás”-ként való megjelöléssel, a pályázók által a megte-
kintés által biztosított, megismert jelenlegi állapotában
kerül elidegenítésre. A két ingatlan együtt kerül érté-
kesítésre, csak együtt lehet rájuk ajánlatot tenni. A
mûszaki állapotra és a beépíthetõségre vonatkozó
részletes információ, az építési engedély beszerzése,
valamint a parkolóhelyek biztosítása a pályázó felada-
ta, eladó az épület állapotára vonatkozó, mûszeres
vizsgálaton vagy számításon alapuló szakvéleménnyel
nem rendelkezik.

 AA  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  ffeellttéétteelleeii::
Az ajánlatokat a Budapest I. kerület Budavári Ön-

kormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján (1014 Budapest,
I. Kapisztrán tér 1. földszint) kell benyújtani 2007. má-
jus 10-én 10.00 óráig zárt borítékban, magyar nyel-
ven „Attila út 37.” jeligével. A pályázónak nem állhat
fenn tartozása az Önkormányzattal szemben.

 AA  ppáállyyáázzaattrraa  bbeekküüllddöötttt  aannyyaaggnnaakk  ttaarrttaallmmaazznniiaa  kkeellll::
1. a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonat-

kozó kötelezettségvállalást,
2. a megajánlott vételárat, mely a minimál vételár-

nál alacsonyabb nem lehet,
3. a versenytárgyalási biztosíték befizetését igazoló

pénzügyi bizonylatot: csekkszelvényt, banki átutalás
esetén a banki kivonatot, mellyel hitelt érdemlõen iga-
zolható, hogy a banki átutalás megtörtént,

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

A pályázaton résztvevõknek a megjelölt verseny-
tárgyalási biztosítékot a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 12010154-00379543-00100000 sz.
költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni. 

A pályázatok kiértékelése után a kiíró írásban érte-
síti a pályázókat az eredményrõl, illetve fenntartja ma-
gának a jogot, hogy a pályázóktól további információ-
kat kérjen be, szükség esetén második fordulót tart-
son, valamint, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

Az adásvételi szerzõdést a pályázat eredményének
kihirdetését követõ 10 munkanapon belül meg kell
kötni, a vételárat egyösszegben a szerzõdés aláírását
követõ 5 munkanapon belül kell megfizetni a nyertes
pályázónak. Ha a nyertes pályázó a szerzõdést 10
munkanapon belül önhibájából nem köti meg, a soron
következõ pályázót kell a szerzõdés megkötésére fel-
hívni.

Amennyiben a pályázat eredményének kihirdetését
követõen a versenytárgyalás nyertese bármilyen ok-
ból visszalép, úgy a befizetett versenytárgyalási bizto-
sítékot elveszti. Ebben az estben a kiíró a második leg-
magasabb összeget ígérõ pályázóval köt szerzõdést.

További információk kérhetõk a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Vagyoni Irodáján (1014 Bu-
dapest, I. Kapisztrán tér 1. I. 112.) Bánfi Máriától (tel.:
458-3029 és 458-3000/3122).

**          **          **
s A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat nyilvános pályázatot hirdet a Budapest, I.
Kosciuszkó Tádé u. 3. szám alatti iskolaépület
határozott idejû bérbeadására.

 AAzz  iinnggaattllaann  aaddaattaaii  
Helyrajzi szám: 7591. Az ingatlan területe: 3.232 m2.
Az épület a Mészáros utca – Kosciuszkó Tádé utca –
Krisztina körút által határolt tömbben helyezkedik el
közel a Krisztina térhez. Fekvésébõl eredõen a város
bármely pontjáról könnyen elérhetõ, tömegközleke-
dési, infrastruktúrális ellátottsága jó.
 AAzz  ééppüülleett  aaddaattaaii
Az épület többszintes, hagyományos szerkezetû,

alápincézett, magastetõs oktatási intézmény. Szintek
száma: 4. Pince szint 419 m2, földszint 857 m2, I. eme-
let 617 m2, II. emelet 629 m2. Jelenleg 472,5 m2-t a
Farkas Ferenc Alapfokú Mûvészoktatási Intézmény
használ.

A határolófalak téglából készültek, a nyílászárók
kapcsolt, gerébtokos ablakok. Közmûvek: víz, villany,
gáz, központi fûtés. Az épület fûtési rendszere kétcsö-
ves szivattyús melegvízfûtés, öntöttvas radiátorokkal.
A fûtési hõigény biztosítása a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium közelmúltban felújított, korszerû üzemû
kazánházából távvezetéken van biztosítva. A hõener-
gia mérésének biztosítása megoldott.
s Pályázati feltételek
 AA  bbéérrbbeeaaddááss  iiddõõttaarrttaammaa::  5 év határozott idõ + 5 év

elõbérleti jog, 
 BBéérrlleettii  ddííjj  mmiinniimmáálliiss  öösssszzeeggee::  1.500.000.- Ft/hó

+ÁFA, mely minden évben a január 1-jén közzétett
jegybanki alapkamat mértékével emelkedik.

Az ingatlan a jelenlegi, megtekintett állapotában ke-
rül hasznosításra. A mûszaki állapotra vonatkozó rész-
letes információ beszerzése a pályázó feladata, bérbe-
adó a mûszaki állapotra vonatkozó, mûszeres vizsgá-
laton vagy számításon alapuló szakvéleménnyel nem
rendelkezik.

Pályázónak saját költségén vállalnia kell az épület
felújítását, a rendeltetésszerû használathoz szükséges
feltételek megteremetését, továbbá szükséges építési
és szakhatósági engedélyek megszerzését.
 FFeellúújjííttáássii  mmuunnkkáákk::
- az épület nyílászáró szerkezeteinek felülvizsgálata

szükséges a kapcsolt gerébtokos ablakok egy része hõ-
szigetelõ üvegezéssel került kialakításra, viszont a tok
és a nyílószárny közötti szigetelés nem készült el, ezt
pótolni szükséges. Azokon a helyeken, ahol nem készült
hõszigetelõ üvegezés ott azok elkészítése szükséges,

- a tantermekben lévõ PVC burkolat felújítandó,
- a festés és mázolási munkák elvégzése szükséges,

- az épület fûtési rendszerének gazdaságos üzemel-
tetéséhez a teljes fûtési rendszer felújítása, rekonst-
rukciója szükséges,

- a meglévõ gépészeti berendezések megfelelõek,
- az elektromos érintésvédelmi felülvizsgálat elvég-

zése szükséges az elektromos hálózat felújítása elõtt.
Pályázó tudomásul veszi, hogy a beruházással, ill. az

üzemeltetéssel összefüggésben a pályázat tárgyát ké-
pezõ ingatlan semmilyen módon nem terhelhetõ meg.
 AA  ppáállyyáázzaattrraa  bbeekküüllddöötttt  aajjáánnllaattnnaakk  ttaarrttaallmmaazznniiaa  kkeellll::
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kiírás feltét-

eleit elfogadja, vállalja az épület saját költségén törté-
nõ felújítását, 

- vállalja az iskola rendeltetésszerû használatát,
karbantartását, illetve ezek költségeit, valamint a
használat idõtartama alatt a tulajdonost terhelõ köte-
lezettségeket.

- a pályázó ajánlatát a bérleti díj összegére,
- a megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jo-

gosultság igazolását,
- az ajánlattevõ eddigi tevékenységének ismerteté-

sét, szakmai referenciáit.
 AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  hheellyyee  ééss  mmóóddjjaa::
Az ajánlatokat a Budavári Önkormányzat Ügyfél-

szolgálati Irodájához (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
földszint) kell benyújtani 2007. május 15. 10 óráig, 3
példányban, zárt borítékban, magyar nyelven. 

A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat zárt-
körûen, közjegyzõ jelenlétében felbontja.
s Egyéb információk

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázók-
tól további információkat kérjen be, szükség esetén
második fordulót tartson, a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa.

A pályázatok kiértékelése után kiíró írásban értesíti
a pályázókat az eredményrõl.

Ha a nyertes pályázó a szerzõdést 15 napon belül
önhibájából nem köti meg, a soron következõ pályázót
kell a szerzõdés megkötésre felhívni.

Az ingatlan megtekintésére az önkormányzat Va-
gyoni Irodájának képviselõjével Gyarmatiné dr. Gábor
Erzsébettel (tel: 458-3029) történt elõzetes bejelentés
alapján, egyeztetett idõpontban van lehetõség.

**          **          **
s A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
nyilvános versenytárgyalást hirdet a Pilis, Kávai
út 56. szám alatti családi ház elidegenítésére.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulaj-
donában álló 1141 helyrajzi-számon nyilvántartott,
az ingatlan-nyilvántartásban kivett lakóház és udvar
megnevezésû ingatlan, mely Pilis város külsõ részén
helyezkedik el a Kávai út mellett. Pilis város Buda-
pesttõl kb. 50 km-re a 4-es fõközlekedési út mellett
fekszik, Budapest vonzáskörzetében. 

A telek területe 1282 m2, rajta álló lakóépület 79 m2

alapterületû. Helyiségei 2 szoba, hall, konyha, fürdõ-
szoba, kamra, veranda. A kert, gazos és elhanyagolt.

A lakóház oldalhatáros beépítési módban épült.
Nincs alápincézve, földszintes és magastetõs. Vegyes
falazatú (tégla, vályog), az alapok feltehetõen beton
vagy tégla sávalapok. Fafödémes, kontyolt nyeregte-
tõvel rendelkezik. A nyílászárók faszerkezetûek.

Az ingatlan elhanyagolt, a burkolatok tönkremen-
tek. Elavultak a gépészeti vezetékek, jelenleg mûkö-
désképtelenek. A teherhordó szerkezetek kisebb fel-
újítást igényelnek. A belsõ terek teljes felújításra szo-
rulnak, és megoldandó a talajjal érintkezõs szerkeze-
tek szigetelése is. Teljes felújításra szorul az elektro-
mos hálózat és a gépészeti vezetékhálózat. A WC (ár-
nyékszék) az épület mögött található.

A telekre a víz és az elektromos áram korábban be-
vezetésre került, de jelenleg a közmûszolgáltatók ki-
kapcsolták azokat. Kiépített fûtéssel az ingatlan nem
rendelkezik, 2 db egykürtõs kémény épült. A kémé-
nyek nincsenek kibélelve.

 IInndduullóó  vvéétteelláárr:: 6.000.000.- Ft.
 VVeerrsseennyyttáárrggyyaalláássii  bbiizzttoossííttéékk:: 200.000.- Ft, mely

után az Önkormányzat kamatot nem fizet, a nem nyer-
tes pályázónak visszautalja.
 LLiicciittllééppccssõõ::  100.000.- Ft.
 MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõppoonnttjjaa:: 2007. május 2-án 11.00 és

11.30 óra között.
 VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss,,  vvéétteelláárr,,  ffiizzeettééssii  ffeellttéétteelleekk
Az ingatlan értékesítésére vonatkozó versenytár-

gyalás idõpontja: 2007. május 10 -én 9.00 óra.
A versenytárgyalás helye a Budapest I. kerület

Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1014
Budapest, I. Kapisztrán tér 1. I. emeleti tárgyaló).

A versenytárgyalásra jelentkezõk a meghirdetett
vételár összegére licitálnak a megadott licitlépcsõ sze-
rint, negatív licitre nincsen lehetõség.

Az ingatlan jelenlegi, megtekintés által biztosított,
megismert jelenlegi állapotában kerül elidegenítésre.
A mûszaki állapotra és a beépíthetõségre vonatkozó
részletes információ beszerzése a pályázó feladata, el-
adó az épület állapotára vonatkozó, mûszeres vizsgá-
laton vagy számításon alapuló szakvéleménnyel nem
rendelkezik.

Az adásvételi szerzõdést a versenytárgyalást köve-
tõ 10 munkanapon belül meg kell kötni, a vételárat
egyösszegben a szerzõdés aláírását követõ 5 munka-
napon belül kell megfizetni a pályázóknak.

 AA  vveerrsseennyyttáárrggyyaalláássoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  ffeellttéétteellee
A versenytárgyalásra jelentkezõknek a megjelölt

versenytárgyalási biztosítékot legkésõbb a verseny-
tárgyalás idõpontját megelõzõ nap 16.00 óráig be kell
fizetniük az Önkormányzat 12010154-00379543-
00100000 sz. költségvetési elszámolási számlájára,
továbbá a jelentkezõknek nem állhat fenn tartozása az
Önkormányzattal szemben. 

A befizetésrõl szóló csekkszelvényt (banki átutalás
esetén a banki kivonatot) a licitálás megkezdése elõtt
be kell mutatni a versenytárgyalást levezetõ elnök-
nek. 

A versenytárgyalás nyertesénél a versenytárgyalási
biztosíték összege a vételárért fizetendõ összegbe tel-
jes egészében beszámításra kerül. A versenytárgyalás
nyertesén kívül a jelentkezõk részére az Önkormány-
zat a versenytárgyalási biztosítékot visszautalja. A ver-
senytárgyalási biztosíték után, a letéti idõ alatt az Ön-
kormányzat kamatot nem fizet.

A pályázó személyazonosságát személyazonossági
igazolványával igazolja a levezetõ elnök, valamint a
megjelent közjegyzõ elõtt (cégek esetében szükséges
az egy hónapnál nem régebbi cégkivonat, valamint a
képviselõ aláírási címpéldánya).

Amennyiben a tárgyalás lezárását követõen a ver-
senytárgyalás nyertese bármilyen okból visszalép, úgy
a befizetett versenytárgyalási biztosíték összegét el-
veszti. Ebben az esetben a kiíró a licitálás során máso-
dik legmagasabb összeget ígérõ pályázóval köt szerzõ-
dést.

Amennyiben a licitálás vezetõje olyan jellegû sza-
bálysértést észlel, amely az Önkormányzat érdekeit
sérti, jogában áll a licitálást megszakítani és azt ered-
ménytelennek nyilvánítani.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáza-
tot eredménytelennek nyilvánítsa.

Az adásvételi szerzõdést a pályázat eredményének
kihirdetését követõ 10 munkanapon belül meg kell
kötni, a vételárat egyösszegben a szerzõdés aláírását
követõ 5 munkanapon belül kell megfizetni a nyertes
pályázónak. Ha a nyertes pályázó a szerzõdést 10
munkanapon belül önhibájából nem köti meg, a soron
következõ pályázót kell a szerzõdés megkötésére fel-
hívni.

További információk kérhetõk a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Vagyoni Irodáján (1014 Bu-
dapest, I. Kapisztrán tér 1. I. 112.) Bánfi Máriától és dr.
Vejtey Zsuzsannától (telefon: 458-3029 és 458-
3000/3122).

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

A Budavári Önkormányzat ingatlan-pályázatai
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AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
MMûûaannyyaagg  aabbllaakkookk  ggyyáárrttáássaa
ééss  ccsseerrééjjee  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll  

77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,
kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall  iiss!!
AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  

eellsszzáállllííttáássáávvaall..
TTáárrssaasshháázzaakk  rréésszzéérree  
ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss!!
TTHHEERRMMEEXX--SSPPEEDD  KKFFTT..

TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,
0066--3300//665555--66555522

Turai és Társa Kft., 
Turmalin textil

1013 Budapest, Krisztina tér 7. Telefon: 375-3284 
Nyitva tartás: hétfõ-péntek 9.30-17.30

Fergeteges tavaszi 
nõi fehérnemû 
akció ezen a héten!

Triumph hháállóóiinnggeekk
mmáárr  33999900  FFtt--ttóóll

MMeellllttaarrttóókk
22..999900  FFtt--ttóóll

MMeellllttaarrttóóss  kkoommbbiinnéékk  
már 22..999900  FFtt--éérrtt

Olasz nnõõii  aallssóókk
229900  FFtt--ttóóll


	v1
	v2
	v3
	v4
	v5
	v6
	v7
	v8

