
Felújítási hitel támogatása
Pályázati kiírás társasház által igényelhetõ felújítási hitel-
felvétel támogatásához a Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének 12/2005. (VI.1.)Kt. rendelete alapján

A pályázaton való részvétel feltételei:
Támogatás annak a társasháznak nyújtható, amely 

a) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegyzésre ke-
rült, (ennek hiányában a társasház alapító okiratát a
Földhivatalhoz benyújtották), és 
b) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozás-
sal, a Budavári Önkormányzatot megilletõ egyéb lejárt
tartozással vagy a társasházközösség által felvett hitel-tar-
tozással, és
c) építéshatósági engedélyköteles munkálatok esetében
rendelkezik az építéshatóság építési engedélyével, és
d) közgyûlési határozata alapján
felújítási alapot képez és a közgyûlés döntött – a pénzin-
tézettõl igényelt kölcsön visszafizetéséhez megfelelõ mér-
tékû fedezetet nyújtó  – a felújítási alap javára történõ be-
fizetési kötelezettségrõl, avagy a megemelt közös költség
fizetésének kötelezettségét vállalta.

A támogatás az alábbi felújítási és korszerûsítési
munkálatokhoz vehetõ igénybe: (a) az épület fõ tartó-
szerkezeti elemeinek felújítása, alap megerõsítése, talaj-
víz elleni védelem, (b) tetõ, tetõszerkezet, födémek, ké-
mények teljes vagy részleges felújítása; (c) függõfolyosók,
erkélyek tartószerkezeteinek felújítása; (d) lift felújítása,
(e) lépcsõház, egyéb közös használatra szolgáló helyisé-
gek teljes vagy részleges felújítása; (f) az alapító okirat sze-
rint közös tulajdonban lévõ épületgépészeti berendezé-
sek és vezetékhálózatok-különös tekintettel a gázvezeték
rendszer- teljes vagy részleges felújítására, korszerûsítésé-
re (a központi antenna, a kaputelefon és a kábel tv beren-
dezéseinek és vezetékhálózatának kivételével), (g) hom-
lokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az együtt jár az
épület hõszigetelésének javítását vagy a baleset megelõ-
zést célzó munkálatokkal, (h) felszíni csapadékvíz elveze-
tése, (i) villámvédelem.

(2) A támogatás kizárólag az (1) bekezdésben meghatáro-
zott munkálatok elengedhetetlenül szükséges mértéket
meg nem haladó kivitelezési és bonyolítási  költségeinek fe-
dezésére nyújtható

A támogatás mértéke és feltételei:
(1)Az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke a

pénzintézettõl igényelt és általa már jóváhagyott hitelösz-
szeg 20 %-áig terjedõ óvadéki betét, maximum 5 millió Ft.
(2)Egy társasház egy évben csak egy alkalommal kaphat
támogatást. A társasház újabb támogatást csak azt köve-
tõen kaphat, ha a korábban a pénzintézettõl felvett köl-
csönét már teljes egészében visszafizette.

A támogatás idõtartama (futamideje) legfeljebb 10 év.
(A vállalt idõtartamot a társasház maga határozza meg.)

A támogatást az Önkormányzat a társasházak közös tu-
lajdonú részeinek felújításához a 12/2001. (I. 31.). szá-
mú Kormányrendelet alapján igénybe vehetõ kamattá-
mogatásos hitelekhez kapcsolódóan elhelyezett óvadéki
betét formájában nyújtja. 

A pályázaton való részvétel módja:
A pályázat benyújtásának módja: az erre a célra rend-

szeresített nyomtatványon, a szükséges mellékleteket
csatolva.

A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (1014 Budapest I.
Kapisztrán tér 1.)

A pályázatokat folyamatosan, 2006. május 31-e (csü-
törtök) 12 óráig lehet benyújtani.

A pályázatok elbírálásának szabályai:
A pályázatokat a polgármester elõterjesztése alapján a

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a
Pénzügyi Bizottság bírálja el.

A pályázatok elbírálása során - a rendelkezésre álló
pénzösszeg erejéig - a pályázatokat az alábbi sorrendben
kell figyelembe venni:
- a volt állami, illetve önkormányzati tulajdonú lakások
privatizációja során alakult társasházak
- egyéb társasházak és lakásszövetkezetek.

A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül köz-
zétételre.

A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyomtatvány
Ügyfélszolgálati Irodáinkon (Bp. I. Kapisztrán tér 1. és
Bp. I. Attila u. 12. sz.) beszerezhetõ.

Hosszú távú együttmûködésrõl szóló
nyilatkozatot írtak alá május 7-én a bu-
davári Városházán Bécs, Budapest,
Pozsony és Prága történelmi városköz-
pontjainak vezetõi. A dokumentumot
Ursula Stenzel, dr. Nagy Gábor
Tamás, Peter Tatár és Petr Hejma lát-
ták el kézjegyükkel. 

A megállapodás szerint a polgár-
mesterek éves rendszerességû találko-
zókon vitatják meg együttmûködé-
sük jövõbeni alapelveit és fõ területe-
it. Hasonlóképp, képviselõik rendsze-
res találkozókon vesznek részt, hogy
eszmét cseréljenek, s megvitassanak
elõzetesen egyeztetett témaköröket a
kulturális és társadalmi események-
tõl, az EU-pályázatokra való jelentke-
zéseken és a közös városi problémák
kezelésén át az együttmûködés továb-
bi lehetséges formáiig. Egyes alkal-
makkor kulturális örökségünket, va-
lamint Európa egységét közösen kí-
vánják ünnepelni.

Bécs, Budapest, Pozsony és Prága történelmi városközpontjai
csakúgy, mint Európa egésze egy felgyorsuló, globalizált XXI. száza-
dot élnek meg. Ha a társadalmi együttmûködés legkülönbözõbb te-
rületein megpróbáljuk egyesíteni tudásunkat, hatékonyabb vála-

szokat tudunk adni a nap, mint nap felmerülõ kihívásokra, s hisz-
szük, hogy közös erõvel könnyebben elérhetjük céljainkat a régió-
ban, valamint jobban képviselhetjük érdekeinket Európában pol-
gáraink javát szolgálva – áll az együttmûködési nyilatkozatban.
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Díjváltozások az okmányirodán
2007. május 1-tõl változnak az egyes igazgatási hatósági eljárások
díjai, valamint az adatszolgáltatásért fizetendõ igazgatási szol-
gáltatási díjak.  Ebbõl a polgárok szélesebb körét érintõ díjszabá-
sokat ismertetjük olvasóinkkal.

22 Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok
támogatása
A Budavári Önkormányzat pályázatot hirdet az I. kerületben mûködõ
szervezetek és közösségek kulturális és sport tevékenységének, vala-
mint szociális, egészségügyi és gyermekjóléti programok támogatására. 

4 Egy tudós a Tabánból
A Tabán közel ötven éve fogadta be dr. Gergely Jánost, amikor fia-
tal házasként feleségével az Attila útra költözött. Itt nevelte fel há-
rom fiát, és túl a nyolcvanadik évén, innen indul el ma is az egye-
temi tanszékre vagy az akadémiára. 

5
Testvérvárosok együttmûködése

A négy testvérváros vezetõi Peter Tatár, dr. Nagy Gábor Tamás, Ursula Stenzel és Petr Hejma írták alá a nyilatkozatot

A szoborcsoport alakjai közül Mahatma
Gandhi, Szent Ferenc és Bodhi Dharma élet-
nagyságú, bronzfiguráját lopták el a bûnözõk.
Tavaly októberben már megrongálták a
Gellért-hegyi víztározó feletti parkban találha-
tó mûalkotást, akkor az alapzat bronz ívei kö-
zül ötöt vittek el az elkövetõk, amit késõbb a
Budavári Önkormányzat segítségével pótolt a
köztéri szobrokat kezelõ Budapest Galéria. 

A hiányzó részek pótlásakor megerõsítet-
ték a szobrok rögzítéseit is, mivel az elkövetõk
már tavaly megpróbálták ellopni a bronz fi-
gurákat. Néhány bevágást ejtettek a szobro-
kon, hogy azok könnyen letörhetõk és elszál-
líthatóak legyenek, azonban egy járókelõ
megzavarta õket. Ezúttal azonban biztosra
mentek a bûnözõk, akciójukat pontosan
megtervezték. Elõször szakszerûen levágták,

majd vélhetõen darus ko-
csival emelték le talapza-
tukról az alkotásokat. 

Szerencsére van lehetõ-
ség a figurák újraöntésére,
mivel az alkotó Wagner
Nándor japánban élõ özve-
gyénél megtalálhatóak a
gipszminták, a kár azonban
így is meghaladja a har-
mincmillió forintot.

Korábban két alkalom-
mal már ellopták a szobor-
csoport közepén látható, a

glóbuszt megszemélyesítõ acél gömböt is, me-
lyeket szintén újraöntöttek.

A mostani rongálás kapcsán a Budavári
Önkormányzat egy millió forint jutalmat
ajánlott fel a nyomravezetõnek.

Április 26-án tartotta legutóbbi ülését a
Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete.
A képviselõk jóváhagyták a tavalyi költségve-
tésrõl szóló beszámolót, döntöttek több sze-
mélyi kérdésrõl, továbbá elfogadták a leendõ
Batthyány-szoborra, illetve annak környeze-
tére, a Batthyány tér déli részére vonatkozó
közterület-rendezési tervet.

Az április végi testületi ülés egy gyors, kon-
szenzusos döntéshozatallal vette kezdetét: a
képviselõk egyöntetûen támogatták, hogy a
budavári rendõrõrs élére Rohánszki  László
fõhadnagyot nevezze ki a kerületi rendõrkapi-
tány.

Ezt követõen a Budavári Önkormányzat
2006. évi költségvetésének végrehajtásáról
és vagyonának alakulásáról szóló beszámoló,
illetve a 2006. évi pénzmaradvány felosztásá-

ra vonatkozó javaslat került a testület elé. Dr.
Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató el-
mondta: az önkormányzat tavalyi bevételei
3%-kal meghaladták a tervezettet, az elõ-
irányzott 6,3 helyett 6,5 milliárd forint folyt
be – mindamellett, hogy a vagyonértékesítés
üteme csökkent. A pénzügyi igazgató szerint
még kedvezõbb lenne a vagyoni helyzet, ha
az önkormányzat a kinnlevõségeit nagyobb
arányban be tudná hajtani. Bizonyos, még
nem teljesített beruházások kapcsán vannak
pénzmaradványai a kerületnek – jelentõ-
sebb összegek húzódnak így át egyes, be nem
fejezett ingatlan-felújítások, illetve a még el
nem készült új, hivatali ügyirat-kezelési rend-
szer miatt. A pénzügyi igazgató hangsúlyozta:
az önkormányzat tavaly minden, kötelezõ és
önként vállalt feladatának maradéktalanul
eleget tudott tenni.  (Folytatás a 3. oldalon)

Az önkormányzat egy millió forint jutalmat ajánlott fel a nyomravezetõnek

Ellopták a Filozófiai Kert három szobrát

A testületi ülésen történt

Az 1956-ban emigrált Wagner Nándor 1977-
ben Japánban készült alkotását hat évvel ez-
elõtt avatták fel Budapesten, a szoborcsoport
másodpéldányai Japánban és New Yorkban
találhatóak. A mûalkotás az emberiség törté-
netében jelentõs szerepet játszó vallásalapítók-
nak állít emléket, s hirdeti a vallások és kultú-
rák megbékélését. Központi alakjai Jézus
Krisztus, Ábrahám, Ekhnaton fáraó, Buddha
és a kínai Laocen, rajtuk kívül Assisi Szent
Ferenc, Bodhi Dharma a zen irányzat megala-
pítója és Mahatma Gandhi alkotja a szobor-
csoportot. A mûvész a vallásalapítókat egy-
mással harmóniában, a kompozíció közép-
pontjában álló glóbusz felé tekintve ábrázolja,
így szimbolizálva a mindenek felett álló cél, a
béke és egyetértés fontosságát.

Július 1-tõl ingyenes lesz a tüdõszûrés, és nem
kell fizetniük a szolgálatteljesítés közben megsé-
rült tûzoltóknak, rendõröknek, mentõknek.
Nem fizetnek vizitdíjat azok sem, akik legalább
30 alkalommal adtak már vért, és azok a 18
éven felüliek, akik ifjúsági egészségügyi szolgál-
tatást vesznek igénybe. Megszûnik a vizitdíj és a
kórházi napidíj is a krónikus betegségben szen-
vedõknek.

Aki viszont beutaló nélkül megy orvoshoz, an-
nak a jövõben 600 forintról 1000 forintra emel-
kedik a vizitdíj – korhatártól függetlenül. A ter-
hes-gondozás és a szülészeti ellátás esetén a
szabad orvosválasztásért továbbra sem kell térí-
tési díjat fizetni, és a szüléseknél júliustól nem kell
részleges díjat fizetni – ismertette a kabinet
döntését a kormányszóvivõi tájékoztatón
Horváth Ágnes egészségügyi miniszter.

Változik a vizitdíj
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2007. május 1-tõl változnak az egyes igazgatási hatósági eljárások díjai, valamint az adatszolgáltatásért fize-
tendõ igazgatási szolgáltatási díjak. A módosításról rendelkezõ jogszabályok  az igazságügyi és rendészeti mi-
niszter 15/2007. (III. 13.) IRM rendelete, valamint  az igazságügyi és rendészeti miniszter, valamint a
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelete. Ebbõl a polgárok
szélesebb körét érintõ díjszabásokat emeljük most ki:

Díj, Ft/db
 1. A közúti jármûvek vezetésére jogosító okmányokkal kapcsolatos eljárásért fizetendõ

igazgatási szolgáltatási díjak:
a) tanfolyammentes elméleti vagy gyakorlati vizsga engedélyezése, vizsgánként 3500
b) a külföldi vezetõi engedély honosítása 4800
c) ideiglenes vezetõi engedély kiadása 1800
d) nemzetközi vezetõi engedély kiadása 1800
e) mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása 2400
 2. A közúti jármûvek forgalomba helyezésével és okmányokkal történõ ellátásával kapcsolatos 

igazgatási szolgáltatási díjak:
a) külföldrõl származó és belföldön forgalomba helyezendõ használt jármûvek 
származásának ellenõrzése 8400
b) a forgalomból történõ kivonás elrendelése esetén a jármû ismételt forgalomba helyezése 8400
c) lassú jármû és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása 4800
d) érvényesítõ címke kiadása, pótlása 450
e) jármûkísérõ lap kiadása 1250
f) forgalomból történõ kivonás, ideiglenes forgalomból történõ kivonás megszüntetése 1800
g) záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani 1800
h) egyéb okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem, valamint az ideiglenes forgalomban 
tartási engedély meghosszabbítása iránti kérelem 1800
i) indítási napló pótlása, hitelesítése 2800
j) ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása 2800
k) a jármû elõzetes eredetiség megállapítását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása 2400
 3. Az M betûjelû ideiglenes rendszámtábla használatának engedélyezésével kapcsolatos díjak:
a) az M betûjelû ideiglenes rendszámtábla kiadásának és használatának engedélyezése 15 000 Ft, mely tar-
talmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló díját
b) az M betûjelû ideiglenes rendszámtábla használati jogosultságának meghosszabbítása 5000 Ft, mely tar-
talmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló kiadásának, illetve az abba történõ
bejegyzés díját
c) az a) és b) pontban foglalt díj tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi idején belül a
külön jogszabály alapján bejelentett jármûvet érintõ változás indítási naplóba történõ bejegyzését, illetve törlését

Díj, Ft
 1. Általános rendszámtáblákért és a lassú jármûhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendõ díj:
1.1. 1 pár rendszámtábla 6 500
1.2. 1 db rendszámtábla 4 200
 2.Ideiglenes - a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végzõ jármûvekre, va-

lamint az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont jármûvekhez kiadott szabványtól eltérõ színû rendszám-
táblákért fizetendõ díj (V; Z; CD; E)

2.1. 1 pár rendszámtábla 10000
2.2. 1 db rendszámtábla 6 500
 3.Különleges - kivéve az 1. és 2. pontban felsorolt különleges - rendszámtáblákért fizetendõ díj:
3.1. 1 pár rendszámtábla 10500
3.2. 1 db rendszámtábla 6 500
 4. Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történõ 

változásának engedélyezése 86 500
 5. Egyedileg elõállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történõ 

változás engedélyezése 336 000
 6. Kísérlethez vagy a kipróbáláshoz szükséges próbarendszám engedélyezése és a hozzá 

tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély, indítási napló kiadása 29 000
 7.Rendszámtábla utángyártásának és/vagy típusváltásának engedélyezése 9500
 8. Külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyénileg kiválasztott és egyedi elõállított rendszám

EU-s rendszámként való legyártása iránti kérelem engedélyezése, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást
végzõ üzembentartónak (tulajdonosnak) kiadott, különleges jellegû egyénileg kiválasztott, illetve egyedileg
elõállított rendszámtábla az MSZ 140 magyar szabványnak megfelelõ színben történõ utángyártása iránti ké-
relem engedélyezése 18 000

 9. Külön jogszabályban meghatározottak szerint a sorozatban elõállított rendszám EU-s rendszámként va-
ló legyártása iránti kérelem 43 000
 10. Külön jogszabályban meghatározott regisztrációs matrica utángyártásának, valamint az egyénileg ki-

választott és az egyedileg elõállított EU-s rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica egyedi gyártásának,
továbbá a H, az R és RR betûjelû EU-s, különleges rendszámtáblához a regisztrációs matrica egyedi gyártásá-
nak engedélyezése 1 200

Az egyénileg kiválasztott és az egyedileg elõállított rendszámok, valamint a kísérlethez vagy kipróbáláshoz
igényelt próbarendszámok, továbbá a rendszámtábla utángyártás és típusváltás engedélyezésének hatósági
díja tartalmazza a hatósági jelzés kiadásával kapcsolatos eljárási díjat is. A közlekedési hatóság igazolásával en-
gedélyezett rendszámtábla felszerelésekor a hatósági jelzés kiadásával kapcsolatos eljárási díj tartalmazza a
regisztrációs matrica egyedi kiadásával kapcsolatos eljárási díjat is.

Díj, Ft/db
 1. A személygépocsik elõzetes eredetiségellenõrzésének elvégzéséért fizetendõ díjak:
a) kis kategória (1400 ccm hengerûrtartalomig) 17 000
b) közép kategória (1401-2000 ccm hengerûrtartalomig) 18 500
c) felsõ kategória (2001 ccm hengerûrtartalom felett) 20 000
 2. Motorkerékpárok elõzetes eredetiségellenõrzéséért fizetendõ díjak
a) 500 ccm hengerûrtartalomig 15 500
b) 500 ccm hengerûrtartalom felett 17 000
 3. Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg: 3,5 t-ig) elõzetes 

eredetiségellenõrzéséért fizetendõ díjak: 20 000
 4. Tehergépkocsik 
4.1. Megengedett legnagyobb össztömeg 3,5-7,5 t-ig 21 000
4.2. Megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 t-tól 22 000
 5. Autóbusz
a) szállítható személyek száma 20 fõig 21 000
b) szállítható személyek száma 20 fõ felett 22 000
 6. Mezõgazdasági vontató, lassú jármû 20 000
 7. Pótkocsi
7.1. Könnyû pótkocsi (lakókocsi) 16 000
7.2. Nehéz pótkocsi 17 500
7.3. Különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott) 19 000

Díjváltozások  2007. május 1-tõl az okmányirodán és 
az okmányirodához tartozó szolgáltatásokbanKedvezményes üdülési lehetõség 

az I. kerületi lakosok részére
Több éves hagyomány, hogy a Budavári Önkormányzat a kerület szociálisan rászoruló polgárai és egyéb tár-
sadalmi csoportok, valamint a kerületi polgárok részére Zamárdi üdülõjében (Zamárdi, Viola u. 9.) nyaralási le-
hetõséget biztosít. 

Az üdülõt évrõl évre fejleszti az önkormányzat. Adottságait tekintve különálló 4-6 személyes faházakból és
2-6 személyes téglaépítésû épületegyüttesbõl áll. A tisztálkodási lehetõséget külön álló épületben férfi és nõi
mosdóhelyiségek biztosítják. Az étkezési lehetõség több gáztûzhely és mikrohullámú-sütõvel egyénileg is biz-
tosított. Az üdülõ fagyasztóládával és minden faház hûtõszekrénnyel felszerelt. 
Az üdülõ közelében két étterem is található, valamint élelmiszerüzlet. Az üdülõ területén belül parkolási lehe-
tõség biztosított. 
A pihenést, kikapcsolódást szolgálják a sport és játékfelszerelések, a gyermekeknek hinta, homokozó, napo-
zó, nyugágyak, közvetlen Balaton-parton két stég. A kirándulni vágyóknak kerékpár biztosított. . Az üdülõben
közösségi helyiség, televízió, videomagnó, könyvkölcsönzési lehetõség is a pihenni vágyók kikapcsolódását
szolgálja. 

Az önkormányzat minden rászoruló csoport részére programok szervezésére külön pénzügyi forrást biztosít. 
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselõ-testületének a szociális és gyermekjóléti, pénzbeli,

természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (VI. 25.) Kt. sz. rendelete 55. §-a
értelmében az önkormányzat üdülõjében, szociális természetbeni juttatásként évente kedvezményes üdülést
biztosít a rászoruló gyermekes családok, rászoruló idõsek, a kerület oktatási intézmények tanulói, valamint az
önkormányzat dolgozói részére. 

A turnus beosztásokról és a térítési díjakról, a rászorultság feltételeirõl a Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének Népjóléti Bizottsága határoz. A Népjóléti Bizottság 33/2007. (III.28.)  és 34/2007. (III.28.)
NB. számú határozataival a rászoruló célcsoportok és oktatási intézmények vonatkozásában az alábbiakról döntött. 

11 Rászoruló idõsek
valamint

kerületi nyugdíjasok

Nagycsaládosok
Egyesülete

Rászoruló 
gyermekes családok

Kerületi nyugdíjasok
Rászoruló 

nyugdíjasok

Oktatási intézmények

június4. - június 10.

június 11 - június 17.

augusztus 6. - augusztus 15.

augusztus 16. - augusztus 22. 

augusztus 23. - augusztus 29.  

augusztus 31.- szeptember 9.

szeptember 10.-szeptember 16.

június 18. - június 24. 
június 25. - július 1.
július 2. - július 8. 
július 9. - július 15.
július 9. - július 15.

7

7

10

7

7

10

7

7
7
7
7
7

Rászoruló: térítésmentes
Kerületi nyugdíjas:

504,-Ft

térítésmentes

Rászoruló: térítésmentes
Kerületi nyugdíjas:

504,- Ft

Felnõtt: 640,-Ft
Gyermek: 400,-Ft

22

33
44
55
66
77

1100

1111

1122

1133

1144

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

Turnusbeosztás és térítési díj táblázat

A közúti közlekedés igazgatási tevékenységének hatósági díjai

Az egyes rendszámtáblákhoz és a hatósági jelzéssel összefüggõ igazgatási
tevékenységhez kapcsolódó hatósági díjak

Az elõzetes eredetiségellenõrzés hatósági díjai

Népjóléti iroda felhívása

s 11..  AA  rráásszzoorruullóókk  rréésszzéérree  aazz  üüddüüllõõbbeenn  bbiizzttoossííttootttt
sszzáállllááss  ttéérrííttééssmmeenntteess..  AA  bbeeuuttaallttaakk  aazz  ééttkkeezzééssrrõõll
eeggyyéénniilleegg  ggoonnddoosskkooddnnaakk..
s 22..  RRáásszzoorruullttssáágg  vviizzssggáállaattaa::

 aa..))  RRáásszzoorruullóó  iiddõõss::
- öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági nyugdíjban

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

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének - 27.130,-Ft - 2,5-szeresét azaz
67.825,-Ft-ot. 

Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Egyesített Gondozási
Központjában 2007. május 14-25. napjáig.
Elérhetõség: 1015 Budapest, Hattyú u. 16., Telefon:
201-9735

JJooggoossuullttssáágg  iiggaazzoolláássaa::  
- személyigazolvány, 
- lakcímkártya - csak új típusú személyi kártya

esetén -, 
- jövedelemigazolás - utolsó havi nyugdíjszelvény. A ke-

rületi idõsek is a fenti elérhetõségeken jelentkezhetnek, a
jogosultságot személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával
(csak új típusú személyi kártya esetén) igazolják.

 bb..  RRáásszzoorruullóó  ggyyeerrmmeekkeess  ccssaallááddookk
- az a család, ahol az egy fõre jutó jövedelem nem

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének - 27.130,-Ft - 2-szeresét azaz
54.260,-Ft-ot. 

Jelentkezni lehet személyesen a Budavári Önkor-
mányzat Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgála-
tában, 2007. május 14-25. napjáig, 
Elérhetõség: 1012 Budapest, Attila út 89., Telefon:
356-8363, 356-9899

JJooggoossuullttssáágg  iiggaazzoolláássaa::
- személyigazolvány, 
- lakcímkártya - csak új típusú személyi kártya

esetén -, 
- jövedelemigazolás, 
- születési anyakönyvi kivonat. 

cc..))  AA  NNaaggyyccssaallááddoossookk  ccssooppoorrttjjaa  eesseettéébbeenn  aa  rráá--
sszzoorruullttssáágg  aallaappjjaa  aa  ssaajjáátt  hháázzttaarrttáássbbaann  nneevveelltt  hháárroomm
vvaaggyy  ttööbbbb  ggyyeerrmmeekk..
Jelentkezni lehet személyesen a Budavári Önkor-

mányzat Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgála-
tában, 2007. május 14-25. napjáig. 

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

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

háztartásában neveli három vagy annál több gyerme-
két, továbbá az Egyesület képviselõjének hiteles iga-
zolását, hogy a jelentkezõ az Egyesület tagja. 
s 33..//  AA  „„ggyyeerrmmeekk””  ffooggaalloomm  GGyyvvtt..  ((11999977..  éévvii  XXXXXXII..
ttvv..))  ééss  aa  PPttkk  sszzeerriinntt  iirráánnyyaaddóó  aazz  aalláábbbbiiaakk  sszzeerriinntt..  
Gyvt. „5. § E törvény alkalmazásában
a) gyermek: a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-

könyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) 12. §-a (2) bekezdése szerinti kiskorú, Ptk. „12. §
Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töl-
tötte be, kivéve, ha házasságot kötött. A házasságkö-
tés nem jár a nagykorúság megszerzésével, ha a há-
zasságot a bíróság a cselekvõképesség hiánya vagy a
kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély
hiánya miatt nyilvánította érvénytelennek.„

A kerületi rászoruló idõs csoportok (1,2,13,14. tur-
nus) az utazás költségeit az önkormányzat a termé-
szetbeni keret terhére átvállalja. Az utazás megszer-
vezéséért és a pénzügyi elszámolásért - az Egyesített
Gondozási Központ a felelõs.  

Az önkormányzat a szervezett autóbuszos szállítás
költségeit abban az esetben vállalja, ha a rászoruló
idõsek létszáma az adott turnusban eléri a 30 fõt, a
szállítás csak a rászoruló idõsekre vonatkozik. 

A jogosultság elbírálásáról a jelentkezési hely sze-
rinti intézményvezetõk döntenek. A döntések ellen
fellebbezni nem lehet, de figyelembe kell venni az elõ-
zõ évek beutalási névsorát. Elõnyt élveznek azok a je-
lentkezõk – egyéb feltételek fennállása esetén - akik
az elõzõ években nem tudtak részt venni a kedvez-
ményes üdültetésben a létszámkeret miatt. 

Minden kerületi lakost szeretettel várunk az önkor-
mányzati üdülõben! 

Krizsán Ildikó irodavezetõ,
Budapest I. kerület

Budavári Önkormányzat Népjóléti Iroda 

Célcsoportok NNaappookk
sszzáámmaaIdõtartam

Szállás térítési díja
vendégéjszakánként

(ÁFA-val)

8-9. turnus önkormányzati intézmények dolgozói 
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Budavár visszafoglalásának 158. évfordulója 
és a Honvédelem Napja alkalmából

tisztelettel meghívjuk a kerület lakóit
22000077..  mmáájjuuss  1188--áánn,,  ppéénntteekkeenn  1100..0000  óórráárraa
a Dísz téri Honvéd emlékmûnél tartandó 

ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra.

Budavári Önkormányzat

Meghívó civil találkozóra
A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSz) – a tavaly el-
hangzott kívánságoknak megfelelõen – ismét meg-
rendezi az I. kerületi civil szervezetek találkozóját.
Idõpont: 2007. június 1. (péntek) 16 órától.
Helyszín: Czakó utcai Sport és Szabadidõközpont.
A délután sikerében bízhatunk, ha sokan leszünk!
Mindenkit vár a BLSz elnöksége.

Festés az olvasóteremben
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a Vízivárosi ol-
vasóterem (Fõ u. 11-13.) 2007. június 4. és június
16. között – festés miatt – zárva tart. Nyitás június
18-án, hétfõn 10 órakor.

Civil szervezetek ünnepeltek a
Tabánban
Kettõs ünnepet tartottak a kerület hagyományõrzõ
civil szervezetei a Virág Benedek Házban. A meg-
alakulásának ötödik évfordulóját ünneplõ Tabán
Múzeum és Tabán Társaság, az idén negyvenéves
Várbarátok köre, valamint Krisztinaváros képvise-
lõinek találkozóján az elmúlt évek eredményeirõl és
a jövõ terveirõl kapott tájékoztatást a szép számú
érdeklõdõ.

1% is sokat segíthet
„A gyermek földre szállott angyal, aki nem tudja
még, hogy a talpacskája poros…”
Kérjük, segítse személyi jövedelemadójának 1%-
ával a Budai Gyermekkórházért Alapítványt!
Az Alapítvány adószáma: 18041772-1-41
Számlaszáma: 
OTP Bank Rt. 11784009-20300285
www.budaigyk.hu

Röviden

(Folytatás az 1. oldalról)

Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló alátámasztot-
ta a pénzügyi igazgató által elmondottakat: szerin-
te példamutató az önkormányzat stabil gazdálko-
dása; a budapesti kerületek közül egyedül az I. ke-
rület dicsekedhet mûködési többlettel. Ez az
eredmény, mint mondta, a gondos tervezésnek,
finanszírozásnak köszönhetõ. 

Gecse Gábor (SZDSZ) elismerõen szólt az ön-
kormányzat stabil pénzügyi helyzetérõl, ám úgy
vélte, hogy a beruházások teljesülésének aránya
alacsony, szerinte ezen a jövõben javítani kellene.
Dr. Lovász Gabriella (MSZP) szintén a beruházá-
si tervek nagyobb arányú megvalósítása mellett
emelt szót, emellett bizonyos kiadások felülvizs-
gálatát javasolta – példaként a Halászbástya üze-
meltetésére, a Várnegyed újság fenntartására, il-
letve a kulturális rendezvények szervezésére fordí-
tott pénzeket említette. 

A pénzügyi igazgató az ellenzéki kifogásokra re-
agálva kifejtette: a beruházások kapcsán finanszí-
rozási gondok nem voltak az elmúlt években, emi-
att tehát egyetlen projekt megvalósítása sem szen-
vedett késedelmet. A beruházások késése általá-
ban az önkormányzattól független okokra vezet-
hetõ vissza: a hivatali informatikai fejlesztést pél-
dául azért nem fizették még ki, mert az új rendszer
még nem készült el véglegesen. Egyes házfelújítá-
soknál is lassabban végeznek a tervezetthez ké-
pest, ezért húzódik át a teljesítéshez kapcsolódó
kifizetés a tavalyi évrõl. A kiadási oldalra vonatko-
zó konkrét észrevételek kapcsán dr. Lukácsné
Gulai Anna közölte: korábban a Halászbástya üze-
meltetésére azzal a vállalkozóval kötöttek üzemel-
tetési szerzõdést, amelyik a legolcsóbb ajánlatot
adta. E vállalkozó mûködésével kapcsolatban
azonban sok probléma merült fel, ezért tavaly már
egy másik üzemeltetõt bíztak meg, amely a koráb-
bihoz képest valamivel drágábban, de megbízha-
tóan végzi feladatát. Tavaly tizenkét alkalommal
ellenõrizték a beléptetést a Halászbástyán, és egy-
szer sem találkoztak visszaéléssel. A Várnegyed új-

ság költségére vonatkozóan a pénzügyi igazgató
megjegyezte: meglehetõsen kevés pénzbõl gazdál-
kodik a lap, a szerzõi honoráriumokként kifizetett
összegek pedig kifejezetten alacsonyak.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester szintén
reagált a beruházások alacsony teljesítésére vo-
natkozó ellenzéki bírálatokra. A polgármester
hangsúlyozta: az aktuális költségvetésekben min-
dig azt modellezi az önkormányzat, hogy milyen
elképzelései, prioritásai, feladatai vannak az elkö-
vetkezõ évre. Idõközben felmerülõ korlátok
azonban mindig vannak: eklatáns példa erre a
Batthyány tér 3. szám alatti Hikisch-ház felújításá-
nak támogatása, amelyre a pénzt már évekkel ez-
elõtt elkülönítették, egy telekmegosztási jogi pro-
cedúra miatt azonban mindeddig nem kezdõd-
hettek meg a munkálatok.

A polgármester elfogadásra javasolta a tavalyi
költségvetés végrehajtásáról és a vagyon alakulá-
sáról szóló beszámolót – így is döntött végül a
képviselõ-testület. A testület elfogadta a 2006. évi
pénzmaradvány felhasználásáról szóló javaslatot
is, s e szerint módosította az önkormányzat 2007.
évi költségvetési rendeletét.

Beszámoló a közalapítványokról

A képviselõk rendeletmódosítással, illetve az
érintett intézmények alapító okiratainak módo-
sításával hozzájárultak, hogy a Várnegyed Galéria
a továbbiakban ne a Budavári Mûvelõdési Ház,
hanem a Polgármesteri Hivatal fenntartásában
mûködjön. Elfogadták, hogy pályázatot írjon ki
az önkormányzat a társadalmi szervezetek támo-
gatására, s szavaztak arról is, hogy dr. Pósfai
Gábor képviselõ (Fidesz-KDNP), a Népjóléti
Bizottság elnöke vegyen részt kerületi küldött-
ként a Szent János Kórház tulajdonosi felügyelõ
tanácsának munkájában.

Ellenszavazat nélkül jóváhagyták az önkor-
mányzat intézményeiben tavaly végzett ellenõrzé-
sekrõl szóló tájékoztatót, s szintén egyöntetû tá-

mogatás mellett fogadták el a Népjóléti Iroda ál-
tal készített, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ér-
tékelést a 2006. évrõl. 

A Budavári Önkormányzat közalapítványainak
tevékenységérõl szóló beszámolót több ellenzéki
képviselõ is bírálta. Kifogásolták a magas mûködé-
si költségeket, az ellenõrzõ bizottságok munkáját,
emellett feltették a kérdést: ellátják-e a közalapít-
ványok a funkciójukat, s egyáltalán szükség van e
ezekre? Vecsey András (Fidesz-KDNP) viszont ami-
att emelt szót, hogy a kormány egy tavalyi intézke-
désével korlátozta a közalapítványok mûködését
(adományozási jogosítványaikat szûkítették, sõt, új
közalapítványt már nem is lehet létrehozni), ezáltal
elsorvadásra ítélték a még meglévõ szervezeteket.
Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester úgy vélte: ér-
tékelni kell a közalapítványok mûködése kapcsán
szerzett eddigi tapasztalatokat, s a jövõben ki kell
alakítani a közalapítványok új, egységes rendsze-
rét. A képviselõ-testület a téma vitáját követõen el-
fogadta a kerületi közalapítványok beszámolóit, s
zárt ülésen szavaztak a kuratóriumi tagok, vala-
mint az ellenõrzõ bizottsági tagok személyérõl.

Batthyány-szobor a Batthyány téren

A képviselõk hozzájárultak ahhoz, hogy az állam
szobrot emeljen Batthyány Lajos miniszterelnök
emlékére a róla elnevezett téren – ennek érdeké-
ben közterület-rendezési tervet fogadtak el a leendõ
helyszínre. Dr. Aczél Péter fõépítész elmondta: az
új szobor a Szent Anna templom elé kerülhet –
mintegy a tér északi felén található Kölcsey-szobor
déli megfelelõjeként. A jelenleg ismert tervek sze-
rint a Miniszterelnöki Hivatal 50 millió forintot
fordít a szoborállításra és a környezet rendezésére.
A szobor tervezésére a Budapest Galéria kérne fel
mûvészeket, s a szakmai zsûri által legjobbnak ítélt
terv alkotóját bíznák meg a kivitelezéssel. Az emlék-
mû avatására várhatóan a jövõ év elején, Batthyány
Lajos születésének évfordulóján kerül sor.

Zárt ülésen döntöttek a képviselõk a Budavár
Díszpolgára kitüntetés odaítélésérõl. Az idén e
kitüntetõ címmel dr. Horler Miklós építész ki-
emelkedõ tevékenységét ismerte el a képviselõ-
testület, a kitüntetés átadására  a május 21-ei ün-
nepség keretében kerül sor a Városházán. 

A testületi ülésen történt

Ritkaságnak számító, ásványképzõdményekkel
rendkívül gazdagon díszített barlangot találtak a
Bérc utcában folyó egyik építkezés során, adta hí-
rül a sajtó tavaly december végén. A Citadella-
kristálybarlangra keresztelt üreg felbukkanása-
kor a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség leállíttatta az építkezést,
majd egy hónappal késõbb, kikötésekkel hozzájá-
rultak annak folytatásához.

A barlang felbukkanásakor egymásnak ellent-
mondó információk láttak napvilágot, s maga a
Budavári Önkormányzat is csak a sajtóból értesült
az eseményekrõl. A szóban forgó Bérc utcai építke-
zés engedélyének kiadása ugyanis az építtetõ által
bejelentett összeférhetetlenség miatt átkerült a VII.
kerületi önkormányzat jegyzõjéhez. Ettõl kezdve a
Budavári Önkormányzat az építkezési határozato-
kon kívül nem kapott hivatalos tájékoztatást, az ese-
ményekrõl csak kérésre küldtek ismertetést.

Ebben a helyzetben, dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester felelõsséget érezve a kristálybarlan-
gért, operatív munkabizottságot hívott össze,

megismerni a valóságos tényeket, a hatósági állás-
pontokat, valamint azt, hogy az illetékesek mi-
ként képzelik el a kristálybarlang jövõjét, s nem
utolsó sorban számba venni a további teendõket.

A munkabizottság április 25-én ült össze, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a
Közép-Duna Völgyi Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal, a Kincstári Va-
gyoni Igazgatóság és a XI. kerület képviseletével.
Érdekessége az ügynek, hogy az építkezést engedé-
lyezõ illetékes hatóság, a VII. kerület a meghívás
ellenére sem jött el a munkabizottság ülésére.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester hangsú-
lyozta, érthetetlen az, hogy ilyen létfontosságú
ügyekrõl az önkormányzat csak a sajtóból, vagy
hosszas utánjárással értesült. Szerinte szükség
lenne a különbözõ hatóságok és önkormányzat-
ok közötti folyamatos információcserére, ami
megkönnyítené az ügyek megoldását, és a lakos-
ság tájékoztatását.

A meghívottak biztosították a polgármestert

arról, hogy a barlang épségét nem fenyegeti sem-
milyen veszély, az a felfedezése pillanatától a tör-
vény erejétõl fogva védettséget élvez. A
Környezetvédelmi Minisztérium képviselõje, aki
egyébként járt a barlangban, elmondta: annak
belsõ elrendezése nem alkalmas arra, hogy min-
denki számára látogatható legyen. A Közép-
Duna Völgyi Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõség osztályvezetõje
beszámolt róla, hogy a nemrégiben tett helyszíni
szemléjükön kiderült: a barlangban semmilyen
károsodás nem történt. Hozzátette, az építtetõ
vállalta: saját költségén építi ki a barlang bejáratá-
nak közterületi kivezetését, annak érdekében,
hogy a szakemberek számára kutatható legyen.
A munkabizottság ülésén többek között elhang-
zott az is, jelenleg nincs olyan kutatási módszer,
amellyel megállapítható lenne, hogy vannak-e to-
vábbi barlangok a Gellért-hegyen, az itt folyó épít-
kezéseken azonban fokozatosan figyelni kell erre.
A munkabizottság ülésének zárszavaként dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester ismételtem ar-
ra kérte a megjelenteket, hogy továbbra is kísér-
jék figyelemmel a Citadella-kristálybarlang sor-
sát, s amennyiben a további események indokolt-
tá teszik, akkor azonnal üljön össze az operatív
munkabizottság.    G. A.

A Magyar Tudományos Akadémia Országház ut-
cai Kongresszusi termében megkezdõdtek a
XXXI. Bárdos Lajos Zenei Hetek eseményei. A
nyitóhangversenyen öt kórus lépett fel, majd záró
számként közösen adták elõ Bárdos Lajos:
Tábortûznél címû mûvét. A június 17-ig tartó ze-
nei sorozatról Kempelen Tünde, alapító karnagy-
gyal, a rendezvény mûvészeti vezetõjével beszél-
gettünk.

s Szinte hagyománynak számít, hogy a zenei hetek
egyik állandó helyszíne a budai Vár. Milyen kötõdé-
sük alakult ki az I. kerülethez?
- A rendezvénysorozat 1977-ben Pest megyébõl,

Solymárról indult, és egy évtizeden át – Bárdos
Lajos 1986-ban bekövetkezett haláláig – a községi
mûvelõdési ház adott otthont a kórusfesztiválnak.
A tanár úr Margit körúti otthonából rendszere-
sen kijárt Solymárra, sõt, életének utolsó elõadá-
sát is a Zenei Hetek keretében tartotta. A zenei he-
tek szervezését – a tanár úr tanácsainak segítségé-
vel – annak idején én indítottam el. A neves zene-
szerzõ, zenetudós, karnagy, egyetemi tanár a ma-
gyar zeneelméleti oktatás iskolateremtõ mesteré-
nek halála után, az õ emlékére neveztük el a prog-
ramot Bárdos Lajosról, és ugyanabban az évben
került a zenei rendezvény Budapestre.

Bárdos Lajos hosszú idõn át a Mátyás templom
karnagyaként dolgozott, emiatt már személyében
is természetes a Várhoz való kötõdés. A kerület-
ben mindig szeretettel fogadtak minket. A koráb-

bi években a városháza aulájában is több emléke-
zetes koncertet adtunk a Zenei Hetek keretében,
és tavaly ott tartotta az együttes, a Bárdos Lajos
Kamarakórus húsz éves jubileumi hangverseny-
ét.  Az idén  az MTA Országház utcai dísztermé-
ben, a Budavári Nagyboldogasszony Templom-
ban és a Magyar Kultúra Alapítvány székházában
énekelnek a kórusaink. A belépés valamennyi
rendezvényünkön ingyenes.
s Ön közelrõl ismerte a neves zenepedagógust.
Milyen emberként mutatná be olvasóinknak?
- Szerencsésnek mondhatom magam, hogy a ta-

nítványa voltam. A Zeneakadémia karvezetõ sza-
kán zeneelméletre tanított. Sokan talán nem tud-
ják, hogy univerzális tehetségével a kórusmuzsika
minden válfajában otthon volt, és elõadásaiba na-
gyon sokszor bevonta a társmûvészeteket: a költé-
szetet és a képzõmûvészetet is. A kórusmuzsikát tar-
totta gyakorlati munkája középpontjának, és peda-
gógusi munkája is ebben teljesedett ki. Népes csa-
ládban élt, tizenegy gyereket nevelt fel. Kiváló hu-
mora volt, és még idõs korában is matematikai fel-
adatok megoldásával edzette a szellemi állapotát.
sÖn kórusvezetõ, és a Zenei Hetek szervezõje is. Milyen
helyzetben van napjainkban a kórusmozgalom?
- Amióta a Zeneakadémia középiskolai énekta-

nár és karvezetõ szakát elvégeztem, illetve már az

idõ alatt is volt saját kórusom. Jelenlegi együttesem
a Bárdos Lajos Kamarakórus tavaly ünnepelte húsz
éves jubileumát. Repertoárunk a gregoriántól nap-
jainkig felöleli a teljes irodalmat. Minden évben ta-
nulunk legalább egy Bárdos mûvet, így repertoá-
runkon legalább húsz kórusmû szerepel. Akár a leg-
több kórus, mi is háttérintézmény nélkül mûkö-
dünk, ezért nagyon nehéz próbatermet találni.
Legtöbbször a barátok révén gyarapodik a tagság.

A kórusmozgalmat ma már szinte csak a lelke-
sedés tartja életben, hiszen anyagi támogatókról
csak nagyon ritka esetben beszélhetünk.
Pályázunk rendületlenül, de a fellépések útikölt-
ségeit általában a kórustagok fizetik, míg a szál-
lást családoknál való elhelyezéssel, egymás vissza-
hívásával oldjuk meg. Ettõl függetlenül a kapcso-
lattartás és szervezés folyamatos, így már a jövõ
évet is tervezzük. 1990 óta a sorozat jogi, illetve pá-
lyázati lehetõségeinek megteremtése érdekében,
alapítványként mûködünk: Bárdos Lajos Zenei
Hetek Kórus,- és Ifjúságnevelési Alapítvány né-
ven. Az elmúlt évekhez hasonlóan, több mint
száz énekkar számára biztosítunk bemutatkozási
lehetõséget az éves fesztiválsorozat keretében. A
hazai világi, egyházi, és a környezõ országok szá-
mos magyar kórusa meghívásos alapon vesz részt
a rendezvényen. A hangversenysorozatra hagyo-
mányosan a tavaszi hónapok a legalkalmasab-
bak, hiszen a felkészülési idõszak után, ekkorra
már beérnek a produkciók. Rojkó A.

Jelöléseket várnak a
Semmelweis Ignác Díj-ra
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete a díj adományozásával ismeri el
az I. kerületi egészségügyi, szociális ellátás területén
legalább öt éve kiemelkedõ munkát végzõ szemé-
lyeket, akik hozzájárultak az ellátás színvonalának
emeléséhez. A kitüntetésbõl évente legfeljebb kettõ
adományozható.

Felhívjuk a kerületi polgárok, I. kerületi székhelyû,
illetve tevékenységét részben vagy egészben az I.
kerületben kifejtõ civil szervezetek figyelmét, hogy a
„Budavári Semmelweis Ignác Díj” 2007. évi díja-
zottjaira 2007. május 31-ig tehetnek javaslatot.
A kitüntetés átadása az önkormányzat által szerve-
zett Semmelweis napi ünnepségen történik.

Várjuk az indoklást is tartalmazó írásos javaslato-
kat, melyeket legkésõbb 2007. május 31-ig lehet
benyújtani a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodáján
/1014 Budapest, Kapisztrán tér 1./ 
IInnffoorrmmáácciióó:: Kocsis Eufrozina intézményi referens,
telefonszám: 458-3028

Meghívó

Védettséget élvez az új barlang
Operatív bizottság a Citadella-kristálybarlang ügyében

Kórusfesztivál a Várban



A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
a 2007. évi költségvetésbõl biztosított pályázati
keret felhasználására pályázatot hirdet az I. ke-
rületben mûködõ szervezetek és közösségek kul-
turális, mûvészeti és sport tevékenységének, va-
lamint I. kerületi szociális, egészségügyi és gyer-
mekjóléti kiegészítõ programok támogatására. 

I. A pályázat céljai:
1./ Olyan konkrét és ellenõrizhetõ, 2007. jú-

nius 1. napjától 2008. január 31. napjáig tartó
idõszak között megvalósuló kulturális, mûvé-
szeti és sportrendezvények, programok, tevé-
kenységek támogatása, amelyek hozzájárulnak
a kerületi lakosok ilyen irányú igényeinek kielé-
gítéséhez, szélesítik a színvonalas kulturális
programok kínálatát, tartalmas szabadidõ-eltöl-
tést kínálnak az érdeklõdõk számára, illetve az
itt élõk ismereteinek bõvítését, a helyi hagyo-
mányok ápolását szolgálják.    

2./ Olyan kezdeményezések támogatása, me-
lyek részt vállalnak az I. kerületi  lakosok szociá-
lis és egészségügyi, gyermekjóléti feladatainak
2007. évi ellátásából a következõ témakörök-
ben: egészségügy, egészségnevelés és betegség-
megelõzés, rehabilitáció, szociális segítségnyúj-
tás, ifjúságvédelem, gyermekjólét. 

II. Pályázatot nyújthatnak be:
gazdálkodó szervezetek,
közhasznú szervezetek (közalapítványok kivé-

telével),
közhasznú tevékenységet folytató, bejegyzett

civil kerületi szervezetek,
egyházi közösségek,
magánszemélyek, önálló jogi személyiséggel

nem rendelkezõ szervezetek, amennyiben van
kötelezettségvállaló (befogadó) szervezetük,

amelyek
tevékenységüket az I. kerületben fejtik ki,
pályázatban megvalósuló programjuk alap-

vetõen az I. kerületben lakók számára kínál
szolgáltatást.

Nem pályázhatnak:
az állam, az önkormányzat vagy más fenntar-

tó alrendszereként mûködõ intézmények,
jogi személyiséggel nem rendelkezõ szerveze-

tek illetve magánszemélyek, ha nem mûköd-
nek együtt befogadó szervezettel,

azok, akik korábban az Önkormányzattól ka-
pott pályázati támogatásukkal nem számoltak el.

Támogatásban nem részesülhetnek, illetve
nem jelölhetõk meg kötelezettségvállaló intéz-
ményként, akik:

csõd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás
alatt állnak,

 önkormányzati forrásból juttatott támogatás-
ra vonatkozó szerzõdésekben vállalt kötelezett-
ségüket nem teljesítették,

az igényelt támogatást más pályázaton már el-
nyerték, illetve rendelkezésükre áll.

III. Pályázati feltételek:
 a szociális, egészségügyi és gyermekjóléti ki-

egészítõ programok esetén a pályázóknak vállal-
niuk kell a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyerme-
kek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény, valamint az egészség-
ügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvényben és a
végrehajtási rendeletekben foglalt feltételek tel-
jesítését.

IV. A pályázati adatlapon fel kell tüntetni:
a pályázó szervezet (kötelezettségvállaló ese-

tén a kötelezettségvállaló) megnevezését, címét,
számlaszámát, felelõs vezetõjének nevét;

cégbírósági bejegyzését (civil szervezet esetén)
 mûködési engedélyét a tevékenység folytatá-

sához (vállalkozó esetén)
amennyiben befogadó szervezetet vesznek

igénybe, úgy annak megnevezését, címét, szám-
laszámát, felelõs vezetõjének nevét; 

 a pályázat lebonyolításáért felelõs személy
adatait;

 a pályázati program célját, megnevezését,
pontos helyszínét, idõpontját;
 a programon résztvevõk és a programot ren-

dezõk számát;
 a program teljes költségvetését, ezen belül kü-

lön feltüntetve
 az általános forgalmi adót is tartalmazó össz-

költségét,
 a visszaigényelhetõ általános forgalmi adó

összegét,
a program végrehajtásához tervezett forráso-

kat, így:

a saját forrásokat
az önrész mértékét, ezen belül elkülönítve

a rendelkezésre álló készpénzt, a résztvevõk által
befizetendõ összegeket, illetve a program során
várhatóan befolyó bevételeket,

a nem készpénzben rendelkezésre álló ön-
részt,

(humán és dologi erõforrásokat),
különbözõ forrásokból rendelkezésre ál-

ló/igényelt támogatásokat,
a pályázaton igényelt támogatás összegét,
a megvalósítás és a finanszírozás idõbeli

ütemezését.

A pályázathoz mellékelni kell:
a pályázó bemutatkozását (a pályázat elbírálá-

sánál elõnyt jelent, ha a pályázó bemutatkozó
anyagában illetve eddigi tevékenysége ismerte-
tése során részletesen kitér megvalósult rendez-
vényei kerületi vonatkozásaira - pl. résztvevõk,
program, helyszín tekintetében);

a program részletes leírását;
a program részletes költségvetését;
a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati

adatlapot.
A mellékleteket maximum 1-1 A/4 oldal ter-

jedelemben kérjük csatolni. 

Pályázni csak pályázati adatlapon lehet, amely
átvehetõ: a Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfél-
szolgálati Irodáin (1014 Budapest Kapisztrán
tér 1. vagy 1013 Budapest Attila út 12.), illetve
letölthetõ az önkormányzat honlapjáról
(www.budavar.hu).

Pályázati információ: Koppányi Csabáné –
Közoktatási, Mûvelõdési és Sport Referatúra.
Tel.: 458-3058

V. Benyújtási határidõ: 2007. május 18.
A pályázatokat két egymástól elkülönített pél-
dányban, de egy borítékban a Budapest I. kerü-
let Budavári Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodáján (1014
Budapest Kapisztrán tér 1.) kell személyesen be-
nyújtani a jelzett határidõ napján az ügyfélfoga-
dás végéig (azaz 12.00 óráig). 

A lezárt borítékra kerüljön feltüntetésre:
„Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok
2007. évi pályázati támogatása” 

VI. Pályázatok elbírálása:
Elbírálási határidõ: 2007. május 31.
A pályázatokat az Elõkészítõ Munkacsoport ja-
vaslatára a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete bírálja el. A
Képviselõ-testület döntésérõl valamennyi érvé-
nyes pályázatot benyújtó pályázó írásban értesí-
tést kap.

A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat támogatói szerzõdést
köt, amely tartalmazza az elnyert támogatás fel-
használásának és elszámolásának módját.

VII. A pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amelyet:

pályázni nem jogosult pályázó nyújtott be,
határidõn túl nyújtottak be,
a pályázati határidõ lejártakor nem tartalmaz-

za hiánytalanul a formai kellékeket, az elõírt
adatokat, aláírást, illetve mellékleteket.

A határidõre benyújtást az ügyfélszolgálat ál-
tal kiadott igazolással kell dokumentálni.

VII. A támogatás folyósítása:
A támogatás folyósítása a támogatási szerzõdés-
ben rögzített pénzügyi és idõbeli ütemezésben
történik. 

A támogatás folyósítása a szerzõdés szerinti
idõpontig, ill. teljesítésigazolás alapján a támo-
gató utalványozása alapján a meghatározott elõ-
irányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül
a támogatott bankszámlájára történik.

Amennyiben a program összköltsége a terve-
zetthez képest a szerzõdéskötés után csökken, a
támogatási összeg is arányosan csökken.

A pályázónak a támogatás felhasználásáról
2008. április 15-ig kell elszámolnia részletes
szakmai beszámoló és pénzügyi összesítõ be-
nyújtásával.  

Pályázati anyagokat nem küldünk vissza. A
pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvényte-
lenné nyilvánításának jogát.

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Társadalmi szervezetek és közcélú 
feladatok támogatása
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Ciszterci Szent Imre templom
(XI. Villányi út 25.)
Május 19-én szombaton 19.30 órakor: a Budapesti
Monteverdi Kórus  jubileumi hangversenye. 
Vezényel: Kollár Éva, orgona: Somogyi-Tóth Dániel.
Mûsor: Gabriel Fauré: Requiem, Vajda János: Magnificat
(az orgonával kísért változat õsbemutatója).
Adományaikat köszönettel fogadjuk. 
A belépés ingyenes, a hangversenyrõl rádiófelvétel készül.

Várfok Galéria
VVáárrffookk  TTeerreemm (Várfok u. 14.) 
Rácmolnár Sándor kiállítása.
XXOO  TTEERREEMM (Várfok u. 11.)
Király András Wellness Weekend címû kiállítása.
Nyitva tartás: keddtõl-szombatig 11-18.  A kiállítások
május 26-ig látogathatók. 

Országos Mezõgazdasági Könyvtár és
Dokumentációs Központ (I. Attila út 93.)
Tel.: 489-4900; www.imgk.hu
Koó Éva Lídia: Komolyan és vidáman címû kiállítása
megtekinthetõ 2007. május 30-ig. 
Hétköznap: 9-18 óráig, hétvégén: 10-16 óráig. 

Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum
Budavári Palota E épülete. Tel.: 487-8854; 487-8871.
Nyitva: május 14-ig 10.00 – 18.00 óráig, kedden zárva
ÁÁllllaannddóó  kkiiáállllííttáássookk

Õsi népek, antik kultúrák - Budapest története az õs-
kortól az avar kor végéig

Buda középkori királyi várpalotája
Budapest a középkorban
Gótikus szobrok a budai királyi palotából
Budapest az újkorban

IIddõõsszzaakkii  kkiiáállllííttáássookk
FFööllddsszziinnttii  kkiiáállllííttóóttéérr
„Történelmünk korszakalkotója – Batthyány Lajos mi-
niszterelnök”
Nyitva: október 30-ig

Octogonart Galéria
(I. ker., Várfok u. 7-9.)
Duliskovich Bazil: Saját rétegek címû kiállítása tekinthe-
tõ meg. A kiállítás május 26-ig látogatható. Nyitva: kedd-
tõl szombatig 10-18 óráig.   

Színházi Intézet (I. ker., Krisztina krt. 57.)
„„RReennddhhaaggyyóó  iirrooddaalloommóórráákk””
2007. május 29. 13-15 óra között
Vendégünk: Visky András, író, drámaíró
Téma: A határon túli kortárs drámairodalom, színház.
„„SSzzíínnhháázz  ééss  aa  ttáárrssmmûûvvéésszzeetteekk””  
2007. május 15. 15.30-17 óra 
„Színház és a zene” címû programunk keretében vendé-
günk: Ágens (Gyimesi Ági) és Stollár Xénia (viola da gam-
ba). Beszélgetés, „kamara-koncert”, vetítés.
További információ: Szebényi Ágnes, 375 1184/105.m.

Budapest „háziszerzõje”: Szenes Béla
A fenti címmel új kiállítás nyílik a Bajor Gizi Színész-
múzeumban (XI. ker., Stromfeld A. u. 16.)

Szenes Béla (1894–1927) a magyar színpadi iroda-
lom elfeledett szerzõi közé tartozik, pedig számos nagy
siker kötõdik nevéhez. Több napilap munkatársa volt,
prózakötetei jelentek meg és sikeres kabarészerzõnek
számított. Jeleneteit, egyfelvonásosait szinte vala-
mennyi fõvárosi kabaré játszotta. Vígjátékait (A buta
ember, A gazdag lány, Végállomás, Nem nõsülök,) hatal-
mas szériában mutatták be. Halálának 80. évfordulóján
nyíló kamarakiállítás Budapest „háziszerzõjének” állít
emléket.

A tárlat megtekinthetõ április 26. – június 10.között a
Színészmúzeumban.

Hagyományok Háza 
(Budapest, I. Covin tér 8.) 
tel: 225-6049 

AA  MMaaggyyaarr  ÁÁllllaammii  NNééppii  EEggyyüütttteess  mmûûssoorraaii
Május 15., 17., 20.00 óra: Az örök Kalotaszeg
Május 20., 20.00 óra: Zenekari Koncert
Május 22., 29., 31., 20.00 óra: Verbunkos
KKiiáállllííttááss
Május 15-étõl látogatható a Hegyaljai Mesterek
Népmûvészeti Egyesület kiállítása a Magyar Népi
Iparmûvészeti Múzeum idõszaki kiállítótermében.
(1011 Budapest, Szilágyi Dezsõ tér 6.)
Nyitva tartás: Hétfõtõl csütörtökig: 9.00–16.00 óráig,
pénteken: 9.00–13.00 óráig. 
Szombat-vasárnap zárva.
TTáánncchháázz
A Hagyományok Háza táncház programjai – 
FOLK-A-DALOM néven – a nagy West-Balkánban! 
(Budapest VIII., Futó u. 46.)
Május 20., 20.00 óra: koncertet ad Unger Balázs, balká-
ni táncházat tart a CimbaliBand Balkan Project, magyar
táncház: Hetényi Milán és Barátai.
Részletek: www.hagyomanyokhaza.hu és www.west-
balkan.com
GGyyeerrmmeekkpprrooggrraammookk  
AApprróókk  ttáánnccaa
Péntekenként a gyerekek kézmûveskedhetnek, játszhat-
nak, táncolhatnak, énekelhetnek, mesét hallgathatnak, is-
merkedhetnek az esztendõ népszokásaival. A táncház
minden pénteken a Hagyományok Háza közösségi termé-
ben, 17.00-tõl 18.30-ig tart. Belépõ: 400 Ft/fõ.
AA  ggyyeerrmmeekkttáánncchháázz  mmáájjuussii  pprrooggrraammjjaa::
Május 18.: Kötélverés, ugrálókötél készítése Dobi Pali

bácsival és tavaszi játékok Gundyné Szerényi Andival
Szerényi Béla tekerõmuzsikájára.
Május 25.: Papírsárkány-készítés Gólya Edittel és
pünkösdi játékok Körtvélyesi Annával Vaskó Zsolt
dudamuzsikájára. Kapcsolat: Várkonyi Tekla, tel.:
225-6063, e-mail: varkonyi.tekla@hagyomanyokha-
za.hu
MMiinnddeenn  mmááss
Május 19., 10.30 óra: „Tavaszi zsongás” címmel a Zonta
Club Budapest City Egyesület jótékony célú mûsoros di-
vatbemutatót rendez a Hagyományok Házában. 
Kapcsolat: Dr. Tóth Teréz, tel.: 06-30-954-4333 
e-mail: drtoth@dr-toth.hu
Május 21., 19.30 óra: A Muzsikás Együttes jótékonysági
koncertet ad a Kallós Zoltán Alapítvány által fenntartott
válaszúti szórványkollégium javára.
NNééppiissmmeeii  TTuuddoommáánnyyttáárr
Május 15. kedd 09.00 óra:Találkozás a néphagyomány-
nyal
Május 16. szerda: „Forgószél és Garabonciás” hon- és
népismereti levelezõverseny döntõje
Május 18. péntek 17.00 óra: óra:Aprók tánca
Május 19. szombat 10.30 óra: „Tavaszi zsongás” – jóté-
konysági divat-bemutató a Zonta Club szervezésében
Május 20. vasárnap 20.00 óra: FOLK-A-DALOM –
táncház
Május 21. hétfõ 19.30 óra: Jótékonysági koncert a
Muzsikás együttessel
Május 22. kedd 9.00 óra: Találkozás a néphagyománnyal
Népi iparmûvészeti alkotások zsûrizése
Május 25. péntek 17.00 óra: Aprók tánca
Május 29. kedd 09.00 óra:Találkozás a néphagyo-
mánnyal

Budavári Mûvelõdési Ház 
(I. ker. Bem rakpart 6.; www.bem6.hu; bem6@bem6.hu.)

BBaarrttóókk  TTáánncceeggyyüütttteess  (néptánc oktatás). Minden hétfõn,
kedden és csütörtökön.
Hétfõ: Óvodás csoport: 16.00 -16.45; 
Gyermek csoport: 16.45-18.15; 
Felnõtt együttesek: 18.30-21.30.
Kedd: Utánpótlás csoport: 18.30-21.30; 
Csütörtök: Óvodás csoport: 16.00 -16.45; 
Gyermek csoport: 16.45-18.15; 
Felnõtt együttesek: 18.45-21.45
BBaabbaammuuzzssiikkaa:: Minden pénteken 10.00-11.00.
Énekes-zenés foglalkozások 6 hónapostól 3 éves korú
gyermekek és szüleik részére 500 Ft/Alkalom, 10 foglal-
kozás ára 5.000 Ft, csatlakozni folyamatosan lehet.
MMaazzssoollaa  jjááttsszzóó Bábos-zenés-torna 1-4 éveseknek min-
den szerdán 10.00-tól.
HHaatthhaa  jjóóggaa tanfolyam minden hétfõn 19.00-21.00.
Részvételi díj: 4000Ft/hó, az elsõ alkalom ingyenes.
HHaassttáánncc tanfolyam minden kedden. Kezdõ: 18.00-
19.00. Haladó: 19.00-20.30.
RReeggeejjáárróó  MMiisszzttrrááll  MMûûvvéésszzeettii  KKlluubb,, Buda 
Vendég: Szélkiáltó együttes. Jegyár: 650Ft.
IIddõõsseekk  AAkkaaddéémmiiáájjaa  --  SSzzeerreetteett  KKlluubb minden hétfõn 9.00-
13.00. Klubvezetõ: Tinka Árpád.
TTaabbáánn  MMoozzii  --  BBuuddaavváárrii  FFiillmmkklluubb
Május 19. szombat 15 óra: A vándorló palota
Május 25. péntek 16 óra: S.O.S. szerelem
TTaabbáánn  SSppoorrttkköörr
Május 24. csütörtök 17 óra: Prága – DVD vetítés,
elõadó: Melicher Sándor.
AArrggeennttiinn  TTaannggóó  KKlluubb
Minden szerdán 18.00-tól tanítás, utána táncház
TTéékkaa  KKlluubb  TTáánncchháázz
Szombatonként 17.00-23.00 (Közben: Anna néni kéz-
mûves foglalkozása). 
Belépõ: gyermek 450 Ft, felnõtt 650 Ft, 17-19 óráig
gyermek táncház, 19-23 óráig felnõtt táncház.
KKoonnddiicciioonnáállóó  ttoorrnnaa
Kedden és csütörtökön: 15.30-16.30 és 16.30-17.30.
Szerdán és pénteken: 7.30-8.30 és 8.30-9.30.
Részvételi díj: 500 Ft, nyugdíjasoknak 400 Ft.
IInnttiimm  ttoorrnnaa Sokan hódoltak a nõi szépség elõtt, de vajon
mi nõk, értjük-e testünk titkait? Nõi intim torna a nõies-
ség jegyében. A csoportok folyamatosan indulnak.
Információ: Tóth Andrea 70/563-4051.
ZZöölldd  SSáárrkkáánnyy  MMaahhjjoonngg  ééss  TTáárrssaassjjááttéékk  KKlluubb minden ked-
den 17.00-22.00. Folyamatos csatlakozási lehetõség.
Várjuk családok, baráti társaságok jelentkezését.
Bõvebb információ: www.mahjong.hu  Klubvezetõ: Lakos
Zsanett (zsazs@lycos.de)
IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ  eellõõaaddáássookk
Május 15. kedd 10.30 Benyik Béla: Három ország hatá-
rán, Felsõ Lausitzban (Németország) III/I. 
Május 16. szerda 10.30 dr. Sibalszky Zoltán: London és
Anglia
Május 22. kedd 10.30 Benyik Béla: Három ország hatá-
rán, Felsõ Lausitzban (Németország) III/II.
Május 23. szerda 10.30 dr. Szinay Miklós: Dubrovniktól
Isztriáig II/II.
Május 29. kedd 10.30 Jankó Olga: Thaiföld
Május 30. szerda 10.30 Csányi Alójzia: A tóparti
Hallstadt és a Gosausee Ausztriában
VVaassuuttaass  TTeerrmméésszzeettjjáárróókk  SSzzöövveettssééggee::  Baross Gábor
Turista Klub. Május 18. péntek 14.30-17.00: klubnap
SSzzaabbaaddeeggyyeetteemm
2007. május 25. péntek 18.00 órakor. Illés Sándor:
Népességrobbanás és Magyarország népesedési viszonyai.
BBuuddaavváárrii  OOppeerraaeeggyyüütttteess minden pénteken 17.00
órakor. Elõadás! Az Operaegyüttes 22000077..  mmáájjuuss  2255--éénn
ppéénntteekk  1199  óórraaii kezdettel Kodály, Erkel, Mozart,
Puccini, Verdi mûvekbõl tart elõadást. Zenei vezetõ:
Nagy Ferenc, az Állami Operaház karmestere.
Névleges belépõjegy ár: 100Ft. 

Legyen egy szép estéje a budai Duna-parton!

Programok

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



Alig néhány héttel a Batthyány emlékév meg-
hirdetése után, egy újabb neves történelmi sze-
mélyiség alakját idézi fel számos magyar kultu-
rális intézmény. Százhetven esztendõvel ezelõtt
született Elisabeth von Wittelsbach in Bayern
hercegnõ - népszerû becenevén Sissi -, százötven
éve járt elõször hazánkban férjével, Ferenc
Józseffel, és száznegyven éve annak, hogy 1867-
ben Magyarország királynéjává koronázták. 

Az idei esztendõ Erzsébet királynõ kultuszának
jegyében telik. Gödöllõn szinte minden hétre
jut egy Sissivel kapcsolatos rendezvény. Az állan-
dó kiállítás - Erzsébet hûen rekonstruált lakosz-
tályával és személyes tárgyaival - hosszabb
felújítás nyomán, februárban nyílt
meg. Június 7-tõl a királyi kastély, a
városi múzeum és könyvtár össze-
fogásával újabb idõszaki tárlat
nyílik, amelynek keretében
olyan ritkaságokat is bemutat-
nak, mint Erzsébet koronázási
ruhájának tökéletes másolata,
a királyné legyezõje, bútorai,
kertészének munkakönyve. A
szeptember 30-ig látható kiál-
lítás Erzsébet királyné Magyar-
országon betöltött, illetve a rá-
ruházott és a halála után neki
tulajdonított szerepeinek felvil-
lantására tesz kísérletet. Lovas
bravúrjai, szépsége, a magyarok véd-
asszonyának képe, a gyászruhás anya
fájdalma, a jóságáról, magyarságáról szó-
ló legendák elevenednek meg a kiállított tár-
gyak segítségével. 

Az emlékévhez rajzverseny, hasonmásver-
seny, családi nap, musical elõadás, nemzetközi
tudományos konferencia, játékos vetélkedõ
kapcsolódik, sõt olyan különleges programokat
is rendeznek, mint a koronázási hétvége, a ki-
rályné kedvenc kutyáinak emlékét idézõ ír far-
kaskutya-bemutató vagy a Sissi kedvenc dalaiból
felhangzó Szerenád Erzsébetnek címû zenei
mûsor. Június 16-án, a Múzeumok éjszakáján
Brigitte Hamann osztrák történész, az eddigi

legteljesebb Erzsébet életrajz szerzõje tart elõ-
adást. A gödöllõi emlékév részletes programja a
www.kiralyikastely.hu weboldalon található.

A rendezvénysorozathoz kapcsolódva, a
Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumá-
nak metszettári kiállítótermében, június 8-án
nyílik kiállítás. A múzeum ez alkalommal raktá-
rak mélyén õrzött, eddig feltáratlan anyagokat,
közel ötven rajzot, akvarellt, grafikát és kisplaszti-
kát mutat be a nagyközönségnek. Mintegy száz-
húsz érem, emléktárgy, dokumentum és fény-
kép idézi fel az 1867-es koronázás körüli idõsza-
kot. A tárlat mindenekelõtt az Erzsébet királyné
személyéhez, emlékéhez kötõdõ mûtárgyakat,

dokumentumokat sorakoztatja fel. Elõször
kerül nyilvánosság elé többek között

Emil von Hartitzsch Erzsébetet lóhá-
ton ábrázoló akvarellje, Josef

Kriehuber, a kiváló osztrák portré-
és életképfestõ, a fiatal Andrássy
Gyuláról készített vízfestménye,
valamint Holló Barnabás lovasz-
szobor-párja Erzsébetrõl és I.
Ferenc Józsefrõl. Ritkaságnak
számítanak a koronázási emlék-
lapok fényképei, amelyek a leg-
apróbb mozzanatokat is megörö-
kítették, illetve elõkerültek olyan

különleges használati tárgyak is,
mint egy papírnehezék Erzsébet

profiljával, illetve egy bársonydoboz
Sissi fényképével.  
A kiállítás rendezõje - dr. Basics

Beatrix, a BTM fõigazgató-helyettese - ezút-
tal elsõsorban arra az idõszakra koncentrált,
amikor a budai palota a királyi pár lakóhelye
volt. 

A kiállításhoz kapcsolódóan, június 9-én dél-
elõtt a jelentkezõ 8-12 éves gyerekek jelmezes
történelmi játék keretében bemutatják a királyi
pár koronázási ünnepségét. A ceremóniát -
amelyet egykor a Mátyás templomban tartottak
- most múzeumpedagógusok segítségével, kor-
hû ruhákban, kellékekkel és zenével élheti át az
Erzsébet királynõre emlékezõ fiatal közönség.

r.a.

Mióta emberek él-
nek, betegségek is
vannak. A betegsége-
ket, fájdalmakat
mindig igyekeztek
gyógyítani. Eleinte
nem különült el éle-
sen az orvosi és
gyógyszerészi tevé-
kenység, az orvos
maga készítette a
gyógyszert, azzal kú-
rálta betegét. Most
nem foglalkozunk az
antik kor, a görögök,
rómaiak gyakorlatá-
val, igen messzire
nyúló és szerteágazó
lenne. Hazánk és
azon belül is szûkebb
pátriánk, Buda a
vizsgálódás tárgya.

Budán az elsõ patikáról a XIV. század elejérõl ma-
radt fenn feljegyzés, egy bizonyos Péter, orvos és
gyógyszerészrõl. (Petrus psysicus et apothecarius
budensis). Õt egy 1303-as és egy 1315-ös oklevél
említi, azon okból, hogy mentesítést kapott a ti-
zedadó fizetése alól. Késõbb a Budai Jogkönyv-
ben is több rendelet foglalkozik a gyógyszerészek-
kel és a patikákkal.

A középkori patika nem úgy mûködött, mint a
mai, némiképp vegyeskereskedésként üzemelt. A
gyógyszerészeken kívül fûszereket, illatszereket,
festékeket, gyertyát, mézet, papírt, sõt selymeket
is árusítottak. A patikusok a város tehetõsebb ke-
reskedõi közé tartoztak, egyetemi végzettség nem
szükségeltetett ehhez a foglalkozáshoz. 

Az elsõ budai patika a Tárnok utcában mûkö-
dött, az Anna utca sarkán, ezért sarokpatikának is
nevezték. Név szerint sok patikust ismerünk, akik
itt mûködtek, elsõ az említett Péter volt. 1375-ben
Synock és Baruch patikáriusok voltak a tulajdono-
sok, 1475-ben Mátyás király gyógyszerésze,
Anconai Simon mûködtette a patikát. A Budai
Jogkönyv szabályozta a mûködést, mely szerint va-
sárnap és ünnepnap zárva volt a patika, de sürgõs
szükség esetén akkor is ki kellett szolgáltatni az or-
vosságot, sõt éjjel is. Az éjszakai ügyelet fogalmát te-
hát már akkor is ismerték. A Várnak a legrégebbi
patikája európai kuriózum, mert ritkán fordul elõ,
hogy ugyanazon a helyen immár hétszáz éve patika
mûködik. Jelenleg patika-múzeum található itt, a
feltáráskor megtalálták az eredeti, középkori lepár-
ló kemencét, kemencenyílásokkal együtt.

A török idõk és a Vár visszavívásakor dúló har-
cok idején nagyrészt megsemmisült a patika, de
1688-ból már van rá adat, hogy Bösinger Ferenc
Ignác gyógyszerész mûködtette, aki késõbb budai
polgármester lett. Szép barokk patikává vált a kö-

zépkori gyógyszertár, majolika és fajansz patikaedé-
nyek, habán orvosságtartók, kézimérlegek, fa- és
fémmozsarak népesítették be a polcokat, szekré-
nyeket. 1699-ben Werner Bálint tábori patikus mû-
ködtette, 1715-ben pedig Seyler Ferenc. A XX. szá-
zadig végig ismerjük a tulajdonosokat, patikusokat.

Buda visszavétele után több patika is nyílt a
Várban, a Vízivárosban és késõbb a Kriszti-
navárosban is. Az említett Bösinger Ferenc Ignác
a Dísz téren is mûködtetett egyet az „Arany
Egyszervúhoz” címezve. A Tárnok utcai patika
ekkoriban kapta meg az „Arany Sas” nevet. A
Dísz téren egy másik patika is mûködött, mely
eleinte tábori, illetve katonai gyógyszertár volt,
késõbb polgári, majd udvari gyógyszertár lett és
egészen 1905-ig mûködött. Híres tulajdonosa
volt Beer József Kajetán.

1688-ban a Vizivárosban is nyílt patika, a mai
Corvin tér környékén, a „Fekete Medvéhez” cí-
mezve. A Krisztinában száz évvel késõbb, 1784-
ben nyílt patika, maga a Krisztinaváros is akkor-
tájt kezdett lakónegyeddé válni. A patika a
„Szentháromság” nevet viselte. 

Végül nézzük meg, pont száz éve élt eleink 1907
táján milyen patikákat kereshettek fel, ha betegek
voltak. A „Magyarország Védasszonyához” címzett
patika a Krisztina körút 119-ben mûködött. A
Krisztina tér 9-ben volt a „Segítõ Máriához” nevû.
Az említett várbeli patikák mindegyike üzemelt eb-
ben az idõben. A Széna téren felkereshették a
„Szent Jánoshoz” és a Fõ utca 1-ben a „Római
Császárhoz” címzett patikát. Nem maradtak tehát
segítség nélkül eleink, ha betegség tört rájuk.

Ha valaki nemcsak olvasni akar a hajdani pati-
kákról, hanem látni is, hogy milyenek voltak, néz-
ze meg a Tárnok utcai Patikamúzeumot.

dr. Reisinger Frigyesné
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Erzsébet királyné emlékév

Ha életének két meghatározó helyszínérõl,
Karcagról és az I. kerületrõl mesél, feloldódnak
arcán a komoly tudóst jellemzõ, szigorú vonások.
Karcag a szülõváros, a gyermek- és ifjúkor szín-
helye, ahol ma is számon tartják, és a város dísz-
polgáraként tisztelik. A Tabán közel ötven éve fo-
gadta be, amikor fiatal házasként feleségével az
Attila útra költözött. Itt nevelte fel három fiát, és
túl a nyolcvanadik évén, innen indul el ma is az
egyetemi tanszékre vagy az akadémiára. Dr.
Gergely János életére, pályájára számos értelem-
ben jellemzõ a kettõs kötõdés.   

Karcag városa, amely egyebek között az 1676-ban
alapított gimnáziumával büszkélkedhet, több ki-
váló tudóst mondhat magáénak (többek között
Kátai Gábor orvost, Györffy István néprajzkuta-
tót, és Gaál László klasszika-filológust), de Karcag
szülötte a Nobel-díjas Avram Hershko is, aki an-
nak idején Herskó Ferencként kezdte iskoláit az
alföldi településen. Néhány éve a város élõ kap-
csolatba lépett az onnan származó mûvészekkel,
tudósokkal; köztük a Széchenyi-díjas Gergely
János akadémikussal, akinek szüleit és családját e
nagykunsági településrõl sodorta el a második vi-
lágháború vihara. 

Az orvosnak készülõ fiatalember 1945-ben a
debreceni egyetemen kezdte meg tanulmányait,
majd Budapesten szerzett diplomát. Kezdettõl
fogva a kutatás érdekelte. A SOTE III. számú
Belgyógyászati Klinikáján töltött évtized után az

Országos Hematológiai Intézetben folytatta tu-
dományos munkáját. A szervezet védekezési
módszereit elemzõ specialista lett, aki az 1960-as
évek végén kezdett tanítani az ELTE Természet-
tudományi Karán. Az egyetem – a korszaktól el-
térõ módon, rendkívül rugalmasan – az immu-
nológiát beépítette a biológus hallgatók tananya-
gába. 

Gergely Jánost 1973-ban felkérték az önálló
tanszék megszervezésére és megalapítására; or-
szágszerte ettõl az évtõl datálódik e tudományág
komoly oktatása a természettudományi karo-
kon, illetve az orvosi egyetemeken. A tudomá-
nyos mûhely – ahol túlnyomórészt alapkutatással
foglalkoznak – hosszú idõn át Gödön, egy õspark
közepén mûködött, és alig egy évtizede költözött
a lágymányosi egyetemvárosba. A professzor úr
írta az elsõ magyar immunológiai tankönyvet, de
nem kevésbé büszkén említi, hogy a második már
a tanszék közös munkája.

Gergely tanár úr sokkal szívesebben beszél a
szakterületérõl, mint saját pályájáról és magán-
életérõl. Dióhéjban összefoglalva, immár fél év-
százada azt kutatja, hogy „hogyan beszélgetnek a
sejtek?”. Elmondja, hogy szervezetünket a kór-
okozóktól immunrendszerünk védi meg, amely

nem más, mint egy felismerõ, infor-
mációkat továbbító, és a folyamatot ki-
váltó kórokozót elpusztítani képes vég-
rehajtó rendszer. A sejtekbõl felépülõ
hálózat nem tömörül egy szervben, ha-
nem alkotóelemei a vér, és a nyirok út-
ján állandó keringésben van. Az im-
munrendszer legfontosabb feladata az,
hogy különbséget tegyen a saját, a meg-
változott felépítésû saját, illetve a nem
saját struktúrák között. Amíg a saját struktúrák-
kal szemben a rendszer toleráns, addig a megvál-
tozott szerkezetû saját struktúrákat, például a rá-
kos sejteket, illetve a nem saját struktúrákat,
mint amilyenek a baktériumok és paraziták, el-
pusztítja. Az immunrendszer felismer, informá-
ciókat továbbít és aktivizál. Ezt követõen sejtköl-
csönhatások alakulnak ki, amelyek eredménye-
képpen az eseménysorozatba bekapcsolódó sej-
tek jellegzetes változásokon esnek át. Ugyan-
akkor a hosszú életû, úgynevezett memóriasejtek
tárolják az információt, és ha ugyanaz a „betola-
kodó” újratámad, felgyorsítva a folyamatot, el-
pusztítják. 

Dr. Gergely János nevéhez fûzõdik a Magyar
Immunológiai Társaság 1971-ben történt meg-
alapítása is, ahol elõbb a fõtitkári, majd az elnöki
tisztséget töltötte be. 1980-tól ugyancsak elnöke
volt az Immunológiai Társaságok Európai
Szövetségének is. A magyar kutatóknak eleinte
kevés lehetõsége nyílt külföldi utazásra, ezért ki-
emelt jelentõsége volt a hazai kongresszusokra
meghívott nemzetközi tudósokkal való szemé-
lyes konzultációknak. Késõbb, az intenzívebbé
vált szakmai kapcsolatok révén, Gergely profesz-
szor és fiatal munkatársai rendszeresen dolgoz-
tak Angliában, az Egyesült Államokban,

Izraelben, Németország-
ban és Svájcban. 

1978-ban az európai,
majd 1992-ben az immu-
nológiai világkongresz-
szust is Budapesten tar-
tották. Ez utóbbin ötezer
szakember vett részt, köz-
tük öt Nobel-díjas tudós.
Ebben az évben Gergely
professzort Széchenyi-díj-
jal tüntették ki. Nevéhez
fûzõdik az idén immár ti-
zennegyedik alkalommal
megrendezésre kerülõ, az

immunrendszer sejtjei között kialakuló jelátvitel
kérdéseivel foglalkozó nemzetközi konferencia
szervezése is.

Az immunológiai tanszék megalapítója na-
gyon büszke arra, hogy munkatársai kezdettõl
fogva a hallgatói közül kerültek ki. „Õk választot-
tak engem, nem én õket” – mondja a tanár úr, aki
ma is remekül érzi magát a körükben. A tanszék-
vezetést néhány éve egyik tanítványának, Erdei
Annának adta át, de az idõs tudós napjainkban is
közös kutatási témán dolgozik a tanszék fiatal ku-
tatóival. Az általa alapított tudományos mûhely-
bõl hárman Magyarországon, ketten Ameriká-
ban lettek egyetemi tanárok.

Dr. Gergely János ma is aktív életet él.
Munkanapjait megosztja az egyetem, és a Magyar
Tudományos Akadémia között, amelynek éppen
negyedszázada tagja. Bár külföldre kevesebbet
utazik, néhány kedvtelésének még ma is hódol.
Felesége társaságában például egy jó hangversenyt
sosem hagyna ki a Zeneakadémián. Az orvos há-
zaspár csak három gyermeke, öt unokája és a déd-
unoka kedvéért felejtkezik el a tudományról.
Legidõsebb fiúk gazdasági újságíró, a középsõ pszi-
chológiai kutatásokat végez, míg a harmadik
gyógyszerkutatóként dolgozik Amerikában.  

Rojkó Annamária

Egy tudós a Tabánból

A Litea Könyvszalonban dedikálta az
olvasóknak a könyvhéten megjelent A
konyhaablakból címû kötetét Lévai
Anikó.
A kötet nem szokványos szakácskönyv. A
kulináris élmények mellett szellemi és
lelki táplálékot is nyújt az olvasóknak,
irodalmi és képzõmûvészeti körítést ad-
va az ételek leírásához.
A sütés-fõzés tudnivalói mellett a
könyv betekintést enged egy ötgyerme-
kes édesanya életébe, egy család szoká-
saiba, a szerzõ személyes kapcsolatai so-
rán szerzett élményeibe, emlékeibe.
„Rólunk már szinte mindent, és annak
az ellenkezõjét is megírták, így ennek a
könyvnek jómagam szerettem volna
ablakot, ha csak egy konyhaablakot is
nyitni az életünkre, és bepillantást en-
gedni mindazoknak, akik nem ismer-
nek minket közelrõl: mi ilyenek va-
gyunk.” – 

Kitekintés a konyhaablakból

Régiekre emlékezve

Hajdani budai patikákról
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Köszönhetõen az állandó közterületi rendõri je-
lenlétnek továbbra is kedvezõen alakul a kerületi
bûnügyi helyzet – tájékoztatta lapunkat dr.
Kesztyûs Rudolf ezredes, kapitányságvezetõ. A ki-
emelt bûncselekmények mint a betörés, trükkös
lopás, gépjármû feltörés és lopás visszaszorítása
érdekében folyamatosak a polgárõrség közremû-
ködésével tartott bûnügyi, közbiztonsági akciók. 

Trükkös tolvajokat keresnek
Az utóbbi hetekben több alkalom-
mal elõfordult, hogy bûnözõk ma-
gukat a ház takarítóinak kiadva
jutnak be idõs személyek lakásai-
ba, ahonnan készpénzt és érték-
tárgyakat tulajdonítanak el. Az el-
követõk legtöbbször felmosáshoz
kérnek vizet áldozataiktól, a hihe-
tõség kedvéért még felmosóvöd-
röt is visznek magukkal. Az eddigi
adatok alapján a fantomképen lát-
ható két nõ mindig együtt „dolgo-
zik”. Egyikük 30-32 év közötti,

hosszú fekete hajú 160 cm magas átlagos testal-
katú míg társa 32 év körüli kb. 165 cm magas kö-
vér, szintén fekete hosszú hajú. Különös ismerte-
tõjele, hogy bal szemére bandzsít.  

Rablót fogtak
Április 14-én a Batthyány téren egy fém érmét
ajánlottak megvételre egy hajléktalannak, aki

száz forintért meg is vásárolta a portékát. A szin-
tén fedél nélküli eladó késõbb visszament vevõjé-
hez és több pénzt követelve visszavette az érmét,
ráadásul további négyezer forintot is eltulajdoní-
tott sorstársától. Az elkövetõt a kiérkezõ rendõrök
a helyszín közelében elfogták, majd a bíróság elõ-
zetes letartóztatásba helyezte. 

Felhívás!
A rendõrség kéri a lakosságot, hogy a bûncselek-
mények megelõzése érdekében fokozottan óvják
értékeiket. Soha ne hagyjanak értéktárgyakat au-
tóikban látható helyen, lehetõség szerint a gyári
autóriasztó mellé alternatív megoldásokat is épí-
tessenek be. Figyeljenek szomszédaikra is, azon-
nal értesítsék a rendõrséget ha gyanúsan viselke-
dõ személyekkel találkoznak a házban. Idegent ne
engedjenek be lakásukba, a bejutni szándékozó
személyazonosságát minden esetben ellenõriz-
zék, s ha az ismeretlen erre nem hajlandó kérjék
szomszédjuk segítségét, majd értesítsék a rend-
õrséget. Fontos tudnivaló, hogy kérésre a közmû-
vállalatok és a rendõrség munkatársai felmutatják
fényképes igazolványukat. Ha ennek ellenére a
legkisebb gyanú is felmerül, az igazolványon talál-
ható telefonszámon ellenõrizzék a munkatársak
személyazonosságát. 
Amennyiben bûncselekmény áldozataivá válnak,
haladéktalanul értesítsék a rendõrséget, hiszen a
forró nyomon meginduló nyomozás kecsegtet a
leggyorsabb eredménnyel. 

Kék hírek

Tisztelt naphegyi és krisztinavárosi 
polgárok! 

Az elmúlt években a Budavári Önkormányzat jelentõs be-
ruházást hajtott végre az utcák esti és éjjeli megvilágítá-
sára.

A korábbi betonlábazathoz rögzített fa villanypóznák és
az ehhez csatlakozó légvezetékek helyett, korszerû, ener-
giatakarékos és nagyon szép, a környék hangulatát kihang-
súlyozó kandelábereket állítottak fel jó néhány budai ut-
cában. A meglehetõsen költséges program eddig több
mint hat évet vett igénybe és reményeink szerint tovább
fog folytatódni. Évrõl évre szaporodott a hangulatos, ener-
giatakarékos villanyoszlopokkal a jól megvilágított utcák
száma.

Sajnos azonban nem vigyázunk az értékeinkre.
Mindenfajta hirdetést, leginkább lakás- és ingatlanhirde-

tési papírokat ragasztanak a kandeláberek oszlop részére.

Az ilyen illegális hirdetéseket a környékbeli lakók, bizton ál-
lítom, hogy órákon belül letépik, és a szemetesekbe dobják.
Az élelmesebb hirdetõk erõsebb ragasztókat használnak,
hogy  tovább tartson a fehér papír a lámpaoszlopon. Ez a
fajta hirdetés, bár nagyon szembetûnõ, elcsúfítja a környe-
zetünket. A kandeláberek nem hirdetõoszlopok! 

A károkozás abból adódik, hogy leszedéskor, sokszor jó
adag fekete festék is lejön a durván felragasztott hirdetés-
sel együtt. Sok helyen már megkoptak az oszlopok, és már
aktuális lenne az átfestésük a sok felragasztott hirdetés mi-
att. Gondolom, sokan egyetértenek velem,  hogy a papírlap-
ok felragasztása a közvagyon megrongálása, megszépült
környezetünk elcsúfítása.

Javaslom, ne tegyük, mert a hirdetésekkel úgyis kiderül,
hogy kiknek az érdekében történik a kandeláberek össze-
ragasztása.

Szelényi András
Naphegyi Res Publica Egyesület

Postaláda

Párválasztás ismétlõdõ 
hibákkal
Több évtizedes szakmai tapasztala-
tom, hogy elõzõ kapcsolatainkból nem
tanuljuk meg, hogyan használhatjuk fel
elõzõ élettapasztalatainkat arra, hogy
ne kövessük el újra régi hibáinkat, ne
válasszunk ugyanúgy rosszul.

Nem minden szerelem válik tündér-
mesévé, gyakran végzõdik szakítással,
válással, amit fel kell dolgozni, meg kell
gyászolni, és le kell tudni magunkban
zárni, hogy új, esetleg boldogabb kap-
csolatot kezdhessünk.

Javítjuk, vagy ismételjük kudarcain-
kat?
Minden nagyobb konfliktus, szakítás,
vagy válás kudarcérzést kelt bennünk.
Úgy érezzük, nem jól választottunk,
kapcsolatunk nem hozta meg azt a
nyereséget, amit reméltünk tõle.
Ezután sokunkban alakul ki félelem az
újabb sikertelenségtõl. Fel kellene ten-
nünk magunknak a kérdést: mennyit
tanultunk saját kudarcainkból, hogyan
javítsuk ki elõzõ kapcsolati hibáinkat?
Nehogy véletlenül megismételjük azo-
kat a kapcsolati elemeket, amelyek
miatt párkapcsolatunk, házasságunk
válságba került, esetleg tönkrement.

Azok a szakirodalmi adatok, amelyek
az elsõ és második házasságot hasonlít-
ják össze, arról gyõznek meg minket,
hogy a második házasság szakítások,
válások tekintetében nem rosszabb,
mint az elsõ. Valószínûleg sokan tanul-
nak hibáikból, és kerülik ismétlésüket. A
különbség abból adódik, hogy aki már
egyszer elvált, az könnyebben lép ki egy

rossz kapcsolatból, mivel ezt már egy-
szer megtette, mint azok, akik az elsõ
házasságukban élnek. 

A számok tanúsága szerint a nõk az
elsõ házasságukban boldogabbak, míg
a férfiak a másodikban. Ennek legfõbb
oka, hogy – különösen a
középkorosztályban –
sokkal több a nõ, mint a
férfi, így a férfiak választá-
si lehetõsége nagyobb.

Természetesen sok
olyan kapcsolat van, ame-
lyekben nincs hibakorrek-
ció, a választások terén is-
métlik önmagukat – közös,
rejtett, nem tudatos indí-
téktól vezérelve – újra és
újra ugyanolyan típusú párt választa-
nak, csak más szereposztásban, eset-
leg más külsõvel. 
Mit keresünk egy társban?
Azt, hogy egy kicsit hasonlítson hoz-
zánk. Nagyon fontos, hogy az õ véle-
ménye az én önértékelésemet, önbe-
csülésemet növelje, ezzel személyisé-
gemnek biztonságot adjon. Ám ennek
az elfogadó, önbecsülést növelõ beállí-
tódásnak kölcsönösen kell érvényesül-
nie. Sokszor az is jó, ha olyan tulajdon-
ságai vannak a társamnak, amelyek
engem kiegészítenek, pótolják a belõ-
lem hiányzó jellemvonásokat.

Nagyon sok párválasztási nehéz-
séggel találkozom nap, mint nap.
Gyakran elgondolkodom azon, hogyan
vagyunk képesek ennyire „mellényúl-
ni”, sõt ugyanazokat a hibákat több-
ször is elkövetni.

Elsietett kapcsolatok
Lehetõleg ne döntsünk elhamarkodot-
tan, a válás után azonnal kezdett kap-
csolatok gyorsan szakításhoz, csaló-
dáshoz vezethetnek. Soha ne kezdjünk
kapcsolatot bosszúból vagy bizonyítási

kényszerbõl, esetleg a
megszokott biztonságér-
zet hiánya miatt.
Melyek a jó párválasztás
elõfeltételei?  
A legfontosabb, hogy az
elõzõ kapcsolatból gyógy-
ultan kerüljünk ki! Lénye-
ges, hogy emberi módon
tudjuk befejezni és feldol-
gozni az elõzõ kapcsolat ta-
nulságait, a jót és a rosszat

egyaránt. Ha ez nem sikerül, további
párválasztásainkban visszaköszönnek
elõzõ kapcsolataink, és ez az elváltakra,
özvegyekre egyaránt érvényes.

A párkapcsolatok megszakadása
után a gyógyuláshoz gyakran évek
kellenek. Nem csak a haláleset, de a
válás, szakítás is nagyon megterheli
pszichésen az embert. Hogy a fájda-
lom, a depresszió, a kapcsolat lezárása
mennyi idõt vesz igénybe, az egyénen-
ként változó.

Nincs egyértelmû recept, hogy ki-
nek hogyan a legjobb újrakezdeni,
talpra állni. Egy dolog biztos, ne keres-
sük az új kapcsolatban a régi emlékeit. 

Az élet során hozott hibás döntések
javíthatóak, nem azt jelenti, hogy töb-
bé nem lehetünk boldogok, sõt…

dr. Sebestyén Tamás
pszichológus

Lélekgyógyász

Ha nem kapja a
Várnegyed újságot,
hívja a terjesztõt!

06-20-419-8215
szepig@freemail.hu

Idén már a 14. bajnokságot rendezzük
meg. A szokásos helye, a Czakó utcai
Sport- és Szabadidõközpontban 2006.
május 26-án, szombaton 8.30 órakor.
Megnyitó 8.45-kor. A bajnokságot dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester nyitja meg.

Az idei bajnokság is meghívásos. Az aláb-
bi templomok, plébániák és egyházak
csapatai indulnak: Bécsi kapu téri evan-
gélikus templom I. és II., Szent Anna plé-
bánia I. (Sördögök) és II. , Szilágyi Dezsõ
téri református templom I. és II., Tabáni

Alexandriai Szent Katalin plébánia,
Krisztinavárosi plébánia, Krisztinavárosi
plébánia Szent Gellért,  Szent Flórián gö-
rög katolikus templom, Örmény
Katolikus Egyház, Budavári Mátyás
templom és Budavári Mátyás templom
in coronata.
A csapatok vándorkupáért küzdenek,
melyet a rendezvény védnöke, Orbán
Viktor ajánlott fel. Neki köszönhetõk a
legjobb kapusnak, a legjobb mezõnyjá-
tékosnak és a gólkirálynak fölajánlott
fõdíjak. Az elsõ három helyezett kupát,

minden csapattag érmet, az elsõ hat he-
lyezett oklevelet kap.

A rendezvény díszvendége, aki a kez-
dõrúgást is elvégzi: Illovszky Rudolf, a
Vasas élõ labdarúgó-legendája.

Délben a résztvevõk – térítésmente-
sen – meleg ebédet kapnak. Támo-
gatóink: Budavári Önkormányzat,
Római Katolikus Egyház, Tabánért
Alapítvány, Tabán ABC, I. ker. KSE,
Aranyászok, Tabáni Terasz Étterem.
Minden érdeklõdõt, szórakozni vágyó
polgárt szeretettel látunk és várunk!

Május 23-án az elõzõ évekhez hasonlóan
idén is megrendezésre kerül a Kihívás
Napja. A Budavári Önkormányzat és a
Czakó utcai Sport és Szabadidõközpont
is csatlakozott az 1982-ben Kanadából
induló felhíváshoz: sportoljon Ön is az
egészségéért legalább 15 percet!
A Sportközpontban lehet teniszezni, fo-
cizni, kosárlabdázni, asztaliteniszezni és
nem utolsósorban futni.

Az egész világon elterjedt sportesemé-
nyen hazánk 1991 óta vesz részt több
mint 1600 településsel. Minden kerület,
város, falu saját ötlettel állhat elõ a moz-
gásterületén, alkalmazkodva a lehetõsé-
geihez: a Czakón délelõtt az óvódásokat
várják,a résztvevõk nápolyit kapnak és
természetesen nem maradhat el az ugrá-
ló-vár sem,így igazán mozoghatnak a leg-
kisebbek is...

Napközben az iskolák és természete-
sen a lakosság számára nyitott a pálya.
Délután a futballpalánták teljesíthetik
túl többszörösen a 15 percet.

Minden résztvevõt szeretettel vár a
Sportközpont, hozzáfûzve: csak akkor ér
valamit a 15 perc, ha  rendszeressé válik,
s a sportolni vágyók mindennapos prog-
rammá iktatják a mozgást. Május 23.
szerda 6.30-tól 21 óráig: sportoljunk
együtt!

Fehér Ferenc

I. kerületi egyházak labdarúgó bajnoksága

Kihívás a Czakón 

Sportoljon Ön is 15 percet!

Túszokat is szedett az a fegyveres rabló, aki
május 4-én pénteken délután próbálta meg ki-
rabolni a Széna téri OTP fiókot. Az agresszí-
ven viselkedõ elkövetõt hosszas alkudozást kö-
vetõen a terrorelhárítás emberei agyonlõtték. 

Az események utólagos rekonstruálása so-
rán kiderült: a rabló délután fél négy körül
ment be a bankba, majd egy alkalmas pilla-
natban fegyvere átadására szólította fel a
bank biztonsági emberét, a nagyobb nyoma-
ték kedvéért pedig a falba is belelõtt. Miután
lefegyverezte az õrt, összeterelte a fiókban
tartózkodó tíz alkalmazottat és hét ügyfelet.
A pénztárban lévõ készpénzt sikerült meg-
szereznie, azonban ennyivel nem elégedett
meg, a trezor tartalmát is követelni kezdte.
Idõközben a személyzet és a biztonsági õr is
aktiválta a biztonsági jeladót, ami riasztotta
az OTP központot és a rendõrséget, míg az
egyik ügyfél hozzátartozója telefonon kért se-
gítséget. Az idõzár miatt a páncélszekrény ki-
nyitására várnia kellett, ennyi idõ pedig elég
volt ahhoz, hogy a kerületi rendõrjárõr a
helyszínre érjen. Megindult az egyezkedés a
túszejtõvel, aki a rendõrök rábeszélésére töb-
beket elengedett a bankban tartózkodó ügy-
felek közül, az alkalmazottakat azonban to-
vábbra is túszként tartotta fogva. Ez alatt
megkezdõdött a környék kiürítése, a nagy
erõkkel kivonuló rendõrség a Moszkva tér fe-
lõl a 4-es és 6-os villamosokkal, míg a környe-

zõ utcákat kordonokkal zárta le. Szinte az
egész budai oldal közlekedése megbénult mi-
vel az autóforgalmat sem engedték át a
Moszkva téren. A következõ két órában a
rabló kétszer beszélt az úgynevezett túsztár-
gyalóval, akitõl ötmillió forintot és szabad el-
távozást követelt. A rendõrség késõbbi tájé-
koztatása szerint nem volt esély a sikeres túsz-
tárgyalásra, az elkövetõ agresszív volt, a tár-
gyalások közben többször a falba lõtt, fegyve-
rével fenyegette tárgyalópartnerét. Ez volt az
oka annak, hogy a rendõrök a gyors beavat-
kozás mellett döntöttek. 

Látszólag elfogadták a rabló feltételeit, a
pénz átadásakor pedig lecsaptak a túszejtõre.
Összesen hat lövésre volt szüksége a kom-
mandósoknak, hogy ártalmatlanná tegyék a
rablót, aki a támadás megindításakor fegyve-
rét a túszokra szegezte. A lövöldözés közben
az egyik golyó áthatolt a bûnözõ testén és
megsebesítette az egyik ügyfelet, míg a túszej-
tõ fegyverébõl leadott lövés egy másik túszt a
kezén talált el. Mindkét sérültet a János
Kórházba szállították, a kezén meglõtt fiatal-
embert azóta már haza is engedték. A bal lá-
bán súlyosan megsérült nõre viszont még
több operáció vár, a kórház tájékoztatása sze-
rint teljes felépülése hosszabb idõt vesz igény-
be. A túszdráma résztvevõit érintettségük ará-
nyában részesíti fájdalomdíjban az OTP, elsõ-
ként a két sérült kapott anyagi segítséget a
banktól. k

Bankrablás a Széna téren

Az I. kerületi önkormányzat internetes portáljának címe:

www.budavar.hu



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: 15,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel: 212-2136; 06-30-964-7065, e-mail:
wagnera2@chello.hu.

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

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

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.

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

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.

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:
36.9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261; 06-30/488-2203,
e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  NNaapphheeggyyeenn, Tigris utca 51-ben utcafronti kocsibeállás ki-
adó. 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.

II..  kkeerrüülleettbbeenn a Mészáros utcai Shell benzinkúttól 100 m-re,
csendes zsákutcában, kertes házban, egy bútorozott, külön-
bejáratú szoba, külön WC-vel, valamint konyha és fürdõszo-
ba-használati lehetõséggel, irodának, vagy lakásnak bérbe-
adó. Megtekinthetõ – elõzetes telefon egyeztetés után – reg-
gel 7-9 ill. 19-23 között. Tel.: 3750-218; 06-30-389-2470.

AAttttiillaa  úúttoonn, Moszkva tér közeli, 140 m2-es, nagypolgári lif-
tes ház IV. emeletén felújítandó, budai hegyekre panorámás,
erkélyes, déli-nyugati saroklakás 44,8 Mio Ft-ért eladó. Tel.:
06-30-5383-116; 06-30-555-9455.

II..  kkeerrüülleettii  64 m2-es, 2 szobás, csendes utcában lévõ örök-
lakásunkat, elcserélnénk nagyobbra a kerületben érték-
egyeztetéssel. Tel.: 06-20-418-7881.

II..  kkeerr..  Donáti utcában 1,5 szobás, 55 m2-es öröklakásomat
elcserélném az I., II., XII. kerületben nagyobbra, ráfizetéssel.
Tel.: 06-20-535-0066.

VVeerrõõccéénn, központhoz közel, frissen felújított, téliesíthetõ
nyaraló eladó. Ház 30 m2, telek 860 m2 zártkerti ingatlan, víz,
villany házban, gáz az utcában. Ára: 4.200.000,- Ft. Tel.: 06-
30-557-3581.

BBaallaattoonnffüürreedd  óvárosában található, 10-12 férõhelyes,
összkomfortos (3 szoba, 3 konyha, 4 fürdõszoba-WC, nagy
nappali) falusias jellegû, jól felszerelt családi házrészemet má-
jus 15-tõl szeptember 30-ig üdültetés céljára kiadnám szom-
batonkénti nagytakarítással, ágynemûcserével, rezsivel, igény
szerint esetleg büfével - napi 10.000,-Ft-ért. Kérésre fényké-
peket, részletes leírást küldök. Elérhetõségem: isztlildi@free-
mail.hu ; mobil: 06/20-9925972.

EEllccsseerrééllnnéémm Szabó Ilonka utcai 135 m2-es, 5 szobás, nagy
teraszos luxuslakásom 60 m2 körüli 3 szobás, teraszos lakás-
ra a környéken. Tel.: 06-20-393-9689.

AA  VViizziivváárroossbbaann 3. emeleti, világos, csendes, egy éve felújí-
tott polgári lakás tulajdonostól eladó. 67 m2, 1+1 szoba.
Irányár: 19,8 Mio Ft. Tel.: 06-70-528-3260.

BBpp..  XXIIII..  kkeerrüülleett Alkotás úton (Déli pályaudvarnál) garázs ki-
adó. Tel.: 06-30-606-5822.

VVáárrbbaann,, Úri utcában 1 szoba+hálófülkés bútorozott, cirkós
lakás kiadó. Hosszútávra 100.000,- Ft+alacsony rezsi/hó.
Rövidtávra: megegyezés szerint. Tel.: 06-30-5383-116.

II..  VVáárr  aallaatttt,, Moszkva tér közelében 139 m2-es, 4 szoba
hall+cselédszobás felújítandó liftes, IV. emeleti lakás eladó.
Irányár: 39,2 Mio Ft. Tel.: 06-30-5383-116.

II..  BBuuddaaii  VVáárrbbaann és a mûemléki terület környezetében lévõ
reprezentatív öröklakások tulajdonjoga eladó. Wágner Iroda
Tel: 212-1261, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánna Naphegy alján, polgári belméretû épületben 65 m2-
es, napfényes, jó állapotú, 2 szobás, erkélyes, egyedi gázfûtéses,
hangulatos öröklakás eladó. Irányár: 25,9 M Ft Wágner Iroda Tel:
212-2136, 0630/964-7065 e-mail: wagnera2@chello.hu 

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! III. Római-fürdõnél 2 lakásos családi
ház (fszt: 119 m2 + 10 m2 terasz, emelet: 109 m2 + 8 m2 log-
gia) össz: 360 m2 garázsokkal, tárolókkal: együtt vagy külön
eladó. Irányár: 57 M Ft + 53 M Ft Tel: 212-1261, 0630/964-
70-65 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii  VVáárr mellett, a Lovas úton, 3 lakásos házban 120
m2-es, panorámás, nagy erkélyes, garázsos, 3,5 szobás, irodá-
nak is kiválóan alkalmas cirkófûtéses lakás kiadó. Bérleti díj
irányár: 170.000 Ft/hó Wágner Iroda Tel: 212-2136,
0630/964-7065 e-mail: wagnera2@chello.hu

II..  NNaapphheeggyyeenn 5 lakásos kertes villaépületben 145 m2-es 2
erkélyes, loggiás villalakás, gépkocsi beállóval + 30 m2 föld-
szinti tárolóval.  Irányár: 59,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-
1261, 0630/964-7065 e-mail: wagnera2@chello.hu 

II..  BBuuddáánn a Naphegyen a Tabán tetején kertes házban I.
emeleti, 43 m2-es belsõ kert felé nyíló, napfényes, felújított,
azonnal beköltözhetõ, 1,5 szobás, cirkófûtéses öröklakás + 3
m2 loggiával. Irányár: 21,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136,
0630/488-1933 e-mail: wagnera1@chello.hu 

II..  BBuuddaaii  VVáárr alatt, a Hunyadi János úton, 2 egymáshoz köze-
li 100 és 114 m2-es polgári belméretû reprezentatív örökla-
kás eladó. Irányár: 35 M Ft és 40 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-
2136, 0630/488-2203 e-mail: wagnera2@chello.hu

II..  BBuuddáánn,, a Horváth-kert közelében polgári belméretû
épületben lévõ 94 m2-es, 3,5 szobás, jó alaprajzi elosztású,
cirkofûtéses, világos  azonnal beköltözhetõ öröklakás. Irányár:
23 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/488-2203 e-ma-
il: wagnera2@chello.hu

II..  BBuuddáánn,, Budai Vár környezetében, hangulatos utcában,
panorámás, 90 m2-es legfelsõ emeleti, világos, csendes, erké-
lyes felújított öröklakás eladó. Irányár: 39,9 M Ft Wágner Iroda
Tel: 212-2136, 0630/964-7065 e-mail: wagnera2@chello.hu

II..  BBuuddáánn a Naphegy alján, 8 lakásos kertes villaépületben,
69 m2-es  felújított, azonnal beköltözhetõ villalakás önálló ga-
rázzsal, saját 8 m2 pincerésszel  eladó. Irányár: 25,9 M Ft + ga-
rázs 3 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/488-2203 e-
mail: wagnera2@chello.hu 

II..  BBuuddaaii  VVáárrbbaann reprezentatív örökbérleti jogok csereérték
egyeztetéssel elcserélhetõk. Wágner Iroda Tel: 212-2136,
0630/9647-065 e-mail: wagnera2@chello.hu

Állás

II..  kkeerrüülleettii (Vár oldala) kávézómba angol nyelvtudással bí-
ró, 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, gyékényezés
munkával, szállítással. Takács Kárpitos. 1013 Budapest, 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.

LLeesszzookkttaattjjuukka dohányzásról 26 perc alatt Óbudán a Vörösvári
úti SZTK-ban biorezonanciás csúcsterápiával. 1 alkalom elég.
6000,- Ft. Bejelentkezés csak telefonon. Tel.: 06-70-271-9867.

MMûûsszzaakkii ellenõri és felelõs mûszaki vezetõi névjegyzékben be-
jegyzett építészmérnök vállalja: társasházak felújításának mûsza-
ki ellenõrzését, felújítási pályázatokhoz mûszaki leírások elkészí-
tését, kivitelezõi árajánlatok felülvizsgálatát, felújítások lebonyolí-
tását. Tel.: 06-20-934-7729; e-mail: csapo.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 kö-
römgomba gyógyítható!!!) Cukorbetegeknek speciális gyógy-
pedikûr! 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,,
nnyyaakkii--  ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaattáássaa,,
ttaallppmmaasssszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszzoollddóó
hhaattáássssaall,,  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.

KKüüllffööllddii  ggyyûûjjttõõnneekk vásárolok magas áron festményeket,
antik bútorokat, porcelán és ezüst tárgyakat, teljes hagyaté-
kot azonnali készpénzfizetéssel. Tel.: 06-20-317-1760.

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.

PPsszziicchhoollóóggiiaa--PPsszziicchhootteerrááppiiááss magánrendelés: 06-20-
434-4002.

II..  kkeerrüülleettii  llaakkooss vállalná idõs ember gondozását, ellátását
az esti órákban, illetve más alkalommal megbeszélés alapján,
a Várban vagy környékén. Tel.: 06-70-270-5029.

VÁRNEGYED

AAddááss--vvéétteell
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Apróhirdetés-felvétel személyesen a szerkesztõségben: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  llaappjjaa.. Megjelenik kéthetente. Felelõs kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. Tipográfia, nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. (e-mail:
typoart@gmail.com). Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139,  Fax: (06-1) 458-3081, E-mail: varnegyed@varnegyed.t-online.hu. Nyomdai kivitelezés: Ester Press, www.esterpress.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket be-
jelenthetik 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! 

VárnegyedXII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM, 2007. MÁJUS 11., PÉNTEK
E-mail: varnegyed@varnegyed.t-online.hu

IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

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: varnegyed@varnegyed.t-online.hu

OOkkttaattááss

SSzzoollggáállttaattááss

ÁÁllllááss

VVeeggyyeess



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

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

20 szó felett: +100 forint+ÁFA/szó.

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

24.000 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

12.000 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
160.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
26.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
24.000 Ft+ÁFA
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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

PAMUT 
PÓLÓ VÁSÁR
PAMUT 
PÓLÓ VÁSÁR

már 990 Ft-tól

Nõi pamut pólók most nagy 
választékban mintás, egyszínû sok 

fazonban nagy méretekben is!

Turai és Társa Kft., Turmalin textil
1013 Budapest, Krisztina tér 7. Telefon: 375-3284 

Nyitva tartás: hétfõ-péntek 9.30-17.30

FFeellhhíívvááss
aa  KKaallllóóss  AAllaappííttvváánnyy  ttáámmooggaattáássáárraa

A Muzsikás együttes jótékonysági koncertje

Május 21. este fél 8,
Hagyományok Háza, Bp. I. Corvin tér 8.
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