
Több pályázat kiírásáról is határozott március 27-i ülésén a
Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete. A társasházak a
felújítási munkáikra összesen 80 millió, míg a társadalmi szer-
vezetek és a kisebbségi önkormányzatok a közösségi programja-
ik megvalósításához 16 millió forint támogatási keretre pá-
lyázhatnak. 

Döntés született a 2008. évi társasházi pályázat kiírásáról: az el-
fogadott irányelvek szerint az önkormányzati forrásoknak úgy
kell hasznosulniuk, hogy a városkép érzékelhetõen javuljon.
Ezt úgy kívánják elérni, hogy elõnyben részesítik a homlokza-
tok és a tetõk felújítását, másrészt pedig igyekeznek nem elap-
rózni a rendelkezésre álló keretet (csak a 2,5 millió forintot
meghaladó összegû felújítások kapnak támogatást, minimum
1 millió forinttal).

Kamatmentes kölcsön a társasházaknak

A Budavári Önkormányzat a vissza nem térítendõ támogatá-
sok mellett most már kamattámogatással is ösztönzi a társashá-
zi felújításokat. A társasházak a korábbiakban is igényelhettek
a rekonstrukciós munkáikhoz kedvezményes kamatozású, ál-
lamilag támogatott hitelt, melyhez a kerület biztosította az óva-
déki betét összegét a hitel 20%-áig, maximum 5 millió forin-
tig. Mostantól azonban az önkormányzat az állami kamattá-
mogatáson felül fizetendõ kamatösszegeket is átvállalja, így a
társasházat kizárólag a banki ügyleti kamat terhelné: a hitel lé-
nyegében kamatmentes kölcsönként mûködhet, amelyhez a
szükséges „önrészt” az óvadék nyújtásával továbbra is a kerület
biztosítaná. 

Tavaly – mint arra a 2007-es beszámoló rámutatott – 136
társasház 46 millió forint vissza nem térítendõ pályázati támo-
gatást kapott a kerülettõl, melyhez a fõváros további 19,5 mil-
lió forintot biztosított. Idén a Budavári Önkormányzat 80 mil-
lió forintot különített el a vissza nem térítendõ támogatások és
a kamattámogatások fedezeteként.

Hosszas vitát követõen döntött a képviselõ-testület a saját
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának (SZMSZ) felülvizsgála-
táról. A felülvizsgálat során az SZMSZ egyes szakaszait a törvé-
nyi változások és a gyakorlati tapasztalatok alapján módosítot-
ták, továbbá a mellékletek és függelékek számát csökkentették
a könnyebb áttekinthetõség érdekében.

Az áfa-törvény változása miatt módosította a testület az okta-
tási és nevelési intézmények étkeztetését szabályozó helyi ren-
deletet, de változatlanul hagyták az étkeztetés díjait. A 2006.
közepe óta érvényben lévõ közterület-használati díjakat ugyan-
akkor - többek között a hirdetõtáblák, pavilonok, teraszok és
építési eszközök elhelyezéséért fizetendõ összegeket - az eltelt
idõ és az infláció figyelembe vételével 8-11%-kal megemelték.

Pályázat a közcélú feladatok támogatására

Az elmúlt év gyakorlatát folytatva idén is pályázat jelenik meg
a kerületi kisebbségi önkormányzatok kulturális programjai-
nak, a helyi közösségek kulturális, mûvészeti és sport tevékeny-
ségének, valamint a szociális, egészségügyi és gyermekjóléti ki-
egészítõ programok támogatására. Ezekre a célokra összesen
16 millió forint osztható szét. A pályázatok 2008. május 5-ig
nyújthatóak be, az elbírálás határideje 2008. május 31.

A képviselõ-testület döntött a közoktatási megállapodások
kiegészítésérõl. A közoktatási törvény legutóbbi módosításá-
hoz igazodva a Kolping Óvoda, a Szent Gellért és a Szent
Benedek iskola fenntartóival kötött támogatási szerzõdések-
ben rögzítették, hogy az intézményeknek biztosítaniuk kell a
maximális létszám 25%-ának megfelelõ I. kerületi gyermek
felvételét, illetve a felvételi kérelmek teljesítésénél elõnyben
kell részesíteniük a halmozottan hátrányos helyzetû gyerme-
keket. (A pályázati kiírásokat a 2. oldalon közöljük.)

A képviselõk egyhangúlag, ellenszavazat nélkül választottak
új igazgatót a Budavári Mûvelõdési Ház élére. A szavazáson
Marsi László, az V. kerületi Aranytíz Mûvelõdési Központ ed-
digi igazgató-helyettese kapott bizalmat. -d- 
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Pályázatok társasházaknak
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az el-
múlt évek gyakorlatához hasonlóan, 2008. évre pályá-
zatot írt ki a társasházas lakóépületek felújításának
pénzügyi támogatására. A 2008. évi pályázat célja,
hogy kizárólag azok a társasházak pályázzanak, akik
az épület közös tulajdonú utcai homlokzatának, vala-
mint tetõ- és bádogos szerkezetének felújítását kíván-
ják elvégeztetni. A kiírás feltételeinek teljesítése ese-
tén az épületek felújításához vissza nem térítendõ ön-
kormányzati támogatásban részesülhetnek. Ugyan-
csak pályázatot írt ki az önkormányzat a társasházak
által igényelhetõ felújítási hitelfelvétel támogatásához.

Leszerelték 
az óriásplakátokat
Régóta küzd a Clark Ádám téri foghíj telek tûzfalain
látható, a jóérzésû polgárok szépérzékét bántó óriás-
plakátok ellen Budavár Önkormányzata. Úgy tûnik,
végre pont kerülhet a majdnem három éve húzódó
ügy végére, ugyanis a kerület jegyzõjének jogerõs ha-
tározata alapján március 14-én eltávolították az enge-
dély nélkül kihelyezett reklámokat. 

Látogatható a Sziklakórház

Negyvenévnyi értelmetlen elzártság után végre meg-
nyitotta kapuit a Vár oldalába vájt katonai Szikla-
kórház. Március közepétõl belépõdíj ellenében bárki
végigjárhatja zegzugos folyosóit, eredeti állapotban
hagyott és viaszfigurákkal korhûen berendezett ter-
meit, bennük a mai napig mûködõképes egészség-
ügyi és technikai eszközökkel.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter - aki jelezve a rendezvény helytör-
téneti és közösségi jellegét, maga is
családjával érkezett a helyszínre –
rövid beszédében úgy fogalmazott,
hogy a jelenlévõk szokatlan kerületi
ünnepség tanúi. A köztéri rekonst-
rukciók után általában nem rendez-
nek nyilvános avatóünnepet, ezút-
tal azonban három olyan kerületi
utcadísz került vissza az eredeti he-
lyére, amelyeknek a második világ-
háború óta csak a nyomait láthat-
tuk. Az ostrom után a Palota út és a
Dózsa György tér torkolatában álló
obeliszkeknek, és a rajtuk lévõ ková-
csoltvas lámpatesteknek mindössze
a kõalapja maradt fenn. Az obelisz-
keket a közelmúltban újrafaragtat-
ta, és az eredetihez hasonló módon
villanyvilágítással látta el a Budavári
Önkormányzat, hogy a hangulatos
Palota út ugyanúgy tündökölhes-
sen, mint annak idején.

Az utcadíszek helyreállítását több
mint húsz évvel ezelõtt a Városvédõ
Egyesület kezdeményezte és ez az ak-
koriban a „megtûrt” kategóriába so-
rolt civil szervezet vetette fel a kan-
deláberek visszaállítását a Várban.
1989-ben a Tábor utca sarkán Wer-
ner Tibor kõfaragó mester a saját

költségén állította fel az elsõ kande-
lábert.  Nem rég kaptuk a hírt, hogy
a Budavárért emlékéremmel kitün-
tetett Werner Tibor két nappal ez-
elõtt elhunyt. (Az ünnepség résztve-
või egy perces csönddel adóztak az
önzetlenségérõl és jótékony segítsé-
gérõl ismert szakember emléké-
nek.)

A három obeliszk felújítására
több mint negyven millió forintot
költött az önkormányzat, de a ko-
rábban visszaállított négy kõoszlop-
pal együtt immár teljessé vált a
Palota utat kísérõ egykori díszítés. A
mai ünnepség annak a jele, hogy
olyan apróságoknak is tudunk örül-
ni, amitõl ápoltabbá, szebbé és eszté-
tikusabbá válik a környezetünk –
zárta köszöntõjét dr. Nagy Gábor
Tamás, majd a fanfár hangjai mel-
lett sorban felgyulladtak az obelisz-
keken elhelyezett lámpák.

Az ünneplõ gyülekezet a pomázi
tûzoltózenekart követve sétát tett a
három új obeliszk körül, majd az új
köztéri lámpák fényében, az önkor-
mányzat vendégeként egy pohár
forralt bor, üdítõ és kürtõs kalács
fogyasztása közben élvezhette a tár-
saságot.
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Obeliszkek a Dózsa György téren

Újra eredeti szépségükben láthatók a II. világháborúban megsérült utcadíszek 
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Nagykorú lett a Várfok Galéria, hiszen tulajdonosa, Szalóky Károly éppen ti-
zennyolc éve nyitotta meg kiállítótermét a vár aljában. Azóta a környéken
gomba módra szaporodnak a kortárs mûvészet bemutatótermei, és példás szak-
mai összefogással igyekeznek kialakítani a külföldi turisták számára is vonzó
budai galérianegydet. Képünkön El Kazovszkij alkotása.       (Bõvebben az 5.oldalon)

Várfok utcai kiállítások A képviselõ-testületi ülésen történt

Újabb támogatás a kerületi
társasházak felújításához

Március 29-én este – néhány perccel azt követõen, hogy bezártak a Budavári
Palota múzeumai, és a szürkületben lefelé kezdtek bandukolni a turisták –
elegáns tûzoltózenekar jelent meg a Dózsa György szobor mögött. Fekete
nadrágban és piros zubbonyban játszották a különféle indulókat, miközben
a környék lakói és a kíváncsi járókelõk egyre többen álltak meg e különös je-
lenet láttán. E békebeli gyülekezet tagjai rendhagyó esemény részeseivé vál-
tak: három új obeliszk avatásán vehettek részt.



Társasház felújítási pályázat 2008

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aazz  eellmmúúlltt  éévveekk  ggyyaakkoorrllaattáá--
hhoozz  hhaassoonnllóóaann,,  22000088..  éévvrree  ppáállyyáázzaattoott  íírr  kkii  aa  ttáárrssaasshháázzaass  llaakkóóééppüülleetteekk  ffeell--
úújjííttáássáánnaakk  ppéénnzzüüggyyii  ttáámmooggaattáássáárraa..  AA  22000088..  éévvii  ppáállyyáázzaatt  ccéélljjaa,,  hhooggyy  kkiizzáá--
rróóllaagg  aazzookk  aa  ttáárrssaasshháázzaakk  ppáállyyáázzzzaannaakk,,  aakkiikk  aazz  ééppüülleett  kköözzööss  ttuullaajjddoonnúú  uutt--
ccaaii  hhoommllookkzzaattáánnaakk,,  vvaallaammiinntt  tteettõõ--  ééss  bbááddooggooss  sszzeerrkkeezzeettéénneekk  ffeellúújjííttáássáátt
kkíívváánnjjáákk  eellvvééggeezztteettnnii..  AA  kkiiíírrááss  ffeellttéétteelleeiinneekk  tteelljjeessííttééssee  eesseettéénn  aazz  ééppüülleetteekk
ffeellúújjííttáássááhhoozz  vviisssszzaa  nneemm  ttéérríítteennddõõ  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ttáámmooggaattáássbbaann  rréésszzee--
ssüüllhheettnneekk..

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

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

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

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

felújítása;
f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévõ épületgépészeti berendezé-

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

g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az együtt jár az épület hõszi-
getelésének javítását vagy a baleset megelõzést célzó munkálatokkal,

h) felszíni csapadékvíz elvezetése,
i) villámvédelem.
Az Önkormányzat a hivatkozott rendelet szerinti hitelfelvételt óvadéki alap

rendelkezésre bocsátásával, ill. kamattámogatással is elõsegíti. Ezt a pályázatot
évente két alkalommal a Polgármester írja ki, melynek elsõ fordulójára május 9-
ig lehet pályázatot benyújtani.)

Az Önkormányzat által - vissza nem térítendõ támogatásra - ez-
úton meghirdetett pályázat feltételei az alábbiak:
A jelentkezés feltételei

1.  A jelen kiírás szerinti pályázat benyújtása. A pályázatot legkésõbb 2008.
május 9-én 12 óráig kell eljuttatni a Budavári Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájába (I. Kapisztrán tér 1., I. Attila út 12.). A jelent-
kezési adatlap itt szerezhetõ be.

2. Pályázni csak eddig el nem végzett munkára lehet.
A pályázathoz csatolni kell

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

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

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

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

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

6. Kivitelezõi árajánlatot a tervezett felújításról. A felújítási munka várható
költsége magában foglalhatja a kivitelezõi költségen kívül a mûszaki ellenõr
díját, és a statikai szakvéleményt.

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

1. Az Önkormányzat azokat a jelentõs felújítási munkákat kívánja támogat-
ni, melyek a városkép javítását (homlokzat, tetõ) segítik elõ.

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

3. A pályázat további indokolás nélkül elutasítható:
- ha az a jelentkezés feltételeinek nem felel meg, vagy
- ha a társasháznak tartozása van az Önkormányzat felé, vagy
- ha a társasház az Önkormányzat engedélye nélkül reklámhálót helyez ki.
4. Karbantartás illetve beruházás jellegû munka nem támogatható.
A pályázat elbírálása 2008. június 30-ig megtörténik, kivéve ha a Fõvárosi

pályázat beadási határideje ennél nem esik késõbbi idõpontra. A döntésrõl
minden pályázó írásbeli értesítést kap.
Az adható támogatás összege és kifizetésének módja

1. A vissza nem térítendõ felújítási támogatás összegére az összes körül-
mény mérlegelése alapján az Elbíráló Munkacsoport tesz javaslatot és azt a
Képviselõ-testület hagyja jóvá. A támogatás lehetséges összege: minimum
bruttó 1 millió Ft, maximum bruttó 3 millió Ft, azzal, hogy a támogatás össze-
ge nem lehet több a társasház által a felújítási számlán igazolt saját forrás ösz-
szegénél, és a felújítás összköltségének 40 %-át nem haladhatja meg.

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

3. A felújítási munkát a jelentkezési adatlap mellékletében, valamint a pá-
lyázat elbírálásáról szóló értesítõ levélben leírtak szerint kell lebonyolítani.
Amennyiben a társasház nem a lebonyolítási rend szerint teljesíti a felújítást,
abban az esetben nem illeti meg az odaítélt támogatás. Az elvégzett munkát
legkésõbb 2008. december 22-ig el kell számolni.

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

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

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

Az Önkormányzat a 12/2005 (VI.1.) sz. Kt. rendelete szerinti – hitelfelvétel
támogatásra óvadéki alap rendelkezésre bocsátásával, ill. kamattámogatás-

sal - a pályázatot a Polgármester évente két alkalommal írja ki ettõl a pályá-
zattól függetlenül, melynek elsõ fordulójára május 9-ig lehet jelentkezést be-
nyújtani. A vis maior esetekre egész évben folyamatosan lehet pályázni.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Felújítási hitelfelvétel támogatása

PPáállyyáázzaattii  kkiiíírrááss  ttáárrssaasshháázz  áállttaall  iiggéénnyyeellhheettõõ  ffeellúújjííttáássii  hhiitteellffeellvvéétteell  ttáámmooggaa--
ttáássááhhoozz  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüüllee--
ttéénneekk  1122//22000055..  ((VVII..11..))KKtt..  RReennddeelleettee  aallaappjjáánn..

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

a. az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegyzésre került, (ennek
hiányában a társasház alapító okiratát a Földhivatalhoz benyújtották), és

b. nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozással, a Budavári Ön-
kormányzatot megilletõ egyéb lejárt tartozással vagy a társasházközösség ál-
tal felvett hitel-tartozással, és

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

d. közgyûlési határozata alapján
felújítási alapot képez és a közgyûlés döntött – a pénzintézettõl igényelt köl-
csön visszafizetéséhez megfelelõ mértékû fedezetet nyújtó  – a felújítási alap
javára történõ befizetési kötelezettségrõl, avagy a megemelt közös költség fi-
zetésének kötelezettségét vállalta.

A támogatás kizárólag az alábbi még el nem végzett felújítási és korszerû-
sítési munkálatokhoz vehetõ igénybe:
1. a. az épület fõ tartószerkezeti elemeinek felújítása, alap megerõsítése, ta-
lajvíz elleni védelem,

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

leges felújítása;
f. az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévõ épületgépészeti berende-

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

g. homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az együtt jár az épület hõ-
szigetelésének javítását vagy a baleset megelõzést célzó munkálatokkal,

h. felszíni csapadékvíz elvezetése,
i. villámvédelem.

2. A támogatás kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott munkálatok el-
engedhetetlenül szükséges mértéket meg nem haladó kivitelezési és bonyo-
lítási  költségeinek fedezésére nyújtható
A támogatás mértéke és feltételei:

1. Az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke a pénzintézettõl igé-
nyelt és általa már jóváhagyott hitelösszeg 

a.) 20 %-ig terjedõ óvadéki betét, maximum 5 millió Ft, valamint 
b.) a hitelösszeget terhelõ banki kamat 
- 30 %-a, a hitel futamidejének elsõ 5 évében, 
- 65 %-a, a hitel futamidejének további 5 évében.
2.  Egy társasház egy évben belül csak egy alkalommal kaphat támogatást.
3. A társasház a Rendelet alapján újabb támogatást csak azt követõen

kaphat, amennyiben a pénzintézettõl korábban felvett kölcsönét már teljes
egészében visszafizette.

A támogatás idõtartama (futamideje) legfeljebb 10 év. (A vállalt idõtarta-
mot a társasház maga határozza meg.)
A pályázaton való részvétel módja:

A pályázat benyújtásának módja: az erre a célra rendszeresített nyomtat-
ványon, a szükséges mellékleteket csatolva.

A pályázat benyújtásának helye: Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (1014 Budapest I. Kapisztrán
tér 1.)

AA  ppáállyyáázzaattookkaatt  ffoollyyaammaattoossaann,,  22000088..  mmáájjuuss  99--ee  ((ppéénntteekk))  1122  óórrááiigg  lleehheett
bbeennyyúújjttaannii..
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 közzétételre.
A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyomtatvány Ügyfélszolgálati

Irodáinkon (Bp. I. Kapisztrán tér 1. és Bp. I. Attila u. 12. sz.) beszerezhetõ.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kérhetõ a Polgármesteri

Hivatal Vagyoni Irodájánál.
dr. Nagy Gábor Tamás

polgármester

Pályázat programok támogatására

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aa  22000088..  éévvii  kkööllttssééggvveettééssbbõõll
bbiizzttoossííttootttt  ppáállyyáázzaattii  kkeerreett  ffeellhhaasszznnáálláássáárraa  ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett  aazz  II..  kkeerrüülleettbbeenn
mmûûkkööddõõ  kkiisseebbbbssééggii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk,,  sszzeerrvveezzeetteekk,,  kköözzöössssééggeekk  kkuullttuurráálliiss,,
mmûûvvéésszzeettii  ééss  ssppoorrtt  tteevvéékkeennyyssééggéénneekk,,  vvaallaammiinntt  II..  kkeerrüülleettii  sszzoocciiáálliiss,,  eeggéésszz--
ssééggüüggyyii  ééss  ggyyeerrmmeekkjjóóllééttii  kkiieeggéésszzííttõõ  pprrooggrraammookk  ttáámmooggaattáássáárraa..  

I. A pályázat céljai: 
1. Olyan konkrét és ellenõrizhetõ, 2008. június 1. napjától 2009. január 31.

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

2.  Olyan kezdeményezések támogatása, melyek részt vállalnak az I. kerü-
leti lakosok szociális és egészségügyi, gyermekjóléti feladatainak 2008. évi
ellátásából a következõ témakörökben: egészségügy, egészségnevelés és
betegség-megelõzés, rehabilitáció, szociális segítségnyújtás, ifjúságvédelem,
gyermekjólét. 

II. Pályázatot nyújthatnak be:
- kisebbségi önkormányzatok,
- gazdálkodó szervezetek,

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

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

számára kínál szolgáltatást.
NNeemm  ppáállyyáázzhhaattnnaakk::

- az állam, az önkormányzat vagy más fenntartó alrendszereként mûködõ
intézmények,

- jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek illetve magánszemé-
lyek, ha nem mûködnek együtt befogadó szervezettel,

- azok, akik korábban az Önkormányzattól kapott pályázati támogatásuk-
kal nem számoltak el.

Támogatásban nem részesülhetnek, illetve nem jelölhetõk meg kötele-
zettségvállaló intézményként, akik:

- csõd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt állnak,
- önkormányzati forrásból juttatott támogatásra vonatkozó szerzõdések-

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

sükre áll.

III. Pályázati feltételek:
- a szociális, egészségügyi és gyermekjóléti kiegészítõ programok ese-

tén a pályázóknak vállalniuk kell a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az egészségügyrõl szó-
ló 1997. évi CLIV. törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglalt felté-
telek teljesítését.

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

megnevezését, címét, számlaszámát, felelõs vezetõjének nevét;
- cégbírósági bejegyzését (civil szervezet esetén)
- mûködési engedélyét a tevékenység folytatásához (vállalkozó esetén)
- amennyiben befogadó szervezetet vesznek igénybe, úgy annak megne-

vezését, címét, számlaszámát, felelõs vezetõjének nevét; 
- a pályázat lebonyolításáért felelõs személy adatait;
- a pályázati program célját, megnevezését, pontos helyszínét, idõpontját;
- a programon résztvevõk és a programot rendezõk számát;
- a program teljes költségvetését, ezen belül külön feltüntetve
- az általános forgalmi adót is tartalmazó összköltségét,
- a visszaigényelhetõ általános forgalmi adó összegét,
- a program végrehajtásához tervezett forrásokat, így:
- a saját forrásokat
- az önrész mértékét, ezen belül elkülönítve a rendelkezésre álló kész-

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

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

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

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

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

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

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

Pályázati információ: Koppányi Csabáné tel.:  458-3058.

V. Benyújtási határidõ: 2008. május 5.
A pályázatokat két egymástól elkülönített példányban, de egy borítékban a

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügy-
félszolgálati Irodáján (1014 Budapest Kapisztrán tér 1.) kell személyesen  be-
nyújtani a jelzett határidõ napján az ügyfélfogadás végéig (azaz 18.00 óráig). 

A lezárt borítékra kerüljön feltüntetésre: „Társadalmi szervezetek és köz-
célú feladatok 2008. évi pályázati támogatása”.

VI. Pályázatok elbírálása:
Elbírálási határidõ: 2008. május 31.
A pályázatokat az Elõkészítõ Munkacsoport javaslatára a Budapest I. kerü-

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

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

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

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

kumentálni.

VII. A támogatás folyósítása:
A támogatás folyósítása a támogatási szerzõdésben rögzített pénzügyi és

idõbeli ütemezésben történik. 
A támogatás folyósítása a szerzõdés szerinti idõpontig, ill. teljesítésigazolás

alapján a támogató utalványozása alapján a meghatározott elõirányzat terhé-
re, banki utalás útján közvetlenül a támogatott bankszámlájára történik.
Amennyiben a program összköltsége a tervezetthez képest a szerzõdéskötés
után csökken, a támogatási összeg is arányosan csökken.

A pályázónak a támogatás felhasználásáról 2009. április 15-ig kell elszá-
molnia részletes szakmai beszámoló és pénzügyi összesítõ benyújtásával.  

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

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Önkormányzati pályázatok
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budavári, az Újbudai és a Hegyvidék Önkormányzat Intézményfenntartó Társulása
(1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) pályázatot hirdet a Habilitációs Fejlesztõ Központ
(1118 Budapest, Ménesi út 16.) 

intézményvezetõi álláshelyének betöltésére.
Az intézmény tevékenységi köre:

Súlyosan és halmozottan sérült 3-18 éves korú fogyatékos személyek nappali ellátása, korai fej-
lesztés, fejlesztõ felkészítés.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása.
Pályázati feltételek:

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6. pontja szerinti szakirányú szak-
képzettség,

- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális in-
tézményi ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

- büntetlen elõélet.
A pályázathoz csatolni kell:

- a pályázó szakmai életrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amelynek a következõket kell tartalmaznia:
1. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések,
2. az épület adottságainak a figyelembe vétele,
3. a szociális szolgáltatás megszervezése a súlyosan és a halmozottan sérültek részére,
4. a kötelezõ oktatási feladatok teljesítése: korai fejlesztés és fejlesztõ felkészítés,
5. a tanköteles kor feletti gondozottak differenciált ellátásának a lehetõsége számolva az épület

adottságaival,
6. terápiás lehetõségek kidolgozása, fejlesztõ programok készítése,
7. a szakértõi bizottságok munkatársaival történõ kapcsolattartás,
8. az ellátottak lakóhely és intézmény közötti szállításának igény szerinti optimális megszer-

vezése.
- képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratokat, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyag-
ban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól,
újonnan létesített jogiszony esetén -a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
értelmében (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével- 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A vezetõi megbízás idõtartama: 5 év
A vezetõi megbízás kezdõ napja: 2008. július 1.
A vezetõi megbízás megszûnésének idõpontja: 2013. június 30-ig.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az annak végrehaj-

tásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben való közzétételtõl számított 30.

nap.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot írásban Molnár Gyula polgármesternek címez-

ve (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) kell benyújtani. 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 60 napon belül.  

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ Herkó Melindánál a 06-1-3723-423 tele-
fonszámon.

Régóta küzd a Clark Ádám téri foghíj te-
lek tûzfalain látható, a jóérzésû polgárok
szépérzékét bántó óriásplakátok ellen
Budavár Önkormányzata. Úgy tûnik,
végre pont kerülhet a majdnem három
éve húzódó ügy végére, ugyanis a kerület
jegyzõjének jogerõs határozata alapján
március 14-én eltávolították az engedély
nélkül kihelyezett reklámokat. 

Még 2005-ben jelent meg az elsõ reklám-
háló a világörökségi védelem alatt álló te-
rületen, közelebbrõl a Hunyadi János utca
1. szám alatti társasház Dunára nézõ tûzfa-
lán. A helyszín páratlan reklámértékkel
bír, hiszen nem lehet úgy ránézni a Clark
Ádám térre, az Alagútra, vagy éppen a
Budavári Palotára, hogy  ne kerüljön a lát-
ványban gyönyörködõ látóterébe a tûzfal-
ra kihelyezett óriásplakát. Nem véletlen,
hogy a kerület hatályos építési szabályzata
megtiltja a világörökség területén hirdeté-
sek elhelyezését. A rendelkezés szerint a
területen csak az adott épület architektú-
rájának ábrázolása, mûvészeti alkotás, reproduk-
ció vagy az épület funkciójához, a benne végzett
tevékenységhez kapcsolódó hirdetés jelenhet
meg. Egyetlen kivételt az állványzatok jelentenek,
ezeken az adott épület felújítását végzõ cég kismé-
retû reklámja megjelenhet. 

A Hunyadi János utcai ház falán megjelenõ
reklám egyetlen feltételnek sem felelt meg, ezért
az önkormányzat felszólította a társasházat, hogy
haladéktalanul távolítsák el az óriásplakátot.
Azóta húsz esetben rendelték el az illetékes ható-
ságok a bontást, a határozatok érvénybelépését
követõen azonban minden alkalommal újabb
plakát került ki a ház falára, ezzel pedig elölrõl
kezdõdött minden. Ráadásul a megbírságolt tár-
sasház kihasználva a fellebbezési lehetõséget,
több esetben fellebbezett vagy amire a határozat
végrehajthatóvá vált, újabbat helyezett ki, így a
büntetést is elkerülte. Idõközben a Fõ utca 4. szá-
mú, mûemléki védelem alatt álló ház tûzfalán is
megjelentek az óriásplakátok, így a Clark Ádám
téri foghíjtelek valóságos hirdetõtáblává vált. Ez
egyáltalán nem zavarta a telek gazdáját, aki az ön-
kormányzat többszöri kérésére sem tett feljelen-
tést birtokháborításért, holott nyilvánvaló volt,
hogy a reklámok felszerelése csak az egyébként el-
zárt területrõl volt lehetséges. 

Megelégelve az állandó fellebbezéseket, 2006
végén az önkormányzat tájékoztatta a közös kép-
viseletet ellátó céget, valamint a reklámokat kihe-
lyezõ vállalkozást, hogy eddigi ténykedésük kime-

ríti a rosszhiszemû ügyféli magatartás fogalmát,
ami miatt egymillió forintig terjedõ pénzbírság-
gal sújthatók. Miután ezen a jogcímen is megtör-
tént az elsõ bírságolás, a közös képviselet közgyû-
lést hívott össze, melyben felkérte a tulajdonoso-
kat a jogellenes tevékenység megszüntetésére. A
társasház közössége azonban másként döntött,
ezért a társasházban tulajdoni hányadot birtokló
önkormányzat bíróság elõtt támadta meg a hatá-
rozatot. Idõközben dr. Nagy Gábor Tamás pol-

gármester levélben tájékoztatta a reklámozó cége-
ket arról, hogy a terméküket reklámozó fóliát épí-
tési engedély nélkül, jogellenesen helyezték el.
Kérte, hogy gondolják át üzletpolitikájukat, a rek-
lámozók azonban továbbhárították a felelõsséget
a velük szerzõdésben lévõ reklámcégek felé. 2007
májusa óta a második kerület jár el hatóságként,
a hivatal októberben meghozott bontási határo-
zatában már a mindenkori reklám eltávolítására
szólította fel a társasház tulajdonosait. A döntés
minden egyes tulajdonosra kötelezõ érvényû,
ezért az elsõ kerületi önkormányzat eleget téve a
jogerõs határozatban foglaltaknak, március 14-én
leszereltette a reklámot. Mivel a második kerület
határozatában  nem egy nevesített, hanem általá-
ban a reklámhálók eltávolítását írta elõ, a jövõ-
ben, amennyiben újabb reklám jelenne meg a
Hunyadi János utcai társasház tûzfalán, az önkor-
mányzat tulajdonosként azonnal leszerelteti a
plakátot, a bontás költségeit pedig a társasház kö-
zösségére terheli. A sorozatos jogsértésekre hivat-
kozva egyébként a társasház közös képviseletét el-
látó cég idén március 12-i hatállyal felmondta a
házzal kötött szerzõdését.

A Clark Ádám téri foghíj egyik tûzfaláról tehát
eltûnnek a reklámok, a Fõ utca 4. alatti ház ügye
azonban kicsit bonyolultabb. Hiába bünteti meg
rendszeresen a társasházat az illetékes hatóság-
ként eljáró Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, a
plakátok ide is minduntalan visszatérnek. Az
épület közös képviselõje azzal védekezik, hogy a

társasház a tûzfalat nem reklámfelületként adta
bérbe. Szerzõdésükben az szerepel, hogy a felület
hasznosításához szükséges engedélyek beszerzése
a felület bérlõjének kötelessége. Március 14-én
errõl a tûzfalról is eltávolították a reklámhálót.
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Vonatkozó törvények és rendeletek
A BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee
1166//22000000..  ((VVIIIIII..  1155..))  KKtt..  sszz..  rreennddeelleettéévveell jóváhagyott
és a 23/2005. (XI. 3.) Kt. sz. rendelettel módosított
Budapest I. kerület Kerületi Építési Szabályzat 41.§
(8) bekezdésének b) pontja szerint:  „A világörökségi
védettségû (MJT) területen bármiféle az épülethez,
építményhez, vagy az azt körülvevõ állványzathoz
rögzített védõfelületen, ponyván az adott épület ar-
chitektúrájának 1:1 léptékû ábrázolása, illetve mûvé-
szeti alkotás, reprodukció ábrázolása történhet, to-
vábbá az adott felület 1/10-én az épület funkciójához,
vagy az ott végzett tevékenységhez kötõdõ reklám-
felület, hirdetés helyezhetõ el.”

**
A többször módosított BBuuddaappeessttii  VVáárroossrreennddeezzééssii  ééss
ÉÉppííttééssii  KKeerreettsszzaabbáállyyzzaattrróóll  sszzóóllóó  4477//11999988..  ((XX..  1155..))
FFõõvv..  KKggyy..  rreennddeelleettbbeenn  ((BBVVKKSSZZ--bbeenn)), az épületek
közterületrõl látható homlokzataira vonatkozó általá-
nos rendelkezését tartalmazó 11.§ (5) bekezdés alap-
ján: a világörökség területén, valamint a városkép
szempontjából kiemelt, a mûemléki és helyi védett-
ségû területeken, az ilyen védettség alatt álló építmé-
nyek környezetében: „az A0-ás (841x1189 mm), il-
letve ezt meghaladó ívméretû óriásplakát csak az
építési terület lehatárolására szolgáló ideiglenes kerí-
téseken helyezhetõ el.”

**
A KKöözziiggaazzggaattáássii  hhaattóóssáággii  eelljjáárrááss  áállttaalláánnooss  sszzaabbáállyyaaii--
rróóll  sszzóóllóó  22000044..  éévvii  CCXXLL..  TTöörrvvéénnyy  ((kkeett..)) szerint: (1) A
közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jó-
hiszemûen eljárni. (2) Az ügyfél magatartása nem irá-
nyulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntésho-
zatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.
Az ügyfél jóhiszemûségét az eljárásban vélelmezni
kell, a rosszhiszemûség bizonyítása a hatóságot ter-
heli. (3) A rosszhiszemû ügyfelet a hatóság eljárási
bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizeté-
sére kötelezheti, erre az ügyfél figyelmét fel kell hívni.
Az e törvényben meghatározott esetekben a kötele-
zettség vétkes megszegése esetén eljárási bírság ki-
szabásának van helye. (2) Az eljárási bírság legkisebb
összege esetenként ötezer forint, legmagasabb ösz-
szege - a 141. § (1) bekezdésében foglalt eltéréssel -
természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezet esetén pedig egymillió forint. (3) Az eljárási
bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség is-
mételt megszegése vagy más kötelezettségszegés
esetén ismételten is kiszabható.

Leszerelték az óriásplakátokat

Az ellenõrzés során bizonyítást
nyert, hogy a Budavári Labirintus
Kft. az Úri utca 9. szám alatti bar-
lang és mélypince-rendszerben
programszervezõ tevékenységet foly-
tat, amit saját internetes honlapján
(www.labirintus.com) nyilvánosan
reklámoz. Mivel a hatályos jogsza-
bályok által elõírt turisztikai tevé-
kenységre jogosító engedéllyel a cég
nem rendelkezik, a jegyzõ bezáratta
a látványosságot, amely így látogat-
hatókat sem fogadhat. 

A labirintus mindkét bejáratára
hatósági pecsétek kerültek, ezek el-
távolítása bûncselekmény, ezért sér-
tetlenségüket az önkormányzat el-
lenõrizni fogja. 

Mint dr. Deák Ferenc jegyzõ a
már lezárt barlangrendszer elõtt
megtartott sajtótájékoztatón kifej-
tette, az idei év elején lezárult az a
hosszú idõn át tartó személyiségjogi
per, melynek végén a Fõvárosi Ítélõ-
tábla kimondta, hogy a Budavári
Labirintus Kft. nem jogutódja a la-
birintus területén turisztikai tevé-
kenység folytatására 1983-ban enge-
délyt kapott szervezetnek. Ráadásul
az évek során az üzemeltetõ önhatal-
múan tovább terjeszkedett a bar-
langrendszerben, ezért birtokvédel-
mi eljárások is indultak a cég ellen.
A jegyzõ elmondta, hogy a Budavári
Labirintus Kft. szolgáltatásaihoz

nem csak az önkormányzat, hanem
a szakhatóságok, köztük a Környe-
zetvédelmi Minisztérium engedé-
lyét sem kérte meg, így gyakorlatilag
többszörösen megsértette az irány-
adó jogszabályokat. 

Adamkó Péter a Magyar Barlangi
Mentõszolgálat riasztásvezetõje fel-
hívta a figyelmet, hogy fokozottan
védett természeti értékrõl van szó,
amit eddig szakszerûtlenül üzemel-
tettek. Engedély nélkül foglaltak el
és építettek ki több mint nyolcszáz
méternyi barlangszakaszt, majd át-
alakították a természetes képzõdmé-
nyeket. Vendéglátó tevékenységet
folytattak, holott egyelõre az sem

tisztázott, hogy hova vezették el a
szennyvizet. 

Úgy fogadtak tömegeket a mély-
ben, hogy nem oldották meg sem a
temperálást sem a levegõcserét,
nincs forgatókönyv a vészhelyzetek
kezelésére, nem szervezték meg az el-
sõsegélynyújtást, sõt a szakszerû ve-
zetés sem biztosított. Minden föld
alatti tevékenységnek szigorú feltét-
elei vannak, ezeknek a labirintus
nem felelt meg, így egy rendes körül-
mények között még kezelhetõ vész-
helyzet is könnyen tragédiához ve-
zethetett volna. 

Erdélyi Gábor a Budavári Labi-
rintus Kft. ügyvezetõ igazgatója sze-
rint nem végeztek olyan típusú ke-
reskedelmi tevékenységet amihez
mûködési engedélyre lett volna
szükségük, ezért megfellebbezik a
döntést.  

K. Á.

Bezáratta a kerületi 
önkormányzat a vári labirintust

Törvényi kötelezettségének eleget téve, a Budavári Önkormányzat jegyzõje
március 17-én azonnali hatállyal bezáratta a budavári labirintust. A döntést
megelõzõ kereskedelmi igazgatási ellenõrzésen ugyanis kiderült, hogy a bar-
lang és pincerendszert üzemeltetõ Budavári Labirintus Kiállítás-szervezõ
Kft. nem rendelkezik a tevékenységéhez szükséges mûködési engedélyekkel. 

Költözik a posta
Eredményesen zárult a Krisztina körúti Postapalotára kiírt második pályázat, így új
helyre költözik Buda legnagyobb postája. Elsõ ütemben a kézbesítési tevékenység
került kihelyezésre a XII. ker. Városmajor u. 35-37. szám alá, ahol március 31-tõl
vehetik át a megadott címen valamilyen okból nem kézbesített vagy nem kézbe-
síthetõ ajánlott küldeményeiket a kerület lakói. Itt kerültek kialakításra a fiókbér-
leti, letéti és tömeges felvételi munkahelyek is, míg a hivatal többi szolgáltatása elõ-
reláthatóan július közepén költözik át a közeli MAMMUT Üzletházba. A posta ígére-
te szerint az áttelepülés nem okoz majd zavart az ügyfélforgalomban. A MAMMUT-
ban a kor elvárásainak megfelelõ nyitott ügyfélkapcsolati munkahelyeket, valamint
a gyors és folyamatos kiszolgálást elõsegítõ ügyfélhívó rendszert építenek ki. Lesz
fõpénztár, postabolt, és ügyféltárgyaló, illetve az országban elsõként a gyerekek
számára Mese-posta elnevezéssel a postai alaptevékenységeket játékos formában
bemutató helyiséget is kialakítanak. A Városmajor utcai telephely nyitva tartása:
hétfõtõl-péntekig 8-tól 20 óráig, szombaton 8-tól 14 óráig. 

Költözik a posta



Negyvenévnyi értelmetlen elzártság után
végre megnyitotta kapuit a Vár oldalába
vájt katonai Sziklakórház. Március közepé-
tõl belépõdíj ellenében bárki végigjárhatja
zegzugos folyosóit, eredeti állapotban ha-
gyott és viaszfigurákkal korhûen berende-
zett termeit, bennük a mai napig mûködõ-
képes egészségügyi és technikai eszközökkel. 

Számos érdekességet, technikatörténeti
kuriózumot rejt a hivatalosan a Szent
János Kórházhoz tartozó, de múzeummá
alakított egykori katonai kórház. Kõbe vájt
termeinek egy részében a katonai orvoslás
fejlõdését követhetik nyomon a látogatók

az 1848-49-es szabadságharctól a hideghá-
borúig, míg valamivel kisebb terület jutott
a második világháborút követõ idõszak
polgári védelmi eszközeit bemutató tárlat-
nak. A szabadságharc honvédeit kiszolgá-
ló, a kor egyik legjobban szervezett sebe-

sültellátását, az I. világháború bakáinak el-
látását, és a kapcsolódó propaganda tevé-
kenységet, a II. világháború alatt mûködte-
tett kórházat és annak legendáit, a hátor-
szágban ápolt sebesültek karácsonyát, a
megépített katonai bunker létesítményeit,
soha sem használt mûszereit, felszerelését
és a bunker máig üzemképes mûszaki he-
lyiségeit. 

A majd kétezer négyzetméteren nyolc-
van élethû viaszfigura kelti életre a múltat,
ezzel Közép-Európa legnagyobb panopti-
kuma jött létre a sziklakórházban. Sebesült
48-as honvédek, elsõ és második világhá-
borús bakák, német katonák és persze az
egészségügyi személyzet népesíti be a kór-
termeket. Vannak, akik az ágyakon feksze-
nek, másokat éppen kötöznek, vagy mûte-
nek. Vérrel átitatott kötések, fájdalmas ar-
cok mindenütt. És persze a korabeli eszkö-
zök, amik döntõ többsége ma is üzemké-

pes. Például a röntgen-
gép, amin összesen egy fel-
vétel készült, az egykori
gondnok férjének eltört
ujjáról. De mûködnek a
vegyvédelmi berendezé-
sek, a harcigázszûrõ-rend-
szer, a sugárzásmérõ, a
légkondicionálás és a ha-
talmas áramfejlesztõ dí-
zelmotorok. Ez utóbbia-
kat egyébként a Tóth Ár-
pád sétányról az egyik vi-
rágágyásban elrejtett csõ-
vezeték segítségével töl-
tötték fel üzemanyaggal.
Hogy megtévesszék az el-
lenséget, a virágokat lo-
csoló átalakított lajtos ko-
csival végezték el a mûve-
letet. Persze az álcázásnak

nem sok értelme volt, hiszen a második vi-
lágháború alatt jó néhány német katona
fordult meg a kórházban, így aztán a szövet-
ségesek valószínûleg mindent tudtak a tit-
kosnak hitt föld alatti bunkerkórházról. 

Érdemes tüzetesebben szemügyre venni
a telefonközpontot, az autombunkert, a
kórtermeket és a mûtõket, a kiszolgáló lé-
tesítményeket, valamennyi szigorú rend-
ben sorakozó tárgyat. Dermesztõ a felisme-
rés: minden úgy néz ki, mintha csak egy
perccel ezelõtt hagyta volna el a személyzet,
az egész teret belengi a háború vérfagyasztó
lehelete.

Mégis talán éppen ezért érdemes elláto-
gatni leginkább a sziklakórházba, mert a
ma embere csak itt érti meg igazán mit is je-
lent a háború a mindennapokban. 

Cím: Budapest, I. kerület, Lovas út 4/c.
További információ: www.sziklakorhaz.hu.
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Kiss Ilona grafikusmûvész szerencsés em-
ber, hiszen tanárai a XX. század végének
mesterei voltak: Haiman György, Szántó
Tibor, Kass János adtak mûvészi és erkölcsi
tartást. Az elmúlt évtizedekben rangos ha-
zai és külföldi kiállításokon szerepelt; nem-
zeti könyvtárunk több díszkiadványát is õ
tervezte meg. Törékeny szépségû munkáit a
precizitás, a finom vonalvezetés, a minõség,
a nõiesség apró jeleit ragyogtató saját stílus
jellemzi.

A Csalogány utcában, havas esõben ázó,
virágos barackfák közelében friss Munkácsy-
díjáról és terveirõl kérdeztem.

- Nagyon örültem a díjnak. Kicsit meg is
hatódtam - mondja boldogan. - Volt egy idõ-
szak az életemben, amikor azt gondoltam,
csak akkor találnak meg a kollégák, ha vala-
mit csinálni kell, szervezni vagy elõkészíteni.
A jutalmazáskor mindig mások jutnak az
eszükbe. A Munkácsy-díj nagy becsben van a
mûvészek körében. Ezt a szakma adja, tehát
nem függ semmilyen politikai hatalomtól,
döntéstõl, képzõmûvészekbõl és mûvészet-
történészekbõl álló zsûri állítja össze a neve-
ket. Errõl tudtam már korábban is, ilyen ér-
telemben nem volt meglepetés. Várja az em-
ber a döntést, és sokévi szomorúság után
egyszer csak elérkezik a legboldogabb pilla-
nat! Úgy érzem, személyemben a könyves
szakmát érte megtiszteltetés, ezért is vagyok
rá nagyon büszke.
sEbben az évben több évforduló is van.

Elõször is a Biblia éve. Néhány esztendõt
visszatekintve, sok fontos kiállítás volt: a
Széchényi Könyvtárban a Múlhatatlan
Könyv, amit én szerveztem, és személyesen is
több megjelenésem volt, Miskolcon és
Frankfurtban a nemzetközi vásáron, ahol
évek óta szerepelek. Legutoljára a Német
Nemzeti Könyvtár megvásárolta két kis mû-
vészkönyvemet, ami óriási megtiszteltetés
számomra.
sHa visszatekint, hány év munkáját ismerték el?

Jaj, rengeteg, én ki sem merem mondani.
Hetvenkilencben diplomáztam, most két-
ezer-nyolc van, hát... hosszú és küzdelmes
évtizedeket jutalmaztak a kitüntetéssel.
Végül is azért szép ez, mert széles mûfaj a
könyvészet, ebbe belefér a klasszikus terve-
zés, a borító, a tipográfia, egészen a könyv-
tárgyakig.

sFedezett-e föl új költõt, új verset?
Vannak aktualitások, mint most a Petõfi ki-
állítás, felkérések, ahogy egy német gyûjtõ
tette nem olyan régen nagy meglepetésem-
re. Vett tõlem egy könyvet, és rendelt egy
másikat is. Akiket nagyon szeretek, azokat
próbálom követni. A magyar köl-
tõk, írók rendre ott vannak kézkö-
zelben... Nekem a francia és a né-
met, a két nyelv és kultúra az, ami ál-
landó érdeklõdésemhez tartozik.
Az utóbbi idõben több francia kor-
társ szerzõt fedeztem föl. Az egyik
Jean-Pierre Crespel, akinek a verseit
feldolgoztam, a másik Jean-Paul
Delamotte, akit szintén nagy kedv-
vel ültettem át mûvészkönyvbe.
Van egy Belgiumban élõ, franciául
író költõ, Claire-Anne Magnes, aki-
nek magyar vonatkozása is van, sok
magyar költõt fordított anyanyelvé-
re. Számít a személyes találkozás, s
az is, hogy  Balassi Bálintot fordítot-
ta. Rátaláltam Fulviáról címû versé-
re, ami ma is a szívem csücske, egy
gyöngyszem, s ezt kifejezetten az én
kedvemért fordította franciára,
hogy tudjak egy kétnyelvû kötetet
készíteni.
sA költõk látták az elkészült munkáit?

Boldogok voltak, szinte ugráltak az
örömtõl. Emlékszem, Jean-Pierre,
mikor meglátta, egészen meghatódott, mert
nem gondolta, hogy ilyen komoly dolog szü-
letik belõle.
s Sokszor megkongatták a vészharangot a Gu-
tenberg galaxis felett. Hogyan látja, megmarad?

A könyv múlhatatlan! Nagyon fontos a szá-
mítógép, segíti a munkánkat. Én rögtön
használni kezdtem, mert nekünk a doku-
mentumok elõállításánál nélkülözhetetlen.
Magához a grafika készítéséhez nem haszná-
lom, arra megvannak a profi szakemberek...
A könyv halálában nem hiszek, és az sem
igaz, hogy nem olvasnak az emberek. Ol-
vasnak, csak másként. Nem úgy, mint a gye-
rekkorunkban, vagy még régebben. Ma fel-
szaporodtak a címek, sokféle könyvet adnak
ki, és az ízlés is sokszínû lett. A határok fella-
zulásával, a jövés-menés a nyelvek között azt
hozta, hogy érdeklõdünk egymás kultúrája
iránt. Ettõl én nem félek. Tudni kell válasz-

tani, tudni kell nemet mondani, hogy mivel
érdemes eltölteni az idõnket, mert ebbõl
van a legkevesebb.
sMunkásságával kapcsolatban elfogadja a re-
neszánsz elkötelezettséget, hogy humánumot
tisztelõ mûvész?

Igen. És úgy érzem, ez ma is igaz. Tevé-
kenységemben a könyvnek mindig nagy sze-
repe volt, és ez meg is marad. Szimbolikussá
lett az életemben, egészen a plasztikáig vit-

tem a róla való gondolkodásomat. A könyv
betölti mindennapjaimat, és remélem, a jö-
võben is így lesz: szépet és értékeset adhatok
az embereknek.
s Erdély nagy költõnõje, Hervay Gizella mond-
ta: a fájdalmat úgy lehet elviselni, ha megoszt-
juk valakivel. És a boldogságot?

Mondogattam édesanyámnak, hogy apa is
örült volna ennek, a nõvérem is, ha élnének,
és mások, akik nincsenek velünk. Kétszeres
öröm volt, hogy õ jelen lehetett. Gondoljon
bele, egy nem szakmabeli, aki nagyon érzé-
keny ember, felneveli a gyerekét, és az
Munkácsy-díjat kap. Elõtte azon töpreng-
tem, hogyan mondom el neki, hogy örömé-
ben ne kapjon szívrohamot. Felkészültem,
vettem virágot, elvittem az értesítõ levelet, s
ahogy a kérdésben megfogalmazta, szétosz-
tottam boldogságomat.

Fenyvesi Félix Lajos

Petõfi Sándor
a Márai Szalonban

Ha március, akkor kulturális körökben nem lehet más a té-
ma, mint Petõfi - különösen, ha születésének éppen 185-dik,
és a forradalomnak 160-dik évfordulóját ünnepeljük. A hó-
nap utolsó keddjén a Márai Szalon törzsközönsége annak le-
hetett tanúja, hogy Kiskõrösön milyen különleges hagyomá-
nyokat ápolva-teremtve gondozzák a Petõfi-kultuszt. 

Az alkalmi kiállítás muzeális értékû darabjait ezúttal Kispálné
Lucza Ilona, a kiskõrösi Petõfi Szülõház és Emlékház igazgató-
nõje, valamint Lupták György evangélikus lelkész mutatta be.
A tárlóban egy hatvan évvel ezelõtt megnyitott különleges
emlékkönyv kapott helyet. A forradalom és szabadságharc
centenáriumának tiszteletére az 1948-as esztendõt emlékév-
vé nyilvánította az akkori kormány, amelynek tagjai január 1-
jén látogatást tettek Kiskõrösön. A Petõfi emlékbizottság által
a múzeumnak adományozott emlékkönyv elsõ oldalán töb-
bek között Rákosi Mátyás, Dinnyés József, Kéthly Anna,
József Jolán, Darvas József és Tildy Zoltán, valamint az intézõ-
bizottság tagjainak aláírása olvasható. Az igazgató asszony el-
mondta, ezt az emlékkönyvet nem vezették tovább, ám az al-
bumnak létezik egy párja, amelybe több évtized óta feljegyzik
a múzeum történetének jelentõs eseményeit, a kiállítás-meg-
nyitókat és  rendezvényeket. 

A másik dokumentumot, amelyet egyébként évente csak
egyszer láthat a nagyközönség, Kiskõrös evangélikus lelkésze
hozta magával. A féltett kincset:  azt a keresztelési anyaköny-
vet, amelyben ott olvasható Petrovics Sándor neve, a helyi
egyházközség õrzi. 

A házigazda Szigethy Gábor kérésére Kispálné Lucza Ilona
elsõsorban azokról a helyi tradíciókról mesélt, amelyekkel si-
kerül ébren tartani Petõfi kultuszát. Ezek közé tartozik az
ezüst serleg hagyománya. A több mint egy kilogrammos
ezüst serleg az 1920-as években került a múzeumba. Új sze-
reppel ruházták fel, amikor kitalálták, hogy Szilveszter éjsza-
káján kiveszik a tárlóból, és a város polgármestere a serleget
tartva a következõ év kulturális terveire vonatkozó fogadal-
mat tesz. Ez az eskütétel szerves része annak a kulturális ese-
ménysorozatnak, amely Kiskõrösön minden év Szilveszterén
délutántól hajnalig tart. Elõször a január 1-jén született gye-
rekek kapnak a nevükre kiállított Petõfi-kötetet, majd a mú-
zeumban nyílik alkalmi kiállítás. Este vidám színpadi pro-
dukció várja az érdeklõdõket, akik a szülõház elõtt ünneplik
az éjfélt. Késõbb irodalmi megemlékezést tartanak, ezt köve-
ti a polgármesteri serleges fogadalomtétel.  Az éjszakát öku-
menikus áhítat zárja, és ez az az egyetlen alkalom, amikor
Lupták lelkész úr elõveszi a keresztelési anyakönyvet.

Az igazgató asszony ezt követõen a szalon vendégeit szemé-
lyesen invitálta a kiskõrösi múzeumba, amely az év bármely
szakában látogatható. Elmondta, hogy a szülõház elsõsorban
autentikus berendezésével fogja meg a látogatókat. A 18. szá-
zadi épület elsõ szobája a család bútorait õrzi, nyitott kémé-
nyes konyhájában korabeli edények láthatók, az udvari te-
rem a kiskõrösi tartózkodás és a keresztelés relikviáit, doku-
mentumait mutatja be. A szülõház udvarán ma is látható a
jégverem, és itt áll a világ elsõ köztéri Petõfi-szobra is. A gyûj-
temény elsõsorban a Petõfi-kultuszhoz kapcsolódó verskéz-
iratokkal és levelezéssel  gyarapodik. A család ajándékaként
egyik ritka kincsük az a köszönõlap, amelyen Herczegh
Ferenc, a Petõfi Társaság egykori elnöke megköszöni Hrúz
Ádámnak - Petõfi nagybátyjának -, hogy a tulajdonában lévõ
ládát és asztalt fölajánlotta a múzeum számára.

Az emlékházat szoborpark veszi körül, ahol tizennégy -
Petõfit is - mûfordító, elismert külföldi költõ portréja látható. 

A Márai Szalon harmadik vendége Frittmann János, a
kunsági borvidékrõl érkezett. Rövid bemutatkozásként el-
mondta, a Frittmann névvel jelzett soltvadkerti borok csalá-
di vállalkozásban készülnek és a cégben a Frittmann testvé-
rek mellett az egész család szerepet vállal. Generációkra visz-
szamenõen szõlõtermesztéssel, borászattal foglalkoznak, a
két legifjabb fiú is borászatot tanul. Az 1987 óta mûködõ vál-
lalkozás 40 ha saját szõlõültetvénnyel rendelkezik. A 2007.
Év borásza úgy vélte, hogy ez a cím nemcsak neki, hanem az
egész kunsági borvidéknek szól, amely korábban nem tarto-
zott a favoritok közé. Az utóbbi idõszakban azonban sok te-
hetséges fiatal munkájának is köszönhetõ, hogy egyre több
díjnyertes bort ad ez a környék. A minõségrõl az összejövetel
végén a szalon vendégei is meggyõzõdhettek.  r. a.

„A könyv múlhatatlan”
Beszélgetés Kiss Ilona grafikusmûvésszel Munkácsy-díja kapcsán

Mosolygós és kedves, mintha nem is itt élne a gyûlölködõ világban. Végtelen szeretettel be-
szél mesterségérõl, egész életét meghatározó könyvrajongásáról. Mindehhez rendíthetetlen
hit és optimizmus társul.

Látogatható a Sziklakórház

A sziklakórház és bunker két szakaszban,
1939-1944-között, illetve az ötvenes évek
végétõl 1962-ig épült. Elõször 1944. feb-
ruár 23-án nyitották meg, mûködését a
János kórház és a Vöröskereszt biztosította.
Az 1956-os forradalom idején civilek és
katonák százait látták itt el, majd a követ-
kezõ évben rövid ideig rabkórházként mû-
ködött tovább. A hidegháború éveiben a
sziklakórház biztosította volna a kórházi
ellátást termonukleáris vagy vegyi támadás
esetén. Közel háromszáz fõnek nyújtott
volna teljes védelmet 72 órára. A teljes el-
zárhatóság érdekében saját víztartályok-
kal, áramfejlesztõvel, levegõ és vízszûrõvel
látták el. Mivel az atombomba okozta su-
gárzásnak nem tudott volna ellenállni, a
hatvanas évektõl kezdve értelmetlenné vált
további korszerûsítése. Mégis folyamatosan
karbantartották, kijelölt személyzetének
állandó készenlétben kellett állnia.

Akár egy igazi mûtõben



A Várfok Galéria különleges rendez-
vények sorozatával ünnepli születés-
napját, közöttük az elsõt március 20-
án koraeste tartották. Három hely-
szín: a Várfok és az XO Termek, vala-
mint a kettõt összekötõ Galéria 19
szabadtéri tárlat is új kiállítással je-
lentkezett. A háromból kettõ temati-

kusan is kapcsolódik egymáshoz, hi-
szen a zárt terekben bemutatott alko-
tások összefoglaló címe: Kép a kép-
ben. A rendhagyó tárlatokra a galé-
ria által felkért mûvészek a grafika és

a fotó kapcsolatából, a dimenziók já-
tékából, illetve a tükrözõdés és sok-
szorosítás problematikájából választ-
hattak mûvészeti, esztétikai, optikai
koncepciót, tematikát és technikát.

Az XO teremben azon külföldi, il-
letve nemzetközi hírû hazai mûvé-
szek munkái láthatók, akik az elmúlt

években önálló kiállítással is jelent-
keztek a Várfok Galériában. Több-
ségük ezúttal friss, személyes hangú,
sajátos módon megszólító alkotást
készített a születésnapi tárlatra. Szo-

tyory László Titkos találkozó címû
képe például egy Goya-festményt
idéz,  feLugossy László kisvillákból,
tálcából és egy bõrszíjból állított ösz-
sze kollázst, míg aatoth franyo egy fa-
li dobozba applikált zongorával idézi
a tárlat címét: Kép a képben. Mel-
lettük  Csiszér Zsuzsi, Gyõrffy László,
Martin C. Herbst, Herman Levente,
El Kazovszkij, Francoise Gilot, Mu-
lasics László, Nádler István, Ray
Monde, Rácmolnár Sándor, Regõs
István, Rozsda Endre, Szirtes János,
Ujházy Péter, Várady Róbert és Se-
bastian Weissenbcher mának szóló
festményei, grafikái, illetve egyéb
technikával készült mûvei mutatják
a kortárs trendeket.

Az utca túloldalán, a Várfok te-
remben a néhány hónapja megnyílt -
ugyancsak ehhez a tulajdonosi kör-
höz kötõdõ - pesti Spiritusz Galé-
riában kiállító mûvészek munkái-

nak tárlata látható. Andreas Berde,
Dobribán Fatime, Énzsöly Kinga,
Kaszás Réka, Mara Kinga Villõ, Pod-
maniczky Ágnes, Siegmund Ákos,
Töttös Kata, Trieb Zsuzsa és Verebics
Katalin a fiatal generációhoz tartoz-
nak. A Várfok a már befutott, „nagy
nevek” mellett ezúttal lehetõséget kí-
nál új tehetségek felfedezéséhez is.

A két tárlattal egy idõben, szabad
téren nyitották meg a Galéria 19 kiál-
lítását, amely a Meghökkentõ mesék
címet viseli. A Várfok utca fáit körül-
ölelõ üveglapokra kortárs képzõmû-
vészek munkáiból válogatott 56 alko-
tás reprodukciója kerül fel. A szabad-
téri kiállítás anyaga Roald Dahl külö-
nös, groteszk világát idézi.

A kiállítások április 19-ig láthatók
a Várfok utca 11. és 14. szám alatt,
keddtõl szombatig 11-tõl 18 óra kö-
zött. 

roj

Azokban az idõkben, amikor Weygand Tibor
Lajtai és Zerkovitz slágereit énekelte a Horváth-
kertrõl és a Vén Tabánról, még minden és min-
denki boldognak látszott – legalább is a képesla-
pokon. A Várnegyed Galéria március 20-án nyílt
kiállítása ezt a régen letûnt, idilli világot idézi fel.

Fehér Ferencet, a „Czakó” igazgatójaként és spor-
tolóként több ezer gyerek, szülõ és pedagógus is-
meri a kerületben, de vajon hányan ismerik a lo-
kálpatrióta, képeslapgyûjtõ Fehér Ferencet, aki-
nek Budai képeslapok címû tárlata már a megnyi-
tó pillanatában elvarázsolta, és a múltba röpítette
az érkelõdõket. 

A kiállítást megnyitó dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester Fehér Ferenc „titkának” ismerõje-
ként beavatta az érdeklõdõket, hogy a képeslapok
tulajdonosa másfél évtizede gyûjti az I. kerület do-
kumentumait. Ami kezdetben csak ártatlan hob-
binak tûnt, az késõbb költséges szenvedéllyé vált.
A kollekció ma már helytörténeti jelentõségû.
Végignézve a felvételeken szembetûnõ, hogy
mennyi feladat vár ránk – folytatta a polgármes-
ter. Elveszett épületrészek, díszek, harmonikus te-
rek tûnnek fel a képeslapokon. Jó érzés tudni,
hogy elõdeink milyen szép környezetben éltek, és
tragikus arra gondolni, hogy milyen hihetetlen
pusztítást végzett a második világháború budai
csatája. Ha ma kezünkbe veszünk egy képeslapot,
azzal is láthatóvá válik, hogy mennyire megválto-
zott a világ. Napjaink SMS üzeneteinek nincs nyo-
ma, elvesznek az éterben. Vajon az utánunk jövõk
mit fognak elõvenni, ha eltûnnek a képeslapok, és
velük együtt a memoárirodalom? Mégis reményt
kínál e gyûjtemény, hiszen Üdvözlet a Várne-
gyedbõl címmel, egyszer talán megjelenhet egy al-
bum a falakon látható lapokból – zárta szavait dr.
Nagy Gábor Tamás.

Fehér Ferenc úgy fogalmazott, gyûjtõként egyre
jobban vágyott arra, hogy a világörökséggé nyilvá-
nított városrészt megörökítse és bemutassa az itt
élõknek. Tudatosan válogatta anyagát, és komoly
kutatómunkát végzett, hogy a megnyitó alkalmá-
ból felvázolhassa a postai levelezõlap közel másfél-
száz éves történetét. 

A tárlat megnyitóján Weszely Ernõ tangóhar-
monika-játéka korhûvé és idillivé varázsolta a
hangulatot. A Várnegyed Galériában bevezetés-
ként néhány régi rekvizitum fogadja a látogatót,
köztük az Országos Általános Kiállítás gyönyörû
plakátja 1885-bõl, egy köteg színházjegy, az Új
Idõk címû lap, és egy gyógyszeres doboz, amelyben
felirata szerint egykor Tetanus-Antioxiumot tar-
tottak. Ha megmerítkeztünk az „ánti világban”, a

képeslapokból szerkesztett tematikus tablók segít-
ségével képzeletbeli sétát tehetünk a Vérmezõn,
ahol egykor a tereplovaglást gyakorolták, a Hon-
véd szobor, a levéltár és a Pénzügyminisztérium
környékén, megcsodálhatjuk a Nagyboldog-
asszony templom különbözõ korokból származó
rajzait, fényképeit, majd a turulmadarat és Mátyás
kútját. Megpihenhetünk a Víziváros éttermeiben:
a budai Vigadóban, a Várkert Kioszk teraszán, a
Krisztinaváros vendéglõiben és kocsmáiban.
Szabadon átkelhetünk a Duna hídjain, hogy a
pesti korzóról tekintsünk fel a királyi várra. 

A tárlat egyik összeállítása „Levéltitkok” cím-
mel néhány hátára fordított lapból áll; ezek között
megmosolyogtató az az üzenet, amelyben a „zon-
gorakisasszony” számára Wagner Lohengrin vagy
Tanhauser lemezfelvételét kívánják megvásárolni
használt állapotban, „nem drágán, de jó karban”. 
A további képeslapok között ott vannak a vesztesé-
geink is, köztük az ostromdúlta palota, és a ledóze-
rolt Tabán - ez utóbbit Helling Ferenc és Zórád
Ernõ festményei szerencsére képeslapokon is
megörökítettek számunkra. 

Könnyen megjósolható, hogy a sporttelep és a
napközis tábor lelkes látogatói, a Budai képeslap-
ok címû kiállítás sikere nyomán hamarosan pos-
tai levelezõlapok áradatával lepik meg az intéz-
ményvezetõ urat.
A kiállítás április 11-ig, keddtõl szombatig 11 és

18 óra között tekinthetõ meg a Batthyány utca 67.
szám alatt. Rojkó A.
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Fehér Ferenc másfél évtizede gyûjti a budai képeslapokat

BLSz közgyûlés
A Budavári Lakosok Szövetségének (BLSz) rendes
közgyûlése 22000088..  áápprriilliiss  88--áánn,,  kkeeddddeenn  1177  óórraakkoorr
lleesszz  aa  VVáárrnneeggyyeedd  GGaalléérriiáábbaann (Batthyány u. 67.), az
alábbi tárgysorozattal: 1. elnöki beszámoló,  2. tag-
felvétel, 3. döntés kirándulásról, 10.000,- Ft/fõ
elõleg befizetésével; 4. egyebek (javaslatok, indít-
ványok).

Határozatképtelenség esetén új, megismételt
közgyûlést hívnak össze 17.30 órára, mely, a meg-
jelentek számától függetlenül, határozatképes lesz. 

Szepesfalvyné Bodócsi Eszter, a BLSz elnöke

Elõadás a Lánchíd Körben
A Lánchíd Kör következõ összejövetele április 24-
én, ccssüüttöörrttöökköönn  1177  óórraakkoorr  lleesszz  aa  LLiitteeaa  KKöönnyyvveessbboolltt
ééss  TTeeaasszzaalloonnbbaann (Hess András tér 4.). Téma: A bu-
davári német polgárság története. Elõadó: Major
Gyula történész, a Budavári Német Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke. Hambuch Vendel: A németek a
Várnegyedben és a környékén címû, német-ma-
gyar nyelvû könyvének bemutatója. Az elõadást
megelõzõen 16.30-kor virágot helyeznek el a Szent
György szobornál (a Schulek-lépcsõnél).

Új vezetõ a mozgássérült 
szervezet élén
A Budavári Mozgássérült Szervezet márciusi klub-
napján új vezetõt választottak.  A szervezet élére
Osztraticzky Erzsébet került, elérhetõsége: 06-20-
532-0985. A klubnapokat változatlanul minden hó-
nap második keddjén 14 órától tartják a Budavári
Mûvelõdési Házban (I. ker., Bem rakpart 6.) A kö-
vetkezõ kklluubbnnaapp  mmáájjuuss  1133--áánn  lleesszz. Mindenkit sze-
retettel várnak.

Könyvbemutató a Liteában
A Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat és a
Litea Könyvesbolt szeretettel várja a kerület lakóit
áápprriilliiss  88--áánn,,  kkeeddddeenn  1177..0000  óórraakkoorr kettõs könyvbe-
mutatóján: Benedek Katalin: Mûvészek és alkotá-
sok I-II., Dávid Csaba: Város és költõje. Mindkét mû-
vet az Argumentum Könyvkiadó jelentette meg a
BÖKÖ támogatásával. Bemutatja: Kürthy András.
Közremûködik: Bardócz Orsolya és Merza Krisztina.
Helyszín: I. ker., Hess András tér 4.

Szerb húsvéti ünnepség a Tabánban
A Budavári Szerb Kisebbségi Önkormányzat, a bu-
dapesti szerb gimnázium, a budapesti és a százha-
lombattai szerb pravoszláv egyházközösség, a bu-
dapesti szerbség - tabáni barátaikkal együtt - min-
den évben felelevenítik a gazdag szerb pravoszláv
hagyományokat és húsvéti  ünnepséget tartanak.
Idén áápprriilliiss  1199--éénn  aa  ttaabbáánnii  sszzeerrbb  kkeerreesszzttnnééll  1144  óórraa--
kkoorr kezdõdik az ünnepség, majd a Tabáni Múzeum-
ban  látják vendégüla résztvevõket. 

Litea Könyvesbolt és Teaszalon
(Budapest, I. Hess András tér 4.)

ÁÁpprriilliiss  1144--éénn,,  hhééttffõõnn  1177  óórraakkoorr a Várbarátok kö-
rének klubestje. Téma: A Vár barlangjai. Elõadó:
Ferenchalmy Katalin építész. Minden érdeklõdõt
szívesen látnak.

Octogonart Galéria 
(Budapest, I. Várfok u. 7-9. Tel.: 201-6959)

Pál Kepenyes (Mexico) szobraiból és ékszereibõl
nyílt kiállítás. Megtekinthetõ: 2008. április 26-ig
keddtõl-szombatig, 10-18 óráig. 

Még lehet csatlakozni!
Márciusban írásbeli Mátyás-vetélkedõ indult a
FSZEK I. kerületi Vízivárosi olvasótermében. A ver-
senyben más kerületekben lakó vagy tanuló gyere-
kek is részt vehetnek. Az általános iskolásoknak és
a középiskolásoknak is feladatlapokat kell kitölteni.
Minden feladatlapon mindössze 10 kérdés és egy
szorgalmi feladat található. A könyvtárban lévõ
könyvekbõl valamennyi kérdés megválaszolható. A
verseny sikere érdekében mehetnek egész osztá-
lyok könyvtárbemutatóra, de egyénenként, illetve a
tanárok is átvehetik az olvasóteremben a feladatla-
pokat a nyitva tartás idejében: hétfõ: 10-16, kedd,
péntek: 13-19 óráig. Cím: Fõ u. 11-13. Telefon: 225-
1231. AA  lleeaaddáássii  hhaattáárriiddõõ  22000088..  mmáájjuuss  2200..  kkeedddd  ((1133--
1199  óórrááiigg))  - az olvasóteremben. A legjobbak könyv-
jutalmat és oklevelet kapnak. A nyertesek neve a
könyvtár honlapján is olvasható lesz. Szeretettel
várják a jelentkezõket.

A Déryné Bisztró 
a legígéretesebb kávéház
A Kávéházak.hu portál idén ötödik alkalommal tet-
te közzé a legjobb kávéházak listáját. A legjobb 100
magyarországi kávéház mellett a portál idén három
díjat osztott ki. Az „Év Kávéháza 2007” díjat az V.
kerületben található Gerlóczy Kávéház nyerte el. Az
elmúlt évek kávéházi fejleményeire válaszul a zsûri
további két díjat hozott létre. A „Legígéretesebb Új
Kávéház” címet a budai Déryné Bisztró (I. ker.,
Krisztina tér 3.), a „Legjobb Láncszem”-nek járó dí-
jat pedig a kecskeméti California Coffee Company
nyerte el. Ez utóbbival a szervezõk idén bevonták a
versenybe a piacon egyre nagyobb súllyal szereplõ
kávézóláncokat is.

RövidenUtazás a múltba

Három kiállítás – egy megnyitó 
Nagykorú lett a Várfok Galéria, hiszen tulajdonosa, Szalóky Károly éppen 
tizennyolc éve nyitotta meg kiállítótermét a vár aljában. Azóta a környéken
gomba módra szaporodnak a kortárs mûvészet bemutatótermei, és példás
szakmai összefogással igyekeznek kialakítani a külföldi turisták számára is
vonzó budai galérianegydet.   

Kép a képben - Rozsda Endre festménye

Meghökkentõ mesék címmel nyílt szabadtéri tárlat a Várfok utcában

A régi Tabán - Zórád Ernõ festménye képeslapon

Az Országos Általános Kiállítás plakátja 1885-bõl



Nemrég két új élelmiszerbolt is
létesült az I. kerületben. Már-
cius 20-án a Naphegy téren nyílt
meg a CBA. A magyar üzletlánc
új, kerületi boltja rendezett kör-
nyezetben és alacsony árakkal
várja az embereket. Bár a bolt
alapterülete nem túl nagy, közel
3500 féle termék kapható.      

Lassan egy éve, hogy a Nap-
hegy téren lévõ közért bezárt.
Nyáron dõlt el, hogy Magyar-
ország vezetõ élelmiszer kiske-
reskedelmi lánca, a magyar
CBA vásárolja meg a boltot.
Jelentõs beruházással korszerû,
az európai követelményeknek
megfelelõ élelmiszerboltot ala-
kítottak ki. Nem csupán a bolt
újult meg, a beruházók figyel-
met fordítottak a környezet ren-
dezésére is. Többek között meg-
tisztították a környezõ gazos ré-
zsût és új burkolatot helyeztek el
az üzlet elõtt.

A Várban élõknek eddig sok
gondot okozott a bevásárlás, a
korábbi boltok árszínvonala,
áruválasztéka és a kiszolgálás
milyensége is sok kívánnivalót
hagyott maga után. Március 27-
én azonban megnyílt a CBA a
Tárnok utca 22-24. szám alatt,
ahol felújított környezetben,
bõséges áruválasztékkal és ala-
csony árakkal várják a vásárló-
kat.

Alig néhány hónapja, hogy a
Budavári Önkormányzat képvi-
selõ-testülete ellenszavazat nél-
kül úgy döntött, a magyar üzlet-
lánccal, a CBA-val köt bérleti
szerzõdést a Tárnok utcában lé-
võ üzlethelyiség mûködtetésé-
re. Az önkormányzat számára –
mint azt Nagy Gábor Tamás

polgármester a megnyitón el-
mondta – fontos szempont volt,
hogy olyan bolt létesüljön a
Várban, amely biztosítja az itt
élõk számára az alapvetõ élelmi-
szereket, és garantált árszínvo-
nallal dolgozik. 

Ezzel a bolttal immár ötre nö-
vekedett a kerületben lévõ
CBA-üzletek száma, a Kriszti-
naváros kivételével minden tör-
ténelmi városnegyedben léte-

sült már egy-egy bolt. A polgár-
mester szerint mindez azt bizo-
nyítja, hogy a 100 százalékos
magyar tulajdonban lévõ üzlet-
hálózat meg tudta vetni a lábát a
multinacionális kereskedelmi
láncok mellett, s mára prosperá-
ló céggé változott. - Csak tuda-
tos fogyasztói döntéssel lehet
életben tartani a magyar kiske-
reskedelmet, a magyar vállalko-
zásokat, amelyek új munkahe-
lyeket teremtenek - hívta fel a fi-
gyelmet Nagy Gábor Tamás.

Baldauf László, a CBA elnö-
ke a megnyitón elmondta, fõ
feladatuknak tekintik a Várban
élõk gyors és udvarias kiszolgá-
lását. Ugyanakkor kiemelt fi-
gyelmet fordítanak a turisták ki-
szolgálására is. Az új üzlet kiala-
kítására a CBA 125 millió forin-
tot fordított, s a jövõben elvég-
zik a külsõ portál tatarozását is. 

A Tárnok utcai boltban nem
csupán vásárolni lehet, de az
emeleten hangulatos kávézót és
cukrászdát is kialakítottak.  
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma:

06-80-204-275

A hosszan tartó 
szerelem titka

Örök vitatéma, hogy vajon meddig
képes egy férfi és egy nõ lángolni
egymásért? A kutatások szerint 2-
4 év után már nem termelõdik az a
hormon, amely a „rózsaszín kö-
döt” gerjeszti. Ez azonban nem is
baj, mert a rózsaszín köd eltakarja
elõlünk a valóságot, és szeretni
csak az igazi, valóságos embert le-
het, különösen akkor, ha a rózsa-
szín ködöt már elfújta a szél.

- „Sose gondoltuk volna, hogy
ennek a nagy szerelemnek vége
lehet. És most 8 év után már nem
találjuk a régi érzelmeinket!”- hall-
juk sokszor.

Bármelyik oldalról nézzük, a
tartós szerelem akadályokba üt-
közik. Akár fiziológiai, akár pszi-
chológiai szempontból, mind a két
esetben megmagyarázható, hogy
bizonyos idõ után pszichésen a te-
lítõdés állapota következik be. Az
idegrendszer néhány év után kifá-
rad, de azok a párok, akik igazán
szeretik egymást, képesek újra-
éleszteni az érzelmeket, és vissza-
állítani, reprodukálni a szerelmet.

Az idegi, pszichés túlterheltsé-
gen át lehet lendíteni egymást, mi-
vel a legtöbb esetben nem egy-
szerre vannak a párok tagjainál a
mélypontok. Így a szeretetteljes, jó
kapcsolatban élõk képesek egy-
mást „kihúzni a gödörbõl”.

A kapcsolati telítõdés szerintem
ahhoz hasonlítható, mint amikor
egy filmet többször nézünk meg
egymás után. Természetszerûleg
elõbb-utóbb unalmasnak találjuk.
Képzeljük el, hogy egy 10-15 éves
házasság vagy kapcsolat során kb.
ötezerszer látjuk egymást, és eb-
bõl nem is mindig a legelõnyösebb

pozícióban, öltözékben. (pl. fárad-
tan, nyûgösen, gondokkal teli, bo-
rostásan, gyûrött pizsamában,
arcpakolással stb.) Ez már önma-
gában is komoly lelki erõfeszítést
kíván a kapcsolat szinten tartására
minden pártól.

- „Régen annyit beszélgettünk,
mindent megbeszéltünk egymás-
sal. Mostanában csak hallgatunk,
szinte elmegyünk egymás mel-
lett!”

Régi vesszõparipám, hogy bizo-
nyos idõ után a párok szellemi, in-
tellektuális, lelki, érzelmi és szexu-
ális fejlõdése más-más irányban és
ütemben alakul. Ez önmagában
nem volna baj, ha az elõbb leírtak
alapján egymást segítik. A közös
cél a szeretet, szerelem megtartá-
sa! A baj ott kezdõdik, amikor ez a
fejlõdés annyira eltérõ ütemû lesz,
hogy a párok kommunikációjuk-
ban már meg sem értik egymást.

A közhiedelemmel ellentétben
ellentétes érdeklõdésû emberek
nagyon jól tudnak együtt élni hosz-
szú távon. Mivel saját hiányossága-
ikat a másik kiegészíti, mindig lesz
beszédtémájuk, és el tudják egy-
mást varázsolni tudásukkal. Nem
kell azonos érdeklõdés a szere-
lemhez, az odafigyelés, gondosko-
dás sokkal fontosabb, és persze az,
hogy magunkra is igényesek le-
gyünk.

Van egy tévhit: a férfiaknak nem
csak a szexre van szükségük, ha-
nem a szeretõ gondoskodásra is.
Mivel õket is anya nevelte - szere-
tettel - ezt nyíltan, vagy rejtve sze-
retnék megkapni a kapcsolatban
is. A nõknél pedig belép a „jó apa”
mintája is, így mind a ketten elõre
kódolt múltbéli magatartásmintá-
kat ültetnek át jelen életükbe is.

Azt is tudni kell, hogy az erõseb-

bik nem 40-42 évesen lesz érett
igazán, míg egy nõ 27-29 évesen.
Így amikor gyerekük születik, a nõ
gyakran elköveti azt a hibát, hogy
figyelmébõl keveset szentel a baba
édesapjának. Pedig a férj is „gye-
rek” még, akinek hasonlóan törõ-
désre van szüksége, mint a kicsi-
nek.

A legfontosabb, hogy egy férfi
nõnek tudja tekinteni a párját évek
múltán is, a nõ pedig férfinek a sze-
relmét. Ehhez az kell, hogy a fele-
ség vonzó és kívánatos, a férj pedig
aktív maradjon. Mivel a szexualitás
szerves része a párkapcsolatnak,
tenni kell azért, hogy a vágy egy-
más érintése iránt ne apadjon el.

Nagyon fontos az is, hogy intel-
lektuálisan hasonló szinten legye-
nek. Sok esetben a férfinek ügyel-
nie kell arra, hogy a nõ ne hagyja le
értelmi fejlõdésben, ugyanis a
gyengébbik nem gyakran sokkal
gyorsabban fejlõdik. Ezért az sem
hátrány, ha a férfi a hagyományok-
hoz híven intellektuálisan jóval a
nõ elõtt jár, és így mindig fel tud-
nak nézni rá. Ez is egyik alapja le-
het a tartós, jó kapcsolatoknak.

dr. Sebestyén Tamás pszichológus

Lélekgyógyász

Az ingatlan adatai
Helyrajzi szám: 7591. Az ingatlan területe: 3. 232 m2.

Az épület a Mészáros utca - Kosciuszkó Tádé utca -
Krisztina körút által határolt tömbben helyezkedik el kö-
zel a Krisztina térhez. Fekvésébõl eredõen a város bár-
mely pontjáról könnyen elérhetõ, tömegközlekedési,
infrastrukturális ellátottsága jó.
Az épület adatai

Az épület többszintes, hagyományos szerkezetû, alá-
pincézett, magastetõs oktatási intézmény. Szintek szá-
ma: 4. Pince szint 419 m2, földszint 857 m2, I. emelet 617
m2, II. emelet 629 m2. Jelenleg 472,5 m2-t a Farkas
Ferenc Alapfokú Mûvészoktatási Intézmény használ. A
határolófalak téglából készültek, a nyílászárók kapcsolt,
gerébtokos ablakok. 

Közmûvek: víz, villany, gáz, központi fûtés. Az épület
fûtési rendszere kétcsöves szivattyús melegvízfûtés, ön-
töttvas radiátorokkal. A fûtési hõigény biztosítása a
Szilágyi Erzsébet Gimnázium közelmúltban felújított,
korszerû üzemû kazánházából távvezetéken van bizto-
sítva. A hõenergia mérésének biztosítása megoldott.
Pályázati feltételek

A bérbeadás idõtartama: 5 év határozott idõ + 5 év
elõbérleti jog. Bérleti díj minimális összege:
1.500.000.- Ft/hó+ÁFA, mely minden évben a január
1-jén közzétett jegybanki alapkamat mértékével emel-
kedik. Pályázati biztosíték: 300.000.- Ft, mely után a
kiíró kamatot nem fizet. 

A nyertes pályázó elsõ alkalommal fizetendõ bérleti
díjába a biztosíték összege beszámításra kerül, illetve
egyéb esetben 15 napon belül visszautalásra kerül.

Az ingatlan a jelenlegi, megtekintett állapotában kerül
hasznosításra. A mûszaki állapotra vonatkozó részletes
információk beszerzése a pályázó feladata, bérbeadó a
mûszaki állapotra vonatkozó, mûszeres vizsgálaton vagy
számításon alapuló szakvéleménnyel nem rendelkezik.

Pályázónak saját költségén vállalnia kell az épület fel-
újítását, a rendeltetésszerû használathoz szükséges fel-
tételek megteremtését, továbbá szükséges építési és
szakhatósági engedélyek megszerzését.
Felújítási munkák

- Az épület nyílászáró szerkezeteinek felülvizsgálata
szükséges, a kapcsolt gerébtokos ablakok egy része hõ-
szigetelõ üvegezéssel került kialakításra, viszont a tok és
a nyílószárny közötti szigetelés nem készült el, ezt pótol-
ni szükséges. Azokon a helyeken ahol nem készült hõszi-
getelõ üvegezés ott azok elkészítése szükséges.

- A tantermekben lévõ pvc burkolat felújítandó.

- A festés és mázolási munkák elvégzése szükséges.
- Az épület fûtési rendszerének gazdaságos üzemel-

tetéséhez a teljes fûtési rendszer felújítása, rekonstruk-
ciója szükséges.

- A meglévõ gépészeti berendezések megfelelõek.
- Az elektromos érintésvédelmi felülvizsgálat elvég-

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

üzemeltetéssel összefüggésben a pályázat tárgyát ké-
pezõ ingatlan semmilyen módon nem terhelhetõ meg.
A pályázatra beküldött ajánlatnak 
tartalmaznia kell

- a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kiírás feltétele-
it elfogadja, vállalja az épület saját költségén történõ fel-
újítását, 

- vállalja az iskola rendeltetésszerû használatát, kar-
bantartását, illetve ezek költségeit, valamint a használat
idõtartama alatt a tulajdonost terhelõ kötelezettségeket,

- a Pályázó ajánlatát a bérleti díj összegére,
- a megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogo-

sultság igazolását,
- az ajánlattevõ eddigi tevékenységének ismerteté-

sét, szakmai referenciáit.
A pályázat benyújtásának helye és módja

Az ajánlatokat a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Ügyfélszolgálati Irodájához (1014 Bp. Ka-
pisztrán tér 1. földszint) kell benyújtani a pályázati bizto-
síték befizetésének igazolását mellékelve 2008. április
21-e, 10 óráig, 3 példányban, zárt borítékban, magyar
nyelven. 

A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat zártkö-
rûen, közjegyzõ jelenlétében bontja fel.
Egyéb információk

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázók-
tól további információkat kérjen be, szükség esetén má-
sodik fordulót tartson, a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

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

Ha a nyertes pályázó a szerzõdést a kiértesítést kö-
vetõ naptól számított 15 napon belül önhibájából nem
köti meg a biztosítékot elveszti és a kiíró a soron kö-
vetkezõ pályázót hívja fel a szerzõdéskötésre.

Az ingatlan megtekintésére a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat GAMESZ Intézményével (tel:
225-2448) történt elõzetes egyeztetés alapján bejelen-
tés van lehetõség.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Pályázati felhívás

XXXII. Bárdos Lajos Zenei Hetek
2008. április 5-június 15.
Április 6-án, vasárnap a 10 órai sszzeennttmmiissee  kkeerreettéé--
bbeenn..  BBáárrddooss  LLaajjooss::  MMiissssaa  TTeerrttiiaa. Helyszín: Budavári
Nagyboldogasszony Templom. Éneklik a fesztivál ven-
dégkórusai. 

1122..1155  óórraa  kkoosszzoorrúúzzááss  BBáárrddooss  LLaajjooss  ssíírreemmlléékkéénnééll a
Farkasréti Temetõben. Összkari mûvek: Bárdos:
Aeterne Rex és Tábortûznél. 

1177  óórraakkoorr  nnyyiittóó  hhaannggvveerrsseennyy  II. Helyszín: Magyar
Tudományos Akadémia Kongresszusi Terme (Budapest
I., Országház u. 28.) Közremûködõ együttesek: Pro
Musica - Püspökhatvan és Aszód Város Kórusa. Ve-
zényel: Pál Lajosné. Anima Kórus - Budapest. Vezényel:
Balogh Anikó. Nagy István Kamarakórus - Maros-
vásárhely (Románia) Vezényel: Kovács András. Kodály
Zoltán Daloskör - Galánta (Szlovákia) Vezényel: Józsa
Mónika. VASAS Mûvészegyüttes Alapítvány Vass Lajos
Kórusa. Közremûködnek: Herczenik Anna - szoprán
szóló, Baja Mónika - zongora. Vezényel: Somos Csaba.
Összkar: Bárdos Lajos (Márkus Miklós): Tábortûznél.
Nõi, férfikari hangverseny

Április l2-én, szombaton 18 órakor. Helyszín:
Csokonai Mûvelõdési Központ nagyterme (XV. ker.
Eötvös u. 64-66.)

ÁÁpprriilliiss  1177--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1177  óórraakkoorr:: ÉÉnneekkllõõ  IIffjjúússáágg
DDíísszzhhaannggvveerrsseennyy. Helyszín: Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium díszterme (XI. ker. Villányi út 27.) Köz-
remûködnek: Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola
Kórusa. Vezényel: Blazsek Andrea és Gere György. Franz
Schubert Gyermekkar - Zselíz (Szlovákia). Vezényel:
Horváth Géza. Hunyadi Gyermekkar. Vezényel: Büttner
Hedvig. Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
Vegyeskara - Budakeszi. Vezényel: Fodor András. Cisz-
terci Szent Imre Gimnázium Vegyeskara. Vezényel:
Farkas Mária. Hunyadi Véndiák Kórus. Vezényel: Se-
bestyénné Farkas Ilona.
Április 26-án, szombaton

1199..1155  óórraakkoorr::  MMuussiiccaa  SSaaccrraa  HHaannggvveerrsseennyy.. Helyszín:
Krisztinavárosi Plébániatemplom(I. ker., Mészáros u.1.)
Közremûködnek: Bárdos Lajos Ifúsági Kamarakórus.

Vezényel: Koncz Erika. Vox Hungarica Nõi Kar. Vezényel:
Döbrössy János. Mûvészeti vezetõ: Markovich Judit.
Albinoni Kamarazenekar. Vezényel: Zsigmond Balassa.
Összkar: Zsigmond-kori töredék: Surrexit Christus ho-
die… Vezényel: Döbrössy János.

Örmény Kultúra Hete 
2008. április 17-25.

Április 17. csütörtök. Helyszín: Magyarok Háza
(V. ker., Semmelweis u. 1-3.) Bartók terem és Bethlen
Gábor Galéria. 

1177  óórraakkoorr::  ÖÖrrmméénnyy  ggyyöökkeerrûû  kkééppzzõõmmûûvvéésszzeekk  ttáárrllaattaa..
Kiállító mûvészek: Bocsák Krisztina, Fábián Gyöngyvér,
Gajzágó Donáta, Gopcsa Paula, Gross Arnold, Gyulai
Líviusz, Jankovics Marcell, Losonczi Lilla. 

1188  óórraakkoorr:: A XX. század elsõ népirtása - ffoottóókkiiáállllííttááss
megnyitó. A kiállítások május 15-ig tekinthetõk meg.

ÁÁpprriilliiss  1188..  ppéénntteekk.. Helyszín: II. ker. Polgármesteri
Hivatal Házasságkötõ Terem (II. ker., Mechwart tér 1.)

99--1199  óórraa között - Örmény filmnap. Örmény filmek ve-
títése non stop. Házigazda: Bacsó Zoltán operatõr.

ÁÁpprriilliiss  1199..  sszzoommbbaatt.. Helyszín: Ferencvárosi Mûve-
lõdési Központ (IX. ker., Haller u. 27.)

99--1155  óórraa  „„333355  éévvee  MMaaggyyaarrhhoonnbbaann”” - erdélyi örmény
közösségek konferenciája, örmény kórusok bemutatko-
zása. 1177  óórraakkoorr:: Örmény arcok, örmény szemek – fotó-
kiállítás. A kiállítás megtekinthetõ május 5-ig.

ÁÁpprriilliiss  2200..  vvaassáárrnnaapp.. Helyszín: Örmény Katolikus
Templom (XI. ker., Orlay u. 6.) 1166..3300  óórraa GGyyáásszzmmiissee az
Örmény Genocídium áldozataiért. Közremûködik a
Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Kórus. Kiállítás:
Az Örmény Katolikus Templom és Plébánia építésének
dokumentumai

ÁÁpprriilliiss  2222..  kkeedddd.. Helyszín: Budapesti Kamaraszínház
Ericsson Stúdió (VII. ker., Asbóth u. 20.)

1199  óórraakkoorr:: NNeellllii  SShhaahhnnaazzaarryyaann::  KKeerreesszzttúútt - monod-
ráma.

ÁÁpprriilliiss  2233..  sszzeerrddaa.. Helyszín: Magyar Kultúra Ala-
pítvány Díszterme (I. ker., Szentháromság tér 6.)

1199  óórraakkoorr:: Alex Száva: Ó, barátom - OOvv  ppaarreeggaamm  eerr--
ddééllyyii  öörrmméénnyy  nnééppddaallookk..

Programok

Új üzletek a kerületben

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet 
a Bp. I. Kosciuszkó Tádé u. 3. szám alatti iskolaépület határozott idejû bérbeadására A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédõ

Egyesület március 15-én és 16-án rendezte meg
az idényt nyitó országos tájfutó versenyét - a 45.
Tavaszi Spartacus Kupát. A Vértes legszebb ré-
szén, a Gánt melletti erdõségben közel 700 táj-
futó küzdött az elsõségért. A 10 évestõl a 70 éve-
sig, minden kategóriában sok induló volt, és
mindegyikben izgalmas, szoros küzdelmet vív-
tak a versenyzõk. 

Az idõjárás kegyes volt a rendezõkhöz és a ver-

senyzõkhöz, mert tavaszi napsütésben, kellemes
melegben futhattak a résztvevõk. A jó hangulatú
verseny végén, a 43 kategória díjait Monspart
Sarolta, az egyesület társadalmi elnöke - az 1972-
es tájfutó világbajnok - adta át. 

Az egyesület hagyományos versenyével meg-
kezdõdött a tavaszi versenyévad. Mostantól júni-
usig minden hétvégén, az ország legszebb pontja-
in méri össze tudását a tájfutó mezõny. 

V. L. 

Tájfutó verseny a Vértesben

Megnyílt a Naphegy Csemege

CBA a Várban 



IInnggaattllaann

HILL-ESTATE INGATLANIRODA 
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkeerree--
ssüünnkk  iiggéénnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéétteellrree  ffii--
zzeettõõkkééppeess  üüggyyffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,
GGyyoorrss  ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS..  ÜÜggyyffééllffooggaaddááss  eeggyyeezztteetteetttt  iiddõõ--
ppoonnttbbaann..  TTeell..::  221122--22665566;;  0066--3300--99554455--779977..

14 ÉVE FOLYAMATOSAN mmûûkkööddõõ INGAT-
LANIRODA kkeerreess--kkíínnááll  eellaaddóó--kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt..
TTeelljjeesskköörrûû,,  ggyyoorrss,,  kkoorrrreekktt  üüggyyiinnttéézzééss..  TTeelleeffoonn::  331155--
00003311;;  0066//3300--99444400--008888,,  ee--mmaaiill::  aammaaddeexx@@aaxxeellee--
rroo..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  ELADÓ-KIADÓ
LAKÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,
221122--22113366,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu,,  wwwwww..wwaagg--
nneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

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

MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  ssttaabbiilliittááss  1155  éévvee..  
PILLÉR INGATLANIRODA.

FFoollyyaammaattoossaann  kkeerreessüünnkk  ttõõkkeeeerrõõss  üüggyyffeelleeiinnkknneekk  
llaakkáássookkaatt..  TTeelljjeesskköörrûû  kkoorrrreekktt  üüggyyiinnttéézzééss..  

TTeell..::  0066--7700--222299--11441122;;  332266--66117799..

BBpp..  II..  Tóth árpád sétányon 40 m2-es 1 szoba étkezõ-
konyhás, másfél szobássá alakítható központi fûtéses la-
kás (örök) eladó. Ára: 27 Mio Ft. Tel.: 06-70-617-2908.

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

RRaakkttáárrhheellyyiisséégg eladó a Naphegyen. Összközmûves,
közvetlen az utcáról megközelíthetõ raktárhelyiség el-
adó. 17 m2. Tel.: 788-4018.

II..  BBuuddaaii  Várban 80 m2-es, 2 szobás, I. emeleti, belsõ-
kert felé nézõ önkormányzati, felújított lakás örökbérle-
ti joga elcserélhetõ vagy eladó a kerületben, 1+2 félszo-
ba, garázs elõny. Tel.: 3560-438; 06-30-2307-037.

II..  LLoovvaass úton eladó egy 65 m2-es, nagyteraszos és egy
120 m2-es nagypolgári luxuslakás, gyönyörûen rekonst-
ruált századfordulós villaépületben. Tel.: 06-30-567-
3003 www.ingatlan.com/sbdynamic

PPaannooppttiikkuumm  kkiiáállllííttááss  ccéélljjáábbóóll  ffoorrggaallmmaass  hheellyyeenn  hhee--
llyyiissééggeett  bbéérreellnnéékk  mmiinn..  8800  mm22--tt..  ppiinnccee  iiss  mmeeggffeelleell..
TTeell..::  0066--3300--222277--22227722..  

VVáárrbbaann  78 m2-es, 1,5 szobás, különleges hangulatú,
igényesen felújított öröklakás eladó. Irányár: 49 Mio Ft.
Tel.: 06-70-237-9030; 201-9475.

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

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

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii vagy eltartási szerzõdést kötnék idõs
személlyel. 70.000,- Ft/hó. Tel.: 06-20-3233-154.

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

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

FFõõ utcában a Lánchídnál II. emeleti 2 szoba, személy-
zeti szobás 80 m2-es lakás irodának és rendelõnek is al-
kalmas eladó 22 Mio Ft-ért. Tel.: 06-20-208-5456. 

II..  kkeerr.. Logodi utcában 72 m2-es 1+2 félszobás, cirkós,
panorámás V. emeleti (liftes) lakás 29,9 Mio Ft-ért el-
adó. Tel.: 201-9475; 06-70-237-9030.

RREENNOOVVOO Ingatlaniroda: budai (Várnegyed, Víziváros,
Hegyvidék) és belvárosi (V.-VI.) ingatlanok eladása, ki-
adása. Tel.: 224-20-90; 06-20-449-6900; info.reno-
vo@chello.hu; Várjuk jelentkezését!

KKrriisszzttiinnaavváárroossii belsõ kétszintes, átlagos állapotú te-
raszos lakás liftes házban eladó. Tel.: 06- 20-518-6689.

CCiittaaddeelllláárraa nézõ, gyönyörû panorámás legfelsõ eme-
leti, igényes megoldásokban gazdag polgári lakás eladó.
Tel.: 06-30-945-2299.

VVáárr alatti, igényes belsõépítészeti megoldásokkal fel-
újított legfelsõ emeleti, 72 m2-es, 1+2 félszobás lakás el-
adó. Ár: 39,9 Mio Ft. Tel.: 06-30-825-7169.

TTaabbáánnrraa nézõ 2,5 szobás felújítandó, napfényes,
egyedi fûtéses, 100 m2-es emeleti lakás eladó 32 Mio
Ft-ért. Tel.: 06-30-825-7159.

LLooggooddii utcában csendes, felújítandó, 87 m2-es, 2 szo-
bás polgári lakás szép házban eladó 27 Mio Ft-ért. Tel.:
06-30-825-7168.

II..  NNaapphheeggyyeenn a Tabánnál, a Budai Várra panorámás
74 m2-es 2,5 szoba hallos + 2 erkélyes (+ 7 m2), egyedi
gázfûtéses azonnal beköltözhetõ öröklakás közös nagy
napozóterasszal eladó. Irányár: 39,5 M Ft. Wágner Iroda
Tel: 212-2136, 0630/488-2203 e-mail: wagner-
a1@chello.hu.

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

II..  BBuuddaaii  Várban, karbantartott 7 lakásos házban, a
Mátyás templomra panorámás, 59 m2-es, 1,5 szoba
hallos, jó állapotú, összkomfortos, dongaboltozatos bel-
terû lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 22 M Ft.
Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Krisztina körúton – a Mikó utca közelében
– klasszikus jó állapotú polgári belméretû épületben lé-
võ 144 m2-es, 3,5 szoba hallos, 2 erkélyes, emeleti,
egyedi gázfûtéses öröklakás eladó, mely 2 generáció-
nak, irodának vagy rendelõnek is kiválóan alkalmas.
Irányár 39,9 M Ft. Wágner Iroda Tel: 212-2136, 06-
30/488-2203 e-mail: wagnera2@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - reprezentatív, felújított épületben, 114
m2-es elegáns, nagypolgári, 2,5 szoba hallos, I. emeleti, cir-
kófûtéses, jó állapotú, napfényes lakás örökbérleti joga
átadó. A nappali közel 50 m2-es elegáns szalon jellegû.
Csereérték irányár: 39 M Ft. Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Naphegyen - a Gellérthegy utcában -
klasszikus polgári épületben lévõ a Gellérthegy felé pa-
norámás, erkélyes 72 m2-es 3 szobás (1 amerikai kony-
hás nappali + 2 szoba) egyedi gázfûtéses, gépészetileg 2
éve felújított, III. emeleti öröklakás. Irányár: 28,5 M Ft.
Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn  - a Naphegy alján - karbantartott épületben
lévõ II. emeleti, 3 éve teljeskörûen felújított 74 m2-es,
napfényes, nagypolgári belméretû 2,5 szobás, erkélyes
lakás örökbérleti joga átadó. Csereérték irányár: 15,9 M
Ft vagy csere I.-XII. kerületi 50-60 m2 körüli, 1,5-2 szo-
bás, egyedi fûtésû öröklakásra. Wágner Iroda Tel: 212-
1261, 0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii  Vár közelében a Bécsi Kapunál - jó állapotú
polgári belméretû, hívóliftes társasházban lévõ 101 m2-
es remek alaprajzi elosztású, legfelsõ emeleti, csendes,
világos, jó állapotú, polgári belméretû 3,5 szobás, cirkó-
fûtéses öröklakás eladó. Irányár: 37,5 M Ft. Wágner
Iroda Tel: 212-1261, 0630/488-2203 e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - az Attila úton - bauhaus-épületben lévõ,
belsõ kert felé is nyíló, remek alaprajzi elosztású, 105
m2-es, tágas, napfényes, 2 szoba + hall + személyzeti
szobás, 2 erkélyes, jó állapotú, cirkófûtéses, azonnal be-
költözhetõ összkomfortos öröklakás. Irányár: 28,5 M Ft.
Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/488-2203 e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - a Magdolna-templomra panorá-
más, erkélyes, hangulatos belsõ kertes házban lévõ,
csendes, napfényes 43 m2-es újszerû állapotú, igénye-
sen felújított, új nyílászárókkal kialakított, egyedi cirkó-
fûtéses, 1,5 szobás lakás örökbérleti joga átadó. A lakás-
ban lévõ beépített konyhabútor gépekkel felszerelt.
Csereérték irányár: 17,9 M Ft. Wágner Iroda Tel: 212-
1261, 0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu. 

II..  BBuuddáánn a Horváth-kert közelében legfelsõ emeleti
153 m2-es hangulatos, modern 1 nappali + 5 hálószobás
2 fürdõszobás, belsõ 2 szintes 2 erkélyes belsõ átriumos
kialakítású öröklakás teremgarázzsal, tárolóval eladó
vagy kiadó. Irányár: 39,9 M Ft vagy bérleti díj: 190.000,-
Ft/hó. Wágner Iroda Tel: 212-1261 0630/488-2203  e-
mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Gellérthegyen eladó 4 lakásos nagy kertes
villaépületben lévõ 51 m2-es 2 szobás gázfûtéses alag-
sori öröklakás. A lakáshoz gépkocsibeálló is tartozik a
kertben. Irányár: 15,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  GGeelllléérrtthheeggyyeenn kiemelt lakóövezeti területen kertes
társasházban lévõ,  panorámás, legfelsõ emeleti, 60 m2-
es 2 szoba hallos, egyedi gázfûtéses, vízórás öröklakás 4
m2-es tárolóval. A lakás alapterülete 57,5 m2 + 6,16 m2

erkély. Irányár: 28,9 M Ft. Tel: 212-1261, 0630/488-
2203 e-mail: wagnera1@chello.hu.

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

II..  BBuuddaaii Várban modern építésû, átriumos kialakítású
78 m2-es 1 nappali (45 m2) + 1 hálószobás, igényesen
felújított, gépesített, felszerelt, beépített konyhával ki-
alakított, hangulatos, napfényes, cirkófûtéses öröklakás.
Irányár: 47,5 M Ft. Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu.

VVáárrkkeerrüülleettbbeenn panorámás olcsóbérû, 40 m2-es gar-
zonom örökbérleti jogát nagyobb öröklakásra cserél-
ném értékkülönb9zettel. Felújítandó is érdekel. Csere-
érték 10,5 Mio Ft. Tel.: 06-30-461-2140.

SSzzoollggáállttaattááss

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

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

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

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

KKöönnyyvveellééss,, bevallások készítése társaságok, egyéni
vállalkozók részére, bérszámfejtéssel, teljeskörû ügyin-
tézéssel. Tel./fax: 3758-734; 06-30-931-2894.

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  
ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS

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

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

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

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT  TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,  

PPAARRKKEETTTTLLEERRAAKKÁÁSSTT,,  PPAARRKKEETTTTCCSSIISSZZOO--
LLÁÁSSTT,,  PPAARRKKEETTTTAA  JJAAVVÍÍTTÁÁSSTT,,  

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

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fog-
szabályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázz--
hhoozz  mmeeggyyüünnkk!!  NNyyuuggddííjjaassookknnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy!!  Fogászati
háttér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus
mester. 1013 Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Tel.:
06-30-222-3016.

AAddóóbbeevvaallllááss  kkéésszzííttééss,,  AAPPEEHH--üüggyyiinnttéézzééss!!  AAddóótteerr--
vveezzééss,,  kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,  hhaavvii  lliissttáákk  kkéé--
sszzííttééssee,,  nnaapprraakkéésszz  üüggyyffééllkkaappccssoollaatt..  TTeell..::  220022--11116655;;
221144--44995599;;  0066--2200--882233--00220077..  

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

EELLMMÜÜ--nnyyuuggddííjjaass  jjaavvíítt: lakásvillanyt, villanycserép-
kályhát, hõtárolókályhát, bojlervillamosságot, elosztó-
táblát, stb. Tel.: 06-70-259-0089; 337-0338. Tessék
megõrizni!

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

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

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, ingatlanok érték-
becslését szakképesítéssel, referenciákkal vállalom.
Kerkuska Kft. Tel.: 06-30-977-6612.

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,
nnyyaakkii--  ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaa--
ttáássaa,,  ttaallppmmaasssszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss
ssttrreesssszzoollddóó  hhaattáássssaall,,  ookklleevveelleess  ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..
TTeell..::  0066--3300--228833--33331144..  

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

OOkkttaattááss

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

FFrraanncciiaaoorrsszzáággbbaann (is) diplomázott magántanár anya-
nyelvi szintû oktatást vállal, alapfoktól államvizsgáig.
Tel.: 06-70-294-8074.

CCssooppoorrttooss  felkészítést vállalunk minden szinten ma-
tematikából, fizikából, kémiából, nyelvekbõl, több évti-
zedes referenciával. Tel.: 06-20-934-4456; 250-2003.

MMaaggyyaarrbbóóll, történelembõl, mûvészettörténetbõl ta-
nítok, korrepetálok. Tel.: 06-70-527-9532.

MMaatteemmaattiikkuuss tanít középiskolást, egyetemistát, fel-
készít emelt szintû érettségire, vizsgára, szigorlatra.
Tapasztalat, színvonal! Tel.: 06-20-803-7482.

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

AAddááss--vvéétteell

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

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  kköönnyyvveekkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rréé--
ggii  kkééppeessllaappookkaatt,,  vviittrriinnttáárrggyyaakkaatt  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzz--
éérrtt..  CCDD,,  DDVVDD,,  hhaanngglleemmeezz  vvéétteell..  TTeell..::  333322--00224433;;  0066--
2200--99222200--000011..

BBuuddaaii Borpatika-borszaküzlet. Bp. II. ker. Török u.
10. Kiváló minõségû folyó- és palackos borok, szolid
áron. Tel.: 06-20-359-1935.

KKöönnyyvv!!  KKrriisszzttiinnaa  AAnnttiikkvváárriiuumm  ((II..  RRoohhaamm  uu..  77..  aa
KKrriisszzttiinnaa  ttéérrii  tteemmpplloommnnááll))..  VVeesszz--eellaadd,,  áárrvveerreezz  kköönnyy--
vveekkeett,,  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rrééggii  ttéérrkkééppeekkeett,,  mmeettsszzeetteekkeett,,
kkéézziirraattookkaatt,,  kkééppeess  lleevveelleezzõõllaappookkaatt,,  ppllaakkááttookkaatt,,
fféénnyykkééppeekkeett,,  eeggyyéébb  ppaappíírrrrééggiissééggeekkeett..  DDííjjttaallaann  kkii--
sszzáállllááss,,  --éérrttéékkbbeeccssllééss,,  kkéésszzppéénnzzffiizzeettééss!!  TTeell..//ffaaxx::
221122--88990099..  NNyyiittvvaa::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg::  1100--1188  óórrááiigg,,
sszzoommbbaattoonn::  1100--1144  óórrááiigg..  

ÖÖttvveenneess--hatvanas évek bútorait, használati és dísz-
tárgyait készpénzért megvásárolom. Rédai Ádám mû-
gyûjtõ. Tel.: 06-30-2071-600.

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok készpénzért, díjta-
lan kiszállással, értékbecsléssel. Hívjon bizalommal.
Aradi László. Tel.: 285-4808; 06-30-831-9608.

Vegyes

PPsszziicchhoollóóggiiaaii tanácsadás felnõtteknek-gyerekeknek.
Diszlexia-szûrés, képességfejlesztés, pályaválasztási ta-
nácsadás, mediáció. Tel.: 375-7833, 06-70-257-9303.

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

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

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

OOllyyaann  aallkkoohhooll--ddrroogg és pszichés nehézségekkel élõk
vehetik igénybe ellátásunkat, akik otthonukban keresik
a megoldást problémájukra. Tel.: Szabó Viktória 06-30-
815-2368.

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

VÁRNEGYED

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig.

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség 
nem vállal felelõsséget!

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  llaappjjaa.. Megjelenik kéthetente. Felelõs kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. Tipográfia, nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. (e-mail:
typoart@gmail.com). Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139,  Fax: (06-1) 458-3081, E-mail: varnegyed@budavar.hu. Nyomdai kivitelezés: Ester Press, www.esterpress.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az
ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek a (06-20)-419-8215-ös telefonon, e-mailen a szepig@freemail.hu címen. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! 

IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyyrraa  

aallkkaallmmaass  mmûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

0066--3300//665555--66555522
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

RRéésszzlleettrree  iiss!!

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

GYERE BE, MEGÉRI! • GYERE BE, MEGÉRI!

THEOSYL

VILÁGMÁRKÁK VERHETETLEN ÁRON!

A MOSZKVA TÉRHEZ KÖZEL, 
BUDA SZÍVÉBEN.
1015 Batthyány u. 67.

(Batthyány u. – Várfok u. sarok)

GYERE BE, MEGÉRI!

MIN
ÕSÉ

GI
HASZNÁLT RUHÁK MÁSODKÉZBÕL

SSzzoollggáállttaattááss

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess
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