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Irodalmi est 
a Nyugat centenáriumán
A Költészet napján az Úri utcai Házasságkötõ terem-
ben irodalmi összeállítással emlékeztek a száz eszten-
deje indult Nyugat címû folyóiratra. Az érdeklõdõk
aligha találkozhattak volna hozzáértõbb szerkesztõ-
vel, mint a mûsort összeállítóként és elõadómûvész-
ként is jegyzõ Sudár Annamária, hiszen õ civil foglal-
kozását tekintve a Széchényi Könyvtárban mûködõ
Magyar Elektronikus Könyvtár munkatársa, és a
Nyugat interaktív honlapjának egyik szerkesztõje.

Mátyás királyunk 
fényes udvarában
A 2008-as esztendõ a Reneszánsz éve. Legdicsõbb ki-
rályaink egyike, Hunyadi Mátyás ötszázötven éve lé-
pett trónra. Királyi udvara nemcsak az anyagi pompa,
fényesség és gazdagság helyszíne volt, hanem a szelle-
mi ragyogásé is. Az itáliai reneszánsz elérte Magyar-
országot, virágzott a királyi udvarban és másutt is.
Ebbõl a fényes királyi udvarból villantunk fel néhány
arcot, néhány sorsot.

Liszt Ferenc otthona a Várban

A Várnegyed egyik lakásában különös hódolat emlék-
tárgyai töltik be a teret. Portrék az elõszobában, szob-
rok a nappaliban, lemezek, kották és kéziratok a szek-
rények és fiókok mélyén. Ez az Úri utcai hajlék Liszt
Ferenc „otthona”, itt minden róla szól. Ide kizárólag
azok csöngetnek be, akik a legnagyobb magyar ro-
mantikus zeneszerzõ titkaira kíváncsiak. A „zarándo-
koknak” a titkok ismerõje, dr. Gracza Lajos nyit ajtót.   

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester üdvözlõ
beszédében arra emlékeztetett, hogy a magyar
irodalom e két kiemelkedõ alakja egyaránt mara-
dandó életmûvet alkotott, ezért indokolt fejet
hajtanunk emlékük elõtt. A Budavári Önkor-
mányzat 2001 óta a Krisztinavárosban, Márai
Sándor egykori lakóháza elõtt tartja megemléke-
zését. Az író több mûvében megörökítette a
Mikó utcai gesztenyefákat, és lakóhelyérõl a
Föld, föld! címû visszaemlékezésében  is megem-
lékezett. Ez az a hely – folytatta a polgármester –
ahol akár Nyugat-konferenciát is tarthatnánk,
hiszen a Logodi utcában lakott Kosztolányi, az
Attila utcában Babits Mihály - akinek tiszteletére
idén novemberben, születésének 125-dik évfor-
dulóján, szobrot állítunk a Vérmezõn -, a közel-
ben Schöpflin Aladár, Illés Endre, és a Horváth
kert közelében Ottlik Géza. Õrizzük, ápoljuk és
továbbadjuk a gazdag hagyományt, amelyet az
irodalom kimagasló alakjai bíztak ránk. Sze-
rencsére élnek közöttünk olyanok, akik még sze-
mélyesen ismerték az elõttünk élt nagyokat. 

Két család története fonódott össze az emigrá-
cióban, mindkettõ a diktatúra miatt hagyta el
Magyarországot. Triznya Mátyás festõmûvész és
felesége Szõnyi Zsuzsa szerkesztõ Rómában,
Márai Sándor családjával Dél-Olaszországban,

majd az Egyesült Államokban talált otthonra.
Márai élete a bezárkózásról, míg Szõnyi Zsu-
zsáéké a kitárulkozásról szólt, hiszen lakásuk-
ban, a híres „Triznya kocsmák” alkalmával ven-
dégül látták a teljes magyar emigrációt. A két csa-
lád sorsa közös, de barátságuk nem magától érte-
tõdõ. Ehhez a sok évtizeden át tartó kapcsolat-
hoz a személyes felismerésre, és az egymásra talá-
lásra volt szükség.

A költészet napi ünnepség szónoka, Szõnyi
Zsuzsa személyes hangú írásának felolvasásával

emlékezett egykori barátjára, Márai Sándorra.
(A visszaemlékezést a 3. oldalon külön közöl-
jük.)

A megemlékezés záró akkordjaként a Bu-
davári Önkormányzat és a Márai Sándor Kul-
turális Közalapítvány nevében dr. Nagy Gábor
Tamás koszorút helyezett el Márai Sándor szob-
rának talapzatánál, majd a család képviselõi vala-
mint a tisztelõk elhelyezték az emlékezés virágait
a szobornál, illetve az író egykori lakóházának fa-
lán lévõ emléktáblánál.                                           r. a.
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3 Hódolat Márai Sándornak

A Budavári Önkormányzat hagyományosan Márai Sándor egykori lakóháza elõtt tartja Költészet napi megemlékezését
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Április 11-én délelõtt az égiek és a földiek egy-
aránt derûs hangulatban köszöntötték a
Költészet napját. Márai Sándor Mikó utcai szob-
ra körül az irodalom barátai családias ünnepség
keretében emlékeztek József Attilára, és Márai
Sándorra, akik öt év különbséggel ugyanazon a
napon születtek.

Tanfolyam társasházi
közös képviselõknek
A Budavári Önkormányzat, az I. kerületi
Házgondnoksági Kft. és a Társasházi Közös
Képviselõk Egyesülete tanfolyamot szervez el-
sõ kerületi társasházi közös képviselõk (és
minden érdeklõdõ) részére.

A május 20-i tanfolyam témakörei:
- Fûtési rendszer, karbantartás, gázhálózat fe-

lülvizsgálata: menetes kapcsolatok és azok
megfelelõsége, idejében való felkészülés a téli
idõszakra, (lejáró felülvizsgálati határidõ, a
szolgáltatásból való kizárás veszélye) - A
Fõvárosi Gázmûvek Földgázelosztási Kft.
Hálózati Igazgatójának munkatársa.

- Gázár támogatás kiszámítása - Juhász
László, a TKKE igazgatója.

- Közös költség tartozások behajtásának le-
hetõségei - Jáky-Kopor Judit és dr. Kersch
Ferenc. 

- Tetõtér eladási lehetõségek, felmerülõ
problémák (önkormányzati tulajdon, mûem-
lék, társasházi lakástulajdonosok), folyamatok 

- Pályázatok és egyéb lehetõségek épület fel-
újításhoz - Jáky-Kopor Judit, az I. kerületi
Házgondnoksági Kft. ügyvezetõ igazgatója

- Jogi kérdések - 2003. évi CXXXIII. törvény
alapján - dr. Kersch Ferenc ügyvéd

Helyszín: I. ker., Kapisztrán tér 1., földszint,
képviselõ-testületi terem. Idõpont: 17.00-
20.00 óráig.

További információ a 356-03-88-as telefon-
számon, e-mail: kopor@hazga.hu.

Az I. kerületi közös képviselõk oklevelet
kapnak, mely igazolja a tanfolyamon való rész-
vételt. A tanfolyam az I. kerületi közös képvise-
lõk és társasházi lakástulajdonosok részére in-
gyenes.

A drogproblémára különféleképpen reagálnak a
társadalom szereplõi, a család, a hivatalos szervek
és a civil szféra. Bár céljaik megegyeznek, ezek el-
éréséhez más és más eszközöket vesznek igénybe,
ami bizonyos esetekben ellentétet szülhet. A civil
szervezetek elsõsorban a drogproblémával küzdõ-
ket igyekeznek a helyes útra terelni, a hivatalos
szervek a megelõzésre helyezik a hangsúlyt. 

Míg a rendõrség szigorú keretek között mûkö-
dik, a civilek számára jóval nagyobb a mozgástér,
ezért is fontos, hogy a különbözõ szervezetek ne
egymással szemben, hanem egymást segítve, ösz-
szehangoltan mûködjenek – emlékezette a jelen-
lévõket Német Zsolt a Rendõrtiszti Fõiskola
Bûnmegelõzési tanszékének vezetõje. 

Dr. Miletics Marcell a Baptista Szövetség
Utcafront szervezetének vezetõje szerint a drog-
probléma megoldását sokan a rendõrségtõl vár-
ják, holott ebben a harcban mindenkire, a szülõk-
re, a pedagógusokra, a civilekre, a még tiszta fiata-
lokra és magukra a kábítószer élvezõkre is szükség
van. A kérdés az, hogy kinek milyen szerep jut, és
a hivatalos szervek mennyire partnerei a társadal-
mi kezdeményezéseknek. Úgy tûnik, ha nehezen
is, de létrejöhet érdemi együttmûködés, mint az
évekkel ezelõtt elindított tûcsere program eseté-
ben már láthatóak ennek jelei. Az elsõ idõkben a
rendõrség szinte ellehetetlenítette a program vég-
rehajtását, az állandó rendõri jelenlét, igazoltatá-
sok miatt egy év alatt alig 147 tû jutott el a gyûjtõ-
pontokra. Köszönhetõen a rendõrség szemlélet-
váltásának 2007-ben már 13 ezer fecskendõt cse-
réltek ki az országban.

(Folytatás a 6. oldalon)

Kábítószerfórum 
a megelõzésrõl

A Rendõrtiszti Fõiskola és a Baptista Szeretet-
szolgálat Utcafront szervezete által életre hívott
„Miért kell, hogy így legyen…” címû program-
sorozat keretében kábítószer megelõzési fóru-
mot szervezett a kerületi rendõrkapitányság. A
találkozóra meghívást kaptak a drog prevenció-
ban érdekelt kerületi szervezetek és iskolák kép-
viselõi, akik konkrét példákon keresztül vitatták
meg a rendõri, önkormányzati és civil összefo-
gás lehetõségeit. 

Mátyás király és Podjebrád Katalin 
lakodalma a budai Várban
1463. május elsején igazi nagy ünnepre ébredtek a
budai polgárok. Régen láttak ilyen pompát a budai
Vár ódon falai. A fiatal magyar király, Mátyás fele-
ségül vette Podjebrád György cseh király Katalin
nevû lányát. Két nemzeti dinasztia - Magyarország
és Csehország - kereste egymás rokonságát és támo-
gatását, ahogy a történelem századai során késõbb
is. Jöjjenek fel a Várba, legyenek részesei egy száza-
dokkal ezelõtti esemény felidézésének, játsszanak,
örüljenek, kóstolják meg ételeinket és hallgassák
meg zenéinket.

Programelõzetes
Május 1-én 16 órakor: Szentmise a Mátyás temp-
lomban Mátyás király és Podjebrád Katalin emlé-
kéret Mátyás király és Podjebrád Katalin esküvõi
menet lovagi kísérettel a Mátyás templomból a
Kapisztrán téri lakomárat A vigasság ünnepélyes
megnyitója. Mátyást és Pobjedrád Katalint Hiller

István oktatási és kulturális miniszter és Nagy
Gábor Tamás, az I. kerület polgármestere köszön-
ti t Reneszánsz divatbemutató, kézmûves vásár,
reneszánsz lakoma, sütés-fõzés egész nap, lovagi
torna, fegyverbemutató, sátortábor t „Mátyás ki-
rály íródeákja voltam…” - gyermekfoglalkozás
zenével, tánccal t „Mátyás, az igazságos - mese-
reneszánsz” - Berecz András, Agócsi Gergely, Fá-
bián Éva mesélt Irodalmi sátor - Szonettfaragó és
költõi viadal t Kortárs költõk improvizatív játéka
reneszánsz szonettekre (Petrarca, Ronsard,
Shakespeare és Janus Pannonius) t Kocsonya
Mihály házassága - vásári komédia. Reneszánsz
„nemesség” - kerekasztal „Interaktív” kerekasz-
tal-beszélgetés a reneszánsz szellemi-kulturális
örökségérõl és annak jelentõségérõl és aktualitá-
sáról (színház és film) napjainkban t Zurgó
együttes koncertje táncházzal, Igriczek, Carmina
Danubia, Kaláka, Sebõ együttes.

Állandó programok
Szentháromság tér - Kapisztrán tér 
- Tóth Árpád sétány

RReenneesszzáánnsszz  llaakkoommáákk, malacsütés, középkori vá-
sári hangulat

HHaaggyyoommáánnyyooss  ééss  mmooddeerrnn  nnééppmmûûvvéésszzeettii  vváássáárr,
kézmûves foglalkozások gyerekeknek és felnõt-
teknek

AA  kkoorr  nnaaggyyjjaaii  „„kkoorrkkvvíízz”” - találkozzon és beszél-
gessen Mátyás korának nagyjaival! Janus Pan-
nonius - költõ; Bonfini - történetíró; Vitéz János -
váradi püspök, író, Gatti János - teológus, filozó-
fus; Galeotti Marzio - asztrológus; Lorenzo de
Medici - mecénás, mûvészetpártoló.

Árusító kofák - korabeli elõadásokkal t Lovagi tor-
na - bátraknak és kalandvágyóknak t Szögbeverõ -
az erõ és taktika játéka - korabeli kalapáccsal és szö-
gekkel t Varázsital felismerés az udvari varázslóval
t A Fekete sereg dicsõ lovagja vívni hívja a vállalko-
zó kedvûeket t Lovagi logikai furfangok t Lovagi
tornák, fegyverbemutatók, sátortábor t Versfaragók.
Jósnõ t Patkóhajítás t Serlegcsúszda t A korabeli
budai Vár panoráma puzzle.

Mátyás király lakodalma és reneszánsz fesztivál, 2008. május 1-3.

Budavári Vigasságok

A királyi pár fogadja Petrus Ransanust
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1.§.
A Rend. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

,,2. § Jelen rendelet célja, hogy az Önkormányzat - a
rendelkezésére álló anyagi források figyelembevételével
- a társasházak részére, a közös tulajdonú részek felújí-
tásához pénzintézettõl igényelhetõ állami kamattámo-
gatású hitelhez jutást elõsegítendõ, - a hitelhez kapcso-
lódóan - biztosítékként történõ óvadéki betételhelyezés,
valamint kamattámogatás formájában, illetve a
Rendeletben meghatározott esetekben rendkívüli tá-
mogatást nyújtson az 1. § - ban jelölt társasházak (lakó-
épületek) felújításához, korszerûsítéséhez és ez által is
hozzájáruljon az épületállomány állagának javításához.”

2.§.
A Rend. 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

,,3.§ (1) Az Önkormányzat a Társasházak felújítását -
a társasházak által a közös tulajdonú részek felújításá-
hoz pénzintézettõl igényelhetõ állami kamattámogatású
hitelhez kapcsolódó -a pénzintézet által biztosítékként
elfogadott óvadéki betét, valamint az állami kamat-tá-
mogatáson felül még fennmaradó banki kamat átválla-
lásával nyújtja.”

3.§.
A Rend. 7.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A támogatás mértéke és feltételei)
,,7.§ (1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás

mértéke a pénzintézettõl igényelt és általa már jóváha-
gyott 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 alkalom-

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

csak azt követõen
kaphat, amennyiben a pénzintézettõl korábban felvett
kölcsönét már teljes egészében visszafizette.”

4.§.
A Rend. 9.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

,,9.§ (1) A támogatást az Önkormányzat a társashá-
zak közös tulajdonú részeinek felújításához a 12/2001.
(I. 31.). számú Kormányrendelet alapján igénybe vehetõ
kamat támogatásos hitelekhez kapcsolódóan elhelye-
zett óvadéki betét, valamint a 7. § (1) bekezdésében
részletezett kamat támogatás formájában nyújtja.”

5.§.
A Rend. 13. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

,,13.§ (3) A hitelt nyújtó pénzintézettel az Önkor-
mányzat külön szerzõdést köt a társasháznak nyújtandó
óvadéki , valamint kamat támogatás összegérõl és fel-
tételeirõl.”

6. §.
Hatályba lépés

A Rendelet 2008. március 31-én lép hatályba.

dr. Deák Ferenc dr. Nagy Gábor Tamás 
jegyzõ polgármester

Rendelet

Fogadóórák

Sorsz.

1.

Intézménytípus megnevezése

Térítési díj
22000088..  jjaannuuáárr  11--ttõõll  áápprriilliiss  3300--iigg

BBööllccssööddee
- napi 3x étkezés 320 - 320 267 53 320

5.
NNyyáárrii  nnaappkköözzééss  ttáábboorr

- nem I. kerületi gyermek ellátásának
térítési díja 1.954 391 2.345 1.954 391 2.345

2. ÓÓvvooddaaii  iinnttéézzmméénnyyii  ééttkkeezzééss
- napi 3x étkezés 296 - 296

209 42 251 209 42 251

209 42 251 209 42 251

209 42 251 209 42 251

247 49 296

4.

3.

ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaaii  iinnttéézzmméénnyyii  ééttkkeezzééss
- napi 3x étkezés
- napi 2x étkezés
- napi 1x étkezés (ebéd)

GGiimmnnáázziiuumm
Kosztolányi Dezsõ Általános Iskola 
és Gimnázium
- menzás étkezés

Szilágyi Erzsébet Gimnázium
- menzás étkezés

Toldy Ferenc Gimnázium
- menzás étkezés

273
230
188

55
46
38

328
276
226

273
230
188

55
46
38

328
276
226

22000088..  mmáájjuuss  11--ttõõll
Nyersanyag

ár
ÁFA
20%

Fizetendõ
Ft/nap

Nyersanyag
ár

ÁFA
20%

Fizetendõ
Ft/nap

Térítési díj
22000088..  jjaannuuáárr  11--ttõõll  áápprriilliiss  3300--iigg 22000088..  mmáájjuuss  11--ttõõll

Önköltség ÁFA
20%

Fizetendõ
Ft/nap

Önköltség ÁFA
20%

Fizetendõ
Ft/nap

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének 
11/2008. (III.28.) Kt. rendelete az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló

12/2005.(VI.1) Kt. Rendelet (továbbiakban: Rend.) módosításáról

Rendeletek
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének 8/2008 (III. 28.) Kt. 

rendelete az Önkormányzat által fenntartott bölcsõdében, nevelési és oktatási intézményekben
alkalmazandó étkezési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevõ nem 

kerületi gyermekek után fizetendõ térítési díjról szóló 2/2006. (II. 16.) Kt. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésé-
ben foglalt felhatalmazás, valamint a gyermekek védel-
mérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 147. és 148. §-ában foglaltak alapján a követ-
kezõket rendeli el:

1. §.
A Rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Ren-
delet melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép.

2. §.
E rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba.
dr. Deák Ferenc dr. Nagy Gábor Tamás 
jegyzõ polgármester

Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat Képviselõ-testületének

10/2008. (IV. 3.) Kt. rendelete

a Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének a
szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
12/1999. (VI.  25.) Kt. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
módosításáról

1.§.
A Rendelet 1. és 2. sz. melléklete helyébe a jelen rende-
let 1. és 2. sz. melléklete lép.

2.§.
E rendelet 2008. május 1- én lép hatályba.

dr. Deák Ferenc dr. Nagy Gábor Tamás 
jegyzõ polgármester

Dr. Nagy Gábor Tamás   
polgármester
Fidesz-KDNP

minden hónap elsõ és harmadik szerdája
elõzetes idõpont-egyeztetés: 458-3012  Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.

Sediánszky  János   
alpolgármester
Fidesz-KDNP

minden hónap elsõ hétfõjén 10-12 óráig     
elõzetes idõpont-egyeztetés: 
458-3000/3142-es mellék 

Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.

Dr. Apagyi Barnabás   
1. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap utolsó kedd 18-19 óra Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.,
II. emelet, Képviselõi szoba

Majoros Sándor   
2. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap második keddjén,
telefon: 06-30-624-3064, 375-5138

Páros hónapokban: Fidesz iroda, Fõ u. 28., 
17-18 óráig. Páratlan hónapokban: I. Kapisztrán 
tér 1. II. em., képviselõi szoba 16-17 óráig

Dióslaki Ferenc   
MSZP-SZDSZ minden hónap elsõ csütörtök 17-18 óra SZDSZ iroda, I. Fõ u. 6.

Dobrányi Tamás   
MDF minden hónap elsõ csütörtök 17 óra

Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.,
II. emelet, Képviselõi szoba

Gecse Gábor  
MSZP-SZDSZ
Iványi Tibor 
MSZP-SZDSZ minden hónap második péntek 15-17 óra Krisztina tér 1. Irodaház I. emelet

Kibédi Tamás 
MSZP-SZDSZ

telefonos egyeztetés alapján
06-20-941-35-43 

Dr. Lovász Gabriella
MSZP-SZDSZ minden héten szerdán 16 óra Krisztina tér 1. Irodaház I. emelet

Lovász László 
MSZP-SZDSZ minden hónap elsõ péntek 15 óra

Rotyis József 
MSZP-SZDSZ minden hónap negyedik kedd 15-17 óra Krisztina tér 1. Irodaház I. emelet

Velez Árpád
MSZP-SZDSZ

telefonos egyeztetés alapján
06-20-363-18-95 vagy 1-225-00-36 

Király Kornél  
3. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap elsõ szerda 17-18 óra,
telefonos bejelentkezés
a 06-20-557-31-10 számon

Idõsek klubja, I. Fõ u. 31.

Dr. Tamási Róbert   
4. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap elsõ hétfõ 14.30-15.30-ig Toldy Ferenc Gimnázium

Tímár Gyula   
5. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap elsõ szerda 17-18 óra Várnegyed Galéria, I. Batthyány u. 67.

Dr. Pósfai Gábor   
6. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap utolsó kedd 18-19 óra Idõsek Klubja, I. Hattyú u. 16. 

Dr. Jeney Jánosné   
7. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap elsõ hétfõ 17-18 óra Nevelési Tanácsadó, I. Logodi u.

Velich Katalin   
8. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap elsõ kedd 16.30-17.30
Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda, 
I. Lovas út 3.

Kovács György   
9. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap második szerda 16-17 óra Idõsek Napköziotthona, I. Roham u. 7.

Patthy Szabolcs  
10. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap második szerda 17-18 óra,
telefon: 06-30-456-7967

Szent Gellért Katolikus Gimnázium,
I. Krisztina krt. 63.

Horváth Orsolya   
11. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap elsõ csütörtök 17-18 óra Szent Gellért Általános Iskola könyvtára,
I. Naphegy u. 14.

Vecsey András   
13. sz. választókerület
Fidesz-KDNP - Nemzeti Fórum

minden páros hónap elsõ hétfõ 17-19 óra Tabán Múzeum, I. Döbrentei u. 9.

Orczy Antal   
14. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óra Sánc utcai Uránia Csillagvizsgálóban

Étkeztetés 2008. Nettó ÁFA Bruttó

Normál és diétás helyben fogyasztott étel
Normál és diétás kiszállított étel

Hétvégi meleg csomag
Hétvégi hideg csomag 

375,-
458,-
375,-
333,-

75,-
92,-
75,-
67,-

450,-
550,-
450,-
400,-

A 10/2008. (IV. 4.) Kt. Rendelet 1. sz. melléklete

Megnevezés 2008. ÁFA mentes díj
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

Házi segítségnyújtás
Idõsellátás szállítási díj

Idõsellátás várakozási díj
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás

Idõsek Klubja
Támogató szolgáltatás személyi segítés

Támogatószolgáltatás szállítási díj
Támogató szolgáltatás várakozási díj

Bölcsõde idõszakos gyermekfelügyelet/
játszóház

Bölcsõdei ellátás térítési díj az 1997. évi 
XXXI. törvény 4. §. hatálya alá nem tartozó 

külföldi állampolgár esetében

600,- Ft/óra
100,- Ft/km
300,- Ft/óra

1.000,- Ft/hónap
840,- Ft/hónap vagy 40,- Ft/nap

416,- Ft/óra
100,- Ft/km
300,- Ft/óra
300,- Ft/óra

1.000,- Ft/nap

A 10/2008. (IV. 4.) Kt. Rendelet 2. sz. melléklete

*A táblázatban szereplõ intézményi térítési díjak a 100%-os díjtételt tartalmazzák. A személyes díjkedvezmény mértékét,
az intézményi térítési díj %-ában a rendelet 66. § (1) bekezdése tartalmazza. 

Intézményi térítési díjak*

Intézményi térítési díjak*

Polgármester

Alpolgármester

Listás képviselõk

Egyéni képviselõk
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Márai Sándornak már korai írásaiban is ott iz-
zott a lázadás szelleme. Ifjúságára emlékezõ regé-
nyének is a „Zendülõk” címet adta. Késõbb sem
ismerte a megalkuvást, az öncenzúra megszégye-
nítõ korlátait. Elítélte – az emberi méltóságot és
az európai humanizmust eltipró – akár náci,
akár kommunista diktatúrát. Az emigrációt vá-
lasztotta, hogy soha ne kelljen egyetlen hazug
szót se leírnia. Ezért nagy árat kellett fizetnie, tá-
vol az imádott hazától, amelyhez élete végéig hû
maradt. „Hálás vagyok a sorsnak – jegyezte fel
Naplójában – hogy anyanyelvem a gyönyörû ma-
gyar, az egyetlen nyelv, amelyen mindent el tu-
dok mondani, ami érthetõ és érthetetlen az élet-
ben. És hallgatni is csak magyarul tudok arról,
ami számomra becses”.

Ezt a Márait csodáltuk mi diákkorunkban a
háború elõtti években, amikor az író a szabad és
független gondolkodás példaképe volt számunk-
ra. Miközben szerelemrõl, önfeláldozásról, áru-
lásról írt, az elbeszélés mögött éreztük azt az erköl-
csi imperativuszt, ami a legnehezebb idõkben is
erõt adott nekünk. 1950 után könyveit a kom-
munista hatóságok a közkönyvtárak elzárt osztá-
lyán õrizték, de a magyarok mindig megtalálták a
módját, hogy figyeljenek rá. A tiltott Szabad
Európa Rádiót és az angol BBC-t hallgatták, vagy
a külföldrõl becsempészett ritka Márai írásokat
adták kézrõl kézre. 1973-ban a pesti Kritika de-
cemberi számában ledorongoló cikk jelent meg a
Föld…föld! címû könyvrõl. Így mindenki értesül-
hetett arról, hogy külföldön új kötete jelent meg
az emigráns írónak, akit a kritikus csak mint
„agonizáló primadonnát” emlegetett. Miközben

kijelentette, hogy idézni se haj-
landó az „ellenséges” könyvbõl,
váratlanul mégis becsempészett
egy mondatot 56-ról: „Messze su-
gárzó történelmi egyedülvalóság
volt, mert morális tisztaságára
kevés példa akad a történelem-
ben.” Felmerül a kérdés, hogy va-
jon az egész ócsároló cikket nem
amiatt írta-e a szerzõ, hogy be-
csempészhesse Márai egyetlen
mondatát, amibõl az emberek
fogalmat alkothattak magáról a
könyvrõl. És most már tudjuk,
hogy az egyik legigazabb Márai
kötetrõl van szó.

Akkoriban álmodni sem mer-
tem volna, hogy a nagy írót valaha személyesen is
megismerhetem, és jó barátságba kerülök vele.
Apámat, Szõnyi Istvánt kísértem ki a Nyugati
Pályaudvarra, amikor 1946 végén írókkal, mû-
vészekkel Svájcba utazott. Hubay Miklós volt az,
aki külföldi meghívást szerzett a magyar mûvé-
szek kis csoportjának, köztük Illyésnek, Ferenczy
Béninek, Cs. Szabó Lászlónak. Az induló vonat
mellett ott állt a magyar kulturális élet színe-java,
de én csak Márait néztem megbûvölten. Pedig
nem volt különösen vonzó jelenség, hideg, moz-
dulatlan márványarcában csak a szemek árul-
kodtak egy sebzett, érzékeny, mélyen érzõ lélek-
rõl. Késõbb Rómában a hontalanságban talál-
koztam vele újra 1949-ben, amikor már nem vol-
tam olyan félénk és meg mertem szólalni a jelen-
létében. Eleinte a nápolyi Posillipo dombon lak-

tak, majd késõbb Salernoba köl-
töztek, de gyakran jöttek Rómá-
ba, és olyankor mindig találkoz-
tunk. A pesti szokást követve,
szeretett kávéházban beszélget-
ni, vagy vacsorára jöttek hoz-
zánk. Mindig õ vitte a szót. Kitû-
nõ, szellemes, bölcs társalgó
volt, minden szavát azonnal le
lehetett volna jegyezni. Férjem-
mel, Triznya Mátyás festõvel,
akinek széleskörû történelmi tu-
dása volt, Márai görög, etruszk
vagy római birodalmak bukásá-
nak okait kutatta, aggódva az eu-
rópai kultúra sorsáért, a Speng-
ler-féle Untergang des Abend-

landes alapján. Mint a Naplóiból is kiderül,
Márai pesszimista volt és ebben osztozott a kü-
lönben mindig jókedvû Matyival. Salernóból és
késõbb Amerikából gyakran írt levelet. Közel
száz levelét õriztem meg. Ezekbõl kirajzolódik
emigrációjának az a harminc alig ismert éve,
amelynek csapásait, a méltatlan mellõzéssel
együtt, mindig büszkén, panasz nélkül viselte.
Róla is elmondható, amit egy kortársával kap-
csolatban jegyzett fel a Naplójában: „A világot
nem akarta meggyõzni, sem megmásítani. Csak
megérteni akarta a világot. Nem akart birtokol-
ni. Vándor és idegen akart maradni a földön,
mert magánélete és szelleme függetlenségét min-
denáron megvédte.”

Elhangzott Márai Sándor szobránál 
2008. április 11-én, a Költészet napján.

Szõnyi Zsuzsa visszaemlékezése Márairól 

Irodalmi est a Nyugat centenáriumán
A Költészet napján az Úri utcai Házasságkötõ te-
remben irodalmi összeállítással emlékeztek a száz
esztendeje indult Nyugat címû folyóiratra. Az ér-
deklõdõk aligha találkozhattak volna hozzáér-
tõbb szerkesztõvel, mint a mûsort összeállítóként
és elõadómûvészként is jegyzõ Sudár Anna-
mária, hiszen õ civil foglalkozását tekintve a
Széchényi Könyvtárban mûködõ Magyar Elek-
tronikus Könyvtár munkatársa, és a Nyugat inte-
raktív honlapjának egyik szerkesztõje. 

Mindez a helyszínen titokban maradt, és a kö-
zönség csak egy csillogó szemû, derékig érõ hajú
mûvésznõt látott, aki nem félt az olyan férfi-ver-
sek elszavalásától sem, mint Ady Endrétõl A tûz
csiholói. Két kollégája – a Magyar Mûvészetért dí-
jas Kuncz Lászó „dalnok” és Sztankovits Béla ze-
nemûvész – verssel, énekkel és klasszikus gitárral
erõsítették a Nyugat szellemiségét és sokszínûsé-
gét tükrözõ mûsort.

Sudár Annamária Márai születésnapja kap-
csán az író Április címû hangulatos írásából köl-
csönzött idézettel köszöntötte a közönséget: „A
retekkel, a hagymával, a friss salátával érékeztem
a világra, kényesen, mint afféle „primeur”. Szüle-
tésem napján nemzeti ünnep volt, a törvények
szentesítésének ünnepe. Ezen a napon soha nem
mentünk iskolába, s valamennyire természetes-
nek éreztem, hogy a világ is ünnepli létezésemet.
Ez az iskolai szünnap okozta, hogy sokáig ünnep-
nek éreztem a személyes létezést, az életet. Április-
ban még mindig fölfigyelek, szaglászok. Úgy ér-
zem, kezdõdik valami.”

A mûvésznõ a nyitó sorok után megidézte a
kort, amelyben száz évvel megszületett, és számos
társadalmi-politikai válságot túlélt e folyóirat.

Szinte személyes ismerõsként sorolta, hogy Ady-
tól Weöresig négy nemzedék kötõdött a laphoz.
Közöttük számos olyan író vagy költõ is akadt,
aki nem állandó munkatársként dolgozott az iro-
dalmi folyóiratnál, de akinek életében nagy szere-
pet játszott a Nyugat. Egyikük éppen József Attila
volt, akinek Óda címû verse a lap hasábjain je-
lent meg elõször, egy másik pedig Kassák Lajos,
aki az avantgárd stílust képviselte.         

A Nyugat krisztusi kort ért meg: 33 évet élt.
Szerkesztõi: Osváth Ernõ, Ignotus, Gellért
Oszkár, Schöpflin Aladár, Ambrus Zoltán és
Hatvany Lajos a magyar irodalom kiemelkedõ
alakjaiként vonultak be az irodalomtörténetbe.
A folyóirat 1941-ben Babits halálával szûnt meg,
mert a hatóságok arra hivatkozva, hogy a lapenge-

dély Babits Mihály nevére szólt, megtagadták a
folytatást. 

A Nyugatnak az irodalmon kívül a képzõmû-
vészettel és a zenével is voltak kapcsolódási pont-
jai. Bartók és Kodály épp úgy megújították a 20.
századi zenei világot, mint a Nyugat az irodal-
mat. Sztankovits Béla különleges hangszerelés-
ben, gitárral idézte fel a Bartók által írt kemény
dallamokat.

A Költészet napján néhány vers és egy irodalmi
est is elegendõ volt ahhoz, hogy Tóth Árpád,
Kosztolányi Dezsõ, Babits Mihály és a többiek ha-
tása alá kerüljünk. Az apró töredékek értõ tolmá-
csolásából a hallgatóság számára egyértelmûen
kiderült, hogy a Nyugat halála pótolhatatlan vesz-
teség volt. R. A.  

Felhívás a Budavári Virág Benedek Díj
2008. évi díjazottainak jelölésére
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete a Budavári Virág
Benedek Díj adományozásával ismeri el az I. kerületben kiemelkedõ oktató-nevelõ
munkát végzõ, vonzó és példaértékû pedagógus egyéniségek munkáját, akik hozzájárul-
nak a gyermekek eredményes neveléséhez, az oktató-nevelõ munka megújulásához, és
legalább öt éve az önkormányzat területén mûködõ oktatási - nevelési intézményekben
tevékenykednek.

A 2008. évi díjazottakra 2008. április 30-ig tehetnek javaslatot a kerület lakói  és az
I. kerületi székhelyû, illetve tevékenységüket részben vagy egészben az I. kerületben ki-
fejtõ civil szervezetek, kamarák, továbbá oktatási intézményvezetõk.

Várjuk az indoklást is tartalmazó írásos javaslatokat, melyeket legkésõbb 2008. április
30-ig lehet benyújtani az I. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Titkárságára (1014
Budapest, I. Kapisztrán tér 1.). Információ: Koppányi Csabáné, telefon: 458-3058.

Közeleg az általános 
iskolai beiratkozás
A beiratkozás idõpontja 2008. április 24-én, csütörtö-
kön 8-19 óráig, április 25-én, pénteken 8-18 óráig tart. 

Mit kell tudni az általános iskolai beiratkozásról? 
A  közoktatási törvény tankötelezettségrõl szóló 6-

7.§-a alapján tankötelezettségének kezdetén minden
gyermeket iskolába kell beíratni. A 2008/2009-es tan-
évben tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget elérte, és 2008. május 31-ig a ha-
todik életévét betölti. A szülõ kérelmére a gyermek tan-
kötelesség válhat akkor is, ha a hatodik életévét decem-
ber 31-ig betölti. 

A szülõ, gondviselõ kötelessége és felelõssége, hogy a
meghirdetett idõpontban  a tanköteles gyermek beíratá-
sa a lakóhely szerint illetékes vagy a választott iskola elsõ
évfolyamára megtörténjen.  A felvételrõl minden eset-
ben az iskola igazgatója dönt. 

Amennyiben a szülõ a gyermeket más iskolába kíván-
ja átíratni, azt a körzeti iskolában be kell jelenteni.

A beíratáskor be kell mutatni a szülõ és a gyermek
személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumot,
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, továbbá az is-
kolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást.

Tájékoztató az óvodai felvételrõl
A közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX.tv.
24.§. értelmében az óvoda a gyermeket három éves
kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelõ intézmény. A
Kt. 65.§.(1). bekezdése értelmében az óvodába a gyer-
mek harmadik életévének betöltése után vehetõ fel.

A szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármi-
kor kérheti. Az újonnan jelentkezõ gyermekek fogadá-
sa az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férõhe-
lyek száma lehetõvé teszi - folyamatosan történik.

A Kt.24.§. (3). bekezdése értelmében a gyermek
abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a
nevelési év kezdõ napjától napi négy órát köteles óvo-
dai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a
szülõ a felelõs.

A felvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a
meghirdetett idõpontban a lakóhely szerinti körzetileg
illetékes - vagy választott - önkormányzati, továbbá
nem önkormányzati óvodában lehet. A jelenleg bölcsö-
dében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be
kell jelenteni.

AA  jjeelleennttkkeezzééss  iiddõõppoonnttjjaa::  22000088..  mmáájjuuss  55--99.
A beiratkozáshoz be kell mutatni a szülõ, illetve gyer-

mekének személyazonosságát, lakcímét igazoló doku-
mentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.
Az óvodai felvételrõl az óvoda vezetõje dönt. Az óvoda-
vezetõ a szülõket 2008. június 6-ig értesíti a döntésrõl.

Az elsõ óvodai foglalkozási nap a nevelési év elsõ
napja: 2008. szeptember 1. 

Pályázat közterület használatára
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2008. május 1-
tõl 2008. december 31-ig, terjedõ idõszakban a kerület több helyszínére pályázatot hir-
det, árusítás célú közterület-használatra. A helyszínekrõl és a közterület-használat feltét-
eleirõl a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet érdeklõdni.

Cím: Budapest, I. ker., Kapisztrán tér 1. Telefon: 458-3025 vagy 458-3067. Je-
lentkezési határidõ: 2008. április 22. 15 óra.       

Irodalmi est a Márai Szalonban
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel várja a kerület lakóit április 29-én 17 óra-
kor az I. ker. Házasságkötõ Teremben (Úri utca 58.) A
Biblia éve - A 128. (127.) zsoltár és a Hegyi beszéd cí-
mû irodalmi estjére. Vendégek: dr. Harmati Béla ny.
evangélikus püspök, Virágh Sándor református tiszte-
letes, dr. Xeravits Géza katolikus teológus, Légli Ottó
borász. Házigazda: Szigethy Gábor. Közremûködik:
Szõcs Artur színmûvész. Kiállított tárgyak: öreg
Bibliák és zsoltáros könyvek.

Holland gospelkórus
a Szilágyi téri templomban
Április 27-én, vasárnap este 19 órakor, a Budai
Református Egyházközség Szilágyi Dezsõ téri templo-
mában újra fellép a Shirchadasj&band világhírû, hol-
land gospelzenekar. Az egész estét betöltõ színpadi
produkció során felcsendülnek majd jól ismert gospe-
lek. A rockosabb mûfaj kedvelõi sem csalódnak, a kó-
rus a már tõlük megszokott módon, hang és fényef-
fektusokkal, magával ragadó, dinamikus elõadásmód-
dal, dobpergéssel, trombitaszóval és pantomim elõ-
adással ajándékozza meg a magyar közönséget. A be-
lépés díjtalan.

Szakmai nap
Az I. kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet
április 22-én 9 órától szakmai napot szervez a Logodi
utca 80. szám alatti épületében. Az elõadások témái: 

I. Jogszabályi változások: új feladatok a BTM-es és
SNI-s gyermekek ellátásában, a finanszírozás kérdé-
sei - elõadó: dr. Bárdos Katalin. II. Az együttmûködés
jogszabályban rögzített új formái a szakszolgálat (ne-
velési tanácsadó) és az intézmények között - elõadó:
Paveszka Dóra. Ezt követõen Workshopok - kiscso-
portos megbeszélés három témában. 

Orvosbúcsúztató a Várban
A Budavári Lakosok Szövetsége április 3-án bensõsé-
ges házi ünnepségen búcsúztatta el a Tárnok utcai
rendelõbõl nyugdíjba vonuló dr. Ghyczy Éda családor-
vost. A mintegy 15 fõnyi tagság elõtt Szepesfalvyné
Bodócsi Eszter, a BLSz elnöke köszönte meg a távozó
doktornõnek hosszú idõn át kifejtett szeretetteljes és
magas szakmai színvonalú gondoskodását. Kö-
szöntötte ezután az új családorvost: dr. Szabó Krisz-
tinát, aki már régóta Ghyczy doktornõ mellett ismer-
kedett leendõ pacientúrájával, s aki számos jelét adta,
hogy folytatja az eddig megszokott lelkiismeretes
munkát.

Dr. gróf széki Teleki Pálra emlékeztek
Egyesületünk idén is megemlékezett dr. gróf széki
Teleki Pálról. A tragikus sorsú miniszterelnök halálá-
nak 67. évfordulója alkalmából a Sándor Palotában ta-
lálkoztunk. Dr. Teleki Pálra dr. Roszmusz András krisz-
tinavárosi cserkészparancsnok emlékezett. Koszorút
helyezett el az emléktáblánál a Vitézi Rend nevében is
Vecsey András önkormányzati képviselõ.

Naphegy-Tabán Környezetvédõ 
és Városszépítõ Egyesület

Reneszánsz hetek és Borpárbaj klub
A Reneszánsz Év keretében a budavári Gong Étterem-
ben  reneszánsz heteket tartanak: május 5-11-ig, júni-
us 2-8-ig, szeptember 8-14-ig, október 6-12-ig, no-
vember 3-9-ig és december 1-7-ig.

A Budavári Gong Borpárbaj Klub vacsoráit az alábbi
idõpontokban rendezik meg, neves borászok boraival:
április 24-25-én Polgár Zoltán - Vida Péter,  május 22-
én Figula Mihály emlékest, június 19-20-án Szõke
Mátyás - Bárdos és Fia, július 24-25-én Juhász Test-
vérek - Thummerer Vilmos, augusztus 7-8-án Nyakas
pincészet - Hiltop Kft., szeptember 18-19-én  Liszt pin-
cészet - Vesztergombi F., október 16-17-én Kiss I. -
Béres Birtok, november 20-21-én Boch J. - Gere Attila. 

A rendezvényeinkre asztalfoglalással tudnak he-
lyet biztosítani. Telefon/fax: 786-5224. Mobil: 06-20-
561-10-14, 06-70-544-06-63. 

Röviden

s

Tájékoztató az óvodai felvételrõl

Sudár Annamária

Szõnyi Zsuzsa

Kuncz László és Sztankovits Béla



A képviselõ-testület teljes összhangban, ellen-
szavazat nélkül Marsi Lászlót nevezte ki a
Budavári Mûvelõdési Ház élére. A pályázaton
kiválasztott, 32 éves mûvelõdésszervezõ szak-
ember elsõ munkahelyére tért vissza igazgató-
ként…

1997-ben pontosan itt, az I. kerületi Mûve-
lõdési Házban kezdtem meg mûvelõdésszerve-
zõi tevékenységemet – mesélte érdeklõdésünk-
re Marsi László. – 2003-ban kértek ki és helyez-
tek át az akkor felújított Aranytíz Mûvelõdési
Központba igazgató-helyettesnek, ahol többek
között kiállításokat, koncerteket, fesztiválokat,
táborokat szerveztem, több nagyszabású szabad-
téri rendezvényt bonyolítottam le munkatársa-
immal; emellett évekig tagja voltam a Sziget
Fesztivál programszervezõi teamjének. Az
Aranytíz Mûvelõdési Központban sikerült szo-
ros együttmûködést kialakítani számos partner-
intézménnyel – a visegrádi országok kulturális
intézményeivel közösen például többször is ren-
deztünk folklór, illetve összmûvészeti fesztiválo-
kat. Legnagyobb sikereim az elmúlt évben a ki-
állítások terén voltak: nagy örömömre szolgált,
hogy Földi Péter festõmûvész Kossuth-díjat ka-
pott az általam szervezett tárlat után. Szívemhez
azok a programok és rendezvények állnak leg-

közelebb, melyeket a közönség és a szakma egy-
aránt elismer. Nagyon nagy megtiszteltetés volt
ezért számomra, hogy 2006-ban a Belvárosért
végzett kulturális tevékenységem elismerése-
ként Kölcsey-díjat vehettem át. 
sAz V. kerületben végzett sikeres mûvelõdésszerve-
zõ munka után milyen stratégiával kívánja felpezs-
díteni a Budavári Mûvelõdési Ház életét?

A Budavári Mûvelõdési Háznak elsõsorban a
családokat kell megszólítania, emellett a kerüle-
ti iskoláknak és óvodáknak is olyan programo-
kat szükséges kínálnia, melyek a szabadidõ hasz-
nos eltöltésére nyújtanak lehetõségeket. Õsztõl
például bérletes színházi elõadássorozatot indí-
tunk, a kisgyermekeket pedig Bartos Erika nép-
szerû író hétvégi mese-délelõttjeivel várjuk.
Programkínálatunkat ezentúl színesíteni fogja a
balett oktatás, videó és filmgyártó iskola, musi-
cal stúdió, színházi produkciók bemutatása,
idõskorúak egészségügyi tanácsadása. Terveink
között szerepel egy I. kerületi mûvészeket bemu-
tató sorozat is, hiszen rendkívül sok alkotó vá-
lasztotta lakóhelyéül a budai Várat és környé-
két. A szabadtéri rendezvények kínálata is bõ-
vül: Madarak és Fák Napját, Gyermeknapot,
Zenei Világnapot szervezünk, és újraélesztjük a
Várban található Zenepavilon hagyományát. A
Tabáni Helytörténeti Gyûjteménnyel és a Fe-

renczy István Vizuális Mûhellyel a továbbiak-
ban igyekszünk még szorosabbra fûzni az együtt-
mûködést.
sAdottak-e a pénzügyi lehetõségek a programkíná-
lat bõvítéséhez? 

A finanszírozás mindig kulcsfontosságú szem-
pont, hiszen egy költségvetési intézmény is „ad-
dig nyújtózkodhat, ameddig a takarója ér”.
Szerencsére számos pályázati lehetõség áll ren-
delkezésünkre a kulturális területen. A mi fel-
adatunk a lehetõségek kiaknázása, azonban úgy
gondolom, a színvonal növekedése nem kizáró-
lag pénzkérdés. Egy jól mûködõ mûvelõdési ház
nagymértékben az ott dolgozók kreativitásán is
múlik.
s A mûvelõdési ház épülete mennyire alkalmas a
sokféle program befogadására?

A Budavári Mûvelõdési Ház egy vonzó köz-
pont, hiszen jó adottságokkal rendelkezik. A
helyiségei számos közmûvelõdési funkció ellá-
tására alkalmasak – a koncerteknek, hangver-
senyeknek, elõadásoknak, kiállításoknak,
táncfoglalkozásoknak, vagy akár a számítógé-
pes továbbképzéseknek egyaránt helye van itt.
Néhány kisebb átalakításra azonban szükség
lesz: gyermekbarát légkört szeretnénk kialakí-
tani, vagyis egy olyan színteret, ahol színes szõ-
nyegek, falak, játékok várják a kicsiket, az anyu-

kák számára pedig egy pelenkázó-hely is nyitva
áll.
sA kerületi kötõdéseivel magyarázható, hogy mun-
kahelyéül ismét a Bem rakparti intézményt válasz-
totta? 

A Vízivárosban élek feleségemmel és két kisfi-
ammal. Tulajdonképpen szó szerint „élünk” itt
a város szívében: maximálisan kihasználjuk a
kerület által kínált lehetõségeket. Külön örö-
met jelent számomra, hogy ezentúl szakmai tu-
dásomat itt a lakóhelyemen, az I. kerületben
kamatoztathatom tovább. K. D. 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Régiekre emlékezve

Mátyás királyunk fényes udvarában

A mûvelõdési ház a családoké
Marsi Lászlóval, a Budavári Mûvelõdési Ház új igazgatójával beszélgettünk

Turné után, verseny elõtt
A közelmúltban az olaszországi Agrigentoban lépett fel, majd Kínában turnézott a
Magyar Állami Népi Együttes. A távol-keleti országban hatalmas sikerrel mutatták be a
Magyar Concerto és a Naplegenda címû elõadásaikat. Április 2-án, a Corvin téri
Hagyományok Házában a külföldi fellépésekrõl és a hazai tervekrõl tartottak sajtótájé-
koztatót. 

Mucsi János, a Duna Mûvészeti Tár-
saság képviseletében az agrigentoi
63. világfesztiválon elért magyar sike-
rekrõl számolt be. A szicíliai kisvá-
rosba 2005 óta immár negyedszer
hívták vissza az Állami Népi Együt-
test. A február elején megrendezett
találkozón a budapesti táncosokat
régi ismerõsként üdvözölte a szakma
és a közönség.

Ferencz Mária, a MÁNE mene-
dzserigazgatója elmondta, hogy már-
ciusban a kivételes összefogásnak kö-
szönhetõen, az együttes egyetlen tur-
né alkalmával, két mûsorral is fellép-
hetett Kínában, és ezért köszönet il-
leti a támogatókat. 

Bogyai Katalin az Oktatási és
Kulturális Minisztérium szakállam-
titkára arról szólt, hogy a hazai tánc-
mûvészek a „Szabadság, szerelem” –
a magyar kultúra Kínában címû ma-
gyar évad keretében jutottak el a
Honkongi Mûvészeti Fesztiválra.
Ezen a rendezvényen többek között
a New York-i Filharmonikusok ját-
szottak Lorin Maazel vezényletével
és Peter Brook színházi társulata lépett fel. A sokszínû magyar mûvészeti életet Schiff
András zongora-, Perényi Miklós gordonka- és Fehér László festõmûvész mellett az Ál-
lami Népi Együttes Hungarien Concerto Hommage Bartók címû elõadásával képvisel-
te. A rendkívüli érdeklõdés miatt a két meghirdetet elõadás után a táncosok még ket-
tõt tartottak.

A szervezõk arról tájékoztatták a sajtó képviselõit, hogy a sanghaji és pekingi fellépés
a két ország közötti hivatalos kapcsolat révén jött létre, míg belsõ-Kínába, Guangdong
tartományba egy Magyarországon élõ kínai üzletember támogatásával jutott el az együt-
tes. A Kelet-Nyugat Határok Nélkül Alapítvány létrehozója négy fellépésre hívta meg a
Naplegenda címû produkciót. Ez a keleti rokonságot zászlójára tûzõ elõadás a magyar
néptánc legdinamikusabb, legerõteljesebb mozdulataiból álló valóságos táncvihar,
amely a különbözõ helyszíneken – színházban, koncertteremben, egy egyetem szabad-
téri színpadán és egy mûvelõdési házban – egyaránt óriási sikert aratott. 

Mihályi Gábor, a Príma Primissima közönség-díjas Állami Népi Együttes mûvészeti
vezetõje szerint sikereik azt tükrözik, hogy lassan beérik az egy évtizede megkezdett
munka, amely arra keresi a választ, hogy mit kezdjünk a tradícióinkkal. A márványból,
bronzból, papírból alkotó mûvészek könnyebb helyzetben vannak, mint mi táncosok,
akik a testünkkel dolgozunk. Mi nem hihetünk abban, hogy a jövõben leszünk sikere-
sek, nekünk most kell annak lennünk – mondta az együttes vezetõje. A tervekrõl szól-
va úgy fogalmazott, hogy a következõ hónapok számos érdekes eseményt tartogatnak a
táncosok számára. Az „Állami” képviseli a magyar színeket a Modern néptánc születik
címû európai televíziós versenyben, ahol tíz európai ország táncegyüttese méri össze tu-
dását. Az eseményhez kapcsolódó zenei pályázat már lezárult, a hazai koreográfia a Sári
László zenéjére, Kovács Gerzson Péter és Horváth Csaba koreográfiája készült –
Labirintust mutatják be. Jövõ januárban kéthónapos svéd turné következik a
Naplegendával, és az is biztosnak látszik, hogy 2010-ben ugyanezzel a mûsorral
Isztambulban vendégszerepelnek.

A távlati elképzelések mellett legközelebbi fellépésekrõl is szó esett. A nyugdíjas
közönség számára a MÁNE hétfõ délutánonként 15 órára hirdet bérleti elõadáso-
kat a Budai Vigadóba, amelyek után a produkciók keletkezésérõl, összeállításáról
szóló beszélgetésekre is várják az érdeklõdõket. Elõadások: május 5. Dankó Pistától
Kusturicáig – zenekari koncert, június 9. Kincses Felvidék. Egy másik, kombinált
bérlet keretében május 19-én este a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes és a
Jánosi  Együttes: Holttenger címû elõadását, június 2-án a MÁNE: kincses
Felvidék címû produkcióját láthatja a közönség. 

r. a.

A 2008-as esztendõ a Reneszánsz éve. Legdicsõbb ki-
rályaink egyike, Hunyadi Mátyás ötszázötven éve lé-
pett trónra. Királyi udvara nemcsak az anyagi pom-
pa, fényesség és gazdagság helyszíne volt, hanem a
szellemi ragyogásé is. Az itáliai reneszánsz elérte
Magyarországot, virágzott a királyi udvarban és má-
sutt is. Ebbõl a fényes királyi udvarból villantsunk fel
néhány arcot, néhány sorsot.

Vitéz János humanista fõpap, váradi püspök, majd
esztergomi érsek Mátyás király diplomatája volt.
„Lux Pannnoniae”, Pannonia fénye, Magyarország
világossága jelzõvel illették a mûvelt, humanista fõpa-
pot. Hosszú pályafutását még Zsigmond király idején
kezdte, anyai ágon rokonságban állt a Hunyadi csa-
láddal és a két Hunyadi fiú nevelõje is volt. László és
Mátyás tõle hallottak elõször Itáliáról, a reneszánsz
kultúráról és mûvészetrõl. Késõbb, már Mátyás király
uralkodása idején segített a Corvina könyvtár beren-

dezésében és gyarapításában, szívügyének tekintette
a humanista Buda fényének emelését. Maga is nagy
könyvgyûjtõ volt, könyvtára a királyéval vetekedett.
Barátjának mondhatta a kor szinte minden jelentõs
humanistáját. Hatalmas és elévülhetetlen érdeme
volt a pozsonyi magyar egyetem, az Academia
Istropolitana létrehozása. Vitéz János neveltje volt
unokaöccse, Janus Pannonius is, akit õ indított el a
humanista és papi tudományok útján. Humanista
költõként a magyar táj szépségét, a haza szeretetét, az
emberi érzéseket verselte meg klasszikus formában.
A magyar világi líra elsõ képviselõje volt, noha általá-
ban latin nyelven írt. Tizenegy évig élt Itáliában, on-
nan hazatérve lett Mátyás reneszánsz udvarának tag-
ja.

Buda várának ékessége volt a Corvina könyvtár, a
Bibliotheca Corviniána. Csodájára jártak szerte a vi-
lágból, megmaradt példányai ma is féltve õrzött kin-
csei nemzeti könyvtárunknak. A könyvtár pompás
helyiségei a Dunára néztek, nagy, színes üvegablakok

szolgáltatták a világítását. A kötetek a falak mentén
dúsan faragott, aranyozott polcokon feküdtek, és dí-
szes kárpitok védték õket a portól. Itt állt Mátyás ki-
rály pompás és kényelmes heverõje, ahol olvasni szo-
kott, illetve udvari humanistáival társalgott.

Kik voltak e pompás könyvtár könyvtárosai?
Hogyan mûködött a könyvtár, honnan szerezték be a
mestermûvû kódexeket? A könyvtár arculatát mar-
kánsan formáló könyvtáros Taddeo Ugoleto firenzei
humanista volt. Õ Mátyás hívására jött az udvarhoz
már jelentõs könyvtári gyakorlattal a háta mögött, ki-
váló latin és görög nyelvtudással, átfogó mûveltség-
gel. Fõ feladata a könyvtár gyarapítása volt. Huma-
nista kapcsolatai révén a világ minden tájáról szerzett
vagy másoltatott kéziratokat a Corvina könyvtár szá-
mára. Az õ idejében készültek a legdíszesebb könyv-
kötések és a kódexek belsejében a gyönyörû ex libris
címerek. A könyvtár ekkor elérte, sõt sok esetben túl
is szárnyalta a jelentõs itáliai fejedelmi könyvtárakat.
Mátyás könyvtára számára ekkor Firenzében kb. har-
mincan másoltak könyveket, és nagyjából ennyien
dolgoztak Budán is, másolók, illuminátorok és
könyvkötõk. Ugoleto után Bartholomeus Fontius
lett a könyvtáros, majd Felix Ragusanus, mindketten
kiváló, Itáliából jött humanisták, tudósok.

Mátyás király csillagdája és csillagászai is Európa-hí-
rûek voltak. A király hitt a csillagokban és abban,
hogy állásuk befolyásolja az ember sorsát. Csilla-
gászokat hívott meg udvarába – a kor legjelesebbjeit –
és gazdagon ellátta õket eszközökkel, mûszerekkel. A
csillagda szintén a Dunára nézett és a könyvtár mel-
lett volt. A teremben egy hatalmas földgömb állt, va-
lamint távcsövek, asztrolábiumok és idõmérõ mûsze-
rek. A csillagvizsgáló létrehozása Ilkuszi Bylica
Márton mûve, õ lengyel volt, a krakkói egyetemen ta-
nult, majd Bolognában tanított. Onnan hívta
Mátyás az udvarába, itt élt és mûködött aztán halálá-
ig, Mátyást is túlélve.

A magyar királyi udvarban mûködött néhány évig
az európai hírû tudós, Regiomontanus is. Eredeti
neve Johannes Müller volt és Königsbergben szüle-
tett. Csodagyerekként indult és már tizenegy éves
korában a lipcsei egyetem hallgatója volt. Igazában
csillagász volt, de matematikával is foglalkozott, ten-
gerészeti számításokat végzett és feltalálóként is zse-
niális volt.  Tanított a pozsonyi egyetemen, megfor-
dult Velencében, Padovában és Paviában is. Mátyás
udvarában 1467 és 1471 között mûködött. A budai
Vár reneszánsz kertjében ma szép, dombormûves
emléktábla emlékezik meg róla.

Végül, de nem utolsósorban emlékezzünk meg
Mátyás király történetírójáról, Galeotto Marzioról.
Õ olasz humanista és polihisztor volt, igazi rene-
szánsz ember. Mûvei között természettudományi,
történeti és orvostudományi jellegûek is találhatók,
de szépprózát is írt. Legjelentõsebb munkája a
„Mátyás király kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és
tetteirõl” szóló mûve.

Hosszan lehetne folytatni a sort a Mátyás udvará-
ban élõ, munkálkodó, alkotó humanistákról, kiváló
reneszánsz elmékrõl. A király messzemenõen meg-
adott számukra minden erkölcsi és anyagi támoga-
tást, így tudott meghonosodni és virágba borulni
Magyarországon a reneszánsz és a humanista kultú-
ra, példaként szolgálva sok más országnak.

dr. Reisinger Frigyesné

Naplegenda                                                                         Fotó: Dusa Gábor

A Corvina könyvtár megmaradt példányai ma is féltve õrzött kincsek
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Kosztolányi Dezsõ születésnapját hosszú évek óta gálamûsorral
ünnepli a költõrõl elnevezett, Attila úti nyolcosztályos gimná-
zium. Április 4-e délutánján a Marczibányi téri Mûvelõdési
Ház nézõterén egy gombostût sem lehetett leejteni; teltház elõtt
szerepeltek elõbb az 5-8., majd a 9-12. osztályosok. 

A szülõk és nagyszülõk természetesen elsõsorban saját gyerme-
kük produkciója miatt jöttek el, ám jó volt látni, hogy a közön-
ség soraiban ott ültek az iskolatársak, a drukkerek is. A gyere-
kek hangos tetszésnyilvánítása mindenkit meggyõzhetett arról
– amit a Kosztolányi a 24 órás focival, az öregdiák-
találkozókkal és egyéb rendezvényeivel idõrõl idõ-
re bizonyít –, hogy ebben a gimnáziumban a taná-
rok és diákok remek közösséget alkotnak.

A „kis” és „nagy” gála produkcióit azonos mû-
sorszámok keretezték, így mindkét rész nyitánya-
ként Beethoven Örömódáját adta elõ az iskola
ének- és zenekara. A rendezvényekrõl nem ma-
radhattak el a Kosztolányi Dezsõt megidézõ ver-
sek sem, ezért a két versmondó lány: Kovács
Fanny és Djaboub Mirjam duplázott, azaz kétszer
is színpadra lépett. (A gálát megtisztelte jelenlété-
vel Nagy Borbála Ildikó, Kosztolányi Dezsõ mûve-
inek jogutódja is.)   

A kisgimnazisták fellépésén egymást váltotta a
muzsika és az idegen nyelv, de nem feledkeztek el
a reneszánsz évrõl sem. Komoly vonóstrió, fuvola-
hegedû duó és zongoraprodukciók mutatkoztak
be, és a zeneszámok között láthattunk német és
francia nyelvû jeleneteket és egy angol énekszá-
mot, amit az 5.a és 6.a diákjai közösen adtak elõ.
A verstõl a mondáig terjedt az irodalmi skála, ám
a mûfajhoz hûen nem maradtak el a gálaszámok sem. A 8. a
táncprodukciójának sikerét talán csak a 7.b „társulatának”
István a király címû rövid elõadása múlta felül. Természetesen

a tanárok is kitettek magukért, amikor nem kis meglepetést
szerezve, alkalmi zenekarukkal a Ghymes együttes dalait kezd-
ték játszani. Ez utóbbi ismét azok közé a számok közé tartozott,
amelyet a kisebbek után késõbb a nagyok is élvezhettek. 

Az „idõsebb” korosztály gálájának mûsora a hangszeres együt-
tesek és szólisták számát tekintve is bõvebb merítést nyújtott.
Egy spanyol nyelvû vers és a 9.b francia jelenete után már min-
denki biztos lehetett abban, hogy a Kosztolányi a multikulturá-
lis iskolák közé tartozik. 

Az est második részében a többszereplõs minidarabok is
megsokszorozódtak; köztük hatalmas sikert aratott a 10.a be-
mutatkozása, akik Dálnoki Szabolcs tanár úr zenéjére, Arany
János: Pázmán lovag címû vidám „hõskölteményét” adták elõ.
E vers fõszereplõinek egyike épp úgy Mátyás király, mint azé a

krónikáé, amelyet a 8.b-be járó Jászberényi Károlytól hallot-
tunk, és ugyancsak ebbe a sorba illik a 11.b által elõadott Gyevi
bíró címû jelenet. Természetesen mindez nem a véletlen mû-

ve, hiszen ezek a produkciók a Budavári Önkormány-
zat által meghirdetett Mátyás 550 emlékév tiszteletére
születtek.

A Eris almája címû mitológiai történettel a 9.a-sok
a klasszikus ókorba vezették a közönséget, míg a 11.b a
fergeteges rockyja mindenkit visszarántott az 1960-as
évekbe. A 9. b-sek biztosra mentek a mûsorválasztás-
nál: a Dzsungel könyvének rövidített változatára kap-
tak vastapsot.

A záró szám elõtt mindkét „felvonásban” ünnepé-
lyes díjátadásra került sor. A gyerekek titkos szavazása
nyomán, a gálán derült fény arra, hogy a
Kosztolányiban tanító pedagógusok közül kik nyerték
az „év tanárnõje, illetve tanára” díjat. A lezárt boríté-
kok felbontását követõen, az 5-8. évfolyamon Weisz-
kopfné Kövesközi Zsuzsa (kémia-biológia) és Földi
István (földrajz); a 9-12. évfolyamon Deliné Põcze
Erzsébet (német-spanyol) és Magyar Gábor (történe-
lem) vehette át a díjat Stelzelné Szabó Erzsébettõl, a

gimnázium igazgatójától.
Mindkét gála fináléját a 12.a mutatta be. Fergeteges sörtán-

cukra hosszú ideig emlékezni fognak még a legkisebbek is. 
roj
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Gála a la Kosztolányi

A Várnegyed egyik lakásában különös hódolat
emléktárgyai töltik be a teret. Portrék az elõszo-
bában, szobrok a nappaliban, lemezek, kották és
kéziratok a szekrények és fiókok mélyén. Ez az
Úri utcai hajlék Liszt Ferenc „otthona”, itt min-
den róla szól. Ide kizárólag azok csöngetnek be,
akik a legnagyobb magyar romantikus zeneszer-
zõ titkaira kíváncsiak. A „zarándokoknak” a tit-
kok ismerõje, dr. Gracza Lajos nyit ajtót.   

sMikor kezdõdött a Liszt iránti áhítata?
Ez egy gyerekkori szenvedély. Nagyanyám szobá-
jában ott függött a falon a Barabás Miklós által
festett Liszt-portré másolata. A mester magyar ru-
hát visel, bal kezét a zongorán tartja, és a fest-
ményrõl leolvasható, hogy épp a Rapszódia parti-
túrája fekszik a kottatartón. Arc-
kifejezése már akkor megragad-
ta a fantáziámat.
sÖn is tanult zenét? 

Kiskoromban a testvéreimmel a
zongora alá bújtunk, amikor
anyánk játszott. Hatunk közül
csak nekem volt kedvem a zené-
hez, így késõbb én ültem le a
hangszer elé. Kalocsán a jezsui-
tákhoz jártam iskolába, és a vá-
rosban Mariska nénihez (Antal
István zongoramûvész nagynén-
jéhez) írattak be zongorára.
Gyakorolni nem volt kedvem,
inkább azonnal Liszt Nocturne-
ket és Chopin keringõket akar-
tam játszani. Mariska néni elza-
vart a türelmetlenségem miatt.
A következõ tanárom Straubné megértõbb volt,
vele sikerült alkut kötnöm. Amikor 16-17 éves
lettem, megéreztem, hogy hiányoznak az alapok,
és abbahagytam a muzsikálást.
s A hobbija és a hivatása egészen távol esik egymás-
tól. Mikor tért vissza Liszt Ferenchez?

A sors késõbb úgy akarta, hogy természettudomá-
nyos pályára menjek. Negyvenkét éven keresztül
a gyógyszerkutatás és -fejlesztés területén dolgoz-
tam. Már egyetemista koromban megéreztem,

hogy a természettudományok szinte kiszikkaszt-
ják az agyamat. Ez ellen csak egy gyógyszert ismer-
tem: újra elkezdtem zenélni. Az egyik tanárunk
hanglemez-délutánokat rendezett a diákjainak.
Csodálatos Liszt mûveket hallgattunk barátaim-
mal, ott hallottam elõször a Victor Hugo versekre
írt dalokat. Ettõl kezdve már nem tudtam szaba-
dulni Liszt világától. A szegedi egyetem termé-
szettudományi karán tanársegédként folytattam
a pályámat, de akkoriban már nem jutott idõ a
muzsikára. Biokémiával és a természetes anyagok
kémiájával foglalkoztam. Az egyetemen idõ köz-

ben „leépítés” volt, és ennek során én is az elkül-
dött munkatársak közé kerültem. Végül egyik
volt tanárom, Fodor Gábor világhírû szerves ké-
mikus elintézte, hogy felvegyenek a Kõbányai
Gyógyszergyárba. A gyár személyzetise ott is tud-
tomra adta, hogy nem szerepelek a káderfejleszté-
si tervben. (A személyi anyagomban még arról is
volt fénykép, hogy a kisfiammal  egy szál virágot
tettünk a Petõfi szobor elé.) Végül 1972-ben a
Németországban  élõ nõvérem és sógorom segít-

ségével, rendkívül kalandos úton - Spliten, Tri-
eszten, Olaszországon és Ausztrián keresztül - ju-
tottunk ki Göppingenbe. Gyógyszerkutatóként
könnyen el tudtam helyezkedni Németor-
szágban. A fejlesztések után kapott jogdíjakból
hoztam létre 1990-ben a Göppingen-Budapesti
Liszt-Ferenc-Archivumot. Ezzel a kezdeménye-
zéssel egyrészt az érzelmi szürkeség ellen vettem
fel a harcot, ám késõbb azonban szenvedélyem-
mé vált a Liszt-ereklyék gyûjtése.
s Milyen rendszer szerint kezdte el az anyaggyûjtést? 

A hivatásom miatt nagyon sokszor utaztam kül-
földre, és egy-egy kongresszus vagy tárgyalás után
az adott városok régiségboltjaiban is körülnéz-
tem. Eleinte minden érdekelt, ami a magyarság-
gal kapcsolatos, majd egy idõ után a Liszt-doku-
mentumokra koncentráltam. Ahogy bõvült az
anyag, úgy alapítottam újabb és újabb részlege-
ket. A dokumentációs és kutatóközpont a Liszt
Ferenc életére és munkásságára vonatkozó, fõleg
korabeli dokumentumok gyûjtését, archiválását,
értékelését és publikálását tûzte ki célul. Ezzel a
zeneszerzõ életmûvének ápolását kívánja szolgál-
ni. Ma már huszonnégy mûfaji kategória létezik,
közte a kéziratok, kották, könyvek, cikkek, leve-
lek, grafikák, hanghordozók, kisplasztikák, de a
hajtincstõl a zsebkendõig számos különlegesség-
gel is rendelkezem. stb. A különbözõ emlékek
alapján bizonyítható, hogy Liszt nemcsak zene-
szerzõ és zongoramûvész, hanem jelentõs közéle-
ti személyiség is volt. Aki ellátogat hozzánk, errõl
személyesen is meggyõzõdhet.
sMiért hozta létre az archívum magyarországi rész-
legét?

Liszt Ferenc a magyar zenetörténet meghatározó
alakja, ezért úgy gondoltam, hogy az archívum
anyagainak azon részét, amit itt sikerült össze-
gyûjtenem, Magyarországon kell bemutatnom.
A Weimarból, Rómából, Bécsbõl származó do-
kumentumok és emlékek Göppingenben, az it-
teni anyagok az Úri utcában találhatók. A gyûjte-

mény látogatható, és szeretném, ha fenntartásá-
hoz sikerülne anyagi támogatást szereznem.
sMit adott önnek ez a különleges szenvedély? 

Fantasztikus kapukat nyitott meg. Hónapokat
töltök itthon, ilyenkor fölveszem a kapcsolatot a
„lisztiánerekkel”, és megvitatjuk az újonnan elõ-
került „leletek” jelentõségét. A tudományos
munka eredménye az a Balassi Kiadónál, az idei
Könyvhétre megjelenõ kötet, amely Liszt Fe-
rencrõl szóló emlékezések közül válogat. 
sAz érdeklõdõk mikor látogathatják a budapesti ar-
chívumot? 

Az Úri utca 4. szám alatti archívumban szeretet-
tel várok mindenkit, de kérem, hogy idõpont-
egyeztetés miatt keressék fel a www.liszt-
archiv.de/hu/index.html honlapot, és írjanak
egy e-mailt. Ígérem, Liszthez hasonlóan - aki pá-
lyája során több mint tízezer levelet kapott és vá-
laszolt meg - én is válaszolok mindenkinek. 

Rojkó A. 

Liszt Ferenc otthona a Várban

Dr. Gracza Lajos évtizedek óta gyûjti a Liszt-emlékeket

Az archívumban a kottákon, grafikákon és kisplasztikákon át a hajtincsig számos kü-
lönlegesség található

Katasztrófavédelmi
verseny diákoknak

Négy általános és öt középiskola hat-hat fõs csapatokkal vett részt az
idei I. kerületi Katasztrófavédelmi Versenyen. A csapatok katasztrófa-
védelmi, polgári védelmi, tûzvédelmi, közlekedésbiztonsági, egészség-
ügyi és tájékozódási feladatokban mérhették össze tudásukat – elmélet-
ben és gyakorlatban egyaránt.

A Czakó utcai Sport és Szabadidõközpontban rendezett versenyen az
iskolásoknak egymás után hét állomáson kellett különbözõ feladato-
kat teljesíteniük. Elsõként egy tesztlap kitöltésével általános katasztró-
favédelmi ismereteikrõl adtak számot a fiatalok, majd a gyakorlati tu-
dásukat tették próbára a polgári védelem témakörében: kiderült,
mennyire ismerik a speciális egyéni védõeszközöket (gázálarcokat, vé-
dõruhákat) és mûszereket, tudnak-e túlélési csomagot készíteni a
szükséges eszközökbõl, valamint képesek-e az egyes szirénajelzések
azonosítására. A következõ körben tájékozódási képességre volt szük-
ség: az iránymérés pontosságát és a szabályos tájolóhasználatot értékel-
ték, továbbá azt, hogy a diákok letakart szemmel, pusztán a társak rá-
diós irányításával rátalálnak-e különbözõ tárgyakra egy szabadtéri „la-
birintusban”. 

A negyedik helyszínen a versenyzõk a kézi tûzoltó-készülék, valamint
a puttonyfecskendõ alkalmazását mutatták be – utóbbival azt is prezen-
tálhatták, hogyan lehet a vízzel „célba lõni”. Ezek után a víz mint ve-
szélyforrás került elõ: a csapatoknak egy gát építésével árvízi védekezést
kellett modellezniük. A hatodik állomáson a közlekedésbiztonság té-
májában tesztkérdések, valamint kerékpáros ügyességi verseny várta a
résztvevõket, míg a végsõ tudáspróba az életmentésrõl, az alapvetõ elsõ-
segély-nyújtási fogások ismeretérõl szólt.

Az idei Katasztrófavédelmi Versenyen az általános iskolások kategó-
riájában negyedik helyen a Lisznyai, másodikon a Kosztolányi tanulói
végeztek, míg a harmadik, illetve az elsõ helyre a Budavári iskola két
csapatát rangsorolták. A középiskolások mezõnyében a Hunfalvy diák-
jainak az ötödik-negyedik, a „kosztololányisoknak” a harmadik-máso-
dik hely jutott (ezek az intézmények szintén két csapatot indítottak),
míg gyõztesként a Petõfi Gimnázium gárdáját hirdették ki.

A csapatok mindegyike kapott valamilyen jutalmat a lelkiismeretes
felkészülésért cserébe; az ajándékokat – könyvutalványokat, emlék-pó-
lókat, tortákat – a kerület polgármestere adta át a résztvevõknek. Dr.
Nagy Gábor Tamás a díjátadó ünnepségen elmondta: a vetélkedõ, túl
azon, hogy egy jó közösségi program, s próbára teszi a küzdõszellemet,
felhívja a figyelmet a különbözõ veszélyhelyzetre, melyekben nem sza-
bad pánikba esni. A versenyzõknek – mint azt az eredmények igazolják
– sikerült bebizonyítaniuk: tudják, mit kell tenni ezekben a helyzetek-
ben.

Ivánné Balázs Mária polgári védelmi fõhadnagytól, a versenyt szerve-
zõ Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság I. kerületi kirendeltségének
vezetõjétõl megtudhattuk: az elsõ helyezettként kihirdetett általános
iskolai és középiskolai csapat megy tovább a fõvárosi versenyre, melyet
április 24-én rendeznek az Orczy-kertben. A kirendeltség-vezetõ közöl-
te: az I. kerületi vetélkedõ szervezésében a polgári védelmi szakembe-
rek mellett a Tûzoltóság, a Veszélyhelyzeti Felderítõ Szolgálat, az
ÁNTSZ, a Vöröskereszt, és az I. kerületi rendõrkapitányság munkatár-
sai vettek részt. Az ajándékozást a Budavári Önkormányzat támogatta,
míg a vendéglátáshoz a Horgásztanya Vendéglõ, a Horváth Étterem, a
Le Jardin de Paris Étterem, a Nagyi Palacsintázója, a Spar, a Burger
King, valamint az Auguszt Cukrászda nyújtott segítséget.                       -d-

A gálát a 12.a diákjainak fergeteges sörtánca zárta

A vidám jelenetek méltán arattak vastapsot



Rendõrségi szempontból meglehetõs nyugalomban telt
az elmúlt két hét, életellenes vagy más kiemelt bûncse-
lekmény nem történt a kerületben – tájékoztatta lapun-
kat dr. Kesztyûs Rudolf ezredes. A rendõrség látókörébe
kerültek ugyanakkor annak a rablóbandának a tagjai,
akik a Horvát kertben vadásztak áldozataikra. Az opera-
tív nyomozás eredményeképpen sikerült beazonosítani
az elkövetõket, így hamarosan valamennyien rendõr-
kézre kerülnek.

A kapitányságvezetõ elmondta, hogy a folyamatos
járõrözés ellenére visszatérõen elõfordulnak gépkocsi
lopások és feltörések. Ezek megelõzése, valamint az el-
követõk tettenérése érdekében a rendõrség kéri a pol-
gárokat, hogy amennyiben a parkoló autók körül gyanú-
san viselkedõ személyekre lesznek figyelmesek, azon-
nal hívják a 457-5612 telefonszámot. A bejelentést kö-
vetõen a kerületi járõr néhány perc alatt a helyszínre ér
és megteszi a szükséges intézkedéseket. 

Szintén számít a lakosság együttmûködésére a rend-
õrség a nyári turistaszezon idején elsõsorban a Citadella
és a Halászbástya környékén felbukkanó „pirosozók” tet-
tenérésében. Bár a megerõsített rendõri jelenlétnek kö-
szönhetõen egyelõre elkerülik a kerületet a csalók, dr.
Kesztyûs Rudolf arra kéri a lakosságot, hogy ha a közte-
rületeken tiltott szerencsejátékot ûzõkkel találkoznak,
azonnal hívják a kapitányságot. Bármilyen fényképfelvé-
tel komoly segítséget jelent a késõbbi bizonyítás során,
így ezeket is szívesen fogadják a rendõrség munkatársai. 

Elhunyt egy hajléktalan
Évek óta a Lovas utca környékén, a Várba vezetõ lépcsõ
mellett élt az a hajléktalan, akinek holttestét néhány
nappal ezelõtt találták meg. Az orvosi szakvélemény ki-
zárta az idegenkezûséget, ezért nyomozás az ügyben
nem indult.

Közlekedésbiztonsági akciók 
- hangsúly a megelõzésen
A folyamatosan zajló közlekedésbiztonsági akciók kere-
tében idén kilenc büntetõpont kirovása mellett tizenhá-
rom vezetõi engedélyt vont be a kerületi rendõrség. Úgy
tûnik az erélyes fellépés már néhány hónap alatt ered-
ményre vezetett, hiszen Húsvétkor nem találkoztak ittas
autóssal a rendõrök. 

Építkezésrõl loptak
Nagy értékû építõipari gépeket loptak el ismeretlenek
egy kerületi építkezésrõl. A tolvajok azonban nem élvez-
hették sokáig „munkájuk” gyümölcsét, ugyanis a forró
nyomon megindult nyomozás rövid idõ alatt eredmény-
re vezetett és a kerületi rendõröknek sikerült elfogniuk
az elkövetõket. 

Továbbra is várják az áldozatok 
jelentkezését
Mint elõzõ lapszámunkban beszámoltunk róla, több-
rendbeli lopás gyanúja miatt folytat eljárást H.J. ellen a
kerületi kapitányság. Az elkövetõ 160 cm magas, ovális
arcú, kopaszodó, szemüveget visel. Módszere, hogy
magát hivatalos személynek kiadva próbál meg bejutni
a kiszemelt lakásba, majd az otthoniak figyelmét elte-
relve a mozgatható értéktárgyakat eltulajdonítja.
Elfogásakor több hamisított, de eredetinek látszó iratot
találtak nála a rendõrök, köztük az Országgyûlés Hi-
vatala Országgyûlési Könyvtár által kiadott díjmentes

EU Tanács kutatójegyet. H.J. elsõsorban az elsõ kerület-
ben követett el bûncselekményeket, ezért a rendõrség
várja a kerületi károsultak jelentkezését a 457-5610
telefonszámon. 

Visszatértek a trükkös tolvajok
Ezúttal új trükkhöz folyamodtak a tolvajok, akik magu-
kat a villanyóra leolvasónak kiadva jutottak be egy idõs
házaspár otthonába. Egyikük elkérte a háziak nyugdíj-
szelvényét, majd egy tízezer forintos bankjegyet arra hi-
vatkozva, hogy az ezeken szereplõ sorszámok árked-
vezményre jogosítanak. Mialatt az idõs emberek eleget
tettek a kérésnek, a tolvajok észrevétlenül meglopták
áldozataikat. Dr. Kesztyûs Rudolf kéri a lakosságot, hogy
okulva az esetbõl, idegent soha ne engedjenek be laká-
sukba. A magukat hivatalos személynek, rendõrnek, ön-
kormányzati alkalmazottnak vagy a közmûvállalatok
munkatársának kiadó személyektõl minden esetben
kérjék el fényképes igazolványukat, illetve egy budapes-
ti telefonszámot, ahol személyazonosságukat igazolni
tudják. Amennyiben a kérésnek nem tesznek eleget,
azonnal hívják a rendõrséget vagy kérjenek segítséget
szomszédjuktól. 

Bank elõtt lopták meg
Biztos módját választotta a pénzszerzésnek az az elkö-
vetõ, aki egy kerületi bankfiókban figyelte meg a kész-
pénzt felvevõ ügyfeleket. A bankból kilépõ áldozatát az-
zal szólította meg, hogy a nála lévõ nagycímletû pénzt
váltsa fel, majd egyszerûen kivette a kezébõl a pénztár-
cáját és egy közelben várakozó autóval elmenekült a
helyszínrõl. A hasonló bûncselekmények elkerülése ér-
dekében a rendõrség arra kéri a lakosságot, banki pénz-
ügyeiket lehetõség szerint úgy intézzék, hogy azt illeték-
telenek ne követhessék nyomon. Pénzüket tegyék biz-
tonságos helyre, ha nagyobb összeget vesznek fel, azt
minden esetben külön kezeljék, ne tegyék a náluk lévõ
kisebb címletek mellé.

Rendõröket toboroznak
Dr. Bencze József altábornagy, országos fõkapitány uta-
sítására különleges toborzó csoport kezdte meg mûkö-
dését. Az V. kerület Havas utca 5. alatt létrehozott tobor-
zóirodában szakemberek válaszolnak a rendõri pálya
iránt érdeklõdõk, illetve a rendészeti szakközépiskolá-
ban továbbtanulni szándékozók kérdéseire. Az iskola je-
lentkezési egységcsomagja a toborzóiroda mellett a ke-
rületi kapitányságon, személyesen dr. Kesztyûs Rudolf
ezredestõl is átvehetõ.

Besurranó tolvajt fogtak
Fényes nappal a nyitott ajtón át jutott be a Várszoknya
egyik házának hatodik emeleti lakásába a tolvaj, lopnia
azonban nem sikerült, mert az egyik szomszéd megza-
varta. Bár a helyszínrõl még el tudott menekülni, a pon-
tos személyleírásnak és a gyors riasztásnak köszönhe-
tõen a rendõrök néhány perccel késõbb a Moszkva téren
nyakon csípték. Dr. Kesztyûs Rudolf az eset kapcsán fel-
hívja a lakosság figyelmét, hogy bûncselekményre utaló
legkisebb gyanú esetén is azonnal hívják a rendõrséget.
A forró nyomon meginduló nyomozás ugyanis garancia
lehet a tettesek kézrekerítésére. Úgy tûnik az utóbbi he-
tekben ezt a polgárok is felismerték, hiszen számos
hasznos és aktuális bejelentés érkezett a kerületi rend-
õrséghez.  

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

Menekülés a házasságból 

Észre sem vesszük, hogy életünk so-
rán hányszor menekülünk egy kap-
csolatba, házasságba, vagy netán
pont fordítva, épp egy kapcsolatból.

Edit két kisgyermek édesanyja,
házassága 12-dik évében beleszere-
tett egy álomképbe. Az interneten
ismerkedett meg egy - elküldött ké-
pei alapján - jóképû, gazdag férfivel,
és úgy érezte, hogy az élet csak egy-
másnak rendelte õket. Edit tovább
szõtte az álmait, szerelmes lett ebbe
a férfibe, akit még sohasem látott és
nem is találkozott vele. A szerelem
olyan intenzitást ért el, hogy bejelen-
tette férjének - aki már sejtett vala-
mit ebbõl, - hogy mást szeret, és a
két gyerekkel el akar költözni. Fér-
jébõl való kiábrándulását azzal ma-
gyarázta, hogy soha nem figyelt rá,
az õ szavai, gondolatai, tettei mindig
csak másodlagosak voltak, és sem-
miben nem adott neki igazat. A
gyermekek nevelésében is egyedül
hagyta. Az is igaz, hogy a gyermeke-
ket szereti, és sokat dolgozva min-
dent megtesz anyagi jólétükért. Gá-
bor magas, jóképû, intelligens, egye-
temet végzett férfi.

Mikor eljöttek hozzám, kiderült,
hogy Gábor még mindig nagyon sze-
reti az õt elhagyni készülõ feleségét.
Idegileg igen rossz állapotba került,
amelyet Edit szerelmi fellángolása
okozott. Edit közben a szerelme ké-
résére elköltözött a két gyermekkel,
és aktív internetes levelezésbe és
mobil telefonos kapcsolatba kezdett
vele, amely még jobban fokozta a
még „soha nem látott” férfi iránti
szerelmét. A képzelet, a pszichés
menekülés segítségével minden jó
és szép tulajdonsággal felruházta a
„nagy õt”. 

Gábor gyermekei iránt érzett sze-
retete és aggódása, az asszony irán-
ti féltése ingerlékennyé, agresszí-
vabbá, megbántottá és féltékennyé

tette, amely még rontott is, a már
amúgy is kritikus helyzetbe jutott
kapcsolatukon.

A feltáró beszélgetések után java-
soltam, hogy most már jó volna
megismerni Edit „szerelmét” a való-
ságban is, aki közben megígért há-
zat, autót, boldogságot, „fût-fát”.
Egy feltétele volt csak: ne találkoz-
zanak sem õ, sem a gyerekek
Gáborral. Egy jó ideig Edit nem is ta-
lálkozott vele emiatt.

Gábor közel járt az összeomlás-
hoz. Kértem, hogy ezúttal jöjjenek el
hozzám mindketten, és itt beszéljék
meg az eseményeket. A hármas be-
szélgetés során kiderült, hogy Edit
már mindent eltervezett és alig vár-
ta, hogy a valóságban is megismer-
kedjen álomlovagjával, aki nemso-
kára Magyarországra jön, hogy
meglátogassa édesanyját, és akkor
megejtik a találkozót. Edit boldog és
reményteli volt, Gábor sírt, aggó-
dott, nagyon féltette családját az is-
meretlentõl.

Gyanítottam, hogy ez a találkozó
nem jöhet létre, mert aki ilyen hosz-
szú idõ után is még inkognitóban
van, ott valami általunk ismeretlen,
de nagyon komoly ok lehet a háttér-
ben. Feltételezésem bevált, a plátói
szerelem internetes és mobiltelefo-
nos mentegetõzések után mindig
késõbbre halasztotta a találkozót.
Igyekeztem a beszélgetések során
Editben felkelteni a gyanút, hogy a
találkozók állandó elhalasztása vala-
mi nagyon rejtélyes ok miatt törté-
nik, melyet meg kell tudni. Gábor is
mindenben segítséget ajánlott.

Végül kiderült, hogy a férfi bünte-
tett elõéletû, és jelenleg is bünteté-
sét töltõ elítélt. Edit csalódva tulaj-
donképpen önmagában és becsap-
hatóságában, újra hazaköltözött a
gyerekekkel.

Ezek után a munkám arra terjedt
ki, hogy Edit és Gábor kapcsolatát
helyreállítva, a hibákat kijavítva, bol-

dogan tovább tudják élni az életüket.
Idáig happy end lett volna, de néhány
hét múlva jelentkeztek, hogy újabb
probléma merült fel életükben.Edit
terhes lett, és ezzel a még sebektõl
vérzõ, de már-már helyre álló há-
zasságukat újabb trauma érte.
Kijelentette: „ezt a gyereket meg-
szülöm, ha nem engeded, nem vagy
a szememben más, mint egy rongy!”
Gábor azonban racionálisan próbált
érvelni, hiszen életük szinten tartá-
sa, két gyerek eltartása, erejét meg-
haladó plusz munkák elvállalására
készteti. „Albérletbõl indultunk, és
végre saját otthonunkban nyugod-
tan, boldogan élhetnénk, nem be-
szélve arról, hogy Edit még elõzõ
fantom kapcsolatát sem heverte tel-
jesen ki…”- mondta.

A feladat most vissza, az õ kezük-
be került, rajtuk áll, hogyan döntik
mindezt el. Gábor vállalja-e az újabb
terhet, enged-e Edit ilyen irányú
zsarolásának, aki egy újabb csecse-
mõ gondozásával menekül - ahogy
egész életében - a kapcsolatból, a
házasságból.

Természetesen ebben benne van-
nak gyermekkori feldolgozatlan szü-
lõi minták, konfliktusok, de kérdem
én, hova vezet ez az egész életen át
történõ menekülés?

dr. Sebestyén Tamás pszichológus

Lélekgyógyász

(Folytatás az. 1. oldalról)
A cél tehát közös, mindenkinek az az érdeke,
hogy csökkenjen a kábítószer használók száma,
ugyanakkor a módszerek tekintetében egyelõre
nincs meg az egyetértés. A rendõrség a gyors meg-
oldások híve, míg a Baptista Szeretetszolgálat a fo-
kozatosság mellett száll síkra.

A leszokás ugyanis hosszú idõt vesz igénybe,
aminek elsõ és legnehezebb lépése maga az elha-
tározás. Ez azonban a tapasztalatok szerint nem
váltható ki drasztikus eszközökkel. Amikor a
rendõr elveszi a drogostól a kábítószert, csak azt
éri el, hogy az elvonási tünetekben szenvedõ em-
ber minden eszközzel megpróbáljon újra anyag-
hoz jutni. Nem szerencsés az sem, hogy a füves ci-
garettát alkalomszerûen szívó fiatal a rendõrségi
eljárás során problémás, tehát rendszeres drogfo-
gyasztókkal kerül össze, akik könnyen rossz irány-
ba fordíthatják.

Hangyási Sándor második kerületi rendõrka-
pitány a megelõzés fontosságát emelte ki. Mint el-
mondta, ma már nem az a rendõrség célja, hogy
minél több fogyasztót állítson elõ, a hangsúly a
prevencióra helyezõdött. Ugyanakkor nehéz a
rendõr helyzete, hiszen ha látókörébe kerül egy
kábítószer használó, nincs lehetõsége a mérlege-
lésre, a törvények szellemében kell eljárnia. Pedig
adott esetben szükség lenne a nagyobb mozgás-
térre, hogy a megelõzés érdekében a fiatal vagy ép-
pen gyermekkorú alkalmi drogfogyasztók egyedi
elbírálás alá essenek. Hasonlóképen vélekedett
Király Richárd az elsõ kerületi kapitányság bûn-
ügyi osztályvezetõje, aki az intézkedési kényszerre
hívta fel a figyelmet. 

Ha a rendõr drogot talál valakinél, köteles a hi-
vatalos utat követni függetlenül attól, hogy az eljá-

rás megindítása helyett sokszor hatékonyabb len-
ne a társadalmi szervezetek bevonása. Talán ez is
az oka annak, hogy szinte alig érkeznek jelzések az
iskoláktól, holott szinte alig akad olyan intéz-
mény, ahol valamilyen formában ne jelent volna
már meg a kábítószer. 

A felvetésekre válaszolva Németh Zsolt el-
mondta, hogy a BTK küszöbön álló változásának
eredményeképpen a drogfogyasztás a jövõben
szabálysértésnek minõsül, a kábítószer élvezõ fia-
talkorúak pártfogói felügyeletre, míg a felnõttek
pénzbírságra számíthatnak.

A megelõzés érdekében már eddig is sokat tett
a Budavári Önkormányzat - tájékoztatta a jelenlé-
võket Madár Csaba a kerületi KEF elnöke, a ke-
rületi egyesített szociális és gyermekjóléti köz-
pont vezetõje. 2004-ben a hetedik és nyolcadiko-
sok körében végeztek felmérést a droghasználat-
ról, amit idén a kilencedik és tizedik évfolyamo-
sok körében megismételnek. Az eredményekrõl
a KEF tájékoztatja a kerületi oktatási intézménye-
ket, valamint a prevenciót segítõ eszközökkel is
támogatja az iskolákat. Megteremti a feltételeit
annak, hogy az iskolák a hivatalos eljárástól való
félelmük miatt ne az elhallgatást válasszák, ha-
nem merjenek segítséget kérni, beszélni a problé-
máikról, akár megnevezve a veszélyeztetett gyere-
keket. A Máltai Szeretetszolgálat képviselõje rá-
mutatott, hogy a rendõrség egyre fontosabb szere-
pet játszik a megelõzés és gondozás területén. A
rendõrség jól megválasztott erélyes, de humánus
fellépése ugyanis sokat segíthet abban, hogy a ká-
bítószeres felismerje saját állapotát és tegyen
gyógyulása érdekében. Ez a segítõi szerep az, ami
a leginkább elõreviszi a megelõzés ügyét.  

-pp-

Kábítószerfórum 
a megelõzés jegyében

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ
alábbi ingatlanok bérbeadására:

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  AAttttiillaa  úútt  112299..  sszzáámm alatti 99 m2-
es raktár helyiség,

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  BBaatttthhyyáánnyy  uuttccaa  3311..  sszzáámm alatti
112 m2-es iroda,

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  BBeemm  rrkkpp..  1155..  sszzáámm  alatti 77 m2-
es vendéglátó helyiség,

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  DDíísszz  ttéérr  1111..  sszzáámm alatti 35 m2-es
gépkocsi tároló,

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  MMááttrraayy  uuttccaa  22..  sszzáámm alatti 15 m2-
es gépkocsi tároló,

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  MMéésszzáárrooss  uuttccaa  1122..  ((ÁÁgg  uu..  11..))  sszzáámm
alatti 166 m2-es helyiség,

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  SSzziilláággyyii  DD..  ttéérr  44..  sszzáámm  alatti 88
m2-es kereskedelmi tev., iroda, bemutatóterem.

A részletes pályázati kiírás és további információk be-
szerezhetõk a Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati
Irodáján és a Vagyoni Irodán Zubovits Emese vagyon-
hasznosítási ügyintézõtõl (telefon: 458-3064, 458-
3029), valamint letölthetõ az önkormányzat honlapjáról
a www.budavar.hu internet címen.

* * *A Budavári Önkormányzat nyilvános pályázatot
hirdet a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok el-
idegenítésére:

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  AAttttiillaa  úútt  6633..  sszzáámm alatti 194 m2-
es helyiség,

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  DDíísszz  ttéérr  88..  sszzáámm alatti 17 m2-es
helyiség,

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  3300..  sszzáámm alatti 80
m2-es helyiség,

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  3388..  sszzáámm alatti 8
m2-es pavilon,

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  8877--8899..  sszzáámm alatti
171 m2-es helyiség,

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  NNaapphheeggyy  uuttccaa  3399..  sszzáámm alatti 34
m2-es helyiség,

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  PPaauulleerr  uuttccaa  2200..  sszzáámmalatti 36 m2-
es helyiség,

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  SSzzeenntthháárroommssáágg  uuttccaa  1155..  sszzáámm
alatti 28 m2-es helyiség,

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  ÚÚrrii  uuttccaa  1122..  sszzáámm alatti 95 m2-es
helyiség,

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  VVáárraalljjaa  uuttccaa  1155..  sszzáámm alatti 90
m2-es helyiség,

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  ZZssoolltt  uuttccaa  77..  sszzáámm alatti 57 m2-es
helyiség.

A pályázat részletes feltételeirõl szóló tájékoztató
átvehetõ a Budavári Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati és Vagyoni Irodáján Budapest,
I. Kapisztrán tér 1., illetve letölthetõ az Önkormányzat
honlapjáról, a www.budavar.hu internet címrõl. Érdek-
lõdni lehet a 458-3030 és a 458-3064-es telefonszá-
mon.

* * *
A Budavári Önkormányzat nyilvános pályázatot
hirdet az alábbi helyiségek 5 év határozott ide-
jû bérbeadására:

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  FFõõ  uuttccaa  1111--1133..  sszzáámm alatti üzlet-
helyiség,

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  GGyyõõzzõõ  uuttccaa  55..  sszzáámm alatti ven-
déglátó helyiség,

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  7799--8811..  sszzáámm alatti
helyiség.

A pályázat benyújtási határideje: 22000088..  mmáájjuuss  88--áánn
1100  óórraa.

A részletes pályázati kiírás és további információk be-
szerezhetõk a Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati
Irodáján és a Vagyoni Irodán Zubovits Emese vagyon-
hasznosítási ügyintézõtõl (telefon: 458-3064, 458-
3029), valamint letölthetõ az önkormányzat honlapjáról
a www.budavar.hu internet címen. 

* * *A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
nyilvános versenytárgyalást hirdet a tulajdo-
nában lévõ ingatlanok tulajdonjogának értéke-
sítésére:

BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerrüülleett  FFéémm  uuttccaa  66..  aallss..  11..  sszzáámm alatti la-
kás. Hrsz: 7348/0/A/12. Alapterülete: 30 m2. Induló el-
adási ár: 9.000.000.- Ft. Versenytárgyalási biztosíték:
100.000.-Ft. Licitlépcsõ: 100.000.- Ft.

PPiilliiss,,  KKáávvaaii  úútt  5566..  sszzáámm alatti lakóingatlan. Hrsz: 1141.
Alapterülete: 1282 m2. Induló eladási ár: 4.800.000.- Ft.
Versenytárgyalási biztosíték. 200.000.- Ft. Licitlépcsõ:
100.000.- Ft.

A részletes pályázati kiírás és további információk be-
szerezhetõk a Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati
Irodáján és a Vagyoni Irodán Zubovits Emese vagyon-
hasznosítási ügyintézõtõl (telefon: 458-3064, 458-
3029), valamint letölthetõ az önkormányzat honlapjáról
a www.budavar.hu internet címen. 

Önkormányzati pályázatok
Pályázatok ingatlanok bérbeadására és értékesítésére



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.

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.: 788-4108.

VVáárrbbaann  78 m2-es, 1,5 szobás, különleges hangulatú,
igényesen felújított öröklakás eladó. Irányár: 47,5 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
26,6 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. 

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!

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
eladó. 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.

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.

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.

II..  kkeerr.. Márvány utcai 2,5 szobás, 76 m2-es, I. emeleti
(liftes) DK-i, utcai, napos, egyedi gázfûtéses lakás-tulaj-
donostól 26 Mio Ft irányáron eladó. Tel.: 06-20-345-
6157.

KKiiaaddóó:: Tiszta, csendes, zöldövezeti, 60 m2-es lakás
igényesnek Sas-hegyen. Egyedi fûtés, díjmentes parko-
lás 75.000,- Ft/hó. Tel.: 06-30-461-2140; 2143-203.
II..  kkeerrüülleettii Ingatlaniroda folyamatosan keres eladó ingat-
lanokat. Tel.: 06-20-342-1805.

II..  kkeerrüülleettii  eexxkklluuzzíívv  ttáárrssaasshháázz  nnyyuuggddííjjaass  ggoonnddnnookkoott
kkeerreess  aazz  ééppüülleett  ééss  aa  kkeerrtt  tteelljjeess  kköörrûû  kkaarrbbaannttaarrttáássáárraa..
FFéénnyykkééppeess  öönnéélleettrraajjzzookkaatt  vváárruunnkk  aazz  aalláábbbbii  eelléérrhhee--
ttõõssééggeeiinnkkrree::  FFaaxx::  0066--11--334477--11008811,,  EE--mmaaiill::  mmee--
ttoo@@mmeetteeooeeppiittoo..hhuu  PPoossttaaccíímm::  11770044  BBpp..  PPff..  117711..  

SSaajjáátt részemre keresek, lehetõleg tulajdonostól Vár
környéki 1,5-2 szobás I. emeleti, világos, napos lakást
kb. 50-60 m2-est. Tel.: 06-30-4470-472.

GGaarráázzss, Naphegyi (Fém utca) társasházban közvetle-
nül a lakásom alatt lévõ garázsomban beállóhely kiadó.
Többféle megoldás lehetséges. Tel.: 375-0205, ha nem
felel: 06-30-511-8481.

BBuuddaavváárrii kétszobás öröklakás eladó. Tulajdonosától
közvetlenül megvásárolható az Úri utcában, felújított,
mûemlék jellegû házban, második emeleti, csendes, ut-
cai, 76 négyzetméteres, kétszobás, étkezõkonyhás, fel-
újított, cirkófûtéses társasházi öröklakás 53 millió Ft-os
irányáron. uriutca@gmail.com, uriutca@gmail.com,
Tel.: 06-20-9429-513.

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, 06 30/488-2203, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban, karbantartott 7 lakásos házban, a
Mátyás templomra panorámás, 59 m2-es, 1,5 szoba hal-
los, jó állapotú, összkomfortos, dongaboltozatos belterû
lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 22 M Ft.
Wágner Iroda tel: 212-1261, 06 30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu. 

II..  BBuuddáánn a Krisztina körúton - a Mikó utca közelében -
klasszikus jó állapotú polgári belméretû épületben lévõ
144 m2-es, 3,5 szoba hallos, 2 erkélyes, emeleti, egyedi
gázfûtéses öröklakás eladó, mely 2 generációnak, iro-
dának 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,
06 30/964-7065, 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, 06 30/964-7065, 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. Irányár: 15,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel: 212-1261, 06 30/964-7065, e-mail: wagne-
ra1@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, 06 30/488-2203, 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 eladó. Irányár: 27,5
M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 06 30/488-2203 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 la-
kásban lévõ beépített konyhabútor gépekkel felszerelt.
Csereérték irányár: 17,9 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-
1261, 06 30/964-7065, 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, 06 30/488-2203,
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, 06 30/488-220, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban 6 lakásos kertes házban 26 m2-es (+
tároló) kertre nyíló egyedi gázfûtéses, felújítandó, vilá-
gos lakás örökbérleti joga átadó. Irányár: 8 M Ft.
Wágner Iroda, tel: 212-1261, 06 30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu. 

II..  BBuuddáánn - a Naphegy alján a Csap utcában - karbantar-
tott, hívóliftes újszerû állapotú modern épületben lévõ igé-
nyesen felújított 108 m2-es 3,5 szobás, összkomfortos, vi-
lágos, klímával és újszerû állapotú gépesített konyhával
felszerelt öröklakás 2 garázzsal eladó. Irányár: 46,9 M Ft +
2 x 3 M Ft garázs. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 0630/488-
2203 e-mail: wagnera1@chello.hu.

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.

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss házhoz megy! Tel.: 203-5431; 06-
30-553-7947. 

NNoonn--SSttoopp Zárszerelés. Zárcsere javítás, heveder zár.
Tel.: 06-30-863-7680; 06-70-294-9611. 

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 taní-
tását, nyelvvizsgára való felkészítést vállal. Tel.: 06-20-
455-4742.

AAnnggooll,,  német, szlovák, lengyel tanítást vállalok.
Mindegyik nyelvbõl megvan a megfelelõ szakképzett-
ségem. Ár: 2.500 Ft/ 60 perc. Tel.: 06-70-381-5005.

TTeenniisszzookkttaattááss gyerekeknek, felnõtteknek volt ver-
senyzõtõl. Tel.: 06-70-380-5591. 

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  KKrriisszzttiinnaa  AAnnttiikkvváárriiuumm  ((II..  RRoohhaamm  uu..  77..  aa
KKrriisszzttiinnaa  ttéérrii  tteemmpplloommnnááll))..  VVeesszz--eellaadd,,  áárrvveerreezz
kköönnyyvveekkeett,,  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rrééggii  ttéérrkkééppeekkeett,,  mmeettsszzee--
tteekkeett,,  kkéézziirraattookkaatt,,  kkééppeess  lleevveelleezzõõllaappookkaatt,,  ppllaakkááttoo--
kkaatt,,  fféénnyykkééppeekkeett,,  eeggyyéébb  ppaappíírrrrééggiissééggeekkeett..  DDííjjttaallaann
kkiisszzáállllááss,,  --éérrttéékkbbeeccssllééss,,  kkéésszzppéénnzzffiizzeettééss!!  TTeell..//ffaaxx::
221122--88990099..  NNyyiittvvaa::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg::  1100--1188  óórrááiigg,,
sszzoommbbaattoonn::  1100--1144  óórrááiigg..  

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.

TTöörröökk  sszzõõnnyyeeggrreessttaauurrááttoorr  rrééggii  ééss  úújj  kkéézziiccssoommóózzáássúú
sszzõõnnyyeeggéétt  kkéézzzzeell  kkiittiisszzttííttjjaa,,  sszzaakksszzeerrûûeenn  mmeeggjjaavvííttjjaa..
RRééggii  ééss  úújj  kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  vveesszz  ééss  eellaadd,,  ttaannááccssoott
aadd..  ÜÜzzlleett  ccíímm::  IIII..  kkeerr..  KKeelleettii  kkáárroollyy  uu..  2200//BB..  TTeell..::  331155--
22115599;;  331122--00119999  vvaaggyy  0066--2200--224466--55339944..  

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.

EEllaaddóó angol barokk Chippendele szalongarnitúra 1+2
õzbarna, megkímélt sarokgarnitúra és egy nagyméretû
bõr sarokgarnitúra. Ár megegyezés szerint. Tel.: 06-30-
461-2140; 2143-203.

VVeeggyyeess

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.

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

5555  felettiek kultúrát, sportot, táncot kedvelõ farkas-
réti magántársaságát bõvítenénk párokkal és szóló fér-
fiakkal. Tel.: 06-30-747-6920. 

KKeerreesseekk leinformálható hatvanas, intelligens segítsé-
get hetvenes hölgy mellé, heti egy alkalommal kerüle-
tünkben. Tel.: 06-30-675-5477.

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

Ha nem kapja a lapot, hívja a terjesztõt!

06-20-419-8215

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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RRéésszzlleettrree  iiss!!

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

SSzzoollggáállttaattááss

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess
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Mára a kerületi tavaszköszöntõ fontos társadalmi
eseménnyé, igazi budavári hagyománnyá nõtte
ki magát, amire bizonyíték a résztvevõk számá-
nak folyamatos emelkedése. A kerület minden
pontjáról érkeztek családok, de itt volt dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester és Vecsey András ta-
báni képviselõ, a Kulturális, Oktatási és Sport
Bizottság tagja is, akik külön felajánlásokkal já-
rultak hozzá a napot záró jótékonysági tombola
díjaihoz. 

Ezúttal is hamar megteltek a Czakó sportpá-
lyái, lehetett kosarazni, teniszezni és focizni, vagy

akár kocogni a tavaly elkészült futókörön.
Elsöprõ sikert aratott a legkisebbek számára felál-
lított Titanic légvár, amit egy pillanatra sem hagy-
tak „pihenni” a gyerekek. A szervezõk gondoltak
az idõsebbekre is, õket vérnyomás ellenõrzéssel
egybekötött életmód tanácsadás várta, míg a nyu-
galmasabb idõtöltésre vágyó kicsik és nagyok kéz-
mûves foglalkozásokon vehettek részt. 

Az elsõ alkalommal tavaly megrendezett után-
pótlás focitorna folytatásaként idén két mérkõ-
zést játszottak a Tabáni Spartacus Labdarúgó
Utánpótlás Szakosztályának csapatai, a kisebbek

a Szent Pál Akadémia, míg a nagyobbak a
Fenerbahce reménységeivel mérték össze tudá-
sukat. 

Láthatóan komolyan vették a meccseket a gye-
rekek, így igazán színvonalas összecsapásoknak
lehettek tanúi a nézõk. Nem maradhatott el a ke-
rületi csapatokat felvonultató hagyományos foci-
torna sem, amin a régóta együtt játszók mellett
helyben verbuválódott alakulatok is részt vehet-
tek. Bár az eredmény ezúttal másodlagos volt, a jó
játék mégsem maradt el, a tét nélküli de vidám
hangulatú meccsek bõvelkedtek szép megoldá-

sokban és látványos gólokban. A sport progra-
mokon tehát mindenki gyõztesnek érezhette ma-
gát, ahogyan a napot záró tombolán sem a nyere-
mény, sokkal inkább a részvétel volt a fontos, hi-
szen a bevételt ezúttal is jótékony célra, a Gergely
Alexandra Emlékdíj Alapítvány támogatására
fordították. A nyereményekrõl a szponzorok -
Adidas, Office Depot, Zegna,Galeon CD bolt,
MOB, Tóth Attila képkeretezõ - gondoskodtak.
Idén Fortuna egy hétéves kisfiút vett pártfogásá-
ba, aki elõször egy biciklis sisakot, majd a fõdíjat
egy hozzávaló kerékpárt is megnyerte.    

Tavaszköszöntõ a Czakón
Immár kilencedik alkalommal rendezték meg a tavaly óta utánpótlás focitornát is magában foglaló
Budavári Tavaszköszöntõ Sport és Egészségnapot a Czakó utcai Szabadidõközpontban. Köszönhetõen
a kellemes idõnek, no meg a csábító programoknak idén is sokan jöttek el, hogy baráti körben és persze
sok mozgással töltsék el szombat délelõttjüket. 

Az utánpótlás focitorna legjobbjai
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