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Évek óta sikertörténet a társasházak számára kiírt
felújítási pályázat. Tavaly 79 társasház, összesen
közel 54 millió forint vissza nem térítendõ támo-
gatáshoz jutott – hangzott el a februári képviselõ-
testületi ülésen, amelyen Vadász Ildikó irodave-
zetõ elmondta, hogy a társasházi pályázat kiírásá-
val, valamint a kedvezményes felújítási hitellehe-
tõség biztosításával idén is egyetértett a konkrét
támogatásokra javaslatot tevõ munkacsoport. Az
irodavezetõ külön kiemelte a hitel fontosságát,
ezzel ugyanis a lakóközösségek nagyobb lélegzetû
munkákat is elvégezhetnek. Ami az elmúlt év
eredményeit illeti, a társasházak saját forrásaik,
valamint az önkormányzati segítség igénybevéte-
lével mintegy 180 millió forint értékben valósí-
tottak meg különbözõ felújításokat és értéknöve-
lõ beruházásokat. Ezzel jelentõs mértékben járul-
tak hozzá a városkép további javításához. Ez egy-
bevág az önkormányzat szándékaival, hiszen a
vissza nem térítendõ támogatás elsõdleges célja,
hogy minél gyorsabban megvalósuljon a lakóhá-

zak homlokzati és tetõrekonstrukciója, hiszen az
idõben megvalósult felújítások kisebb költséggel
érik el a kívánt eredményt. 

Jellemzõen a szakhatóságok által, rövid határ-
idõvel elõírt kötelezettségek –ilyen a kéménybéle-
lés, az elektromos- és gázhálózat felújítása– teljesí-
tésére veszik igénybe a rendkívüli kamatmentes
felújítási banki hitelt, ami szintén pályázat útján
érhetõ el. 2015-ben hat épület élt a lehetõséggel, a
pénzügyi, tulajdonosi és jogi bizottság mintegy 5,5
millió forint, három éves futamidejû hitel nyújtá-
sáról hozott határozatot. A tervezhetõbb felújítá-
sokra veszik fel a társasházak az államilag támoga-
tott kamatozású, és az önkormányzat által kamat-
mentessé tett hitelt, amit tavaly három társasház,
több mint 26 millió forint értékben vett igénybe.

Pályázat társadalmi szervezeteknek

A korábbi évekhez hasonlóan, ismét pályáza-
tot írt ki az önkormányzat a társadalmi szerve-
zetek, közérdekû feladatok, valamint karitatív
célok támogatására. Ennek keretében a kerüle-
ti nemzetiségi önkormányzatok kulturális
programjai, a civil szervezetek és közösségek
kulturális-, mûvészeti- és sporttevékenysége, a
szociális, egészségügyi, gyermekjóléti és karita-
tív kezdeményezések juthatnak anyagi segítség-
hez. Újdonság, hogy a képviselõ-testület dön-
tése értelmében, gyorsabb lesz az elbírálás, az
április 4-ig beadott pályázatokat április 28-ig el-
bírálják. 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Szigorúbban szabályozzák a közterület-használatot

Idén is lesz társasházi pályázat 
A Budavári Önkormányzat

tisztelettel meghívja Önt és családját
az 1848-49-es forradalom és

szabadságharc
168. évfordulója alkalmából 
tartandó megemlékezésre

2016. március 15-én 

9.00 órakor

Köszöntõt mond:
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Közremûködik:
Rubold Ödön színmûvész

Helyszín: 
Dísz tér – Honvéd emlékmû

Figyelem!
Zászlócsere akció!
AA  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  iiddéénn  iiss  mmeegghhiirrddeettii  aa  nnééppsszzee--
rrûû  zzáásszzllóóccsseerree  aakkcciióótt  aazz  II..  kkeerrüülleettbbeenn::  ffeebbrruuáárr  2299--ttõõll  aazz
ÜÜggyyffééllsszzoollggáállaattii  iirrooddáákkoonn  ccsseerrééllhheettiikk  llee  aa  ttáárrssaasshháázzaakk
aazz eellhhaasszznnáállóóddootttt  zzáásszzllóókkaatt..

A középületek és közterületek fellobogózásáról szóló
8/1991. (III. 21.) fõvárosi rendelet értelmében nemzeti
ünnepeinken a lakóépületekre is ki kell tûzni a nemzeti
lobogót.

A Budavári Önkormányzat - a korábbi évek sikeres
kezdeményezését folytatva - idén is szeretné elõsegí-
teni, hogy a nemzeti színû zászlók kitûzésével a kerület
polgárai méltóképpen emlékezhessenek a közelgõ
nemzeti ünnepen. Ezért a régi, kifakult, szakadt zászló-
kat az önkormányzat térítésmentesen újra cseréli.
Kérjük a lakóközösségeket, hogy ha élni kívánnak a le-
hetõséggel, akkor a régi, elhasználódott nemzeti színû
zászlókat adják le az Önkormányzat Ügyfélszolgálati
Irodáin (Kapisztrán tér 1., Attila út 65.), ahol megkapják
az új zászlókat is.
Amennyiben valaki vásárolna a zászlókból, ezt önkölt-
ségi áron megteheti.
AA  zzáásszzllóóccsseerree  aakkcciióó  22001166..  mmáárrcciiuuss  1111--iigg  ttaarrtt..

ÜÜggyyffééllffooggaaddáássii  iiddõõ::
Hétfõn: 8 -18 óra 30 percig
Kedden: 8 -16 óráig
Szerdán: 8 -16 óra 30 percig
Csütörtökön: 8 -16 óráig
Péntek: 8 -13 óráig
TTeelleeffoonn::  445588--3300--3300

Idén is jelentõs összeggel járul hozzá a társas-
házak felújítási munkálataihoz az önkor-
mányzat, a vissza nem térítendõ pályázati
támogatás mellett kamattámogatott hitelt is
felvehetnek a lakóközösségek – többek között
errõl született döntés a februári testületi ülé-
sen, amelyen a képviselõk a közterület-hasz-
nálati engedélyek kiadásának szigorításáról,
valamint a civil szervezeteknek szóló pályá-
zat kiírásáról is határozatot hoztak.  
A testületi ülésen a képviselõk állást foglaltak
az Európai Unió Tanácsa betelepítési kvótá-
jával kapcsolatban. A határozat szerint a
Budavári Önkormányzat Képviselõ-testüle-
te a kötelezõ betelepítési kvótával nem ért
egyet. Felkéri a kormányt, hogy továbbra is
minden lehetséges jogszerû eszközzel akadá-
lyozza meg az illegális migránsok beáramlá-
sát, s a kötelezõ betelepítési kvótát.

Üzenet Lendváról Budavár és Lendva testvérvárosi 
kapcsolatának tizedik 
évfordulója alkalmából 
március 3-án 18.00 órakor
szlovéniai magyar irodalmi-zenés
estet és fotókiállítást rendez 
a Budavári Önkormányzat 
a Városháza aulájában. 
(Kapisztrán tér 1.)

Köszöntõt mond: 
Õexellenciája Ksenija Skrilec 
a Szlovén Köztársaság 
magyarországi nagykövete és
dr. Nagy Gábor Tamás Budavár 
polgármestere

A kiállítást megnyitja:  
Ladislav Sobocan, a Lendvai 
Fotó-Videó Klub elnöke

Közremûködnek:
a Lendvai Versmondó 
Stúdió tagjai
Zene: Kolosa Tanja és 
Soldat Damir

A rendezvény ingyenes, 
mindenkit szeretettel várnak.Fotó: Kristijan Jesenovic 

A Gellérthegy utca 19. számú társasház felújított homlokzata
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan,
2016. évre pályázatot ír ki
a kerületi lakóépületek felújításának pénzügyi tá-
mogatására. A 2016. évi pályázatra kizárólag azok
az épületek pályázhatnak, ahol a közös tulajdonú
utcai homlokzatának, valamint tetõ- és bádogos
szerkezetének felújítását, kémény tetõsík feletti ré-
szének felújítását, újraépítését kívánják elvégeztet-
ni. A kiírás feltételeinek teljesítése esetén az épüle-
tek felújításához vissza nem térítendõ önkormány-
zati támogatásban részesülhetnek.

Az Önkormányzat által - vissza nem téríten-
dõ támogatásra – ezúton meghirdetett pá-
lyázat feltételei az alábbiak:

I. A jelentkezés feltételei
1.  A jelen kiírás szerinti pályázat benyújtása. AA

ppáállyyáázzaattoott  lleeggkkééssõõbbbb  22001166..  áápprriilliiss  1111--éénn  1166..0000
óórrááiigg  kkeellll  eelljjuuttttaattnnii  aa  BBuuddaappeesstt  FFõõvváárrooss  II..  kkeerrüülleett
BBuuddaavváárrii  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  ÜÜggyyffééllsszzoollggáállaattii
IIrrooddáájjáábbaa  (1014 Kapisztrán tér 1.). A jelentkezési
adatlap az ügyfélszolgálati irodákon szerezhetõ be,
valamint letölthetõ a www.budavar.hu honlap pá-
lyázatok hasáb Vagyoni Iroda hivatkozás alatt.

2. A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példány-
ban kell benyújtani.

3. Pályázni csak eddig el nem végzett munkára
lehet.

II. A pályázathoz csatolni kell
1. Közgyûlési jegyzõkönyvet (meghatalmazással

és jelenléti ívvel együtt) az épület azon döntésérõl,
amelyben a felújítási munkát és a hozzá biztosított
pénzügyi forrást megszavazta.

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

3. Mûszaki leírást a tervezett munkáról (jelen-
legi állapot, megvalósítandó cél, mûszaki megol-
dás, stb.)

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

5. Tetõ és függõfolyosó felújítás esetén szakértõi
vélemények szakhatósági kötelezések (fa- és gom-
baszakértõi, statikai szakvélemény).

6. A kivitelezõ tényleges árajánlatát, mely az
anyag és munkadíjat is tartalmazza a tervezett fel-
újításról. (Tekintettel arra, hogy az egyösszegû vagy
a csak összesítõt tartalmazó árajánlat nem elemez-
hetõ az ilyen árajánlattal beadott pályázat nem ér-
tékelhetõ.) A felújítási munka várható költsége ma-
gában foglalhatja a kivitelezõi költségen kívül a mû-
szaki ellenõr díját és az építési engedélyezési eljárás
költségeit. Abban az esetben, ha a kiviteli munka 4
millió Ft kivitelezési költség feletti csak versenyez-
tetés útján szabad vállalkozásba adni (Legalább 3
azonos mûszaki tartalmú kivitelezõi árajánlatot is
be kell csatolni).

7. Azoknál a társasházaknál, ahol a közös képvise-
lõ nem a tulajdonostársak közül kerül ki, a beadott
pályázat jelentkezési lapját két tulajdonosnak (Intézõ
Bizottság, Számvizsgáló Bizottság) is alá kell írnia.

III. Az elbírálás szempontjai
1. Az Önkormányzat eellssõõddlleeggeesseenn azokat a je-

lentõs felújítási munkákat kívánja támogatni, me-
lyek a városkép javítását (homlokzat, kapuzat, te-
tõ, kémény tetõsík feletti részének felújítását, új-
raépítését) segítik elõ. (A kémények bélelésére je-
len pályázat nem biztosít lehetõséget.)

EEzzeenn  ttúúllmmeennõõeenn  ppáállyyáázznnii  lleehheett  bbeellssõõ  uuddvvaarrii  hhoomm--
llookkzzaatt,,  ffüüggggõõffoollyyoossóó,,  vvaallaammiinntt  llééppccssõõhháázz  ffeellúújjííttáássáá--
rraa  iiss..

2. A városképi szempontból különösen leromlott
állapotú, valamint a helyi védelem alatt álló épüle-
tek, illetve az energetikai jellemzõk javítását ered-
ményezõ felújítási munkák (homlokzat hõszigetelés,
nyílászáró csere) a pályázat elbírálásánál elõnyben
részesülnek. Indokolt esetben a Képviselõ-testület
a IV./1. pontban foglalt feltételektõl eltérhet.

3. A támogatás mértéke összhangban van a mû-
szaki állapottal, a városképi szempontokkal, vala-
mint a keretgazdálkodás követelményeivel.

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

5. Karbantartás illetve beruházás jellegû munka
nem támogatható.

AA  ppáállyyáázzaatt  eellbbíírráálláássaa  22001166..  jjúúnniiuuss  3300--iigg  mmeeggttöörrttéénniikk..
A döntésrõl minden pályázó írásbeli értesítést kap.
IV. Az adható támogatás összege és kifizeté-
sének módja

1. A vissza nem térítendõ felújítási támogatás
összegére az összes körülmény mérlegelése alapján
az Épület Felújítási Munkacsoport tesz javaslatot és
azt a Képviselõ-testület hagyja jóvá. A támogatás
lehetséges összege: maximum bruttó 3 millió Ft, az-
zal, hogy a támogatás összege nem lehet több a tár-
sasház által a felújítási számlán igazolt saját forrás
összegénél, és a felújítás összköltségének 40 %-át
nem haladhatja meg.

2. A megítélt önkormányzati felújítási támoga-
tás az épület tulajdonosainak egészét megilleti.
Önkormányzati tulajdoni hányad után többlet befi-
zetés, kizárólag akkor eszközölhetõ, ha a tulajdo-
nosok közgyûlési határozattal rendkívüli befize-
tésrõl döntöttek.

3. A felújítási munkát a jelentkezési adatlap mel-
lékletében, valamint a pályázat elbírálásáról szóló ér-
tesítõ levélben leírtak szerint kell lebonyolítani. Ha az
épület a pályázathoz csatolt eredeti kivitelezõi ár-
ajánlattól eltérõ szerzõdést szeretne kötni, köteles
elõzetesen az önkormányzati megbízottal jóváha-
gyatni. Amennyiben az épület nem a lebonyolítási
rend szerint teljesíti a felújítást, abban az esetben
nem illeti meg az odaítélt támogatás. Az elvégzett
munkával legkésõbb 2016. december 1-ig el kell szá-
molni. Az elszámolási határidõ – kérelem alapján –
egy esetben meghosszabbítható. A halasztási kére-
lem beérkezési határideje 2016. november 16. 1600.

Ha a kivitelezési költség meghaladja az elõirány-
zatot, akkor a többletköltség a pályázót terheli. Ha a
kivitelezési költség kevesebb, mint az elõirányzat,
akkor az önkormányzati támogatás arányosan
csökken.

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

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

Budapest I. kerület  Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete

AA  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  ffeellttéétteelleeii::
Támogatás annak a társasháznak nyújtható,
amely
a) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként
bejegyzésre került, (ennek hiányában a társas-
ház alapító okiratát a Földhivatalhoz benyújtot-
ták), és
b) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztar-
tozással, a Budavári Önkormányzatot megilletõ
egyéb lejárt tartozással vagy a társasházközösség
által felvett hitel-tartozással, és
c) építéshatósági engedélyköteles munkálatok ese-
tében rendelkezik az építéshatóság építési engedé-
lyével, és
d) közgyûlési határozata alapján
felújítási alapot képez és a közgyûlés döntött – a
pénzintézettõl igényelt kölcsön visszafizetéséhez
megfelelõ mértékû fedezetet nyújtó – a felújítási
alap javára történõ befizetési kötelezettségrõl,
avagy a megemelt közös költség fizetésének köte-
lezettségét vállalta.

AA  ttáámmooggaattááss  kkiizzáárróóllaagg  aazz  aalláábbbbii  mméégg  eell  nneemm  vvéégg--
zzeetttt  ffeellúújjííttáássii  ééss  kkoorrsszzeerrûûssííttééssii  mmuunnkkáállaattookkhhoozz  vvee--
hheettõõ  iiggéénnyybbee::
(1)
(a) az épület fõ tartószerkezeti elemeinek felújítása,
alap megerõsítése, talajvíz elleni védelem,
(b) tetõ, tetõszerkezet, födémek, kémények teljes
vagy részleges felújítása;
(c) függõfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek
felújítása;
(d) lift felújítása,
(e) lépcsõház, egyéb közös használatra szolgáló he-
lyiségek teljes vagy részleges felújítása;
(f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévõ
épületgépészeti berendezések és vezetékhálóza-
tok-különös tekintettel a gázvezeték rendszer-

teljes vagy részleges felújítására, korszerûsítésé-
re (a központi antenna, a kaputelefon és a kábel
tv berendezéseinek és vezetékhálózatának kivé-
telével),
(g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az
együtt jár az épület hõszigetelésének javítását vagy
a baleset megelõzést célzó munkálatokkal,
(h) felszíni csapadékvíz elvezetése,
(i) villámvédelem.
(2) A támogatás kizárólag az (1) bekezdésben
meghatározott munkálatok elengedhetetlenül
szükséges mértéket meg nem haladó kivitelezé-
si és bonyolítási költségeinek fedezésére nyújt-
ható.

AA  ttáámmooggaattááss  mméérrttéékkee  ééss  ffeellttéétteelleeii::
(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás mér-
téke a pénzintézettõl igényelt és általa már jóváha-
gyott hitelösszeg
a.) 20 % - ig terjedõ óvadéki betét, maximum 5 mil-
lió 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 pénzinté-
zettõl korábban felvett kölcsönét már teljes egészé-
ben visszafizette.

AA  ttáámmooggaattááss  iiddõõttaarrttaammaa  ((ffuuttaammiiddeejjee))  lleeggffeelljjeebbbb  1100
éévv.. ((AA  vváállllaalltt  iiddõõttaarrttaammoott  aa  ttáárrssaasshháázz  mmaaggaa  hhaattáárroozz--
zzaa  mmeegg..))

AA  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  mmóóddjjaa::
A pályázat benyújtásának módja: az erre a célra

rendszeresített nyomtatványon, a szükséges mel-
lékleteket csatolva.
AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  hheellyyee::

Budapest Fõváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Iroda
(1014 Budapest I. Kapisztrán tér 1.)

AA  ppáállyyáázzaattookkaatt  ffoollyyaammaattoossaann,,  22001166..  áápprriilliiss  2200..
((sszzeerrddaa))  1166..0000  óórrááiigg  lleehheett  bbeennyyúújjttaannii..
AA  ppáállyyáázzaattookk  eellbbíírráálláássáánnaakk  sszzaabbáállyyaaii::
A formailag és tartalmilag megfelelõ pályázatokat
az Önkormányzat 2016. június 30-ig bírálja el,
melyrõl írásban értesíti a társasházakat.
A pályázatok elbírálása során - a rendelkezésre álló
pénzösszeg erejéig - a pályázatokat az alábbi sor-
rendben kell figyelembe venni:
- a volt állami, illetve önkormányzati tulajdonú laká-
sok privatizációja során alakult társasházak
- egyéb társasházak és lakásszövetkezetek.

EEggyyéébb  iinnffoorrmmáácciióókk::
A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül
közzétételre.

A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyomtat-
vány Ügyfélszolgálati Irodáinkon (Bp. I. Kapisztrán
tér 1.) beszerezhetõ, valamint a www.budavar.hu
honlapunkról is letölthetõ.

A banki feltételek változása esetén, az önkor-
mányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot részben vagy egészben visszavonja, illetve
eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kér-
hetõ a Polgármesteri Hivatal Vagyoni Irodájánál.
(Zakhar Péter, Tel: 458-3061)

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Pályázati felhívás 

Lakóépületek felújítására
Tájékoztató az ebösszeírási
kötelezettségrõl

Önkormányzatunk 2016. június 30-ig Budapest I. kerü-
let Budavári Önkormányzat közigazgatási területén az
állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B. §-a szerint ebösszeírást végez. A
jogszabály értelmében az ebtartás helye szerint illetékes
települési önkormányzatnak ebrendészeti feladatai vég-
rehajtása, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább
egy alkalommal el kell végeznie az ebösszeírást.

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az ebösszeíráshoz szük-
séges ebösszeíró lap a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgála-
tain átvehetõ, letölthetõ a www.budavar.hu oldalról is a
Hasznos információk közül, továbbá az önkormányzat által
megbízott állatorvos, Dr. Hámori Zsolt rendelõjében is ki-
tölthetõ (1015 Budapest, Batthyány u. 48.) . Az ebösszeíró
lap másolható.

A kitöltött ebösszeíró lapot a Polgármesteri Hivatal részére
2016. június 30-ig kell visszajuttatni:
- levélben postai úton (1250 Budapest, Pf. 35), vagy
- az ügyfélszolgálaton vagy az önkormányzat által megbízott ál-
latorvos rendelõjében személyesen leadva.

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm.
rendelet 3. melléklet d) pontja alapján aki a kötelezõen elõírt
dokumentációt, adatszolgáltatást, adatrögzítést, adatregiszt-
rációt nem, vagy nem a jogszabályban elõírtaknak megfelelõ-
en teljesítette, állatvédelmi bírsággal sújtható, melynek össze-
ge 30 000 forint.

Az ebösszeírásra vonatkozó jelen felhívást megelõzõn,
2016. januárjában leadott ebösszeíró lapok esetében e felhí-
vás kiadását követõen nem kell újabb ebösszeíró lapot kitöl-
teni, az a kötelezettség teljesítésének minõsül.
Aki a 3 évvel ezelõtti ebösszeíráskor adatot szolgáltatott és
most nincs kutyája kérjük, hogy jelentse be írásban, hogy az
ebet a nyilvántartásból ki tudjuk venni.

Egyúttal felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kedvtelésbõl
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010.(II.26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján négy
hónaposnál idõsebb eb csak transzponderrel megjelölve tart-
ható, ennek betartását közterület-felügyelõink leolvasóval is
ellenõrizni fogják közterületen.  A négy hónaposnál idõsebb
transzponderrel nem jelölt ebrõl a jegyzõ köteles jelentést
tenni a járási állat-egészségügyi hatóság felé.

Minden olyan budavári lakosnak, aki eleget tesz felhívá-
sunknak, köszönjük szíves együttmûködését!

Társasházak figyelem!
Szigorodnak a tûzvédelmi 
szabályok

Januártól több ponton változtak a társasházakra vonat-
kozó tûzrendészeti elõírások. Ennek értelmében, a lakó-
közösségeknek március 31-ig kell elkészíteni az új tûzvé-
delmi szabályzatukat, valamint eleget tenni az abban
foglaltaknak. Ezt követõen a katasztrófavédelmi hatóság
akár milliós bírságot is kiróhat a hiányosságok miatt. 

A társasházakat is érintõ, új tûzvédelmi szabályzat lépett élet-
be január 1-jén, a szükséges módosítások elvégzésére három
hónap türelmi idõt kaptak a lakóközösségek. A 30/1996.
(XII. 6.) BM rendelet módosítása értelmében, a társasházak-
ban jól látható helyre kifüggesztett tûzvédelmi szabályzatnak
a készítõ nevét, elérhetõségét, valamint aláírását is tartalmaz-
nia kell, ezzel baj esetén a felelõsség kérdése is egyszerûbben
tisztázható.

Lényegi változás, hogy a háromszintesnél magasabb és tíz-
nél több lakó- és üdülõegységet magában foglaló épületben,
épületrészben a közös képviselõ vagy az intézõbizottság elnö-
ke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles
írásban kidolgozni (természetesen a feladattal szakembert is
megbízhatnak) az épületre, épületrészre vonatkozó tûzjelzés
tartalmi követelményeit, az alkalomszerû tûzveszélyes tevé-
kenység szabályait. Szintén meg kell határozni a tûzvédelmet
biztosító eszközök, berendezések használatára és tárolására,
valamint a tûzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályo-
kat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó
korlátozásokat, a tüzelõ- és fûtõberendezések, továbbá az
elektromos berendezések használatának elõírásait, a lakók,
illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének le-
hetséges módozatait. 

Fontos az is, hogy gondoskodni kell az új szabályok megis-
mertetésérõl, betartatásáról, és naprakészen tartásáról. A vál-
toztatásokkal a remények szerint csökkenthetõ az utóbbi
években folyamatosan növekvõ lakástüzek száma. Éppen
ezért, a tûzvédelmi szabályok betartásának ellenõrzésekor a
katasztrófavédelmi hatóság külön figyelmet fordít a menekü-
lési útvonalnak számító folyosók, lépcsõházak, közlekedõk
használhatóságára. Azt vizsgálják, hogy tûz esetén a lakók, il-
letve tûzoltók szabad mozgása mennyire biztosított. Ennek
feltétele, hogy ezeket az útvonalakat legalább 1,1 méter széles-
ségben szabadon kell hagyni, tehát virágot, biciklit, babako-
csit csak ezen túl lehet elhelyezni. Tilos a tárolás, amennyiben
a folyosó keskenyebb 1,1 méternél.

További fontos tudnivaló, hogy a menekülési útvonalat
ráccsal leszûkíteni, éghetõ anyagot tárolni, vagy ilyen burko-
latot lerakni csak a tûzvédelmi hatóság engedélyével lehet. Ér-
demes betartani az elõírásokat, mert a katasztrófavédelem a
szabályokat megszegõ társasházakat akár milliós pénzbírság-
gal is sújthatja.                                                                                       -k-

Pályázati felhívás 

Társasház által igényelhetõ felújítási 
hitelfelvétel támogatásához 
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének 12/2005. (VI.1.) Kt. Rendelete alapján
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E-mail: varnegyed@budavar.hu 3Várnegyed
Szigorúbban szabályozzák a közterület-használatot

Idén is lesz társasházi pályázat 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Módosul a 2015-ös és az idei költségvetés

A bevételek és a kiadások végleges adatainak megfelelõen módo-
sult a 2015-ös költségvetés. Mint az indoklásban elhangzott, a ki-
adásokat sikerült alacsonyabb szinten tartani, míg a bevételek a
tervezettnek megfelelõen alakultak. Változtak az idei évi költség-
vetés számai, a módosítás lényege, hogy részben a forrásmegosz-
tásnak köszönhetõen 118 millió forinttal emelkedett a kerület
bevétele, ezzel az összeggel az általános tartalékot növelte az ön-
kormányzat.

Új szabályok a közterület-használat engedélyezésében

Bár a vonatkozó rendelet egyértelmûen kimondja, hogy a közte-
rületek használata kizárólag a jogerõs engedély birtokában le-
hetséges, a kérelmezõk jelentõs része a kérelem benyújtásakor
azonnal megkezdi a közterület-használatot. Ebben az esetben a
közterület-felügyelet eljárást kezdeményezhet a szabálysértõvel
szemben, azonban a közterület-használati rendelet megalkotá-
sakor nem ez a cél vezette a képviselõ-testületet. Ezért egészíti ki
a rendeletet az önkormányzat azzal, hogy a kérelmet a használat
tervezett idõpontja elõtt legalább nyolc munkanappal be kell
nyújtani – hívta fel a figyelmet dr. Nagy Teodóra. A jegyzõ el-
mondta, hogy lehetõség nyílik soron kívüli elbírálásra, ebben az
esetben 125 százalékos közterülethasználati-díj ellenében, az
ügyintézés legfeljebb három napra rövidül. További újdonság,
hogy nem csupán a lejárt közterülethasználati-díj, hanem bármi-
lyen tartozás esetén megtagadható az engedély kiadása.
Könnyítésként immár nincsen szükség 30 napnál frissebb cégki-
vonat beadására, ezt ugyanis az önkormányzat hivatalból lekéri.

Dr. Nagy Gábor Tamás indoklásában kiemelte: korábban elõ-
fordult, hogy az önkormányzat hibájából húzódott el az engedé-
lyezési eljárás, ezért az új szabályozással a hivatal felelõsségét is
egyértelmûsítik.

Elfogadták az önkormányzati cégek üzleti terveit

A Váron belüli behajtást ellenõrzõ rendszer alkatrészigénye, kar-
bantartása és a sorompók javítása is bekerült a kerületi parkolást
üzemeltetõ Budavári Kapu Kft. feladatai köré. Ennek megfelelõ-
en változott az önkormányzati tulajdonú cég üzleti terve, amivel

kapcsolatban dr. Nagy Teodóra jegyzõ elmondta, hogy az idei év-
re 900 millió forint parkolási bevétellel számolnak, a mûködési
költségek levonása után ebbõl az utak, járdák fenntartására és fel-
újítására, a közterület-felügyelet mûködtetésére mintegy 430 mil-
lió forint jut. 

A képviselõk elfogadták a Házgondnoksági Kft. költségcsökken-
tést elõsegítõ ösztönzõket is tartalmazó üzleti tervét is, ugyanakkor
az illetékes bizottság javaslatára sor kerül a cég mûködésének átvi-
lágítására. 

Érvényben maradtak az együttmûködések

Felülvizsgálta és helybenhagyta a nemzetiségi önkormányza-
tokkal és a Budavári Mûvelõdési Házzal meglévõ együttmûkö-
dési, illetve munkamegosztási megállapodásokat a képviselõ-
testület, amely az érvénybe lépett rendelkezéseknek megfelelõ-
en, módosított két intézményi alapító okiratot. Erre azért volt
szükség, mert a kormányzati funkciók, államháztartási szakfel-
adatok és szakágazatok osztályozási rendjérõl szóló NGM ren-
delet alapján január 1-jétõl új kormányzati funkciókódokat ve-
zettek be, amit a kerületi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatá-
si Központ, valamint az Egyesített Bölcsõde okiratába is át kel-
lett vezetni. 

Elfogadták a képviselõk az idei munkatervet is, amelyet a te-
lepülési képviselõk, a bizottságok, a helyi nemzetiségi önkor-
mányzatok, a fõvárosi önkormányzat, valamint a polgármes-
teri hivatal szervezeti egységeinek javaslatai alapján határoz-
tak meg. 

Nem vette ugyanakkor napirendre a testület Váradiné Naszá-
lyi Márta (PM) javaslatát, amelyben a képviselõ a gyerekek és a
kutyák számára is használható játszóhelyek kialakításának lehe-
tõségét vetette fel. Váradiné Naszályi Márta szerint a jogszabályi
háttér biztosított, az önkormányzatnak ebben a minta projekt-
ben azt kellene megvizsgálnia, hogy milyen módon valósítható
meg az elképzelés.

Dr. Nagy Gábor Tamás válaszában elmondta, hogy jelen pilla-
natban fontosabb lenne megállapodni a fõvárossal a tabáni játszó-
tér és egy újabb gellérthegyi játszóhely kialakításáról.

Szintén nem tárgyalták a képviselõk Veress Dávid elõterjeszté-
sét, a DK-s politikus ebben a népességfogyás és a kerület elöregedé-
sének csökkentése érdekében a jól tanuló egyetemisták lakhatásá-
nak elõsegítését szorgalmazta.                                                                     k.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 
Képviselõ-testületének 3/2016. (II.19.) 

önkormányzati rendelete a Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló 

közterületek használatáról és rendjérõl 
szóló 7/2014. (V.30) önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésé-
ben álló közterületek használatáról és rendjérõl szóló 7/2014. (V. 30.) ön-
kormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2.
pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosul:

1.§ 
AA  RReennddeelleett  66..  §§  ((11))  bbeekkeezzddééssee  hheellyyéébbee  aazz  aalláábbbbii  rreennddeellkkeezzééss  lléépp::
„(1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a 2. melléklet sze-
rinti formanyomtatványon, az abban felsorolt mellékletek csatolásával
együtt a Hivatalnak címezve kell elõterjeszteni a használat tervezett meg-
kezdése elõtt legalább 8 munkanappal. Soron kívüli eljárás esetén a kérel-
met a használat tervezett megkezdése elõtt legalább 3 munkanappal kell
elõterjeszteni. Soron kívüli eljárás alkalmával a közterület-használati díj
125%-a fizetendõ.”

2. §
AA  RReennddeelleett  66..  §§  ((99))  bbeekkeezzddééssee  hheellyyéébbee  aazz  aalláábbbbii  rreennddeellkkeezzééss  lléépp::
„(9) Nem adható közterület használati hozzájárulás azon kérelmezõ részére:
a) akinek (amelynek) korábbi közterület-használatból származó, lejárt tel-
jesítési határidejû közterület-használati díj tartozása, vagy az önkormány-
zat felé adótartozása, lejárt teljesítési határidejû bérleti díj tartozása vagy
egyéb díjtartozása, illetve bírságfizetési kötelezettsége áll fenn, a lejárt
esedékességû tartozás megfizetéséig,
b) akivel (amellyel) szemben a közterület-felügyelet egy éven belül leg-
alább három alkalommal eljárt a közterület-használati hozzájárulásban
foglaltak be nem tartása, illetve engedély nélküli használat miatt,
c) akivel (amellyel) szemben a közterület jogosulatlan használatával össze-
függõ szabálysértési vagy bûntetõ eljárásban marasztaló döntés született.
d) akinek a bérleti jogviszonya felmondás alatt van,
e) amennyiben a bérleti jogviszonyból eredõen az Önkormányzattal jogvi-
tában áll.”

3. §
AA  RReennddeelleett  22..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleettee  hheellyyéébbee  jjeelleenn  rreennddeelleett  11..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleettee  lléépp..

4.§
Jelen rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatályba lépé-
sét követõ napon hatályát veszti.

dr. Nagy Teodóra jegyzõ                      dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a
2016. évi költségvetésbõl biztosított pályázati
keret felhasználására pályázatot hirdet az I. kerü-
letben mûködõ nemzetiségi önkormányzatok,
egyházi és civil szervezetek, közösségek kulturá-
lis, mûvészeti és sport tevékenységének, vala-
mint I. kerületi szociális, egészségügyi és gyer-
mekjóléti kiegészítõ programok, karitatív célok
támogatására. 

I. A pályázat céljai: 
1).Az I. kerülethez kötõdõen megvalósuló konkrét és el-
lenõrizhetõ kulturális, mûvészeti és sportrendezvények,
programok, tevékenységek támogatása, amelyek hozzá-
járulnak a kerületi lakosok ilyen irányú igényeinek kielé-
gítéséhez, szélesítik a színvonalas kulturális kínálatot,
tartalmas szabadidõ-eltöltést kínálnak az érdeklõdõk
számára, illetve az itt élõk közösségi életét, ismereteinek
bõvítését, a helyi hagyományok ápolását szolgálják. 
2). Olyan, az Önkormányzat ellátási formáit kiegészítõ
programok támogatása, amelyek részt vállalnak az I. ke-
rületi lakosok számára nyújtott szociális és egészségügyi,
gyermekjóléti feladatok 2016. évi feladatok ellátásából a
következõ témakörökben: egészségügy, egészségneve-
lés és betegség-megelõzés, rehabilitáció, szociális segít-
ségnyújtás, ifjúságvédelem, gyermekjólét. 

II. A pályázók köre:
Az I. kerületben mûködõ alábbi szervezetek nyújthatnak
be pályázatot: 
- a helyi nemzetiségi önkormányzatok,
- nonprofit gazdálkodó szervezetek, (gazdasági társaságok),
- közhasznú szervezetek (közalapítványok kivételével),
- bejegyzett kerületi civil szervezetek,
- egyházi közösségek
A magánszemélyek, önálló jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ szervezetek esetében a pályázóknak kötelezett-
ségvállalót kell megjelölnie. A kötelezettségvállaló a pá-
lyázó által a pályázatban megjelölt, a pályázati program
végrehajtására, a támogatás pályázó általi felhasználásá-
ra és elszámolására a támogatási szerzõdés aláírásával
kötelezettséget vállaló jogi személy.

Nem pályázhatnak:
- jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek illetve
magánszemélyek, ha nem jelölnek meg kötelezettség-
vállaló szervezetet,
- azok, akik korábban az Önkormányzattól kapott pályá-
zati támogatásukkal nem számoltak el.

Nem támogathatók:
Támogatásban nem részesülhetnek, illetve nem jelölhe-
tõk meg kötelezettségvállaló intézményként, akik:
- csõd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt
állnak,
- önkormányzati forrásból juttatott támogatásra vonat-
kozó szerzõdésekben vállalt kötelezettségüket nem telje-
sítették,
- az igényelt támogatást más pályázaton már elnyerték,
illetve rendelkezésükre áll.

III. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázat beadásához szükséges adatlap és kapcsolódó
kötelezõ mellékletei letölthetõk az önkormányzat hon-
lapjáról (www.budavar.hu/Pályázatok) menüpontból, il-
letve ügyfélfogadási idõben nyomtatványként átvehetõk
a Budapest Fõváros I. kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1. földszint; 1013. Budapest, Attila út 65.).
A pályázati adatlapon fel kell tüntetni:
- a pályázó szervezet (kötelezettségvállaló esetén a köte-
lezettségvállaló) azonosító adatait (megnevezését, cí-
mét, számlaszámát, felelõs vezetõjének nevét);
- bírósági bejegyzését (civil szervezet esetén)
- mûködési engedélyét a tevékenység folytatásához (vál-
lalkozó esetén)
- a pályázat lebonyolításáért felelõs személy adatait;
- a pályázati program célját, megnevezését, pontos hely-
színét, idõpontját;
- a program teljes költségvetését, ezen belül külön feltün-
tetve az önkormányzattól
igényelt támogatás összegét,
- a program végrehajtásához tervezett forrásokat részle-
tesen:
- a saját forrásokat,
- az önrész mértékét, 
- különbözõ forrásokból rendelkezésre álló/igényelt tá-
mogatásokat,
- a pályázaton igényelt támogatás összegét.

A pályázat  kötelezõ mellékletei:
- a pályázó bemutatkozása (kitérve a pályázó eddigi tevé-
kenységére, kerületi vonatkozásaira);
- a program részletes leírása;
- a program részletes költségvetése;
- a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap,
- a pályázó (kötelezettségvállaló) összeférhetetlenséggel
és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozata,
- Áfa-nyilatkozat,

- a nyilvántartását vezetõ szerv, illetve bíróság által kiállí-
tott, egy évnél nem régebbi
cégkivonat, illetve igazolás arról, hogy a pályázó (kötele-
zettségvállaló) a nyilvántartásban szerepel.
A mellékleteket maximum 1-1 A/4 oldal terjedelemben
kérjük csatolni.
A pályázat benyújtásnak határideje: 
2016. április 4. hétfõ 18 óra
AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  mmóóddjjaa::
A pályázatokat két egymástól elkülönített példányban, de
egy borítékban kell benyújtani:
- személyesen benyújtható a Budapest Fõváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) legkésõbb a jelzett ha-
táridõ napján az ügyfélfogadás végéig, azaz 18.00 óráig.
Az átvételrõl az Ügyfélszolgálat hivatalos igazolást állít ki.
- postai úton a Budapest Fõváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal/Szervezési Csoport részére (1250
Budapest, Pf.: 35.). A pályázat beérkezési határideje a
fent jelzett határidõ, ez esetben az érkeztetést igazoló hi-
vatalos önkormányzati bélyegzõ dátuma az irányadó.
A lezárt borítékra kerüljön feltüntetésre: „Társadalmi
szervezetek, közcélú feladatok, valamint karitatív célok
2016. évi pályázati támogatása” 

IV. Pályázatok elbírálása:
EEllbbíírráálláássii  hhaattáárriiddõõ::  22001166..  áápprriilliiss  2288..
A pályázatokat az Elõkészítõ Munkacsoport javaslatára a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-
testülete bírálja el. A Képviselõ-testület döntésérõl vala-
mennyi érvényes pályázatot benyújtó pályázó írásban ér-
tesítést kap.
Érvénytelen az a pályázat, amelyet:
- pályázni nem jogosult pályázó nyújtott be,
- határidõn túl nyújtottak be,
- a pályázati határidõ lejártakor nem tartalmazza hiányta-
lanul a formai kellékeket, az elõírt adatokat, aláírást, illet-
ve mellékleteket,
- az összeférhetetlenséggel, illetve az érintettséggel kap-
csolatos nyilatkozat nélkül nyújtottak be.

V. Szerzõdéskötés menete:
A nyertes pályázó kiértesítésével egyidejûleg megkül-
désre kerül a megkötendõ Támogatási szerzõdés 2. szá-
mú mellékletét képezõ banki FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására, amely a
szerzõdéskötés egyik alapfeltétele.

A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat támogatási szerzõdést köt, melynek menete:

- A pályázó a számlavezetõ pénzintézete által záradékolt
felhatalmazólevél 1 db eredeti példányát visszajuttatja a
Szervezési Csoport részére, 
- A záradékolt felhatalmazólevél átvétele után a
Szervezési Csoport gondoskodik a Támogatási szerzõ-
déshez kapcsolódó adminisztráció elvégzésérõl.
A Támogatási szerzõdés az Áht. 50. § (1) c). pontjának
megfelelõen tartalmazza az Átláthatósági nyilatkozatot,
valamint az elnyert támogatás felhasználásának és elszá-
molásának módját. A szerzõdés aláírásával a támogatott
hozzájárul a támogatás felhasználásának ellenõrzéséhez,
nevének, a támogatás céljának, összegének, megvalósí-
tási helyének nyilvánosságra hozatalához, valamint tudo-
másul veszi, hogy az esetlegesen ellene indult csõd-, fel-
számolási vagy végelszámolási eljárás esetében azonnali
bejelentési kötelezettséggel tartozik az Budapest I. kerü-
let Budavári Önkormányzat felé.

VI. A támogatás folyósítása:
A támogatás folyósítása a támogatási szerzõdésben rög-
zített pénzügyi és idõbeli ütemezésben történik. 
A támogatás folyósítása a szerzõdés szerinti idõpontig, a
támogató teljesítésigazolása alapján, valamint utalványo-
zása után a meghatározott elõirányzat terhére, banki utalás
útján közvetlenül a támogatott bankszámlájára történik.
Amennyiben a program összköltsége a tervezetthez ké-
pest a szerzõdéskötés után csökken, a támogatási összeg
is arányosan csökken.

VII. Elszámolási kötelezettség:
A pályázat megvalósításának idõintervalluma: a szerzõ-
dés keltétõl 2017. február 3. (péntek) napja.
A pályázónak a támogatás felhasználásáról 2017. február
28-ig (kedd) kell elszámolnia részletes szakmai beszá-
moló és pénzügyi összesítõ benyújtásával – a Támogatási
szerzõdés mellékletét képezõ Elszámolási lap és Útmuta-
tó alapján.  

VII. Pályázati információ
A pályázattal kapcsolatosan a Szervezési Csoport munka-
társai nyújtanak felvilágosítást munkaidõben, az alábbi
elérhetõségeken:
- Lipták Noémi tel.: 458-3068
- Mészáros Gabriella   tel.: 458-3056
- Pál Katalin tel:  458-3096 (pénzügyi elszámolás esetében)
Pályázati anyagokat nem küldünk vissza. A pályázat ki-
írója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításá-
nak jogát.

dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Pályázati felhívás 

Társadalmi szervezetek, közcélú feladatok, valamint karitatív 
célok 2016. évi támogatására
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

A Bethlen Gábor
Alapkezelõ Zrt. 
pályázatai 

Magyarország nemzetpolitikai stratégiájához
igazodva a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.
meghirdeti 2016. évi pályázati felhívásait.

Ifjúsági közösségek támogatása

A pályázat célja Magyarország határain kívül
élõ magyarság szülõföldjén való boldogulásá-
nak, Magyarországgal való sokoldalú kapcsola-
tai ápolásának és fejlesztésének elõmozdítása,
magyar nemzeti azonosságtudatának megerõ-
sítése az ifjúsági közösségek támogatása által. A
pályázat tárgya az ifjúsági korosztályok közös-
ségteremtõ programjainak, közösségépítést
elõsegítõ tevékenységének támogatása.

A pályázatokat elektronikus úton lehet az
Alapkezelõhöz eljuttatni 2016. február 15. és
2016. március 18. között.

Testvér-települési programok és 
együttmûködések

A pályázat célja Magyarország határain kívül
élõ magyarság szülõföldjén való boldogulásá-
nak, Magyarországgal való sokoldalú kapcso-
latai ápolásának és fejlesztésének elõmozdítá-
sa, magyar nemzeti azonosságtudata megerõ-
sítésének támogatása a testvér-települési
együttmûködések erõsítése útján. A pályázati
felhívásra magyarországi települési önkor-
mányzatok nyújthatnak be pályázatot. A pá-
lyázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább
egy) határon túli településsel együttmûködve
kívánja a pályázó a megpályázott programot
megvalósítani.

A pályázatokat elektronikus úton lehet az
Alapkezelõhöz eljuttatni 2016. március 1. és
2016. március 31. között.

A pályázati felhívások, a benyújtás részletes
szabályai, valamint a felhívásokkal kapcsolatos
egyéb információk elérhetõk a www.bgazrt.hu
honlapon.

Aki ismeri Oroszország és a Szovjetunió 20. szá-
zadi történetét, könnyen rácsodálkozhat a
Magyar Nemzeti Galériában látható, A mûvé-
szet forradalma – Orosz avantgárd az
1910–1920-as években címû idõszaki kiállítás
anyagára, a korszak európai élvonalához szoro-
san kötõdõ festményekre. Vajon hogyan mene-
külhettek meg ezek a képek a sematizmus pusztí-
tásától? Nem csupán a kollekció, hanem annak
története is különleges. 

A szovjet fordulat után, 1918-ban Anataolij
Lunacsarszkij közmûvelõdési népbiztos összeállít-
tatta azon kortárs orosz mûvészek névsorát, akik-
nek a mûveit az állami mûvészeti alap számára meg
kívánta vásárolni. A rendelkezésre álló keret há-
rommillió rubel volt. Óriási mennyiségû anyag
(3000 mûtárgy) gyûlt össze, 1920-ban ebbõl válo-
gatták A modern festészet összes irányzata címû ki-
állítás képeit. A nagy-
hírû tárlaton az avant-
gárd szinte valameny-
nyi irányzata, többek
között a kubizmus, a
kubofuturizmus, neo-
primitivizmus, szupre-
matizmus és a konst-
ruktivizmus is helyet
kapott. Mindez az „új
népnevelési elvek” je-
gyében történt, hiszen
a hatalomátvételt kö-
vetõen, úgymond, a
mûvészet sem marad-
hatott a régi. 

A kollekció 1934-
ig az Urali Múzeumban, majd két évvel késõbb,
az akkoriban újonnan nyílt Szerdlovszi Mûvé-
szeti Galériában talált otthonra. (Szerdlovszk,
Jekatyerinburg szovjet elnevezése volt.) Elõbb-
utóbb azonban ide is eljutott a mindent elsöprõ
szocreál és az avantgárd képeket le kellett venni
a falakról. Az akkori múzeumigazgató gondossá-

gának köszönhetõ,
hogy a gyûjtemény
alaposan becsoma-
golva lekerült az
épület pincéjébe,
ahol évtizedeken ke-
resztül senki sem ke-
reste. A festõk egy
része néhány évvel
késõbb stílust vál-
tott, többen külföld-
re távoztak.

A Jekatyeringburg-
ból érkezett kiállítás-
nak a budapesti
„vendégszereplés” az
elsõ külföldi útja.

Egy-egy festményt már kölcsönkértek külföldi
múzeumok, de a negyven darabos teljes kiállítás
még soha nem hagyta el Oroszországot. A tárlat
bemutatása valójában annak köszönhetõ, hogy
az oroszországi múzeumot felújítás miatt egy idõ-
re bezárták, és a munkálatok idejére a galéria ké-
peit utaztatják.

Az 1910 és 1920 közötti orosz avantgárd kép-
viselõi közül a „polgárpukkasztó” Mihail
Larionov, Natalja Goncsarova és Olga Rozanova
mellett jelen van a Káró Bubi mûvészcsoport né-
hány tagja, többek között Alekszandr Kuprin,
Arisztarh Lenulov, Ilja Maskov és Robet Falk.
Rajtuk kívül olyan neves alkotók is képeit is lát-
hatja a közönség, mint Kazimir Malevics, Vaszilij
Kandinszkij, Alekszandr Rodcsenko, El Liszickij,
vagy Mihail Larionov.

A mûvészek között feltûnõen sok a nõi alkotó.
Annak idején a nõk támogatását kultúrpolitikai
program is elõírta, mindenesetre a tízes években
a nõk a mûvészi, társmûvészeti csoportok kreatív
alkotói közé tartoztak.

A tárlatlátogató az egymástól jól elkülönített
festészeti stílusokon keresztül tekintheti át a 20.
század elejének lenyomatát az orosz képzõmûvé-
szetben. A történelmi események láncolatát és
az orosz társadalom jellegzetességeinek megis-
merését kiválóan segítik a korszak propaganda-
filmjei, amelyekbõl néhány ugyancsak megte-
kinthetõ. Eszfír Sub a cári filmstúdió anyagaiból
vágott össze egy önálló alkotást, míg Dziga

Vertov híradórészletekbõl
szerkesztett hatásos anya-
got. Az archív kockákon tör-
ténelmi személyek (többek
között II. Miklós cár,
Trockij, Lenin) és történel-
mi pillanatok is megeleve-
nednek.  A dokumentum-
filmek mellett néhány kora-
beli animációs és kosztü-
mös rövidfilm is látható.

A kiállításról kétnyelvû
(magyar–angol) katalógus is
megjelent. A mûvészet for-
radalma címû tárlat május
1-ig látogatható, csütörtö-
kön és szombaton 16 órától
a kiállítás vezetéssel is meg-
tekinthetõ. (A vezetésen kü-
lön jegy nélkül a kiállításra
megváltott jeggyel lehet részt
venni.) roj

Új kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában

Az orosz avantgárd felfedezésre vár

A Litera irodalmi portál minden esztendõben
két kortárs magyar írót kér fel a „2flekken” soro-
zat írására. 2015-ben Saly Noémire és Nádas
Péterre esett a szerkesztõ választása; egy éven ke-
resztül, mindketten havonta egy-egy tárcát,
mikronovellát publikáltak a litera.hu-n.  Saly
Noémi, a Tabán ismert helytörténésze ezúttal is
azt tette, amit õ tud a legjobban: írásaiban remek
elbeszélõként, hangulatos stílusban ragadta meg
kedvenc városrészének miliõjét. A történetek-
ben egy polgárcsalád tagjai elevenednek meg,
számos nemzedék különleges figurái, akik közt
bányagondnok és fiákeres épp úgy akad, mint
építész, késes mester és banki fõügyész. 

A sorozat titka, hogy a két szülõ, négy nagyszü-
lõ, nyolc dédszülõ és tizenhat ükszülõ dobozban
tárolt fotográfiáit, iratait és kedvelt tárgyait (ké-
peslapokat, receptkönyveket, cetliket és ki tudja,
még mi mindent) megõrizte vagy újra begyûjtöt-
te a „családi archívum” elhivatott õre. Most jött
el az idõ, hogy mindezt egy-egy jellegzetes nagy-
anyai, nagyapai „szállóige” (lásd a címben emlí-
tett idézet) köré szerkesztve, megírja nekünk. 

A tizenkét történet – újabb öttel kibõvítve –
Példabeszédek címmel, a közelmúltban immár
könyv alakban is megjelent. Nem csoda, hogy az
Ab Ovo kiadó fantáziát látott az írások kiadásá-
ban, hiszen Bächer Iván óta nem olvashattunk

ennyire életteli és mégis fikciómentes családi
krónikát.

Február 23-án, a Krisztina körúti Márai
Könyvtárban tartott könyvbemutatón még a
könyvtárosok irodai székét is ki kellett hozni a
pult mögül, mert minden mozdítható bútordara-
bot elfoglaltak az érdeklõdõk. Saly Noémi az el-

múlt években gyakran tartott itt helytörténeti
elõadást a Krisztinavárosról, a Naphegyrõl, a
Tabánról, a környék színházairól, a közönség so-
raiból sokakat személyesen ismer. A Példabe-
szédek megjelenése kapcsán a szerzõvel Mayer
Vivian, a könyvtár vezetõje beszélgetett. Az érdek-
lõdõk megtudhatták többek között, hogy Saly
Noémi már 5-6 éves korában is élénken érdeklõ-
dött családja története iránt, nagymamájával
gyakran nézegette a fényképeket, hallgatta a tör-
téneteket és könnyen megjegyezte nemcsak a
dédszülõk, hanem az oldalági nagynénik nevét is.
Az ismert kutató elárulta, hogy mindig is érdekel-
te, hogy „kikbõl van összerakva”. Bár a Saly név az
Árpád-kori Sal törzs nevébõl ered, a családot az
évszázadok során igazi nemzetiségi és kulturális
sokszínûség jellemezte. A szerzõrõl az is kiderült,
hogy nagy utazó, Indiától az Egyesült Államokig,
Dél-Amerikától Kenyáig számos távoli vidéken
járt, sõt elárulta, hogy tavaly nyáron elbiciklizett
Londonból Párizsba.

A Példabeszédek címû kötet írásait a családi
archívum fekete-fehér fotói illusztrálják. A szí-
nes borítón egy Dunára nézõ, tabáni dolgozószo-
ba látható, amelyre szembõl a pesti görög temp-
lom tekint. Az íróasztalon ég a lámpa, a laptop
bekapcsolva várja, hogy Saly Noémi visszaüljön
az asztal mögé és folytassa az írást.                         r.a.

Könyvbemutató a Márai Sándor Könyvtárban

„Polgár, tudod az az ember, aki hozzárak 
a világhoz”

Focigála 
a Kosztolányiban

Idén már 19. alkalommal rendezte meg a
Kosztolányi Dezsõ Gimnázium éves focigáláját.
Ezúttal 2016 percig rúgta a bõrt tanár és diák,
tanárnõ és diáklány, híres sportoló, zenész, té-
vés személyiség és a Budavári Önkormányzat
minden évben visszatérõ csapata.

Január közepétõl kezdve mindenki fociláz-
ban égett, az alsóbb évfolyamok színvonalas pla-
kátokkal buzdították a csapatokat, a végzõs ta-
nulók testnevelõik segítségével készültek a nagy
megmérettetésre, s még a tanárnõk is edzettek
egy kicsit. 2016. január 28-án pontban 11 óra-
kor Hatvany Eörs tanár úr kezdõrúgásával in-
dult a monstre focigála, aki az egyik edzésen
szerzett sérülése ellenére mankóval ugyan, de
szép passzal indította az elsõ mérkõzést. Ebben
az évben elõször a lány csapatok kezdtek, az is-
kolavezetõség részérõl Bodor Eszter intézmény-
vezetõ asszony, Ferenczi Judit intézményvezetõ-
helyettes és a végzõsök egyik osztályfõnöke
Mahler-Lakó Viktória tanárnõ is részt vettek a
játékban.  Évrõl évre egyre jobb erõnlétben van-
nak a végzõsök, bár a tanári kar sem szégyenkez-
het. Most is bebizonyították a résztvevõk, hogy
korrekt, sportszerû játékkal, vita nélkül végig le-
het játszani közel másfél nap „futballõrületet”. 

A 2015/16. tanév gyõztes csapata a diákválo-
gatott lett. Január 29-én este azonban mindenki
nyertesnek gondolhatta magát, hisz aki végigfo-
cizik 2016 percet, az nem is lehet más.

S végül az ismert film címével zárva: „Jövõre
veled ugyanitt”.



XXI. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM, 2016. FEBRUÁR 26., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu 5Várnegyed

Február 20-án a fenti köszöntéssel üdvözölték a
Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
vendégeit a Budavári Mûvelõdési Házban.
Délelõtt a családokat várták kézmûves foglalko-
zásra, este pedig a felnõtt közönség számára készí-
tettek kulturális összeállítást. A nemzetiségi na-
pot az örmény konyha ízeibõl tartott kóstoló és
kötetlen beszélgetés zárta.

A korai órákban tündérek és angyalok népesítet-
ték be a Budavári Mûvelõdési Házat. Az erdélyi
örmény hagyománykincs igen gazdag angyalok-
ban, a kézmûves foglalkozást szervezõ Szentpé-
teri József Ötvös Iparmûvész Stúdió mesterei
ezért választottak ezt a kedves motívumot. A gye-
rekek az õsi tûzzománc technikával készíthették
el képeiket.

Az esti gálamûsor bevezetõ dallamai ugyancsak
a régmúltat idézték. Juhász Endre, a Makám együt-
tes tagja, egy háromezer éves örmény népi hang-
szeren, a barackfából faragott dudukon játszott.

A közönséget Várady Mária színmûvész, a
Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke köszöntötte. A mûsor konferansziéja-
ként elmondta, ezen az estén szeretnék felvil-
lantani az örmény kultúra néhány különleges
értékét.

A nézõk egy kis ízelítõt kaptak az örmény kö-
szönési és köszöntési szokásokból. A magyarul és
örményül elhangzó kifejezéseket, mondatokat
Várady Mária és Haik Viktória idézte fel.

Bardóczy Attila színész, sanzon-
énekes – Kecskeméti Gábor zon-
gorakíséretével – Charles Azna-
vour (eredeti örmény nevén:
Shanour Vaghenag Aznavou-
rian) legnépszerûbb dalaiból
énekelt. A mûvész  a 92-dik évé-
ben járó francia énekes, zeneszer-
zõ pályájáról is mesélt, többek
között a kezdeti évekrõl, amikor
Aznavour még Edith Piaf zene-
karában játszott, majd a számos
elismerést hozó idõszakról, ami-
kor dalait Piaf mellett Juliette
Gréco, Gilbert Bécaud, és Yves
Montand énekelték.

A zenei összeállítást követõen örmény népszo-
kásokról és hagyományról hallhatott a közönség,
megtudhattuk többek között, hogy az erdélyi ör-
mények körében miként zajlott a nagyböjt és a
húsvét, és azt is, hogy a mennyegzõ a gazdag csa-
ládoknál hét, a szegényeknél „csak” három-négy
napig tartott.

A hivatalos köszöntõt követõen a felhõtlen szó-
rakoztatás terepévé vált a színpad. Elõbb Szõke
Mirjam (Miss Hastánc Hungary) mutatott be eg-
zotikus táncot, majd Nóti Károly: Süt a hold cí-
mû kabarétréfáját adta elõ az örmény önkor-

mányzat alkalmi társulata (Körtvélyessy Zsolt
Jászai Mari-díjas érdemes mûvész, Jeges Krisztián,
Haik Viktória, Schupp Gabriella, Varga Tamás és
Várady Mária színmûvészek).  A vidám jelenetet
követõen a hazai örmény kultúra területét felöle-
lõ kvízjátékra került sor, melynek gyõztesei szín-
házjegyeket nyertek. Ezzel a Szõke István Jászai
Mari-díjas mûvész által rendezett mûsor véget ért,
ám senki sem távozhatott éhgyomorral, mert a
közönség és a mûvészek közösen fogyaszthatták el
az örmény módon elkészített, aszalt gyümölcsök-
kel tálalt majorannás csirkecombot.                     r.a.

Dolváth jev árocutjun! – Egészséget és szerencsét!

Katonasírok
nyomában

Tanulságos esten vehettek részt a Vizivárosi
Klubban mindazok, akik ellátogattak Alkay
Zsolt budavári kitörésrõl tartott, vetítéssel színe-
sített elõadására.

A nem rövidre, több mint két óra hosszúságúra
hirdetett program, olyannyira nem tántorította
el az érdeklõdõket, hogy az emeleti kiállítótérbe,
minden rendelkezésre álló széket be kellett állíta-
nia a szervezõknek. Így is megannyi fiatal, a falak
mentén állva követte végig az elõadást, ülõhelyet
biztosítva a számos idõsebb érdeklõdõ számára.

Alkay Zsolt hadisírkutató bemutatta a tekinté-
lyes számú kötetet, amely kutatásainak, elõadásá-
nak biztos alapként szolgált. Közülük kiemelve a
két jeles történész, Szakály Sándor: Katonai pe-
rek 1945-58, valamint Ungváry Krisztián:
Budapest ostroma címû munkáját. A dr. Bús
János nyugalmazott alezredes és dr. Szabó Péter
alezredes által jegyzett Béke poraikra dokumen-
tum emlékkönyve kapcsán felhívta a figyelmet,
hogy elõadása után bárki fellapozhatja az adattá-
rat, utánanézve egykori rokonainak.

Megtudhattuk, Alkay Zsoltot miért érdekli
már ifjú kora óta Budapest 1944-45-ös ostroma
és a kitörés. Mint elmondta: a Budavári Általá-
nos Iskola diákjaként, a Vár ostromát átélt ta-
nárai meséltek a harcokról, s hogy az általuk lá-
tottak szemben álltak a hivatalos történelmi ál-
lásfoglalással.

Az elõadó tisztázta a parlamenterek, Steinmetz
Miklós és Ilja Afaneszjevics Osztyapenko halálá-
nak valódi körülményeit. Beszélt a vörös hadse-
reggel vívott 53 napos elkeseredett küzdelem ke-
véssé ismert részleteirõl, a magyar honvédek hõ-
si helytállásáról, külön kiemelve az 1945. febru-
ár 11-én megindított kitörést. Szólt a hadisírok
gondozásáról, a Budai hegyekben megtalálható
megannyi tömegsír és jeltelen sír feltárásának el-
kerülhetetlenségérõl, valamint a kitörés emlék-
túrákról.   D. A.

Dr. Orosz Zoltán altábornagy a koszo-
rúzás helyszínére, a Magdolna-torony-
ra utalva úgy fogalmazott: „romjaiban
is hatalmas felkiáltójelként emlékezte-
ti a Várba érkezõket a Budapestért ví-
vott második világháborús harcokra,
az elesettekre és áldozatokra”.

Az altábornagy beszédében felidéz-
te: 1944 késõ õszére a magyar fõváros a
második világháború egymással szem-

ben álló hatalmainak véres játszóterévé változott.
November elején kezdõdött meg a több mint száz
napig tartó harc Budapestért, amely körül 1944
karácsonyára zárult be a szovjet ostromgyûrû. A
Várért mintegy ötven napon keresztül tartott a
kegyetlen ostrom. „A fõvárosban rekedt lakosság
szenvedése, az épületek pusztulása csak a legbor-
zalmasabb városostromok helyszíneivel vethetõ
össze. A harcok 38 ezer polgári személy életét kö-
vetelték, a fõváros romokban hevert, épületeinek
csupán negyede maradt épen. A legnagyobb
pusztítást a budai Vár és környéke, az I. kerület
szenvedte el. Itt a közel 800 épületbõl mindössze
négy maradt sértetlen” – mondta a Honvéd
Vezérkar fõnök-helyettese, hozzátéve: ez a hely-
szín volt szemtanúja a harcok drámai végkifejleté-
nek is. „Az élelmet feléltük, az utolsó töltény a csõ-
ben. A kapituláció vagy a védõk harc nélküli le-
mészárlása közül lehet választani” – idézte Orosz
Zoltán a védõk utolsó rádióüzenetét, amely a ki-
törést jelentette be. „A végeredményt ismerjük –

mondta – a Várból kivezetõ utcák, a
Széna tér és a Széll Kálmán tér percek
alatt a legborzalmasabb mészárlás hely-
színeivé váltak. A kitörés több tízezer ka-
tonája közül csak néhány száz jutott át
az ostromgyûrûn.
Beszéde végén dr. Orosz Zoltán arra fi-

gyelmeztetett, hogy áldozatokra, civi-
lekre, katonákra egyaránt emlékez-
nünk kell, ehhez azonban szükséges a
múlt minél pontosabb megismerése.

A Magdolna-toronynál elhelyezett
emléktáblánál Berta Tibor ezredes, a
HM Katolikus Tábori Püspökség álta-
lános helynöke kegyeleti imával emlé-
kezett az ostromra és annak vala-
mennyi áldozatára.  

A megemlékezés koszorúzással folyta-
tódott. Az emléktáblánál koszorút he-
lyezett el – többek között – a Budavári
Önkormányzat nevében dr. Nagy

Gábor Tamás polgármester, a Honvédelmi
Minisztérium képviseletében dr. Orosz Zoltán
altábornagy és Kunszabó István vezérõrnagy, tár-
sadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtit-
kár, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kép-
viseletében dr. Kovács Vilmos, az intézmény pa-
rancsnoka. A rendezvényen ezt követõen a civil
szervezetek, majd néhány magánszemély is elhe-
lyezte az emlékezés virágait.

Az ünnepség a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum díszudvarán elhelyezett emléktáblánál
fejezõdött be. Baranyi László színmûvész, az
Egyetemi zászlóalj rohamosztagának egykori ka-
tonája Gyóni Géza: Csak egy éjszakára címû ver-
sét szavalta el, majd Berta Tibor mondott kegye-
leti imát a hõsi halált halt katonákért és az ártat-
lan civil áldozatokért. A megemlékezés résztve-
või elhelyezték koszorúikat a budapesti harcok-
ban elesettek emléktáblájánál, majd a Szózat el-
hangzása után az ünnepség a Magyar takarodó
hangjaival zárult.                                                           -r-

Hõsökre és áldozatokra emlékeztek
Február 12-én, reggel 9 órakor a
Magdolna-torony harangjátéka mint-
ha csak a Budapest ostrománál elesett
katonák és polgári áldozatok emlékére
szólalt volna meg. A Kapisztrán téren a
Budavári Önkormányzat, a Hon-
védelmi Minisztérium és a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum közös
rendezvényén a Himnusz hangjai után
dr. Orosz Zoltán altábornagy, a
Honvéd Vezérkar fõnök-helyettese em-
lékezett a 71 évvel ezelõtt történtekre.

Dr. Székely András Bertalan nyugalmazott mi-
niszteri fõtanácsadó felidézte, hogy három és fél
évszázaddal ezelõtt Apafi Mihály erdélyi fejede-
lem fogadta be a Moldva és Galícia felõl érkezõ ör-
ményeket. A Szamosújvár, Gyergyószentmiklós és
Máramarossziget környékén megtelepedõ népcso-
port tagjai között jó néhány kereskedõ, marhate-
nyésztõ, tímár és kézmûves talált új otthonra. Az
örmények kulturális gyökereiket és vallásukat
megõrizve, több évszázada élnek együtt a magya-
rokkal, közös történelmük során minisztereket,
katonákat, neves tudósokat és mûvészeket adva
Magyarországnak.

Bardóczy Attila Charles Aznavour dalokat énekelt Juhász Endre egy õsi örmény hangszeren muzsikált
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Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..1155..))
MMáárrcciiuuss  55..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  KKöözzööss
ttáárrssaassjjááttéékkoozzááss..  Vajon megtalálod a
labirintusból kivezetõ utat? Tudsz egy-
más után kétszer hatost dobni? Menni

fog a pókerarc? Gyere, próbáld ki! Ajánlott korosztály: 6-
12 éves korig,120 perc.
MMáárrcciiuuss  1122..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll..  VViizziippóókk--ccssooddaappóókk  mmeesséékk
––  ddiiaaffiillmmvveettííttééss..  Amit vetítünk: Eltáncolt üzenetek,
Mindenki tévedhet, Élelmes gyerekek, Felhõ a tó felett.
Ajánlott korosztály: 4-10 éves korig, 45 perc.
MMáárrcciiuuss  1199..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  MMaaggyyaarr  nnééppmmeesséékk..  Volt
egy öregember és öregasszony. Vagy egy király. Esetleg
egy szegénylegény. Egy okos lány. Sok kaland és próbaté-
tel után elnyerték a fele királyságot, és addig éltek, amíg
meg nem haltak. A Magyar népmesék címû sorozatban
megjelent történeteken generációk nõttek fel. A fõhõsök
a Mesemúzeum és az Alexandra Kiadó szombati gyerek-
programján életre kelnek, kalandokba keverednek.
Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig, 60 perc.
MMáárrcciiuuss  2266..,,  sszzoommbbaatt
1111  óórrááttóóll::  HHúússvvééttii  kkéé--
sszzüüllõõddééss..  Végre itt a ta-
vasz, és közeledik a
húsvét. Jöjjenek a fiúk,
lányok, apukák, anyu-
kák készülõdni, tojást
díszíteni, asztaldíszt
készíteni. A foglalko-
zást Farkas Réka ipar-
mûvész vezeti. Ajánlott
korosztály: 6-10 éves
korig, 120 perc

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület
((MMaaggyyaarrssáágg  HHáázzaa))
Március 8. (kedd) 18.00 óra: A Kossuth-emigráció emlé-
keinél Európában (VII.) Egy nagy ívû és tragikus életpálya:
gróf Teleki László a szabadságharcos emigráció párizsi
követe. Dr. Hermann Róbert író, történész elõadása.
Jelöletlen 48-as emlékhelyek nyomában címmel vetített
képek Párizstól Drezdáig az egyesület felvételeibõl.
Vendégek, közremûködõk: a gyömrõi Teleki László
Gimnázium tanárai és diákjai. (I., Szentháromság tér 6.,
Deák terem)

Várbarátok Köre
Március 7-én, hétfõn 17 órakor Hírünk a világban, avagy
„ne bántsd a magyart?” címmel Jeszenszky Géza elõadá-
sát hallgathatják meg a Várbarátok Köre következõ klub-
estjén, a Litea Könyvesboltban (I., Hess András tér 4.)

Budavári Mûvelõdési Ház
((II..,,  BBeemm  rrkkpp..  66..))
LLoouuiissiiaannaa  DDoouubbllee::  MMaaggáánnyyooss  aappáákk  éénneekkeeii..  MMáárrcciiuuss  33--áánn,,
ccssüüttöörrttöökköönn  2200  óórraakkoorr  Három apa közös gyermeke mu-
tatkozik be a színpadon a Louisiana Double elõadásában:
Apáti Ádám, Pintér Zsolt és Lackfi János együttmûködé-
sével készült el egy magyar nyelvû, bluegrass és gospel
alapú mûsor, amelynek zenéjét Apáti Ádám és Pintér
Zsolt hozta létre, igényes szövegét pedig Lackfi János for-
dította, alkotta, alakítgatta. Belépõjegy 1000Ft.
SSeebbõõ--KKlluubb  ééss  TTáánncchháázz  lleesszz  mmáárrcciiuuss  55--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1199
óórraakkoorr..  Az esteket koncerttel, vetítéssel, meglepetésven-
dégekkel kezdik, házigazda a Sebõ-együttes: Sebõ Ferenc,
Barvich Iván, Perger László, Soós Réka, Tímár Sára. A re-
mek táncházi muzsikát Mihó Attila és bandája biztosítja,
tánctanár Csatai László „Csidu”. Belépõ: 1000 Ft.

Budapest
Táncfesztivál
FFeebbrruuáárr  2299..,,  hhééttffõõ,,  1199..0000
óórraa  AA  hhaattttyyúúkk  ttaavvaa,,  PPééccssii
BBaalleetttt,,  Müpa Fesztivál
Színház.
MMáárrcciiuuss  11..,,  kkeedddd,,  1199..0000
óra KKéérréésszz  aa  TTrreezzoorrbbaann..
Az Artus és a Közép-
Európa Táncszínház kö-
zös produkciója,  MOM
Kulturális Központ.

MMáárrcciiuuss  22..,,  sszzeerrddaa,,  1199..0000  óórraa  SSppeeccttrraall  EEvviiddeennccee  //  LLaa
SSttrraavvaaggaannzzaa,,  TThhee  NNeeww  YYoorrkk  PPiieecceess,, Ballet Preljocaj,
Müpa Fesztivál Színház
MMáárrcciiuuss  22..,,  sszzeerrddaa,,  1199..0000  óórraa,,  KKöörrttáánncc, Duna
Táncmûhely, MOM Kulturális Központ
MMáárrcciiuuss  33..,,  ccssüüttöörrttöökk,,  1199..0000  óórraa SSppeeccttrraall  EEvviiddeennccee  //  LLaa
SSttrraavvaaggaannzzaa,,  TThhee  NNeeww  YYoorrkk  PPiieecceess, Ballet Preljocaj,
Müpa Fesztivál Színház
MMáárrcciiuuss  33..,,  ccssüüttöörrttöökk,,  1199..0000  óórraa,,    VVeerrddii––TTooppoolláánnsszzkkyy––
FFooddoorr::  TTrraavviiaattaa,, GG Tánc Eger / Inversedance – Fodor
Zoltán Társulata. MOM Kulturális Központ.
BBeetthhlleenn  TTéérrii  SSzzíínnhháázz
22001166..  ffeebbrruuáárr  2244..  Horda2 NTSZ-KET-Káva tánc/színházi
nevelési program középiskolai osztályoknak.
22001166..  ffeebbrruuáárr  2255.. Igaz történet alapján NTSZ-KET-Káva
tánc/színházi nevelési program általános iskolák 6-8. év-
folyamosainak.

Nemeskürty emlékezete
MMáárrcciiuuss  2244--éénn  1166  óórrááttóóll  aa  VVáárrnneeggyyeedd  GGaalléérriiáábbaann
Nemeskürty emlékezete a magyar-olasz kapcsolatok je-
gyében címmel Kincses Kovács Éva tart elõadást a
Testvérvárosi Egyesület programjai keretében. (I.,
Batthyány u.67.) 

Ingyenes kiállítás látogatás 
a Magyarság Házában
Idén februártól a Mi, magya-
rok kiállítás ingyenesen lá-
togatható mmiinnddeenn  vvaassáárrnnaapp
aa  ccssaallááddookk  sszzáámmáárraa (gyere-
kek, szülõk, nagyszülõk) a
Magyarság Házában. (I.,
Szentháromság tér 6.)
Nyitva tartás: keddtõl vasárnapig 10-18 óra között.

Várfok Galéria
((II..,,  VVáárrffookk  uu..  1111..))
A Várfok Galéria idei elsõ kiállításával, HHeerrmmaann  LLeevveennttee
IIllllúúzziióó  ccíímmûû monumentális, összegzõ jellegû tárlatával ün-
nepli a mûvész 40. születésnapját.

AA  VVáárrffookk  PPrroojjeecctt  RRoooommbbaann  (I., Várfok u.14.) ismét egy ígé-
retes fiatal tehetség, NNeemmeess  AAnnnnaa  mmuuttaattkkoozziikk  bbee legújabb
alkotásaival. Mindkét kiállítás március 26-ig tekinthetõ
meg. Nyitva tartás: keddtõl szombatig 11 és 18 óra között.

Vízivárosi Galéria
((IIII..,,  KKaappááss  uu..  5555..))
A mûvészek a II. kerületben sorozat keretében VVéégghh  AAnnddrrááss
ffeessttmméénnyyeeiibbõõll  nnyyíílliikk  kkiiáállllííttááss  Lassan siess! címmel mmáárrcciiuuss
11--éénn,,  kkeeddddeenn  1188  óórraakkoorr..  Megnyitja: Bársony István építész.
A tárlat március 22-ig tekinthetõ meg. Nyitva: keddtõl pén-
tekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig. 

Borsos Miklós Lakásmúzeum
((II..,,  ÚÚrrii  uu..  66..,,  II..  eemmeelleett))
Nyitva tartás minden szombaton 10.00 - 18.00 óráig.
Más idõpontokra elõzetes bejelentkezés szükséges a
(06)70/510-9452 telefonszámon.
MMáárrcciiuuss  99--éénn,,  sszzeerrddáánn  1188..0000  óórraakkoorr az Összmagyar
Testület rendezésében ddrr..  BBuuzzááddyy  TTiibboorr  ttaarrtt  eellõõaaddáásstt  AA
nnyyuuggaattii  eemmiiggrráácciióó  lléélleekkttaannaa  ccíímmmmeell..
MMáárrcciiuuss  1100--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1177..0000  óórraakkoorr a Berzsenyi
Irodalmi Társaság vendége: RReeiicchheerrtt  GGáábboorr,, az MTA
BTK Irodalomtudományi Intézetének tudományos se-
gédmunkatársa ttaarrtt  eellõõaaddáásstt DDéérryy  TTiibboorr ééss  aa  sszzoocciiaalliiss--
ttaa  rreeaalliizzmmuuss  eesszzttééttiikkáájjaa  ccíímmmmeell..  Minden érdeklõdõt sze-
retettel várnak, a belépés díjtalan.

Modern magyar ex librisek 
az Országos Széchényi
Könyvtárban
Az Országos Széchényi
Könyvtár és a Kossuth
Kiadó közös kiadásában
nemrég megjelent Ex
libris és képkultúra.
Modern magyar ex libri-
sek címû képes album
anyagából nyílt kiállítás a
könyvtár, 7. emeletén, a
katalógustérben.
Az ex libris, magyarul könyvjegy eredeti funkciójában a
könyv tulajdonosát megjelölõ, gyakran mûvészi kivitelû,
kisméretû grafika, melyet rendszerint a könyv táblájának
belsõ oldalára ragasztottak. Mára inkább már önálló gyûj-
tés tárgyává vált, a mûgyûjtés kedvelt válfaja lett. A kiál-
lítás április 9-ig tekinthetõ meg.

VárMezõ Galéria 
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
TTeesssséénnyyii  RRiittaa  ééss  VVáárraaddii  JJuuddiitt  Párhuzamos tanulmányok
címû kkiiáállllííttáássaa  ingyenesen megtekinthetõ: 2016. február
29-ig. Nyitva tartás: hétköznap 9-18, hétvégén 10-16
óráig. www.omgk.hu.

FFeebbrruuáárr  2266..  ééss  áápprriilliiss  22..  kköözzöötttt ismét jelentkezik a
Frankofón Filmnapok és Fesztivál. A fesztivál a legjobb
francia és frankofón filmeket felvonultató Frankofón
Filmnapokkal indul két budapesti helyszínen, az Uránia
Nemzeti Filmszínházban és a Cirko-Gejzír moziban. A ha-
todik alkalommal jelentkezõ mustra keretében közel
harminc filmet láthat a közönség - Magyarországon elõ-
ször. A filmek mellett koncertek, irodalmi és nyelvi prog-
ramok, színházi és táncelõadások, kiállítások, valamint
társadalmi kérdéseket feszegetõ elõadások is várják az
érdeklõdõket. A kulturális események mellett a
Budapesti Francia Intézet és partnerei mintegy húsz ok-
tatási projektet is támogatnak a fesztivál keretében.
Ezeken a programokon több ezer diák vesz részt or-
szágszerte. A programokról bõvebb tájékoztatás a
www.franciaintezet.hu oldalon található.

Programok

Vízivárosi klub
ÁÁLLLLAANNDDÓÓ  PPRROOGGRRAAMMOOKK

HHééttffõõ::  
10:00-12:00 Örömforrás játék klub örökifjú felnõtteknek
16:00-17:00 ingyenes, önszervezõdõ angol társalgókör 
16:30-17:30 ingyenes jogi tanácsadás 
Bejelentkezés : drboross@borossiroda.hu, vagy a klub
elérhetõségein 
19:00-20:00 labdás gerinctorna 1200ft/alkalom
4000Ft/ 4 alkalom
KKeedddd::  
8:00-9:00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok
részére 
9:00-10:00 senior gerinctorna 600ft/alkalom 
15:15-16:15 Aranycipõ- senior tánctanfolyam, I. kerületi
lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási lehetõség!
Érdeklõdés: Füleki Réka, 06 30 479 93 28.
SSzzeerrddaa::
8:45-10:15 nõi jóga, 1500ft/alkalom, 6800Ft/5 alkalom
10:30-12:00 babás nõi jóga, 1500ft/alkalom 6800Ft/5
alkalom
16:00-16:30 Ringató énekes óvoda, 400Ft/4 alkalom 
Érdeklõdés: Gróh Ilona, ili@ringato.hu, 06 30 600 87 55
CCssüüttöörrttöökk::
8:00-9:00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok
részére
9:00-10:00 senior gerinctorna 600ft/alkalom
14:00-17:00 bridzs klub 
16:00-17:00 ingyenes, önszervezõdõ orosz társalgókör 
17:00-18:00 meridián torna 
PPéénntteekk::
8:00-9:00 senior gerinctorna 600Ft/alk.
9:00-10:00 gerinctorna minden korosztálynak
600Ft/alkalom
10:00-11:00 Aranycipõ senior tánctanfolyam. Részvételi
díj 500Ft/ alkalom 
Folyamatos csatlakozási lehetõség!  Érdeklõdés: Füleki
Réka, 06 30 479 93 28. Minden gerinctornára bejelent-
kezés szükséges a ritustorna@gmail.com címen!

VVaassáárrnnaapp::  Különleges születésnap (kalandtúrával, vetél-
kedõvel, alkotómûhellyel) Érdeklõdés: Körmendi Csilla,
0630 531 55 77, bolcsbagoly@index.hu

PPRROOGGRRAAMMOOKK  
FFeebbrruuáárr  2277--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1166::0000--1188::0000  óórrááiigg  üüvveeggffeess--
ttééss különbözõ tárgyakra, különbözõ korosztályoknak. 5
éves kortól ajánlott családi program. Részvételi díj
1300Ft (egy tárgy elkészítése anyagköltséggel együtt).
Bejelentkezés szükséges!
MMáárrcciiuuss  77--éénn,,  hhééttffõõnn  1177::3300--ttóóll  MMeessee  ddaallllaall  - Interaktív
mesedélután énekszóval, játékkal. 3 éves kortól ajánlott.
Mesél Kiss Ágnes (Meseszó Egyesület), énekel-zenél
Márczi Anna (Buda Folk Band). Ingyenes családi prog-
ram.
MMáárrcciiuuss  88--áánn,,  kkeeddddeenn  1188::3300--ttóóll  BBoollyykkyy  ZZoollttáánn  TTiittookkzzaa--
ttooss  ooppeerraa címû elõadássorozatának következõ része,
Puccini: Bohémélet.
MMáárrcciiuuss  1122--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  BBiibblliiaa  ééllõõbbeenn  – a  Meglepetés
Színház estje. Az elõadást a közönség, a rögtönzõ színé-
szek és a társulat zenészei adják- egy játékvezetõ segít-
ségével.
MMáárrcciiuuss1199--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1177  óórrááttóóll  hhaannggffüürrddõõ  tteerrááppiiaa..
Részvételi díj 2000 Ft. Információ és jelentkezés: Farkas
Kata, 06 30 285 5424.
MMáárrcciiuuss  2222--éénn,,  kkeeddddeenn  1177::3300--ttóóll  aa  CCiinneemmaa  6644’’
AAmmaattõõrrffiillmm  SSttúúddiióó  mutatja be dokumentum-és játék-
filmjeit az érdeklõdõknek.
MMáárrcciiuuss  2233--áánn,,  sszzeerrddáánn  1188::0000  óórrááttóóll  iirrooddaallmmii  kkáávvééhháázz
Bölcsföldi András református lelkésszel.
MMáárrcciiuuss  2255--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1166::0000--1188::0000  óórrááiigg  kköözzöössssééggii
rruuhhaaccsseerree az igényesség, takarékosság, környezettuda-
tosság és közösségépítés jegyében. Ami valakinek már
felesleges, az másnak értékes lehet.  Amennyit hoz,
annyit vihet (max. 20 db)! Bejelentkezés szükséges!
Nyitva tartás: H-CS 9.00-12.00 és 14.00-17.00, P:
9.00-12.00 óráig. A klub programokhoz, foglalkozások-
hoz terembérlési lehetõséget biztosít.
Cím: I., Batthyány u. 26.
Tel.: +36-1-780-7660
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

Mozgássérültek márciusi 
klubnapja
A Mozgássérültek Budavári Szervezetének klubnapja
22001166..  mmáárrcciiuuss  11--éénn  ddéélluuttáánn  22  óórraakkoorr kezdõdik.
Helyszín: Budavári Mûvelõdési Ház, I., Bem rakpart 6.
Vendég: a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyar-
országi Egyesülete. A klubtagokat és az érdeklõdõket
egyaránt szeretettel várják.

Közgyûlés a Testvérvárosi
Egyesületben
ÁÁpprriilliiss  66--áánn,,  sszzeerrddáánn  1166  óórraakkoorr tartja éves közgyûlés-
ét a Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesület a
Várnegyed Galériában (Batthyány u. 67). A közgyûlés
értékeli az eddigi eredményeket, megvitatja a további
programokat és számít a testvérvárosi kapcsolatépí-
tés iránt érdeklõdõ kerületi polgárok részvételére.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu Várnegyed
IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  kköözzeell  2200  éévvee  mmûûkkööddõõ  
WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaattllaanniirrooddaa  

AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyy--
ffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..

TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  
ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

NNaapphheeggyy  alján a Csap utcában 65 m2-es 2 szobás, erkélyes,
összkomfortos önkormányzati lakás bérleti joga átadó ill. nagyobb
önkormányzati vagy öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 15,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

XXIIII..  Költõ utcában kiváló tömegközlekedésnél 2 szintes 110 m2-
es 1 nappali + 3 hálószobás cirkófûtéses önkormányzati lakás
bérleti joga átadó vagy budai 30-50 m2-es öröklakásra cserélhe-
tõ. Csereirányár: 22,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

II..  OOrrsszzáágghháázz  utcában dongaboltozatos, 43 m2-es 1,5 szobás
egyedi gázfûtéses csendes belsõ udvar felé nyíló önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

OOrrsszzáágghháázz  utcában I. emeleti teljeskörûen felújított 30 m2-es 1
szobás, étkezõkonyhás, cirkófûtéses, vízórás önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,9 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBaatttthhyyáánnyy  téren felújított mûemlékház II. emeletén lévõ rep-
rezentatív csendes belsõ udvar felé nyíló, jó benapozású, felújított
51 m2-es, nagy étkezõkonyhás önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 12 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii várban az Úri utcában reprezentatív mûemlékházban lé-
võ I. emeleti 64 m2-es + 14 m2-es galériával kialakított, igényesen
felújított, cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti jo-
ga átadó. Csereirányár: 29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

II..  AAttttiillaa úton a Vérmezõvel szemben csendes belsõ kert felé nyí-
ló magasföldszinti, polgári belméretû, galériázható, 2 szobás, nagy
étkezõkonyhás 50 m22-es öröklakás eladó . Irányár: 22,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665. 

II..  TTáánnccssiiccss Mihály utcában belsõ kertes házban lévõ földszinti,
dongaboltozatos 53 m2-es, felújított 1,5 szobás, cirkófûtéses ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár:
21,9 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..  HHaattttyyúú utcában felújított, földszinti, csendes belsõ udvar felé
nyíló, 30 m2-es, galériázható önkormányzati lakás bérleti joga áta-
dó. Csereirányár: 9,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

XXIIII..  Normafa úton nagy kertes 4 lakásos villaházban lévõ 64 m2-
es felújított, cirkófûtéses önkormányzati lakás bérleti joga átadó
vagy kisebb I. kerületi lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 14,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630 488-1933.

ÁÁFFAA  nnééllkküüll vállalom ingatlanának eladását - kiadását. Eged
Zsuzsa ingatlanközvetítõ. Telefon: 201-9475, 06-70-237-
9030.

EEllaaddóó  öörröökkllaakkáásstt  vváássáárroollnnéékk  kkéésszzppéénnzz  ffiizzeettéésssseell  mmaaggáánnsszzee--
mmééllyyttõõll!!  TTeelleeffoonn::  0066--3300--996677--33006677,,  SSzzáánnttóó  GGáábboorr..

VVáárrii  ssééttáánnyyoonn  6600  nnmm--eess  bbeerreennddeezzeetttt  22  sszzoobbááss  llaakkááss  kkiiaaddóó..
TTeelleeffoonn::  0066--3300--446666--11997722..

IIII..  KKeelleettii  Károly utcában Majláth házakban elsõ emeleti, csen-
des, elegáns 130 nm-es, 3 + félszobás, kiserkélyes felújított lakás
80 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca
32.Tel: 326 0618, 06 20 9740 571

IIII..  AAddyy Endre utcában 2009-ben épült liftes társasház elsõ
emeletén 100 nm-es teraszos 3 szobás lakás 68 millió forintért el-
adó. BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca 32.Tel: 326 0618, 06 20
9740 571.

BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann  KKpp--eess  üüggyyffeelleeii  rréésszzéérree  kkeerreess  eellaaddóó  ééss  iiggéé--
nnyyeess  kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  aazzoonnnnaallii  ffiizzeettéésssseell..  BBaakkoossLLaakk  IInnggaatt--
llaann,,  II..  BBaatttthhyyáánnyy  uuttccaa  3322..  TTeell..  332266  00661188,,  0066  2200 997744..

EEllaaddóó  garzonlakást keresünk a környéken, készpénzzel, max.
májusi költözéssel. Telefon: 266-2698, 06-30-826-6690.

TTiihhaannyyii,,  Balatonra örökpanorámás, felújított, duplakomfortos,
többszintes nyaralómat kerületi, magasemeleti, nagypolgári, leg-
alább 3 szobás öröklakásra cserélném. Víziváros, várfalon kívüli
Várnegyed elõny. Telefon: 06-30-9515-003.

RReennddeezzeetttt lakás beszámításával is eladó 240 m2 jegyzett kúria
Pest megyében telekszomszédságban 2 db 7 hektáros tanya el-
adó tulajdonosoktól. Telefon: 06-20-2865-135.

KKeerreesseekk a várban 30-45 nm-es eladó, emeleti, önkormányza-
ti lakást saját részre. Vennék hasonló méretû öröklakást is a ke-
rületben vagy ahhoz közel. Telefon: 06-20-426-5963.

EEggyyeetteemmiissttaa  lányomnak keresek emeleti, felújítandó lakást,
készpénzfizetéssel. Telefon: 06-20-496-6601

+5000 FT-OT ADOK AZ ÚJSÁG 
FELMUTATÁSAKOR VÁSÁRLÁS ESETÉN! 
RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT!

1199..  ééss  2200..  sszzáázzaaddii  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyytt,,  rrééggii  bbúúttoorrookkaatt,,
ffaallii--,,  aasszzttaallii  ééss  áállllóó  óórráátt,,  llaakkbbeerreennddeezzééssii  ttáárrggyyaakkaatt,,  aasszzttaallii  ddíí--
sszzeekkeett,,  eezzüüsstt  ggyyeerrttyyaattaarrttóótt,,  ccuukkoorrddoobboozzookkaatt,,  hhiibbáássaatt  iiss,,  hhaa--
ggyyaattéékkoott!!  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann!!  AA  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaappjjáánn  hhíívvhhaattóó..  TTee--
lleeffoonn::  0066--7700--66000000--332233,,  MMaarrkkóó  IIssttvváánn,,  ee--mmaaiill::  mmaarrkkoo..aann--
ttiikk@@ffrreeeemmaaiill..hhuu..

éélleettjjáárraaddéékk

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii  vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondozást vállal-
nék szakképzett ápolónõi végzettséggel. Aradi Lászlóné. Telefon:
285-4808, 06-30-991-8719.00

ZZSSIIGGMMOONNDD  MMIIHHÁÁLLYY  HHAAGGYYAATTÉÉKK  FFEELLVVÁÁSSÁÁRRLLÓÓ  
AAZZOONNNNAALLII  KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZ  FFIIZZEETTÉÉSSSSEELL  VVÁÁSSÁÁRROOLL!!  

AAnnttiikk  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  óórráákkaatt  ((kkaarr,,
ddíísszz,,  ffaallii)),,  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ((kkooppoottttaann,,  hhiibbáássaann  iiss)),,  kkiittüünntteettéésseekkeett,,
éérrmméékkeett,,  bbiizzssuukkaatt  ––  bboorroossttyyáánntt,,  eezzüüssttöökkeett,,  ccssiippkkéékkeett,,  kköönnyy--
vveekkeett,,  bbuunnddáákkaatt,,  mmiinnddeennffééllee  rrééggiissééggeett,,  hhiibbáássaatt  iiss..  HHíívvjjoonn  bbii--
zzaalloommmmaall  aa  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaappjjáánn,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall..  TTeelleeffoonn::
0066--7700--660000--11772277..

aaddááss--vvéétteell

1199--2200..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  ééss  rrééggii  kküüllffööllddii  ffeessttmméénnyyeekk,,  mmûûttáárr--
ggyyaakk  vvéétteellee  kkéésszzppéénnzzéérrtt..  DDííjjmmeenntteess  éérrttéékkbbeeccssllééss..  TTeelleeffoonn::
0066--3300--994499--2299--0000..  EEmmaaiill::  nneemmeess..ggyyuullaa  @@nneemmeessggaalleerriiaa..
hhuu..  NNeemmeess  GGaalléérriiaa::  11002244..  SSzziilláággyyii  EErrzzsséébbeett  ffaassoorr  33..

IInnttaarrttzziiááss vagy festett komódott venne ügyvédcsalád magán-
személytõl. Telefon: 06-30-305-9596.

CChheevvrroolleett  Lacetti (2007)  elsõ tulajdonostól, friss mûzsaki vizs-
gával MAGÁNSZEMÉLYNEK 950.000 Ft-ért eladó! Tel: +36 20
334 8416.

PPaappíírrtt és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régi-
ségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy út 16.
266-4154, H-SZ: 10-17, Cs. 10-19.00

OOllddaallkkooccssiiss  vagy régi-régi motorkerékpárt vennék pincé-
ben, padláson régóta porosodó is érdemes alkatrésznek alkal-
mas leht. Az I. kerületben lakom. Telefon: 06-70-226-0508.

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpacca-, réz-, bronz-
tárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut, borostyánt), híradás-
technikát, bakelit hanglemezt, képeslapot, kitüntetést, ezüst tárgya-
kat - ékszereket, CD-DVD lemezt, könyvet  - készpénzért! Pintér
Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.00

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárrooll  kköönnyyvveekkeett,,  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,
aapprróónnyyoommttaattvváánnyytt  ((kkééppeessllaapp,,  mmeettsszzeett,,  ttéérrkkéépp,,  ssttbb..))  hhaanngglleemmeezztt,,
DDVVDD--tt..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss..  TTeelleeffoonn::  333322--00224433,,  0066--2200--99222200--0000110000

GGÁÁBBOORR  EESSZZMMEERRAALLDDAA  
BBEECCSSÜÜSS--  MMÛÛGGYYÛÛJJTTÕÕNNÕÕ  

((eellssõõkkéénntt  lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn))  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárrooll  jjuuddaaiikkáátt,,
ttoovváábbbbáá  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  bbrroonnzzttáárrggyyaakkaatt,,  bbúú--
ttoorrookkaatt  ((ffiigguurráálliiss  eellõõnnyybbeenn)),,  eezzüüssttttáárrggyyaakkaatt,,  aarraannyyéékksszzeerreekkeett,,
ppoorrcceelláánnookkaatt,,  hheerreennddiitt,,  mmeeiisssseenniitt,,  zzssoollnnaaiitt,,  KKoovvááccss  MMaarrggiitt,,
GGoorrkkaa  GGéézzaa  aallkkoottáássaaiitt..  EEggyyeebbeekkeett,,  áállllóó--,,  aasszzttaallii--,,  ffaalliióórráákkaatt,,
tteejjeess  hhaaggyyaattéékkoott..    KKiisszzáállllááss,,  éérrttéékkbbeeccssllééss  ddííjjttaallaann  vviiddéékkrree  iiss..
ÉÉlleettjjáárraaddéékkii  sszzeerrzzõõddéésstt  iiss  kkööttnnéékk..  ÜÜzzlleettüünnkk::  FFõõ  uuttccaa  6677..  TTeellee--
ffoonn::  0066--11--778899--11669933,,  0066--3300--338822--77002200..

sszzoollggáállttaattááss

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2222  éévvee  vváállllaalloomm  kkeeddvveezzõõ  áárraakkoonn  aabbllaakkookk,,  aajjttóókk  jjaavvííttáássáátt,,  iill--
lleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeessttéésséétt,,  hhõõsszziiggeetteellõõ  üüvveeggeezzéésséétt
ééss  sszziiggeetteelléésséétt  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh
ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése. Nyílás-
zárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Telefon: 06-20-
945-0316, 06-30-450-3308.

IIrrooddáákk. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagytakarítását
vállalom, közületeknek és magánszemélyeknek. Telefon: 202-
2505, 06-30-251-3800.

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csapok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-, mo-
sogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06-30-
447-3603.

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalása is. Gipsz-
kartonozás, kõmûves javítások. Gyors kezdés, rövid határidõ. Ko-
vács Gergely 06-30-5686-255.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 

PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,  
VÍZSZERELÉS, CSEMPÉZÉS, VILLANYSZERELÉS, 

AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁK, TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505, 0630-251-3800.

KKéétt,,  rraakkooddóómmuunnkkáábbaann  rutinos egyetemista lomtalanításkor
is vállalja pincék, sufnik, lakások kitakarítását, lomtalanítását,
én is az I. kerületben lakom. Telefon: 06-20-338-6542.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  
HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  

vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--99334444--666644,,  
224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..    MMûûhheellyy::  II..

SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..oooo

ookkttaattááss

AAnnggooll nyelvoktatás: kezdõtõl haladóig, gyermektõl felnõttig.
Nyelvvizsgára-, érettségire való felkészítés, korrepetálás, isko-
lai felzárkóztatás. tapasztalt, diplomás nyelvtanártól az I. kerü-
letben. telefon: 06-20-430-2492.

MMaatteemmaattiikkaa  korrepetálást, érettségi felkészítést vállal sokéves
tapasztalattal rendelkezõ magántanár. Igény esetén házhoz me-
gyek. Tel: 06 20 573 2581.

EEggéésszzsséégg

„„JJóóggaa  aa  mmiinnddeennnnaappii  éélleettbbeenn””
AAzz  eeggéésszzsséégg  mmeeggõõrrzzéésséééérrtt  nnéékküüllöözzhheetteettlleenn  aa  rreennddsszzeerreess  mmoozz--
ggááss,,  aa  sszzaabbáállyyooss  llééggzzééss  ééss  aa  ssttrreesssszz  oollddáássáábbaann  aa  llaazzííttááss,,  ppiihheennééss..
PPrróóbbáájjaa  kkii  öönn  iiss!!  HHééttffõõnn  ééss  sszzeerrddáánn  1188..0000--1199..3300--iigg  BBuuddaavváárrii  ÁÁll--
ttaalláánnooss  IIsskkoollaa..  TTáárrnnookk  uu..  99--1111..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--440022--44665577..

vveeggyyeess

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  mmáárrcciiuuss  1122--éénn  1177  óórraakkoorr  aa  VVáárrbbaann,,  
DDíísszz  ttéérr  33//33--bbaann  nnyyiittaannddóó  SSZZÉÉKKEELLYY  FFEESSTTÕÕKK  HHÁÁZZÁÁBBAA..  

JJeelleennttkkeezzzzeenn  aa  0066--3300--446666--11997722--eess  tteelleeffoonnsszzáámmoonn..  
LLáázzáárr  AAnnnnaa..

ZZööllddiikkee  KKlluubb  II..  MMáárriiaa  ttéérr  11..,,  BBAABBAABBÖÖRRZZEE..  
FFeebbrruuáárr  2299..,,  vvaassáárrnnaapp  1144--1199  óórrááiigg

HHoozzdd  eell  aa  kkiinnõõtttt,,  mmeegguunntt  ggyyeerrmmeekkrruuhháákkaatt,,  jjááttéékkookkaatt,,  kköönnyy--
vveekkeett,,  bbaabbaaffeellsszzeerreelléésseekkeett!!  AAzz  aasszzttaallbbéérrllééss  iinnggyyeenneess,,  kkeerreess--

kkeeddõõkkeett  nneemm  vváárruunnkk!!  ÉÉrrddeekkllõõddééss::  0066  2200//99555577--222222,,
zzoollddiikkeeeeggyyeessuulleett@@ggmmaaiill..ccoomm..

SSZZAAKKÁÁCCSSNNÕÕTT  KKEERREESSÜÜNNKK!!
AA  BBuuddaaii  VVáárr  vvoonnzzáásskköörréébbeenn,,  ffõõzznnii  ttuuddóó  iiddõõsseebbbb  hhööllggyyeett  kkee--

rreessüünnkk,,  hheettii  22xx44  óórráábbaann..  JJeelleennttkkeezzéésseekkeett  vváárrjjuukk  aa  0066  11
33556699--220088--aass  tteelleeffoonnsszzáámmoonn..

IIddõõss  emberek mindennapi gondjaiban segítünk. - hivatalos ügyek
intézése, - postai befizetés, - gépkocsival szállítás, - bevásárlás, -
sétáltatás, - mindent megbeszélünk. Jelentkezés: 06-20-565-7700.

Ingatlan

Oktatás

Adás-vétel

Egészség
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Szolgáltatás
Életjáradék

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,  77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,
kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

EENNEERRGGIIAA--SSTTOOPP  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//336655--996699,,

0066--3300//665555--665555--22

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

KASTÉLYOK
BERENDEZÉSÉHEZ

vásárolok 
bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács
Margitot, régi álló-, fali-, astali
díszórákat (hibásat is), csillárt,
6-12 személyes ezüst étkészle-
tet, tálcát stb. Könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és
teljes hagyatékot. Elsõ vevõként

a legmagasabb áron. 

TTeelleeffoonn::  0066--2200--228800--00115511,,  
hheerreennddii7777@@ggmmaaiill..ccoomm

Vegyes

Rex Ingatlaniroda
Ostrom utcai irodánkba várjuk

kedvezõ feltételekkel az I. kerületieket!

Keresünk regisztrált ügyfeleink számára eladó,
kiadó ingatlanokat.

Budapest, I. Ostrom utca 33.
Tel:1 457 0715, 06 209 572767

www.budaiingtalanok.hu
info@budaiingatlanok.hu

RÉGI BÚTOROK, FESTMÉNYEK, PORCELÁNOK - ÓRÁK, CSILLÁROK - SZÕNYEGEK, 
EZÜST TÁRGYAK ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY ADÁS - VÉTELE.  TELEFON: 06-20-283-6700TELJES HAGYATÉK VÁSÁRLÁS
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001166..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés
Február 26.
Március 11.
Március 25.

Április 8.
Április 22.
Május 6.
Május 20.
Június 10.
Június 24.

JJúúlliiuuss
Augusztus 12.
Augusztus 26. 
Szeptember 9.
Szeptember 23.

Október 7.
Október 21.
November 4.
November 18.
December 2.
December 16.

Lapzárta
Február 17.
Március 2.

Március 16. 
Március 30.
Április 13.
Április 27.
Május 11.
Június 1.

Június 15.
SSzzüünneett

Augusztus 3.
Augusztus 17.
Augusztus 31.

Szeptember 14.
Szeptember 28.

Október 12.
Október 26.
November 9.

November 23.
December 7.

Lapszám
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

varnegyed@budavar.hu

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.250 forint,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.400 forint.

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

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA E
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RREEFFOORRMM,,  BBIIOO  ÉÉLLEELLMMIISSZZEERREEKK..    NNAATTÚÚRR  KKOOZZMMEETTIIKKUUMMOOKK,,
TTIISSZZTTÍÍTTÓÓSSZZEERREEKK,,  GGYYÓÓGGYYTTEEÁÁKK,,    KKRRÉÉMMEEKK,,  ÉÉTTRREENNDDKKIIEEGGÉÉSSZZÍÍTTÕÕKK  

SSZZÉÉLLEESS    VVÁÁLLAASSZZTTÉÉKKBBAANN..  

NNAATTUURRAA  BBOOLLTT
IISSKKOOLLAA  UU..  3355//BB..  ..

KKEERRÜÜLLEETTII  KKÁÁRRTTYYAA  EELLFFOOGGAADDÓÓHHEELLYY,,    55%%!!

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275


