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Befejezõdött a radiológia részleg fejlesztése a
Maros utcai szakrendelõben. Az újonnan be-
üzemelt modern, motorosan állítható rönt-
genasztal és a szintén mozgatható felvételi
egység a nehezen mozgók számára is egysze-
rûbbé teszi a vizsgálatot. A beruházást a kép-
alkotás korábban megtörtént digitalizálása,
illetve a röntgenszoba most elkészült felújítá-
sa teszi teljessé. 

Kiemelt figyelmet fordít a gyógyítást szolgáló
eszközpark folyamatos fejlesztésére a Maros ut-
cai szakrendelõ vezetése és a Budavári Önkor-
mányzat. Ennek keretében két évvel ezelõtt kez-
dõdött el a radiológia korszerûsítése, melynek
elsõ lépéseként a diagnosztikai pontosság növe-
lése érdekében bevezették a digitális képfeldol-
gozást. Idén õsszel folytatódott a program: az
OEP finanszírozásának, illetve az önkormány-
zat támogatásának köszönhetõen egy minden
igényt kielégítõ röntgen-asztalt és mozgatható
felvételi egységet vásároltak, valamint elkészült
a vizsgáló teljes felújítása. A beruházás mintegy
18,3 millió forintba került. 

Az állandó megújulásra hívta fel a figyelmet a
hivatalos átadáson dr. Bodroghelyi László fõigaz-
gató, aki elmondta, hogy ebben az évben az ön-
kormányzat hozzájárulásával többek között kicse-
rélték a sterilizálót, illetve átadták a szemészeti lá-
tótér vizsgálót. 

„Amikor orvoshoz megyünk elvárjuk, hogy
mindent megtegyenek értünk. Az önkormányzat
ehhez a jogos kívánsághoz járul hozzá, amikor
nem csupán fenntartja, hanem fejleszti, moderni-
zálja a kerület szakrendelõjét és egészségügyi intéz-
ményeit” – hívta fel a figyelmet dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester, hozzátéve, hogy a mostani
fejlesztés egy jól átgondolt stratégia újabb fejezete.
Az önkormányzat ugyanis a kisebb, de biztos lépé-
sek politikáját folytatja, hiszen nem tud egyszerre

több százmillió forintot befektetni az egészségügyi
ágazatba. Felújításokra, eszközbeszerzésekre azon-
ban mindig lesz lehetõség, ezért döntött úgy évek-
kel ezelõtt a képviselõ-testület, hogy nem engedni
bezárni a szakrendelõt, hanem átveszi az üzemel-
tetést – emlékeztetett a polgármester nyomatéko-
sítva, hogy a fenntartást továbbra sem szándékoz-
nak átadni sem a fõvárosnak, sem az államnak.
Már csak azért sem, mert míg a szakrendelõ átvé-
telekor a felhalmozott adósságok miatt meglehe-
tõsen sokba került a mûködtetés, ma már az intéz-
mény vezetésének köszönhetõen lényegesen
csökkentek a költségek. Ez pedig nagymértékben
hozzájárul ahhoz, hogy évrõl-évre egyre szebb és
modernebb legyen a szakrendelõ. 2011-ben ké-
szült el az épület teljes energetikai korszerûsítése,

a nyílászárók cseréje, tavaly megtörtént a nõ-
gyógyászati – urológiai rendelõ felújítása, vala-
mint az informatikai rendszer modernizálása.  

A röntgenrészleget vezetõ dr. Hidas Katalin
mutatta be az új berendezést, külön is kiemelve
a kényelmi funkciókat. Mint kiderült, különö-
sen a nehezebben mozgó pácienseknek jelent
könnyebbséget, hogy a röntgenasztal motoro-
san süllyeszthetõ, ráadásul a szokottnál széle-
sebb, így az oldalirányú felvételek készítésekor
is egyszerû az elhelyezkedés. Jó szolgálatot tesz
az állórész, hiszen ennek, illetve a több irányba
mozgatható felvételi egységnek a segítségével le-
hetõség nyílik álló betegen végzett – így testsúly
okozta terhelés melletti – izületi röntgenfelvé-
tel elvégzésére.                               (Folytatás a 2. oldalon) 

Megújult a radiológiai osztály 
a Maros utcai szakrendelõben

Megzenésített
Babits-versek az új
Misztrál-albumon

Babits Mihály születésének 130. évforduló-
jára, a költõ megzenésített verseibõl új al-
bumot készített a Misztrál együttes. A
Budavári Önkormányzat támogatásával
megjelent lemez néhány dalát a Városháza
aulájában megtartott lemezbemutató ren-
dezvényen hallhatta elõször a közönség.

Sajtótájékoztatót és mini koncertet tartott új
lemeze megjelenése alkalmából a Misztrál ze-
nekar a polgármesteri hivatal aulájában. Az
album elkészítését támogató Budavári Ön-
kormányzat képviseletében dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester a rendezvényen felidéz-
te, hogy a kerület Babits születésének 125. év-
fordulója alkalmából már szervezett egy nagy-
szabású programsorozatot: akkoriban emel-
tek a tiszteletére szobrot a Vérmezõn, s állítot-
tak emléktáblákat egykori, krisztinavárosi la-
kóhelyeinél, továbbá ekkor adtak ki egy CD-t,
melyen neves színészek mutatták be legkedve-
sebb Babits-költeményeiket. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Felújítás a Batthyány téren
Aki az elmúlt napokban a Batthyány téren sétált, azt láthatta, hogy a tér közepének egy részét kerítéssel lezárták.
Ugyanis az Önkormányzat felújítja a burkolatokat, a rossz állapotú növénykazettákat elbontja, felfrissíti a zöldterü-
letet. A cél, hogy jól használható felületet alakítsanak ki, megteremtsék a burkolatok, a zöldfelületek és az utcabúto-
rok összhangját.

Korszerû berendezések és felújított vizsgáló várja a betegeket a radiológián
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Tisztelt Adományozók!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Toldy Óvoda Alapítvány a
személyi jövedelemadó 1 %-aként a 2012 évi adóbe-
vallásokból 426.844.- Ft-ot kapott. A kuratórium dön-
tése alapján ezt az összeget képességfejlesztõ játékok,
könyvek, foglalkozási eszközök, kirándulások és gyer-
mekprogramok támogatásához használja fel. Köszö-
netünket fejezzük ki mindazoknak, akik segítettek
bennünket céljaink megvalósításában.

Katinszki Ferencné, az Alapítvány képviselõje

Köszönet az egy százalékért!
A Naphegyi Róbert Gida Alapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták az óvo-
dát. A felajánlott 609.737.- Ft-ot játékok, fejlesztõ esz-
közök beszerzésére, valamint óvodai gyermekrendez-
vények támogatására használjuk fel. A 2013-as évben
is várjuk segítõ támogatásukat.

Köszönettel: 
a Kuratórium nevében Mártonné R. Tímea

Röviden

Hogyan lehet felismerni a trükkös csalókat, mi-
lyen mesékkel próbálnak bejutni az idõsekhez a
bûnözõk, mit tegyünk, ha idegenek csengetnek az
ajtónkon – többek között ezekre a kérdésekre is
választ adott a kerületi rendõrkapitányság szerve-
zésében megtartott tájékoztató fórum, ahol kide-
rült, hogy az ünnepek közeledtével várhatóan
megnõ a trükkös tolvajok jelenléte a kerületben. A
programon dr. Nagy Gábor Tamás polgármester,
Krammer György Zsolt kapitányságvezetõ és
Vecsey András közbiztonsági tanácsnok szólt a
fórumon résztvevõkhöz. 

A bûncselekmények, illetve az áldozattá válás
megelõzése szempontjából egyaránt fontosnak
tartja a lakosság folyamatos tájékoztatását a kerü-
leti kapitányságot vezetõ Krammer György Zsolt.
Ezt a célt szolgálta a Budavári Mûvelõdési
Házban összehívott lakossági fórum, ahol a jel-
lemzõen az idõseket érintõ trükkös csalások ke-
rültek terítékre. Mint a rendezvényt megnyitó
Vecsey András közbiztonsági tanácsnok rámuta-
tott, a kerületi kapitányság mindig is fogékony
volt arra, hogy a konkrét közbiztonsági problé-
mák megoldásába bevonja a kerületi önkor-
mányzatot. Korábban ezzel a céllal rendeztek fó-
rumot a Virág Benedek Házban, ahol a naphegyi
betörésekkel kapcsolatos tudnivalókról esett szó. 

Ne engedjünk be idegeneket a lakásba!

Bevezetõjében Krammer György Zsolt hangsú-
lyozta: a kerület közbiztonsága budapesti összeha-
sonlításban kifejezetten jónak mondható, ebben
rengeteg munkája van a rendõrségnek, a polgár-
õrségnek és a közterület-felügyeletnek. Ennek el-
lenére a trükkös tolvajok nem kerülik el a város-
részt, a bûnözõk kifejezetten a nyugdíjas, fõkép-
pen egyedülálló polgárokat keresik fel. Ezért
adott közre a kerületi kapitányság a Várnegyed
újságban több alkalommal felhívást, amelyben
arra kérték az idõs embereket, hogy legyenek jó
értelemben véve gyanakvóak, idegent pedig soha
ne engedjenek be lakásukba. 

Sajnos idén már harminchat esetben sikerrel
jártak a tolvajok, akik összesen  tízmillió forintot
zsákmányoltak. A lopási kár alsó értéke 2500 fo-
rint volt, a legnagyobb „zsákmány” elérte a 2 mil-
liót, a legfiatalabb sértett 67, a legidõsebb 100
éves. Ez is azt mutatja, hogy az elkövetõk kifejezet-
ten a nyugdíjas korosztályt keresik fel, ha pedig
bejutnak a lakásba, minden kezük ügyébe kerü-
lõ, könnyen mozdítható értéket magukhoz vesz-
nek. Az esetek többségében a tolvajok többen
„dolgoznak”, a lakásban egyikük eltereli az ottho-
niak figyelmét, eközben társa zavartalanul kutat-
hat a készpénz, illetve ékszerek után. 

Bizakodásra adhat okot ugyanakkor, hogy har-
mincnégy esetben - részben az otthoniak erélyes
fellépésének köszönhetõen - meghiúsult a bûn-
cselekmény. A trükkös tolvajok általában nem
erõszakosak, óvakodnak attól, hogy valaki tanúja

legyen az ügyködésüknek, ezért ha bármilyen el-
lenállással találkoznak – ez lehet akár kiabálás is
– inkább továbbállnak.

A közmûcégek alkalmazottainak 
fényképes igazolványa van

Tudni kell, hogy a közszolgáltatók, az elektromos,
a csatornázási és a gázmûvek elõre, hivatalosan
írásban jelzik, hogy kit, mikor és milyen ügyben
fognak felkeresni, munkatársaik pedig fényképes
személyazonosítóval rendelkeznek. Igazolványu-
kat a rendõrökhöz hasonlóan - a fémbõl készült
rendõrségi jelvényen a POLICE feliraton kívül
egy ötjegyû szám szerepel, míg a szolgálati igazol-
ványon a rendõr fényképe és adatai is megtalálha-
tók - kötelesek megmutatni, amennyiben bár-
mely okból be szeretnének jutni egy lakásba. Ha
erre az ismeretlen nem hajlandó, azonnal hívni
kell a kerületi rendõrséget. A hangsúly ebben az
esetben a gyorsaságon van, hiszen a néhány perc
alatt a helyszínre érkezõ rendõrök nagy eséllyel el-
fogják a bûnözõket. Érvényesüljön a jobb félni,

mint megijedni elve, azaz a legkisebb gyanúnkat
is jelezzük a kapitányság felé.

Krammer György Zsolt ezredes mindenkit arra
intett, hogy nagyobb pénzösszeget ne tartsunk a
lakásunkban, ahogyan a szomszédok egymásra fi-
gyelése is rendkívül lényeges. Házon belül ugyan-
is könnyebb kiszûrni az idegeneket, legtöbbször
már az is elég, ha az ismeretlentõl megkérdezzük,
kit keres az épületben.  

A tapasztalatok szerint a tolvajok elõzetesen fel-
térképezik kiszemelt áldozatuk életkörülményeit,
azt az érzelmi hiányállapotot használják ki, mely
az egyedülálló idõseket jellemzi. Sokan ugyanis ki-
fejezetten vágynak arra, hogy valakivel beszélget-
hessenek, ezért néhány kedves szóval könnyen
kapcsolatba lehet kerülni velük. Megtörtént, hogy
az orvosi rendelõben az egyik bûnözõ várakozás
közben leolvasta a késõbbi áldozat kezében tartott
beutalóról a nevét és címét, majd nevén szólítva az
idõs asszonyt, a bizalmába férkõzött. 

A kapitányságvezetõ szerint a kulcsszavak a bi-
zalmatlanság, az egymásra figyelés és a megelõzés.
Hozzátette: az ünnepek idején megnõ a trükkös
tolvajok aktivitása, ezért azt ajánlja, hogy az idõsek
ebben az idõszakban legyenek a szokásosnál is
óvatosabbak. A kapitányságvezetõ a résztvevõk fi-
gyelmébe ajánlotta a körzeti megbízotti hálózatot,
hiszen a körzeti-megbízottak éppen ezért vannak,
hogy az ilyen eseteket kezeljék. Nevük a Várne-
gyed újság 2013. november 8-ai számában jelent
meg, jövõre pedig saját mobiltelefonszámot is
kapnak, így közvetlenül elérhetõek lesznek.

A fórumon részt vett dr. Nagy Gábor Tamás is,
kerületünk polgármestere hozzászólásában
hangsúlyozta: a találkozó célja, hogy minél több
polgárhoz eljussanak a rendõrség és az önkor-
mányzat üzenetei, azok a hasznos tudnivalók,
amelyek hozzájárulnak a bûncselekmények meg-
elõzéséhez. 

Ebben rendkívül fontos szerepet kap a szájpro-
paganda az, hogy az emberek átadják egymásnak
azokat az információkat, amelyek segítségével el-
kerülhetõ az áldozattá válás. 

„Figyeljünk szomszédjainkra, beszélgessünk is-
merõseinkkel, mondjuk el nekik, mit hallottunk
a közbiztonsági fórumon” – hívta fel a figyelmet
dr. Nagy Gábor Tamás. Hozzátette: a rendõrök,
polgárõrök, közterület-felügyelõk és az önkor-
mányzat munkatársai azért dolgoznak, hogy az itt
élõk biztonságban érezzék magukat a kerületben
A polgármester külön is megemlítette, hogy az
önkormányzat a közbiztonsági közalapítványon
keresztül segíti a kapitányág munkáját még to-
vább erõsítve az egyébként is szoros és sikeres
együttmûködést.                                                         K.Á.

Figyeljünk egymásra!

Idõseket csapnak be a trükkös tolvajok

A leggyakoribb módszerek: 

s A trükkös tolvajok rég nem látott ismerõsnek ad-
ják ki magukat, az áldozatot nevén szólítják, egy po-
hár vizet kérnek.
s Banki alkalmazottnak adják ki magukat, valami-
lyen ürüggyel elkérik az áldozat bankkártyáját és
PIN kódját.
s Valamelyik közszolgáltatóra hivatkozva kéredz-
kednek be a lakásba.
s Rendõrként mutatkoznak be azt állítva, hogy a
korábbi trükkös lopást követõen helyszínelnek.
s A tolvajok csomagküldõ szolgálat alkalmazottja-
ként bemutatkozva azzal csengetnek be a lakásba,
hogy nyereményt hoztak.
s Karitatív gyûjtést színlelve, könyvvásárlás ürü-
gyén próbálnak bejutni a lakásba.

Megújult 
a röntgenosztály
(Folytatás az 1. oldalról)

Szûrõnap a szakrendelõben

A Maros utcai szakrendelõ a magas színvonalú
gyógyító tevékenység mellett az egészségtudatos
gondolkodás népszerûsítésére is hangsúlyt he-
lyez. Ennek szellemében évente két alkalom-
mal szûrõnapot szerveznek, amelyen orvosi be-
utaló nélkül valamennyi kerületi polgár részt
vehet. A november utolsó péntekén megtartott
ingyenes programon mintegy félszázan vettek
részt, ráadásul az ilyen akciókra egyébként ne-
hezen becsalogatható harmincas korosztály is
szép számban képviseltette magát – tudtuk meg
a szakrendelõt vezetõ dr. Bodroghelyi László-
tól, aki elmondta, hogy a kezdeményezéssel a
prevenció fontosságára szeretnék felhívni a fi-
gyelmet. 

„Számos olyan gyakori betegség létezik,
amely szinte észrevétlenül, lappangva alakul ki.
Ilyen többek között a magas vérnyomás és a cu-
korbetegség, a prosztata elváltozásai vagy a
méhnyak rák. Ha ezeket sikerül idõben felis-
merni, lényegesen megnõ a gyógyulás esélye” –
hangsúlyozta a fõigazgató hozzátéve, hogy a szû-
rõnap legfontosabb feladata a kezdõdõ betegsé-
gek kimutatása. 

Ezúttal belgyógyászati vizsgálat, EKG, vér-
nyomás, vércukor és csontsûrûség mérés,
diabetológia és étrendi tanácsadás, urológiai,
szemészeti, ideggyógyászati, valamint bõr-
gyógyászati szûrés, illetve nõgyógyászati, hallás
és érvizsgálat várta az jelentkezõket. A vizsgála-
tokat úgy állították össze, hogy az eredmények
teljes képet adjanak a páciensek általános
egészségi állapotáról. Több esetben találtak
olyan tünetmentes elváltozásokat, amelyek
könnyen lehet, hogy a szûrõnap nélkül még so-
káig rejtve maradtak volna. 

„A szûrõnapokkal példát mutatunk, arra
igyekszünk rávezetni a lakosságot és különösen
a harminc és hatvan év közöttieket, hogy ne
csak akkor menjenek orvoshoz, ha fáj valami-
jük. A pillanatnyi tünetmentesség ugyanis nem
egyenlõ az egészséggel, harminc év fölött pedig
egyre nagyobb az esélye valamilyen betegség ki-
alakulásának” – nyomatékosította a fõorvos,
aki szerint a szûrõnapok mellett a szakrendelõ
folyamatos fejlesztése is hozzájárul ahhoz, hogy
a fiatalabb korosztályt sikerüljön megnyerni az
egészségmegõrzés ügyének.                                   -pp-

FELHÍVÁS
Az Egészségügyi Szolgálat a Karácsony és
Újévi körüli munkaszüneti napok össze-
vonása miatt arra kéri a rendszeresen
gyógyszert szedõ pácienseket, hogy ellen-
õrizzék az otthoni gyógyszerkészletüket
és a szükséges gyógyszereiket december
18-19-ig szíveskedjenek a háziorvosnál fel-
íratni és kiváltani. 

Karácsony hetében december 23-a az
egyetlen munkanap, kérjük ekkor, vala-
mint december 30-31-én, és január 2-án ha-
lasztható problémákkal lehetõleg ne ke-
ressék fel a rendelõket, mivel várhatóan
sok lesz a heveny betegséggel megjelenõk
száma. 

December 31-én a mind a Szakrendelõ-
ben, mind a háziorvosi rendelõkben csak
délelõtt lesz rendelés, délután az ügyeletek
ünnepnapnak megfelelõ szolgálatot adnak.

Idõseknek tartottak közbiztonsági fórumot a Budavári Mûvelõdési Házban

Elkészült a védõkorlát az Alagút tetején
Védõkorlát teszi biztonságosabbá az Alagút tetején lévõ
teraszt, ahonnan többen is lezuhantak és szörnyet haltak
az elmúlt években. Kívülrõl pedig egy erõsen megdön-
tött fémtetõ akadályozza meg, hogy valaki kiüljön az
Alagút húsz méter magas párkányára.

A Váralagút tetejének beépítési terve júliusban kapta
meg az építési engedélyt, a felújítást szeptember közepén
kezdték. A korlátra a halálos balesetek megelõzése miatt
volt szükség.  A fiatalok ugyanis a tiltó táblák ellenére, da-
colva a veszéllyel, rendszeresen kiültek a párkány szélére,
és lezuhanva életüket vesztették. Ezért döntött úgy a
Budavári Önkormányzat, hogy védõkorláttal zárja le a
párkányzatot. Az építései engedély kiadása elõtt néhány
nappal is lezuhant egy férfi az Alagút tetejérõl a Clark
Ádám tér felõli oldalon. 1997 óta õ volt a hatodik áldozat.

A balesetek megakadályozását szolgáló beruházással
egyidõben az Ybl korlát elõtti területet is felújították, ki-
cserélték a burkolatot, padokat és hulladékgyûjtõket he-
lyeztek ki a teraszra. 
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A Budavári Önkormányzat jövõre nem emeli a
helyi adókat – errõl döntöttek a képviselõk leg-
utóbbi, november 28-án megtartott ülésükön. A
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályá-
zatokra 4,5 millió forintos keretösszeget szavazott
meg a testület, míg a sajátos nevelési igényû óvo-
dások speciális fejlesztésének feladatával az I. ke-
rületi Tankerület utazó gyógypedagógusi hálózata
kapott megbízást.

Nem kerül sor adóemelésre 2014-ben – mondta
el a helyi adórendeletek szokásos éves felülvizsgá-
latával foglalkozó napirendi téma felvezetésében
a Pénzügyi Igazgatóság vezetõje. Dr. Lukácsné
Gulai Anna kifejtette, hogy az Önkormányzat ez-
zel is segíti az itt élõket, hogy lemond a bevétel-
többletrõl. A kiesés – a takarékos és kiegyensúlyo-
zott gazdálkodásnak köszönhetõen – nem fog ne-
hézségeket okozni az önkormányzat gazdálkodá-
sában. Mindez azt jelenti, hogy a kerületben jövõ-
re sem az építményadó, sem a telekadó nem
emelkedik. (Részletek a mellékelt rendeletben)
Tímár Gyula (Fidesz-KDNP), a Pénzügyi,
Tulajdonosi és Jogi Bizottság elnöke a helyi adó-
kat érintõ javaslatok kapcsán hangsúlyozta: az ön-
kormányzat támogatja a kormányzatnak azt a tö-
rekvését, hogy csökkentsék a lakosság és a vállal-
kozók terheit – ezért döntöttek úgy, hogy 2014-
ben ne legyen adóemelés. 

A pénzügyi igazgató szólt arról is, hogy a kerüle-
ti galériák fennmaradását elõsegítendõ a jövõ év-
tõl építményadó-kedvezményt vehetnek igénybe
a kortárs képzõmûvészeti alkotásokat forgalmazó
vállalkozások. Emellett megemlítette, hogy a la-
kott ingatlanokban mûködõ cégek esetében
igénybe vehetõ 75%-os kedvezmény igazolásához
az önkormányzat a továbbiakban nem kérhet lak-
címkártyát, csak egy nyilatkozatot arról, hogy a la-
kásban életvitelszerûen tartózkodnak.

Speciális ellátás óvodásoknak 

Mint ismeretes, ez év január 1-jén az állam vette át
a korábban önkormányzati kézben lévõ iskolá-
kat. Ehhez kapcsolódóan most hivatalosan is át-
adta a kerület a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központnak (KLIK) az iskolákban található, ok-
tatási célokat szolgáló szakmai eszközöket. Az üze-
meltetéshez kapcsolódó vagyonelemek, továbbá
az iskolaorvosi szobákban található berendezé-
sek, orvostechnikai eszközök az önkormányzat
intézményeihez kerültek – elõbbiek a GAMESZ-
hez, utóbbiak pedig az Egészségügyi Szolgálathoz.
A sajátos nevelési igényû kerületi óvodások – je-
lenleg 11 gyermek – speciális fejlesztését eddig,
együttmûködési megállapodás keretében a III.
kerületi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény látta el utazó gyógypedagógusi hálóza-
tán keresztül, amely azonban jelezte, hogy a to-
vábbiakban nem tudja teljesíteni feladatát.
Emiatt az önkormányzat a KLIK I. kerületi
Tankerületének október 1-jén megalakult gyógy-
pedagógusi hálózatát bízta meg, hogy foglalkoz-
zon az óvodáskorú, sajátos nevelési igényû gyer-

mekekkel. A feladatellátás céljára a kerület ingye-
nesen biztosított helyiséget az Iskola utca 10.
szám alatt.

4,5 millió forint 
az ösztöndíjpályázatokra

Jóváhagyták a képviselõk, hogy a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázatokra
az önkormányzat a jövõ évi költségvetés terhére
biztosítson 4,5 millió forintos keretösszeget. A
nemrégiben lezárult, idei pályázatokra 58-an je-
lentkeztek; az eredményhirdetésre december ele-
jén kerül sor.

Beszámolót tartott a képviselõ-testületi ülésen
múlt évi tevékenységérõl a Fõvárosi Katasztró-
favédelmi Igazgatóság észak-budai kirendeltsége.
A szervezet képviseletében Sebõk Péter tûzoltó
hadnagy, a Budavári Katasztrófavédelmi Õrs veze-
tõje arról számolt be, hogy a II. kerületi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnoksághoz tartozó, 32 fõvel dol-
gozó I. kerületi õrs munkatársainak tavaly közel
ötszáz esetben kellett az illetékességi területükön
kivonulniuk. Kerületünkben 2012. során össze-
sen 68 tûzeset és 86 mûszaki mentés történt, s 13
esetben kellett emberéletet menteni.

Módosította az önkormányzat a Kerületi Épí-
tési Szabályzatot, amely most már az állattartás
körülményeire is meghatároz elõírásokat. Dr.
Aczél Péter fõépítész magyarázatából megtud-
hattuk: egy jogszabály hatályon kívül helyezése
miatt az önkormányzatnak megszûnt az állattar-

tásra vonatkozó jogalkotási lehetõsége, ezért
közvetett módon kellett kezelniük a kérdést. Így
az építési szabályzatban írták elõ, hogy a kerület-
ben haszonállat elhelyezésére szolgáló, vagy bár-
milyen állattenyésztési célú építmény nem he-
lyezhetõ el.

Beszámoló a felügyelõ-bizottsági 
munkáról 

Elfogadta az I. kerületi Házgondnoksági Kft. fel-
ügyelõ-bizottságának (fb) beszámolóját a képvise-
lõ-testület. Tölgyszéki-Papp Attila, az fb elnöke
összefoglalójában kiemelte, hogy a 2012. nyarán
történt ügyvezetõváltás óta ismét növekszik a tár-
saság által kezelt házak száma – a korábbi idõszak-
ban elpártolt társasházak egy része visszatért, vala-
mint újabbaktól is kaptak megbízást.

Váradiné Naszályi Márta (Párbeszéd Magyar-
országért) úgy vélte: az fb tagjainak fel kellene
ajánlani a lemondásukat, mert a korábbi ügyveze-
tõ jogsértéseirõl nem sikerült tudomást szerezni-
ük. Tímár Gyula (Fidesz-KDNP) szerint viszont
nincs ok a lemondásra, mert az fb a jogszabályok-
nak megfelelõen végezte munkáját – a tagok,
akik nem a társaság alkalmazottjai, csak az ügyve-
zetõ által eléjük tárt dokumentumokat tudták
megvizsgálni. Nagy Gábor Tamás polgármester
az elõbbiekhez hozzátette: töretlen az fb-tagok
iránt a bizalmuk; a továbbiakban is olyan ellenõr-
zõ testületre van szükség, amely jól ismeri a társa-
ság mûködését.                                                               -d-

A képviselõ-testületi ülésen történt

Az önkormányzat nem emeli 
jövõre az adókat

„Sokszínûek a bölcsõdéink, sokszínûek a gyerekeink, úgy gondoltuk,
hogy legyen egy gálamûsor, ahol mindez a szülõk, dolgozók, barátok, is-
merõsök és persze az egykori bölcsõdések jóvoltából a színpadon is meg-
jelenik. Külön köszönet illeti a kerület polgármesterét és a helyszínt biz-
tosító mûvelõdési házat, hiszen nélkülük szegényebbek lennénk egy ked-

ves budavári hagyománnyal” – foglalta össze röviden az immár ötödik
alkalommal megrendezett „Mûvészeti paletta a bölcsõdésekért” elne-
vezésû közösségépítõ program megszületésének történetét Pusztainé
Berényi Katalin. A Budavári Egyesített Bölcsõdék vezetõje elmondta,
hogy az Iskola utcai, a Lovas úti és a Tigris utcai bölcsõdék közös ren-
dezvénye elsõsorban a gondtalan szórakozásról és a közösségépítésrõl
szól, hiszen ilyenkor alkalom nyílik egymás jobb megismerésére. 

Ennek megfelelõen a mûsort idén is a családokkal együtt állították
össze, a bölcsõdések szülei pedig nem csupán a szervezésbõl vették ki a
részüket, hanem az intézmények dolgozóihoz és az egykori I. kerületi
bölcsõdésekhez hasonlóan a mûsorban is szerepet kaptak. 

Idén sikerült igazi „nagy neveket” is megnyerni, a konferanszié sze-
repét Perényi Zoltán vállalta magára, Gyabronka József – neki a kisfia
jár az egyik kerületi bölcsõdébe – és Nemes Takách Kata színmûvész
versekkel szórakoztatta a közönséget. Rajtuk kívül zenés, táncos, éne-
kes elõadások váltották egymást a színpadon, volt operett egyveleg és
bûvészkedés is, míg az egykori Iskola utcai bölcsõdés, Farkas Kámea
látványos modern táncprodukcióval kápráztatta el a nézõsereget. 

A gála egyben kiváló alkalom volt az adománygyûjtésre, a délután
bevételét az intézmények eszközparkjának bõvítésére fordítják. Az új
játékokkal a karácsonyi ünnepség keretében találkozhatnak elõször a
gyerekek.

Színes mûvészeti paletta a bölcsõdésekért

Jótékonysági délután a BEM6-ban

Megemlékezés
Antall József 
szobránál
Antall József halálának 20. évfordulója alkal-
mából december 12-én, 15 órakor a Budavári
Önkormányzat koszorúzással egybekötött
megemlékezést tart Magyarország rendszervál-
tozás utáni elsõ, szabadon választott  miniszter-
elnökének szobránál a Tabánban. Az emlék-
szobrot az önkormányzat állíttatta 2003. de-
cemberében a volt miniszterelnök egykori
munkahelye, a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum közelében.  

Decemberi munkarend 
változások
Tájékoztatjuk Önöket, hogy decemberben több alka-
lommal – ddeecceemmbbeerr  66--áánn  ééss  77--éénn, valamint december
2200--áánn  ééss  2211--éénn – módosul a Polgármesteri Hivatal
munkarendje, az ügyfélfogadási idõ.
DDeecceemmbbeerr  66--áánn,,  ppéénntteekkeenn  88..0000  ––  1122..0000  óórrááiigg
DDeecceemmbbeerr  77--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  88..0000  --1122..0000  óórrááiigg
DDeecceemmbbeerr  2200--áánn,,  ppéénntteekkeenn  88..0000  --1122..0000  óórrááiigg
DDeecceemmbbeerr  2211--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  88..0000  --1122..0000  óórrááiigg
várjuk az ügyfeleket.

Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat Képviselõ-testülete 

29/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete
egyes adórendeletek módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-
testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-
ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
23. § (5) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

11..  AAzz  ééppííttmméénnyyaaddóórróóll  sszzóóllóó  2222//11999988..  ((XXIIII..  2222..))  
KKtt..  rreennddeelleett

1. §  Az építményadóról szóló 22/1998. (XII. 22.) Kt.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése
a következõ c) ponttal egészül ki: „c) Mentesek az adó
alól a társasházak azon épületrészei, melyek az ingat-
lan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel-
nek, amennyiben azok a társasház tulajdonosainak kö-
zös használatában állnak és a használatuk megfelel az
alapító okiratban megjelölt eredeti rendeltetésüknek.”

2. § A Rendelet 6. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyé-
be a következõ rendelkezések lépnek, valamint a kö-
vetkezõ c) ponttal egészül ki:
„„aa))  AAzz  ééppííttmméénnyyaaddóó  éévvii  mméérrttéékkee::  22001144..  éévvbbeenn
11..555588,,--  FFtt..//mm22..
b) A 4. § (3) bekezdése szerinti adóalap után az adó
mértéke: 2014. évben 617,- Ft./m2.
c) Azon nem lakás céljára szolgáló építmények után,
melyekben, legalább két évre visszamenõleg, a mûvé-
szekkel kötött együttmûködési megállapodás alapján
kortárs képzõmûvészeti alkotásokat forgalmaznak, állí-
tanak ki, az adó mértéke: 2014. évben: 164,- Ft./m2.”

3. § A Rendelet 6.§-a a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki: „A (2) bekezdés c) pontja szerinti adómérték
igénybevételéhez szükséges feltételek meglétérõl az
adózó adóbevallásában, vagy bevallásának módosítá-
sában, írásban köteles nyilatkozni.” 

4. § A Rendelet 13. § 8. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép: „8. Kortárs képzõmûvészeti alkotás: a
naptári évet megelõzõ 50 éven belül készített képzõ-
mûvészeti alkotás.”

5. § A Rendelet 4. § (2) bekezdésében az „építmény-
ben a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartás-
ban vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik”
szövegrész helyébe az „építményt életvitelszerûen
használja” szövegrész lép.  

6. § Hatályát veszti a Rendelet 2.§ (3) bekezdése, 3.§-
a, 4/A.§-a, 5.§-a, 8.§-a, 9.§-a, 12. §-a, 13.§
2.,3.,4.,5.,6.,7.,9.,10.,11.,13. pontjai.

22..  AA  tteelleekkaaddóórróóll  sszzóóllóó  2299//11999955..  ((XXIIII..  2299..))  KKtt..  rreennddeelleett

7. § A telekadóról szóló 29/1995. (XII. 29.) Kt. rendelet
(a továbbiakban: R.) 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

„5. § AAzz  aaddóó  éévvii  mméérrttéékkee  22001144..  éévvbbeenn::  331111,,--  FFtt..//mm22..””

8. § Hatályát veszti a R. 2.§-a, 2/A.§-a, 3.§-a, 7.§-a,
7/A.§-a.

33..  ZZáárróó  rreennddeellkkeezzéésseekk

9. § E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és
2014. január 2-án hatályát veszti.

dr. Botár Ildikó Tünde dr. Nagy Gábor Tamás
aljegyzõ                                   polgármester

Szándéknyilatkozat a megváltozott 
munkaképességûek foglalkoztatásáról

December 3-án az eddigiek mellett még
két-két megváltozott munkaképességû
ember alkalmazásáról írt alá szándéknyi-
latkozatot az Emberi Erõforrások
Minisztériuma (Emmi), a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium, a Belügy-
minisztérium, valamint több budapesti
és nagyvárosi önkormányzat. A Buda-
vári Önkormányzat nevében dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester csatlakozott
a Jobb velünk a világ! 2013 programhoz és
írta alá a szándéknyilatkozatot a Fogya-
tékosok Világnapján a Parlamentben.

Soltész Miklós, az Emmi szociális és családügyi államtitkára az ünnepélyes aláíráson felidézte az
elmúlt három és fél év alatt a fogyatékkal élõk érdekében tett intézkedéseket. Köztük azt, hogy az
Új Széchenyi Tervben mintegy 47 milliárd forintot fordítottak az érintettek segítésére, ebbõl 21,5 mil-
liárdot foglalkoztatásra és képzésre.

A szándéknyilatkozat értelmében a Budavári Önkormányzat támogatja a megváltozott munka-
képességû, valamint a fogyatékos emberek foglalkoztatását a közigazgatásban. Ezért vállalja,
hogy a jelenleg foglalkoztatott megváltozott munkaképességû munkavállalók létszámán felül
2014-ben még legalább két megváltozott munkaképességû embernek adnak munkát és alkalma-
zásuk során együttmûködnek a programot szervezõ szakmai szervezetekkel.

A szándéknyilatkozat arra is vonatkozik, hogy az önkormányzat a megemlékezéseibe, ünnep-
ségeibe fogyatékkal élõ mûvészt, fellépõt is bevon, hogy ezzel is felhívja a figyelmet az esélyterem-
tés fontosságára.  

Egykori bölcsõdések, szülõk és barátok is felléptek a Budavári Önkormány-
zat Egyesített Bölcsõdék immár hagyományos jótékonysági gáláján. A
„Mûvészeti paletta a bölcsõdésekért” elnevezésû jótékonysági programnak
idén is a Budavári Mûvelõdési Ház adott otthont, a bevételbõl játékokat vá-
sárolnak a gyerekeknek. 
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Karácsonyi ajándékok a családoknak

A Városházán álló karácsonyfa alá is kerül ajándék. A szociálisan
rászoruló nagycsaládosoknak és a hátrányos helyzetû családoknak
12 ezer forint értékben vásárol ajándékot az önkormányzat. Az
ajándékokat bensõséges hangulatú ünnepség keretében vehetik át
a gyermekek és szüleik. Idén a családok karácsonyi ünnepsége de-
cember 23-án 16.00 órakor lesz a Városházán, melyen a három
vagy többgyermekes, valamint az önkormányzattól rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülõ családok vesznek részt.

Karácsonyi zenés est az idõseknek

Az idõsek és az egyedül élõk részére is rendszeresen szervez az ön-
kormányzat  karácsonyi ünnepséget. Idén december 23-án, 16.00
órakor várják az idõseket a Telekom Rt. Székházába, a Krisztina
körútra. A korábbi évekhez hasonlóan bizonyára idén is telt ház
várja majd a fellépõ Dancs Annamáriát, az Operettszínház sztárját.
(A rendezvényre a Várnegyed újságban közölt felhívás alapján lehetett
jelentkezni.)

80 év feletti kerületi polgárok támogatása

Már hagyománynak számít, hogy a 80 év feletti polgárokat pénzbe-
li támogatással segíti az önkormányzat karácsony közeledtével.
Idén több mint 2100 nyolcvan év feletti idõs embernek segít az ön-
kormányzat közalapítványa 6.000 forinttal. A pénzbeli támogatá-
sokat  a korábbi évekhez hasonlóan egy pénzszállítással foglalkozó
biztonsági cég fogja házhoz vinni.

Egyszeri karácsonyi pénzbeli juttatás

Az elõzõ évek hagyományaihoz híven idén is lehetõség nyílt a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ I. kerületi csalá-
dok egyszeri pénzbeli megajándékozására. Ebben az évben közel
100 család kapott 6000-6000 forint egyszeri támogatást, ezzel is se-
gítve a karácsonyi készülõdést.

Karácsonyfa utalvány a rászoruló családok részére

Idén elsõ alkalommal a kerületünkben élõ rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülõ, illetve a 2013. évben rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesülõ és a gyermekét egyedül
nevelõ szülõk részére családonként 5.000 forint értékû vásárlási
utalványt juttat el az önkormányzat, amelyet karácsonyfa vásárlás-
ra használhatnak fel a családok. Így biztos, hogy minden családban
kigyulladnak majd karácsonykor az ünnepi fények. 

Támogatások az idõsek és a rászoruló családok részére

Karácsonyi segítség az önkormányzattól
A Budavári Önkormányzat évek óta kiemelt figyelmet fordít a kerületben élõ nagycsaládosokra, az idõsekre és a szerény körülmények között
élõ polgárokra. Karácsony közeledtével különösen jólesik a gondoskodás és a figyelem. Összeállításunkban azt mutatjuk be, hogyan segíti az ön-
kormányzat az itt élõket. Talán az egyik legnagyobb segítséget nem feltétlenül az anyagi támogatás jelenti, hanem az, hogy a kerületben élõk úgy
érezhetik, nincsenek egyedül. Az idõs, egyedül élõ polgároknak sem szomorú és magányos az ünnep, hiszen az adventi idõszakban számos prog-
rammal kedveskedik a kerület. Vasárnaponként a Városházán közös gyertyagyújtásra és ünnepi koncertre várják a kerületieket.    

Magyarság Háza
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..))
DDeecceemmbbeerr  77--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1188..0000  óórraakkoorr jótékonysági aukciót és
hangversenyt rendeznek a  ráti (Kárpátalja) Szent Mihály Gyermek-
otthon javára. Fõvédnök: Msgr. Majnek Antal, a Munkácsi Római
Katolikus Egyházmegye püspöke és Répás Zsuzsanna nemzetpolitiká-
ért felelõs helyettes államtitkár (KIM). Közremûködnek: Baricz Gergõ
zenész, énekes, a kárpátaljai Credo Együttes és a Gyermekotthon
Zenedéjének tagjai, Kacsur András színmûvész. Adományozásra a
helyszínen és a következõ számlaszámon van lehetõség: Kárpátalja
Hitéletéért Alapítvány/ Erste Bank 11991102-02164379 (HUF). A köz-
leményben kérjük feltüntetni: Szent Mihály Gyermekotthon javára. A
belépés díjtalan.

Adventi délután a Lánchíd Körben
DDeecceemmbbeerr  1111--éénn,,  sszzeerrddáánn  1166  óórraakkoorr tartja a Lánchíd Kör hagyományos
Adventi délután elnevezésû rendezvényét a Litea Könyvesboltban(I., Hess
András tér 4.). Közremûködnek a Budavári Általános Iskola tanulói és
Havas Judit elõadómûvész. www.lanchidkor.hu

Családi nap a Nemzeti Galériában
2013. december 14-én, szombaton 11.00-tõl 14.00 óráig családi tárlatve-
zetésen együtt fedezhetik fel a kicsik és nagyok a szárnyasoltárok mesés
világát és kereshetik meg a három királyokat. A kreatív sarokban gipszbõl,
nemezbõl és papírból karácsonyi díszeket készíthetnek a gyerekek.
Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria, C épület, I. emelet. Belépés az állandó
kiállításra váltott jeggyel. (Teljes árú jegy: 1400 Ft, 6 és 26 év között: 700
Ft, 6 év alatt: ingyenes.)

Tabáni Karácsony
Szeretettel meghívjuk a kerület lakóit – természetesen elsõsorban a
Tabánban élõket – az ötödik jubileumi Tabáni Karácsonyi Délutánra 2013.
ddeecceemmbbeerr  2211--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1144  ééss  1188  óórrááiigg  a Virág Benedek Házba  (I.
ker., Apród utca 9. - Döbrentei utca 9.) Erre az egy délutánra kinyitja szá-
munkra kapuit a felújítás alatt álló épület. A korábbi évekhez hasonlóan ka-
rácsonyfánk alá ajándékcsomagokat kérünk és várunk: használt játék,
könyv, írószer, tanszer vagy bármi, ami hasznos - becsomagolva az I. kerü-
leti nagycsaládosok részére. Fél 5-re együtt átmegyünk a Mesemúzeumba
(Döbrentei utca 15.), ahol a Nyárs utcai Óvoda óvodásainak karácsonyi
mûsorát nézhetjük meg. Utána tombolasorsolás, melyet Vecsey András
önkormányzati képviselõ vezet. A fõdíj: 2 személyre szóló vacsora a Tabáni
Gösser Étterem felajánlásával. A rendezvény alatt forralt bort és teát iha-
tunk, kakaós kalácsot és mézes puszedlit fogyaszthatunk. A belépés ingye-
nes. Szervezõk a tabáni angyalok.

Felsõvízivárosi  Szent Anna templom
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  ttéérr  77..))
DDeecceemmbbeerr  2200,,  ppéénntteekk  1188..0000  óórraa::  a Magyar Zenemûvészeti Társaság és a
Magyar Zenemûvészeti Társaság Alapítványa karácsonyi hangversenye.
Közremûködik: Király Csaba – orgona. Liszt: Excelsior (A strassbourgi ka-
tedrális harangjai), Angelus, Weihnachten (Négy tétel a Karácsonyfa cik-
lusból),Zur Trauung (Szûz Mária eljegyzése),Hosannah, Ave Maria
(Arcadelt)A belépés díjtalan.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
((II..,,  OOrrsszzáágghháázz  uu..1144..))  
December 17. kedd, 18.00 óra: Magyar irodalmi emlékhelyek (VI.)
Gárdonyi Géza külhoni utazásai és „egri remetesége”. Rövid irodalomtör-
téneti barangolás a 150 éve elhunyt író utazásai és regény-helyszínei nyo-
mában -az egyesület felvételeivel. „Fel nagy örömre, ma született…” A
karácsony és a szeretet Gárdonyi életében, alkotásaiban. Vendég: Dr.
Lisztóczky László irodalomtörténész, tanár. Közremûködik: a Gárdonyi
Géza Általános Iskola. (plébániai díszterem)

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..  99..))
DDeecceemmbbeerr  1144..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll: Hófehér karácsony – könyvbemutató.
Egy finom tea és mézeskalács mellett beszélgetünk a könyv szerzõjével,
Mészöly Ágnessel, és a könyv szerkesztõjével, Lovász Andreával. Lesz me-
sélés is, és a gyerekekre meglepetés vár! 
DDeecceemmbbeerr  1155..,,  vvaassáárrnnaapp  1111  óórrááttóóll: Könyvbemutató és interaktív koncert.
Karácsonyi hangulatban várnak minden családot a Mesemúzeumban de-
cember 15-én egy kellemes hangulatú koncertre. Az esemény közép-
pontjában, a hangszerek mellett, a Tessloff Babilon Kiadó népszerû
könyvsorozatának kötetei állnak majd. Közremûködik: Kárász Eszter és
Molnár György. 
DDeecceemmbbeerr  2211..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  A várakozás fénye. Régi dramatikus já-
tékok fölélesztése bölcsõcskézéssel, betlehemes játékkal, regöléssel, ka-
rácsonyi köszöntõkel, énekekkel. Aki tud, hozzon kicsi vagy nagy csengõt!
Közremûködik a Sebesvíz együttes. 
DDeecceemmbbeerr  2222..,,  vvaassáárrnnaapp  1111  óórrááttóóll:: Diótörõ és papírbalerina – karácsonyi
készülõdés Farkas Réka iparmûvésszel. 

Botos-Betlehemes
Betlehemes elõadásra hívnak minden érdeklõdõt ddeecceemmbbeerr  1144--éénn,,  sszzoomm--
bbaattoonn  1177  óórraakkoorr a Budai Református Egyházközség Nagytermébe. (I.,
Szilágyi Dezsõ tér 3.) A Botos család apraja-nagyja egy erdélyi betlehe-
mes játékot ad elõ, amelyre szeretettel várják az I. kerület lakóit is.

Karácsonyfa kiállítás a Hiltonban
Idén is lesz karácsonyfa kiállítás a Várban. A feldíszített fenyõket a Hilton
Hotel kerengõjében tekinthetik meg az érdeklõdõk december 6-tól de-
cember 31-ig, naponta 10-18 óráig. A karácsonyfákat virágkötõ mesterek
és iparmûvészek díszítik. A belépés díjtalan.

MOM Kulturális Központ
((XXIIII..  CCssöörrsszz..  uu..  1188..))
Száz perc száz emberért címmel Beregszászi Olga 10. jubileumi jótékony-
sági koncertje lesz december 8-án, vasárnap 18.00 órakor. Fõvédnök: Dr.
Herczeg Anita. Közremûködik többek között: Berecz András mesemondó,
Berecz István és néptánc együttese, Szakcsi Lakatos Béla zongoramûvész,
Vadkerti Imre énekes, MH Légierõ Zenekara, Hampel Katalin divat-show. A
jegy ára: 3000 forint.

Budavári Lantestek
((BBuuddaappeessttii  TTöörrttéénneettii  MMúúzzeeuumm,,  SSzzeenntt  GGyyöörrggyy  ttéérr  22..))
2013. december 22. vasárnap 17 óra:. „Puer natus est nobis” - karácsonyi
barokk lant muzsika.  J. S. Bach, S. L. Weiss, D. Kellner mûvei Kónya István -
barokk lant elõadásában. Jegyváltás a helyszínen.

Programok
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Megvalósulhat 
a gellérthegyi sikló

Mindhárom érintett hatóság hozzájárult a gel-
lérthegyi sikló építésére kiadott  engedély meg-
hosszabbításához, a kivitelezést jövõ februárig
kell megkezdenie a beruházó Rác Sikló Kft-nek.
Az önkormányzat által is támogatott fejlesztés-
nek köszönhetõen jelentõsen csökkenni fog a
Citadellához vezetõ utak turistabusz forgalma.

A napokban meghosszabbított, 2014. februá-
rig érvényes építési engedély szerint a gellérthe-
gyi sikló a nap 24 órájában egy háromszáz mé-
ter hosszú pályán közlekedik majd a Rác fürdõ
és a Citadella sétány között. Két, egyenként
negyven férõhelyes kabinjában óránként össze-
sen 540 utas szállítására nyílik lehetõség. 

Mint lapunk megtudta, a Gellért-hegyi sikló
nyomvonala 1996-óta szerepel a kerület részle-
tes rendezési tervében, 2000-ben pedig az építé-
si szabályzatba is bekerült. 

A drótkötéllel mozgatott vasút a Hegyalja út
hegy felõli oldalán a föld alól indul – az állo-
máshoz a Rác fürdõtõl aluljárón lehet eljutni –
az Orom utcánál jön a felszínre, a felsõ megálló
a Citadella teraszhoz kerül. A vonalat teljes egé-
szében fõvárosi tulajdonú közterületen jelölték
ki. Mivel a felszíni szakaszon lábakon álló, há-
rom és fél méter magas egyvágányos pálya épül,
a kitérõ pedig – erre azért van szükség, mert az
egyszerre két irányba haladó kocsik ugyanazt a
sínpárt használják – közvetlenül a torkolat után
kap helyet, nem kell számottevõ környezeti ter-
heléssel számolni. Az építkezés miatt csupán
néhány fa kivágására lesz szükség, az elõírt nö-
vénypótlást szigorúan ellenõrizni fogják. 

Közlekedési szempontból a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság Központ Vasúti Igazgatási Fõ-
osztálya, a környezeti terhelés tekintetében az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Fõfelügyelõség vizsgálta a terveket,
míg az engedélyezési eljárás során a Budavári
Önkormányzat hatáskörébe az építmények, így
a pénztár, az induló és fogadó állomás, az Orom
utcai kitorkollásnál kialakításra váró elõtetõ, va-
lamint a Citadella terasz kávézója tartozott.

2009-ben mindhárom szakhatóság megadta
a hozzájárulását, a beruházó azonban nem
kezdte meg a munkát, ezért volt szükség az épí-
tési engedély meghosszabbítására. A kivitele-
zést 2014. februárig meg kell kezdeni, ellenke-
zõ esetben végleg lejár az engedély.

Kiemelt része a beruházásnak, hogy a
Krisztina körút és a Hegyalja út sarkán egy tizen-
három buszt befogadó, a vasúti fordítókra emlé-
keztetõ korongos buszfordító létesül. Ennek kö-
szönhetõen jelentõsen csökken a forgalmi köz-
lekedési terhelés a Gellért-hegyen, hiszen lehe-
tõség nyílik a különösen a Sánc utcában, illetve
a Szirtes úton élõket zavaró Citadellához járó
buszok részleges kitiltására. Ezért is támogatja a
sikló megvalósítását a Budavári Önkormányzat.
Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester az elmúlt
években több alkalommal szorgalmazta a fõvá-
rosnál a Gellérthegy I. kerületi részének forga-
lomcsillapítását. 

Évtizedes hagyomány szerint a Budavári Önkor-
mányzat a Városháza aulájában ünnepi koncert-
tel köszönti Advent ünnepét. December 1-jén dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester a karácsony
elõtti várakozás, illetve vágyakozás közös élmé-
nyére hívta fel a figyelmet, és arra a különleges le-
hetõségre, hogy az adventi délutánokon minden-
kit szeretettel fogadnak. A polgármester a koráb-
bi esztendõkbõl néhány emlékezetes hangver-
senyt is felidézett és személyes hangon szólt a né-
hány nappal korábban elhunyt Csernáth Zoltán
atyáról, a Budavári Mátyás-templom néhai káp-
lánjáról, aki tavaly a koszorú negyedik gyertyáját
gyújtotta meg. 

Jánosa Domokos atya, a Felsõvízivárosi Szent
Anna templom plébánosa, Budavár díszpolgára
a külsõségek terjedését említve úgy fogalmazott,
rajtunk múlik, hogyan használjuk fel az adventi
hagyományokat és a várakozás négy hetét. Az egy-
ház a misztériumot ünnepli ebben az idõszakban,
a mi feladatunk a titok megértése. -A Szent Anna
templomban több mint százhatvan angyalka van,
akik mindenféle hangszereken játszanak –
mondta az atya. A Szentírásban csak Karácsony
éjszakáján énekelnek az angyalok,  mi mégis úgy
gondoljuk, hogy õk teremtik meg a harmóniát,
amely az isteni világképhez tartozik. 

A gyertyák, a világosság szimbólumai. Az ad-
venti fény és karácsony fénye minden embert
megvilágosít – zárta gondolatait Jánosa Domo-
kos, majd meggyújtotta az adventi koszorú elsõ
gyertyáját.   

„Aki szépen énekel, az kétszeresen imádko-
zik” – köszöntötte Szent Ágoston szavaival a kö-
zönséget a Dunazug együttes. Karácsony kör-
nyéki kánta címû mûsorában – Farkas Anna-
mária népdalénekessel kiegészülve – a téli ün-
nepkör népszokásait, dramatikus játékait, nép-
dalait, pásztorjátékait, a betlehemezést, a kán-
tálást, a háromkirályok járását és vízkereszti kö-
szöntõket adta elõ a táncházakban jól ismert ze-
nekar. Az adventi délutánon a Dunántúltól

Moldváig számos tájegység zenéje szólalt meg
különbözõ hangszereken, a vonós-cimbalmos
zenekartól a tamburazenekaron át, egészen a
moldvai furulya-hegedû-koboz-dob összeállítá-
sig. A gyerekek nagy örömére Farkas Anna-
mária, Nagy Koppány, Nagy Zoltán, Kovács
Géza,  Mocskonyi Péter és Jávor Csaba egyetlen
délutánon mintegy tizenötféle hangszeren ját-
szott és valamennyit bemutatták a közönség-
nek. r.a.

Az együttlét öröme

(Folytatás az 1. oldalról) 
A mostani, 130. évfordulóra egy zenés Babits-
CD-t, illetve bakelitlemezt készített a Budavári
Mûvelõdési Házban mûvészeti klubot vezetõ
Misztrál együttes, az önkormányzat támogatásá-
val. A polgármester úgy vélte: a megzenésített
versek mindenkiben tovább fogják gazdagítani a
kerületünkhöz ezer szállal kötõdõ szerzõrõl ki-
alakítatott képüket.

„Babitsot semmi sem teszi aktuálissá, mert sa-
ját korában sem vonzották az aktualitások, in-
kább az örök dolgok foglalkoztatták” – jellemez-

te az új Misztrál-dalok ihletõjét Fenyõ D. György,
a Magyartanárok Egyesületének alelnöke. A ve-
zetõ magyartanár kijelentette: Babits Mihály az
idõn, konkrétumokon kívül álló ember volt, il-
letve egyfajta formamûvész, aki mindent tudott
a költészetrõl.

Török Máté, a Misztrál együttes vezetõje a
Babits-lemez története kapcsán arról számolt be:
eredetileg a Hangzó Helikon-sorozat keretein be-
lül kaptak felkérést az anyag elkészítésére, a soro-
zatot azonban idõközben leállították. Így végül
szerzõi kiadásban, számos támogató, a Budavári

Önkormányzat és Nagy Gábor Tamás polgár-
mester mellett az Artisjus Zenei Alapítvány,
Balogh Zoltán, az emberi erõforrások miniszte-
re, dr. Beer Miklós váci püspök, Béres Klára és a
Béres Alapítvány, valamint Szekszárd város jó-
voltából jelenhetett meg a kiadvány.

A zenekar tagjai a sajtóbeszélgetésen elmond-
ták: új lemezük sokféle stílust ötvöz a népzené-
tõl, énekmondástól a régizenén át a pop, rock és
jazz-elemekig. Az együttes mindegyik zenésze –
Heinczinger Mika, Hoppál Mihály Hunor,
Pusztai Gábor, Tóbisz Tinelli Tamás és Török
Máté – dalszerzõként is részt vett az alkotómun-
kában, többek között ennek köszönhetõ a 18
számot tartalmazó album sokszínûsége. A válto-
zatosság persze alapvetõen Babits színes, kísérle-
tezõ költészetének az érdeme.

A Babits címû lemezrõl a Városházán rende-
zett sajtóbemutatón csak néhány dalt játszott el
a Misztrál ízelítõül, ám nem ez volt az utolsó ke-
rületi fellépésük: a Budavári Mûvelõdési
Házban havi rendszerességgel klubesteket tartó
zenekar legközelebb december 15-én, vasár-
nap 19 órától szerepel. Ezután december 22-
én, vasárnap 16 órától adnak ismét mûsort a
Városházán, az adventi koncertsorozat utolsó
fellépõiként.                                                              -d-

Megzenésített Babits-versek az új Misztrál-albumon

Karácsony elõtti spirituális hangulat varázsolja
el a látogatót az Országos Széchényi Könyvtár
Corvina termeiben. A tekintet érintése címû ki-
állításnak azonban elsõsorban nem a téli ünnep-
kör, hanem Mészáros Géza Mednyánszky-díjas
festõmûvész közelgõ 70. születésapja adott aktu-
alitást.

A kísérletezõ, egyéni úton járó mûvész Bernáth
Aurél tanítványaként végzett a Képzõmûvészeti
Fõiskolán, miközben mestere mellett, annak
nagyméretû fali képein dolgozva, hét éven ke-
resztül szeccó- és freskófestést tanult. 1977-ben,
elsõ jelentõs kiállításán figurális kompozícióit
mutatta be a Mûcsarnok kamaratermében. 

A festõmûvész az elmúlt három évtizedben a
papírral és textillel végzett kísérleteivel vált a ha-
zai képzõmûvészet nemzetközi hírû, egyéni alko-
tójává. Rostreliefeket, textúrás táblaképeket, fali
kárpitokat készít varázslatos, vérvörös, bíbor,
rozsda, azúrkék, türkiz és arany színvilágban.
Külön érdekesség, hogy városi mûterem helyett
ipari környezetben, papírgyári mûhelyben alkot.

A Széchényi Könyvtár retrospektív kiállítá-
sán jól követhetõ az eddigi életmû: a Spanyol
biblia címû gobelinje és a Mária Köpenye a kiál-
lítás nézõivel közös élményanyagból táplálko-
zik, majd a mûvész saját világába is magával ra-
gadja a látogatót. 

Mészáros Géza az 1990-es évektõl mûvészet-
történeti kutatások keretében vizsgálja a Kárpát-
medence és más európai tájak kapcsolatrendsze-
rét.  Az ábrázolások látható összefüggései mun-
káiban is nyomon követhetõk. November 25-
én, az Országos Széchényi Könyvtár alapításá-
nak 211. évfordulóján rendezett tárlatmegnyi-
tón dr. Szemerei Péter, az OSzK megbízott fõ-
igazgatója mellett a mûvész két jó barátja: Vásáry
Tamás Kossuth-díjas zongoramûvész, karmester
és Tokody Ilona Kossuth-díjas operaénekesnõ
meglepetés-muzsikával köszöntötte Mészáros
Gézát. Vásáry Tamás megnyitójában a mitológi-
ai Midrászhoz hasonlította a festõt, aki amihez
csak hozzáér, arannyá változik. - A kiállítás kivá-

lóan megmutatja, hogy a mûvész pontosan ötvö-
zi a földi és szellemi inspirációs forrásokat –
hangzott a méltatás. 

Mészáros Géza maga úgy véli, hogy pályájának
fontos államosa volt amikor a keleti gyógymód-
ok tanulmányozásába kezdett. Mély benyomást
tett rá Nepáli utazása, ahol elsajátította „a világ
másfajta, megértésre, együttérzésre épülõ, békes-
ségesebb szemléletét. ”

A Budavári Palota F épületében 2014. január
31-ig (keddtõl szombatig) látható kiállítás alkotó-
ja ars poeticájában így vall: „Festõként is érezhe-
tem magam gyógyítónak, mert hiszek a képek, a
zene, a szavak, a játék, a tánc – valamennyi igaz
mûvészet õsi megtartó és gyógyító erejében.” 

Mészáros Géza festõmûvész kiállítása az Országos Széchényi Könyvtárban

Óarany színek, kézzel szõtt falikárpitok
Szemelvények a sikló történetébõl
Az elsõ, úgynevezett ingaforgalmú siklót 1862-
ben Lyon és Croix Rousse között építették ki, a
Budavári Sikló 1870-tõl szállította az utasokat.
1894-ben Wein János bányamérnök, a fõváro-
si vízvezeték rendszer egyik megalkotója elkészí-
tette a Döbrentei utca és a Gellért-hegy teteje
között járó víztúlsúlyos rendszerû sikló terveit.
Elképzelése szerint a felsõ végállomáson álló
szerelvénybe annyi vizet töltöttek volna,
amennyi elég ahhoz, hogy súlyánál fogva fel-
húzza az alsó állomásról a másik kocsit.
Néhány évvel késõbb Novák Ferenc adott be
kérvényt a fõvároshoz egy elektromos hajtású
sodronykötél-vasútra, az elhúzódó eljárás végét
azonban nem érte meg. 1897-ben dr. Verebélyi
Jenõ és Haas Mór kaptak engedélyt arra, hogy
a Ferenc József hídfõtõl a Gellért-hegy csúcsáig
részben a Kelenhegyi úton haladó villamos-
vagy gõzsiklót építhessenek. A sikló gondolata a
következõ évtizedekben sem került le a napi-
rendrõl, 1913-ban a Budai Hírlap már arról írt,
hogy egyezség született a sikló építésével kapcso-
latos területhasználatról a kivitelezõ cégek, illet-
ve a fõváros között. 

Érdekesség, hogy a mostani tervhez hasonló-
an a vasút a Rác fürdõ mellõl indulva részben
alagúton keresztül érte volna el a hegy tetejét. A
húszas és harmincas években a sikló ismét az
érdeklõdés középpontjába került, elsõsorban a
Tabánba tervezett fürdõvárosnak köszönhetõ-
en. Bár 1933-ban fõvárosi határozat született
arról, hogy az idegenforgalom elõsegítése érde-
kében kívánatos a gellérthegyi sikló megépítése,
erre egészen mostanáig nem került sor. 

Az adventi koszorú elsõ gyertyáját Jánosa Domokos, a Szent Anna templom plébánosa gyújtotta meg
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Közös járõrözést szervezett a társszervekkel, így a
rendõrséggel és a polgárõrséggel a kerületi közterü-
let-felügyelet. A megelõzésre fókuszáló bejáráson
a hatóság emberei elsõsorban a közterületek jogo-
sulatlan használata és a parkolási szabálytalan-
ságok ellen léptek fel, valamint ellenõrizték a ke-
rületben élõ hajléktalanokat. 

Jól szolgálta a téli felkészülést az a közös járõrözés,
amelyen a kerületi közterület-felügyelet, a rend-
õrkapitányság és a polgárõrség munkatársai vet-
tek részt. Az együttmûködés nem új keletû, hi-
szen a közterület-felügyelõk és a rendõrök többek
között a Batthyány téren párban teljesítenek szol-
gálatot, azonban a mostanihoz hasonló kerület-
bejárásra eddig még nem volt példa – tudtuk meg
Fekete Sándornétól. A közterület-felügyelet veze-
tõje elmondta, hogy a kerületi polgárok érdekeit
szem elõtt tartva, elsõsorban a kisebb súlyú,
ugyanakkor az itt élõk nyugalmát zavaró, illetve a
közterületek rendjét érintõ szabálysértésekkel, ki-
hágásokkal szemben lépnek fel. Bár mindennapi
munkájuk során a megelõzés kap fõszerepet,
ugyanakkor szükség esetén a bírságolástól sem ri-
adnak vissza, a cél az, hogy rend legyen a közterü-
leteken. Ehhez járult hozzá a mostani nagyszabá-
sú akció, melyen különös figyelmet kapott a haj-
léktalanok ellenõrzése. 

Elsõ állomás a Batthyány tér

A szabálysértési törvény többek között a világ-
örökségi területeken jogellenesnek minõsíti az
életvitelszerû tartózkodást. Az érintetteket a fel-
ügyelõk felszólítják a szabályok betartására, s ha a
figyelmeztetésnek második alkalommal sincsen
foganatja, feljelentést tesznek. Ilyenkor az eljárást
az illetékes kormányhivatal folytatja le, a rendelet
megszegõjének közmunkán kell részt vennie, ha
viszont ennek fél éven belül kétszer nem tesz ele-
get, a közmunka elzárásra változtatható. Más a
helyzet a köztisztasági szabályok megsértése, illet-
ve a közterületi italozás esetén, ezeket helyszíni
bírsággal szankcionálják. 

Szerencsére a járõrözés elsõ állomásán, az ebbõl
a szempontból korábban meglehetõsen elõnyte-
len képet mutató Batthyány téren ma már lénye-
gesen jobb a helyzet, az állandó rendõri és közterü-
let-felügyelõi jelenlétnek köszönhetõen ritka a
közterület jogellenes használata. Ugyanakkor a té-
ren mindig nagy számban jelennek meg a hajlék-
talanok, ennek oka, hogy a közelben egy üveg-
visszaváltó üzemel, illetve a téren mûködik a
Máltai Szeretetszolgálat kirendeltsége. 

Állandó munkát ad a Déli pályaudvar 

Némileg rosszabbak a viszonyok a Déli pályaudva-
ron, a Vérmezõhöz vezetõ aluljáróban ugyanis is-
mét beköltöztek a hajléktalanok. Sokáig azonban
nem maradhattak, a rendõrök ugyanis megkérték
õket, hogy inkább menjenek el valamelyik szálló-
ra vagy melegedõbe, míg a hátrahagyott lomokat
az akcióban részt vevõ FKF Zrt. emberei elszállí-
tották. Szintén a pályaudvar sajátossága, hogy az
árusok idõnként túlfoglalják a közterületet, azaz
nagyobb területre pakolnak ki, mint amire enge-
délyük van. Természetesen ilyen esetekben hatá-
rozottan fellépnek a közterület-felügyelõk. 

Hajléktalanok a várfalak tövében

A Vérmezõn ezúttal nem, csak a Mikó utcánál ta-
lálkoztak a fedél nélküliek otthagyott holmijával
– az akció elõtti napokban valamennyi kerületi
hajléktalant tájékoztatták arról, hogy a lomokat
elszállítják –, nem úgy a Schulek lépcsõ alatt, ahol
nagy mennyiségû szemét került elõ az egyik fal-
nyílásból. Ez egyébként nem ritka jelenség, a haj-
léktalanok ugyanis szívesen húzzák meg magukat
a várfal beugróiban. Ilyen hely a Hilton alatti
zöldterület, illetve az itt található Gimnázium
lépcsõ, a Bécsi kapu tér környéke vagy éppen az
Ibolya utca. Kedvelt menedékhely a Gellért-hegy,
a Döbrentei tér környéke, illetve a Feszty Árpád
utca vonzáskörzete. Utóbbival nincsen kibékülve
a szomszédos hotel vezetõsége, a hajléktalanok
ugyanis elõszeretettel kérnek pénzt az autósoktól
a szálloda saját parkolójában. 

Gondok a parkolással

A legtöbb munkát még mindig az autósok adják,
sokan ugyanis nem vesznek tudomást a parkolá-
si szabályokról. Pedig rosszul teszik, a rendõrök
mellett ugyanis a kerületi kezelésû utakon a köz-
terület-felügyelõk is fellépnek a parkolási anomá-
liák felszámolása érdekében.  

A megállási és várakozási tilalmat figyelmen kí-
vül hagyók – különösen sok a szabálytalankodó a
Toldy Ferenc utcában – több ezer forintos hely-
színi bírságra számíthatnak, míg a mozgáskorlá-
tozottak számára fenntartott hely jogtalan hasz-
nálata fix 50 ezer forintba kerül. Az esetleges vitás

kérdések rendezésekor a PDA készülékek kap-
nak fõszerepet, a kézi számítógép ugyanis hiteles
fotókat készít, az idõpontot, illetve a felvétel koor-
dinátáit is tartalmazó hiteles képeket pedig mo-
bil interneten keresztül azonnal továbbítja a köz-
terület-felügyelet szerverére. Elindult a kerékbi-
lincselés is, a bevezetõ idõszakban azonban a fel-
ügyelõk csak írásos figyelmeztetést hagynak az au-
tón. A jövõben kerékbilincset kaphatnak a sza-
bálytalanul parkoló autók, amennyiben nem
akadályozzák a forgalmat, illetve azok is, akik a fi-
zetõ övezetben érvényes parkolójegy vagy enge-
dély nélkül állnak meg. Szigorúan ellenõrzik az
építkezéseket, gyakorta elõfordul ugyanis, hogy a
munkaterület túlnyúlik az engedélyezett határo-
kon. Ilyenkor a szabálytalan közterület-foglalás
miatt jelentõs pótdíjat kell fizetnie az építõnek. 

Kerékbilincset kaphatnak a szabálytalanul parkoló autósok

Közös járõrözés a kerületben

A közterület-felügyelet ügyfélszolgálati irodája az
Iskola utca 16. szám alatt található.
Nyitva tartás:hétfõtõl-péntekig 8-16 óra között.
Telefon: 225-7272 és 225-7271
Fax:  225-7270

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-mail cím:
varnegyed@
budavar.hu
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IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann
kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LAKÁSO-
KAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,
wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

HHaattttyyúúhháázz melletti liftes házban legfelsõ emeleti 49 m2,
kétszobás, szépen felújított erkélyes lakás eladó. A háznak a
Hattyú és a Batthyány utca felõl is van bejárata, az ablakok a
Batthyány utca felé néznek. Közös költség fûtéssel együtt
24.000 forint. Saját tároló van. Irányár: 16,9 millió Ft. Tele-
fon: 0630-5637-350.oo

IIddõõss haszonélvezõ által lakottan, ingatlant vásárolnék. Te-
lefon: 0630-304-3129.oo

II..  kkeerr..  szuperpanorámás 30 m2-es tabáni, 5. emeleti,
csendes, duplaliftes, elegáns garzon a budai vár alatt, fan-
tasztikus gellérthegyi panorámával frissen felújítva, gyö-
nyörû fürdõ és amerikai konyha, az elegáns Bethlen
Udvarban, díjmentes parkoló övezetben tulajdonostól el-
adó. 12.9 millió forintért. Ingatlanosok kíméljenek. Telefon:
06-30-556-5595.

BBuuddaaii  Várban a Dísz téren egy házban lévõ 2 db 127 m2-
es klasszikus nagypolgári belterû önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb lakásra cserél-
hetõ. Csereirányárak: 24,9 M Ft és 26,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

PPaauulleerr utcában egymás közelében 60 m2-es felújított,
polgári belméretû, azonnal beköltözhetõ öröklakás és 100
m2-es, 2 szoba + 2 félszobás, összkomfortos, erkélyes, téli-
kertes, jó állapotú öröklakás eladó. Irányár: 18 M Ft és 24,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.  

BBuuddáánn  a Krisztinavárosban hívóliftes modern ház teljes
legfelsõ emeletén lévõ  110 m2-es, 4 szobás, panorámás,
francia erkélyes, igényesen felújított, cirkófûtéses örökla-
kás parkolási lehetõséggel eladó. Irányár: 34,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii várban az Úri utcában reprezentatív 3 lakásos
ház teljes elsõ emeletén lévõ 105 m2-es nagypolgári jelle-
gû önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy
nagyobb vári lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 26,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

NNaapphheeggyy alján a Mészáros utcában, kertes 6 lakásos
társasházban nagypolgári jellegû, reprezentatív módon
felújított, 100 m2-es, 3,5 szobás öröklakás azonnal beköl-
tözhetõen eladó. Irányár: 27,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203.

BBuuddaaii  vár közelében a Logodi utcában 82 m2-es, önálló
bejárattal kialakított, 2 szobás, nagy étkezõkonyhás,
cirkófûtéses, fölszinti öröklakás eladó.  Irányár: 22,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

BBuuddaaii  Várban az Úri utcában egyedi adottságú, a
Magdolna toronyra panorámás II. emeleti, 42 m2-es, erké-
lyes, verõvényes, jelenleg 1 szobás, de 1,5 szobássá is
visszaalakítható, felújított, gázfûtéses önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Várban a Fortuna utcában, 3 lakásos felújított
mûemlékházban lévõ 42 m2-es, 1,5 szobás, napfényes,
egyedi gáz-héra fûtésû önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga 2 önálló tárolóval átadó. Csereirányár: 13,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii várban az Úri utcában 4 lakásos házban 73 m2-es
reprezentatív dongaboltozatos, 2 szoba hallos, nagy étke-
zõkonyhás önkormányzati lakás (borospincével) bérleti jo-
ga átadó. Csereirányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.  

BBaatttthhyyáánnyy  téren felújított mûemlékházban lévõ 90 m2-
es, erkélyes, panorámás, cirkófûtés önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 14,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

GGaarráázzss  Naphegyen Fém utcában, bekerített társasház-
ban épületen belül garázshely kiadó személygépkocsi vagy
motorkerékpár részére. Telefon: 375-0205, 06-30-511-
8481. Napközben is hívható

BBuuddaavváárrii Dísz térre nézõ 74 m2, nagy keresztboltozatos
szobával rendelkezõ garzonlakásom magántulajdonra
cserélném.  Telefon: +36-30-2318-309.

II..  kkeerr..  Gellérthegyen Berényi u. I. em. igényesen felújí-
tott, cirkós, biztonsági ajtós, riasztós 45 m2-es 2 szobás, er-
kélyes, közös és külön tárolós, kocsibeállós, teremgarázsos
lakás eladó. Telefon: 06-30-949-6400.

LLoovvaass úton tulajdonostól eladó 116 nm-es erkélyes, körbe-
napozott, duplakomfortos, cirkófûtéses mûszakilag, esztéti-
kailag felújított lakás szép villaházban. Kisebb csere érdekel.
Érdeklõdni: 06-30-900-4888.

LLooggooddii utcában garázs kiadó. Érdeklõdés: 06-30-609-
1669.

TToollddyy ferenc utcában lévõ teremgarázsban gépkocsibeálló
hosszabb távra kiadó. Érdeklõdni: 06-30-928-1551.

BBaakkoossLLAAKK Ingatlan keres eladó ingatlanokat (lakáso-
kat, házakat, üzlethelységeket, garázst) folyamatosan bõ-
vülõ ügyfélköre részére. BakosLAK, Batthyány u. 32.
Telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

IIII..  kerület Lorántffy Zsuzsanna utcában, csodálatos, fel-
újított Villaház mfszt-i, 2 szobás, igényesen felújított laká-
sa 46 millió forintért eladó. 06-20-9740-571.

DDiipplloommaattaa ügyfeleink részére igényes kiadó lakást, há-
zat keresünk. BakosLAK Ingatlan 326-0618, 06-20-974-
0571.

NNaapphheeggyy tetején villaház félemeletén 200 nm-es nagy-
teraszos 5 szobás lakás garázzsal 95 millió forintért eladó.
BakosLAK Ingatlan 326-0618, 06-20-974-0571.

VVáárr  alatti, 4 szobás, 89 m2-es, jó beosztású, felújított er-
kélyes polgári lakás eladó, szép házban. Cirkós, világos,
csendes. Kis lakást beszámítok. 06-20-461-8993.

KKaattoolliikkuuss,, megbízható fiatal pár, életjáradékot, gondo-
zási szerzõdést kötne egyedülálló, idõs, budapesti lakossal.
Telefon: 06-70-624-0959.

aaddááss--vvéétteell

4400..  hháázzaassssáággii  éévvffoorrdduullóórraa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  LLáásszzllóó,,  SScchheeiibbeerr
HHuuggóó  ffeessttmméénnyytt  vváássáárroollnnéékk..  TTeelleeffoonn::  00663300--330033--66994400..0000

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG  ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS  
vváássáárrooll  rrééggii  kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ééss  mmûûttáárrggyyaakkaatt,,  

sséérrüülltt  áállllaappoottbbaann  iiss..  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--445566--33993388..  00

GGáábboorr Eszmeralda becsüs- mûgyûjtõnõ (elsõként legma-
gasabb áron) készpénzért vásárol judaikát, továbbá antik és
modern festményeket, bronztárgyakat, bútorokat (figurális
elõnyben), ezüsttárgyakat, aranyékszereket, porcelánokat,
herendit, meissenit, zsolnait, Kovács Margit, Gorka Géza al-
kotásait. Egyebeket, álló-, asztali-, faliórákat, tejes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan vidékre is. Üzletünk: Fõ ut-
ca 67. Telefon: 06-1-364-7534, 06-30-382-7020.oo

MMeegguunntt  kköönnyyvveessppoollccáátt  iinnggyyeenn  eellsszzáállllííttoomm..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--771166--22667799..

AAnnttiikk csillár 12 karos, aranyozott, felújítandó eladó.
Irányár: 180 E Ft. Telefon: 06-30-716-2679.

sszzoollggáállttaattááss

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..  

MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  
TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..  oo

IInnggaattllaannffeellúújjííttááss!!  Ingatlanok külsõ-belsõ felújítása. Festés,
burkolás, közmûves, ács, bádogos munkák. Kerítés építése,
javítása. Teljeskörû kertészeti munkák. Telefon: 06-1-781-
402, 06-70-547-2584. 00

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csa-
pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Te-
lefon: 06-30-447-3603.

FFüürrddõõsszzoobbáákk,,  konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszerzés-
el, garanciával! Vízóraszerelés ügyintézéssel! 06-20-961-
6153. www.mesterur.hu.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjíí--
ttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::
00662200--99334444--666644,,  224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt
vváállllaallkkoozzááss..oo

WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU
FFaa  ééss  mmûûaannyyaagg  aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk
ccsseerrééjjéétt,,  ((ppll..  kkééttsszzáárrnnyyúú  aabbllaakknnááll))  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  ggaa--
rraanncciiáávvaall!!  IIggéénnyyeesseenn  ééss  bbeeccssüülleetteesseenn  mmáárr  1188  éévvee!!  FFeell--
mméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  00667700--555500--00226699..oo

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS..  TTeelljjeesskköörrûû  ééppüülleettüüvveeggeezzééss..  
RRééggii  ggeerréébbttookkooss  aabbllaakkookk  ááttaallaakkííttáássaa  tthheerrmmoo  üüvveegghheezz..  

CCíímm::  AAvvaarr  uu..  2255..,,  tteelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..
bbuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu  00

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemé-
lyeknek és társaságoknak. Telefon: 202-2505, 0630-251-
3800.oo

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem do-
hányzó hölgy, rendezett családi háttérrel háztartásvezetést,
idõs- vagy gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 0630-892-
6355.

RREEDDÕÕNNYY,,  RREELLUUXXAA,,  SSZZÚÚNNYYOOGGHHÁÁLLÓÓ,,  ssttbb..
sszzeerreellééssee,,  jjaavvííttáássaa  ggaarraanncciiáávvaall  LLEEGGOOLLCCSSÓÓBBBBAANN!!

TTeelleeffoonn::  00667700--334411--99448899,,  00662200--334411--00004433..

RREEDDÕÕNNYY  JJAAVVÍÍTTÁÁSS  ––  KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS
GGuurrttnnii  ccsseerree,,  sszzúúnnyyoogghháállóó,,  rreelluuxxaa,,  rroolleettttaa,,  sszzaallaaggffüüggggöönnyy..

MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..
TTeelleeffoonn::  00663300--221122--99991199..

LLaakkaattooss, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 1 3754-194.oo

IIddõõsseekknnééll,,  családoknál segítést, házimunkát, takarítást
vállal munkanélküli  pedagógusnõ. Telefon: 06-20-5963-
394.

GGyyeerrmmeekkffeellüüggyyeelleetteett,, háztartásvezetést vállalok angol
nyelvtudással. Telefon: 06-30-615-3860.

FFeessttééss - mázolás - tapétázás. Gyors kezdés, rövid határ-
idõ. Gipszkartonozás. Kovács Gergely, 06-30-5686-255.

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyékénye-
zés munkával, szállítással. Kiss Gábor kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-8384,
06-20-345-9963.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, 
VÍZSZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, 

KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁT, AJTÓ-, 
ABLAKCSERÉT VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505, MOBIL: 0630-251-3800.

KKéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroolluunnkk!!
AArraannyyaatt,,  eezzüüssttöött,,  bbrriilliiáánnss  éékksszzeerreekkeett,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  

hhaaggyyaattéékkoott..  AArraannyy::  77..220000--1122..000000  FFtt  EEzzüüsstt::  118800--336600  FFtt..
TTeekkiinnttssee  mmeegg  aazz  iinntteerrnneetteenn::  wwwwww..lluuiissggaalleerriiaa..hhuu..  

IIII..  kkeerr..  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--33665511..

áállllááss

MMuunnkkaannééllkküüllii óvónõ takarítást, házimunkát, felolva-
sást, társalkodást, óvodások játékos fejlesztését, nevelési
tanácsadást vállal. Telefon: 06-20-596-3394.

II..  kkeerrüülleettbbeenn  mmûûkkööddõõ  üüzzlleetteemmbbee  ffooddrráásszzookkaatt,,  kkoozz--
mmeettiikkuusstt,,  kköörrmmöösstt  ééss  ppeeddiikkûûrröösstt  kkeerreesseekk..  ÉÉrrddeekkllõõddnnii::
0066--2200--559955--22229999..

eeggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabá-
lyozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóthné
Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013 Budapest, Krisztina
krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-3016.oo

JJóóggaa  aa  mmiinnddeennnnaappii  éélleettbbeenn..  AAzz  eeggéésszzsséégg  mmeeggõõrrzzéésséééérrtt
nnééllkküüllöözzhheetteettlleenn  aa  rreennddsszzeerreess  mmoozzggááss,,  aa  sszzaabbáállyyooss  llééggzzééss
ééss  aa  ssttrreesssszz  oollddáássáábbaann  aa  llaazzííttááss,,  ppiihheennééss..  PPrróóbbáálljjaa  kkii  öönn  iiss!!
HHééttffõõnn  ééss  sszzeerrddáánn  1188..0000--1199..3300--iigg  BBuuddaavváárrii  ÁÁllttaalláánnooss
IIsskkoollaa..  TTáárrnnookk  uu..  99--1111..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--440022--44665577..00

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa  ttaannííttááss,,  kköözzééppsszziinnttûû  ééss  eemmeelltt--
sszziinnttûû  éérreettttssééggiirree,,  ffõõiisskkoolláárraa,,  eeggyyeetteemmrree  ffeellkkéésszzííttééss..
TTööbbbb  mmiinntt  hhúússzzéévveess  ggyyaakkoorrllaatt..  TTeelleeffoonn::  0066--11--221133--
77774477,,  mmoobbiill::  0066--2200--551188--22880088..00

SSPPAANNYYOOLL  OOKKTTAATTÁÁSS  OONNLLIINNEE  IISS!!
NNyyeellvvvviizzssggáárraa  ((kköözzéépp--,,  ffeellssõõffookkrraa)),,  eeggyyeetteemmii  sszzaakkaasszz--
vviizzssggáárraa,,  üüzzlleettii  ééss  iiddeeggeennffoorrggaallmmii  sszzaakknnyyeellvvii  vviizzssggáárraa,,

éérreettttssééggiirree  ((kköözzéépp--  ééss  eemmeelltt  sszziinntt)),,  kkiiuuttaazzáássrraa..
HHúúnnggaarroo  ppaarraa  hhiissppaannoohhaabbllaanntteess..  TTeell..  0066--2200--335544--77117777..

Ingatlan

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu
1027 Budapest, Margit körút 2. 

Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708

MINDEN ESTE ÉLÕZENE A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕ)

Ajándék torta ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, ballagás, évforduló)..
Szombat-vasárnap frissen facsart grapefruit és narancslé.

Családi akció! Hétvégén és ünnepnap a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes.
Klimatizált étterem! További akciók a www.trofeagrill.eu/margit oldalon.

s
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AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

NNAAGGYYSSZZÉÉNNÁÁSS--TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZ  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001133..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés
December 20.

Lapzárta
December 11.

Lapszám
22

Gerincbetegségre
Persolvo

Gyógyszalon 

GGeerriinncceerrõõssííttééss,,  nnyyúújjttááss,,  
ffáájjddaalloommccssiillllaappííttááss,,

mmaasssszzáázzss..  

CCíímm::  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  22..,,  SSzzééllll  KKáállmmáánn  ttéérrnnééll..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..  

IInnggyyeenneess  
pprróóbbaakkeezzeellééss!!

Szolgáltatás

Állás
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