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A képviselõ-testületi ülésen történt

Súlyos állami elvonásokkal 
kell számolni a kerületnek

Elfogadták a képviselõk az önkormányzat I-III.
negyedévi gazdálkodásáról készített beszámo-
lót, majd a jövõ évi költségvetési koncepcióról
döntöttek: meghatározták a tervezési irányelve-
ket a 2010-es büdzsé elkészítéséhez. A koncep-
ció rámutat arra, hogy az infláció hatásával nem
számolva 137,5 millió forinttal kevesebb állami
forrás áll majd rendelkezésre a kerület költség-
vetésében. A gazdasági válság várhatóan tovább
érezteti hatását (az adók, bérleti díj bevételek
csökkennek), ezért tartalékokat kell képezni, il-
letve fenn kell tartani egy válságkezelési alapot a
rászorulók megsegítésére. Az intézmények mû-
ködtetésében komoly pluszterhet jelent az áfa-
kulcs 5%-os növekedése, illetve a közüzemi dí-
jak inflációt meghaladó mértékû emelése. A
közalkalmazottak és köztisztviselõk jövedelme a
13. havi juttatás központi megvonásával és a ju-
talmazási lehetõségek folyamatos szûkülésével
csökken, de a természetbeli hozzájárulások érté-
ke is kisebb lesz az egyes juttatások adó- és járu-
lékmentességének megszûntetése miatt. Az elõ-
zõ évek tartaléka és a kötvénybõl származó for-
rás lehetõvé teszi, hogy a recesszió idején a va-
gyonértékesítés ütemét továbbra is alacsonyan
tartsák, valamint hogy a szükséges fejlesztéseket

meg lehessen valósítani. A beruházásokat, fel-
újításokat azonban rangsorolni kell, melyek kö-
zül elsõbbséget élveznek a megkezdett és elõké-
szített feladatok, valamint azok a projektek,
ahol a megvalósításhoz pályázati pénz vehetõ
igénybe.

A költségvetési koncepció testületi vitájában
Gecse Gábor (SZDSZ) a Centrum Parkolóval
kötött szerzõdés felbontását sürgette a parkolási
díjakból történõ alacsony részesedés miatt,
Lovász László (MSZP) pedig azt javasolta: miu-
tán  2010-ben lejár a Centrum-szerzõdés, a kerü-
let alapítson saját parkolási társaságot, vagy lép-
jen társulásba más önkormányzatokkal.

A Fidesz-KDNP frakcióból Vecsey András
döbbenetesnek nevezte, hogy megszûnik a diák-
sport állami támogatása, ugyanakkor a Tabán
képviselõjeként üdvözölte az itteni fejlesztési
terveket (Fátyol-park bekerítése, Döbrentei ut-
ca 15. számú ház felújítása, a Döbrentei utca át-
menõ-forgalmának megszûntetése). Velich Ka-
talin (Fidesz-KDNP)szerint sajnálatos, hogy a
természetbeli hozzájárulások megadóztatása mi-
att kevesebb béren kívüli juttatást vihetnek
majd haza a kerületi dolgozók – javasolta, hogy
amennyiben a pénzügyi lehetõségek megenge-

dik, pótolja ki jövõre az önkormányzat az adózás
miatt szûkölõ juttatásokat. Tímár Gyula (Fidesz-
KDNP)arra hívta fel képviselõtársai figyelmét,
hogy idén a tavalyihoz képest 70 millióval csök-
kent az állami támogatás, jövõre pedig az idei év-
hez viszonyítva érkezik mintegy 140 millió fo-
rinttal kevesebb normatíva, így a hiányt egyre
nehezebb ellensúlyozni. Ennek tükrében dr.
Pósfai Gábor(Fidesz-KDNP)úgy vélte: szeren-
csésnek mondhatja magát az I. kerület, hiszen a
legtöbb önkormányzatnak már nincs meg a fe-
dezete minden kiadásához, itt viszont egyelõre
nem kell hiánnyal számolni.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a képvi-
selõi észrevételekre reagálva kifejtette: a súlyos
központi elvonások a családokat és az önkor-
mányzatot egyaránt érintik. Ezt a válságos idõ-
szakot a kerület a tartalékok birtokában tudja
átvészelni, amiket az elmúlt évek kiegyensúlyo-
zott gazdálkodásának eredményeképp sikerült
elõteremteni. A dolgozói juttatásokat sújtó
pluszterheket azonban nem vállalhatják át, az
ehhez szükséges 50 millió forintot ugyanis a kö-
zel 140 milliós elvonás mellett nem tudják biz-
tosítani, eladósítani pedig nem akarják az ön-
kormányzatot. A fejlesztéseket kis mértékben
vissza lehet fogni, a nagyfokú korlátozás azon-
ban hosszú távon visszaütne, hiszen ha hagyják
életveszélyes állapotúvá romlani az intézmé-
nyek épületeit, késõbb sokkal nagyobb lesz a baj
és a kiadás is. (Folytatás a  3. oldalon)

Önkormányzati rendeletek
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kép-
viselõ-testülete legutóbbi ülésén rendeletet alkotott
az I. kerület közterületein a jármûvel várakozás dí-
jának és a várakozási hozzájárulás rendjének, vala-
mint az I. kerület területén létrehozandó zónák ki-
alakításának szabályozásáról, továbbá az építmény-
adó és a telekadó módosításáról.

125 éves a Hunfalvy

125 éve mûködik szakiskola a Ponty és a Szalag utca
sarkán, lényegében ugyanazzal a profillal: gazdasá-
gi, kereskedelmi szakembereket képeznek itt kö-
zépfokon. A Hunfalvyban végzett több tízezernyi
diák sikeres életútja igazolja az oktatás töretlenül
magas színvonalát. 

Magyar épületek 
– európai díjak
A Budapesti Városvédõ Egyesület kétnyelvû (ma-
gyar-angol) vándorkiállítása a hazai építészet nem-
zetközi díjjal elismert felújításait, rekonstrukcióit
mutatja be. A 25 éve létrehozott, holland székhelyû
szervezet olyan beruházásokat értékel, amelyek
egy korábban épült, jelentõs szakmai értéket kép-
viselõ ingatlannak – megõrizve annak esztétikai jel-
legzetességeit – visszaadja eredeti szerepkörét,
vagy új funkcióval ruházza fel.
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Az Iskola utcában újraaszfaltozták a balesetveszélyessé vált úttestet

Az állami támogatások újabb csökkentése és a gazdasági válság miatt szûkülõ saját bevételek miatt spórolós év elé
néz a Budavári Önkormányzat – erre mutat rá a képviselõ-testület által elfogadott 2010. évi költségvetési kon-
cepció. A kerületben élõ, két autót használó családok számára jó hír, hogy január 1-jétõl a második autó várako-
zási engedélye is kiadható 100%-os lakossági kedvezménnyel. 

TTáájjéékkoozzttaattóó  aa  ggééppjjáárrmmûûaaddóó  vváállttoozzáássaaiirróóll
A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt - 2010. január 1-jétõl - a köz-
teherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló
2009. évi LXXVII. törvény 78-80.§-aiban módosította. Többek között a teher-
gépjármûvek esetében is egy részleges érték-követésre kerül sor, általában a
2004. óta változatlan adómérték 2010-re 15%-kal emelkedik. A légrugós vagy
azzal egyenértékû rugózási rendszerû tehergépjármûveket (ide értve a pótko-
csikat, félpótkocsikat is) és autóbuszokat az idén hatályos gépjármû-adómérték
szerint adóztatja, a mérték-emelés csak a nem légrugós tehergépjármûvekre,
autóbuszokra, valamint a lakókocsikra, lakópótkocsikra vonatkozik.

Az önkormányzati adóhatóságok a közúti nyilvántartás adatai (okmányiroda)
alapján állapítják meg a gépjármûadót. Az adóztatás a BM Közigazgatási és Elek-
tronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által az önkormányzati adóhatósá-
gok részére történõ adatszolgáltatás alapján történik. A gépjármûadóban érin-
tett jármûvek központilag egységes szabályok alapján kerülnek adóztatásra. A
képviselõ-testületnek az adóztatást befolyásoló hatása nincs. A befolyó bevétel
teljes egészében az önkormányzatot illeti meg. 

Ahhoz, hogy az érintett jármûvek tulajdonosai/üzembentartói a mértékeme-
lést kompenzálni tudják, úgynevezett „Bejelentést” kell tenniük a „légrugós” te-
hergépjármûvekrõl, mivel az adatbázis ilyen adatokat nem minden esetben tar-
talmaz. Az Ügyfelek bejelentése alapján az önkormányzati adóhatóság jövõre
módosítja a fizetési elõírást tartalmazó határozatait. 

Az ügyfelek teendõinek megkönnyítése és a tömegesen jelentkezõ bead-
ványok egyszerûsítése érdekében az önkormányzati adóhatóság ûrlapot készí-
tett, melynek használatával és benyújtásával lehetõség lesz a kedvezmény (ala-
csonyabb tétel) igénybevételére. Az ûrlap beszerezhetõ az Önkormányzat Ügy-
félszolgálati Irodáin (Kapisztrán tér 1., Attila út 12., Iskola u. 16.), valamint letölt-
hetõ az önkormányzat honlapjáról (www.budavar.hu/hasznos informáci-
ók/nyomtatványok menüpont). Tekintettel arra, hogy a jogszabályi rendelkezés
2010. január 1-jén lép hatályba, így az említett változás bejelentést legkésõbb
2010. január 15-ig kell az érintetteknek megtenniük. 

Javasoljuk, hogy akik jövõ év január elsején változatlanul üzembentartói lesz-
nek a kedvezményezett légrugózással rendelkezõ jármûtípusoknak és ezt a
tényt a forgalmi engedély még nem tartalmazza, mielõbb keressék meg a közle-
kedési hatóságot hatósági bizonyítvány, illetve az igazságügyi gépjármû-közle-
kedési mûszaki szakértõt szakvélemény beszerzése végett. Akik már rendelkez-
nek „útkímélõ tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedéllyel, úgy annak
személyes bemutatásával vagy másolatban történõ csatolásával válnak jogosult-
tá a csökkentett adómértékkel történõ adófizetésre.

Továbbá felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy gépjármû tulajdonosának szemé-
lyében történõ változás esetén, a tulajdonosváltozást december 31-ig jelentsék
be az illetékes Okmányirodán, ugyanis ha az érintett felek egyike sem tesz eleget
a fenti bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évé-
nek utolsó napjáig a korábbi tulajdonosnak kell a gépjármûadót megfizetni.

Adózási kérdések, észrevételek esetén az Adóügyi Csoport dolgozói készség-
gel állnak az ügyfelek rendelkezésére ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 14-18 óráig,
szerda: 8-16.30, péntek: 8-12 óráig), illetve telefonon munkaidõben bármikor. 

Budavári Önkormányzat Pénzügyi Igazgatóság - Adóügyi Csoport 

Kora õsszel fejezõdött be az Úri utca felújí-
tásának második üteme. A Szenthárom-
ság tér és a Dísz tér közötti szakaszon a tel-
jes felületû aszfaltcsere mellett a járdát is
átépítették, a szegélyköveket a könnyebb,
egyúttal szabályozhatóbb parkolás érdeké-
ben megdöntötték. 

A vári hangulat megtartása jegyében a
Dísz téri oldalon mintegy kilencven méte-
ren helyreállították a kockakõburkolatot.
Ennek folytatásában a késõbbiekben is

várhatók karbantartási munkálatok. A
Vár alatti barlangrendszer miatt kialakuló
úthibák megelõzése érdekében a burkolat-
csere mellett az útalap megerõsítésére is
sor került. 

A rekonstrukció keretében a Budavári
Önkormányzat a kerületi tulajdonú lakó-
házak gázvezeték felújítását is elvégezte, az
utcai becsatlakozásoktól egészen a lakások
mérõórájáig kicserélték az elöregedett csõ-
hálózatot.

Újraaszfaltozták az úttestet és a járdát,
kijavították a szegélyeket, valamint aka-
dálymentessé tették a gyalogosközleke-
dést az Iskola utcában a Batthyány utca
és a Szalag utca között. 

A felújításra az utóbbi években lezaj-
lott közmûépítések miatt volt szükség, az
útfelület állaga ugyanis a gyakori javítga-
tások, részleges burkolatpótlások miatt
mára jelentõsen leromlott, az aszfalt be-
repedezett, az úttest kátyússá, töredezet-
té, balesetveszélyessé vált. 

A rekonstrukció részeként a járda sze-
gélyének lesüllyesztésével itt is megtör-
tént a keresztezõdések akadálymentesí-
tése.   

(Folytatás a 3. oldalon)

Fejlesztések a közlekedés biztonságáért

Megújuló kerületi utak

Az év második felében mintegy 1,3 kilométernyi kerületi közút kapott új aszfaltburkolatot. Az
útépítési program keretében a Várban az Úri utca déli része, további az Iskola utca és az Ostrom
utca rekonstrukciója valósult meg a Budavári Önkormányzat beruházásában. Megújultak a
járdák is, a keresztezõdéseket akadálymentesítették, míg a parkolási anomáliák, illetve a veszé-
lyes forgalmi helyzetek megelõzése érdekében több helyen terelõszigeteket építettek.  
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 25/2009. (XI.30.) Kt.
rendelete az építményadóról szóló 22/1998.
(XII. 22.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rend.)
módosításáról.

1. §
A Rend. 4/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép: (Mûemléképület felújításához kapcsolódó adó-
mentesség)

„4/A. § (2) E § alkalmazásában felújítás alatt a mûem-
léképület egészén, illetve homlokzatán és több fõszerke-
zetén végzett olyan általános javítást kell érteni, amely
teljesen visszaállítja az épület esztétikai állapotát, vala-
mint legalább eredeti mûszaki állapotát. Az adó alanya az
(1) bekezdés szerinti mentességet az adóhatóságnál ké-
relmezheti.”

2. §
A Rend. 4/A. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép: (Mûemléképület felújításához kapcsolódó adó-
mentesség)

„4/A. § (4) Az adóhatóság az adómentesség idõtarta-
mának lejártát követõ év január 30-ig megkeresi a mû-
emlékvédelmi hatóságot, hogy igazolja az épület (2) be-
kezdés szerinti felújításának tényét és a felújítás befeje-
zésének idõpontját. A megkeresett hatóság 10 munka-
napon belül válaszol a megkeresésre.”

3. §
A Rend. 6.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezé-
sek lépnek: (Az adó alapja és mértéke)

„6. § (2) a) Az építményadó évi mértéke: 2010. évben
1.240,- Ft./m2.

b) A 4. § (3) bekezdése szerinti adóalap után az adó
mértéke: 2010. évben 492,- Ft./m2.”

4. §
Hatályba lépés:

(1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. november 27.

dr. Deák Ferenc                  dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ                                                polgármester

**        **        **
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének 26/2009. (XI. 30.) Kt. rende-
lete  a telekadóról szóló 29/1995. (XII. 29.) Kt.
rendelet (a továbbiakban: Rend.) módosításáról.

1. §
A Rend. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (Az adó
mértéke)

„5. § Az adó évi mértéke 2010. évben: 274,- Ft./m2.”

2. §
Hatályba lépés:

E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2009. november 27.

dr. Deák Ferenc                  dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ                                                polgármester

**        **        **
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 27/2009. (XI. 30.) Kt.
rendelete az I. kerület közterületein a jármûvel
várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás
rendjének, valamint az I. kerület területén létre-
hozandó zónák kialakításának szabályozásáról.

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviissee--
llõõ--tteessttüülleettee  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó  ttööbbbbsszzöörröö--
sseenn  mmóóddoossííttootttt  11999900..  LLXXVV..  ttöörrvvéénnyy  1166..  §§--áábbaann,,  aa  kköözzúúttii
kköözzlleekkeeddééssrrõõll  sszzóóllóó  11998888..  éévvii  II..  ttöörrvvéénnyy  1155..  §§--áábbaann,,  aa
kköözztteerrüülleett--ffeellüüggyyeelleettrrõõll  sszzóóllóó  11999999..  éévvii  LLXXIIIIII..  ttöörrvvéénnyy
2200..§§  ((11))  ééss  ((22))  bbeekkeezzddéésséébbeenn,,  aa  2200//11998844..  ((XXIIII..  2211..))  KKMM
rreennddeelleett  22..  §§--áábbaann,,  aa  BBuuddaappeesstt  FFõõvváárrooss  KKöözzggyyûûlléésséénneekk
2244//22000099..  ((VV..  1111..  ))  FFõõvv..  KKggyy..  sszzáámmúú  rreennddeelleettee  ((aa  ttoovváábbbbii--
aakkbbaann::  RR..))  33..  §§  ((33)),,  1111..  §§  ((33)),,  1111..  §§  ((44)),,  1133..  §§  ((22)),,  2266..  §§  ((11)),,
4422..  §§,,  4433..§§,,  4455..  §§  ((11)),,((33)),,  4466..  §§  ((22)),,((33))..  5511..  §§  ((33))  kkaappootttt
ffeellhhaattaallmmaazzáássaa  aallaappjjáánn  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §
Az önkormányzati rendelet hatálya Budapest Fõváros I.
kerületének közigazgatási területén belüli, a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévõ közte-
rületeken, a védett övezetre, a közterületeken kijelölt vá-
rakozási övezetekre, valamint a Szirtes út 32/a-b, 5338/1
hrsz. és Szirtes út 34.  sz., 5337 hrsz. alatti fizetõ várako-
zóhelyre és a kizárólagos várakozóhelyekre terjed ki. 

II. fejezet

Behajtási, behajtási-várakozási 
és várakozási hozzájárulások

2. §
(1) Az Európai Unió tagállamaiban nyilvántartott gépjár-
mûvek a Magyarországon nyilvántartott gépjármûvek-
kel azonos elbírálás alá esnek, amennyiben az üzemben-
tartó megfelel a R. által meghatározott feltételeknek.

(2) A lakossági várakozási hozzájárulás az I. kerületben
az adott zónában a kerületi önkormányzati tulajdonú
közúti várakozóhelyeken és a fõvárosi önkormányzati
tulajdonú közúti várakozóhelyeken – kivéve az R. 5. szá-
mú mellékletében megjelölt közterületeket – idõtartam
korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(3) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás, la-
kossági várakozási hozzájárulás éves díját a lakásra jutó
elsõ gépjármû esetén a Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat teljes mértékben elengedi. 

3. §
A visszaadott hozzájárulás alapján a parkolás-üzemelte-
tõk elektronikus nyilvántartó rendszerébõl a gépjármû
forgalmi rendszáma haladéktalanul törlésre kerül.

4. §
A gazdálkodói várakozási hozzájárulás a Budapest I. ke-
rület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közúti
várakozóhelyeken és az R. 4. számú mellékletében meg-
jelölt fõvárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozó-
helyeken 30%-os díjkedvezményre és üzemidõn belül
idõtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. 

5. §
Az egészségügyi hozzájárulás esetén a R. 12.§ és 20. §-
ában meghatározott feltételek teljesülésérõl a Budapest
I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgá-
lata állít ki igazolást a kérelmezõ részére. 

III. fejezet

Eljárási szabályok

6. §
(1) A lakossági behajtási hozzájárulást, a lakossági be-
hajtási-várakozási hozzájárulást, gazdálkodói behajtási-
várakozási hozzájárulást, egészségügyi behajtási-vára-
kozási hozzájárulásokat, a lakossági várakozási hozzájá-
rulást, a gazdálkodói várakozási hozzájárulást, egészség-
ügyi várakozási hozzájárulást kérelemre a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete
megbízásából a Polgármester (továbbiakban: engedé-
lyezõ) adja ki.

(2) A kérelem elektronikus úton is benyújtható, az
elektronikus ügyintézési mód is választható.

(3) A (6) bekezdés kivételével – az írásban (papír ala-
pon vagy elektronikus úton) benyújtott hozzájárulás irán-
ti kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:  

a) természetes személy esetében a kérelmezõ nevét,
lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét,

b) nem természetes személy esetében a kérelmezõ el-
nevezését, székhelyét, telephelyét, cégjegyzékszámát,
nyilvántartási számát, a képviselõ nevét és címét,

c) a jármû gyártmányának, típusának megnevezését,
össztömegét, forgalmi rendszámát,

d) az övezet, zóna megnevezését, 
e) a kért hozzájárulás típusát,
f) a kért érvényességi idõtartamot,
g) nyilatkozatot arról, hogy a jármû az elsõ, vagy a má-

sodik gépkocsinak minõsül,
h) nyilatkozat arról, hogy nincs adótartozása vagy

mentesült az adófizetés alól. 
(4) A személyesen indított hozzájárulás iránti eljárás-

ban (ügyfélszolgálaton szóban elõadott) a (3) bekezdés
a) - c) pontjában foglalt adatokat az ügyfél a személyazo-
nosító irataival és a gépjármû forgalmi engedélyével iga-
zolja természetes személy kérelmezõ esetén. Gazdálko-
dó szervezet esetében a szervezet képviselõje aláírási
címpéldánnyal, amennyiben nem a szervezet képviselõ-
je jár el, meghatalmazással igazolja az ügyféli jogosultsá-
got.

(5) A hozzájárulás iránti kérelmet az Engedélyezõ
megvizsgálja és amennyiben az a R., valamint e rendelet
elõírásainak megfelel, a kérelmezõ részére a hozzájáru-
lást 22 munkanapon belül kiadja, vagy elutasítja. Ha a
hozzájárulás kiadásának feltételei a rendelkezésre álló
nyilvántartásokból egyértelmûen megállapíthatóak, az
Engedélyezõ a hozzájárulás kiadását hivatalból is kezde-
ményezheti.

(6) A hozzájárulással rendelkezõ köteles a hozzájáru-
lással kapcsolatos valamennyi adat változását, a változás
tudomására jutásától számított 15 munkanapon belül
bejelenteni. A változás-bejelentési kötelezettség elmu-
lasztásáért a felelõsség az ügyfelet terheli.

(7) A védett övezeten kívüli várakozási hozzájárulás
tekintetében az engedélyezõ kérelemnek minõsíti az
éves hozzájárulással már rendelkezõ gépjármû haszná-
lók esetében az adóhatóság által megállapított gépjár-
mûadó befizetési kötelezettség teljesítését. Feltétele,
hogy a kérelmezõ a változás-bejelentési, valamint nyilat-
kozattételi kötelezettségének (elsõ autó) eleget tegyen. 

Az éves hozzájárulás érvényességi idõtartamának le-
jártáig a következõ évi hozzájárulást a 100%-os kedvez-

ménnyel érintett gépjármû (elsõ autó) esetén az Engedé-
lyezõ az általa ismert adatokkal adja ki.

7. §
Jogorvoslat

(1) Az engedélyezõ döntése ellen a Képviselõ-testülethez
lehet fellebbezést benyújtani, a közléstõl számított 10
munkanapon belül.

(2) A Képviselõ-testület döntésének felülvizsgálat-
ára az Ötv. 11.§ (3) bekezdését kell alkalmazni, jogor-
voslattal a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ bí-
rósághoz lehet fordulni, a határozat közlésétõl számí-
tott 30 napon belül. 

8. §
Ellenõrzés, szankciók

(1) A jogosulatlanul használt hozzájárulásokat az engedé-
lyezõ határozattal visszavonja, a kártyát érvényteleníti,
és a parkolásüzemeltetõk elektronikus rendszerébõl a
gépjármû forgalmi rendszámát haladéktalanul törölteti.

(2) A hozzájárulás visszavonása az Engedélyezõ által
kibocsátott határozattal történik, ilyen esetben az idõ-
arányos összeg visszafizetésére a kérelmezõ nem tarthat
igényt. 

(3) Az a személy vagy szervezet, aki/amely a hozzájá-
rulást nem jogosan használja vagy azzal más módon visz-
szaél, szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedhe-
tõ pénzbírsággal sújtható.

IV. fejezet

Díjak

9. §
(1) Az e rendeletben meghatározott, – mind a védett,
mind a várakozási övezet tekintetében – a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete ha-
táskörébe tartozó hozzájárulások kiadásának költségté-
rítése 2.000 forint, 

(2) A megrongálódott, elveszett, ellopott illetve meg-
semmisült hozzájárulás vagy a hozzájárulást tanúsító
matrica cseréjének költségtérítése 2.000 forint.

(3) Más illetékes hatóság által a védett övezetbe való
behajtás engedélyezése esetén a jogosult a lakossági be-
hajtási-várakozási hozzájárulás díját köteles megfizetni.
Erre az esetre nem alkalmazhatók az állandó lakosokra
vonatkozó kedvezmények. 

10. §
A kizárólagos használatú várakozóhelyekre 

vonatkozó szabályozás

A védett övezetben és a várakozási övezetben létesített
kizárólagos használatú várakozóhelyekért a kedvezmé-
nyezett várakozási megváltási díjat köteles fizetni a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat részére a R.
35. §-ában meghatározottak szerint.

V. fejezet

Zónák a várakozási övezetben 

11. §
A várakozási övezet a R. 3. §-a értelmében a következõ
zónákra oszlik: 

II..  zzóónnaa:: a Budai Vár várakozási övezetét képezõ te-
rület.   

IIII..  zzóónnaa:: a várakozási övezetnek a I. zónán kívül esõ
részei.

VI. fejezet

Értelmezõ rendelkezések

12. §
(1) Elsõ autó: amennyiben egy lakásra bejelentett lako-
sok közül egynél több rendelkezik gépjármûvel, azaz
üzembentartója vagy a munkáltató által üzemben tartott
személygépkocsi kizárólagos használója az elsõ autó
ezen személyek valamelyike által megjelölt személygép-
kocsi, amelyet idõben elõször jelentettek be.

(2) Második autó: az elsõ autóként megjelölt autón kí-
vüli személygépkocsi.

(3) Idõarányos: idõarányosság alatt a napokban törté-
nõ számítást kell érteni a tárgyéven belül.

(4) Tárgyév: a kiadás évének január 31. napjától szá-
mított a következõ év január 31. napjáig tartó idõszak.

Hatálybalépés

13. §
(1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba azzal,

hogy a második autóra is az elsõ autóra vonatkozó ren-
delkezéseket kell alkalmazni. A rendelet hatályát 2010.
június 30-ig felül kell vizsgálni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatá-
lyát veszti a Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének a Budapest I. kerület Bu-
davári Önkormányzat által kiadható parkolási hozzájá-
rulások díjkedvezményeirõl szóló 16/2009. (VI. 26.) Kt.
rendelete.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
Budapest Fõváros Közgyûlésének 24/2009. (V. 11.) Fõv.
Kgy. rendelete elõírásait kell alkalmazni.

Budapest, 2009. november 27. 

dr. Deák Ferenc                  dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ                                                 polgármester

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleetteekk

Véradás az I. kerületben
Adj vért és ments meg három életet! A Magyar
Vöröskereszt Fõvárosi Szervezete nyilvános vér-
adást szervez 2009. december 15-én (kedden) 9-
tõl 13 óráig az Országos Széchényi Könyvtárban
(Budavári Palota, F épület). Ha Ön egészséges, el-
múlt már 18, de még nem töltötte be a 60. életévét
és úgy érzi, hogy segíteni tud a rászoruló betegeken,
jöjjön el a véradásra! Személyi igazolvány (lakcím-
kártya) és TAJ kártya szükséges a véradáshoz!

Magyar Vöröskereszt

Könyvtári játék két fordulóban
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára és a ferencvárosi Pinceszínház közös já-
tékot hirdet 2 fordulóban. 

Válaszoljon a kérdésünkre és nyerjen színházje-
gyet! 1. forduló kérdése: mi Márai Sándor eredeti
neve? Válaszát küldje az info@pinceszinhaz.hu e-
mail címre, vagy juttassa el a Márai Sándor Könyv-
tárba (1016 Budapest, Krisztina krt. 87-91.) vagy a
Pinceszínházba (1093 Budapest, Török Pál u. 3.)
postán, illetve személyesen. Beérkezési határidõ:
december 16-án éjfélig. A jó válasz mellett kérjük,
adja meg nevét, telefonszámát és e-mail címét is!
Egy névvel és e-mail címmel/lakcímmel csak egy-
szer lehet pályázni! Sorsolás idõpontja: 2009. de-
cember 17. Kétszer két jegyet sorsolunk ki a szín-
házba és kétszer két jegyet a Márai Könyvtárba be-
érkezett jó válaszok feladói között, az elsõ és a má-
sodik forduló után is. Akik mindkét fordulóban he-
lyes választ küldenek be, Pinceszínház bérletet
nyerhetnek 2 fõ részére. A második forduló kérdése
a december 18-i lapszámban jelenik meg. A nyerte-
seket e-mailben vagy telefonon értesítjük, nevük és
a helyes válaszok megtekinthetõk a Pinceszínház il-
letve a könyvtár honlapján: www.pinceszinhaz.hu;
www.fszek.hu.

Meghívó Klubnapra
A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSz) idei utolsó
klubnapját 2009. december 8-án (kedden) 17
órakor tartja, a szokott helyen a Várnegyed Galé-
riában (I. Batthyány u. 67.). A sok éves gyakorlat-
nak megfelelõen, résztvevõinktõl egy kis tálca há-
zi süteményt kérünk! Mindenkit szeretettel vár a
BLSz Elnöksége. 

RRöövviiddeenn

Az önkormányzat 
ingyen hívható zöld száma

hivatali ügyekben:  

06-80-204-275

www.budavar.hu

Sikeres volt 
az almavásár
November utolsó szombatján, a Batthyány té-
ren és a Horváth kertben felállított standokon
termelõi áron vásárolhattak kiváló minõségû
magyar almát a kerületi polgárok. Az akciót a
Budavári Önkormányzat és a MAGOSZ közö-
sen szervezte.

Az árusítófelületek biztosításával idén elsõ
alkalommal csatlakozott a MAGOSZ (Magyar
Gazdák Országos Szövetsége) programjához az
önkormányzat. A hagyományteremtõ szán-
dékkal megtartott vásár célja a kerület szándé-
ka szerint kettõs: a polgárok kedvezményes
áron juthattak elsõ osztályú minõségû hazai al-
mához, míg a termelõk a nagy áruházláncok,
kereskedelmi közvetítõk közbeiktatása nélkül
kínálhatták terményeiket a vásárlóknak. A
gazdákkal kötött megállapodás értelmében
Budavár Önkormányzata további három ton-
na almát osztott szét a kerületi oktatási és szo-
ciális intézmények között. 

Ingyenes múzeumlátogatás 
a Várnegyed olvasóinak
A Magyar Nemzeti Galéria 2009. decem-
ber 6-án vasárnap kiállítás-látogatásra
hívja a Várnegyed újság olvasóit. A kupon
felmutatásával 2 fõ részére az állandó kiál-
lítások ingyenesen, egy választott idõsza-
ki kiállítás pedig fél áron tekinthetõ meg.K
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(Folytatás az 1. oldalról)
Dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató a
parkolási témában elhangzott vélemények kap-
csán jelezte: a parkolóhelyek üzemeltetési felada-
taival kapcsolatban jelenleg sok a bizonytalansági
tényezõ, például tervben van az egységes fõvárosi
parkolási rendszer kialakítása; ám amíg nem tisz-
tulnak le e téren a folyamatok, nem érdemes az
önkormányzatnak önálló beruházásba fognia – a
saját kerületi parkolási társaság létrehozására irá-
nyuló javaslaton mindenesetre elgondolkodnak. 

Visszatérõ parkolási kedvezmény

Ez év június 1-jén lépett életbe a Fõvárosi Közgyû-
lés parkolási rendelete, ami egész Budapesten kor-
látozta a kerületi önkormányzatok által lakáson-
ként kiadható kedvezményes várakozási engedé-
lyek számát, azaz csak az elsõ autó után járt ingye-
nes helyi parkolásra jogosító hozzájárulás, a máso-
dik autóra már csak a környezetvédelmi kategóri-
ájának megfelelõ kedvezményt lehetett adni (10-
50%-ot az adott területen érvényes egyórai vára-
kozási díj kétszázötvenszeresének összegébõl).
November 17-én azonban az Alkotmánybíróság
kimondta: alkotmányellenes a fõvárosi parkolási
rendelet, s 2010. június 30-ig új szabályozást kell
alkotni. Az alkotmánybírósági határozat az
Országgyûlés mulasztásos alkotmánysértését is
megállapította azért, mert hiányosan szabályozta
a közútkezelõ jogait gyakorló helyi önkormányzat-
ok, illetve a Fõvárosi Közgyûlés rendeletalkotási
jogkörét. Az indoklás szerint a jelenlegi törvényi
felhatalmazás keretek nélküli, önkényes jogalko-
tási lehetõséget biztosít a Fõvárosi Közgyûlés szá-
mára a parkolással kapcsolatban. A jelenlegi sza-
bályozás ugyan szerzõdéses viszonynak tekinti a
jármû közúti várakozását, de eközben a díjszabás-
ban és a pótdíjazásban gazdaságilag érdekelt
Fõvárosi Közgyûlés minden korlátozás nélkül ál-

lapíthatja meg a parkolás ellenértékét és a jogsze-
rûtlen parkolás szankciójának mértékét.

A Budavári Önkormányzat képviselõi a fõvá-
rost új szabályozásra kötelezõ alkotmánybírósági
határozat nyomán úgy döntöttek: megkönnyítve
az itt élõk helyzetét, 2010. január 1-tõl a második
autóra is az elsõ autóra vonatkozó rendelkezése-
ket kell alkalmazni, azaz lakásonként egy helyett
két jármûre lehet 100%-os kedvezménnyel lakos-
sági várakozási engedélyt kiváltani. (Ugyanarra a
címre bejelentett harmadik és minden további
autóra azonban már egyáltalán nem adható ki
engedély.) 

A kerület a fõváros által elõírt zónásítási kötele-
zettségének úgy tesz eleget, hogy a jövõ év elejétõl
a kerület I. számú parkolási zónája a budai Vár vé-
dett övezeten kívüli, a fõvárosi rendeletben K1
díjtételû területként megjelölt várakozási övezete
lesz (azaz a Dísz tér, a Hunyadi János út Szabó
Ilonka utca és Dísz tér közötti szakasza és a
Színház utca 0 órától 18 óráig), ahol eddig sem le-
hetett parkolni lakossági hozzájárulással; míg a II.
zónába tartoznak majd a kerület mindazon ré-
szei, melyek az elõbbi vári övezeten kívül esnek.
(A korlátozás nélküli várakozásra jogosító enge-
délyek a fõváros rendelkezése szerint mindig az
adott zónákon belül érvényesek.) A módosított
kerületi parkolási rendeletet azzal a kitétellel fo-
gadták el, hogy annak hatályát 2010. június 30-ig
felül kell vizsgálni, hiszen az alkotmánybírósági
határozat alapján biztosan változni fog a fõvárosi
keretszabályozás.

Szociális programok 
és ösztöndíjak támogatása
Az önkormányzat idén tavasszal írt ki elõször pá-
lyázatot a kerületi szociális és karitatív programok
támogatására azzal a céllal, hogy civil vagy egyházi
szervezetek közremûködésével segítse a gazdasági

válság miatt nehéz helyzetbe került lakókat, csalá-
dokat. Mivel a pályázati keret nem merült ki, en-
nek terhére az év második felében újabb – az elõ-
zõvel megegyezõ tartalmú – pályázat került kiírás-
ra. A Patthy Szabolcs képviselõ (Fidesz-KDNP) ál-
tal vezetett Elõkészítõ Munkacsoport javaslatára
a képviselõ-testület 500 ezer forintot szavazott
meg a Híd Hospice Alapítványnak a rászorulók
otthoni, egészségügyi és szociális gondozására. A
Budavári Lakosok Szövetsége szintén 500 ezer fo-
rintot használhat fel a válság miatt szociálisan rá-
szorult I. kerületi polgárok támogatására, míg a
Felsõ-vízivárosi Szent Anna Plébánia 150 ezer fo-
rintból karácsonyi szeretetcsomagot vásárolhat a
hátrányos helyzetû, nagycsaládban élõ gyerme-
keknek.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság októ-
ber 30-i határidõvel hirdette meg az idei Bursa
Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázatot,
hogy támogatást nyújtson a szociálisan rászoruló
felsõoktatási hallgatók és az érettségi elõtt álló,
felvételire készülõ tanulóknak. Határidõre 66 ér-
vényes pályázat érkezett, ezeket (egy kivételével,
amit a pályázó idõközben visszavont) a Bizottság
javaslatára mind támogatásra érdemesnek találta
a képviselõ-testület. Ötvenhat, a kerületben lakó,
felsõoktatásban részt vevõ hallgató tíz hónapon
át, kilenc felvételire készülõ diák pedig négy hó-
napon keresztül kap havi hatezer forintot az ön-
kormányzattól. Ezzel megegyezõ mértékben egé-
szíti ki a fiatalok Bursa Hungarica-ösztöndíját az
Oktatási Minisztérium.

Inflációkövetõ építményadó

Inflációkövetõ mértékben módosította a képvi-
selõ-testület az építményadó és a telekadó mérté-
két: 2010. január 1-jétõl (kedvezmények nélkül)
1.169 helyett 1.240 forint, garázsok esetében
464 helyett 492 forint, míg a telkeknél 259 he-
lyett 274 forint fizetendõ évente, négyzetméte-
renként. (Ezt a két adófajtát lényegében a cégek
által használt építmények, illetve telkek után kell
fizetni, a magánszemélyek adómentességet élvez-
nek. Azoknál a lakásoknál, ahová cég is be van je-
lentve, magánszemélyeknek 75%-ig terjedõ adó-
kedvezmény jár.) 

Vita nélkül jóváhagyták az önkormányzat
2010. évi belsõ ellenõrzési tervét és a köztisztvise-
lõi teljesítménykövetelmények alapját képezõ cé-
lokat, s ellenszavazat nélkül megválasztották Fe-
hér Ferencet a Sport- és Szabadidõközpont igaz-
gatójának újabb öt évre. Az önkormányzat megál-
lapodott a Mészáros utcában fogászati ellátást
nyújtó Buda-Cent-Dent Kft.-vel a vitatott üzemel-
tetési kérdésekben, így – a korábbi felmondó ha-
tározat megszûntetésével – a továbbiakban is a
Kft. által megbízott dr. Németh Ágnes és dr. Ku-
hajda István fogorvos várja a kerületi betegeket.

- d -
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(Folytatás az 1. oldalról)
Korábban mindennaposak voltak a közlekedési
szabálytalanságok a Markovits utca-Iskola utca-
Gyorskocsi utca találkozásánál, ahol rendszere-
sen 4-5 autó várakozott egymás mellett, alapo-
san megnehezítve ezzel a Markovits utcából a ka-
nyarodást. A parkolási anomáliák megszünteté-
se érdekében dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter kezdeményezésére az Iskola utca felújításával

egyidõben, az érintett szakaszon jelentõsen meg-
növelték a járdaszigetet. Ezzel gyakorlatilag meg-
szûnik az egymás mellett parkolás lehetõsége a
keresztezõdésben. Szintén újdonság, hogy az
Iskola utca felõli oldalon zöld szigetet alakítanak
ki. Változások várhatóak a környék forgalmi
rendjében, a remények szerint a Markovits utca
Iskola utca felé történõ egyirányúsításával javul a
csarnok megközelíthetõsége. Az Ostrom utcá-
ban újraaszfaltozták az úttestet, felújították és
akadálymentesítették a járdát, illetve átalakítot-
ták a parkolás rendjét. A közlekedésbiztonság ja-
vítását szolgálja a Várfok utcánál kiépített új te-
relõsziget, ami megnehezíti a Lovas út, illetve a

Bécsi kapu tér felõl az Ostrom utcára érkezõ au-
tók összeütközését. 

Az önkormányzat szeretné elkerülni, hogy a
frissen felújított útszakaszokat vezetéképítés,
vagy hálózatfejlesztés miatt idõ elõtt felbontsák,
ezért a tervezett rekonstrukciókról elõzetesen
egyeztet a közmûvállalatokkal. Ez történt a Vár-
alja utca esetében is, amit az eredeti elképzelések
szerint még ebben az évben átépítettek volna.
Mivel a Vízmûvek az ígéretek ellenére sem ké-
szült el idõben a burkolat bontással járó mun-
kákkal, a Váralja utca Alagút utca és Dózsa
György tér közötti szakaszának felújítása jövõ ta-
vasszal fejezõdik be.

A képviselõ-testületi ülésen történt

Súlyos állami elvonásokkal 
kell számolni a kerületnek

Megújuló kerületi utak

Karácsonyi zenés est
A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat szeretettel meghívja az I. kerület idõs és
egyedülálló polgárait Karácsonyi zenés mûso-
ros estjére 2009. december 22-én 16.00 órai kez-
dettel a T-Com székházba (Budapest, I., Krisz-
tina krt. 55.).

Jelentkezésüket 2009. december 7. és 2009.
december 11. között (hétfõtól csütörtökig 9.00-
tól 16.00 óráig, pénteken 9.00-tól 13.00 óráig)
várjuk személyesen a Gondozási Központban
(1013 Budapest, Attila út 8.) és az I. számú
Idõsek Klubjában (1015 Budapest, Hattyú u.
16.). Érdeklõdni a 356-6584-es telefonszámon
(Gondozási Központ) és a 201-9735-ös tele-
fonszámon (I. számú Idõsek Klubja) lehet.

Szeretettel várjuk jelentkezésüket!
Budavári Önkormányzat Népjóléti Iroda

Nagycsaládosok 
karácsonya
A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat szeretettel meghívja az I. kerületi nagycsalá-
dosokat (három, vagy több gyermeket nevelõ
családok), a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülõ családokat és a rászoru-
lókat 2009. december 19-én 16.00 órai kezdet-
tel a Városháza aulájában (Budapest, I., Ka-
pisztrán tér 1.) megrendezendõ Karácsonyi
mûsoros estjére.

Jelentkezésüket 2009. december 7. és 2009.
december 11. között (hétfõn 9.00-tõl 17.00 óráig,
kedden és szerdán13.00-tól 17.00 óráig, csütörtö-
kön 9.00-tõl 17.00 óráig; péntek: 9.00-tõl 13.00
óráig) várjuk személyesen a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgáltatási Központban. (1012 Bu-
dapest, Attila út 89.) Érdeklõdni a 356-8363,
356-9599 telefonszámokon lehet.

Szeretettel várunk minden szülõt és gyerme-
ket karácsonyi rendezvényünkre!

Budavári Önkormányzat Népjóléti Iroda

Tabáni karácsony
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2009. december 12-én, szombaton 14.00-tõl
19.00 óráig tartandó tabáni karácsonyi dél-
utánra a Virág Benedek Házba (Budapest, I.,
Apród utca 10. - Döbrentei utca 9.).

A rendezvény védnöke dr. Nagy Gábor Ta-
más polgármester.

Karácsonyfánk alá ajándékcsomagokat vá-
runk (használt játék, könyv, írószer, tanszer-
becsomagolva) az I. kerületi nagycsaládosok
részére 14.00-tõl 17.00 óráig a Tabán Múzeum
elõtti belsõ udvarba. 

Karácsonyi kézmûves foglalkozás a kerület
gyerekeinek és szüleiknek 14.30-tól 16.00 órá-
ig a Tabán Múzeumban. 

A foglalkozást vezeti: Gonda Márta (kará-
csonyi díszek,kopogtató és kirigami karácso-
nyi képeslap). A gyerekeknek Jaskó István me-
sél.

15.30: A Naphegyi Óvoda óvodásainak kará-
csonyi mûsora Huszár Mária vezetésével.

16.00: Sediánszky János alpolgármester ka-
rácsonyi köszöntõje.

17.00: Békesség-óhajtás - a Tabán Múzeum
és a Tabán Társaság adventi rendezvénye. 

„A Pálosok múltja és jelene” - Bátor Botond
pálos szerzetes a Magyar Pálos Rend tarto-
mányfõnöke vetített képes elõadása. 

Kosztolányi Dezsõ: Ének Virág Benedekrõl
címû versét elmondja Sudár Annamária elõ-
adómûvész.

18.00: Pálos-adventi szentmise a Tabáni
Szent Katalin templomban.

Szeretettel várjuk az I. kerületi családokat
forró teával, forralt borral, forró csokival, ka-
láccsal és sült gesztenyével.

Tabán Társaság 

Karácsonyi muzsika
a Márai Szalonban
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisz-
telettel és szeretettel vár minden érdeklõdõt
2009. december 15-én 17.00 órakor az I. kerüle-
ti Házasságkötõ Teremben (Budapest, I., Úri u.
58.) Karácsonyi muzsika címû rendezvényére.
Vendégeink: Klukon Edit zongoramûvész,
Ránki Dezsõ zongoramûvész és Molnár Péter
birtokigazgató (Patrícius Borház, Tokaj). Házi-
gazda: Szigethy Gábor

Tájékoztató a parkolási engedélyekrõl
Tájékoztatjuk az I. kerületi polgárokat, hogy 2010. január 31. napjával lejár a 2009. évi lakossági, egészségügyi
és gazdálkodói hozzájárulások („parkolási, behajtási engedélyek”) érvényessége. 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének 27/2009. (XI. 30.) önkormányzati
rendelete alapján lakásonként két autóra adható ki ingyenes lakossági engedély. 

A vári lakosoknak – ahogy a korábbi években is - a hozzájárulás kiadása az I. sz. Ügyfélszolgálati Irodán
(Kapisztrán tér 1. fszt. 10., telefonszám: 458-3025, 458-3030) történik.

A Váron kívüli azon lakosoknak, akiknek a lakcímén csak egy autó van nyilvántartva, valamint azoknak a la-
kosoknak, akiknél egy lakásban két személygépkocsi van, a 2010. évi várakozási hozzájárulást a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat megbízásából futárcég kézbesíti - amennyiben adategyeztetés végett gépjár-
mûveiket bejelentették az ügyfélszolgálati irodákon. A kézbesítés 2010. januárjának második felétõl várható. 

Az egy lakásra jutó harmadik, illetve további személygépkocsikra lakossági hozzájárulást nem áll módunk-
ban kiadni – a Fõvárosi Közgyûlés rendelete értelmében.

Felhívjuk a Váron kívüli lakosok szíves figyelmét, hogy aki nem jelentette be gépjármûvét, annak 2009. de-
cember 19-ig még lehetõséget biztosítunk erre, személyesen, ügyfélszolgálati irodáinkon, valamint a www.bu-
davar.hu honlapon történõ regisztráció után elektronikus úton, ellenkezõ esetben nem tudjuk futárral kézbesí-
teni a hozzájárulást. 

Kérjük, hogy minél többen éljenek ezzel a lehetõséggel, hiszen így elkerülhetõ a hosszas sorban állás.

Felhívás vállalkozóknak
Ismételten felhívjuk az I. kerületben mûködési enge-
déllyel rendelkezõ egyéni vállalkozók, illetve cégek
figyelmét, hogy a mûködõ üzletüket 2009. decem-
ber 31. napjáig a kereskedelmi tevékenységek vég-
zésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) korm.
rendelet elõírásai szerint az elõzõ nyilvántartáshoz
képest több adattal újra nyilvántartásba kell venni.
Kérjük, hogy aki még nem töltötte ki a nyilvántartás-
ba vételhez szükséges bejelentõlapot, az szívesked-
jen ezt 2009. december 15. napjáig megtenni. 

A bejelentõlap letölthetõ a www.budavar.hu hon-
lapról a „Hasznos információk” közül, illetve Ügyfél-
szolgálati Irodáinkon is kitölthetõ. Elérhetõségeink: I.
számú (Kapisztrán tér 1. fszt. 10.), telefon: 458-
3025, 458-3030; II. számú (Attila út 12.), telefon:
356-9884, 201-33-65; III. számú (Iskola utca 16.);
telefon: 225-72-77, 225-72-76. Mindhárom Ügyfél-
szolgálatunkon az ügyfélfogadási idõ: hétfõn 8.00-
tól 18.30 óráig, kedden: 8.00-tól 16.00 óráig, szer-
dán 8.00-tól 16.30 óráig, csütörtökön 8.00-tól
16.00 óráig, pénteken 8.00-tól 13.00 óráig, tart.

Az Ostrom utcában felújították az úttestet, és a járdát is akadálymentesítették
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Hunfalvy János, a magyar tudományos földrajz megalapítója elkö-
telezett vízivárosi lokálpatrióta volt. A Várfal tövében – a még éle-
tében róla elnevezett utcában – élt, munkáiban nagy szeretettel írt
a Víziváros nevezetességeirõl, történelmi múltjá-
ról. Környezetének szépítésében aktívan részt vál-
lalt; kevesen tudják például, hogy õ ültetett és gon-
dozott számtalan fát a Várhegy keleti oldalán.
Hunfalvy kedvenc sétaútja a Szalag utcán és a
Ponty utcán, a kapucinusok almáskertje mellett
vezetett le a Duna-partra. Ezt a helyet szemlélve
gondolta ki a Budai Polgári Társaskör tagjaival,
hogy épüljön ide egy iskola, mely szakembereket
képez a dualizmus korában megerõsödõ gazda-
ság, illetve kereskedelem számára. Kezdeményezé-
sére 125 éve, 1884-ben hozta itt létre a székesfõvá-
ros a Középkereskedelmi Iskolát. 

Az intézmény – mely 1927-ben vette fel Hun-
falvy nevét – ma is látható impozáns épülete 1898
és 1899 között készült el, a képzés speciális jellegé-
re utaló díszítésekkel: a homlokzatra többek kö-
zött hajómotívumokat helyeztek el a kereskede-
lem szimbólumaként. Hogy az épület kitûnjön a
sûrûn beépített környezetébõl, a sarokra karcsú
tornyot emeltek, amit még Pestrõl is látni lehet. A
második világháborúban a torony megsérült,
amit azonban nem állítottak helyre, hanem 1948-ban inkább le-
bontották. Másolatát csak 1999-ben állították vissza, azaz több
mint fél évszázaddal késõbb nyerte vissza eredeti, egyedi karakterét
a ház. A fõépület átfogó belsõ korszerûsítésére egyébként 1977-
ben került sor, a tetõtéri termeket 1986-ben adták át. A Szalag ut-

cai új épületszárny 1996-ban készült el, ahol új taniroda, tanter-
mek és egy nagy tornaterem kapott helyet.

Az alapítás 125. évfordulója alkalmából a 2009-2010-es  tanév-
ben különféle látványos programmal idézi fel az intézmény a „régi
szép idõket”. Már a tanévnyitó is meglehetõsen rendbontó mó-
don zajlott: az ünnepségen a diákok egy óriási, 125-ös számot for-
mázó alakzatba sorakoztak fel, amit aztán fényképeken megörökí-
tettek. Az elmúlt napokban, november 19-én nyílt meg a Hunfalvy

iskolatörténeti kiállítása, ahol régi könyveket, füzeteket, okirato-
kat, illetve a tanításhoz használt antik személtetõ eszközöket állítot-
tak ki. Egy nappal késõbb, 20-án Jubileumi ünnepséget tartott az is-
kola, melyen a diákok az iskola hagyományaiból merítõ mûsorszá-
mokat adtak elõ. December 2-án emléktábla-avatásra került sor, il-

letve bemutatták a jubileumra készített iskolai évkönyvet; decem-
ber 5-én pedig a Jubileumi Sport Tornán mérkõznek meg egymás-
sal az öregdiákok és a jelenlegi diákok csapatai. Az ünnepi esemé-
nyek sorozata ezzel még nem ér véget, a tanév végéig újabb megle-
petés-programokkal készül az iskola. (Részletes program az intéz-
mény www.hunfalvy.szki.hu honlapján olvasható.)

Plank Tibor igazgató ünnepi köszöntõjében jelezte: az iskola
profilja az alapítás óta eltelt hosszú idõ alatt alapvetõen nem válto-
zott, jelenleg is gazdasági irányvonalú, de a munkaerõpiaci elvárá-
soknak megfelelõen még hangsúlyosabbá vált az informatikai és a
nyelvi képzés; a nyelvtanulás iránti megnövekedett igény miatt két-
tannyelvû és nyelvi elõkészítõ osztályokat indítottak. A Hunfal-
vyban végzett több tízezernyi diák sikeres életútja, valamint az évti-
zedek óta vezetett országos statisztikában megjelenõ adatok is bizo-
nyítják, hogy az intézmény egyike az ország legsikeresebb szakkö-
zépiskoláinak, köszönhetõen az itt folyó magas színvonalú szakta-
nári munkának és a folyton jelenlevõ innovációnak. A Hunfalvy
hosszú története során a kerek évfordulók kapcsán mindig meg-
megállt, hogy számot vessen az eltelt években végzett munkájáról
és ünnepélyes keretek között emlékezzen meg történetének jele-
sebb eseményeirõl, szereplõirõl, személyiségeirõl. - d - 

Hunfalvy János Szepes vármegyében született, eredeti neve Hunsdorfer
János. Tanulmányait Késmárkon, Miskolcon és Eperjesen végezte,

majd Berlinben és Tübingenben járt az egyetemre. 1846-ban a statiszti-
ka és történelem tanára lett a késmárki líceumban, de a szabadságharc-
ban való részvétele miatt állásától megfosztották és börtönbe zárták.
Onnan kiszabadulva Pestre költözött, s mint nevelõ és író kereste kenyerét.
1866-ban a Mûegyetem tanára lett, 1870-ben a Pesti Egyetemen (az
egykori ELTE-n) alapított földrajzi tanszékre nevezték ki, melyet halá-
láig nagy buzgalommal töltött be. Számos európai földrajzi és statisztikai
kongresszuson megfordult, mint a magyar kormány küldötte. Itthon tevé-
keny részt vett a Földrajzi Társaság mûködésében, melynek alapításától
(1872) kezdve elnöke volt, továbbá a Magyar Tudományos Akadémián,
a közoktatásügyi tanácsban és a fõvárosi képviselõ-testületben. Szakmai
munkájáért számos tudós társaság választotta tiszteletbeli tagjává s több
érdemrendet kapott. A fõváros már életében róla nevezte el azt az utcát,
ahol lakóháza volt. (Forrás: Wikipédia) 

125 éves a Hunfalvy 
125 éve mûködik szakiskola a Ponty és a Szalag utca sarkán, lényegében
ugyanazzal a profillal: gazdasági, kereskedelmi szakembereket képeznek
itt középfokon. A Hunfalvyban végzett több tízezernyi diák sikeres életút-
ja igazolja az oktatás töretlenül magas színvonalát.

Zenés est 
a bölcsõdésekért

Közösségépítõ zenés, táncos délutánra hívta a ke-
rületi bölcsõdékbe járó gyerekek hozzátartozóit a
Budavári Egyesített Bölcsõdék. A mûsorról az in-
tézmények munkatársai és a szülõk gondoskodtak,
a bevételt a kicsiknek szánt karácsonyi ajándékok
megvásárlására fordítják. 

Az Iskolai utcai bölcsõde vezetése mellett az
Egyesített Bölcsõdék igazgatói teendõit is ellá-
tó, Pusztainé Berényi Katalin köszöntõjében
kiemelte: a rendezvény célja az, hogy még in-
kább összekovácsolja a bölcsõdék közösségét,
közelebb hozza egymáshoz a szülõket. E mel-
lett a mûsoros est jó alkalom arra, hogy a böl-
csis gyerekek hozzátartozói és az intézmények
dolgozói új oldalukról ismerjék meg egymást,
ezzel még szorosabbra fûzve amúgy is példaér-
tékû kapcsolatukat. Köszönetet érdemelnek
tehát mindazok, akik tettek azért, hogy az est
megvalósuljon: a Lovas úti, az Iskola utcai és a
Tigris utcai bölcsõdék munkatársai, a mûsor-
ban fellépõ szülõk, dolgozók és hozzátartozó-
ik, valamint a Budavári Önkormányzat és a
Mûvelõdési Ház, melyek a kezdetektõl fogva
támogatták a kezdeményezést. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester sze-
rint a program legnagyobb értéke, hogy meg-
ajándékozza a résztvevõket az együvé tartozás
élményével. A minket befogadó, belõlünk for-
málódó közösség ugyanis a család után máso-
dik otthonunk lehet. 

De izgalmas az Egyesített Bölcsõdék kezde-
ményezése azért is, mert alkalmat ad a barátko-
zásra, a kötetlen beszélgetésre. Hiszen bizonyá-
ra jó páran vannak olyanok, akik bár nap mint
nap egymás mellett öltöztetik csemetéjüket,
egymásról mégsem tudnak szinte semmit. A
polgármester hangsúlyozta: a legtöbb, amit
gyermekünknek adhatunk, a rájuk szánt idõ,
az odafigyelés és a szeretet. Akik ma eljöttek,
éppen ezekkel a pénzbe nem kerülõ gesztusok-
kal ajándékozzák meg egymást. A megvásárolt
ajándék csak egy pillanatig értékes, azok a pil-
lanatok azonban megismételhetetlenek, ami-
ket együtt töltünk el. Ilyen a mai rendezvény
is, ami örökké tartó, mélyen gyökerezõ élmé-
nyekkel gazdagíthatja a szülõket és velük
együtt gyerekeket is, akiknek hazaérve elmesé-
lik majd mindazt, aminek részesei lehettek.
Ezt a törekvést erõsíti a Budavári Önkormány-
zat is, amikor a polgári értékrendet példaként
állítva, felkarolva a helyi kezdeményezéseket,
segít abban, hogy a kerület polgárai valódi kö-
zösséget alkossanak. 

Két esztendõvel a rendszerváltást követõen, néhány segítõ szándékú ma-
gyar asszony nõegyletet alapított. Szeretnék elõsegíteni, hogy az örök és
alapvetõ értékekre: a szeretetre, az életre, a családra, az emberi méltóságra
és a szabadságra újra rátaláljanak az emberek. A Szilágyi Erzsébet
Független Segítõ Nõegylet tavaly hagyományteremtõ szándékkal jóté-
kony célú karácsonyi vásárt szervezett, amelynek teljes bevételét a Böjte
Csaba atya vezette tusnádfürdõi gyermekotthonnak, és a Kiút veled ala-
pítványnak adományozták. 

Az idén, december 6-án 15 és 19 óra között, a Gundel Étterem Borven-
déglõjében (Budapest, XIV. Állatkerti út 2.) ismét várják mindazokat,
akik vásárlásukkal szívesen hozzájárulnak a jótékony cél megvalósulásá-
hoz. A Batthyány utcában élõ dr. Lipthay Erzsébet tiszteletbeli elnök asz-
szony és Vesztergombi-Pentelényi Kinga elnök asszony tájékoztatása sze-

rint számos iparmûvész: ötvös, gyöngymûvész, fafaragó és textilmûvész kí-
nálja alkotásait, de mellettük a nõegylet tagjai által készített hímzések, go-
belinek, kézzel festett képeslapok, táskák, edényfogók, különleges süte-
mények, édességek színesítik a kínálatot. A vásáron a Litea Könyvesbolt
kedvezményesen árusítja könyveit. A Gundel Étterem nem csak helyt ad
az eseménynek, hanem maga is csökkentett áron kínálja saját árucikkeit
(többek között speciális borait és szakácskönyveit). A vásárra nem szed-
nek belépõjegyet, és kötelezõ fogyasztás sincs. Szeretettel várnak minden-
kit, aki céljukkal egyetért.  A jótékony célú rendezvény bevételét tombola
is növeli. A fõnyeremény egy szállodai hétvége, de megnyerhetõ többek
között egy kétszemélyes brunch a Gundelben, és egy digitális kamera is. A
teljes bevételbõl nehéz helyzetben élõ, éhezõ családokat segítenek élelmi-
szercsomaggal.

Telt ház a nézõtéren, izgatott nyüzsgés a színfalak
mögött, smink- és kosztümigazítás a takarásban.
November 12-én igazi közönségsiker született a
Thália Színházban: itt tartotta szalagavató bálját a
Kosztolányi Dezsõ Gimnázium. 

A közönséget – s a nézõk között helyet foglaló
Nagy Borbála Ildikót, Kosztolányi Dezsõ hagyaté-
kának örökösét, Sediánszky János alpolgármes-
tert és Kibédi Tamás önkormányzati képviselõt,
az iskolaszék tagját – két 11-dikes diák, Nagy
Andrea és Hartay Ákos köszöntötte, akik az este
további részében mûsorvezetõként tûntek fel a
színpadon. 

Stelzné Szabó Erzsébet igazgató asszony meg-
nyitóbeszédében a valétás hagyományt idézte fel.
Elmondta, hogy e tradíció Selmecbányáról szár-
mazik, ahol az utolsó év második felében szalagot
tûztek a végzõsök ruhájára. A tenyérnyi nagysá-
gú, zöld árnyalatú szalagot viselõ diákokat fák-
lyásmenet kísérte a városkapuig. Ott azután ki-
rugdalták õket a kapun, jelezve, hogy iskolai pá-
lyafutásuk véget ért. A ceremóniát a helyi vigadó-
ban rendezett bál zárta. 

Az igazgató asszony köszönetet mondott a kosz-
tolányis szülõknek az iskolával való együttmûkö-
désért és az anyagi áldozatokért, majd jelképesen
útjukra bocsátotta az érettségizõket. A végzõsök-
tõl a latinból származó valétás kifejezéssel búcsú-
zott, amely magyarul így hangzik: Élj boldogul!

A szalagavató bál megnyitását követõen
Sediánszky János alpolgármester köszöntötte a
diákokat. Személyes hangú beszédében saját él-
ményeit idézte, újra átélve a Petõfi Gimnázium-

ban töltött éveket, és az érettségit, amelyen a
nagyhírû Öveges professzor elnökölt. Emlékei
nyomán megelevenedett a tánciskola, amely épp
úgy hozzátartozott a háború utáni
esztendõk diákéletéhez, mint a reg-
geli ima a Krisztinavárosi temp-
lomban. 

A 11-dikesek nevében Drahos
Zsófi és Molnár Gábor mondott
humorral átszõtt búcsúztatót. Vi-
dáman említették, hogy a 11. osz-
tály nem felejt! Nem felejtik el,
hogy 9-dikben fél lábon kellett áll-
niuk a gólyabálon, és nem felejtik a
sportnapon rájuk kényszerített
„gyilkos” kidobóst sem. Számukra
mégis furcsa, hogy a nagyok elmen-
nek, és szívbõl remélik, hogy a kö-
zös élmények mindenkiben meg-
maradnak. Ezen a különleges es-
tén szeretnék ellesni végzõs társaik-
tól a keringõ alaplépéseit.

Az ünnepi beszédek után Nagy Gábor tanár úr
vezetésével elõbb a 12. a. osztály, majd dr. Miléné
Papp Ágota tanárnõvel az élen a 12. b.-sek vonul-
tak a színpadra.

A szalagtûzés szertartása következett; az elsõ
szalagot az igazgató asszony az osztályfõnökökre
tûzte. A fekete kosztümös lányok és öltönyös fiúk
egy-egy maguk választotta könnyûzenei részlet be-
játszása közben kapták meg a gimnázium „2006-
2010” feliratú kitûzõjét. 

A végzõsök búcsúbeszédeikben kedvesen, sze-

mélyre szólóan, néhol az órákon lejegyzett, szálló-
igéket, „aranyköpéseket” idézve köszönték meg
tanáraik munkáját. Az iskola zászlajára elõbb

Vincze Andrea és Kovács Levente, majd Abubo-
ud Anett és Tunyogi Dániel Bendegúz kötött sza-
lagot.

Az immár hivatalosan is búcsúzó diákokat elsõ-
ként a kibõvített TanárRock együttes lepte meg
ajándékprodukcióval. Az iskola pedagógusaiból
álló zenekar az elsõ tanítási napról írt szerzemé-
nyét adta elõ. Nagy sikert aratott a két osztály mo-
solyalbum-vetítése, hiszen a nézõk elõtt villám-
gyorsan lepergett az „ilyen volt, ilyen lett” évekig
tartó, hosszú folyamata.  
A 12-dikesek Erkel zenéjére bemutatott palotása
már a valódi bál kezdetét jelezte. A 12. a. indiai
táncot lejtett a Gettómilliomos címû film zenéjé-
re, míg a b osztály az 1920-as éveket idézve
charlestonozott. A két 11-dik osztály sem akart
kimaradni a táncos búcsúztatásból, õk is bemu-
tatták osztálytáncukat. A végzõs osztályok elegán-
san adták elõ standardtáncukat, és a sikerre való
tekintettel dupláztak is. A hivatalos program
után eljött az össztánc ideje, amikor frakkos fia-
talemberek kérték fel az édesanyjukat, és nagyes-
télyis lányok forogtak az édesapjukkal.

R. A.

Színházban báloztak a kosztolányisok  

Felhívás tehetséges tízéveseknek
A Kosztolányi Gimnázium (1012 Budapest, Attila út 135.) felvételt hirdet negyedikes tanulók részére nyolcosztályos
gimnáziumi osztályaiba. Intézményünk széles körû mûveltséget nyújt sok területen. Felkészít a továbbtanulásra, vala-
mint az érettségi utáni munkavállalást lehetõvé tevõ ismeretekkel és képességekkel látja el a tanulókat. 

Minden I. kerületi tanulót felveszünk!
Emelt óraszámú oktatást biztosítunk humán, reál, informatika és testnevelés tantárgyakból. Testnevelés keretében

úszás, judo és néptánc választható ingyenesen. A magas szintû idegen nyelv oktatást korszerû nyelvi labor is szolgálja,
tantermeink többségében pedig lehetõség van a legkorszerûbb, interaktív táblás oktatásra is! 

Jelentkezés: 2010. február 17-ig. Szülõi tájékoztató értekezlet: 2010. január 18. 17.00 órakor.
Ingyenes elõkészítõ foglalkozások idõpontja: 2009. dec. 5., 12., 2010. január 9., 16., 23., 30., febr. 6., 13., 20.,

27. 9.00-11.00 óráig. Telefon: 375-2282. Kosztolányi Dezsõ Gimnázium

Az I. kerület Iskola utcai Csiribiri Családi Napközi, 

felvételt hirdet 
2-7 éves gyermekek részére.

Kis létszám, családias környezet, ételallergiás 
gyermekeknek, rugalmas idõbeosztás,
kézmûveskedés, sok mozgásos játék. 

Elérhetõség: Széman Rita, 06-30-538-3935

Jótékonysági vásár a Gundelben 

A jubileumi ünnepség keretében iskolatörténeti kiállítás nyílt régi könyvekbõl, szemléltetõ eszközökbõl
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Babits Mihály elsõ fõvárosi köztéri szobrát egy évvel ezelõtt állíttatta
a Budavári Önkormányzat a Krisztinavárosban, a Vérmezõn. A köl-
tõfejedelemre emlékezve Nagy Gábor Tamás polgármester koszo-
rút helyezett el a szobornál. A polgármester elmondta, hogy egy-egy
köztéri szobor állítása olyan közösségi esemény, amelyre érdemes
emlékezni és emlékeztetni. Ezért is tervezi az Önkormányzat vezeté-
se, hogy egy kiadványt jelentet meg az 1990 óta a kerületben felállí-
tott köztéri alkotásokról – tette hozzá dr. Nagy Gábor Tamás.   

Babits Mihály szobrát - amely Marton László Kossuth- és Munká-
csy-díjas, Budavárért Emlékéremmel kitüntetett szobrászmûvész al-
kotása - a Budavári Önkormányzat a költõ születésének 125. évfor-
dulójára állíttatta. A szobrot Babits Esti kérdés címû verse ihlette. A
Babits-szobor közelében található az az idézet-fal is, amelyre Buda-
vár díszpolgárai és a Budavárért Emlékéremmel kitüntetettek szá-
mára kedves Babits-idézetek kerültek fel.

A költõfejedelem 1931 májusától haláig a Krisztinavárosban la-
kott, egykori lakóházait (Attila u. 133., Attila u 103., Logodi u. 31.)
emléktábla jelöli, amelyet szintén a Budavári Önkormányzat állított
a tavalyi évben.  

Akik megtekintik a Várnegyed Galéria november 17-én megnyílt
kiállítását, azok számára többé nem titok, hogy mi a közös az állat-
kerti elefántházban, a New York palotában és a Ferihegy I. repülõ-
tér fogadóépületében. (Ha olvasóink esetleg nem jutnának el a tár-
latra, gyorsan eláruljuk: mindhárom felújított épület Europa
Nostra-díjat kapott.)

A Budapesti Városvédõ Egyesület kétnyelvû (magyar-angol) ván-
dorkiállítása a hazai építészet nemzetközi díjjal elismert felújítása-
it, rekonstrukcióit mutatja be. A 25 éve létrehozott,
holland székhelyû szervezet olyan beruházásokat érté-
kel, amelyek egy korábban épült, jelentõs szakmai érté-
ket képviselõ ingatlannak – megõrizve annak esztéti-
kai jellegzetességeit – visszaadja eredeti szerepkörét,
vagy új funkcióval ruházza fel. A galériában látható szí-
nes tablókon a fotók mellett rövid tájékoztatást ka-
punk az épületek történetérõl, tervezõirõl, valamint a
helyreállítás menetérõl. A bíráló bizottság bizonyos
esetekben – például a Ganz Villamossági Mûvek átala-
kítása nyomán épült Millenáris Park pályázatában – az
újszerû építõanyagokat és színeket értékelte, máskor –
a Kodály körönd felújításánál – éppen az eredeti
anyaghasználatot és az új „digitális orthofotós rekonst-
rukciós technológia” alkalmazását díjazta. Nyomon
követhetjük többek között az angol nagykövet által kez-
deményezett városligeti körhinta „feltámadását”, a
Hauszmann Alajos által tervezett New York Életbiztosító Társaság
épületének rekonstrukcióját, és az 1896-ban – eredetileg kabaré-
nak épült – Uránia mozi felújítását. Ez utóbbi 1899-ben került az
Uránia Tudományos Társaság tulajdonába, és 1917 óta vetítenek
benne filmeket. 

Az állatkert elefántházát, és a hozzá tartozó minaretet több mint
másfélszáz éve építette Neuschlosz Kornél. A díjazottak között
akad klasszicista és szecessziós épület is, mint Barabás Miklós festõ-
mûvész egykori kúriája – a Barabás Villa – a szõlõskertekkel övezett
Városmajorban, illetve a Lajta Béla tervezte Új Színház. A „legmo-
dernebb” építészeti alkotás a Ferihegyi repülõtér 1940-ben átadott
terminálja, amely ugyancsak a közelmúltban nyert új külsõt. 

Az Európa Nostra díjas projektek kollekcióját a galéria kisebbik

termében Thaler Tamás Várnegyedben készült, hangulatos fotói
egészítik ki.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntõjében úgy fogal-
mazott, hogy Budapest emléknapja (1873. november 17-én ezen a
napon mondták ki Pest-Buda-Óbuda egyesülését) nem csupán a
kiállítás megnyitására jó apropó, hanem arra is, hogy a városlakók
figyelmét felhívják az értékmegõrzõ szemléletre. Az I. kerület sze-
rencsés sajátossága, hogy ennek a vidéknek nemcsak az épített, ha-

nem a természeti örökségbõl is jutott. A polgármester ezt követõ-
en 19. századi külföldi utazók Budára vonatkozó feljegyzéseibõl
idézett. Valamennyien nagy jövõt jósoltak a városnak. 

Dr. Nagy Gábor Tamás úgy vélte, az utcákon járva sokaknak fel-
tûnik, hogy akiken az értékmegõrzés múlik, nem jól teszik a dolgu-
kat. Máig megoldatlan a Várbazár és a Szent György tér rendezése.
Szerencsére hosszú már az a sor is, amellyel a már elvégzett munkát
tartják számon. Talán még megérhetjük, hogy Budapest újra olyan
lesz, mint a századfordulón – zárta köszöntõjét dr. Nagy Gábor
Tamás.

Ráday Mihály, a Budapesti Városvédõ Egyesület elnöke az érté-
kek pusztulása kapcsán megjegyezte, hogy nálunk „szokás sajátma-
gunk lerombolása”. Kevésbé ismert tény, hogy Buda ostroma után
Savoyai serege szinte teljesen kifosztotta az országot. Ugyanez tör-
tént 1945-ben is. Az épített örökségnek az államosítás is sokat ár-
tott, mert nem tesz jót, ha a dolgoknak nincs gazdája. A rendszer-
váltás után nem dolgoztak ki a külföldi példákhoz hasonló ösztön-
zési rendszert. Törvényben kellene szabályozni, hogy aki felújít és
karbantart egy ingatlant, az adókedvezményt kapjon. Az Európa
Nostra szervezet bízik a példa erejében, és olyan projekteket díjaz,
amelyek a felújítás és az újrahasznosítás mintái lehetnek – zárta
megnyitóbeszédét a városvédõ televíziós szerkesztõ. a.

Húsz éve halt meg 
Márai Sándor
Ha volt magyar író, akinek életformája, világnézete, erkölcse
maga az irodalom volt, akkor az csak Márai Sándor lehetett.
Az írás volt élete értelme, az a szerves rend, amely minden egyé-
ni és közös törekvést összefog. A régi humanisták becsülték
úgy az írott szót, mint õ. Talán ezért lehetett, hogy elsõ meste-
rének Goethét tartotta, és késõbb Kosztolányiért és Krúdyért
lelkesedett.

Nehéz és vészterhes korban élte le hosszúnak mondható éle-
tét. Egyidõs volt a 20. századdal. A világháború kitörése napok
alatt elsöpörte a hagyományokat és az értékeket; a vereség pedig
elsodorta Márai szülõföldjét. A béke örökségeként Európa
nagy részén zsarnoki rendszerek vették át a hatalmat. 1945-tõl
már belsõ emigrációban élt, 1948-tól örökre búcsút mondott
hazájának. Olaszországban és az Egyesült Államokban, végül a
kaliforniai San Diegóban töltötte a számûzetés évtizedeit.
Magyarországra mindig féltõ gonddal tekintett, de engesztelhe-
tetlen maradt a parancsuralom elutasításában és bírálatában.

Utolsó könyvében, naplóinak kötetében már nemcsak a ma-
gyarság, hanem az egész emberiség végpusztulásáról szõtt láto-
mását fejezte ki. Talán e rémálmok miatt fordította önmaga el-
len (1989-ben) a fegyvert, hogy lezárja életét. Az elmúlt 20 esz-
tendõ bizonyította: fölmagasodott elõttünk egy kivételes élet-
mû, egy, a magyar irodalom legnagyobbjai közül! Sugárzik egy-
re nagyobb fénnyel.

Az évforduló gazdag kínálatából kiemelkedik a Magyar Napló
Márai Közép-Európában címû összeállítása. Radu Ciobanu ro-
mán író, Sava Babic szerb mûfordító, Marta Pato cseh irodal-
már, Teresa Worowska lengyel fordító emlékezik... Azt is meg-
tudjuk, hogy Peter Juscak kezdeményezésére, Márai Sándor, a
diktatúrák esküdt ellensége címmel nemzetközi konferenciát
rendeztek a PEN Klub Szlovákiai Központja, a Prágai Szlovák
Klub, a Szlovákiai Írók Közössége, a Kassai Bocatius Könyvtár
és Szlovákiai Kulturális Minisztériuma támogatásával. (A kon-
ferencia anyagából összeállított kötet magánkiadásban jelent
meg.)

A Nap Kiadó gondozásában megjelent gyûjtemény (Menny-
bõl az angyal) méltó tisztelgés a nagy író emléke elõtt. Az elsõ fe-
jezet Márai indulását idézi fel; a következõ talán leghíresebb-
nek mondható regényét, az Egy polgár vallomásait veszi górcsõ
alá. 1943-tól írt naplót, amely kortörténeti (és ön)értelmezés is,
egy rendkívül érzékeny emberre enged következtetni. Az egyik
legkényesebb téma Márai kapcsán 1948-as emigrációja. Azt,
hogy milyen belsõ küzdelmek árán jutott erre a döntésre, töb-
ben is megfogalmazzák, és arról is olvashatunk, milyen szeretet-
tel emlékezett az író Budára, az ott eltöltött termékeny idõre, a
kora reggeli képre: kinézett a Várra, s látta lobogni zászlónkat,
tudta, él Magyarország! F. F. L.

Magyar nyelvemlékek
„Látjátok feleim...” - címmel legbecsesebb nemzeti ereklyéin-
ket mutatja be a Széchényi Könyvtár. Nyelvemlékeink ritka
gyûjteménye a Tihanyi alapítólevéltõl az 1530-as évekbeli re-
mek kódexekig. A múlt megidézésén túl az a cél vezette a ren-
dezõket, hogy mûvelõdéstörténetünket - fõleg a fiatalok - meg-
ismerjék és újragondolják.

Hatalmas idõszeletet, félezer évet ölel át a tárlat: a latin nyel-
vû oklevelek magyar töredék-mondatait, egészen a minden-
napok írásbeliségéig. Mennyi féltett kincs, jeles férfiak, királyi
kezek érintette ritka kötetek, tört pergamen lapok.

Madonna gyerekkel címû szobor fogadja a látogatót. Az arc
törött, a kisdedet tartó kéz is. A fájó hiányt pótolja a valóság:
kisfiát álomba ringató anya áll mellettem. Az államalapító
Szent István király és Gizella királyné képe az 1031-ben hímzett
koronázási paláston. A töredezett, ragasztott és sok helyen
megvarrt Tihanyi alapítólevél (1055), egy térkép az erõs sziklá-
ra épült városról; vitrinben Anonymus: Gesta Hungaroruma.

Lélegzet visszafojtva jár-kel az ember a mély csöndben, a visz-
szapergetett messzi századokban, a korhû tárgyakkal ékesített
falak között. Máris itt van a legkorábbi - fennmaradt - magyar
nyelvû szöveg: a Halotti beszéd és könyörgés (1195). Az értel-
mezés kemény mondatai: „Látjátok feleim, szemetekkel, mik
vagyunk: bizony por és hamu vagyunk...”

A második terem boltívei alatt, a magyar nyelvû kódexiroda-
lom (1440-1530) megmaradt darabjai. Középen két ódon-szép-
ségû könyv. A Jókai-kódex: a legkorábbi könyvünk, rövid törté-
netekkel Szent Ferenc és társai életébõl. A másik a Jordánszky-
kódex: az Ószövetség elsõ hét könyvével, és a teljes Újszövetség-
gel. Nagy Szent Gergely pápa szobra fából (1477), a kassai temp-
lom fõoltáráról, a Miatyánk felnagyítva, remek kalligrafikus be-
tûkkel.

Bizony felsorolni is hosszú lenne a ritka kincseket, foszló le-
veleket, imakönyveket... Eligazodni Magyarország elsõ nyom-
tatott térképén, megkeresni eleink porlepte lábnyomát.

A következõ nagyobb részek a magyar nyelvû irodalom az
önállósulás útján, s az írott magyar nyelv mindennapi haszná-
latban gyûjtõcímeket viselik. Gyönyörû fatáblás prédikáció-
gyûjtemények, a konvent pecsétje, síremlék-töredékek, olajfest-
mény: A Napba öltözött asszonyról (1520); egy díszes ereklye-
tartó házi oltár, mondhatni „modern” triptichon az 1440-es
esztendõkbõl. Másfél óra után, a Nyulak szigeti domonkos ren-
di apácák törékeny könyveivel búcsúzom. Fáradtan, de valami
elmondhatatlan lelki gazdagsággal.

Nyelv. Emlék. Teremtés. A magyar nyelv évéhez kapcsolódóan,
a hatalmas tárlat kiegészítéseként Kazinczy Ferenc emlékéhez il-
leszkedõ kamara kiállítás is látható 2010. február 28-ig a könyvtár
kézirattárában. Az értõ szeretettel összeállított válogatás a Ka-
zinczy-ereklyéken keresztül mutatja föl a nagy nyelvújító és a
nyelvemlékek viszonyát. Okulásra és épülésre az új évszázadban.

F. 

Új kiállítás a Várnegyed Galériában
December 16-án 17 órakor Agárdy Gábor emlékkiállítás nyílik a Várnegyed
Galériában (Budapest, I., Batthyány u.67.)A kiállítást megnyitja:Verecky
András lelkész. Közremûködnek: Kubik Anna színmûvész és Puskás Eszter,
aki örmény népdalokat ad elõ. A kiállítás alatt Agárdy Gábor filmjeit te-
kinthetik meg az érdeklõdõk. 

Magyar épületek – európai díjak

Koszorúzás Babits Mihály szobránál  

Telt házas adventi koncertet tartott a
Misztrál Együttes és Sudár Annamária no-
vember 29-én a Városházán. A Várakozás
zsoltára címû mûsorban szépirodalmi rész-
letek, megzenésített versek és népdalfeldol-
gozások segítségével a mindannyiunk életé-
ben közös, hétköznapi értelemben vett vá-
rakozásról, és az adventi idõszak befelé for-
duló figyelmérõl, a hûvösödõ, színeit és fé-
nyét vesztõ napok csendjében megszületõ
reményrõl szóltak az elõadók. Az elõadást
megelõzõen dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester és Verdes Miklós görög katolikus pa-
rókus köszöntötte a megjelenteket adventi
gondolatokkal.

A Budavári Önkormányzat hagyomá-
nyos adventi koncertsorozata december 6-
án folytatódik a Purcell Kórus és az Orfeo ze-
nekar mûsorával – az esten Bach-mûvek
csendülnek fel Vashegyi György vezényletével.
December 13-án a Bolyki Brothers karácso-
nyi koncertjét hallgathatja meg a közönség,
míg advent negyedik vasárnapján, december
20-án „Feljött immár a csillag" címû mûsorá-
val Budai Ilona népdalénekes és a Vikár Béla
népdalkör lép fel. A koncertek helyszíne a
Budavári Önkormányzat Városházájának

aulája, a kezdési idõpont mindegyik alkalom-
mal 16.00 óra. A belépés ingyenes.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Vá-
rosházán korlátozott számban tudnak ven-
déget fogadni. Ezért a szervezõk arra kérnek

mindenkit, hogy a nagy érdeklõdésre való
tekintettel részvételi szándékukat elõzetesen
jelezzék a 458-3007-es telefonszámon vagy a
dudas.dorottya@budavar.hu e-mail címen. 

- d - 

Adventi koncertek a Városházán  



Rendõrségi szempontból meglehetõs nyugalomban telt
az elmúlt két hét. Rablás, vagy más erõszakos bûncselek-
mény nem történt, ezúttal pedig a trükkös tolvajok is el-
kerülték a kerületet. Mindez azonban nem jelenti azt,
hogy a jövõben nem jelennek meg újra az álrendõrök, az
ál víz-, gáz- és villanyszerelõk, illetve a magukat az ön-
kormányzat munkatársainak kiadó csalók. Dr. Kesztyûs
Rudolf ezredes éppen ezért fokozott odafigyelésre inti a
polgárokat. A kerületi kapitányság vezetõje kéri a lakos-
ságot: idegent soha ne engedjenek be lakásukba. Ha a
bebocsátást kérõ valamelyik közmûvállalatra, vagy a
rendõrségre hivatkozik, kérjék el fényképes igazolványát
és egy vonalas telefonszámot, ahol személyazonosságát
ellenõrizi tudják. Amennyiben erre nem hajlandó, vagy
mobil telefonszámot ad meg, hívják azonnal a rendõrsé-
get. Különösen az ünnepek elõtt gyakori, hogy a bûnözõk
segély ígéretével csalnak ki pénzt az idõsektõl.

A kapitány nyomatékosan felhívja a lakosság figyel-
mét arra, hogy az önkormányzat munkatársai személye-
sen nem visznek adományokat vagy pénzbeli támoga-
tást a segélyezettek vagy a nyugdíjasok címére. Aki ilyen
indokkal csenget be a lakásokba, valószínûleg ártó szán-
dékkal keresi fel az idõseket, ezért semmiképpen ne en-
gedjék be, egyúttal haladéktalanul hívják a rendõrséget. 

Biciklitolvajt fogtak
Összehangolt nyomozás eredményeképpen, egy va-
gyon elleni bûncselekmények miatt tizenhét alkalommal
büntetett kerékpártolvaj került rendõrkézre. A hajlékta-
lan V. J. egy Márvány utcai üres telken húzta meg magát,
a rendõrök elõl azonban nem sikerült eltûnnie. A kerüle-
ti kapitányság embereinek ugyanis sikerült felkutatni
búvóhelyét, ahol két darab, többszázezer forint értékû
biciklit is lefoglaltak. Mikor kérdõre vonták a kerékpárok
eredetét illetõen V.J. csak annyit mondott, hogy „hozzá-
gurultak”. A rendõrség kéri mindazokat, akiknek a kö-
zelmúltban ellopták a kerékpárját, hogy hívja az éjjel-
nappal elérhetõ 457-5612 számon a kerületi kapitány-
ságot. 

Lopott bankkártyák hajléktalanoknál
Közös akciót tartottak a kerületi rendõrök és a BRFK
szakcsoportjának munkatársai.  Az aluljárókra is kiterje-
dõ ellenõrzés során, a Batthyány téren hajléktalan sze-

mélyeknél feltehetõen lopott bankkártyákat találtak.
Dr. Kesztyûs Rudolf az eset kapcsán felhívja a figyelmet:
az ünnepek alatt várhatóan jelentõsen megnõ a tömeg-
közlekedési eszközökön, illetve a nagyobb forgalmat bo-
nyolító üzletekben és bevásárlóközpontokban „dolgozó”
zsebtolvajok száma. Az áldozattá válás elkerülése érde-
kében bankkártyánkat lehetõség szerint tartsuk kabá-
tunk belsõ zsebében, a PIN kódot pedig soha ne írjuk fel
könnyen látható helyre.

Taxizott, de nem fizetett
A véletlenek furcsa játéka is közrejátszott abban, hogy
végül rendõrkézre került egy trükkös csaló. A külföldi
állampolgárságú férfi november 20-án rendelt taxit,
majd miután a város több pontját érintette, a Várba vi-
tette magát, ahol a 30 ezer forintos viteldíjat hátra-
hagyva egyszerûen eltûnt. Két nappal késõbb azonban
már nem volt lehetõsége a menekülésre, miután sze-
rencsétlenségére az egyik vári hotelhez rendelt taxija
éppen az volt, amelyiket korábban fizetés nélkül ottha-
gyott. Mint kiderült, a férfinek korábban több alkalom-
mal meggyûlt a baja a törvénnyel. Ezúttal sem kerülte el
a felelõsségre vonást, ügyét gyorsított eljárásban tár-
gyalta a bíróság, mely három év próbaidõre bocsátotta. 

Változások a szabálysértésekrõl szóló 
kormányrendeletben
Módosította a kormány a feloszlatott társadalmi szerve-
zetek tevékenységében való részvétel büntethetõségét.
Ennek értelmében, aki a bíróság által feloszlatott társa-
dalmi szervezet jogellenesnek nyilvánított tevékenysé-
gét folytatja 100 ezer forintig, aki további mûködésében
részt vesz ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújt-
ható. Akár ötvenezer forintos bírság is kiróható az ellen,
aki nyilvános rendezvényen a feloszlatott szervezet
egyen-, illetve formaruháját, vagy arra erõsen hasonlító,
jellegzetes formai jegyeit megtartó ruhát visel. A sza-
bálysértési eljárás lefolytatása a rendõrség feladata.

Életbe lépett a távoltartás intézménye
Hatályba lépett a távoltartásról intézkedõ 2009/LXXII.
törvény. Ennek értelmében a rendõrség a bírósággal kö-
zösen haladéktalanul fellép az erõszakosan viselkedõ
hozzátartozóval szemben.
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KKéékk  hhíírreekk
Budavári Mûvelõdési Ház
(Budapest, I., Bem rkp. 6.)
IIddõõsseekk  hheettee  

December 14. kedd 10.30 óra: Chopin mazurkák,
noktürnök és keringõk. Közremûködik: Balázs János
zongoramûvész

December 15. kedd 10.30 óra: Benyik Béla: Kará-
csonyi mese Herendrõl

December 16. szerda 14.00 óra: „Légy boldog és él-
ni siess…” - tárlatvezetés a Tabán Múzeumban.

December 17. csütörtök 10.30 óra: Itt van már Kará-
csony - Az 5 éves Irka Kör ünnepi megemlékezése.

December 18. péntek 14.00 óra: Clara - színes, fel-
iratos, német-magyar-francia játékfilm. Helyszín: Tabán
Mozi (Krisztina körút 87-89.). A programok ingyene-
sen látogathatók!

December 19. 16.00 óra: Új csillagnak új Királya -
mese és muzsika a kis Jézus születésérõl. A Parasztbiblia
gazdag népmese és legenda gyûjteményét felhasználva
jött létre az „Új csillagnak új Királya” címû hangoslemez
és koncert összeállítás, mellyel Terescsik Eszter színmû-
vész és Navratil Andrea népdalénekes közösen szeretné
felidézni a régmúlt idõk fonó és guzsalyas hangulatát,
ahol a falu apraja nagyja összegyûlt, hogy hallgassa az
adott ünnephez, jeles naphoz kapcsolódó történeteket,
dalokat. Az advent idején életre keltett mesék és énekek
varázsos ereje megidézi a karácsonyi ünnepkört, Jézus
születésén át a Szent Család meneküléséig. Az egy órás
elõadás egyszerre nyújt vidám perceket ízes humorával,
és különleges hangulatával, tartalmával segít ráhango-
lódni a karácsony méltó megünneplésére. Közremû-
ködik a Kobzos Együttes, meghívott vendégmuzsikus
Bese Botond. www.kobzos.com Belépõ: felnõtteknek
800 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 500 Ft.

Várbarátok Köre
(Litea Könyvszalon, Budapest I., Hess András tér 4.)

A Várbarátok Köre legközelebbi összejövetelére de-
cember 14-én hétfõn 17.00 órakor kerül sor. Mennyei
poggyász címmel Sudár Annamária és Szabó András
adja elõ ünnepi  mûsorát a magyar nyelv éve alkalmá-
val. Vendégek: Matula Ágnes a Duna TV és Kövesdy
Zsuzsanna a Magyar Rádió szerkesztõje. Minden érdek-
lõdõt szeretettel várnak. 

Karácsonyi hangverseny a zeneiskolában 
A Farkas Ferenc Zeneiskola karácsonyi hangver-

senyre várja a kerület lakóit december 19-én, szomba-
ton 19.30-ra a Havas Boldogasszony Plébániatemp-
lomba (I., Krisztina tér). Részletes felvilágosítás: 06-
1/375-0372 vagy a honlapon: www.farkasferenc-
zeneiskola.hu. A zeneiskola bérletes hangversenysoro-
zata 2009. december 3-án indult. A bérletek az iskola
központjában átvehetõk.

Magyar Emlékekért 
a Világban Közhasznú Egyesület
(Budapest, I. Szentháromság tér 6., Corvin terem)

December 15. (kedd) 18.00 óra: Messzire szakadt
magyarok karácsonya (V.). Távoli népek és távoli ma-
gyarok karácsonya. Elõadók: dr. Kubassek János, a
Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, dr. Jouseff Khail a
Magyarországi Kopt Ortodox Egyház vezetõje. Közre-
mûködik Bánffy György Kossuth-, és Jászai-díjas szín-
mûvész.

Országos Mezõgazdasági Könyvtár
(Budapest, I., Attila út 93.)

Resánszky Mária festõmûvész kiállítása megtekint-
hetõ december 31-ig, hétköznap 9-18 óráig, hétvégén
10-16 óráig.

Anno Mesebolt
(Budapest, I. Krisztina tér 7.)
GGyyeerreekkpprrooggrraammookk

December 8. 17.00 óra: Cserépfestés – Luca-búza
ültetése.

December 9. 17.00 óra: HangSzó beszéd – Játékos
anyanyelvi fejlesztés.

December 10. 17.00 óra: Csörgõ, harang készítése.
December 11. 18.00 óra: Kiállítás megnyitó Kállai

Nagy Krisztina a Mesélõ Biblia címû könyvének képeibõl.
December 12. 10.00-12.00 óra: Gyöngyfûzés.
December 15. 17.00 óra: Mécsestartó és más üveg-

díszek festése.
December 16. 17.00 óra: HangSzó beszéd – Játékos

anyanyelvi fejlesztés.
December 17. 17.00 óra: Csillagok, ünnepi díszek

készítése.
December 22. 17.00 óra: Ajtó-és ablakdísz készítése

természetes anyagokból.
A kézmûves foglalkozások ára 1000 Ft gyereken-

ként, a zenés foglakozásoké 1400 Ft gyerekenként.
(Testvérkedvezmény és bérlet kapható.)

Várfok Galéria-Várfok terem
(Budapest I., Várfok u. 14.)

Csoportos tárlat Akt, csajok címmel. Kiállító mûvé-
szek: aatoth franyo, Sara Berti, Csiszér Zsuzsi, Gyõrffy
László, Herman Levente, Ray Monde, Szirtes János.

Várfok Galéria-XO terem
(Budapest, I., Várfok u. 11.) 

Csiszér Zsuzsi: Dilemmák. A Várfok Galéria kiállításai
2010. január 9-ig látogathatók. Nyitva tartás: kedd-
szombat 11-tõl 18 óráig.

Lánchíd Kör
(Budapest, I., Dísz tér 8.)

December 9. (szerda) 16.00 óra: Adventi délután a
Sissi étteremben. Közremûködnek a Budavári Általános
Iskola tanulói és Ferencz Éva énekmûvész.

Magyar Nemzeti Galéria
(I., Budavári Palota C épület)

Késõ barokk impressziók – kiállítás Franz Anton
Maulbertsch és Josef Winterhalder képeibõl. A tárlat
megtekinthetõ: 2010 február 28-ig. 

Duna Televízió székháza
(Budapest, I., Mészáros u.48.)

Plugor Judit festõmûvész Bohóc az ablakban címû ki-
állítása megtekinthetõ december 11-ig. 

Pataki Mûvelõdési Központ
(1105 Budapest, Szent László tér 7-14.)

Benkõ Cs. Gyula Ferenczy díjas festõmûvész, terve-
zõmûvész 50 éves alkotói pályáját bemutató kiállítás
megtekinthetõ december 11-ig, keddtõl vasárnapig 10-
18 óra között. 

PPrrooggrraammookk

Krisztina Welnessben várjuk a kisgyerekes családokat, gyerekeket, 
babaúszás, gyermekúszás céljából.

Foglalkozásaink: baba-mama úszásoktatás 2 éves kortól, csoportos úszásoktatás, egyéni 
úszásoktatás, védõnõi tanácsadással. Rendezvények, szülinapi partik rendezése hétvégeken.

www.ababauszas.hu 
ababauszas@t-online.hu

0066--3300--661111--77663399

CCíímm::  
1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43. 

(bejárat a Hotel Mercure Buda jobb oldalán
az utcáról, a Déli pályaudvar mellett)

ARANYBABA ÚSZÓ-SULI

Október óta helyi szervezet képviseli a Bel-budai kerék-
párosok érdekeit. A civil szervezõdés célja, hogy az ön-
kormányzatokkal együttmûködve hozzájáruljon a vá-
ros - és emberbarát biciklis közlekedés elterjesztéséhez.

Baki Ádám a Bel-budai területi szervezet vezetõje a
Várnegyednek elmondta, hogy az I. kerület vi-
szonylag jól kerékpározható, a legnagyobb gondot
a fedett biciklitárolók hiánya jelenti. Kedvezõ dön-
tésnek tartják, hogy a Lánchídon néhány hónapja
napközben már engedélyezett a kerékpározás,
amit szeretnének az Alagútra is kiterjeszteni. Az I.
kerületben kiemelt kérdés a felsõ rakpart járdáján
vezetett kerékpárút, amely a megnövekedett ke-
rékpáros forgalom elvezetésére már nem alkalmas.
Mára a mindenféle elválasztás nélküli, keskeny és
rossz burkolatú járda folyamatos konfliktusok
színhelye lett. A Kerékpárosklub keresi azokat a
megoldásokat, melyek egyszerre tennék lehetõvé a
nyugodt sétálást és a biciklisek gyors haladását. E
mellett a döntéshozóknál kezdeményezni fogják a
helyi kerékpárosok által összeállított potenciális
veszélyforrások felszámolását, és külföldi példák
alapján javaslatokat tesznek a kerékpárbarát közle-
kedéstechnikai megoldásokra. Ilyen változtatás le-
het többek között a kerület viszonylag rövid és ki-
sebb forgalmú buszsávjainak megnyitása a bringá-
sok számára, ugyanis a jelenlegi szabályok szerint
ezeken nem lehet kerékpározni. 

Kerületünk fõépítésze, dr. Aczél Péter vélemé-
nye szerint a központi városrészekben a bicikli-
sek megítélése rendkívül vegyes. Ennek okai elsõ-
sorban nem a kerékpárban, mint közlekedési esz-
közben, hanem azok használóiban keresendõk.
Különösen igaz ez az I. kerületre, ahol a lakosság
több mint fele ötven év feletti. Az idõsebb embe-
rek számára a kerékpár fokozott veszélyforrást je-
lent. Rájuk különösen vigyázni kellene, azonban
a tapasztalatok azt mutatják, hogy a biciklisek egy
része mindezt nem hajlandó tudomásul venni.
Sajnos sok a kirívó eset, egyszerûen azért, mert

még mindig sokan vannak, akik nem tanulták
meg a békés egymás mellett élés szabályait. Egyes
autósok leszorítják a náluknál „gyengébb” bicik-
listákat az utakról, míg a biciklisek lámpa nélkül,
a piros jelzést semmibe véve közlekednek, vagy
éppen a járdán száguldoznak. Dr. Aczél Péter
hangsúlyozza, hogy természetesen ezek nem álta-
lánosítható, mégis gyakorta elõforduló jelensé-
gek. Jó példája a meglévõ feszültségeknek a budai
korzó, ahol a sétáló, a Dunában gyönyörködõ
gyalogosok testi épségét veszélyeztetik a szabá-
lyokra fittyet hányó, nagy tempóban haladó bi-
ciklisek. Mivel jelen közlekedési állapotainkat, a
levegõ minõségét és az úthálózatot figyelembe vé-
ve a kerékpár sokkal inkább passzió, mint valódi
közlekedési alternatíva, ezért indokolatlan az
olyan közösségi felületek elfoglalása, mint ami-
lyen a felsõ rakparti sétány. A kerékpárosokat tö-
mörítõ civil szervezetekre éppen ezért nagy fele-
lõsség hárul, hogy példát mutatva feloldják a bi-
ciklisek, a gyalogosok, és a forgalom egyéb részve-
või között meglévõ ellentéteket. 

A Magyar Kerékpárosklub Bel-budai területi
szervezete mindenkit szívesen vár, aki bekapcso-
lódna a civil szervezet munkájába. A jelentkezése-
ket a bel-buda@kerekparosklub.hu címre várják. 

Megalakult a Magyar Kerékpárosklub
Bel-budai szervezete 

Gyalogoljunk együtt!
Folytatódnak a gyaloglótúrák a Tabáni Gyaloglók Köre
szervezésében. A javasolt programok mind a gyere-
keknek, mind az idõsebbeknek ajánlhatók. Sõt, kisebb-
nagyobb kutyával érkezõket is szívesen látnak a szer-
vezõk. A túrák továbbra is szombati napokon történnek.
Találkozó: reggel 9 óra, indulás 9 óra 5 perckor. 

Helyszín: Moszkva tér, a Hûvösvölgybe induló villa-
mos (jelenleg 61-es) megállójában. A túra útvonala
megbeszélés alapján a helyszínen kerül kiválasztásra. 

A téli idõszakban elõzetes telefonos jelentkezésre
szervezzük a túrákat. Túravezetõ: dr. Szentiday Klára,
telefon: 375-8467. Ha nem kapja a Várnegyed újságot, értesítse a terjesztõt! Telefon: 06-20-467-9352



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..°°

NNaappooss lakás eladó az Attila úton, a Horváth-kert közelé-
ben. 57 nm-es, külön bejáratú szobás, 3 francia erkélyes han-
gulatos lakás, rendezett távfûtéses ház 3. emeletén. Lift, pin-
ce van. Ár: 18,1 M Ft. Tel.: 06-20/823-0407.°°

KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget keresek
az I. kerületben. Telefon: 202-2505, mobil: 06-30-251-3800.°°

II..  NNaapphheeggyy utcában eladó 50 m2-es, 1,5 szoba+alkóvos,
jó állapotú, azonnal költözhetõ lakás. Ára: 18,9 M Ft. Tele-
fon: 06-20/987-7839.°°

BBuuddaaöörrss legszebb, zöldövezeti részén a Galagonya utcában
SÜRGÖSEN ELADÓ egy 720 nm rendezett telek, 75 nm-es
(2+1 szobás) alápincézett, tetõteres ingatlannal, mely állandó
lakhatásra alkalmas. Az ingatlant telekáron értékesítjük,
ezért BEFEKTETÉSNEK is kiválóan alkalmas. Irányár: 21 M Ft.
Tel.: 06-30/267-6378 (du. 16-20 óráig, hétvégén bár-
mikor).°°

II..  FFaazzeekkaass utca Batthyány utca sarkán 78 m2-es kertre és
utcára nézõ két szoba + hall + fél szoba erkélyes lakás tulaj-
donostól eladó. Irányár: 24 millió Ft. Tel.: 06/30-9923-136.°°

II..  AAttttiillaa úton 2,5 szoba-hallos, 94 nm-es lakás tulajdo-
nostól eladó. 2. emelet, hívólift, cirkófûtéses, 2 erkély, pince,
belsõ kert. Tel.: 06-20/973-7550.

SSüürrggõõsseenn eladó egy napos, hangulatos két szobás lakás a
Horváth-kert mellett. A lakás szép lépcsõházas, távfûtéses
ház 3. emeletén található. Pince, lift van. Közvetítõk kímélje-
nek!  16,9 M Ft. Az ár irányár! Telefon: 06-20/823-0407.

EEllccsseerrééllnnéémm várkerületi 40 m2-es önkormányzati garzo-
nomat, 1,5 szobás öröklakásra. Felújítandó is érdekel!
Telefon: 06-30/461-2140.

CCsseerrééllhheettõõ!!  EEllaaddóó!!  KKiiaaddóó!!  Attila úti 4 szobás, távfûtéses
öröklakás. Telefon: 06-30/949-1618.

II..  TToollddyy Ferenc utcában felújított, 1 szoba 2 félszobás, cirkó
fûtéses lakás eladó. Érdeklõdni lehet a 06-20/336-9969-es
telefonszámon.°°

II..  AAttttiillaa úti távfûtéses garzonlakás kiadó. 40.000.- Ft+re-
zsi. Telefon: 06-30/949-1618.

II..  kkeerrüülleett Mészáros utcában kiadó egy bútorozott 40 m2-es
felújított, alacsony rezsijû, csendes, kertre nézõ lakás, remek
közlekedéssel. Telefon: 06-70/586-9859.

EEllaaddóó a XI. kerületben, Sasadon egy 375 m2-es, 3 szintes,
exkluzív kialakítású családi ház, 701 m2-es medencés telken.
A ház 1997-ben épült. Telefon: 06-30/950-9568.

DDuunnaaii panorámás prémium lakások 450.000.- Ft/m2-tõl,
50-120 m2 nagyságúak leköthetõk a Rómain 30% önrésszel.
Telefon: 06-20/941-8633, www.kekdunahaz.hu.

II..  kkeerrüülleett Vár alatt, Szabó Ilonka utcában eladó, szép ház-
ban, jó állapotú, felújított, 2 szobás, 49m2-es, parkosított
kertre nézõ, 6m2 erkélyes, villágos, csendes, cirkós lakás. Jó
közlekedés. Tulajdonostól. Irányár: 22,5 M Ft. Telefon: 06-
30/567-3003.

AAttttiillaa úton lévõ 61 m2-es másfélszobás, központifûtéses,
utcai, nagy erkélyes, elsõ emeleti, garázzsal rendelkezõ laká-
somat eladnám, vagy nagyobbra cserélném. Telefon: 06-
30/579-3232.

II..  KKoosscciiuusszzkkóó  T. utcában eladó egy földszinti, kertkapcsola-
tos, három szobás lakás. Különösen kisgyermekes családok-
nak kedvezõ. Irányár: 20,5 millió Ft. Telefon: 06-30/3358-
999. Honlap: http://sites.google.com/site/budanlakas.

VVeevvõõtt vagy cserepartnert keresek I. Attila út 115. elsõ emele-
ti, napos, parkra nézõ, két szoba+gardrób-elõszobás, szabályoz-
ható távfûtéses, felújított 72nm-es öröklakásomra. Keresek jó
közlekedésû, budai háromszobás; felújított, hangszigetelhetõ
öröklakást tulajdonostól. Irányár: 22 millió Ft. Telefon: 06-
30/210-2451.

SSzzaabbóó Ilonka utcában 10 nm-es utcára nyíló helyiség kiadó
vagy eladó (alkalmas motorkerékpár elhelyezésére). Telefon:
06-30/332-6866.

BBeellvváárroossii 35m2-es parkra nézõ, nagy erkélyes garzon örökla-
kást, pénzt, szeretõ gondoskodással járó eltertást kínálok Vári
lakásért cserébe. Kun Antikvárium, telefon: 06-20/971-7297.

II..  BBuuddaaii várban, reprezentatív palotaépületben lévõ 127 m2-
es nagypolgári jellegû tágas 2,5 szoba hallos, szalon jellegû nap-
palival, eredeti stukkókkal díszített önkormányzati lakás örök-
bérleti joga átadó. Csereirányár: 38 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/964-7065. 

RReemmeekk ajánlat! I. Krisztina térnél 7 lakásos kertes társasház-
ban 126 m2-es, cirkófûtéses, vízórás, felújítandó, klasszikus pol-
gári öröklakás reprezentatív belterekkel, 2 erkéllyel eladó.
Irányár: 29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-
1933. 

II..  BBuuddaaii Várban 4 lakásos mûemlékházban I. emeleti, 57 m2-
es, 2 szobás, felújított, napfényes, egyedi gázfûtéses lakás örök-
bérleti joga nagy terasz használati lehetõséggel átadó. Csere-
irányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-
7065.

TTeerreemmggaarráázzss a Logodi-Mikó utca sarkán kiadó! Érdeklõd-
ni lehet a 06-30/210-7445 és a 06-20/585-7636-os tele-
fonszámokon. 

II..  BBuuddaaii Várban 46 m2-es, 1,5 szobás, jó állapotú, egyedi gáz-
fûtéses, napfényes I. emeleti önkormányzati lakás örökbérleti jo-
ga átadó. A lakás a tetõtér felé elviekben bõvíthetõ. Csere-
irányár: 13,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30/964-
7065.

II..  AAttttiillaa úton legfelsõ IV. emeleti, panorámás, 2 erkélyes, 99
m2-es, liftes, klasszikus Bauhaus-épületben lévõ, összkomfortos,
2,5 szoba hallos, kiváló elosztású öröklakás tárolóval eladó.
Irányár: 35 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-
1933. 

BBuuddaaii Várban egyedülálló kilátással a Duna felé 93 m2-es, 2,5
szoba hallos, klasszikus dongaboltozatú, cirkófûtéses önkor-
mányzati lakás örökbérleti joga + 16 m2 terasszal átadó.
Csereirányár: 45 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-1933. 

II..  BBuuddaaii  Várban kert felé nyíló I. emeleti, 68 m2-es összkom-
fortos, 2 szoba + hallos (3. szoba is kialakítható) önkormányzati
lakás örökbérleti joga átadó. A lakás a tetõtér felé elviekben bõ-
víthetõ. Csereirányár: 24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
06-30/964-7065. 

II..  BBuuddáánn a Horváth-kertnél legfelsõ emeleti 153 m2-es 1 nap-
pali + 5 hálószobás, 2 fürdõszobás, belsõ 2 szintes, 2 erkélyes, át-
riumos, összkomfortos öröklakás teremgarázzsal eladó. Irányár:
39,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203. 

II..  BBuuddáánn a Vérmezõvel szemben, modern, igényesen felújí-
tott, azonnal beköltözhetõ 1 szoba összkomfortos öröklakás be-
rendezéssel együtt eladó. Irányár: 12,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-2136, 06-30/488-2203. 

IIII..  KKuurruucclleesseenn panorámás 116 m2-es, 4,5 szobás, dupla kom-
fortos, frissen felújított öröklakás 2 nagy terasszal, garázzsal (+
3,5 M Ft) azonnal beköltözhetõen eladó. Irányár: 56,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203. 

SSzzoollggáállttaattááss

SSzzáámmííttóóggééppeeiitt otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás,
rendszertelepítés, adatmentés. Internet beállítás, ügyintézés.
Szoftver, hardver hibák javítása. Hívjon bizalommal: 06-20-
998-0798, http://www.fmrkft.hu.°°

LLééppccssõõhháázzttaakkaarrííttáásstt, gondnokságot vállal I. kerületi, számla-
képes, referenciával rendelkezõ, családos, fiatalember. Tel.: 06-
30/670-0258.°°

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06-20-9344-664,
246-9021. Elmû által minõsített vállalkozás.°

MMiinnddeenn munkát elvégzek házán, illetve a ház körül. Taka-
rítást is! Telefon: 06-70/621-6008.°°

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

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

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384,
06-20-345-9963.°°

KKõõmmûûvveess--bbuurrkkoollóó munkákat teljes körû lakásfelújítást mi-
nõségi munkával, referenciákkal, rövid határidõre vállalok.
06-30/280-7257.

GGáázzsszzeerreellééss télen-nyáron válságbarát áron! Régi és új típusú
tûzhelyek, konvektorok, gáz-vízmelegítõ készülékek, Héra ké-
szülékek szakszerû javítása, kedvezõ árakon. Szénmonoxid ér-
zékelõk kiszállítása, beüzemelése. Kedvezmény a munkadíjakból
Nyugdíjasoknak és Kismamáknak. Hívjon bizalommal: 06-70-
651-1148.

GGUUMMII--  ÉÉSS  AAUUTTÓÓSSZZEERRVVÍÍZZ,,  MMÛÛSSZZAAKKII  VVIIZZSSGGÁÁZZTTAATTÁÁSS  
AA  DDÉÉLLII  PPÁÁLLYYAAUUDDVVAARR  MMÖÖGGÖÖTTTT,,  II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..

BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  0066--2200//556655--22110055..  °°

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, ingatlanok értékbecslé-
sét szakképesítéssel, gyakorlattal, referenciával vállallom.
Kerkuska/Nagy, telefon: 06-30/977-6612.°°

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 

INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, 
PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTA JAVÍTÁST, 

VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, 
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30/251-3800. °

BBuurrkkoollóó, kõmûves, festõ szakmákban. Kissebb-nagyobb
munkát vállalok. Telefon: 06-70/621-6008.°°

TTáárrssaassáággookk,,  eeggyyéénnii  vváállllaallkkoozzóókk,,  ttáárrssaasshháázzaakk  kköönnyyvveellééssee,,
bbeevvaalllláássookk  kkéésszzííttééssee,,  tteelljjeesskköörrûû  üüggyyiinnttéézzéésssseell..  TTeell..::  0066--
3300//99331122--889944  vvaaggyy  337755--88773344..  °°

RReeddõõnnyy,,  reluxa, harmónikaajtó, szalagfüggöny, napellen-
zõ, roletta, függönykarnis, készítés, javítás. Telefon: 3564-
840, 06-30/9544-894.°°

VVeeggyyeess

BBeejjáárróónnõõii munkát vállalok, heti 2-3 alkalommal, nagy gya-
korlattal, referenciával, angol nyelvtudással. 50-es Bp-i hölgy.
Telefon: 210-2563, 06-20/591-4116.

IInnggyyeenneess pénzügyi jogsegély és tanácsadás, (bankhitel,
biztosítások és befektetések). Jelentkezni levélben: 1013
Budapest, Krisztina tér 1. vagy a honlapon: www.budaipol-
garok.hu.

AAddááss--vvéétteell

AAnnttiikkvváárriiuumm könyveket, teljes könyvtárakat, régi képes-
lapokat, vitrintárgyakat vásárol készpénzért. Tel.: 332-
0243, 06-20/9220-001.°°

GGyyûûjjttõõ, becsüs kvalitásos antik festményeket vásárol.
Hívjon bizalommal! Tel.: 06-20/572-5381.°°

KKöönnyyvv!!  Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina téri
templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtárakat, ré-
gi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levelezõlapo-
kat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-régiségeket. Díj-
talan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfizetés! Telefon/fax:
212-8909. Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-18 óráig, szombaton
10-13 óráig.°°

MMeeggúúnntt,,  kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom!
Telefon: 06-20/956-4084. Nem vagyok kereskedõ!°°

TTaannáárrii diplomával rendelkezõ régiségkereskedõk vásárol-
nak régi bútorokat, festményeket, órákat, porcelán- és egyéb
1945 elõtti dísztárgyakat, könyveket. Lomtalanítást vállalunk.
Üzlet: Budapest, I. Attila út 79. Tel.: 356-5634, 06-30/597-
5499.

BBéékkeebbeellii értékek, válságbarát árak! Órák, fali-, kar- és zseb-
órák- szakszerû javítása, adás-vétele (akár mûködésképtelent
is). 40 év szakmai tapasztalattal, antik bútorok és egyéb régisé-
gek vétele. Ingyenes kiszállás, faliórák javítás utáni helyszíni be-
állítása. 20% kedvezmény a javítások munkadíjából. Hívjon bi-
zalommal: 06-70-651-1148.

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: 06-30/222-3016.°°

SSzzaakkkkééppzzeetttt  bbeetteeggááppoollóókkéénntt  1100  éévvee  ffooggllaallkkoozzoomm  hháázzii  bbee--
tteeggááppoolláássssaall  ééss  ggoonnddoozzáássssaall  ((aa  ffüürrddeettééssttõõll  aa  2244  óórrááss  ffeell--
üüggyyeelleettiigg))..  HHaa  iiddõõss,,  bbeetteegg  sszzüülleeiinneekk  sseeggííttssééggrree  vvaann  sszzüükksséé--
ggüükk,,  ééss  ÖÖnn  nneemm  ttuudd  mmiinnddiigg  mmeelllleettttüükk  lleennnnii,,  hhíívvjjoonn!!  TTeell..::  0066--
2200//336655--22445555..°°

LLeesszzookknnaa a dohányzásról? A megoldás: szubsztancia.hu. Önér-
tékelési zavarok, szorongások, fóbiák, alvászavarok oldása reg-
resszió terápiával. Telefon: 1-785-0075, 06-30/252-9582,
szubsztancia.hu. 

KKaarrááccssoonnyyrraa ajándékozza meg szeretteit kedvezményes
masszázs bérlettel. Minden bérlethez grátisz Chi-gép kezelés,
vagy polarizáltfény terápia. Telefon: 06-1/316-3423, 06-
30/290-2655.

IIddõõss személyek ápolását, gondozását, felügyeletét vállalom,
szakirányú végzettséggel és tapasztalattal. Telefon: 213-5648,
mobil: 06-20/559-3001.

HHáázzttaarrttáássii munkát, kicsiny gyermekek szeretgetését, idõsek
gondozását vállalja erdélyi, érettségizett fiatalasszony. Gyakor-
lattal, referenciával. 1000-1300 Ft/óra. Telefon: 06-26/326-
408.

HHáázzii    segítségnyújtás otthonába! Budapest egész területén
várjuk az ellátásra szorult emberek jelentkezését, orvosi-
szociális ügyintézés, házvezetéssel kapcsolatos feladatok,
igény szerinti elvégzésére. Bizalmat köszönjük. www.micva-
haz.hu, telefon: 06-70/315-8257,  06-70/369-3647.

TTáárrsskkeerreessééss

NNee  mmaarraaddjjoonn  eeggyyeeddüüll!! Párját még ma megtaláljuk! Cronos
Buda: 06-30/60-200-94.°°

OOkkttaattááss

FFEEJJEESSTTAANNOODDAA  vállal matematika-, fizika-, és nyelvokta-
tást, alapoktól a szigorlatig. Telefon: 06-70/366-6445, 250-
2003, www.fejestanoda.atw.hu.°°

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás. Középszintû és emeltszintû
érettségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint
húszéves gyakorlat. Telefon: 213-7747, 06-20/518-2808.°°

MMaatteemmaattiikkaa--, fizika-, informatika-, kémiatanítás általános-
tól felsõfokig. Okleveles középiskolai tanár házhoz megy.
Közép- és emeltszintû érettségire felkészít. Skype: ok-tato.
Telefon: 06-20/946-7553.°°

ZZoonnggoorraaookkttaattááss kezdõtõl haladóig, gyermekek és felnõttek
részére egyaránt. Személyre szabott oktatás. Telefon: 06-
30/623-5527.

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhóósszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!
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VÁRNEGYED

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig csak személyesen a szerkesztõségben

w w w . t r o f e a g r i l l . e u

Ü n n e p i  a l k a l m a k r a  ( s z ü l e t é s n a p ,  n é v n a p ,  é v f o r d u l ó ,  k e r e s z t e l õ ,  b a l l a g á s . . . )

T O R T Á T  A D U N K  A J Á N D É K B A !
N A G Y  C S A L Á D I  A K C I Ó !

H é t v é g é n  ( s z o m b a t ,  v a s á r n a p )  g y e r m e k e k n e k  1 2  é v e s  k o r i g  i n g y e n e s *

1 0 2 7  B u d a p e s t ,  M a r g i t  k ö r ú t  2 .  ( M a r g i t  h í d  b u d a i  h í d f õ )
A s z t a l f o g l a l á s :  0 6 - 1 - 4 3 8 - 9 0 9 0 ,  0 6 - 2 0 - 9 9 9 - 7 7 0 8

* 1  f e l n õ t t e l  2  g y e r m e k n e k ,  2  f e l n õ t t e l  m a x i m u m  3  g y e r m e k n e k  i n g y e n e s !

s

s

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

ZÁR, KILINCS,
LAKAT, VASALAT

11002277 BBpp..,,  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5544..          TT..::  220011--33992288
11111177  BBpp..,,  FFeehhéérrvváárrii  úútt  2244..      TT..::  446666--55665544
NNyyiittvvaa::  HH--PP::  99--1188        SSzz::  99--1144

ÚJ!
!!

SZOMBATONKÉNT
-1100%%  !!!!!!!!!!

+SZOLGÁLTATÁSAINK:

l KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-,
speciális és mágneskulcs

l ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
l EGYFORMA ZÁRLATÚ 

ÉS FÕKULCSOS RENDSZEREK
l HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi is
l ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, 

HEVEDERZÁRBETÉTEK 
CSERÉJE ä

ÚJ!!!

TTáárrsskkeerreessõõ

EEggéésszzsséégg

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess

SSzzoollggáállttaattááss

AAddááss--vvéétteell

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi 

rendelõben az ebek mikrochippel 
történõ ellátását 

és regisztrációját önköltségi áron 
(bruttó 2200 forint) 

megkezdtük.
Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48.

Telefon: 213-6874 
Kérjük éljen a lehetõséggel! 

KKÖÖNNYYVVEELLÉÉSS,,

AADDÓÓTTAANNÁÁCCSSAADDÁÁSS,,

AADDÓÓBBEEVVAALLLLÁÁSS
KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS..

SSAASSFFIIÓÓKK  KKFFTT..
((0066--11))  220022--11116655
((0066--2200))  882233--00220077
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