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Mintegy 30 milliárd forint értékû tervezett
beruházástól vonta vissza az uniós támo-
gatást a kormány, mivel azok - jellemzõen
a projektgazdák hibájából - nem tudnak
az eredeti terveknek megfelelõen megvaló-
sulni. Véglegesen törölték a kiemelt projek-
tek közül a Palotanegyed felújítását is.
Nagy Gábor Tamás polgármester a kor-
mány kudarcának beismeréseként értékelte
a döntést. 

Összesen 335 különösen fontos, kormány-
döntést igénylõ, úgynevezett kiemelt pro-
jekt megvalósítása, illetve elõkészítése fo-
lyik jelenleg, ezek közül vont vissza 13-at a
kormány, mivel azok jó részét a projektgaz-
dák hónapok alatt sem tudták elindítani,
vagy megvalósításuk csak más tartalommal,
esetleg az eredeti tervekhez képest jóval drá-
gábban lett volna lehetséges – tudatta közle-
ményben a Kormányszóvivõi Iroda. Végle-
gesen törölték a kiemelt projektek közül a
budai Vár Palotanegyedének felújítását is; a
felszabaduló pénz jelentõs részét a kormány
a munkahelyek megmentésére csoportosít-
ja át, illetve a nemzetközi válság miatt nehéz
helyzetbe került vállalkozások megsegítésé-
re használja.

– Olyan idõszakban, amikor munka-
helyteremtésre van szükség, amikor az or-
szág vonzerejét, a turizmust, az idegenforgalmi
látványosságokat akarjuk növelni, akkor egy
ilyen intézkedés biztos, hogy nem szolgálja az or-
szág jó hírnevét és a kormány hitelességét –
mondta dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár pol-
gármestere a kormánydöntés után tartott sajtó-
tájékoztatóján. Hozzátette: a döntés helytelen,
árt az ország megítélésének, és beismerése an-
nak, hogy az elõkészítés, a kiemelt projektek en-
gedélyezési, tervezési folyamata bizony nem állt

jól, nem mûködött. A polgármester felidézte: a
kormány 2007 júliusában jelentette be, hogy a
budai Várra 10-11 milliárdnyi fejlesztési pénzt
fordít, majd 16 hónapon keresztül képtelen
volt arra, hogy engedélyezett, reális, elképzelhe-
tõ fejlesztési projekteket tegyen le az asztalra. A
tervezési és engedélyezési határidõket többször
meghosszabbították, majd a 2008 õszén kapko-
dásba, rögtönzésbe kezdtek. Novemberben ezt
elégelte meg az önkormányzat, és ezért rendelte
el a változtatási tilalmat a volt Honvéd

Fõparancsnokság és a Honvédelmi Miniszté-
rium épülettömbjére.

Ennek az épületnek a fejlesztése mintegy öt
milliárd forintba került volna. A fennmaradó
hatmilliárd forintot annak ellenére vonta el a
kormányzat, hogy – a polgármester szavai sze-
rint – lett volna hely ésszerû felhasználásra.
Példaként említette a katasztrofális állapotban
lévõ vári utakat és a Várbazár épületegyüttesét,
amelyet ma már a világ száz legveszélyeztetettebb
mûemléke között tartanak nyilván. 

Törölte a kormány a vári fejlesztéseketKezdõdik a Tavaszi Fesztivál
Március 20. és április 5. között a már megszokott gaz-
dag programkínálattal várja a kultúra barátait a
Budapesti Tavaszi Fesztivál. A fesztivál ezúttal Joseph
Haydn halálának 200. évfordulója köré szervezõdik,
az idei díszvendég Csehország. Az elsõ kerület kon-
certekkel, filmvetítéssel és kiállításokkal csatlakozik a
mûsorfolyamhoz. 

Képzelt tükrök
Ha mûvészekkel talál-
kozunk, felrémlik mö-
göttük a fölnevelõ táj,
ahol születtek, s meg-
tanulták anyanyelvü-
ket. A szülõföld szoká-
sai ott rejtõznek a moz-
dulataikban, szájuk
szögletében. Kádár
István mögött, ahogy
megszólalt, megérez-
tem az erdélyi hegye-
ket, a dolgos paraszt
õsöket, a véget nem érõ
utakat, ahol elindult if-
jan világhódítására.

Könyvek bûvöletében
Minden találkozás meglepetés. Nemcsak az ember
belsõ jellemvonásaira gondolva, hanem fizikai megje-
lenésére is, ahogy mozog, néz, fényt varázsol a szürke
hétköznapokba. Bánki Vera nyitott ajtóval vár és szív-
meleg szavakkal.

Kosárarany
Az egyetlen felnõtt Európa-bajnoki címet nyerõ férfi
kosárlabda válogatottunk kiváló játékosa, oszlopos
tagja volt Zsíros Tibor. A népszerû Zsizsi bácsi köny-
vet írt az 1955-ös kontinensbajnoki aranyról
Kosárarany címmel. Zsíros Tibort mindenhol ismerik:
ha kell felnõtt mérkõzésen ellenõr, ha szükséges után-
pótlás eseményeken bíráskodik. A fiatalok és az idõ-
sebbek körében egyaránt kedvelt, szeretetre méltó
egyéniség. Ki gondolná, hogy júniusban lesz 79 éves az
örökifjú center.
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A Corvin téri Hagyományok Háza adott
otthont a vízivárosi lakossági fórumnak. A
városrész jelenével, az elmúlt évek eredmé-
nyeivel és a tervezett fejlesztésekkel foglal-
kozó találkozón dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester mellett részt vettek a Víziváros
önkormányzati képviselõi; Király Kornél,
Majoros Sándor, dr. Pósfai Gábor, dr.
Tamási Róbert és Tímár Gyula, valamint
az önkormányzat és a kerületi intézmények
munkatársai, köztük Budavár fõépítésze dr.
Aczél Péter.

Az elsõ kerület, azon belül a Víziváros az or-
szág szíve, itt található a nulla kilométerkõ és
az országcímer, ami a földrajzi, illetve az ál-
lamigazgatásban betöltött centrális pozíciót
testesíti meg – emlékeztetett dr. Nagy Gábor

Tamás. A Dunára nézõ festett címert jóté-
kony kezek óvták meg a pusztulástól, amikor
az elnyomó hatalom utasítása ellenére nem
kaparták le, csak levakolták, így tüntetve el az
ártó szemek elõl. „Bizalom az õsi erényben”
hirdeti a címer felirata, ami ma is aktuális jel-
mondatunk lehetne. 

Bár a Víziváros a Lánchídtól a Margit hí-
dig tart, hivatalosan csak jóval kisebb része
tartozik a kerülethez. A Rákosi érában
ugyanis egyfajta helyi Trianon söpört végig a
Várkerületen, ennek esett áldozatul a
Gellérthegy és a Krisztina mellett a Víziváros
is, amikor történelmi területeinek egy részét
a második kerülethez csatolták, megbontva
ezzel az évszázados egységet. 

A folyamatosan romló gazdasági környe-
zet és a csökkenõ állami támogatások ellené-

re sikerült egyensúlyban tartani a költségve-
tést, ahogyan a korábbi években, úgy idén
sincs szükség hitelfelvételre – hangsúlyozta
dr. Nagy Gábor Tamás a Vízivárosban tar-
tott lakossági fórumon. Ehhez takarékos, kö-
vetkezetes és körültekintõ tervezésre volt
szükség, hiszen az önkormányzat már 2008-
ban is reálértéken számolva 140 millió fo-
rinttal kapott kevesebbet a kötelezõ állami
feladatok ellátására, idén pedig további 65
millió forinttal csökkent a normatíva.
Mindezek ellenére az utóbbi tíz évben közel
duplájára nõtt a kerület vagyona. A kerület
pénzügyi helyzetérõl az Állami Számve-
võszék is több helyütt pozitívan nyilatkozott,
értékelésében kiemelte, hogy kevés az olyan
önkormányzat, ahol a Budavárihoz hasonló
tervszerû gazdálkodás folyik. 

A Budavári Önkormányzat a törvényben
elõírtakon kívül számos önként vállalt fel-
adatot lát el. Folytatódik a magántulajdonú
társasházak felújításának támogatása, vala-
mint a közvilágítás fejlesztése a Budavár tí-
pusú kandeláberek telepítésével. A
Vízivárosban hangulatos kandeláberek ke-
rültek többek között a Batthyány utcába, a
Toldy utcába és a Corvin térre. Program in-
dult a kerületet elcsúfító graffitik eltávolítá-
sára, melynek keretében tavaly többek kö-
zött az Attila út és a Csalogány utca épülete-
it szabadították meg a falfirkáktól idén vár-
hatóan a Bem rakpart és a Lánchíd utca
környéke is sorra kerül. A közterületek fel-
újításakor az önkormányzat hangsúlyt he-
lyez arra, hogy emlékmûvek, szobrok, táb-
lák õrizzék a helyi kulturális hagyományo-
kat.  Ennek szellemében létesült Avianoi
Márk szobra a Fõ utcában és Mansfeld
Péter emlékmûve a Szabó Ilonka utcában.

A kerületszépítõ akciók során új fasort ka-
pott a Várfok utca felsõ része, e mellett kerü-
letszerte folyik a parkosítás és virágágyások
telepítése. (Folytatás a  2. oldalon)

Lakossági fórum a Vízivárosban

Az országot sújtó gazdasági válság a kerületet sem kerüli el, a ne-
gatív hatásokra azonban igyekszik felkészülni a Budavári Ön-
kormányzat: ezt tükrözi a képviselõ-testület által elfogadott
2009. évi költségvetési rendelet. Az idei évben közel 9 és fél mil-
liárd forinttal gazdálkodhat a kerület. Jelentõsen csökkentik a
mûködési kiadásokat, zárolják az intézmények kiadási elõirány-
zatainak 3%-át, továbbá 60 millió forintot különítenek el a vál-
lalkozások túlélését segítõ válságkezelési csomag fedezetéül.

Február 26-án, idei elsõ ülésén elfogadta a képviselõ-testület a
Budavári Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletét,
amelynek elkészítését alapvetõen befolyásolta a mélyülõ gaz-
dasági válság. A költségvetés számol a recesszió lehetséges ne-
gatív hatásaival, például a bérleti díj bevételek várható csökke-
nésével és a hátralékok növekedésével, a fõvárosi forrásmeg-
osztás keretében visszaosztott iparûzési adóbevétel további
szûkülésével. Figyelembe vette a tervezett áfakulcs-emelés mi-
atti drágulásokat is, az önkormányzat ugyanis a kiadások dön-
tõ többsége után nem igényelheti vissza az áfát. A normatív ál-
lami támogatás összegében reálértéken 65 millió forintos
csökkenéssel kellett kalkulálni. 

A költségvetés egyensúlyát az elõzõ évek megtakarításai bizto-
sítják, a fejlesztési elképzelések megvalósítására pedig a köt-
vénykibocsátásból származó források nyújtanak fedezetet. A
bevételek csökkenése miatt – annak érdekében, hogy a tartalé-
kokat az önkormányzat ne élje fel – jelentõsen, közel 9 százalék-
kal visszavették a mûködési kiadások elõirányzatát a 2008. évi
tényszámokhoz képest, ami nagyon takarékos, feszes gazdálko-
dást igényel a polgármesteri hivataltól és az intézményektõl egy-
aránt. Az intézmények az idei kiadási elõirányzataiknak csak a
97%-át használhatják fel; a maradék 3% az esetleges bevételi ki-
esésekre, évközben megoldásra váró problémákra szolgálhat fe-
dezetül. 60 millió forint tartalékot képeztek a tervezett kerületi
válságkezelési csomag intézkedéseihez: többek között a helyi-
ségbérleti díjak két évre történõ befagyasztásával, illetve szükség
szerint a bérleti díj fizetésének átütemezésével kívánják segíteni
a kerületi vállalkozókat.  (Folytatás a  3. oldalon)

A képviselõ-testületi ülésen történt

Elfogadták az idei
költségvetést

Leállították a budai Vár uniós forrásból történõ felújítását

A felújított Corvin térre hangulatos kandeláberek kerültek
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(Folytatás az 1. oldalról)
Évente több tízmillió forint jut a közbiztonság ja-
vítására, a kerületi rendõrség zavartalan mûködé-
sének biztosítására, közbiztonsági feladatokra, il-
letve a térfigyelõ rendszer bõvítésére. 

Hagyomány és megújulás 
a Vízivárosban 

Az önkormányzat hangsúlyt fektet a történelmi
városkép megõrzésére, ennek érdekében folya-
matosan újítja fel a kezelésében lévõ mûemlék
épületeket.  

Tavaly nyáron került sor a Szalag u. 18. és 20.
teljes felújítására és a lakások alaprajzi korszerûsí-
tése. Szintén az elmúlt évben valósult meg a hosz-
szabb távon bontásra ítélt Toldy Ferenc u. 4.
szám homlokzati felújítása. A Batthyány téren a
Szent Anna templom, majd a csarnok és a
Casanova ház után novemberben fejezõdött be a
3. szám alatt található Négy évszak ház kivitelezé-
se. Magánberuházásban újult meg a Sõtér villa a
Jégverem utcában, valamint a hajdani bíróság
épülete a Clark Ádám téren. A Lánchíd Palota át-
építése 2008 márciusában fejezõdött be. Március
elején adták át a Várfok utcában, a négycsillagos,
28 szobás Hotel Castle Garden szállodát és a hoz-
zátartozó Bonfini Kert Éttermet. 

Példamutató városfejlesztés 
a Corvin téren

A Corvin tér története jól példázza az önkor-
mányzat városfejlesztési koncepcióját. A környék
lakóinak tiltakozására 1999-ben a kerület vezetése
úgy döntött, hogy leállítja a térre tervezett mélyga-
rázs építését és a forgalom generálása helyett pihe-
nõ övezetet hoz létre. Elindult a tér rehabilitáció-
ja, melyhez szervesen kapcsolódott a Fõ utcai mû-
emlék házak magánberuházásban történõ felújí-
tása. A terület rendezése során megújultak a tám-
falak, visszakerült a régi lépcsõsor, sõt a tér alsó ré-
szén egy másik lépcsõ is létesült. Lekövezték a té-
ren átvezetõ járdaszakaszt, kávézót alakítottak ki
és felújították a Lajos kutat. Idõközben a kapcsoló-
dó Szalag utcai telkeket is beépítették, az állam pe-
dig eredeti állapotában helyreállította a Budai
Vigadó homlokzatát, míg az önkormányzat támo-
gatásával befejezõdött a Kapucinus templom re-
konstrukciója. Kiállították az ásatásokkor felszín-
re hozott negyvenezer éves lábnyom gipszlenyo-
matát, s a tervek szerint az ugyancsak itt talált ró-
mai sírkõ másolata is hamarosan a tér dísze lesz.
Már mûködik a Fõ utcában az autentikus termé-
keket kínáló népmûvészeti bolt, és nem kell sokat
várni az egykori Ampelos presszó helyén nyíló ma-
gyar ételeket kínáló Tradíció étterem megnyitásá-
ra sem. A Corvin tér jó példa arra, hogy ha az ön-
kormányzat kitart a polgárok által is támogatott el-
képzelése mellett, azt elõbb utóbb az állam és a
magántõke is magáévá teszi. 

Szépülõ társasházak

A mûemlékházak felújítása mellett a Budavári
Önkormányzat nagy figyelmet fordít a társashá-
zak felújításának támogatására is, melyekre pályá-
zatokat hirdet és rendkívüli kamatmentes köl-
csönt biztosít. 

Tavaly a Vízivárosban 27 társasház 26,3 millió
forinthoz jutott, így több nagyobb léptékû felújí-
tás valósulhatott meg. Felújítási célú kamattámo-
gatott hitelfelvétellel 2007-ben nem éltek a tár-
sasházak, az elmúlt évben azonban már kilenc la-
kóközösség, köztük négy vízivárosi igényelte a hi-

telt. Rendkívüli kamatmentes/(vis maior) hitel-
hez tavaly három vízivárosi ház jutott, a támoga-
tást valamennyi esetben szivárgás miatt szüksé-
gessé vált gáz alap- és felszálló vezeték felújításá-
hoz igényelték.

Intézményi felújítások 

Tavaly adták át a Batthyány Lajos iskolában az új
tornacsarnokot, nyáron az önkormányzat felújí-
totta az öltözõket, a mosdókat és az elektromos
hálózatot. Új mosdókat és lámpákat kapott az
Iskola utcai óvoda, a Toldy Ferenc utcai óvodá-
ban új mosdókat szereltek fel, valamint a bejárat
is megújult. Energiatakarékos lámpákat építettek
be az Iskola utcai bölcsödében. Ugyanitt sószoba
került kialakításra, a beruházás eredményeként
az idei influenza szezonban nem történt megbe-
tegedés az intézményben.

Vízivárosi útépítések  

Az elmúlt két évben készült el a Kapucinus u.
(Pala u. –Ponty u. közötti szakasza), valamint a
Szõnyeg utca felújítása. 2007 decemberében ad-
ták át a Lovas út (Korlát u. – Várfok u.) felújításá-
nak II. ütemét. A Clark Ádám tér útfelújítását,
valamint a Hunyadi János út (Clark Ádám tér –
Dísz tér közötti szakasz) felújítását a Fõvárosi Ön-
kormányzat végezte. Tavaly újjáépítette az önkor-
mányzat a Donáti lépcsõ pihenõit, a lécsõfokokat
és a téglaburkolatú gyámokat. 

Parkolóhelyek a Francia Intézet elõtt

Forgalomtechnikai beruházás keretében 2008.
júniusában a Pala utca Fõ utca – Bem rakpart kö-
zötti szakaszán a Francia Intézet elõtti sétáló utca
megszüntetésére került sor. A beton kubusok el-
bontásával tizenegy fizetõ övezetbe sorolt szabá-
lyos parkolóhelyet alakítottak ki. 

2008. végén újabb hét helyszínre kerültek térfi-
gyelõ kamerák. A Vízivárosban a Batthyány tér és
Szilágyi Dezsõ tér után tavaly a Clark Ádám teret
is bekapcsolták a rendszerbe. 

Megújuló közterületek

Elkészült a Szilágyi Dezsõ téri locsolóhálózat fel-
újítása, az Ostrom utca – Fiáth János utca találko-
zásánál a járda átépítése mellett egy kis parkot ala-
kítottak ki. Tavaly tavasszal százhúsz díszfát ültet-
tek többek között a Corvin téri templom melletti
területre, a kerület iskoláinak, óvodáinak környe-
zetébe, míg a játszóterekre fenyõfák kerültek. 

A Vízivárosban korábban sok gondot okozott
a kutyapiszok, ezért a sûrûn lakott városrészben
öt kutya WC-t létesített az önkormányzat és sze-
méttartó edényeket helyezett ki. A Kagyló és
Szeder lépcsõk melletti zöldterületeken új ku-
tyafuttatók kerültek kialakításra, az idei évben a
kutyapiszok felszedésére szolgáló kartonlapát
osztást tervez az önkormányzat. A hasznos esz-
közöket az Ostrom utcai állatorvosi rendelõben
vehetik át a kutyatulajdonosok.

Sikeres plakátmentesítés

A Budavári Önkormányzat évek óta küzd az ille-
gális reklámok, óriás- és gigaplakátok ellen. Az
erõfeszítéseket tavaly siker koronázta, hosszú idõ
után végül sikerült eltávolíttatni a Clark Ádám
térrõl a Fõ utca 2. üres ingatlant határoló két tûz-
falra kihelyezett reklámhálókat. Az elmúlt idõ-
szakban tovább folytatódott az illegális plakátok-
kal kapcsolatos hatósági tevékenység, ennek ke-
retében többek között a Batthyány utcában és
Csalogány utcában rótt ki bírságokat az önkor-
mányzat. 

A Vizivárosban élõk kényelméért

Kihelyezett ügyfélszolgálat szolgálja a
Vizivárosban élõk kényelmét. Az Iskola utca 16.
szám alatt megnyitott iroda szolgáltatásait az ügy-
felek igényeit felmérve folyamatosan bõvítik. Az
idõs polgárok mindennapjait könnyíti meg a Fõ
utca 31. alatt mûködõ teljes körûen felújított
negyven férõhelyes Idõsek Klubja. Tavaly nyílt
meg a Battyhány utcában a CBA, amely gyorsan
a környékbeliek kedvelt bevásárlóhelyévé vált.   

A gyermekek biztonsága érdekében éjszakára
valamennyi vízivárosi játszóteret bezárják, a
Franklin játszótérre, a szülõk kérésére mobil
WC-t telepítettek. Szintén a legkisebbekre való
tekintettel a képviselõ-testület tavaly rendeletet
alkotott arról, hogy a kerületi játszótereken, és
azok három méteres körzetében tilos a dohány-
zás. Elkészült a Toldy-Donáti játszótér csúszda-
felújítása is, melynek során biztonságos gumi-
burkolat létesült a játszótéren. 

Kulturális élet a Vízivárosban 

A Vizivárosban mûködik a Budavári Mûvelõdési
Ház, melyet lehetõségeihez mérten folyamatosan
fejleszt az önkormányzat. Tavaly pályázati forrá-
sokat felhasználva a kerület több mint másfél mil-
lió forintot fordított az intézmény informatikai
és mûszaki eszközeinek modernizációjára.
Mindemellett jól halad a belsõ felújítás, és elhárí-
tották a balesetveszélyt a homlokzati teraszon. 

A Corvin téren az egykori Budai Vigadó épülete
ad otthont a nívós kulturális programokkal je-
lentkezõ Hagyományok Házának, míg a
Várnegyed Galéria vonzáskörzetében, a Várfok
utcában kortárs képzõmûvészeti kiállító-negyed
alakult ki. Tavaly októberben nyitotta meg kapu-
it az egykori Hubay-palotában található Hubay
Jenõ Zeneterem.

Tavaly megkezdõdött a kerület épületeinek fel-
mérése, a decemberi testületi ülésen három vízi-
városi házat a Hunyadi János utca 19., a  Szalag
utca 7. és az Ostrom utca 7. alatti épületeket ré-
szesítették helyi védelemben a képviselõk. 

Integrált Városfejlesztési Stratégia 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) célja a
területi alapú, területi szemléletû tervezés, az egyes
kerületrészekre vonatkozó célok meghatározása,
és azok középtávon történõ érvényesítésének elõ-
segítése. Dr. Aczél Péter fõépítész elmondta, hogy
az irányok kijelölése nem könnyû, hiszen a kerü-
let szerves része a fõvárosnak, bármilyen változás a
többi kerületet is érinti. A Vízivárosban a

Batthyány tér rendezésén kívül nincs is lehetõség
nagyobb akcióprogram megvalósítására. A jövõ-
képbe beletartozik a tér kétszintûvé tétele a Duna
part közvetlen elérése érdekében, valamint minél
nagyobb buszmentes, parkosított felület kialakítá-
sa. Ennek érdekében már zajlanak a tárgyalások a
BKV és a fõváros vezetésével.

Idén hét mûemlékház felújítása kezdõdik meg
a Vízivárosban. Megújul az Iskola utca 12., az
Iskola utca 14., visszaépítik és három lakást alakí-
tanak ki a Pala utca 8. ma még romos keleti szár-
nyában, részlegesen felújítják a Hunyadi J. u. 18-
at és a Fõ u. 20-at. 

Kérdések és válaszok

Megoldásra vár a Clark Ádám téri foghíj-telek
ügye. Kerületi összefogással sikerült megakadá-
lyozni, hogy a Clark Ádám téren megépüljön az
„aranyház”, az új terveket hamarosan a kerület
elé tárják az építtetõk. A polgármester elmondta,
hogy az önkormányzat a helyszínhez méltó épület
építését szorgalmazza. A Hunyadi János úton
élõk a turistabuszok forgalmának korlátozását
szeretnék elérni, az önkormányzat támogatja a
polgárok kérését, azonban az illetékes fõváros
egyelõre nem ad érdemi választ a felvetésekre.
Dr. Nagy Gábor Tamás egyetértett azzal, hogy
szükséges lenne a jelenlegi szelektív hulladék-
gyûjtõk lecserélése a történelmi környezethez
jobban illõ tároló edényekre. 

Egyre több gondot okoznak a hajléktalanok a
Vízivárosban. Bár fõvárosi feladat lenne, az ön-
kormányzat az ÁNTSZ, a polgárõrség, a rend-
õrség és a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa-
ival közösen próbál segítséget nyújtani a hajlék-
talanoknak. Évtizedes adóssága a fõvárosnak a
Moszkva tér rendezése, úgy tûnik azonban,
hogy egyelõre ebben az ügyben sem várható elõ-
relépés. 

Az utóbbi idõben a Toldy Ferenc utca párat-
lan oldalán parkoló jármûveket rendre megbün-
tették szabálytalan pakolás címen. Az önkor-
mányzat a lakók kérésére kezdeményezte a
Fõvárosi Közterület-fenntartónál és Fõvárosi
Közterület-felügyeletnél a büntetések felfüggesz-
tését, amíg a forgalmi helyzet rendezésre nem ke-
rül. Többen jelezték, hogy a Vérmezõ utca 10-
12. szám elõtt indokolatlanul megállni tilos táb-
la van. Ennek okát az önkormányzat sem tudta
megállapítani, ezért felkérte a fõvárost a tábla le-
szerelésére.   

Amióta a fõváros kijelölte, állandó konfliktu-
sok forrása a Duna parti sétányon futó bicikli-
sáv. A gyalogosok folyamatos veszélynek vannak
kitéve a helyenként túl gyorsan tekerõ bicikli-
sek miatt, ez ügyben számos lakossági panasz ér-
kezett már az önkormányzathoz, azonban a fõ-
város a polgármester határozott kérése ellenére
sem tesz érdemi lépéseket. Dr. Nagy Gábor
Tamás ígéretet tett arra, hogy a végsõ megoldá-
sig a kerület napirenden tartja az ügyet. A falfir-
kák elleni küzdelemmel kapcsolatban kiderült:
az önkormányzat célja, hogy a házak falára felke-
rülõ graffitiket a lehetõ leghamarabb eltüntes-
se, mert a tapasztalatok szerint a „mûvészek” to-
vábbállnak azokról a területekrõl, ahol munká-
juk csak rövid ideig látható. Nem lesz szálloda a
Pala és Kapucinus utca sarkán álló középkori
falmaradványokat õrzõ épületbõl, mivel az ön-
kormányzat nem támogatja az elképzelést. Nem
ért egyet a Lánchíd északi oldalán található vil-
lamosmegálló megszüntetésével a polgármes-
ter, ezért az ügyben tárgyalásokat kezdeményez a
BKV-val. Hamarosan rendezõdhet a Kölcsey
szobor környékének helyzete. Jelenleg a hajlék-
talanok illemhelyként használják a szobor talap-
zatának hátsó részét, ezért az önkormányzat a te-
rület elkerítését tervezi. Megszüntetik a parko-
lást is, a szobrot pedig az elképzelések szerint ki-
világítják. K. Á.

Lakossági fórum a Vízivárosban

Tímár Gyula, dr. Pósfai Gábor, Majoros Sándor önkormányzati képviselõk és dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a vízivárosi
lakossági fórumon

Tovább folytatódik a graffitimentesítés

Felújított mûemlékházak a Szalag utcában
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Március 5-én megtartotta idei elsõ ülését
a tavaly júliusban megalakult Budavári
Idõsügyi Tanács. A kerület szociális intéz-
ményeit, civil szervezeteit, valamint egy-
házközségeit tömörítõ érdekképviseleti
szervezet nyilatkozatot fogadott el a kor-
mány által javasolt, nyugdíjasokat érintõ
változásokkal kapcsolatban.  

A napirend ismertetése és elfogadása után
a tanács ügyrendjének – alapszabályának
– megtárgyalására került sor. E dokumen-
tum tartalmazza a Budavári Idõsügyi
Tanács feladatait, szervezeti tagozódását
és mûködésének rendjét. A félévenként
ülésezõ kerületi idõsügyi tanácsot a kor-
mány mellett mûködõ hasonló szervezet
mintájára hozták létre. A legfontosabb cél,
hogy az idõskorúak érdekvédelmi, érdek-
képviseleti tevékenysége ezen a szerveze-
ten keresztül kapcsolódjon az önkor-
mányzathoz. A tanács – amelynek ülései
nyilvánosak – mûködésérõl évente jelen-
tést készít a képviselõ-testületnek.  

Az ügyrend elfogadását követõen dr.
Nagy Gábor Tamás a Budavári Idõsügyi
Tanács elnöke azokat az okokat ismertet-
te, amelyek indokolttá teszik, hogy az idõs-
ügyi tanács állásfoglalást készítsen a kor-
mány nyugdíjasokat érintõ intézkedései-
vel kapcsolatban. „Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnök 2009. február 16-án a ma-
gyar országgyûlés ülésén, napirend elõtti
felszólalásában ismertette a kormány ’vál-
ságkezelõ programját’. A takarékosság je-
gyében tervezett intézkedések szinte min-
den társadalmi réteget hátrányosan érin-
tenek, de jellemzõen a nyugdíjasok, a
nagycsaládosok és az alacsony keresetûek
terheit növelik tovább” – áll a nyilatkozat-
tervezetben. Bár konkrét lépéseket még
nem neveztek meg, a pénzügyi és gazdasá-
gi válság egyre súlyosabb szociális válságot
idéz elõ. „Szakemberek szerint ma is 700-
800 ezerre tehetõ azon idõs emberek szá-
ma, akik a létminimum alatt vagy a létmi-
nimum határán élnek. A tervezett intézke-
dések hatására – a 13. havi nyugdíj megvo-
násával, az általános forgalmi adó emelé-
sével, amely kihat az energia- a gyógyszer-
és az élelmiszerárakra – tovább növekszik
a létminimum határán élõ idõs emberek
száma.” A probléma kezeléséhez a jelenle-
gitõl eltérõ szemlélet, és más típusú kon-
szolidáció szükséges. - Sokan úgy gondol-

juk – mondta dr. Nagy Gábor Tamás –,
hogy a rövidlátó, fiskális politika nem se-
gít. A pénzügyi mérlegadatokat nem lehet
társadalmi hatáselemzés nélkül megvál-
toztatni. A társadalom alrendszerekbõl ál-
ló egység, és ha beavatkoznak az alrendsze-
rekbe, elõfordulhat, hogy a várt javulásnál
jóval nagyobb kár keletkezik. Példaként a
vizitdíjat említette, amely az elenyészõ be-
vétel mellett a lakosság határozott elutasí-
tásában részesült.

- Egy társadalmat az azonos gondolko-
dásmód, és a közös nyelv tart össze – foly-
tatta a polgármester. A magyar nemzet egy
nagy család, amelynek tagjai felelõsek egy-
másért. A társadalom fokmérõje, hogy mû-
ködik-e a társadalmi szolidaritás az idõsek,
a fogyatékosok, az elesettek iránt. A nyug-
díjasok aktív munkavállalóként befizették
a járulékokat és az adókat. Az állami szol-
gáltatások nélkül ellehetetlenül az életük. 

A tanács elnökének témafelvetése után
dr. Pósfai Gábor, a népjóléti bizottság el-
nöke azzal egészítette ki az elmondottakat,
hogy tapasztalatai szerint óriási az elbi-
zonytalanodás az idõsek körében.
Egyelõre nem lehet tudni, hogy a reform-
intézkedések hogyan érintik majd õket. A
népjóléti bizottsághoz érkezõ kérelmek-
bõl jól látható, hogy az emberek jövedel-
mük 10-15 százalékát a közmûdíjakra for-
dítják. Ezen a területen óriási tehernöve-
kedés várható. A Budavári Önkormány-
zat kiemelt figyelmet szentel az idõseknek.
Folyamatosan azon dolgoznak, hogy fel-
mérjék a lakosság egészségügyi és szociális
ellátásának igényeit. A társadalom nem
mûködhet megfelelõ ellátás nélkül, az
idõsügyi tanács állásfoglalása tehát telje-
sen indokolt.

A helyzetértékelést követõen az idõsügyi
tanács tagjai tanulmányozták, majd megvi-
tatták a kormány áltat javasolt, nyugdíjaso-
kat érintõ reformintézkedésekkel kapcso-
latos állásfoglalás-tervezetet. Több kiegészí-
tõ javaslat után, az állásfoglalást tartózko-
dás és ellenszavazat nélkül elfogadták. 

A nyilatkozat záróbekezdésében a
Budavári Idõsügyi Tanács nyomatékosan
kéri a kormányt, hogy vizsgálja felül a terve-
zett intézkedéseket, és – élethelyzetenként,
korcsoportonként is – tekintse át azok tár-
sadalmi hatásait, és a tervezett intézkedé-
sek helyett az államigazgatási kiadások
csökkentését helyezze elõtérbe. r. a.

(Folytatás az 1. oldalról)
Tímár Gyula, a Pénzügyi Bizottság elnöke (Fidesz-
KDNP) jónak ítélte a hosszú és megfontolt munka
eredményeként született költségvetést, mert stabilitás-
ra törekszik és fontos része a válságkezelés. Szerinte az
intézmények biztonságos mûködését szolgálja, hogy
ehhez tartalékokat különítenek el. Örvendetesnek ne-
vezte, hogy nem vagyonfeléléssel, hanem a kiadások
visszaszorításával kívánja megõrizni az egyensúlyt az
önkormányzat. 

Vecsey András közbiztonsági tanácsnok (Fidesz-
KDNP) arról szólt, hogy az államnak sokkal nagyobb
mértékben kellene közbiztonsági célokra költenie, az I.
kerületi feladatokra is igen kevés pénz jut. Tabáni kép-
viselõként örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a
kerületi költségvetésben elkülönítettek forrásokat a
Döbrentei utca 15. számú ház felújításának megkezdé-
sére, valamint a Döbrentei utca forgalomcsillapítására.

A költségvetés képviselõ-testületi vitájában Rotyis
József, az MSZP frakcióvezetõje azon véleményének
adott hangot, hogy nem néznek kellõen szembe a jövõ-
beli, lehetséges problémákkal; a leginkább problemati-
kusnak az önkormányzati kötvényt nevezte, mert az
megítélésük szerint késõbb kiszámíthatatlan terheket
róhat a kerületre. Az SZDSZ-képviselõcsoport vezetõje
felszólalásában hangsúlyozta: a gazdasági recesszió ne-
gatív hatásai jövõre még erõsebben fognak jelentkezni,
nem csak az államtól és a vállalkozásoktól fog kevesebb
bevétel érkezni, hanem a lakásbérlõk elmaradásai is
növekedhetnek. Véleménye szerint az önkormányzat
bizonyos kiadásait racionalizálni kellene, például a
graffiti-mentesítési programnál a társasházakat is be
kellene vonni a költségek viselésébe. A szabad demok-
rata frakció vezetõje pozitívan értékelte, hogy nem fog-
ják vissza a fejlesztéseket, viszont azokat a korábbi évek
tapasztalatai alapján jobban elõ kellene készíteni. A ke-
vésbé fontos beruházásokat elhalasztaná, ugyanakkor
a Roham utca sétálóutcává alakítását szerinte nem
több lépcsõben kellene megvalósítani. Kibédi Tamás
képviselõ (SZDSZ) arra figyelmeztetett, hogy az intéz-
ményi keretek 3%-os zárolása az iskoláknál meglehetõ-
sen drasztikus intézkedés, itt ugyanis a kiadások túl-
nyomó része bérköltség, amibõl nem lehet elvonni, így
tehát a dologi kiadásokra szánt keretet 3%-nál jóval na-
gyobb mértékben kell szûkíteni.

Dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató a képvi-
selõi észrevételekre reagálva kifejtette: jól döntött a
képviselõ-testület, amikor kötvényt bocsátott ki, mert
így nagyon olcsón jutottak fejlesztési forráshoz. A kibo-
csátásból eddig csak nyereséget könyvelhettek el; vár-
hatóan mintegy százmillió forint lesz a kamattöbblet. A
pénzügyi igazgató az iskolák finanszírozása kapcsán
megjegyezte, hogy a fõvárosban az V. kerület után az I.
kerület fordítja a legtöbb pénzt az oktatási intézmé-
nyekre, amelyek dologi elõirányzatainak 10%-a ma-
radt meg tavaly.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a fejlesztése-
ket illetõen elmondta: bár a korábbi években voltak
elmaradások – fõként a közbeszerzési eljárások elhú-
zódása miatt –, tavaly e téren már elõremozdulás tör-
tént, s remélhetõleg idén és jövõre is teljesülhetnek a
tervek, ezek elõkészítettsége ugyanis jól áll. A Roham
utca teljes átalakítására egyelõre nincs pénzügyi lehe-
tõség, viszont a Szentháromság tér egészét rendezni
tudják, mire befejezõdik a Mátyás-templom felújítása.
A polgármester beszámolt arról, hogy az önkormány-
zat egy válságkezelési csomagot állít össze, melynek
fontos eleme, hogy nem valorizálják – azaz az infláció
mértékében nem emelik – a helyiségbérleti díjakat, ez-
zel is segítve a vállalkozások túlélését a gazdasági válság
idején. Az üzletek bezárása a város elszlömösödéséhez
vezet, ami ellen tenni kell – ez is indokolja tehát a vál-
ságkezelési intézkedést.

A képviselõ-testület a 2009. évi költségvetési rendele-
tét 15 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 2 tartózkodás
mellett fogadta el, s elutasította az SZDSZ frakcióvezetõ-
jének módosító indítványait: nem kaptak többséget
azok a javaslatok, melyek szerint meg kellene vonni a
Várnegyed újság támogatását, illetve nem kellene pénzt
fordítani a helyi televíziós szolgáltatás elindítására.

Megszûnik a gázfûtés kiépítéséhez 
igényelhetõ támogatás

A képviselõ-testület jóváhagyta saját éves munkatervét,
illetve az I. kerületi Házgondnoksági Kft. idei üzleti ter-
vét, továbbá utolsó ízben módosította a 2008. évi költ-
ségvetési rendeletét: a december 12-i ülés óta történt
változások alapján az önkormányzat tavalyi költségve-
tésének fõösszegét 194,6 millió forinttal növelték. A
helyi adókról szóló törvény változásai miatt pontosítot-
ták a kerület építményadó rendeletét: módosult a he-
lyi adó alól feltételhez kötött alanyi mentességekre vo-
natkozó szabály, illetve az építményadó keletkezésével,
változásával és megszûnésével foglalkozó szabályokat is
korrigálták.

Az érdeklõdés, illetve a Fõvárosi Gázmûvek hozzájá-
rulásának hiánya miatt hatályon kívül helyezte a képvi-
selõ-testület a földgáz alapú fûtési rendszerek kiépítésé-
hez nyújtható önkormányzati támogatásról szóló,
2002-ben hozott rendeletét. Az önkormányzat eredeti-
leg 8 millió, a Fõgáz Zrt. pedig 6 millió forintot adott
abba a keretbe, melybõl gázfûtés bevetéséhez igényel-
hettek vissza nem térítendõ támogatást szociálisan rá-
szoruló lakók. A kerület által biztosított forrásból ösz-
szesen 3,7 millió, a gázmûvekébõl pedig 3 millió forint
került felhasználásra. A kezdeti érdeklõdést követõen
2007-ben már csak 1 igénylõ kérte ezt a támogatást, ta-
valy pedig egyáltalán nem mutatkozott érdeklõdés,
ami egyrészt a kerület megfelelõ ellátottságát tükrözi,
másrészrõl pedig feltehetõen a gázszolgáltatás díjának
emelkedése is kihatott az igénylések számának csökke-
nésére. A Fõgáz jelezte, hogy a 2002-es rendelet szerin-
ti támogatáshoz a jövõben nem kíván hozzájárulni,
majd az önkormányzattal kötött szerzõdést felmondta,
így a fennmaradt tõkét és annak kamatait a társaság
visszakapta.

Emelkedõ díjak, bõvülõ szociális 
támogatások 

A Központi Statisztikai Hivatal által 2008-ra közzétett
infláció mértékének megfelelõn 6,1%-kal emeli a lak-
béreket az önkormányzat. Április 1-jétõl a szociális lak-
bér áfával növelt mértéke 53-tól 253 Ft/m2/hóig, a
költségelvû lakbér 106-tól 425 Ft/m2/hó összegig ter-
jed, függõen a lakás komfort-fokozatától.

A szociális étkeztetés térítési díjai szintén a 6,1%-os
inflációt követõen emelkednek. Ugyanakkor a gazdasá-
gi környezet kedvezõtlen hatásainak kompenzálására ki-
bõvíti az önkormányzat az átmeneti segélyezésbe bevon-
hatók körét: eddig a támogatás abban az esetben járt, ha
az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladta meg az öreg-
ségi nyugdíjminimum kétszeresét (jelenleg az 57.000 fo-
rintot), 2009. július 1-jétõl viszont a nyugdíjminimum
220%-a, azaz 62.700 forint lesz a határ. A szociális tanul-
mányi ösztöndíjban részesíthetõk körét is tovább szélesí-
tették: az ösztöndíj eddig 19 éves korig járt, a továbbiak-
ban viszont a 22. életév betöltéséig lehet igényelni a tá-
mogatást. Új ellátási formaként bevezetésre került a ren-
delkezésre állási támogatás, mely a közfoglalkoztatásban
részt venni hajlandó, de munka nélkül lévõk megsegíté-
sére szolgál. (Az önkormányzati rendeleteket a 7-8. olda-
lon közöljük.) K. D.

A képviselõ-testületi ülésen történt

Elfogadták az idei költségvetést

Ülésezett az idõsügyi tanács

Koszorúzás Hunyadi László emléktáblájánál
Hunyadi László halálának 552. évfordulóján, 2009. március
16-án 12.00 órakor a Budavári Önkormányzat koszorúzás-
sal egybekötött megemlékezést tart Hunyadi László emlék-
táblájánál, a budai Várban, a Csikós udvarban. Hunyadi
László emléktábláját 2008-ban, a Mátyás emlékévben
avatta fel a Budavári Önkormányzat.   

Felhívás 
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a
2009/2010. tanévben szeretettel várja a leendõ elsõ és fel-
sõbb osztályokba azon tanulókat, akiket szülei családias kör-
nyezetben, keresztény, katolikus szellemben kívánnak ne-
velni. Cím: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 7. Tel: 375-6137.
Beiratkozási idõpontok: március 25-26. április 23-24. és áp-
rilis 29-30.

Rajzpályázat gyerekeknek
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyvtára
gyermekrajzpályázatot hirdet Radnóti Miklós születésének
100. évfordulójára. Mottó: a költõ Este lett címû verse. 
„Este lett a vén tetõ aszú / fájában alszik most a szú. / S a
ringató homályban ringó / virágon dongat még a dongó. /
Szárnyukba rejtik csõrük a libák, / Szagosat fú felém egy
jázminág.”  Szeretnénk, ha a gyerekek lerajzolnák, vagy le-
festenék, hogyan végzõdik egy napjuk, milyennek látják es-

téiket. A legötletesebb rajzok beküldõi jutalomban részesül-
nek, a legszebb munkákat a könyvtárban kiállítjuk. BBeeaaddáássii
hhaattáárriiddõõ::  22000099  mmáárrcciiuuss  2277.. Eredményhirdetés: április. Cím:
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyvtára,
1016 Bp. Krisztina krt. 87-91. Tel.: 356-4694.

Lejárt a határidõ
Tájékoztatjuk az I. kerület Váron kívüli lakóit, hogy a 2009.
januárjában megelõlegezett, de eddig át nem vett ingyenes
lakossági és kedvezményes gazdálkodói várakozási hozzájá-
rulások határideje 2009. február 28-án lejárt, 2009. márci-
us 01. napjától megkezdõdik ezen engedélyek visszavonása.
Ezt követõen a várakozási hozzájárulás kiadása kérelemre
történik, a várakozási hozzájárulások kiadása - irányító-
szám szerinti bontásban - az Attila úti Ügyfélszolgálaton
(1012, 1013, 1016), valamint az Iskola utcai Ügyfélszolgála-
ton (1011, 1015) kérelmezhetõ. Igazgatási Iroda

Jegyek – felár nélkül
Több száz rendezvény jegyei kezelési költség nélkül vásá-
rolhatók a Hagyományok Házában! A jegypénztárban a
Magyar Állami Népi Együttes elõadásain és egyéb  székházi
programjainkon kívül számtalan budapesti és vidéki ren-
dezvény  jegyei kaphatók. Nyitva tartás: hétfõtõl - csütörtö-
kig 12- 18, pénteken 10-14 óráig. 1011 Budapest, Corvin
tér 8. (Budai Vigadó épülete) Tel: 225-60-56.

Röviden
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Várnegyed Galéria
(Budapest I., Batthyány u. 67.)
Tarka BARKA címû tavaszi csoportos kiállítás. A kiállí-
táson résztvevõ kortárs alkotók: aatoth franyo
Párizsban élõ festõmûvész, Szotyory László
Munkácsy-díjas festõmûvész, Csiszér Zsuzsi, Herman
Levente, Mayer Hella és Siegmund Ákos. A tárlat már-
cius 18-tól április 11-ig tekinthetõ meg. 
KKiiáállllííttáássmmeeggnnyyiittóó::  mmáárrcciiuuss  1188--áánn,,  1177  óórraakkoorr.. A belé-
pés ingyenes, minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Irodalmi est a Márai Szalonban
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 2009. mmáárrcciiuuss  3311--
éénn  1177  óórraakkoorr  az I. kerületi Házasságkötõ teremben
(Úri u. 58.) Fõhajtás címû irodalmi estjére. Húsz éve
halt meg Márai Sándor, kilencven éve született Gábor
Miklós, száz éve született Mezei Mária. 
Vendégeink: Gábor Júlia szerkesztõ, Berényi Gábor
rendezõ, Polgár Zoltán borász és Trokán Péter színmû-
vész. Házigazda: Szigethy Gábor. Kiállított tárgy: Mezei
Mária, Gábor Miklós és Márai Sándor kéziratai.

Várfok Galéria – Várfok Terem: 
(Budapest I., Várfok u.14.)
aatoth franyo: Reggeli a szabadban címû kiállítása.
Megnyitó: mmáárrcciiuuss  1199..,,  ccssüüttöörrttöökk,,  1188  ééss  2200  óórraa  kköözzöötttt.
A kiállítást megnyitja: aatoth franyo, Párizsból.

Várfok Galéria – XO Terem:
(Budapest, I. Várfok u.11.)
Ray Monde: Love in Budapest címû kiállítása.
Megnyitó: március 19., csütörtök, 18 és 20 óra között.

Magyar Nemzeti Galéria
C épület, III. emelet, grafikai teremsor
Párbeszéd fekete-fehérben. Lengyel és magyar grafika
1918-1939. A Varsói Nemzeti Múzeum és a Magyar
Nemzeti Galéria grafikai gyûjteményének közös kiállítá-
sa. Megtekinthetõ: március 13 – június 28.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
Magyar Kultúra Alapítvány Székháza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
MMáárrcciiuuss  1177..  kkeedddd..,,  1188  óórraa:: A magyar szabadságharc is-
meretlen lengyel hõsei 1848-49-ben. Kovács István
volt krakkói konzul, történész, író vetített elõadása.
Meghívott vendég: Joanna Stempinska nagykövet .

Jankovich Marcell a Lánchíd Körben
A Lánchíd Kör mmáárrcciiuuss  3300--áánn,,  hhééttffõõnn  1177  óórraakkoorr tartja
következõ összejövetelét a Litea Könyvesboltban (I.
Hess András tér 4.). Vendég: Jankovich Marcell író, ani-
mációs filmrendezõ. Elõadásának címe: Mese és álom.
A rendezvényre a belépés díjtalan. Minden érdeklõdõt
szeretettel várnak. 

Duna Televízió székháza
(Budapest I., Mészáros u. 48.)
Tóth Angelika festõmûvész kiállítása. A tárlat március
27-ig tekinthetõ meg.

Tabáni Alexandriai Szent Katalin templom
(Budapest I., Attila út 11.)
MMáárrcciiuuss  2299--éénn  1188  óórraakkoorr az esti szentmisén a stock-
holmi, Alexandriai Szent Katalin templom Katarina
gyermekkórusa énekel, majd koncertet ad. Mûsoron
Ture Gudmundsson, Oskar Lindberg, Maria Löfberg,
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Georg Riedel, Bror
Samuelsson és Sally K. Albrecht mûvei. Vezényel:
Gunnel Nilsson, orgonán kísér: Lars-Ewe Nilsson.

Magyar Földrajzi Társaság
(Budapest II., Lövõház u. 37., Millenáris)
MMáárrcciiuuss  2255..,,  sszzeerrddaa,,  1188  óórraa::  Dr. Almásy György nyo-
mában - egy film forgatásáról kazah-kirgiz földön. Dr.
Somfai Kara Dávid, az MTA Néprajzi Kutató Intézete
tudományos munkatársának képes elõadása. A belé-
pés ingyenes. (Kapcsolat: Gõgös Norbert titkár,
30/250-765).

Országos Mezõgazdasági Könyvtár
(Budapest, I., Attila út 93.)     
Várady Erzsébet festõmûvész Vízió és lelemény címû
kiállítása. A tárlat megtekinthetõ április 1-ig, hétköz-
nap 9-tõl 16 óráig, hétvégén 10-tõl 16 óráig.
Hárs Katalin festõmûvész Tájak-Zenészek címû kiállí-
tása. A tárlat megtekinthetõ április 2-ig, hétköznap 9-
tõl 16 óráig, hétvégén 10-tõl 16 óráig.

Vízivárosi Galéria
(Budapest, II., Kapás u. 55.)
A Tavaszi Fesztivál gyerekszemmel programja kereté-
ben kerül megrendezésre a galéria Play Art  2.  (játé-
kos mûvészet ) címû tárlata.  
A kiállítást Sturcz János mûvészettörténész nyitja
meg  mmáárrcciiuuss  1199--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1188  óórraakkoorr.. Kiállító

mûvészek: Borsos Róbert, Csörgõ Attila, drMáriás,
Haraszty István, Kovách Gergõ, Kujbus János, Martus
Éva, Pittmann Zsófi, Prutkay Péter, Szemadám
György, Zsemlye Ildikó. A kiállítás április 15-ig tekint-
hetõ meg, keddtõl péntekig 13-18 óráig, szombaton
10-14 óráig. 

Rockzenészek a rákbetegség túlélõiért
A Magyar Rákellenes Liga javára, és a Nemzeti
Rákellenes Nap tiszteletére áápprriilliiss  1100--éénn jótékony-
sági koncertet tartanak a SYMA csarnokban.
Kapunyitás: 17 órakor.
Fellépõ mûvészek: Somló Tamás, Charlie, Török Ádám,
Takács Tamás, Belmondo, Anti-Fittness Club, Varga
Miklós, Keresztes Ildikó, Mobil Mánia, Vikidál Gyula,
Zeffer András, Deák Bill Gyula, Rudán Joe, Nagy Feró
és a Beatrice, Ganxsta Zolee és a Kartel, Pokolgép és a
Sic Transit.
A koncert bevételét a szervezõk a Magyar Rákellenes
Liga javára a rákbetegek gyógyíttatására, gyógy-
szeres kezelésére ajánlják fel. Jegyek kaphatók a
Koncert és Média hálózatában vagy a www.jegyela-
do.hu-n.

Képességfejlesztési kiállítás a Millenárison
Szülõknek, pedagógusoknak nyújt széles körû se-
gítséget a „Gyermekeink jövõje” címû, mmáárrcciiuuss  2200--
ttóóll  2222--iigg tartó rendezvény, amelynek a Millenáris ad
otthont. 
A kiállítás célja, hogy bemutassa azokat a programo-
kat, lehetõségeket, termékeket, amelyek hozzájárul-
hatnak a 0-14 éves korú gyerekek– legyenek teljesen
egészséges vagy beteg gyerekek, átlagos képességû-
ek vagy kimagaslóan tehetségesek – képességfej-
lesztéséhez. Az érdeklõdõk ötleteket, tippeket, hasz-
nos tanácsokat kaphatnak mozgásfejlesztés (sport-
eszközök, játszóházak), zenei fejlesztés (zenei neve-
lés, cd-k, hangszerek, gyerekeknek szóló mûsorok,
foglalkozások helyszínei), írás, olvasás, számolás fej-
lesztése (könyvek, újságok, foglalkoztató füzetek),
kreativitás, önismeret (kézmûvesség, fejlesztõ foglal-
kozások, színház), nyelvi fejlesztés (beszédfejlesztés,
nyelvtanulás) témakörökben. A kísérõ programokban
érdekes elõadások szólnak majd az oktatás jövõjérõl,
a diszlexiás gyerekek nyelvoktatásáról, egy forradal-
mian új tehetségkiteljesítõ programról, a játékterápi-
áról, stb. További részletek a www.gyermekeinkjovo-
je.hu honlapon olvashatók. 

Programok

Ha mûvészekkel találkozunk, felrémlik mögöttük
a fölnevelõ táj, ahol születtek, s megtanulták anya-
nyelvüket. A szülõföld szokásai ott rejtõznek a
mozdulataikban, szájuk szögletében. Kádár István
mögött, ahogy megszólalt, megéreztem az erdélyi
hegyeket, a dolgos paraszt õsöket, a véget nem érõ
utakat, ahol elindult ifjan világhódítására.

Egy különös bolygó életét tárja elénk a három ha-
zát magának tudó fotómûvész. Kádár István kép-
zelt tükrei egy elvarázsolt földre röpítenek ben-
nünket. Valóság és álom eggyé válik; játékos fantá-
ziája messzi kontinenseket köt össze. Toronto
után újra itthon: Budapesten. A Nemzeti
Táncszínházban megnyílt kiállításán az elmúlt
évekrõl kérdeztem és jövõ terveirõl.

- Sepsiszentgyörgyön születtem, és ott nõttem
föl - kezdi az emlékezést. - A kommunizmusból
bõven kivettem a részem. l989-ben, a forradalom
idején 18 éves voltam, tehát elõtte minden elnyo-
matást megtapasztaltam. De nem fáj annyira,
mert olyan gyerekkorom volt, amit senkivel nem
cserélnék el. A sok rossz ellenében volt egy „pozi-
tívuma” is: az emberek összetartottak és segítet-
ték egymást! Nem volt számítógép, kimehettünk
a csodálatos természetbe, énekeltünk a tábortûz
körül...
sMikor hagyta el szülõföldjét?
- Szüleimmel együtt 1992-ben telepedtem ki.

Apám elõtte kapott vízumot, s õ kint maradt.
Kamionosként bejárta egész Amerikát. Nagyné-
ném Torontóban élt, és az õ segítségével anyám-
mal együtt mi is kijutottunk. Szerencsére apám a
három év alatt tudott venni egy lakást, nem kellett
céltalanul hányódnunk. Nemcsak a rokonság mi-
att választottuk Torontót, azért is, hogy valami
nagyvárosba menjünk, ott próbáljunk szerencsét.
sOtt kezdte a fotózást?
- A reklámgrafikát 1994-ben kezdtem el. Egy-

két évet angolul tanultam, s ami a legfontosabb, a
környezetem hagyta, hogy azt csináljam, amit iga-
zán szeretek. Az iskola után rögtön elkezdtem a
munkát egy divatmagazinnál. Mindig terveztem,
hogy Magyarországra költözök. Erdélybõl há-
romévenként mehettünk, ezt mindig kihasznál-
tam, de nagyon kevésnek éreztem. Soha nem
adatott meg, hogy magyarként saját országom-
ban éljek! Beadtam Budapesten az önéletrajzo-
mat, és legnagyobb meglepetésemre megkeresett
egy reklámügynökség, hogy dolgozzak nekik.

Ideköltöztem 1997-ben,
gondoltam, néhány évig itt
is kipróbálom magamat, de
ebbõl kemény nyolc eszten-
dõ lett.
s Vágyott a változásra?
- Kicsit mindenbõl elegem

lett. Visszamentem Kanadá-
ba, visszaültem az iskolapad-
ba és elvégeztem a honlap
tervezõi szakot. Nagy kedv-
vel csináltam, de kilenc hó-
nap után unalmasnak érez-
tem. Utaztam három hóna-
pig Ázsiában, s nagyon sok
képet készítettem. Nem régen, öt éve kezdtem el
a fotózást, s ahogy múltak a napok, egyre nagyobb
kedvet éreztem ehhez mûfajhoz. Elõbb egy ki-
sebb gépem volt, s amit készítettem, azt mindig
feltöltöttem az internetre. Legnagyobb meglepe-
tésemre egyre több visszajelzést kaptam, azt hi-
szem, ennek köszönhetem, hogy jobban beleás-
tam magam a fényképezésbe.
s A National Geographic pályázatán elsõ lett!
- Elsõ pályázatomon ilyen szép sikert értem el.

Ez szinte hihetetlen, hiszen 3590 közül engem ér-
demesítettek erre a díjra! Csodálatos érzés volt.
Megerõsített abban, hogy jó úton járok, ezt kell
folytatnom. Talán azért ad ilyen önfeledt örö-
met, mert hobby szinten gyakorlom. Megrende-
lésre még nem készítettem képet. Csak remény-
kedem, hogy egyszer megélek ebbõl, ez tölti ki
majd a napjaimat.
sHogyan jött létre a budapesti kiállítás?
- Úgy gondoltam, ha már az elsõ, akkor itt le-

gyen Magyarországon. Igaz, Kanadában élek,
mégis úgy érzem, ez a hazám. Jeles fotómûvé-
szünk, Eifert János jóvoltából kaptam ezt a meg-
hívást, aminek örömmel tettem eleget.
Próbáltam úgy összeválogatni az anyagot, hogy
kicsit varázslatos legyen. Az élet megfûszerezve
az én álomi elképzelésemmel. Szeretek bele-
nyúlni a képeimbe és megszínezni. Tudom, so-
kan sötéten látják a világot, én viszont úgy ér-
zem, az életben vannak vidám pillanatok is, gro-
teszk jelenetek, ezeket be kell mutatni. A termé-
szet annyira gyönyörû, tíz élet is kevés ahhoz,
hogy megismerjem.
s Az életben is ilyen?

- Igen. Igyekszem vidám lenni, fölrázni a környe-

zetemet. Megnevettetni a barátaimat. Persze ne-
kem is vannak rossz napjaim, mint mindenki-
nek, engem is megvisel az emberi hazugság és go-
noszság. Talán mindenkinek olyan az élete, aho-
gyan fölfogja és alakítja. S ha több ebben az öröm
keresése és szétosztása, akkor észrevétlenül át
tudjuk fordítani a mi oldalunkra.
s Kanadáról kérdezem. Segítik-e ma egymást a ma-
gyarok?
- Mikor kikerültem Torontóba, természetesen

nekem se voltak barátaim. A Magyar Házban
próbáltam keresni. Találtam jó embereket, akik
segítettek. Erdélyi fiatalokat is, de érdekes mó-
don egy olyan magyar közösséggel kötöttem szo-
ros kapcsolatot, akik már kint születtek.
Erdélyben is néptáncos voltam, és beálltam kint
a Kodály Együttesbe, jártam a próbákra, a nagyvá-
rosokba fellépésekre. Ez egy csodás idõszak volt,
de azután a reklámgrafika nem hagyott szabad
órákat, és a barátok is elmaradtak. Kanadát azért
szeretem, mert sokfajta ember él együtt, viszony-
lag békességben. Ami a segítséget illeti, magyar a
magyart nem támogatja úgy, mint régen. Talán
ez összefügg a világ dolgaival, de azzal is, hogy mi
ilyenek vagyunk: nem tartunk össze. Sajnos a ha-
talom és a pénz tölti ki a mindennapokat.
s Befejezésül a jövõ terveirõl kérdezem.
- Nálam mindig nyitva van a kapu. Nem terve-

zek különösebben, mindig ott vagyok, ahol úgy
érzem, van értelme a munkámnak. Vissza-
megyek Kanadába, de nem tudom, két hétre
vagy hosszabb idõre. Azért abban reménykedem,
hogy lesz valami lehetõségem, és tovább marad-
hatok Magyarországon. Itt kapom el a pillanatot
a legjobb képemhez. F.F.L.

Beszélgetés Kádár István kanadai magyar fotómûvésszel

Képzelt tükrök
Kezdõdik 
a Tavaszi Fesztivál

Március 20. és április 5. között a már megszo-
kott gazdag programkínálattal várja a kultúra
barátait a Budapesti Tavaszi Fesztivál. A feszti-
vál ezúttal Joseph Haydn halálának 200. évfor-
dulója köré szervezõdik, az idei díszvendég
Csehország. Az elsõ kerület koncertekkel, film-
vetítéssel és kiállításokkal csatlakozik a mûsor-
folyamhoz. 

Elõbbi különlegessége, hogy Kovalik Balázs
rendezésében a Vasúttörténeti Parkban szín-
padra állított Philemon és Baucis, illetve az
Orfeusz és Euridiké, avagy a filozófus lelke cí-
mû opera, melynek címszerepeit Kenneth
Tarver és Rost Andrea énekli a Magyar Állami
Operaház premierjén. 

Szintén különleges és ritkán hallható zenei
élményt ígér a szentpétervári Zenés Színház, a
Budapesti Tavaszi Fesztivál valamint a
Budapesti Operettszínház együttmûködése,
melynek keretében március 20-án mutatják be
Kálmán Imre A Bajadér címû operettjét.
Gondolnak a gyerekekre is, a Vasváry Tamás-
Tunyogi Henriett mûvészházaspár Zene-Tánc-
Ábécé mûsorát a kisgyermekes családoknak
ajánlják. 

Az elsõ kerületben március 25-én a
Budapesti Tomkins Énekegyüttes koncertjével
veszik kezdetüket a Mátyás templomban szerve-
zett programok. Az este nyolc órakor kezdõdõ
hangversenyen Déri György – gordonka,
Lukácsházi István – nagybõgõ, Teleki Miklós –
orgona közremûködésével a barokk zenét feltá-
masztó, Bachot kortársunkká tevõ
Mendelssohn motettái és orgonamûvei mellett
a nagy elõd vokális mûvei és orgonadarabjai is
megszólalnak

Három nappal késõbb március 28-án nyolc
órától Napoleon ante portas! címmel Haydn
estre várják az érdeklõdõket. Geszthy Veronika,
Halmai Katalin, Szappanos Tibor, Cser Péter –
ének, valamint a Zuglói Filharmónia – Szent
István Király Szimfonikus Zenekar és
Oratóriumkórus elõadásában Záborszky
Kálmán vezényletével a Szent Miklós-mise és a
Paukenmesse dallamai elevenednek meg a
templom falai között. Haydn mûvekkel emlé-
kezik április 4-én Baross Gábor karnagy Liszt
Ferenc-díjas érdemes és kiváló mûvészre az EL-
TE Bartók Béla Énekkara és Egyetemi
Koncertzenekara. A Mátyás templomban este
nyolc órakor kezdõdõ Virágvasárnap elõtt cím-
mel megrendezésre kerülõ hangversenyen ora-
tórikus darabok mellett egy korai mû, a G-dúr
hegedûverseny is helyet kap.

A Mûvészház 1909–1914 címmel nyílik kiál-
lítás március 26-án a Magyar Nemzeti
Galériában. A tárlat a modern mûvészet alaku-
lásában és elismertetésében kulcsszerepet játszó
1909 decemberében Mûvészház néven megala-
pított egyesületnek állít emléket és ad válogatást
a korszak legjelentõsebb mûvészeinek a munká-
iból. Többek között Rippl-Rónai József, Vaszary
János, Kernstok Károly, Munkácsy Mihály,
Szinyei Merse Pál, Egry József, Kádár Béla,
Kmetty János és Nemes Lampérth József leg-
szebb képeivel ismerkedhetnek meg a látogatók.
Templomi koncerteknek ad otthont a Szilágyi
Dezsõ téri református templom is. Március 27-
én Kiss Ferenc, Magyar Kancionálé – Genfi zsol-
tárok címmel világzenei koncert hangzik el
Kálvin János emlékére. „A Magyar kancionálé
elõadása során fájdalmainkat és reményeinket
osztjuk meg az égiekkel a költészet és muzsika
közérthetõ nyelvén. A hagyományokat megõriz-
ve és tiszteletben tartva, de az instrumentális
hangzást korszerûsítve.” - írja a koncert beharan-
gozójában Kiss Ferenc. A mûsorban közremû-
ködik Bognár Szilvia – ének, Babos Károly –
ütõhangszerek, Csörsz Rumen István – történe-
ti hangszerek, ének, Huszár Mihály – nagybõgõ,
ének, Kiss Ferenc – brácsa, koboz, ének, Küttel
Dávid – orgona, harmónium, Szabó Zoltán –
fúvós hangszerek, ének. A kortárs Csehország –
Bohém Bohémia címmel filmvetítéssel egybe-
kötött kiállítás nyílik az Országos Széchényi
Könyvtárban. Március 26-án Jirí Menzel:
Szigorúan ellenõrzött vonatok, április 2-án
17.00 órától Filip Renc: Üzenet a metróból mo-
ziját láthatják a filmbarátok. A kiállításon a kor-
társ cseh irodalom gyöngyszemeibõl, köztük a fi-
atal írói nemzedék munkáiból nyújt át ízelítõt az
Országos Széchényi Könyvtár. Megjelennek a
klasszikusok Bohumil Hrabal, Milan Kundera
ugyanúgy, mint az évezred végi posztmodern
irányzatok képviselõi Jiri Ktatochvil, Michal
Ajvaz vagy éppen Petr Rákos, Petr Sabach,
Michal Viewegh és a napjainkban szárnyukat
bontogató elsõkötetes írók. 
További információ:
http://www.btf.hu/btf2009/
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Rendhagyó udvarkoncert
Szeretettel meghívjuk kerületünk lakóit, rokonai-
kat, ismerõseiket,  rendhagyó udvarkoncertünkre.
A koncert idõpontja: 22000099..  mmáárrcciiuuss  2255--ee,,  1188  óórraa..
(Esõnap, március 26-a.)
A koncert ideje alatt a SSzziilláággyyii  DDeezzssõõ  ttéérr  44..  sszzáámm
alatti ház kapui nyitva állnak kedves vendégeink
elõtt. A koncertet udvarunkban tartjuk, aki ülve
szeretné hallgatni, kérjük, hozzon magával szé-
ket. 
MMûûssoorr::  J.S. Bach: Lant szvit N1 BWV 996, G.
Fauré: Impromptu, Sz. Prokofiev: C-dúr Prelüd
(Op.12 N7), J.P. Rameau: La Dauphine,
L'Egyptienne, P. Hindemith: Szonáta, Bartók Béla:
Este a székelyeknél, Bartók Béla: Gyermekek-
nek (néhány darab az I. és II. zongorakötetbõl –
hárfa-átirat), Walter-Kühne: Fantázia „Onyegin”
c. opera témáira

A Vízivárosban, a Szilágyi Dezsõ tér 4. szám
alatt áll az a ház, amelynek Bartók Béla 1922-
28-ig lakója volt. Március 25-én, születésnap-
ján, szerte a világon, így Budapesten is koncer-
teket tartanak a tiszteletére. A ház lakóiként, mi
is szeretnénk õt köszönteni ezen a napon, elvég-
re lakótársunk volt 6 éven keresztül. A ház akko-
ri lakói gyakorta hallhatták Bartók és felesége
zongorajátékának kiszûrõdõ hangjait elsõ eme-
leti lakásukból.  De házunk atmoszférája is min-
den bizonnyal hatással lehetett Bartók zenéjére,
még ha ezt nem is lehet tudományosan bebizo-
nyítani. Azt viszont bizonysággal állíthatjuk,
hogy lakóhelyünk udvara különleges tér, amely-
nek egészen sajátos akusztikája van. A ház 98
éves történetében – leszámítva néhány kintor-
nást, valószínûleg nem volt még példa igazi kon-
certre, amikor a ház úgy szólalt volna meg maga
is, mint egy hangszer. Razvaljajeva Anasztázia
hárfamûvésznõ, aki szintén házunk lakója,
örömmel vállalta, hogy ebbõl az alkalomból
hangversenyt adjon. Ezzel a rendhagyó szüle-
tésnapi koncerttel tisztelgünk a nagy zeneszer-
zõ emléke elõtt, megmutatva egyúttal vendége-
inknek házunk különleges, eddig elrejtett érté-
keit. Házunk szeretettel vár minden kedves ér-
deklõdõt!

Családi kirándulás
Az Aprónép Alapítvány és a Szent János Kórház
dolgozói minden hónap utolsó szombatján a
Budai-hegységben kirándulást szerveznek a túl-
súlyos és asztmás gyermekek és családtagjaik
számára. A kirándulásról készített fotókból, raj-
zokból 2009 májusában kiállítást szervezünk. 
A kirándulásokon szakképzett életmód oktatók
segítik a kellemes és hasznos idõtöltést.
Következõ idõpont: mmáárrcciiuuss  2299..  (kivételesen va-
sárnap, mert a szombat munkanap)
Indulás: 9.30 Batthyány tér 11-es busz végállo-
más. Érkezés: 14.00 ugyanott.

Kedves szomszédaink
Muzsikusok, színmûvészek és költõk portréja
látható azon a rendhagyó fotótárlaton, ahová
testvérlapunk, a Budai Polgár várja az érdeklõ-
dõket. A kiállítás címe egyben a II. kerületi ön-
kormányzat lapjának kedvelt rovatára is utal. Az
újság az elmúlt több mint másfél évtizedben szá-
mos olyan mûvészt szólaltatott meg, akik a zöld-
övezeti kerület lakói. Arra kérték õket, árulják el,
melyik az a hely, utca, épület, intézmény, amely
különösen fontos vagy kedves számukra. Az M
Galériában látható kiállítást Eisenmann József fo-
tográfus portréiból, valamint az újságban koráb-
ban megjelent interjúkból állították össze. A tár-
lat április 12-ig, hétköznap 9-17 óráig, hétvégén
9-14 óráig  tekinthetõ meg a Marczibányi Téri
Mûvelõdési Központ Galériájában, a Marczibányi
tér 5/a szám alatt.

Programok

Energiagazdálkodás és lakótér a hagyományos
kultúrában címmel szervezett konferenciát a
Hagyományok Háza. A tanácskozás elõadói a
természettel összhangot keresõ népi építészet és az
energiafelhasználás viszonyát tárták fel. 

A Hagyományok Háza - felismerve a hagyomá-
nyos kultúrák természetvédelemben betöltött
szerepét - 2003-ban kezdeményezte a természet-
védelemmel közös konferenciasorozat elindítá-
sát. Az idei az ötödik tanácskozás, amit ismét a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Természet-és Környezetmegõrzési Szakállam-
titkárságával, illetve a szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeummal közösen szerveztek meg.

Agócs Gergely néprajzkutató vitaindítójá-
ban személyes emlékeit idézte fel. Mint el-
mondta, gyermekkorában környezetvédelmi
szakkörbe járt. Egyszer egy patakot tisztítottak
meg, több mázsa szeméttõl szabadították meg
az élõ vizet. Mindez áprilisban történt, június-
ra viszont újra hulladékkal telt meg a patakme-
der, a gyerekek erõfeszítése tüneti kezelésnek
bizonyult. Ekkor vált nyilvánvalóvá számára,
hogy az okok megszüntetésére van szükség,
amihez elsõ lépésben az emberek fejében, lel-
kében kell változást elérni. 

A konferenciasorozat célja, hogy megtalálja és
feltárja a természetvédelem, illetve a néprajz talál-
kozási pontjait. Ilyen az energiagazdálkodás kér-

dése, ami az évszázados tapasztalatokra építõ né-
pi kultúrában közvetlenül tetten érhetõ. 

A hagyományos kultúrában szocializálódott
egyén életszemléletét a célszerûség jellemzi, en-
nek mentén alakítja házának ergonómiai ará-
nyait úgy, hogy az még éppen megfeleljen az élet-
vitelének. Ezzel szemben a XIX-XX. század for-
dulóját jellemzõ nagypolgári építészetben is
megfigyelhetõ nagy belmagasság komoly fûtési
költséget jelent. A meleg ugyanis felszáll, a tulaj-
donképpeni lakótérnek pedig a teljes térfogatát
vagyunk kénytelenek kifûteni. A hagyományos
építkezés ezzel ellentétben racionalitásra törek-
szik, energiafelhasználása a valódi szükséglete-
ket fedezi. Ez az ars poetica megmutatkozik a fel-
használt építõanyagok energetikai minõségé-
ben és elõállításának módjában is. Elég csak arra
gondolni, hogy mennyi széndioxid kerül a leve-
gõbe az égetett tégla, vagy egy pórusbeton falazó-
elem elkészítésekor. Ehhez képest a döngölt fa-
lú, vagy vályogtéglából, kõbõl, fából készült há-
zak építése szinte egyáltalán nem jár környezet-
szennyezéssel. Igaz ez a födémek anyagaira is, hi-
szen például a nádhoz képest a cserép elõállítása
rendkívül energiaigényes. Ráadásul a nádtetõs
házon sokkal tovább marad meg a hó, mert a
meleget – a zsupphoz hasonlóan - lényegesen
jobban megtartja mint a cserép, így jóval kisebb
az épület energiavesztesége.  

Amikor húsz évvel ezelõtt megjelentek

Magyarországon a nagy építõanyag-gyártó cé-
gek, elsõ dolguk az volt, hogy jogilag bebiztosít-
sák magukat. Ennek eredménye, hogy ha ma va-
laki vályogházépítésre kölcsönt kér, azt a bank
megtagadja, mert a hagyományos építõanyag-
okkal szemben a pénzintézet a nagyipart támo-
gatja. Az a paradox helyzet alakult ki, hogy az
energiaválság idején a nagy energiaigényû épí-
tõanyag-ipart az állam helyzeti elõnyhöz juttat-
ja, ami tulajdonképpen többletfogyasztásra ösz-
tönzi a lakosságot. 

A hagyományos kultúrában szocializálódott
ember úgy tartotta, hogy a környezetében fellelhe-
tõ természetes anyagokból építkezzen. Helyben
készült a vályogtégla, a fát a saját erdejébõl termel-
te ki, így az anyagmozgatáshoz a lehetõ legkisebb
energiát használták fel. Ma ez messze nem így van,
hiszen a téglát, cserepet sok száz kilométeren ke-
resztül utaztatják az építkezésekhez. A régi idõk
embere lakókörnyezetét a sajátjának tekintette. A
hatvanas évek elõtt született irodalmi mûvek tele
vannak ilyen utalásokkal: „az én falum, az én ha-
zám, az én házam” - írják a költõk. Ha most bele-
lapozunk a mai gyermekversekbe már egészen
mást olvashatunk, mindenhol az önös és örökös
„én” köszön vissza. Amikor az ember és az ener-
giagazdálkodás viszonyát vizsgáljuk, rá kell arra
döbbennünk, hogy nem csak a patak megtisztítá-
sához, hanem ehhez is az ember lelke mélyén kell
keresnünk a kulcsot. Azt a kulcsot, ami az ember
és természet harmóniájához vezetõ ajtót nyitja.

A vitaindító felvetések után a konferencia
szakmai elõadásokkal, majd szekcióülésekkel
folytatódott.    

Minden találkozás meglepetés. Nemcsak az em-
ber belsõ jellemvonásaira gondolva, hanem fizi-
kai megjelenésére is, ahogy mozog, néz, fényt va-
rázsol a szürke hétköznapokba. Bánki Vera nyi-
tott ajtóval vár és szívmeleg szavakkal.

Még nagyobb a csodálkozásom, mikor fölme-
gyünk dolgozószobájába: rend mindenütt, kör-
ben zsúfolt könyvespolcok, finom kisgrafikák,
kedves családi fényképek. Az íróasztalon a bekap-
csolt számítógép, mellette egy mûvészettörténeti
kötet - a legfrissebb munka. Lassan indul a beszél-
getés az elmúlt évekrõl, de a föltámadó emlékek
kitüzesítik az arcát, és a végén még nevetésre is fut-
ja az idõbõl.

- Fery Antal grafikus lánya vagyok - mondja ked-
vesen - bölcsészkart végeztem, magyar-olasz sza-
kon. Mikorra befejeztem, már férjnél voltam, kis-
fiam született, nem akartam vidékre menni, s egy
napközibe kerültem nevelõtanárnak. Véletlenül,
- mert az élet ilyen véletlenekbõl áll-, egy kollega
olasz vízumot akart kérni, én telefonáltam be a kö-
vetségre, ahol megkérdezték: nem akarok-e ott
dolgozni. Hát így kezdõdött...
s Meddig volt a követségen?
- Harmincnyolc és fél évet húztam le. Nagyon jó

volt, mindennapos örömökkel és feladatokkal.
Fordító-tolmács voltam, ami azt jelentette, hogy
bementem reggel, megnéztem a sajtót, elkészítet-
tem a címeket. Senki annyit nem olvasta a
Népszabadságot és a Társadalmi Szemlét, mint
én. És fordítottam, ami cikket kértek, vagy szóbe-
li jegyzékeket. Rengeteg vámügyet kellett intézni,
menni a diplomatákkal, tolmácsolni. Nem mint-
ha õk nem beszéltek volna nyelveket, de hát a mi
„elvtársaink” nem beszéltek.
s A nagykövetek közül kire emlékszik szívesen? 
- Tíz nagykövetem volt. Az elsõ Ludovico

Barattieri di San Pietro gróf, aki rendkívül okos
ember volt, és lehetett tõle tanulni. Legrosszabb,
amikor bekerülünk egy új munkahelyre, és elvár-
ják tõlünk, hogy zsenik legyünk. Nem. Kell valaki,
aki elmondja a feladatokat. Utána csak jó fõnökö-
ket kaptam. A legkiválóbbnak én Joseph Nittit tar-
tottam, dédunokaöccse annak a Francesco
Saverio Nittinek, aki végül is aláfirkantotta triano-
ni ítéletünket! Õ a békekonferencia legvégén lett
miniszterelnök, meghatotta Apponyi híres beszé-
de, de már nem tehetett mást, mint könyveket írt
az igazságtalan békérõl. A Magyar Tudományos
Akadémia tiszteletbeli tagjai közé választotta.
Joseph Nitti érdekes idõben volt nagykövet: 1988-
1992 között. A László-napi erdélyi tüntetés esté-
jén érkezett, ironikusan gyakran emlegette: azt
hitte, a fáklyásmenet az õ tiszteletére van, holott
csak a román követségre vonultak az emberek.
s Sokat járt Olaszországban?
- Apám barátai, mikor megtudták, hogy olaszt ta-

nulok a gimnáziumban, meghívtak. Ex libris-gyûj-
tõk, kedves emberek, náluk nyaralva tanultam a
nyelvet. Abban az idõben nem volt a zsebünkben
az útlevél, én állandóan igyekeztem, hogy legyen.
Ha tolmácsolni kellett, akkor vittek, mert ez mun-
kaköri kötelességem volt... Olaszország nagyon
szép. Nem vagyok tengerpárti, Comóban jobban

érzem magam, mint a tengerparton. A fiam
mondta, amikor még kicsi volt: „Anyukám, nem
kell sokfelé utazni, elég Olaszországba menni, ott
minden város egy másik ország.” Ezt ennél jobban
nem lehet megfogalmazni. Megnéztem a régi
fényképeket, olyan csúnya nem voltam, de soha
molesztálással, kellemetlenséggel nem találkoz-
tam, csak a legnagyobb segítõkészséggel.
s Milyen az olasz lélek?
- Pontosan nem tudom megmondani, annyi év

után sem. A követségen két kategória volt. A fel-
sõ a diplomatáké, köztük eleinte arisztokraták is
voltak; az alsó réteg, a római
alsó osztály, akik azért jöttek
hozzánk, hogy lakást vegye-
nek maguknak. Ugyanúgy,
ahogy egy magyar azért ment
ki külföldre, hogy összegyûjt-
sön valami alapot magának.
És ráadásul ezek az olaszok
nem is rómaiak voltak, ha-
nem még délebbiek. Ennyi
szolgálati év alatt volt vagy
száz csendõr kollegám is,
mind jóindulatú, kedves
ember.
s Fordított egész életében.

- Negyven évig az volt a mun-
kám. A nyolcvanas évek ele-
jén megismertem dr. Kerpel
Frónius Ödön gyermek-
gyógyász professzort, akirõl azóta Pécsett kórházat
neveztek el. Lenyûgözött, hogy milyen kitûnõ or-
vos, mennyire otthon van a történelemben, és
hány nyelven olvas. Kölcsönadott könyveket, s az
egyik nagyon megtetszett. Mikor megemlítettem
neki, arra biztatott, hogy fordítsam le! És lefordítot-
tam Steven Runciman: A szicíliai vecsernye címû
kötetét, sok évvel késõbb sikerült megjelentetnem.
Nagyon tetszett, hogy az angol konkrétebb nyelv,
mint az olasz. Nekem nincs nagy fantáziám, nem
tudnék verset vagy regényt fordítani. Én történel-
met fordítok, ez a mostani munka éppen mûvészet-
történet, és idegesít is egy kicsit… Nagyon szeretem
Sir Bryan Cartledge nemrég megjelent könyvét
Magyarország történelmérõl. Ez a Megmaradni cí-
mû könyv a 69. megjelent kötetem. Egy angol úr ír-
ta, aki a 80-as évek elején itt volt nagykövet. Mikor
nyugdíjba ment egy oxfordi kollégium élérõl, hét
évet szánt az életébõl arra, hogy megírja
Magyarország történetét.  A könyvnek már a har-
madik angol kiadását készítik elõ, nagyon fontos,
hogy egy mérvadó mûhöz juthat hozzá külföldön
az, aki érdeklõdik Magyarország iránt. 

Bryan Cartledge most egy Trianon-könyvet fe-
jezett be, érdekessége, hogy az angol kiadással egy
idõben megjelenik magyarul is. Biztosan kap
majd olyan kritikát, hogy itthon a témában van-
nak ennél részletesebb, alaposabb mûvek. De en-
nek az a lényege, hogy egy angol kiadó megrendelt
egy sorozatot a párizsi békékrõl, és ez a sorozat -
benne a trianoni békérõl szóló kötettel - bekerül a
külföldi könyvtárakba.
s Mit üzennek rólunk ezek a könyvek?

- Az a vezérelv, hogy a magyarok mindig föltámad-

nak. Mindenbõl kilábalnak: súlyos sebekbõl, tatár-
járásból, törökdúlásból, oroszokból, nácikból. A
sebekbõl fel lehet gyógyulni, de Trianon az ampu-
táció. Visszafordíthatatlan!
s Ma is fáradhatatlanul dolgozik.
- Követségi munkám alatt rájöttem, hogy nem

horgolok, nem hímezek, nem szeretek televíziót
nézni. A fiam felnõtt és orvos lett, itt maradtam,
és rájöttem, hogy angolból nagyon jó fordítani. A
kedvencek közül meg kell még említenem
Runciman: Konstantinápoly eleste 1453 címû re-
mek kötetét. Lefordítottam Runcimantól A ke-

resztes hadjáratok -at is. Ez egy
l952-ben megjelent alapmû,
amit réges-régen Rómában
vettem, 40 ezer líráért, akkor
hatalmas összegért. Az eladó
csodálkozott is, hogy lehet
ennyire örülni egy könyv-
nek… Azt is el kell monda-
nom, hogy van négy kész for-
dításom, amelyhez kiadót ke-
resek. A legérdekesebb, ame-
lyet úgy emlegetek, hogy „a
kereszténység kihalása böl-
csõjében, a Földközi-tenger
keleti medencéjében”.
William Dalrymple, egy an-
gol újságíró járta be egy hato-
dik századi bizánci szerzetes
útvonalát, aki naplót írt hosz-

szú utazásáról az Athos-hegytõl az egyiptomi kopt
kolostorokig. Drámaian érdekes a könyv, különö-
sen, amikor látjuk, a Golán-fennsíktól Gázáig mi
minden történik arrafelé ma is! El kellene olvas-
nunk, hogy jobban megértsük az ottani életet. A
férfi egyszer egy török faluban lefotózta az örmény
temetõt. Tíz év múlva nem talált már ott semmit.
Bizalmasan elmesélték neki, hogy egy éjszaka ka-
tonák jöttek, összetörték a sírköveket és elvitették,
hogy nyoma se maradjon az örmény jelenlétnek!
Keresztény palesztinnak sem jó lenni arrafelé…
Szíriában ugyanakkor viszonylag jól megvannak a
keresztények: az Aszad család alavita (sem nem
szunnita, sem nem siita) és egyensúlyoz a felekeze-
tek között…
s Mióta lakik az I. kerületben?
- Harmincnyolc éve. Budai vagyok, a 9-es villa-

mossal sokszor jártam a szigetre. Mindig mond-
tam, itt szeretnék lakni, a Batthyány tér környé-
kén. Késõbb sikerült ebben a házban elõbb egy ki-
csi, majd ezt a két szobás lakást megvennem. Ha
kihajolok az ablakon, látom a gyönyörû város-
részt, a Mátyás-templomot. A város szívében élek
egy csendes helyen. Reménykedem, hogy egyszer
majd szép lesz a Batthyány tér. Nagyon fáj a tér je-
lenlegi állapota, hiszen ez a világörökség kapuja!
De hagyjuk a panaszkodást, van mit ennem, tetõ
van a fejem felett. Azért azt hittem, többre me-
gyünk húsz év alatt. A fiam dolgozik, az unokám
jól tanul, én rátaláltam erre a második foglalkozás-
ra, a fordításra, amit most teljes szívvel csinálha-
tok. A Jóisten majd megsegít. És talán még a
Batthyány teret is látni fogom szépnek, tele bol-
dog emberrel. Fenyvesi 

Interjú Bánki Vera mûfordítóval

Könyvek bûvöletében

Hagyomány és természet 

Kérjük támogassa adója 
1%-val és adományával a

Magyar Hospice Alapítványt

Adószám: 19663258-1-41
Bankszámlaszám: 

10300002-20329055-70073285

HOSPICE   OTTHONÁPOLÁS
daganatos  betegek részére Budapesten

Magyar Hospice Alapítvány
1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.

Telefon: ( 06 1) 250 5513
E-mail: info@hospicehaz.hu

www.hospicehaz.hu 



6 Várnegyed XIV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2009. MÁRCIUS 13., PÉNTEK
E-mail: varnegyed@budavar.hu

Nõi megérzések avagy a gyermek, 
mint eszköz

Folytatva az érdekes és tanulságos esetek sorát, ismét
megosztok egy történetet az olvasókkal, szolgáljon oku-
lásul mindenki számára, akivel valami hasonló megtör-
ténhet…

Közelmúltban felkeresett egy házaspár tanácsért,
vajon miért romlott el ennyire a kapcsolatuk, s - három
gyermeküket is szem elõtt tartva - vajon megmenthetõ-
e a házasságuk? Az ismerkedõ beszélgetés során Emmi,
a feleség elmondta, hogy úgy látja, mintha férje nem fi-
gyelne annyira rá, mint eddig, a gyerekekkel és az ott-
honi dolgokkal is kevesebbet foglalkozik. Felmerült ben-
ne a gondolat, hátha a férjének van valakije. A hatszem-
közti megbeszélés során Ákos, a férj határozottan ta-
gadta, hogy belépett volna bárki is az életébe.

Többszöri beszélgetés után eljutottunk odáig, hogy
visszaállt a normál érzelmi, intellektuális és szexuális
kapcsolatuk. A feleség megnyugodott, a férj boldog
volt, hiszen 3 gyerekét is igazán és õszinte szívvel sze-
rette.

Kis idõ múlva Ákos egy külön megbeszélést kért, ahol
elmondta, hogy feleségének megérzései jók voltak, va-
lóban belépett egy régi, gyerekkorból való ismerõs az
életébe. Ezt a kapcsolatot azonban szeretné befejezni, és
kérte a segítségemet  a lezárásához.
Kértem, hogy jöjjenek el együtt, s mikor megláttam
Líviát, megértettem Ákos fellángolását, mert a hölgy
rendkívül szép, erotikusan vonzó jelenség volt. 
Lívia elmondta: Ákos megígérte neki, hogy elválik és a
válása után egy évvel fognak „hivatalosan megismer-
kedni, és nyílt kapcsolatot folytatni”, hogy Emminek és a
gyerekeknek ne okozzanak fájdalmat.
Hosszú beszélgetésünk közepe táján megemlítettem,
hogy Ákos és Emmi között a kapcsolat helyreállt, jó vol-
na ezt a házasságot tiszteletben tartani, és hagyni mû-
ködni. „Ön is elvált, Lívia”, éreztettem, és rávezettem,
hogy milyen fájdalmas, ha egy harmadik belépése a csa-
ládi békét szétdúlja. Megbeszélésünk végén Lívia látszó-
lag megértette, hogy egyikük számára sem jó, ha így
folytatják tovább az életüket és megígérte, azon lesz,
hogy ez a kapcsolat befejezõdjék. Ám van egy utolsó kí-
vánsága: megbeszéltek egy pár napos nyaralást Ákossal
(természetesen Emmi tudta nélkül, üzleti útnak álcáz-
va), ehhez ragaszkodik, itt fognak szép emlékekkel elbú-
csúzni egymástól.

Megkértem mindkettõjüket, próbálják meg együtt
töltött vakáció nélkül befejezni a kapcsolatot, de Lívia
határozottan ragaszkodott eredeti elképzeléséhez.
Eltelt fél év, mikor Lívia váratlanul megkeresett.
Elmondta, hogy utolsó kívánságként kikényszerítette a
búcsú nyaralást,  amely gyönyörû volt, s ami után kap-
csolatuk még magasabb érzelmi hõfokon folytatódott.

Most hol tartanak? – kérdeztem.
Most ott tartunk,… hogy terhes vagyok Ákostól. Elsõ

pillanatban nagyon boldog volt, és rögtön lelkesen meg-

ígérte, elmondja a kapcsolatunkat és a terhességemet
Emminek. 

Ákos a vallomása hatására mást várt Emmitõl, vad
dühkitöréseket, vádaskodást, ehelyett dermedt csendet,
szomorúságot, a realitásra való rádöbbenést kapott a ré-
gebben már tudattalanul érzékelt helyzetre. A három
gyerek érezve a szülõk közötti feszültséget, még jobban
kapaszkodott édesapjukba, aki ezt a szeretetet most már
kétségbeesésében százszoros intenzitással viszonozta.

A mostani helyzet – Lívia elmondása szerint – úgy
néz ki, hogy Ákost ritkán látja. A gyereket vállalja ugyan,
de kijelentette: mostani családját nem hagyja el.
Tanácstalan vagyok, mit tegyek ebben a helyzetben? -
kérdezte Lívia. Biztos, hogy reménytelen a helyzetem?
A jelek arra mutatnak, csak egyet tehet, ezt a vállalt gye-
reket felneveli – válaszoltam.

Tanulság: a nõi megérzéseket mindig nagyon komo-
lyan kell venni, mert ha nem betegesen kóros a félté-
kenységük, hanem egészséges a lelkiviláguk, ösztönös
megérzéseikben csak igen ritkán tévednek. Érdemes a
helyzet javítása érdekében nem csak a párunkat, hanem
önmagunkat is megvizsgálni, mivel a hibát a párkapcso-
latban mindig ketten követik el, akármelyik fél is hoz be
harmadikat a kapcsolatba.
Elgondolkodtató az is, hogy a felnövekvõ generáció, a
gyermekek, majd milyen minták alapján építik fel a jövõ
családját.

Lívia oldaláról a tanulság pedig az, hogy a gyermek
gyönyörû ajándéka az életnek, de nem lehet fegyver vá-
gyaink megszerzése érdekében.                                                    

dr. Sebestyén Tamás
pszichológus

Lélekgyógyász
Az utóbbi hetekben országszerte megnõtt az erõszakos
cselekmények száma, ezért a BRFK vezetése úgy dön-
tött, hogy Budapesten is megerõsíti a rendõri erõket.
Ennek keretében meghatározott idõszakokban az elsõ
kerületben a szokásosnál több rendõr teljesít szolgálatot
– mondta el lapunknak dr. Kesztyûs Rudolf ezredes. A
kapitányságvezetõ hangsúlyozta, hogy a kerületbe ve-
zényelt rendõrök elsõsorban járõrszolgálatot látnak el.
Szintén a rendõrség gyorsabb reagálását segíti, az a há-
rom új Opel Astra rendõrautó, melyeket a napokban ve-
hetett át a kapitányság. A megkülönböztetõ jelzésekkel
ellátott, illetve nyomozati munkára szánt jármûvek a ki-
szolgált Lacettiket váltják le. 

LLeefféénnyykkééppeezzttéékk  aa  FFõõ  uuttccaaii  sszzuurrkkáállóótt
Elõször néhány héttel ezelõtt a Fõ utcában rabolt ki és
szúrt meg egy nõt az elkövetõ, azóta már legalább tíz ha-
sonló eset írható a számlája. Az elkövetés módja mindig
azonos: észrevétlenül követi kiszemelt áldozatát, akit ak-
kor támad meg, amikor éppen be akar menni háza kapu-
ján. Benyomja az ajtót, a kapualjban pedig figyelmezte-

tés nélkül megszúrja a
sértettet, majd táskájá-
val elmenekül a hely-
színrõl. Mindig egyedül
közlekedõ nõket rabol ki,
az utóbbi hetekben
Pesten az ötödik, a nyol-
cadik és a tizenharmadik
kerületben, Budán a
Városmajorban és Óbu-

dán tûnt fel. Több alkalommal súlyos sérüléseket okozott
áldozatainak, akiket hason vagy arcon szúr. Éppen a
Városmajorban zsákmányolt bankkártyát akarta „lehúz-
ni”, amikor a Kékgolyó utcai ATM automata lefotózta. A
felvétel megegyezik a korábban megadott személyle-
írással, e szerint a férfi különös ismertetõjele a csapzott
haj és a hiányos, rossz állapotú fogazat. Dr. Kesztyûs
Rudolf arra kéri az egyedül, kíséret nélkül az utcán sétáló
nõket, hogy a sorozatelkövetõre való tekintettel az elvár-
hatónál is figyelmesebben közlekedjenek. Otthonukhoz
közeledve többször nézzenek hátra, gyõzõdjenek meg
arról, hogy senki sem jár a nyomukban és mielõtt kinyit-
nák házuk kapuját, még egyszer nézzenek körbe. 

EEllffuuttoottttaakk  aa  ttrrüükkkkööss  ttoollvvaajjookk
A megnyerõ modorú elkövetõk ezúttal új mesével pró-
báltak meg pénzt kicsalni idõs áldozatuktól. A kiszemelt
egyedül élõ hölgyhöz azzal csöngettek be, hogy bajba ke-
rültek, ezért sürgõsen forintra van szükségük, azonban
nem tudják átváltani a náluk lévõ nagymennyiségû eurót.
Felajánlották, hogy a pénzt rejtõ övtáskát másnapig a
sértettnél hagyják, akinek így lesz ideje pénzt kivenni a
bankból. A hölgy a beszélgetést követõen azonnal elin-
dult a közeli bankfiókba, az elkövetõk pedig tisztes távol-
ból követték. Szerencsére tervüket áthúzta a banki ügy-
intézõ, akinek az üvegportálon keresztül feltûnt az idõs
hölgyet néhány méteres távolságból kísérõ társaság

ezért megkérdezte, hogy miért akarja kivenni az összes
megtakarított pénzét. A választ hallva azonnal felhívta a
kerületi rendõrséget, a kiérkezõ zsarukat látva a bûnözõk
futva elmenekültek a helyszínrõl. A lakásban hagyott öv-
táskáról kiderült, hogy euró helyett csomagolópapírral
tömték ki a pórul járt trükkös tolvajok. Dr. Kesztyûs
Rudolf ezredes felhívja a Várnegyed olvasóinak figyel-
mét, hogy idegeneket személyazonosságuk tisztázása
nélkül soha ne engedjenek be lakásukba, legyenek bizal-
matlanok a számukra ismeretlen személyekkel szemben.
Jó tudni, hogy a trükkös tolvajok az eddigi személyleírás-
ok alapján szinte mindig kettesben járnak, jól öltözöttek
modoruk megnyerõ, gyakori a férfi-nõ páros. 

EEllffooggttáákk  aa  bbuujjkkáállóó  üüggyyvvééddeett
Szemérem elleni bûntett elkövetése miatt jogerõsen há-
rom év nyolc hónapos börtönbüntetést kapott dr. K.Z. A
korábban ügyvédként praktizáló férfi azonban nem vo-
nult be a számára kijelölt büntetés végrehajtási intéz-
ménybe, ezért a hatóságok körözést adtak ki ellene. 
A megkeresést követõen a kerületi rendõrök alig három
hét alatt bravúros nyomozás eredményeképpen felkutat-
ták és az V.kerületben elfogták a toplistás bûnözõt. Mint az
adatok elemzése során kiderült, dr. K.Z. tovább folytatta
ügyvédi tevékenységét és rendszeresen feltûnt belvárosi,
illetve elsõ kerületi ügyvédi irodákban. Különösebben azt
sem tagadta, hogy keresi a rendõrség. Több helyütt kap-
csolataival kérkedett, valamint azzal, hogy a rendõrség
nem meri elfogni. A terve az volt, hogy legalább öt évre el-
tûnik a hatóságok szeme elõl, mert ezt követõen már nem
lehetett volna felelõsségre vonni. Elképzelését azonban
keresztülhúzták a kerületi rendõrök, így a következõ éve-
ket biztosan rács mögött tölti. 

HHaattvvaannbbaann  ffooggttáákk  eell  aa  nnaapphheeggyyii  sszzaarrkkáátt
Alkalom szüli a tolvajt, szól a mondás. Fokozottan igaz ez
a megállapítás azokra az elkövetõkre, akik egy
Gellérthegy utcai házból próbáltak meg értékeket eltu-
lajdonítani. A két vidéki férfi azzal a kifejezett céllal jött át
Pestrõl Budára, hogy pénzhez jussanak. Útjuk a
Moszkva térrõl a Naphegyre vezetett, itt a nyitva hagyott
kapun keresztül sikerült bejutniuk az egyik társasházba.
Felmentek a legfelsõ emeletre, ahol észrevették, hogy
az egyik lakás ajtaja résnyire nyitva van. Egyikük õrt állt,
míg társa bement az elõszobába és sikerült magához
vennie két laptopot, valamint egy nõi táskát. A tolvaj ki-
felé menet hangokat hallott a lakásból ezért társával
együtt megpróbálta minél gyorsabban elhagyni az épü-
letet. A lépcsõházban még magukhoz vették a táskában
talált készpénzt, a két laptopot azonban menet közben
berakták az egyik tûzcsapszekrénybe. A helyszínelés so-
rán a kerületi rendõröknek sikerült használható ujjle-
nyomatot venni a tûzcsapról és a laptopokról, így fény
derült a többszörösen büntetett elkövetõ kilétére. A bû-
nözõt néhány nappal a tett elkövetése után hatvani laká-
sában elfogták, társa jelenleg ismeretlen helyen tartóz-
kodik. A nyomozás során kiderült, hogy B.R.-t hasonló
bûncselekmények miatt több rendõrkapitányság keresi. 

Kék hírek
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Az egyetlen felnõtt Európa-bajnoki címet nyerõ
férfi kosárlabda válogatottunk kiváló játékosa,
oszlopos tagja volt Zsíros Tibor. A népszerû
Zsizsi bácsi könyvet írt az 1955-ös kontinensbaj-
noki aranyról Kosárarany címmel. Zsíros
Tibort mindenhol ismerik: ha kell felnõtt mér-
kõzésen ellenõr, ha szükséges utánpótlás ese-
ményeken bíráskodik. A fiatalok és az idõseb-
bek körében egyaránt kedvelt, szeretetre méltó
egyéniség. Ki gondolná, hogy júniusban lesz 79
éves az örökifjú center.

- Célom az volt a könyv megírásával, hogy a
honi kosárlabdázás történetét a kezdetektõl
1912-tõl, a legnagyobb sikerünkig az 1955-ös
Európa-bajnoki aranyéremig bemutassam.
Zsizsi bácsi akinek a könyv bemutatóján jelen
voltak a korábbi csapattársak, kiváló sportem-
berek is, így folytatta:természetesen a magas em-
berek játékát hazánkban meghonosító Kuncze
Géza bácsinak és társainak is emléket állítok.

Zsíros Tibor 195 alkalommal szerepelt a nem-
zeti válogatottban, minden idegszálával a kosár-
szerzésre törekedett, s ehhez kiváló fizikuma re-
mekül párosult 196 cm-es magasságával.

- Munkáscsaládban születtem, édesanyám
humán beállítottságú asszony,édesapám ne-
héz fizikai munkát végzõ szókimondó ember
volt. Tõlük örököltem a kitartást, a pontossá-
got, a szeretetet mások iránt. Labdám mindig
volt, cipõm kevésbé, s az elsõ nagy élményem,
hogy 13 évesen bekerültem a Szent László
Gimnázium kosárlabda csapatába. Három év
múlva NB II, majd fél év múlva már NB I-es já-
tékos voltam. S jött az elsõ csoda: 18 évesen
1948-ban a londoni olimpián szerepeltem.
Amikor három évvel a háború után az ország
olyan szegénységben élt, hogy az leírhatat-
lan,mi az olimpián magyar szakácsunk finom
fõztjeit fogyasztottuk! A sport kiugrási lehetõ-
ség volt, s éltünk vele. Az a tudat, hogy hazánk-
nak dicsõséget szereztünk mindennél fonto-
sabb volt – mondta az Elõre és a GanzMávag

játékosa, aki nemcsak mint kosaras hanem
mint edzõ is kiválóan teljesített.
Zsizsi bácsi mint mindig most is szerényen nyi-

latkozik, csapattársait emeli ki, pedig az õ közre-
mûködése nélkül nem lett volna aranyérem
1955-ben a Népstadionban, ahol szabadtéri pá-
lyán, 60 ezer ember buzdítása mellett aranyér-
met nyert férfi kosárlabda csapatunk, legyõzve a
Szovjetuniót.

Zsíros Tibor így emlékszik vissza az óriási si-
kerre: - A pálya dísztribün elõtt volt felállítva,
üvegpalánkra edzettünk. A jegyek pillanatok
alatt elfogytak, a jegyárak akkoriban úgy 4 és 14
forint között mozogtak. Az elõbbi álló, az utób-
bi ülõhelyre szólt. Valami óriási elszántság volt a
csapatban. Idegtépõ küzdelem után a végén 82-
68 lett a javunkra!

Nagyon sokan ismerik és szeretik az „Öre-
get",mi sem bizonyítja jobban mindezt, hogy
olyan csapattársak,kollegák jelentek meg a le-
gendás Szent László Gimnáziumban a könyv
sajtótájékoztatóján mint Greminger János,
Bencze János, Gallov Rezsõ,Ormai László,
Gyurasits István, Halász János, Telegdy
György... és sorolhatnánk.

Végül Zsíros Tibor pályafutásának eredmé-
nyei: háromszoros középiskolai bajnok, egy má-
sodik helyezés, kétszeres magyar bajnok, négy-
szeres ezüstérmes,kilencszeres bronzérmes.
Háromszoros kupagyõztes egyszeres ezüstérmes.
Egyszeres fõiskolai világbajnok, és négyszer volt
olimpián! S végül mesteredzõ és kiváló, szeretet-
reméltó példakép mindenki számára. F.F.

Zsizsi bácsi könyvet írt

Kosárarany
A budapesti rendõrfõkapitány pályázatot hirdet aa
rreennddõõrrii  hhiivvaattááss  iirráánntt  éérrddeekkllõõddõõ  rroommaa  sszzáárrmmaazzáássúú  ffiiaa--
ttaallookk  kköözzééppiisskkoollaaii  ttaannuullmmáánnyyaaiinnaakk  ttáámmooggaattáássáárraa.
Pályázni az a budapesti lakóhellyel rendelkezõ ma-
gyar állampolgár tud, aki valamely fõvárosi szakkö-
zépiskola vagy gimnázium második, illetve harmadik
évfolyamának hallgatója, nem kötelezték évismétlés-
re és az elõzõ évi átlageredménye legalább 3.00.

További feltétel a büntetlen elõélet, a kifogástalan
életvitel és jó hírnév valamint az egészségügyi alkal-
masság.  

A sikeres pályázókkal tanulmányi szerzõdést köt-
nek, melynek értelmében a rendõrség megtéríti a
menza étkeztetés költségeit, tanévenként 25 ezer fo-
rint ruházkodási, illetve tanszer segélyt folyósít. Ezen
felül tanulmányi eredménytõl függõen havi ösztöndí-
jat biztosít. 

A támogatásban részesülõ kötelezi magát, hogy
középiskolai tanulmányainak utolsó évében jelentke-
zik valamelyik rendészeti szakközépiskolába, vagy a
Rendõrtiszti Fõiskolára részt vesz a felvételi eljárás-
ban, az iskola elvégzését követõen pedig a támogatás

idejével megegyezõ idõtartamig a BRFK hivatásos ál-
lományában teljesít szolgálatot. 

JJeelleennttkkeezzééssii  hhaattáárriiddõõ::  mmáárrcciiuuss  2200..
További információ: Keszei Szilárd, 
telefon: 443-5314, 443-5300/31-386. 

**        **        **

Az ORFK pályázatot hirdet aa  ffeellssõõookkttaattáássbbaann  nnaappppaallii
ttaaggoozzaattoonn  jjooggii,,  iiggaazzggaattáássii  vvaaggyy  ggaazzddaassáággttuuddoommáánnyyii
kkééppzzééssbbeenn  rréésszztt  vveevvõõ  rroommaa  sszzáárrmmaazzáássúú  ffiiaattaallookk  sszzáá--
mmáárraa. 

Pályázatot azok nyújthatnak be, akik a felsõoktatá-
si intézmény elsõ évfolyamát sikeresen elvégezték és
tanulmányi átlaguk legalább 3.5.

További feltétel a budapesti lakóhely, a hivatásos
szolgálati, köztisztviselõi vagy közalkalmazotti jogvi-
szony vállalása, büntetlen elõélet, a pályázó és hozzá-
tartozóinak kifogástalan életvitele, valamint az egész-
ségügyi alkalmasság. A sikeres pályázók részére a
mindenkori diákhitel részarányos összegét folyósítják. 

Pályázni március 20-ig az Országos Rendõr-fõka-
pitányság  Humánigazgatási Szolgálatnál lehet. 

Pályázati felhívás

A fõvárosi vállalkozásfejlesztési program kedvez-
ményes mikrofinanszírozó termékének a mikro-
hitelnek az összege 7.000.000 Ft-ra emelkedett.
A mikrohitel célcsoportjai a kereskedelmi banki
módszerekkel nem finanszírozható budapesti
mikrovállalkozások. A Mikrohitel programban
fejlesztési és forgóeszköz hitelhez juthatnak a vál-
lalkozások. A hitel felhasználható beruházások
(ingatlan, gépek, berendezések), és árukészlet fi-
nanszírozására. 

Önerõ:  a hitel összegének 20 %-a. Futamidõ:
legfeljebb 8 év. Kamat: évi 9 %, ami 0,5 %-kal ala-
csonyabb, mint a jegybanki alapkamat. A hitelt
semmilyen egyéb költség, hitelvizsgálati díj, folyó-
sítási jutalék, kezelési költség nem terheli. 

A törlesztéseket havonta kell teljesíteni, a tõ-
ketörlesztés megkezdésére 6 hónap türelmi

idõ kérhetõ. Finanszíroz  az Országos
Mikrohitel Alap. A fõvárosi vállalkozásfejlesz-
tési program mintegy 17 milliárd forintos ked-
vezményes vállalkozásfejlesztési hitellehetõ-
séggel áll a budapesti mikro- és kisvállalkozás-
ok rendelkezésére. A Magyar Fejlesztési Bank
Zrt. finanszírozásában a Mikrohitel Plusz és az
Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel mellett
elérhetõ a BVK saját forrásával mûködõ, for-
góeszközfinanszírozást is biztosító Budapest
Kisvállalkozói Hitel is. Valamennyi konstruk-
cióban a kezdõ vállalkozások is nyerhetnek fej-
lesztési és forgóeszköz bõvítési terveikhez ked-
vezményes forrásokat. 

Ezen termékekrõl részletes tájékoztatást a
BVK honlapján a www.bvk.hu címen találhat-
nak az érdeklõdõk.

Emelkedett a mikrohitel
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s A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének 4/2009. (II.27.) Kt.
rendelete a Budavári Önkormányzat tulajdo-
nában álló lakások és nem lakás céljára szolgá-
ló helyiségek bérbeadásának feltételeirõl szó-
ló 4/1994. (III. 17.) Kt. rendelet módosításáról

11..  §§
A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásá-
ról szóló 4/1994. (III. 17.) Kt. rendelet (továbbiakban:
R.) 27. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(2) A szociális lakbér ÁFA-val növelt mértéke:
a) összkomfortos lakás esetén 253,-Ft/m2/hó
b) komfortos lakás esetén 202,-Ft/m2/hó
c) félkomfortos lakás esetén 88,-Ft/m2/hó
d) komfort nélküli lakás esetén 67,-Ft/m2/hó
e) szükséglakás esetén 53,-Ft/m2/hó.”

22..  §§
A R. 27. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(8) A költségelvû lakbér ÁFA-val növelt mértéke:
a) összkomfortos lakás esetén 425,-Ft/m2/hó
b) komfortos lakás esetén 425,-Ft/m2/hó
c) félkomfortos lakás esetén 250,-Ft/m2/hó
d) komfort nélküli lakás esetén 165,-Ft/m2/hó
e) szükséglakás esetén 106,-Ft/m2/hó.”

33..  §§
Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba az-
zal, hogy az így megállapított bérleti díjakat 2009. áp-
rilis 1. napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2009. február 27.

dr. Deák Ferenc                         dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ   polgármester

**        **        **
s Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 3/2009. (II.27.) Kt.
rendelete az építményadóról szóló 22/1998.
(XII. 22.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rend.)
módosításáról

11..  §§
A Rend. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

(Adómentesség, adókedvezmény)
„4. § (1) c) Mentes az adó alól
„A társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a

közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú
társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a
magánnyugdíj-pénztár, a költségvetési szerv, a költ-
ségvetési szervnek nem minõsülõ nevelési-oktatási
intézmény és - kizárólag a helyi iparûzési adó vonatko-
zásában - a közhasznú, kiemelkedõen közhasznú szer-
vezetnek minõsülõ nonprofit gazdasági társaság ab-
ban az adóévben, amelyet megelõzõ adóévben folyta-
tott vállalkozási tevékenységébõl származó jövedelme
(nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési
kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében -
eredménye után a központi költségvetésbe befizetési
kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglété-
rõl az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóható-
ságnak.”

22..  §§
A Rend. 4/A. §-a a következõ (7) bekezdéssel egé-
szül ki:

(Mûemléképület felújításához kapcsolódó adómen-
tesség)

„4/A. § (7) Ha a mentességi idõszak alatt az adó-
alany személye változik, akkor az új adóalany az adó-
bevallásának benyújtásával egyidejûleg nyilatkozhat
arról, hogy a mentességet a mentességi idõszak hát-
ralévõ részére is igénybe kívánja venni, azzal, hogy a
korábbi adóalany terhére elõírt adót és annak a Htv.
14/A. § (1) bekezdése szerint számított kamatait - a
mentességi feltétel teljesülésének elmaradása esetén
- a (6) bekezdésben meghatározottak szerint megfi-
zeti. Ilyen nyilatkozat hiányában az adóhatóság a ko-
rábbi adóalanyt terhelõ adót és annak a Htv. 14/A. §
(1) bekezdése szerint számított kamatait a korábbi
adóalany terhére az adóalanyiság megszûnését köve-
tõ február 15-ig határozatban - a határozat jogerõre
emelkedését követõ 15 napon belül való megfizetési
határidõvel - írja elõ. Ha a korábbi adóalany megszûnt
vagy elhalálozott, akkor az adóhatóság a korábbi adó-
alanyt terhelõ adót és annak a Htv. 14/A. § (1) bekez-
dése szerint számított kamatait a korábbi adóalany
azon jogutódja számára írja elõ, aki/amely az adó-

mentes adótárgyat megszerezte, több ilyen jogutód
esetén az adót és annak a Htv. 14/A. § (1) bekezdése
szerint számított kamatait az adóhatóság a jogutódok
által az adómentes adótárgyon megszerzett tulajdoni
hányadok arányában írja elõ határozatban.”

33..  §§
A Rend. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

(Az adókötelezettség keletkezése és megszûnése)
„5. § (1) Az adókötelezettség a használatbavételi, il-

letõleg a fennmaradási engedély jogerõre emelkedé-
sét követõ év elsõ napján keletkezik. Az engedély nél-
kül épült vagy anélkül használatba vett építmény ese-
tén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt
követõ év elsõ napján keletkezik.”

44..  §§
A Rend. 13. § 1., 9. pontjai helyébe az alábbi rendel-

kezések lépnek:
(Értelmezõ rendelkezések)
„13. § 1. tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a sze-

mély vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilván-
tartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az in-
gatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerzõ-
dést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották - mely-
nek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a
szerzõ felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan lét-
rehozott épület/épületrész tulajdonjogának - a hasz-
nálatbavételi engedély jogerõre emelkedését megelõ-
zõ - átruházása esetén a szerzõdés ingatlanügyi ható-
sághoz történõ benyújtását követõen a szerzõ felet a
használatbavételi engedély jogerõre emelkedésének
idõpontjától kell tulajdonosnak tekinteni. Egyéb mó-
don történõ tulajdonszerzés esetére a Polgári
Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók;

9. közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a
Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna
Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., a Diákhitel
Központ Zrt., a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve an-
nak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági tár-
saság, továbbá a távfûtés-, a melegvíz-, az ivóvíz-, a
csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás)
nyújtók - ideértve a víziközmû-társulatot is - feltéve,
ha nettó árbevételük legalább 75%-ban közvetlenül
a fogyasztók számára történõ szolgáltatás nyújtásá-
ból származik. Közszolgáltató szervezet továbbá a
vasúti pályahálózatot üzemeltetõ feltéve, ha nettó
árbevétele legalább 55%-ban a vasúti pályahálózat
mûködtetésébõl származik, valamint a helyi- és hely-
közi menetrendszerinti tömegközlekedési szolgálta-
tást nyújtó feltéve, ha nettó árbevétele legalább
55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásá-
ból származik.”

55..  §§
HHaattáállyybbaa  llééppééss

(1) E rendelet 2009. március 2-án lép hatályba.

Budapest, 2009. február 27.

dr. Deák Ferenc                         dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ   polgármester

**        **        **
s A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének 6/2009. (II.27.) Kt.
rendelete a Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének a szociális és gyer-
mekjóléti pénzbeli, természetbeni és szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
12/1999. (VI. 25.) Kt. rendelet módosításáról

11..  §§  
A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete a szo-
ciális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és sze-
mélyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
12/1999. (VI.25.) Kt. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) a következõk szerint módosul:

A Rendelet 18. § „Rendszeres szociális segély” alcím 
„Aktív korúak ellátása” alcímre módosul. 

22..  §§
RReennddsszzeerreess  sszzoocciiáálliiss  sseeggééllyy

A Rendelet 18. § (1) (2) bekezdései helyébe a követke-
zõ rendelkezések lépnek, valamint az alábbi (3) bekez-
déssel egészül ki:

„18. § 
(1) Az aktív korúak ellátásának szabályait a Szociális

törvény 33. § - 37/G. § -ai és e rendelet határozzák meg.
„(2) A nem foglalkoztatott aktív korú személy a

rendszeres szociális segély megállapításának, folyó-
sításának feltételeként köteles együttmûködni az
Önkormányzattal és az együttmûködésre kijelölt
szervvel. Az együttmûködésre kijelölt szerv a
Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ, Családsegítõ Szolgálata
(1012 Budapest, Attila út 89.) (a továbbiakban
Családsegítõ)

(3) A nem foglalkoztatott együttmûködésre kötele-
zett aktív korú személy az együttmûködés keretében: 

a) a Családsegítõnél nyilvántartásba veteti magát, 
b) beilleszkedést segítõ programról írásban megál-

lapodik, 
c) teljesíti a beilleszkedését segítõ programban fog-

laltakat.” 

33..  §§
RReennddsszzeerreess  sszzoocciiáálliiss  sseeggééllyy

A Rendelet 19. § (2) (3) bekezdései helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„19. § 
(2) Az Önkormányzat az aktív korú nem foglalkozta-

tott személyek munkaerõpiaci helyzetének javítása
érdekében közfoglalkoztatást szervez. A rendszeres
szociális segélyre jogosult személyek közfoglalkozta-
tásának lehetõségét is vizsgálni kell. Az önkormányzat
által szervezett közfoglalkoztatás idõtartama legalább
90 munkanap, amelynek szervezését a közfoglalkoz-
tatási terv alapján a GAMESZ végzi.

(3) Az együttmûködés szabályai: 
a) Az aktív korú személy (a továbbiakban együtt-

mûködésre kötelezett) a jogosultságot megállapító
határozat jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül
köteles megjelenni az együttmûködésre kijelölt
Családsegítõben a nyilvántartásba vétel és az együtt-
mûködés tartalmának egyeztetése céljából. 

b) Az együttmûködésre kötelezettnek a beilleszkedé-
si programban rögzített idõpontokban meg kell jelennie,
de legalább két havonta egy alkalommal a beilleszkedést
elõsegítõ programtól függõen. Akadályoztatása esetén
az akadályoztatás okát jelentõ igazolásokat haladékta-
lanul, de legkésõbb az ok bekövetkeztétõl számított 30
napon belül be kell nyújtania a Családsegítõhöz.

c) Az együttmûködésre kötelezettel – az egyezte-
tés során – a program koordinátora 60 napon belül
írásbeli megállapodást köt, amely tartalmazza a beil-
leszkedést elõsegítõ együttmûködési programot, a
szolgáltatások típusát, helyét idõpontjai és az együtt-
mûködésben résztvevõ szakembereket. 

d) Az igazolt beilleszkedést elõsegítõ programokról, a
nyilvántartásban történõ változásokról, az együttmûkö-
dési kötelezettség teljesítésérõl minden hónap 5 napjáig
a programfelelõs személyenkénti bontásban összesített
kimutatást készít, amelyet haladéktalanul eljuttat a
Hivatalhoz és az illetékes Foglalkoztatási Szervhez.”

44..  §§
ÁÁttmmeenneettii  sseeggééllyy

A Rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„32. § 
(1) Átmeneti segélyre jogosult az a személy, aki iga-

zolható módon a létfenntartását veszélyeztetõ rendkí-
vüli élethelyzetbe került, vagy idõszakosan illetve tar-
tósan létfenntartási gondokkal küzd, ha más, e rende-
letben szabályozott önkormányzat által nyújtható,
pénzben nyújtott ellátásra nem szerzett jogosultságot,
továbbá saját és családtagjai jövedelmének egy fõre
jutó átlaga nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 220 százalékát.” 

55..  §§
A Rendelet 35. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„35. § (2) Eseti átmeneti segélyt ugyanannak a sze-
mélynek évente legfeljebb három alkalommal lehet
megállapítani.”

66..  §§
SSzzoocciiáálliiss  ttaannuullmmáánnyyii  öösszzttöönnddííjj

A Rendelet 41. § (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép: 

„41. § 
(1) Szociális tanulmányi ösztöndíjra jogosult az általá-

nos iskola negyedik osztályát elvégzett tanuló, valamint
a középiskola nappali tagozatán tanulmányait folytató
tanuló – legfeljebb 22. életévének betöltéséig – akinek
az elõzõ tanév tantárgyi átlaga 4,5 vagy a fölött van, és a
családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének másfélszeresét. A magatartás és szorgalom ér-
demjegy nem tartozik a tantárgyi átlagba.” 

77..  §§
KKeeddvveezzmméénnyyeess  uusszzooddaabbéérrlleett

A Rendelet 56. § (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„56. § (3) A kedvezményes uszodabérlet iránti ké-
relem a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központnál nyújtható be, a kérelemhez a jogosultsági
feltételek igazolásán túl mellékelni kell a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat nevére és címére ki-
állított uszodabérlet számlát. A kérelmekrõl az intéz-
ményvezetõ dönt, a döntés ellen jogorvoslatnak helye
nincs. Az uszodabérlet költségét a kérelmezõ elõlegezi
meg. A számla és intézményvezetõi döntés együttes
beérkezésétõl számított 30 napon belül az önkor-
mányzat intézkedik a kifizetésrõl, amelyet a GAMESZ
házipénztára térít meg az önkormányzat nevére kiállí-
tott számla ellenében.”

88..  §§
AAzz  eellllááttáássookk  ffoorrmmááii

A Rendelet 59. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„59. § 
(2) a) Az (1) bekezdés a), b), d), e), f), g), h), j), l) pont-

ja tekintetében a Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ;”

99..  §§
A Rendelet I. és II. számú melléklete helyébe e rende-
let I. és II. számú melléklete lép. 

1100..  §§
ZZáárróó  rreennddeellkkeezzéésseekk  

(1) E rendelet a (2) és (3) bekezdésben foglalt elté-
résekkel 2009. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet  9. §-a 2009. április 1. napján lép ha-
tályba. 

(3) E rendelet 4. §-a 2009. július 1. napján lép ha-
tályba. 

(4) A Rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatá-
lyát veszti:

- a 19. § (4) bekezdése, 
- az 59. § (1) bekezdés i) és m) pontja, illetve az ezt

megelõzõ „szakosított ellátás keretében” szövegrész, 
- a 72/A. § és az azt megelõzõ „Támogató szolgálta-

tás” fejezetcím, valamint 
- a 72/B. §. 

Budapest. 2009. február  27.

dr. Deák Ferenc                         dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ   polgármester

AA  1122//11999999..  ((VVII..  2255..))  KKtt..  rreennddeelleett  66//22000099..  ((IIII..2277..))  KKtt..
rreennddeelleetttteell  mmeeggáállllaappííttootttt  II..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleettee

Intézményi térítési díjak1

Ft/adag
ÉÉttkkeezztteettééss  ttííppuussaa  BBrruuttttóó  áárr
Normál és diétás helyben fogyasztott étel 475
Normál és diétás kiszállított étel 585
Hétvégi hideg csomagolt étel 425
Hétvégi meleg csomagolt étel 475

AA  1122//11999999..  ((VVII..  2255..))  KKtt..  rreennddeelleett
66//22000099..  ((IIII..2277..))  KKtt..  rreennddeelleetttteell  mmeeggáállllaappííttootttt

IIII..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleettee

Intézményi térítési díjak2

SSzzoollggáállttaattááss  mmeeggnneevveezzééssee ÁÁFFAA  mmeenntteess  ddííjj  
Házi segítségnyújtás 635,-Ft/óra
Idõsellátás szállítási díj 100,-Ft/km
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 1.000,-Ft/hó
Idõsek Klubja nappali ellátás 0 
Bölcsõde idõszakos gyermekfelügyelet/játszóház

300,-Ft/óra
Bölcsõdei ellátás térítési díj az 1997. évi XXXI. tör-
vény 4. § hatálya alá nem tartozó külföldi állampolgár
esetében 1.000,-Ft/nap

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

**        **        **

Önkormányzati rendeletek
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s A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének 2/2009. (II.27.) Kt.
sz. rendelete a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt
KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee  aazz  ÁÁllllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó,,  ttööbbbb--
sszzöörr  mmóóddoossííttootttt  11999922..  éévvii  XXXXXXVVIIIIII..  ttvv..  6655..  §§--áábbaann  kkaa--
ppootttt  ffeellhhaattaallmmaazzááss,,  vvaallaammiinntt  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk--
rróóll  sszzóóllóó,,  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt  11999900..  éévvii  LLXXVV..  ttvv..  1100..  §§--
áánnaakk  dd))  ppoonnttjjáábbaann  ééss  aazz  áállllaammhháázzttaarrttááss  mmûûkkööddééssii
rreennddjjéérrõõll  sszzóóllóó  mmóóddoossííttootttt  221177//11999988..  ((XXIIII..  3300..))  KKoorrmm..
rreennddeelleettbbeenn  ffooggllaallttaakk  aallaappjjáánn  aa  22000099..  éévvii  kkööllttssééggvvee--
ttééssrrõõll  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

AA  rreennddeelleett  hhaattáállyyaa
11..  §§

(1) A rendelet hatálya a Képviselõ-testületre és an-
nak bizottságaira, az Önkormányzati Hivatalra, az Ön-
kormányzat intézményeire, valamint a kisebbségi ön-
kormányzatokra terjed ki.

(2) Az Áht. 67. § (3) bekezdés alapján a Képviselõ-
testület a címrendet a következõk szerint állapítja
meg:
- Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szervként mûködõ intézmények külön-kü-
lön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 2. és
a 2/a. sz. melléklet tartalmazza.
- A Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási körébe tar-
tozó szakfeladatok az alábbiak szerint alkotnak egy-
egy címet:
- Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai,
- rendszeres pénzbeni ellátás, eseti pénzbeni ellátás,
- utak fenntartása, parkfenntartás, város- és község-
gazdálkodás,
- Polgári Védelem,
- a 3/c. mellékleten felsorolt összes többi szakfeladat
együtt alkot címet
- Kisebbségi Önkormányzatok külön-külön.
- A költségvetésben szereplõ nem mûködési kiadások
feladatonként alkotnak egy-egy címet.

AAzz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  bbeevvéétteelleeii

22..  §§
A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2008. évi összes bevételi elõirányzatát
a kisebbségi önkormányzatok állami támogatásával
együtt 9.463.022 e Ft-ban

- ebbõl tárgyévi bevétel 6.639.614 e Ft, 2008. évi
szabad pénzmaradvány 1.200.000 e Ft, a kötvénybõl
származó forrás 1.500.000 e Ft, a környezetvédelmi
alap maradványa 123.406 e Ft - állapítja meg az 1. sz.
és 1/a. sz. melléklet szerint forrásonkénti, a 2. sz. és a
2/a. sz. melléklet szerint pedig intézményenkénti bon-
tásban, 2/b. a GAMESZ-hoz tartozó részben önálló in-
tézményenkénti bontásban, a kisebbségi önkormány-
zatok bevételeit a 12. sz. melléklet tartalmazza.

AAzz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  kkiiaaddáássaaii

33..  §§
A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2008. évi összes kiadási elõirányzatát
a kisebbségi önkormányzatok kiadásaival együtt
9.463.022 e Ft-ban, állapítja meg a 3sz. melléklet sze-
rint, melybõl finanszírozási mûveletek (hiteltörlesztés)
300 e Ft.
Ebbõl:
- az intézmények mûködési kiadását a 3/a. és a 3/b.
melléklet szerint,
- az Önkormányzati Hivatal igazgatási kiadásait és a
gazdálkodási körébe tartozó szakfeladatok mûködési
kiadásait a 3/c. melléklet szerint,
- az általános- és céltartalékokat a 4. sz. melléklet sze-
rint,
- a felhalmozási kiadásokat az 5., 5/a. sz. melléklet sze-
rint,
- a felújítási elõirányzatokat a 6., 6/a. sz. melléklet szerint,
- a kisebbségi önkormányzatok mûködési kiadásait a
13. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

44..  §§
A Képviselõ-testület
- a hitelállomány alakulásáról szóló kimutatást a 7. sz.
melléklet szerint,
- az intézmények és az Önkormányzati Hivatal dolgo-
zóinak létszámát a 8. sz. melléklet szerint,
- a mérlegszerû mûködési és felhalmozási célú bevé-
teli és kiadási elõirányzatokat a 9. sz. melléklet szerint,
- a kisebbségi önkormányzatok a mérlegszerû mûkö-
dési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányza-
tokat a 14. sz. melléklet szerint,
- a 2009. évi várható bevételi és kiadási elõirányzatai-
nak teljesülésérõl szóló ütemtervet a 10. sz. melléklet
szerint,
- a mûködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

2009-2010-2011. évi alakulását a 11. sz. melléklet-
ben rögzítettek szerint,
- a közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 15. sz.
mellékletben rögzítettek szerint,
- a többéves kihatással járó kötelezettségekrõl szóló
kimutatást a 16. sz. mellékletben rögzítettek szerint
fogadja el, illetve a kisebbségi önkormányzatok vonat-
kozásában tudomásul veszi.

AA  22000099..  éévvii  kkööllttssééggvveettééss  vvééggrreehhaajjttáássii  sszzaabbáállyyaaii

55..  §§
(1) Az Önkormányzat intézményeinek és a

Polgármesteri Hivatalnak az elemi költségvetést – e
rendelet hatálybalépését követõ 8 napon belül – az e
rendeletben meghatározott költségvetési elõirányza-
tokkal kell elkészíteniük.

(2) Az Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatal-
mazza az önkormányzati intézményeket a saját költ-
ségvetésükben elõírt bevételek beszedésére és a jó-
váhagyott kiadási elõirányzatokon belül a kiadások
elõirányzat-felhasználási tervnek megfelelõ teljesíté-
sére az alábbi korlátozással:

a) Az intézmények, és az Önkormányzati Hivatal
mûködtetésének racionalizálása érdekében a bármi-
lyen okból megüresedõ álláshely költségvetési elõi-
rányzata a Polgármester engedélyének beszerzéséig
zárolásra kerül.

(3) Az intézmények pénzellátása – a kiskincstári
rendszer keretein belül – a jóváhagyott elõirányzat-
felhasználási tervük alapján történik. Kötelezettséget
vállalni kizárólag a visszaigazolt és jóváhagyott elõi-
rányzat-felhasználási terv alapján és mértékéig lehet,
fedezet nélküli kötelezettségvállalásért az intézmény
vezetõjét a Közalkalmazottak jogállásáról szóló tör-
vény szerinti felelõsség terheli.

(4) Az intézmények által kötött, pénzeszközök átvé-
telére irányuló megállapodásokat 1 millió Ft értékhatár
fölött a Polgármesterrel ellenjegyeztetni kell. Értékha-
tárra tekintet nélkül ellenjegyeztetni kell a megállapo-
dást, ha az átvételnek mûködési kiadási többlete van.
Ha a kiadási többletet az intézmény egyéb megtakarí-
tásból nem tudja fedezni, illetve többéves költségveté-
si kihatása van a megállapodást a Képviselõ-testület
hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatal-
mazza a Polgármestert, hogy:

a) év közben bevétel elmaradása esetén a költség-
vetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának meg-
tartása érdekében kiadási elõirányzatokat átmeneti-
leg zároljon,

b) a feladatok hatékony ellátása érdekében a költ-
ségvetési szervek között – a költségvetési szervekkel
egyeztetve –átcsoportosítást hajtson végre,

c) az érvényes közbeszerzési pályázat eredményét
kihirdethesse akkor is, ha a költségvetésben rendel-
kezésre álló fedezet kisebb, mint a nyertes pályázó
vállalási ára, a többletfedezet igény nem lehet több a
vállalási ár 20 %-nál, és nem haladhatja meg a költ-
ségvetésben még rendelkezésre álló általános tarta-
lék 50 %-át,

d) a Költségvetési-rendeletben jóváhagyott beru-
házási és felújítási feladatok végrehajtása során egyes
feladatokra jóváhagyott kereteket maximum 20 %-
kal túllépheti a szerzõdéskötés során, ha túllépés fede-
zete más felhalmozási feladatok megtakarításából pó-
tolható,

e) az 5. és 6. sz. mellékleten szereplõ 2010. évben
megvalósítandó feladatok közbeszerzési eljárását
2009. évben folytassák le, és a szerzõdések kerüljenek
megkötésre, a feladatra elõirányzott összes költség
betartása mellett, ezekben az esetekben a 2010-es
költségvetés terhére is vállalható kötelezettség

f) az a), b), c), d) és e) pont szerinti intézkedések
pénzügyi hatását a soron következõ költségvetési ren-
deletmódosításban szerepeltetni kell.

(6) Az Önkormányzat többletbevételét általános
tartalékként kell kezelni. Annak felhasználását az Ön-
kormányzat Képviselõ-testületénél a Polgármester
kezdeményezi, felhasználásáról a Képviselõ-testület
dönt. Az intézmények a többletbevételeiket a célra át-
vett – pénzeszközök kivételével - csak a Képviselõ-
testület döntését követõen használhatják fel.

(7) A 2009. évi költségvetési rendeletben jóváha-
gyott elõirányzatokat az alábbiak szerint lehet módosí-
tani:

a) Ha év közben az országgyûlés, a Kormány, illetve
valamely költségvetési fejezet vagy állami pénzalap a
helyi önkormányzat számára pótelõirányzatot biztosít,
a negyedévet követõen a Polgármester rendeletmó-
dosítási javaslattal köteles élni.

b) A Polgármester jogosult – a Képviselõ-testület
döntését megelõzõen –, hogy a célfeladatokra biztosí-
tott központi pótelõirányzatokat, pályázati összegeket
az intézmények, és az Önkormányzat Hivatala részére

a rendeltetésének megfelelõen bontsa le és adjon en-
gedélyt azok felhasználására. Fenti döntéseit a soron
következõ rendeletmódosításba be kell építeni.

c) Az intézmények vezetõi és a Polgármester az
Ámr. 53. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében –
figyelemmel az Áht. 93. § (4), az Ámr. 51. § (1), (2) be-
kezdésében foglaltakra – módosíthatja elõirányzatait.

d) A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe
tartozó mûködési célú elõirányzatok átcsoportosítá-
sára a Polgármester jogosult, kivétel a szociális ki-
adások ahol az átcsoportosítás jogát a Népjóléti
Bizottság gyakorolja, valamint az utak fenntartása,
parkfenntartás, a város és községgazdálkodás szak-
feladatok, ahol az átcsoportosítás jogát a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság gya-
korolja. A Polgári Védelem szakfeladaton belül átcso-
portosítást a kerületi Polgárvédelmi Parancsnok
kezdeményezhet.

(8) A Környezetvédelmi Alap számlára befolyó pénz-
eszközöket a 16/2006. (VII. 14.) Kt. sz. rendelet elõír-
tak szerint kell kezelni és felhasználni, és a felhaszná-
lásról tájékoztatást nyújtani.

66..  §§
Az általános- és céltartalékok felhasználása az alábbi-
ak szerint történhet:

(1) Rendkívüli események, hatósági és bírósági kö-
telezések fedezetének biztosításáról a Polgármester
dönt, a döntésérõl a soron következõ képviselõ-testü-
leti ülésen köteles tájékoztatást nyújtani.

(2) A céltartalékok feletti átcsoportosítás jogát a
Képviselõ-testület, a bizottságok, a Polgármester és a
Jegyzõ gyakorolja a 4. sz. mellékleten feltüntetettek
szerint, a következõk figyelembe vételével:
- Az intézmények tárgyi eszköz beszerzési keretének
felhasználására – az 5. sz. melléklet szerinti összeg
erejéig – az intézmények igényeit figyelembe véve a
Polgármester elõterjesztést készít és az ágazatilag ille-
tékes bizottság elé terjeszti 2009. március 31-ig.
- A válságkezelõ csomag felhasználására vonatkozó
szabályokat a Polgármester 2009. március 31-ig a
Képviselõ-testület elé terjeszti.
- A Képviselõ-testület az Áht. 15/A. § (2) bek. alapján a
támogatott szervezetek és magánszemélyek részére
nyújtott támogatási összegek esetében 200.000 Ft ér-
tékhatár alatt a közzétételt nem rendeli el. Ugyanazon
szervezet, illetve magánszemély esetében a 2009. év-
ben nyújtott támogatásokat egybe kell számolni.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott az éves költ-
ségvetést érintõ döntésekrõl a Polgármester a soron 
következõ költségvetési rendeletmódosítás és az éves
beszámoló során tájékoztatja a testületet.

77..  §§
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármester,
hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket – 100
millió Ft értékhatárig és 30 napon belüli lekötés esetén
– kamatozó betétben helyezze el a számlavezetõ
pénzintézetnél, vagy állampapírokat vásároljon. A 100
millió Ft feletti és 30 napon túli befektetésekrõl átru-
házott hatáskörben a Pénzügyi Bizottság dönt.

AA  rreennddeelleett  hhaattáállyybbaa  llééppééssee

88..  §§
A rendelet 2009. február 27-én napján lép hatályba,
de rendelkezéseit 2009. január 1-tõl kell alkalmazni. A
rendelet kihirdetésérõl a Jegyzõ gondoskodik.

Budapest, 2009. február 27.

dr. Deák Ferenc dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ   polgármester

**        **        **
s A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének 1/2009. (II.27.)
Kt. rendelete  a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat  2008. évi költségvetésrõl szó-
ló 2/2008. (II. 29.) Kt. rendelet módosításáról
AAzz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó  11999922..  éévvii  XXXXXXVVIIIIII..  ttvv..  6655..  §§
((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  ffooggllaallttaakknnaakk  mmeeggffeelleellõõeenn  aa
KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleett  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnn--
kkoorrmmáánnyyzzaatt  22000088..  éévvii  kkööllttssééggvveettéésséérrõõll  sszzóóllóó  22//22000088..
((IIII..  2299..))  KKtt..  rreennddeelleettéénneekk  ((TToovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóó--
ddoossííttáássáárróóll  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

11..§§
A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat bevételei)
„2.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület

Budavári Önkormányzat 2008. évi módosított összes
bevételi elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok

állami támogatásával együtt 10. 673.102 e Ft-ban ál-
lapítja meg az 1. sz. és a 2. sz. melléklet szerint.”

22..  §§
A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat kiadásai)
„3.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület

Budavári Önkormányzat 2008. évi módosított kiadási
elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok kiadásai-
val együtt 10. 673.102 e Ft-ban állapítja meg. 
Ebbõl:
- az intézmények módosított mûködési kiadását a 3/a.
sz. melléklet szerint
- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe tarto-
zó szakfeladatok módosított mûködési kiadását a 3/c.
sz. melléklet szerint
- a céltartalékok és az általános tartalékék módosítá-
sát a 4. sz. melléklet szerint
- a fejlesztési kiadások módosítását az 5., 5/a. sz. mel-
léklet szerint
- a felújítási kiadások módosítását a 6., 6/a. sz. mellék-
let szerint fogadja el
- az intézmények és az Önkormányzat Hivatala dolgo-
zóinak létszámát a 8. sz. melléklet szerint fogadja el
- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének mó-
dosítását a 14. és 14/a. sz. melléklet szerint tudomásul
veszi.”

33..  §§
HHaattáállyybbaa  llééppééss

A Rendelet 2009. február 27-én lép hatályba, de ren-
delkezéseit 2008. december 31-i hatállyal kell alkal-
mazni.

Budapest, 2009. február 27.

dr. Deák Ferenc dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ   polgármester

**        **        **
s A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat 5/2009. (II.27.) Kt. rendelete  a 7/2002.
(IV. 8.) Kt. rendelet  - a földgáz alapú fûtési
rendszerek kiépítéséhez nyújtható önkor-
mányzati támogatásról –  hatályon kívül helye-
zésérõl

11..§§
A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének a
földgáz alapú fûtési rendszerek kiépítéséhez nyújtható
önkormányzati támogatásról szóló 7/2002. (IV. 8.) Kt.
rendelete hatályát veszti.

22..§§
Ez a rendelet 2009. március 1-én lép hatályba.

dr. Deák Ferenc dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ   polgármester

**        **        **

Önkormányzati rendeletek

Várnegyed XIV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2009. MÁRCIUS 13., PÉNTEK
E-mail: varnegyed@budavar.hu

A mellékletek letölthetõk 
a www.budavar.hu honlapról



IInnggaattllaann

HILL-ESTATE INGATLANIRODA 
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkeerreessüünnkk
iiggéénnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéétteellrree  ffiizzeettõõkkéé--
ppeess  üüggyyffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,  GGyyoorrss
ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS..  ÜÜggyyffééllffooggaaddááss  eeggyyeezztteetteetttt  iiddõõppoonnttbbaann..
TTeell..::  221122--22665566;;  0066--3300--99554455--779977..

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

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoo--
ssaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeell..::  221122--11226611,,  221122--22113366,,
wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

II..  FFaazzeekkaass utca Mária tér sarkán 78 m2-es kertre és utcá-
ra nézõ két szoba + hall + fél szoba erkélyes lakás tulajdo-
nostól eladó. Irányár: 26 millió Ft. Tel.: 06-30-9923-136.

TTáárrssaasshháázzkkeezzeellééss, teljeskörû háttérrel kedvezõ díjtéte-
lekkel, 35 éves gyakorlattal. Naphegyi Bt., tel./fax: 213-
6613, e-mail: naphegyibt@chello.hu.

SSzzaabbóó Ilonka utcában 68 nm-es, 3,5 szobás, felújított
lakás garázzsal eladó. Irányár: 38 MFt. Tel.: 06-
20/3939-689. (2)

IIIIII..  kkeerrüülleett központjában, külön bejáratú irodaházban,
nívós, felújított irodák hosszútávra bérbeadók. Tavasz u.
5.) 06-20/967-3922; 06-30/932-5356.

II..  kkeerr.. Krisztina krt-on Várra nézõ, 83 nm-es, 3 és fél
szobás, VI. emeleti polgári lakás 33,2 M Ft-ért tulajdonos-
tól eladó. Tel.: 06-30/9304-843.

DDööbbrreenntteeii utcában 47 nm-es, 1,5 szobás jó állapotú,
Gellérthegyre panorámás, I. emeleti cirkofûtéses lakás el-
adó. 19,8 M Ft. Tel.: 06-20/3939- 689.

7788-76-120 nm-es vári öröklakások eladók. Telefon:
201-9475; 06-70-237-9030.

KKiiaaddóó lakás- XII. ker. György Aladár utcai lakóparkban.
64 nm, két szeparálható szoba, terasz, UPC – 120.000 Ft
rezsivel. Tel.: 06-20/823-0176.

HHéévvíízzhheezz közel, Keszthely belvárosában, II. emeleten,
balatoni panorámás, 80 nm-es, 3 különbejáratú
szoba+hall, olcsó, egyedi fûtéses öröklakás, 22 millióért el-
adó! Érd.: 06-30/9589-698; 214-7358. Este: 06-
83/319-144.

HHaalláásszzbbáássttyyaa-lépcsõfeljárat közelében 35 nm-es belsõ
kertre nyíló, félemeleti, cirkófûtéses lakás tulajdonostól
eladó. 17,3 MFt. Telefon: 06-30/552-5082.

LLáánncchhíídd  utcai, 3 szobás lakás kiadó. Érdeklõdés. 06-
70/277-7280.

RReemmeekk lehetõség a Budai Várban! Tóth Árpád sétány
felé nyíló panorámás, 50 m2-es csendes, napfényes, 1,5
szoba hallos, felújítandó, II. (legfelsõ) emeleti egyedi gáz-
fûtéses önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó vagy
egy metró közeli 1,5 - 2 szobás lakásra cserélhetõ. A lakás
a tetõtér felé elviekben bõvíthetõ. Csereérték irányár:
16,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065
e-mail: wagnera1@chello.hu.

ÖÖSSSSZZEEKKÖÖLLTTÖÖZZÕÕKKNNEEKK!! Budai Vár közelében a Logodi
utcában 126 m2-es belsõ 2 szintes, 2 fürdõszobás, 2 szoba
+ 2 félszoba elosztású, cirkófûtéses, 2 generációnak is ki-
válóan alkalmas öröklakás eladó. Irányár: 39,9 M Ft
Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  NNaapphheeggyyeenn - a Gellérthegy utcában, a Tabán közelé-
ben - jó állapotú, modern építésû, belsõ kertes társasház-
ban lévõ, I. emeleti, 48 m2-es, 1 szoba + 2 félszobás, vilá-
gos, egyedi gázfûtéses, részben kert felé is nyíló öröklakás
+ 7 m-es loggiával eladó. Irányár: 19,9 M Ft Wágner Iroda
Tel: 212-1261, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chel-
lo.hu.

IIII..  BBuuddáánn  – a Városmajorral szemben - hívóliftes épület
legfelsõ emeletén lévõ bruttó 160 m2-es, belsõ 2 szintes 6
szobás, összkomfortos, napfényes, kiváló állapotú, azonnal
beköltözhetõ öröklakás 10 m2-es terasszal, kilátóval (pa-
noráma a Budai Várra, a Gellért- és a Budai Hegyekre) el-
adó vagy kiadó. Irányár: 50 M Ft vagy 300.000,- Ft/hó Tel:
212-1261, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Budai Várban – a Táncsics Mihály ut-
cában - frissen felújított 6 lakásos mûemlékházban 2 egy-
mással szemben lévõ 35 és 36 m2-es, dongaboltozatos, me-
diterrán belsõ kert felé nyíló, jó állapotú, csendes, cirkófûté-
ses, kiváló alapterületi elosztású önkormányzati lakások
örökbérleti joga együtt vagy külön átadó. Csereirányár: 13 M
Ft és 15,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-
7065 e-mail: wagnera1@chello.hu.

EEllaaddóó öröklakást keresek a Vár területén, vagy az I., II.,
XII. kerületben. Tel.: 201-9475; 06-70/237-9030.

SSzzaabbóó Ilonka utcában 54 nm-es, 2 szobás, jó állapotú la-
kás, felújított szép házban eladó. Ára: 19,8 M Ft. Tel.: 06-
20/393-9689.

VVáárrii  önkormányzati 85 nm-es lakásomat kisebb vári
önkormányzatira, vagy I. kerületire cserélném érték-
egyeztetéssel. Tel.: 06-30/752-3946.

VVéérrmmeezzõõnnééll emeleti két szoba, hall, személyzeti szobás,
dupla komfortos felújított erkélyes lakás hosszú távra bér-
be adó. Tel.: 06-20/967-3922.

II..  BBuuddáánn a Vérmezõvel szemben az Attila úton, karban-
tartott épületben, kertkapcsolatos és utcafront felé is nyíló
85 m2-es, 1,5 szoba hallos, felújított, összkomfortos, csen-
des öröklakás. Iroda vagy rendelõ céljára is kiválóan alkal-
mas. Irányár: 22,5 M Ft. Igény szerint eladó a ház földszint-
jén egy felújított, 15 m2-es utcai portálos üzlethelység is.
Irányár: 7,5 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/488-
2203 e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Logodi utcában eladó kertes társasházban lé-
võ I. emeleti 39 m2-es 1,5 szobás, jó állapotú, napfényes,
polgári belmagasságú (3,2 m) saroklakás. Irányár: 16,9 M
Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/488-2203 e-mail:
wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn - a Vérmezõvel szemben - hívóliftes Bauhaus-
épületben lévõ, III. emeleti, 68 m2-es, Vérmezõre, Budai-
hegyekre panorámás és kert felé is nyíló, teljes körûen fel-
újítandó, összkomfortos, 1,5 szobás, világos, két erkélyes,
jól átalakítható öröklakás eladó. Irányár: 23 M Ft Wágner
Iroda Tel: 212-1261, 0630/488-2203 e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - a Magdolna-templomra panorámás
belsõ kertes házban lévõ, legfelsõ emeleti (II. em), erké-
lyes, csendes, napfényes 42 m2-es jó állapotú, egyedi gáz-
fûtéses, jelenleg 1 szobás (de könnyen 1,5 szobássá alakít-
ható) lakás örökbérleti joga átadó. Csererányár: 14,5 M Ft.
Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii  Várban hangulatos mûemléképület I. emeletén
reprezentatív belterû, cirkófûtéses 109 m2-es önkor-
mányzati lakás örökbérleti joga átadó. A lakás rendkívül
egyedi 70 m2-es elegáns, 4,5 méteres belmagasságú sza-
lonnal kialakított, mely eredeti stukkókkal díszített.
Csereirányár: 44,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu.

EEllaaddóó egy 2 szobás napos, 3 franciaerkélyes lakás a hor-
vát kert közelében rendezett, szép, liftes távfûtéses ház 3.
emeletén. A szobák különbejáratúak, pincehelyiség van.
Ár: 18,7 M. Tel.: 06-20/823-0407.

II..  kkeerr.. Hunyadi J. utcában bútorott garzon hosszú távra ki-
adó. 80 EFt/hó+rezsi+3 hó kaució. Tel.: 212-9956, du.

SSzzoollggáállttaattááss

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  

vvíízz--,,  vviillllaannyysszzeerreelléésseekk,,  DUGULÁSELHÁRÍTÁS,,  
00--2244  óórrááiigg  hhééttvvééggéénn  iiss  ggaarraanncciiáávvaall..  

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

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

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

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

TTáárrssaasshháázzaakk,,  iirrooddáákk!! ÁFA nélküli kisvállalkozó lépcsõ-
házak, irodák takarítását vállalja. Sok éves gyakorlat,
megbízható munka. Tel.: 06-20/403-2167.

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

AAddóóbbeevvaallllááss--kkéésszzííttééss  ffeebbrruuáárr  11--ttõõll,,  hhaa  vviisssszzaajjáárr  aa  bbeeffii--
zzeetteetttt  aaddóóbbóóll..  VVáállttssoonn  kköönnyyvveellõõtt!!  AAddóóttaannááccssaaddóó  tteellee--
ffoonn::  0066--2200//882233--00220077..  ((22))

SSzzáámmííttóóggééppéétt otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírus-
irtás, rendszertelepítés. Internet beállítása. Hardveres
problémák megoldása. Cseregép. Telefon: 06-20-998-
0798. http://www.fmrkft.hu. (2)

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

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

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
minõségi munkával, referenciákkal, rövid határidõre válla-
lok. 06-30/280-7257. (2)

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, ingatlanok értékbecs-
lését szakképesítéssel, gyakorlattal, referenciával vállal-
juk. Kerkuska2000 Kft. 06-30/977-6612.

ÁÁppoolláásstt, gondozást, ebédet, lelki segítséggel, szeretõ
gondoskodással. „Kunantikvárium”. Tel.: 06-20/9717-297.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJ ÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 

INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, 
PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTA JAVÍTÁST, 

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

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

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

AAddááss--vvéétteell

DDrráággaakkõõ (briliáns) aranyékszer (régi törtarany és ezüst
evõeszközök, dísztárgyak vásárlása készpénzért a legma-
gasabb áron. Tekintse meg a Google-ban a Louis Galériát.
E-mail: lakatos@mconet.hu. Keressen fel a II. Margit krt.
51-53-ban, Louis Galéria.

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

ÖÖttvveenneess-hatvanas évek bútorait és használati tárgyait
készpénzért megvásárolom. Rédai Ádám magángyûjtõ.
Tel.: 06-30/207-1600.

KKöönnyyvv!!  krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina
téri templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtá-
rakat, régi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes le-
velezõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-régi-
ségeket. Díjtalan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfizetés!
Tel./fax: 212-8909. Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-18 óráig,
szombaton 10-04 óráig.

ÁÁllllááss

KKeerreessüünnkk az I. kerületbõl megbízható, leinformálható
hölgyet ill. házaspárt napi 3-6 órában heti min. 3-5 alka-
lommal, rugalmas idõbeosztással. Feladatkör: elsõsorban
gyermekfelügyelet és háztartási munka (takarítás, fõzés,
mosás, vásárlás). Jogosítvány és nyelvismeret elõny.
Hosszútávra tervezünk. Olyanok jelentkezését várjuk, akik
most kezdték meg nyugdíjas éveiket és már felneveltek
gyereket. Érdeklõdni: 06-20/942-1990

HHáázzkköörrüüllii  munkát vállal diák. Favágás, csatornatisztítás,
udvarrendezés stb. Hétvégén is! Idõpontegyeztetés: 06-
20/235-1217, Szatmári Balázs.

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogsza-
bályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított!
Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Buda-
pest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06-30-222-3016.°°

SSzzéécchheennyyii  fürdõben dolgozó gyógymasszõr szabadnap-
jain masszírozást vállal az Ön otthonában is. Tel.: 06-
20/595-3057.

KKeezzeess--lláábbaass házhoz megy! Pedikür: esztétikai és
gyógy-manikûr, mûköröm szolgáltatás akár az Ön ottho-
nában is! Idõpontegyeztetés: 06-70/771-1201 és 06-30-
567-8810 Balogh Edit.

OOkkttaattááss
MMaatteemmaattiikkaa-, fizika-, informatika-, kémiatanítás álta-

lánostól felsõfokig, középiskolai tanártól. Tel.: 06-20/946-
7553, skype: ok-tato.

KKrreeaattíívv festõ-klub minden korosztálynak! Baráti, stressz-
mentes környezetben, Városmajor utcában, festõmûvész
mûtermében alkothat. Tel.: 06-20/823-0176.
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SSzzoollggáállttaattááss

EEggéésszzsséégg

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess

ÁÁllllááss

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

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyyrraa  

aallkkaallmmaass  mmûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

0066--3300//665555--66555522

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyy
kkiiáállllííttáássaa  

ppáállyyáázzaattíírráásshhoozz  iiss!!

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 550 forint +ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2500 forint +ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 3000 forint +ÁFA.

20 szó felett: +100 forint+ÁFA/szó.

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

24.000 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

12.000 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
160.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
26.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
24.000 Ft+ÁFA
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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!!!



10 Várnegyed XIV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2009. MÁRCIUS 13., PÉNTEK
E-mail: varnegyed@budavar.hu



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


