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A képviselõ-testületi ülésen történt

Folytatódik a szociális 
válságkezelõ program

A képviselõ-testület egy hónappal ezelõtt elfoga-
dott költségvetésében 80 millió forintot különí-
tett el a gazdasági válság által leginkább sújtott ke-
rületi polgárokat segítõ programok megvalósítá-
sára. A pénzügyi keret felosztásáról legutóbbi ülé-
sükön döntöttek a képviselõk. 

A döntés értelmében 40 millió forintos összeg
áll rendelkezésre a nehéz helyzetbe kerülõ jelzá-
loghitelesek megsegítésére. A módosított lakás-
törvény alapján az árverezésre jutó ingatlan tulaj-
donosa kérheti az önkormányzattól, hogy éljen
elõvásárlási jogával és szerezze meg tulajdonát –
így ugyanis bérlõként ugyanott lakhat tovább,
nem kell elköltöznie. Az elõvásárlási jog érvénye-
sítésével kapcsolatos szabályokat a kerület
16/1995. (XI. 30.) Kt.  számú vagyonrendelete
tartalmazza, értékhatártól függõen a polgármes-
ter, a Tulajdonosi Bizottság, valamint a képvise-
lõ-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a
költségvetésben meghatározott pénzügyi kere-
tek között. A bérbeadás feltételeit a 4/1994. (III.
17.) számú rendelet szabályozza. Az önkormány-
zat minden esetben egyedileg vizsgálja az adott
lakás jogi helyzetét (tulajdonviszonyokat, bejegy-
zett jelzálogjogokat, egyéb terheket), a lakás mû-
szaki adottságait, valamint a lakásban élõ család
szociális helyzetét, jövedelmi viszonyait.

A válságkezelési keretbõl 10 millió forint hasz-
nálható fel a kerületi civil és egyházi szervezetek ál-
tal megvalósítandó karitatív programok pályázati

támogatására, s további 10-10 millió forint jut a
közüzemi díjhátralékot felhalmozó rászorulók
megsegítésére (a HÉRA Alapítvánnyal együtt-
mûködve), illetve a lakás-helyreállítási támogatás
finanszírozására. Utóbbi támogatási formára jo-
gosultak körét a szociális válságkezelési rendelet
módosításával kibõvítették a képviselõk: ezentúl
nem csak a létfenntartási gondokkal küzdõ, 65.
életévüket betöltött idõsek kérhetik lakásuk állag-
megóvási munkáinak elvégzését, hanem azok is,
akik rendszeres szociális segélyben részesülnek
(55 év feletti rászorulók, illetve az 55 év alatti egész-
ségkárosodott személyek).

Négymillió forint fordítható az egészségügyi
szûrõ- és prevenciós programokra, mindenek-
elõtt a daganatos megbetegedések, az érrendsze-
ri, illetve a diabetes betegségek megelõzése céljá-
ból, e betegségtípusok ugyanis egyre nagyobb
számban fordulnak elõ a kerületiek körében. A
kórházakban elérhetõ szûréseket a rendkívül
hosszú várólisták miatt kevesen veszik igénybe, a
magánrendelõk által nyújtott szolgáltatásokat pe-
dig nem sokan tudják megfizetni, így az önkor-
mányzat a Maros utcai rendelõintézetében szer-
vez az érintett korosztályok számára szûrõprogra-
mokat.

A Máltai Szeretetszolgálat által évek óta eredmé-
nyesen végzett utcai szociális munkát, melynek
célja a hajléktalanok gondozása, idén kétmillió fo-
rinttal kívánja segíteni az önkormányzat. Mivel az

elhunyt hozzátartozó méltó temettetését egyre ke-
vesebben tudják kifizetni, köztemetési feladatokra
négymillió forintos keretet különítettek el.

A rászoruló gyermekek támogatása szintén ré-
sze a válságkezelési csomagnak. A nehéz körül-
mények között élõ fiatalok horányi táboroztatásá-
ra egymillió forintot biztosít a kerület. A kallódó
gyermekek számára félmillió forintból készségfej-
lesztõ foglalkozásokat és kulturális programokat
szerveznek, több mint háromszázezer forintból
pedig húsz gyermek étkeztetését oldja meg az ön-
kormányzat a nyári szünidõben.

Módosította a képviselõ-testület a szociális és
gyermekjóléti ellátásokról szóló rendeletét, elsõ-
sorban a törvényi változások miatt. A szociális
törvény aktuális változtatása lehetõséget terem-
tett arra, hogy azok az 55 év alatti munkanélküli-
ek, akik családi körülményeik, egészségi vagy
mentális állapotuk miatt nem vonhatók be a köz-
foglalkoztatási körbe, a jelenlegi rendelkezésre ál-
lási támogatás helyett rendszeres szociális segély-
ben részesüljenek.

A törvényi változások indokolták az adósságke-
zelési szolgáltatásról szóló önkormányzati rende-
let módosítását is. Ezek alapján az adósságcsök-
kentési támogatás maximális összege 200-ról 300
ezer forintra, a hitelintézettel kötött lakáscélú
kölcsönszerzõdésbõl fennálló hátralék esetén
400-ról 600 ezer forintra nõtt. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Kényszerárverezés elõtt álló lakások bérlakássá alakítása, díjhátralékosok
támogatása, civil és egyházi szervezetek karitatív programjainak finanszí-
rozása – többek között ilyen eszközökkel kíván segítséget nyújtani a legrá-
szorultabbaknak az önkormányzat idei szociális válságkezelési csomagja,

melynek részleteirõl a képviselõ-testület március 25-i ülésén született hatá-
rozat. A szociális kérdések mellett szó esett területrendezési elképzelésekrõl
is: ezúttal a Batthyány tér, valamint a Clark Ádám tér környezetének
rendbetételére készült terv, illetve koncepció.

A recept látszólag egyszerû: hívj néhány lelkes budavári háziasz-
szonyt, lásd el õket muravidéki receptekkel, és biztosítsd számuk-
ra a hozzávalókat. Bocsáss rendelkezésükre egy korszerûen felsze-
relt éttermi konyhát, hívd meg a testvérvárosi Lendváról Marija
és Ludvik Kiralyt, azaz Muca nénit és Lajcsi bácsit, akiknek irá-
nyításával finomabbnál finomabb fogások kerülnek az asztalra.

A fenti receptet sikerrel készítette el március 27-én a Budavári
Önkormányzat, hiszen a lapunkban megjelent felhívás nyomán

tízen vállalták az alapanyagokhoz való jelképes anyagi hozzájáru-
lást, és kötötték konyhakötényt. A Táncsics Mihály utcai Király
étterem örömmel segített: elõre felkészültek a nem mindennapi
szakácsoktatás lebonyolítására. Nem sokkal
tíz óra után már mindenki tette a dolgát. Míg
az asszonyok Muca néni vezényletével elõké-
szítették a menüsor egyes fogásait, gyúrtak,
dagasztottak szeleteltek, sütöttek, fõztek, fû-
szereztek, a kislányok zöldsalátát készítettek. 

Mire ebédidõben megérkeztek az éhes csa-
ládtagok, minden fogás elkészült. Az elegán-

san terített asztalokra az étterem pincérei szolgálták fel a menü-
sort. Az egyes muravidéki specialitásokat és ízük titkait Király
Lajos mutatta be. 

A lendvai vendéglõs lapunknak elárulta, hogy „a hús az étel
szíve-lelke”. A megszokott húsminõség miatt ragaszkodtak ah-
hoz, hogy õk hozzák a legfontosabb alapanyagot, valamint né-
hány olyan hozzávalót, amely helyi specialitás. (Az asztalokra sa-
ját szürkebarátjából és kisüsti pálinkájából is jutott kóstoló.) 

Különös véletlen, hogy a lendvai Király házaspár épp
a budavári Király étteremben remekelt. Saját vendéglõ-
jüket ha koronás fõk nem is, de államfõk,  diplomaták,
városvezetõk és mûvészek sûrûn látogatják. Göncz Ár-
pád és Sólyom László egyaránt vacsorázott náluk, de a
távozó amerikai nagykövet is ott tartotta búcsúvacsorá-
ját felesége társaságában. Muca néniéket Szlovénia-szer-
te ismerik, hiszen nemcsak tanfolyamokat tartanak, ha-
nem sorra nyerik az érmeket az országos vendéglátóipa-
ri és turisztikai találkozókon. Számos külföldi riport-
film is készült róluk, az osztrák csatornák mellett a
Duna TV is bemutatta õket. A muravidéki gasztronó-
miai nap házigazdáiról Lajos bácsi rendkívül elégedet-
ten nyilatkozott, úgy fogalmazott, hogy a Király éttermi-
hez hasonló, kimagasló szaktudással ritkán találkozni.

Heim Mercedes háromgyermekes édesanya lapunk-
ból értesült a muravidéki gasztronómiai napról, és
amikor egy játszótéri anyukatárs felvetette, hogy jelent-
kezzenek, nem tétovázott. Nem tartozik a kezdõk közé,

hiszen húsz éve vezet háztartást. A fõzés idejére a nagymama len-
vászon szõttesbõl készített kötényét kötötte magára, és nagyon
élvezte a bensõséges hangulatot. Muca nénitõl nemcsak a vörös-

boros marhapörkölt, hanem a kenyértésztá-
ból készült hagymás zsemle titkait is megis-
merte.

A különleges ebéd elfogyasztása után dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntöt-
te a résztvevõket és a testvérvárosból érkezett
vendégeket, akik a Várba hozták a muravi-
dék ízeit.                                                               R. A.

„Királyi körben” sütötték a gibanicát Mûemlékház felújítás a
Petermann bíró utcában

Finisébe érkezett a Petermann bíró utcában tavaly márciusban
megkezdett ingatlanfejlesztés. Az önkormányzat beruházásá-
ban a Kapisztrán tér sarkán álló mûemlékházban, valamint a
mellette felépített új épületszárnyban öt bérlakást és üzleteket
alakítanak ki.

Legkésõbb nyár közepéig befejezõdnek a munkálatok a Pe-
termann bíró utca 9. alatt, ahol a meglévõ egyemeletes klasszi-
cista épület bõvítése mellett egy vadonatúj lakószárny épül. A
költségek hatvan százalékát a fõvárosi városrehabilitációs pá-
lyázaton elnyert, vissza nem térítendõ támogatásból finanszí-
rozza az önkormányzat. A régi épületet modernizálják, a nagy-
közönség elõtt megnyitott pincébe borozó, a földszintre kávé-
ház és egy kisebb méretû üzlet kerül. Az emeleten és a tetõtér-
ben egy-egy nagyméretû lakás kap helyet. Utóbbinak a szigorú
mûemléki elõírások miatt csak az udvar irányában lesznek ab-
lakai, így a lakóház homlokzati látványa nem sérül. Teljesen új
szárny létesül a hátsó traktusban. Itt további három lakás, köz-
tük egy sokgyerekes nagycsalád együttélésére is alkalmas úgyne-
vezett generációs otthon épül. Valamennyi lakást piaci alapon
adja majd bérbe az önkormányzat.  

A gasztronómiai nap menüsora:
Muravidéki vindõhús, marhahúsleves
házi metélttésztával és csirkemáj gombóc-
cal, muraközi bográcsgulyás sült babbal,
házi füstölt szalonnával, papsalátával és
endíviával, gibanica-rakott rétes. 

Király Mária meterszakács (képünkön jobbra) segített a kerületi háziasszonyoknak a mura-
vidéki specialitások elkészítésében

Lakossági kapcsolatok
A www.budavar.hu honlap fõoldalán, a „Lakos-
sági kapcsolatok” menüpontban szerepelnek az
ügyintézés, a közérdekû beadvány, panasz beje-
lentésének lehetõségei. 

Az on-line bejelentésre a Polgármesteri
Hivatal dolgozói rövidített ügyintézési
idõ alatt, három napon belül válaszolnak.
Regisztráció után az ügyfelek közérdekû

kérelmet, javaslatot, bejelentést, továbbá az Önkor-
mányzat mûködésére, a Hivatal tevékenységére,
döntésére, eljárására, mulasztására, dolgozójának te-
vékenységére stb. vonatkozó bejelentést tehetnek.
Az ügyfelet a bejelentés után három napon belül tá-
jékoztatjuk, a közérdeklõdésre számot tartó bejelen-
tése megjelenik a www.budavar.hu oldalon.  

Új szolgáltatás az on-line polgármesteri
fogadóóra. A következõ fogadóórára
2010. április 20-án 15.00-16.00 óra között
kerül sor. Az on-line fogadóórán a

www.budavar.hu oldalon, a „Lakossági kapcsolatok”
menüpontban, regisztráció után lehet részt venni.  

Ingyenesen hívható zöld telefonszá-
munk: 06-80-204-275 (ez egy vezetékes
telefonszám, SMS-t nem tud fogadni),
amelynek segítségével az ügyfél a nap 24

órájában közérdekû bejelentést, javaslatot tehet. A
bejelentés alapján történõ ügyintézés elektronikus
úton történik a Polgármesteri Hivatalban. Az intéz-
kedésrõl telefonon, egy napon belül tájékoztatjuk a
bejelentõt. Amennyiben az érdemi ügyintézés 30
napnál hosszabb idõt vesz igénybe, a bejelentõt errõl
tájékoztatjuk. Amennyiben a megtett intézkedések-
rõl a tájékoztatás telefonon nem adható meg, és
írásbeli válaszra van szükség, polgármesteri vagy
jegyzõi  kiadmányozással, elektronikus úton törté-
nik a válasz továbbítása.

Bejelentéseiket telefonos képüzenet -
MMS - és telefonos szöveges üzenet –
SMS formában is várjuk. Az MMS-eket,
SMS-eket a 06-20-489-66-47-es tele-

fonszámra küldhetik. Az ügyintézõ a beérkezés
napján SMS-ben választ küld a bejelentõnek a kép-
üzenet értelmezhetõségérõl, a szöveges üzenet
megérkezésérõl és arról, hogy az ügyintézés meg-
kezdõdött.
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A Clark Ádám tér történelmi, turisztikai és közle-
kedési szempontból egyaránt kiemelkedõ jelen-
tõséggel bír; központi szerepére mi sem utalhat
jobban, mint a „0” kilométerkõ, innen számítják
ugyanis a Budapestrõl kiinduló fõutak kilométe-
reit. Jelentõségéhez képest azonban a tér környe-
zete elhanyagolt képet mutat: a Fõ utca 2. számú
foghíjtelek, az Alagút-tetõ, valamint a Sikló elõte-
rében található kis park egyaránt rendezésre vár.
A rendezés szükséges módjáról Aczél Péter fõépí-
tész egy koncepciót dolgozott ki, amit az önkor-
mányzat képviselõ-testülete el is fogadott.

Ha valaki Budapestre látogat, elõbb vagy utóbb
megpillantja a Clark Ádám teret. Akár úgy, hogy
Pestrõl gyönyörködik a csodás budai panorámá-
ban, akár úgy, hogy a Várba igyekezve itt vált
buszt, vagy innen indul Siklón vagy gyalogosan a
Várba. A tér arculata a rendszerváltás idején gaz-
dagodott a Lánchíd és az Alagút címereinek cse-
réjével és a Sikló melletti támfalon található,
1880-ból származó mozaik címer kibontásával és
restaurálásával, más változás azonban nemigen
történt azóta.

A tér összképét leginkább a Fõ utca 2. szám
alatti foghíjtelek rontja. A telken a II. világhábo-
rú elõtt egy Ybl Miklós által tervezett klasszicista
épület állt, amely az ostrom idején elpusztult –
maradványait hosszú ideig a szomszédos tûzfalak-
ra rögzített árkádos architektúra õrizte. Az 1980-
as években kezdõdtek meg a magántulajdonba
került telek beépítésével kapcsolatos tervezések.
Az ekkora már régóta kialakult és az eredeti telek-
formába erõsen „bevágott” körforgalom miatt az
eredeti telek nagyságát mintegy egyharmaddal
csökkenteni kellett, ami a csonka telek beépíté-
sét erõsen nehezítette. 

Különbözõ tervezõk számtalan terve, meghívá-
sos pályázatok próbálták tisztázni az ide vissza-
építhetõ ház dimenzióit, illetve arculatát, de ezek
a próbálkozások gyakorlatilag nem hoztak jó
eredményt. Az 1990-es években született egy
olyan terv, amelyre adható volt építési engedély,
de ennek megvalósítása részben tervezési hibák,
részben pedig a szomszédos épület által kezdemé-
nyezett jogorvoslati eljárások miatt meghiúsult.
Idõközben tulajdonosváltás történt, és az új tulaj-

donos folytatta az elfogadható beépítésre irányu-
ló terveztetést. Ennek része volt az a pályázat,
amelynek nyerteseként az úgynevezett „Arany-
házat” hirdették ki – az önkormányzat azonban
nem adott engedélyt a lakosság körében visszatet-
szést keltõ, ablaktalan építészeti attrakcióra. 

A telekre 2000. óta hatályos építési szabályzat
van érvényben, amelyik a két szomszédos épület-
hez történõ illeszkedéssel meghatározta a lehetsé-

ges beépítés tömegét, a beépítési százalék és a
szintterületi mutató szabályaival pedig limitálta a
hasznosan beépíthetõ területet. A sok éve folyó
tervezés azonban azt látszott igazolni, hogy ezek-
kel a paraméterekkel a megcsonkított telek álta-
lános célra (lakás, szálláshely, szolgáltatóegység,
iroda) gazdaságosan nem építhetõ be. A tulajdo-
nosok ezért még 2006 végén, a 2007. évi Kerületi
Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítási folyamatá-
nak kezdetén azt kérték az önkormányzattól,
hogy – a fõváros által szabott keretek között – nö-
velje a beépítési mutatókat. A KÉSZ tervezõi a ké-
rést megvizsgálva 2007 áprilisában az igény telje-

sítését javasolták, amit a kerületi Városfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság is támogatott, s a
további, törvény szerint elõírt egyeztetéseken sem
merült fel kifogás. A képviselõ-testület elé azon-
ban jó ideig nem került a javaslat, minthogy az
elõzetes ígéretek ellenére sokáig nem sikerült
megfelelõ, alkalmas és minden szempontból tá-
mogatható tervvel alátámasztania a tulajdonos-
nak a kért szabálymódosítást. 

Tavaly aztán az építtetõk megbízásából dr.
Anthony Gall tervezõ egy olyan tervet alkotott
meg, ami a Központi Építészeti Tervtanács sze-
rint koncepciójában, minõségében és látványá-
ban megalapozza a KÉSZ korrekcióját. A tervet a
kerületi szakbizottság is elfogadta – így végül
most, március 25-i ülésén az önkormányzat kép-
viselõ-testülete jóváhagyta a kért változtatásokat.
Az építtetõktõl kapott információ szerint e dön-
tés nyomán van realitása annak, hogy a beruhá-
zás még idén elkezdõdjön, és a régóta üresen ál-
ló, városképet rontó „foghíj” 2011. végére meg-
szûnjön. - d -

(Folytatás az 1. oldalról) 
Az adósságkezelési szolgáltatás jogosultsági feltételei bõvültek, mivel az
éves elszámoló számla meg nem fizetésébõl származó hátralék immáron
tizenkét havi elmaradásnak minõsül. A korábbi 12 helyett már csak 6 hó-
napnak kell minimálisan eltelnie ahhoz, hogy a szolgáltatást újból lehes-
sen igényelni. (Az önkormányzati rendeleteket a 6-7. oldalon közöljük.)

Társasházak és társadalmi szervezetek támogatása

A képviselõk jóváhagyták a 2009. évi épület-felújítási támogatásokról szóló
beszámolót, melybõl kiderült: tavaly 58 épület rekonstrukciós munkálatai-
hoz közel 44 millió forintot adott az önkormányzat. A támogatott lakóközös-
ségek mintegy 185 millió forint értékû felújítást valósítottak meg a saját for-
rás, valamint a kerülettõl és a fõvárostól kapott vissza nem térítendõ támo-
gatás felhasználásával. Rendkívüli kamatmentes támogatást 8 társasház ka-
pott 7,8 millió forint összértékben, 3 éves futamidõvel. Államilag támoga-
tott – s az önkormányzat által kamatmentessé tett – banki hitelt három ház
vett fel 11,1 millió forint értékben, 5 éves futamidõvel; ehhez kapcsolódóan
az önkormányzatot 2,2 millió forint óvadék letétele terheli.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lesz társasház-felújítási pályázat. A
kiírással kapcsolatos testületi vitában Gecse Gábor képviselõ megjegyezte,
hogy jobban össze kellene hangolni a kerületi és a fõvárosi pályázatot, hogy
a kerületbõl még többen tudjanak fõvárosi támogatáshoz is jutni. Vadász
Ildikó, a Vagyoni Iroda vezetõje válaszában jelezte, hogy megvan az együtt-
mûködés, azt azonban nem tudják megvárni, amíg megjelenik a hivatalos
fõvárosi kiírás, ez ugyanis idõnként hónapokig csúszik, a támogatásokról
történõ döntés pedig még késõbbre tolódik – tavaly erre októberben ke-
rült sor.

A képviselõ-testület a társadalmi szervezeteket és közcélú feladatokat tá-
mogató pályázat kiírásáról is határozott, melynek 15 millió forint a költség-
vetésben rögzített kerete. A pályázat célja évek óta változatlan: az önkor-
mányzat a kerületi kisebbségek kulturális programjait, az itt mûködõ szer-
vezetek és közösségek kulturális, mûvészeti és sport tevékenységét, továbbá
a helyi szociális, egészségügyi és gyermekjóléti kiegészítõ programokat kí-
vánja támogatni. (A társasházak, valamint a társadalmi szervezetek számára
kiírt pályázatokról részletes tájékoztatás a 6-7. oldalon található.) 

Állagmegóvási munkák a Várbarlangban

A Budavári Önkormányzat a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával kö-
zösen a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében pályázatot nyúj-
tott be a Budai Várbarlang és a Rácskai barlang állagmegóvó rekonstrukci-
ójára. A pályázat összesen 358,4 millió forint vissza nem térítendõ támoga-
tásban részesült, az önkormányzatnak 10,9 millió forintot kell önrészként
biztosítania. 

A projekt megvalósítása érdekében az önkormányzat konzorciumi meg-
állapodást köt a Nemzeti Parkkal. A munkálatok részeként a budavári üreg-
rendszert háromdimenziós lézeres módszerrel felmérik, majd az úgyneve-
zett Nagy Labirintusban, a  Bécsi kapu téri, Táncsics Mihály utcai és Dísz té-
ri üregekben statikai vizsgálatokat végeznek, végül pedig megerõsítik az om-

lásveszélyes barlangrészeket. Dr. Nagy Gábor Tamás polgármestertõl meg-
tudhattuk: a vári barlangok, üregek, mélypincék állapota mára kritikussá
vált, ezért gyorsan cselekedni kell – a pályázaton most elnyert pénzösszeg a
legsürgõsebb veszély-elhárítási feladatok elvégzésére elegendõ.

Az önkormányzat a Budavári Mûvelõdési Ház szolgáltatásainak bõvítésé-
re is támogatást nyert. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Programja keretében 24,4 millió forintot fordíthat az
intézmény egy új, akkreditált webszerkesztõi képzés elindítására, melyhez
többek között álláskeresési tanácsadás is kapcsolódni fog. A tanfolyamra el-
sõsorban mozgássérülteket, 40 év felettieket, valamint GYES-en, GYED-
en lévõ kismamákat várnak majd. A projekt kétéves ideje alatt két, 90 órás
képzés indul, 20-20 fõ részvételével. Az önkormányzat a képviselõ-testület
felhatalmazásával vállalta, hogy a támogatott idõszakon túl további öt évig
folytatni fogja a programot.

Közterület-rendezési terv a Batthyány térre

Elfogadta a képviselõ-testület a Clark Ádám tér környezetének rendezési
koncepcióját, majd pedig a Batthyány tér Közterület-rendezési Tervét hagy-
ta jóvá. A Batthyány tér ma elsõsorban tömegközlekedési csomópontként
funkcionál, ám helyzeténél, látványánál és a városban betöltött szerepénél
fogva remek találkozási pont, vagy akár pihenõhely is lehetne az ide látoga-
tók számára. 

Az elmúlt évek során igen sok gondot okozott az önkormányzat számára
a saját tulajdonában lévõ tér fenntartása az intenzív forgalomból adódó
rongálások folyamatos kijavítása, a hajléktalanok jelenléte, a szemetelés, va-
lamint a közlekedési csomópont-jellegbõl adódó a káros környezeti hatá-
sok miatt. Egyebek között ezek az okok vezettek oda, hogy az önkormányzat
foglalkozzék a tér rehabilitációjával, a környezet jobban használható, hu-
mánusabb kialakításával.

Az elkészült térrendezési terv a buszvégállomásokat a terület északi részé-
be helyezné, míg a templommal szemközti déli oldalt teljes mértékben át-
adná a gyalogosoknak – a két zónát pedig zöldfelület választaná el egymás-
tól. A pihenõterület a helyhez illõ, minõségi burkolatot kapna, és az utca-
bútorok is a tér hangulatához igazodnának. Ez a rész alkalmassá válna kü-
lönféle rendezvények, közösségi események lebonyolítására is, illetve
idényjelleggel olyan vendéglátó-teraszok jelenhetnének itt meg, melyek
élõvé és barátságossá tennék a teret. 

A terv kapcsán Király Kornél (Fidesz-KDNP), a körzet képviselõje azt
hangsúlyozta, hogy a Batthyány tér az egyetlen, szinten teljes egészében
megmaradt barokk tér a fõvárosban, s ennek helyreállítása fontos fel-
adat. Orczy Antal (Fidesz-KDNP), a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke pedig úgy vélte: a korábbi tervekhez képest sokkal jobb
koncepció született most. Gecse Gábor (SZDSZ) szintén méltatta a terv
színvonalát, megjegyezte azonban, hogy eltúlzott a fás területek aránya,
hiszen ez a tér sohasem volt igazán fásított köztér. Dr. Aczél Péter fõépí-
tész egyetértett azzal, hogy itt nem a zöldterületre, hanem az épített kör-
nyezetre kell hangsúlyt helyezni – a meglévõ, értékes fák védelme azon-
ban elengedhetetlen. 

K. D.

Koncepció készült a Clark Ádám tér rendezésére

A képviselõ-testületi ülésen történt

Folytatódik a válságkezelõ program Tavaszköszöntõ sport- és egészségnap
Tavaszköszöntõ sport- és egészségnap várja a láto-
gatókat a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont-
ban, 2010. április 17-én, 10 és 14 óra között, melyet
dr. Nagy Gábor Tamás, polgármester nyit meg. Az
egészség jegyében az érdeklõdõk megmérethetik
vérnyomásukat és meghallgathatják az egészségne-
velõk tanácsait az egészséges életmódról. Sportolás-
ra is lehetõség nyílik sportversenyek keretén belül,
melyek között lesz kispályás foci és családi váltó is.
Ezt követõen a Tabáni Spartacus utánpótlás labdarú-
gó tornáját tekinthetik meg a sportkedvelõk, a gye-
rekek pedig a kézmûves foglalkozáson és a játékvár-
ban vezethetik le energiáikat. Az egészségnapot és a
sportolást a tombola teszi még izgalmasabbás, mely-
nek fõdíja egy kerékpár. A versenyekre aznap 9.30-
9.55-ig lehet nevezni.

Meghívó klubnapra
A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSz) következõ
klubnapját 2010. április 13-án 16 órakor tartja a
Várnegyed Galériában. (I ker., Batthyány u. 67.)
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a BLSz elnöksége.

Szilágyis szavalóverseny
Március 26-án a Szilágyi Erzsébet Gimnázium immár
harmadik alkalommal rendezte meg egyre elismer-
tebb fõvárosi szavalóversenyét. 1910-ben jelent meg
Ady Endre Szeretném, ha szeretnének és Kosztolányi
Dezsõ A szegény kisgyermek panaszai címû verses-
kötete, a százéves évforduló alkalmából a versenyzõk
ebbõl a két kötetbõl készülhettek egy-egy verssel. Az
ünnepi hangulatú versenyen a fõváros huszonhárom
középiskolájából érkezett harminckét diák érzéke-
nyen, igényesen tolmácsolta a két költõóriás verseit. A
kiegyensúlyozott színvonalat, a versmondók felké-
szültségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a két
korosztályban (9-10. és 11-13. évfolyam) a zsûri nyolc
különbözõ iskolából érkezett diákot is elismerésben
részesített. EErreeddmméénnyyeekk:: a 9-10. évfolyam tanulói kö-
zül 1. helyezett lett Zima Richárd (László Gyula Gim-
názium). Felkészítõ tanára: Czellér-Kovács Rita és
Bata Krisztina. 2. helyezett: Borka Balázs (Deák téri
Evangélikus Gimnázium). Felkészítõ tanára: Õze
Sándorné. 3. helyezett: Marczal Dorottya (Szilágyi
Erzsébet Gimnázium). Felkészítõ tanára: Etédi Péter. A
11-13. évfolyam diákjai közül 1. helyezett lett Zoltán
Áron (Eötvös József Gimnázium). Felkészítõ tanára:
Csáfordi Magdolna. 2. helyezett: Gaál Mónika (László
Gyula Gimnázium). Felkészítõ tanára: Czellér-Kovács
Rita és Bata Krisztina. 3. helyezett: Csorvási Tamás
(Schulek Frigyes Szakközépiskola) és Feczesin Kristóf
(Vörösmarty Mihály Gimnázium). Felkészítõ tanárok:
Tóth Judit és Golden Dániel.  

RRöövviiddeenn

Vendéglátóhely 
létesülhet az Alagút-tetõn
A Clark Ádám téren, az Alagút bejárata feletti
tetõ kiváló hely a pesti panoráma megtekintésé-
re – sokan azonban életük kockáztatásával az
Alagút-kapuzat peremére ülnek le fényképez-
ni, nézelõdni. 

Bár az önkormányzat évrõl évre különbözõ
mûszaki és kertészeti akadályokkal próbálja
megakadályozni, hogy az emberek kilépjenek a
kapuzat szélére, mindig akadnak, akik a szúrós
növényzetet és a szögesdrót-kerítést megron-
gálva átjutnak és – ahogy ez a közelmúltban is
történt – szomorú példával szolgálnak a hely
veszélyességére. A problémára végleges és jó
megoldását csak az jelentene, ha a terület meg-
felelõ funkciót és ezzel együtt folyamatos õrzést
és fenntartást kapna.

Az Alagút-tetõ ideális hely lehet egy olyan
vendéglátó-eszpresszó számára, ahonnan az év
minden szakában megcsodálhatják a kilátást a
látogatók. Az elmúlt években több terv is ké-
szült errõl, nem egy az önkormányzat megren-
delésére, de az elképzelések elõbb a közeli
Sándor-palota biztonsági szempontjainak érvé-
nyesítése miatt, késõbb pedig a források híján
nem realizálódtak. Most ismételten felmerült
az Alagút feletti terület hasznosításának lehetõ-
sége – mint a képviselõ-testület legutóbbi ülé-
sén dr. Nagy Gábor Tamás polgármester el-
mondta, erre az önkormányzat által kibocsátott
kötvény bevétele nyújthat fedezetet.

A testület elfogadta, hogy az önkormányzat
rövid távú fejlesztési tervei között szerepeljen az
Alagút-tetõ rendezése, ezért megkezdõdnek a
szükséges elõkészületek, megvizsgálják a meg-
térülés mutatóit, a tulajdonjogi kérdéseket, va-
lamint a megvalósítás mûszaki lehetõségeit.
Mérlegelni fogják, hogy eredeti formájában
visszaépítsék-e az 1800-as évek második felé-
ben itt állt, öntöttvasból készült díszes pavilont,
vagy más építészeti megoldást keressenek. 
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Pályatársak, barátok egykori visszaemlékezé-
sei alapján mutatta be Kosztolányi Dezsõ mû-
vészetét és személyiségét Nagy Gábor Tamás
polgármester az alkotó születésének 125. évfor-
dulója alkalmából rendezett krisztinavárosi
ünnepségen. A költõ egykori, Tábor utcai lakó-
házánál a Budavári Önkormányzat és a
Kosztolányi Dezsõ Gimnázium tartott közös
megemlékezést.  

Március 29-én, születésének 125. évfordulóján a
Budavári Önkormányzat és a Kosztolányi Dezsõ
Gimnázium közösen emlékezett Kosztolányi
Dezsõre egykori lakóházánál, a Tábor utcában.
A költõ két évtizeden keresztül élt az I. kerület-
ben. Feleségével és fiával 1916-ban költözött a
Logodi utca 1-be, az Alagút közvetlen szomszéd-
ságában lévõ épületbe; innen költöztek át egy év-
vel késõbb a Tábor és a Logodi utca sarkán álló
földszintes, kertes házba, amelyet Kosztolányi a
Hajnali részegség címû versében is megörökített.

A Tábor utcai megemlékezésen a kerület pol-
gármestere ünnepi beszédében barátai, pályatár-
sai, köztük krisztinavárosi „szomszédjai”, Babits
és Márai visszaemlékezéseinek tükrében elevení-
tette fel a költõ alakját. Nagy Gábor Tamás elsõ-
ként Babits Mihályt idézte, aki így írt barátjáról a
halálát követõen: „Az ember elment, az író itt
maradt. Ami belõle az enyém volt, külön az
enyém, az eltünt. S elvitte magával az én életem-
nek egy darabját is; egykicsit én is meghaltam ve-
le. De most nem rólam van szó, s nem arról ami
elmult. Az író élete nem múlik el, csak befejezõ-
dik, elkészül mint egy könyv. Ez épen annyira
kezdet mint vég.”

A polgármester megemlítette, hogy Márai
Sándor több nekrológot is írt a halott költõrõl.
A Budapesti Szemlében lírai hangvételû tanul-
mányt jelentetett meg róla, melyben megállapí-
totta: „Kosztolányi után nem lehet úgy magyar
prózát írni, mint elõtte.” Márai tiszteletét, ra-
gaszkodását Kosztolányi örökségéhez jól tükrözi

„A szoba” címû kis írás, amelyben így írt
lakóhelyérõl: „A szoba már oszlott, s
mégis megtelt volt e kemény és engesz-
telhetetlen élet kisugárzásával. Szaga is
olyan volt, mint egy vegykonyháé, ahol
sokáig, évtizedeken át pepecseltek vesze-
delmes anyagokkal, a bánat kékszín, a
gyûlölet halványzöld, a halál tusszerû
párlatával…”

Az ostrom idején a költõ egyemeletes
otthona teljesen elpusztult, ezt követõen
írta Márai a Kosztolányi-házat sirató esz-
mefuttatását: „Itt élt Kosztolányi. Innen
indult minden délután a városba (…)
Költõ volt, szerelmes verseket írt a ma-
gyar nyelvhez, Magyarországhoz. Min-
den nap megajándékozta Magyaror-
szágot egy ízes szókötéssel, egy kifejezési
árnyalattal, gúnyos vagy patetikus oda-
szólással. Nem volt tagja semmiféle párt-
nak. Amikor írt nem számított az osz-
tálynélküli társadalomra, amely majd
egyszer megérti… Nem hitt a népben.
Csak írt. És csak a házmesterék lakásá-
ban érezte igazán jól magát.” 

Nagy Gábor Tamás felidézte azt is, ho-
gyan emlékezett Kosztolányira legjobb
barátja és pályatársa, Karinthy Frigyes.
„Ifjú nemzedék, hallgassátok meg az öre-
gedõ kortársat. Legyetek hálásak, hogy
itt járt közöttünk. Építõköveket faragott
számotokra, használjátok egészséggel, de
áhítattal. Nem volt eredeti, magában álló csoda-
lény, mint a ti bálványotok, nem más volt, mint
a többi, csak különb. Többet tett, mint aki új tör-
vényt hoz - új hangot adott az örök törvénynek.
Nem ismeretlen jármûvet eszelt ki, de újra hasz-
nálhatóvá tette a régit, megjavítván motorját, az
emberi szívet. A mûvészi ízlés és írói lelkiismeret
zsenije volt."

A Tábor utcai megemlékezésen Kosztolányi
mûveibõl is hangzottak el idézetek: szóban a

Kosztolányi Gimnázium két diákja, megzenésít-
ve pedig Gryllus Dániel adta elõ verseit. Az ün-
nepi mûsort követõen a Budavári Önkormány-
zat nevében Nagy Gábor Tamás polgármester és
Sediánszky János alpolgármester, a Magyar Iro-
dalomtörténeti Társaság részérõl Fráter Zoltán,
a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium képviseletében
pedig Stelzelné Szabó Erzsébet igazgató helyezett
el koszorút a költõ egykori lakóhelyét megjelölõ
emléktáblán.                 - d -

Gazdag programsorozattal ünnepelte névadó-
ja születésének 125. évfordulóját a Kosztolányi
Dezsõ Gimnázium. A jubileum alkalmából
került sor Juhos Kiss Sándor mûvésztanár
Kosztolányiról készült portréjának felavatásá-
ra. Meglepetésként a hagyományos Kosztolányi
Gálán elõször csendült fel a költõ Játék címû
versének énekkarra írt változata, amit Bei-
scher-Matyó Tamás zeneszerzõ kifejezetten az
iskolának ajánlott.

A Kosztolányi Napok rendezvényei ezúttal már a
tanév elején megkezdõdtek, hiszen ekkor ren-
dezték meg azt a rajzversenyt, melynek legjobban
sikerült munkáiból készült el a 2010-es „Kosz-
tolányi Naptár”. Ezt követte az Impressziók cím-
mel, elsõ alkalommal meghirdetett multimédiás
fotó és videó pályázat. Berecz Judit magyar szakos
pedagógus felhívására számos fotóetûdöt és han-
gosfilmet küldtek be a gyerekek. A Kosztolányi
személyiségét és verseit, a korszellemnek megfe-
lelõ módon megfogalmazó munkákat Jankovics
Marcell és Matula Ágnes értékelte. Kosztolányi
„A csodálatos utca” címû verse szolgált a fotóso-
rozatok alapjául, míg a videósok a képiség szem-
pontjából talán gazdagabb versekbõl - Lecsuklik
minden pilla most, A kis mécs, Tavaszelõ, Ó én
szeretem a bús pesti népet, Megállt az óra, Pia -
válogathattak. A Polgármesteri Hivatalban már-
cius 23-án megtartott ünnepélyes eredményhir-
detésen a zsûri elnök Matula Ágnes elmondta,
hogy a mai fiatalok számára a fotó és a videó ma-
gától értetõdõ kifejezésforma, azonban a versek
vizualizálása még számukra is izgalmas vállalko-
zás. Kosztolányi 1928-ban írja: A vers néma. Adj

neki hangot! A vers könyvben halott. Keltsd élet-
re! A Duna TV nívódíjas szerkesztõje szerint a
pályázaton résztvevõ gyerekek megfogadták a
költõ intelmeit, hiszen képpé formálták, köz-
kinccsé tették a leírt szavakat. Ehhez pedig, el kel-
lett mélyedniük a versekben, aztán gondolkodni
azon, miként tudnák visszaadni a mögöttes tar-
talmat, a lényeget, ami legtöbbször megbújik a
sorok között. 

A programok néhány nappal késõbb az iskola
aulájában folytatódtak, ahol ünnepélyes keretek
között felavatták Kosztolányi Dezsõ portréját. 

A festményt elkészítõ Juhos Kiss Sándor Bar-
csay-díjas mûvésztanár a Várnegyednek elmond-
ta, hogy az ábrázolt arckifejezés némileg eltér a
modellként szolgáló fényképfelvételen megörö-
kítettõl. Kicsit vidámabb, cinkosabb lett Kosz-
tolányi pillantása, ami nem véletlen, hiszen ez a
pajkosság jellemezte leginkább a költõt. Ez a kép
él a gyermekek tudatában is, amit tovább erõsít
az iskolában található emléktábla fölé helyezett
Kosztolányi portré. 

Sediánszky János szerint Kosztolányi szinte
egymaga tartotta a lelket a második világhábo-
rút gyerekfejjel átélõ nemzedékben. Az egyet-
len szórakozás akkoriban a könyv volt, ami azt
jelentette, hogy Kosztolányit olvastunk – emlé-
kezett vissza kerületünk alpolgármestere, aki
hangsúlyozta: költészete egyszerre volt játékos
és halálosan komoly, mindenkor a tisztességet
közvetítette.

Március 31-én igazi kultúrtörténeti ritkasággal
folytatódott a programsorozat. A hagyományos
Kosztolányi Gálán hangzott el ugyanis elsõ alka-
lommal nagyközönség elõtt a Játék címû Kosz-
tolányi vers énekkarra írt változata, amit Bei-
scher-Matyó Tamás kifejezetten az iskolának
ajánlott. A zeneszerzõ minden jogot átadott az
intézménynek, így várhatóan más ünnepi alkal-
makkor is felcsendülnek majd a Játék dallamai
az iskola énekkarának tolmácsolásában. 

-pp

„Az ember elment, az író itt maradt”

125 éve született Kosztolányi Dezsõ

Óvodások leszünk: 
tanácsok a szülõknek
Hamarosan elérkezik az óvodai felvételi ideje, a
szülõknek már csak egy hónapjuk maradt arra,
hogy megtalálják a gyermekük számára legjobb
intézményt.

Az elsõ kerület szerencsés helyzetben van, hi-
szen a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetõ-
en az elmúlt években valamennyi jelentkezõt el
tudtak helyezni valamelyik önkormányzati
fenntartású óvodában. Ez ugyanakkor nem je-
lenti azt, hogy mindenkinek a választott óvodá-
ban találtak helyet: a férõhelyek függvényében
ezért idén is elõfordulhat, hogy a jelentkezõ
nem az elsõ helyen megjelölt intézménybe nyer
felvételt. 

A közoktatási törvény szerint ugyanis az óvo-
dába minden, legalább hároméves egészséges
és szobatiszta gyermek felvehetõ, az intézmé-
nyek kötelezõen azonban csak az ötödik élet-
évüket betöltött jelentkezõket fogadják - nekik
viszont napi négy órát mindenképpen az óvo-
dában kell eltölteni. Amennyiben ennek a
szülõ nem tesz eleget, ellene szabálysértési eljá-
rást kezdeményez az önkormányzat. Újdon-
ság, hogy az idei évtõl az a gyermek is felvehetõ
az óvodába, aki a beiratkozástól számított fél
éven belül betölti a harmadik életévét. Jó tud-
ni ugyanakkor, hogy amennyiben a szülõ, vagy
az óvoda úgy látja, a felsõ korhatár akár két év-
vel is kitolható. A gyakorlat egyébként is azt
mutatja, hogy egyre több gyermek marad még
egy évet az óvodai környezetben, ami koránt-
sem baj, hiszen lehetõséget ad az iskolában el-
várt viselkedési formák elmélyítésére. 

Idén május 3-7. között lehet beiratkozni a ke-
rületi intézményekbe, a beiratkozás azonban
csupán igénybejelentésre szolgál, a felvételrõl
késõbb születik döntés. Beiratkozáshoz szükség
van a szülõ és a gyermek lakcímkártyájára, vala-
mint a jelentkezõ anyakönyvi kivonatára.
Három intézményt lehet megjelölni, elsõ hely-
re érdemes a körzeti óvodát beírni. A jelentke-
zések elbírálásakor elõnyt élveznek az óvoda
körzetében élõk, valamint a kerületi lakosok és
az itt dolgozó szülõk gyermekei. Figyelmet for-
dítanak arra is, hogy a testvérek egy intézmény-
be kerüljenek, a felvehetõ gyermekek száma
ugyanakkor attól függ, hogy az adott évben
hány nagycsoportos megy iskolába. A felvétel-
rõl június 4-ig az intézmények hirdetményben
tájékoztatják a szülõket, míg az elutasításról szó-
ló határozatot levélben kapják meg az érintet-
tek. Lehetõség van fellebbezést benyújtani, eze-
ket a kérelmeket az esetleges üresedések alap-
ján bírálják el. Óvodai felvétel év közben is kez-
deményezhetõ, erre akkor van lehetõség, ha az
évkezdést követõen marad hely valamelyik in-
tézményben.

Tévés vetélkedõben 
a Budavári iskola

Továbbjutott a selejtezõkörbõl és a középdön-
tõben folytatja a játékot a TV2 Nagy Vagy!
címû televíziós vetélkedõjén a Budavári is-
kola csapata. Az egészséges életmódot népsze-
rûsítõ játékos verseny résztvevõi földön, vízen
és levegõben mérik össze ügyességüket. 

A Nagy Vagy! vetélkedõ tulajdonképpen egy
ügyességi verseny, ahol az a csapat nyer, ame-
lyikben a legjobban tudnak együttmûködni a
játékosok. Ez korántsem egyszerû, hiszen a ki-
fejezetten erre a versenyre kitalált feladatok ala-
pos felkészültséget és ami talán ennél is fonto-
sabb, koncentrációt igényelnek. Ha ez nem len-
ne elég, további nehezítésként a csapatok össze-
tételét is meghatározzák: az öt gyerek mellett
négy felnõtt, szülõ vagy tanár nevezhet, a létszá-
mot - figyelve a nemek arányára - egy sorsolással
a helyszínen kiválasztott meglepetésvendég te-
szi teljessé. A jelentkezõ iskolák közül negyven-
nyolc intézmény indulhatott el az elsõ selejtezõ-
körben, a nyolc csoportból az elsõ három jutott
tovább. Bár a feladat típusokat elõre megkap-
ták, a budavárisok nem tudtak mindenre kellõ-
képpen felkészülni. Különösen a medencés
számokkal voltak gondban, ezeket uszoda hí-
ján nem is tudták gyakorolni. Szintén fizikai
akadályokba ütközött a magasban végrehajtan-
dó mozdulatok biztos betanulása. Ez is közre-
játszott abban, hogy az elsõ két forduló után, a
szerény ötödik helyen állt az elsõ kerületi csa-
pat. Ezt követõen azonban a nyerõembernek
bizonyuló vendégjátékos Szandi vezetésével va-
lamennyi feladatot elsõként oldották meg, és
toronymagasan megnyerték a csoportversenyt.
Ezzel kiharcolták a jogot, hogy részt vegyenek az
áprilisi középdöntõben, a végsõ cél pedig nem
lehet más, mint a hatosdöntõ, ahol már ko-
moly díjakért szállnak harcba a csapatok.

Névadójára emlékezett az iskola

Rajzverseny az Anno Meseboltban
Pályázó gyerekek, szülõk és pedagógusok töltötték meg március 27-én a Mészáros utcai Anno
Meseboltot. A Naphegy Kiadó által meghirdetett, Én és a kedvenc állatom címû rajzpályázat díjki-
osztó ünnepségére és kiállítás-megnyitójára érkezett vendégeket Szigethy Katalin kiadóvezetõ kö-
szöntötte. A kerületi gyerekek versenyének fõvédnöke és támogatója dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester volt. A több mint 400 pályamûvet Szegedi Katalin IBBY-díjas grafikusmûvész vezetésével
hattagú zsûri értékelte. A legfiatalabb pályázó, a 3 éves Horváth Gergely, különdíjban részesült. Az
óvodás korosztályban 1. Gorka Emília (Vízivárosi Óvoda), 2. Vince Bence (Tigris utcai Óvoda), 3.
Tasi Juli (Naphegyi Óvoda). Az iskolás kategóriában 1. Papp Ráhel (Kodály Z. Magyar Kórusiskola),
2. Kis Enikõ (Batthyány Lajos Általános Iskola), 3. Aszalós Blanka Kodály Zoltán Magyar
Kórusiskola). Szegedi Katalin különdíját Takács Martin Ábel, Várnai Zsuzsa textilmûvész különdí-
ját Káfka Balázs vehette át. Az ovisok közül Benkõ-Benczúr Anna ugyancsak különdíjas lett. A pá-
lyázó gyerekek és intézmények könyveket, valamint a kreatív foglalkozásokra szóló jegyeket nyertek.
A gyõztes rajzokat Várnai Zsuzsanna álmodta textilképpé.  

Sediánszky János alpolgármester, Stelzelné Szabó Erzsébet igazgató és
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester az ünnepségen

A gálán hangzott el elõször Beischer-Matyó Tamás zeneszerzõnek az iskola diákjai számára írt mûve
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Régiekre emlékezve

Apor Péter 
történetíró
Nyúlfarknyi utca a Vár tövében, nem is iga-
zán utca, csak egy meredek lépcsõ. A Fõ utcát
és a Hunyadi János utcát köti össze. Mai ne-
vét régóta viseli, 1879 óta. Elõtte Híd utcá-
nak hívták, illetve németül Brücke Gasse
volt a neve. Ki is a mára már szinte elfeledett
névadó? 

Báró Altorjai Apor Péter Erdély szülötte
volt, székely katolikus család sarja. Szülõhelye
is, halálozási helye is Altorja, a családi birtok.
1676. június 3-án született. Apja, Apor János,
még fia születésének évében, 1676 decembe-
rében az országban pusztító pestisjárvány ál-
dozata lett. 

A kisfiút nagybátyja, Apor István nevelte az-
tán, aki országos méltóságokat töltött be és
hatalmas birtokai voltak. Tízéves korától a
nagyszombati jezsuitáknál nevelkedett. Itt, a
nagyszombati egyetemen bölcsészetet és jogot
végzett, majd Küküllõ vármegye fõispánja
lett, 1708-tól pedig háromszéki fõkirálybíró
volt. A báróságot 1713-ban nyerte el. A Rá-
kóczi szabadságharc idején a labancok olda-
lán állt, Habsburg párti volt, de kétkulacsos vi-
selkedése miatt a labancok is börtönbe zárták
és a kurucok is. Zavaros dolgai miatt késõbb
memoárjában igyekszik mosakodni. A neme-
si patriarkalizmus képviselõje volt, haladónak
nemigen mondható. Családi élete sem volt
konfliktusoktól mentes. Feleségével, Kálnoky
Borbálával boldogtalanul éltek. ,,Örökké há-
borúságban éltem feleségemmel, soha csen-
des életem nem volt” - panaszolja. A mai em-
ber számára itt következik a teljesen érthetet-
len dolog: mindezek ellenére tizenkét gyerme-
kük született. 

Apor Péter egy zûrzavaros kor nem kevésbé
zûrzavaros képviselõje volt. Mi õrizte meg
mégis a nevét, miért kell tudnunk róla még
ma is? Írt verseket, emlékiratokat, kiterjedt le-
velezést folytatott. Fõmûve, ami megõrizte ne-
vét és még a mai ember számára is érdekes és
olvasmányos a ,,Metamorphosis Transylva-
niae” (Erdély átváltozása). Latin címe ellenére
a mû magyarul íródott, méghozzá korának
ízes, szép magyar nyelvén. Becses történelmi
dokumentum, korrajz, életmódtörténet és
még sok egyéb. A régi Erdélyt írja le, amikor
Erdély önálló fejedelemség volt. A török ki-
ûzése után egyesült újra a három részre sza-
kadt ország, megszûnt az Erdélyi Fejede-
lemség, német szokások terjedtek el. A ,,náj
módi” bejövetelét 1687-tõl számítja, amikor
,,Erdélynek régi együgyû alázatos idejében va-
ló gazdagságából e mostani kevély, cifra, fel-
fordult állapotja, koldusságra való változása”
bekövetkezett. Az egyes fejezetekben rengeteg
érdekességet ír le. Kezdi az étkezésekkel, a régi
magyar ételekkel, edényekkel, asztalnemük,
evõeszközök, ülésrend az asztalnál, áldomá-
sok, zene, tánc. Külön fejezet szól a fejedelmi
udvar lakomáiról. Foglalkozik a régi erdélyi
öltözködéssel, sorra veszi a nõi és férfi viselete-
ket. Nõknek nyuszt, nyest bunda, arannyal
varrott, gyönggyel rakott ruha, selyemkesz-
tyû, belsõ és külsõ gyolcsing, saru vagy csizma,
ünnepélyes alkalmakra palást. Régi képeket
nézve mindezek fellelhetõk. Miért viseltek
mást a fõnemesi és köznemesi hölgyek, mást
a székelyek és a szászok, az öregek és a fiatalok,
a lányok és a menyecskék. Ugyanígy veszi sor-
ra a férfi öltözékeket is. Foglalkozik a társadal-
mi érintkezés szabályaival, titulusokkal. Bõ-
séges a paletta: uram, asszonyom, kegyelmed,
nénémasszony, tanácsuram. Gyerekeknek:
kisuram, kisasszonyom. Hogyan utaztak eb-
ben az idõben? Kocsi, ló, hintó, üveges hintó,
kétlovas, négylovas, hatlovas, bõrrel bélelt,
utazóládákkal felszerelt. Mit hová volt célsze-
rû rakni? Párna, párnazsák, szõnyeg, takaró,
mosdó és étkezõ felszerelés, élelem, lóápoló
szerek, stb. Az ország egyik végébõl a másikba
napokig, hetekig tartott egy utazás. A puskák-
ról sem volt jó megfeledkezni, sok minden
történhetett az úton. További fejezetek foglal-
koznak házasságkötéssel és lakodalommal, a
régi erdélyi tisztségekkel. Nagyon érdekes a te-
metési szokások leírása, a halotti tor, koporsó,
textíliák, gyertyák, harangozás, de az is, ho-
gyan illendõ és kell az özvegynek viselkednie
és milyen öltözéket viseljenek a gyászolók. Ha
a mai ember kézbe veszi a mûvet, rengeteget
tanulhat belõle a régmúlt idõkrõl. A könyv
1736-ban íródott, többször is megjelent és
1972-es kiadása szinte minden közkönyvtár-
ban fellelhetõ.

Apor Péter hetvenhat évet élt meg - akkor ez
szép, hosszú életnek számított – 1752. szep-
tember 22-én halt meg.  

dr. Reisinger Frigyesné

Várbarátok Köre (Litea Könyvszalon, Budapest I., Hess András tér 4.)
Április 12-én hétfõn 17 órakor dr. Buzinkay Géza történész tart elõadást Széchenyi
döblingi „hírirodája” címmel. Minden érdeklõdõ szívesen látott vendég.

Magyar Kultúra Alapítvány székháza (Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
Az Alliansen Fyrklöver magyar - svéd mûvészcsoport kiállítása. A Svédországból ér-
kezett, többszörösen díjazott festmények, köztük magyar vonatkozású tájképek, és
szobrok 2010. április 30-ig, naponta 10 és 18 óra között tekinthetõk meg. A hely-
színen lehetõség nyílik a kiállított alkotások megvásárlására. A belépés díjtalan. 

Holland-magyar koncert
Április 28. és május 2. között Budapestre érkezik a Royal Sophia’s Vereeniging szim-
fónikus fúvós zenekar, aminek a tagjai holland felsõházi képviselõkbõl állnak. A cso-
port egy közös fellépésen vesz részt a magyar Parlament képviselõi kórusával a
„Szenátorokkal” április 30-án 18.00 órakor a  Hagyományok Házában (Budapest,
I., Corvin tér 8.) A koncert ingyenes.

Jótékonysági hangverseny
A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének támogatására jótékonysági
hangverseny lesz április 25-én vasárnap 16 órától a Magyar Kultúra Alapítvány
székházának Corvin termében (Budapest I. ker., Szentháromság tér 6.) Program:
köszöntõt mond Buda Ferenc Kossuth-díjas költõ. Köszönetnyilvánítás: Dáginé
Maczó Borbála elnök, VGYHE, utána Buda Ádám énekmondó mûsora. Védnöki üd-
vözlet: dr. Koncz Gábor igazgató, Magyar Kultúra Alapítvány. A Musica Sonora ka-
marazenekar hangversenye. Mûsor: Mozart: D-dúr divertimento K 136 (125a).
Doppler: Duettino (Drahos Rebeka, Szabados Éva fuvola). Paul Juon: Vonós szimfó-
nia. Karmester: Illényi Péter. Belépõjegy ára: 2.000 Ft. Jegyek igényelhetõek telefo-
non a VGYHE ügyfélszolgálatán (061-2730-755), vásárolhatóak ugyanott (1146
Budapest, XIV. Hermina út 47.), online a www.jegymester.hu oldalon, a Ticket
Express jegyirodákban, illetve 1 órával kezdés elõtt a helyszínen. 

Magyar Földrajzi Társaság Expedíciós Szakosztály 
Monos János képes elõadása Grönlandról. A Dániához tartozó óriási „jégsziget”   fel-
színe, klímája és élõvilága egyaránt különleges. Technikai civilizációnk által feldúlt
bolygónk egyik utolsó érintetlen pontja Grönland. Az õslakosság (inuitok – vagy esz-
kimók, ahogy jobban ismerjük õket) életkörülményei nagymértékben megváltoztak
az elmúlt 20 év folyamán – a néhány hónapja elnyert autonómia akár hagyományos
életmódjuk megszûnéséhez is vezethet. Idõpont: 2010. április 14. (szerda) 18 óra.
Helyszín: Makadám Mérnök Klub, 1024 Budapest, Lövõház u. 37. (Millenáris) Az
elõadás ingyenes. Információ: Gõgös Norbert, norbert@telekisfelfedezok.hu. Mobil:
0630-250-2765.

Várfok Galéria – XO terem (Budapest, I.,Várfok u. 11.)
Crescendo címmel csoportos kiállítás aatoth franyo, Csiszér Zsuzsi, feLugossy
László, Françoise Gilot, Gyõrffy László, Martin C. Herbst, Herman Levente, El
Kazovszkij, Mulasics László, Nádler István, Ray Monde, Rácmolnár Sándor, Rozsda
Endre, Szirtes János, Szotyory László, Ujházi Péter, Várady Róbert, Sebastian
Weissenbacher mûveibõl.

Várfok Galéria – Várfok terem (Budapest, I., Várfok u. 14.)
Impulso címmel csoportos kiállítás Appelshoffer Péter, Fátyol Viola, Jahoda Réka,
Kaszás Réka, Komlovszky-Szvet Tamás, Kores, Kútvölgyi Léna, Mayer Hella, Molnár
Ágnes Éva, Szemethy Orsi, Tesch Katalin, Zhenia Bozukova alkotásaiból. A Spiritusz
Galériából tizenkét mûvész kapott felkérést arra, hogy a Várfok Galéria mûvészkö-
rébõl a számukra kiválasztott, egy-egy „pármûvész” mûveire, munkásságára ref-
lektáljanak, egy általuk készített alkotáson keresztül. A csoportos kiállításon külön-
bözõ mûfajok képviseltetik magukat, a festménytõl a videó munkákon át a fotóig és
a szoborig. Mindkét tárlat április 29-ig tekinthetõ meg.

PPrrooggrraammookk

Az „A” épület látogatója alig hisz a szemének: a jól
ismert termekben összegyûjtve láthatja a 19. szá-
zad végének és a 20. század elsõ felének impresszi-
onista és modern mestereit. Többek között
Monet, Renoir, Giacometti és Modigliani mûvei
költöztek néhány hétre a Várba. A tárlat a ma-
gyar származású Elizabeth és Alexander Kasser
házaspár gyûjteményét mutatja be.

Kasza Károly – a hazai papíripar egyik legismer-

tebb szakembere – a második világháború után
családjával elhagyta Magyarországot. Az Egyesült
Államokban tanácsadó céget alapított, majd te-
vékeny tagja lett a New York-i Tudományos Aka-
démiának. Feleségével évtizedeken keresztül gya-
rapították magángyûjteményüket, és 1969-ben
létre hozták a Kasser Mûvészeti Alapítványt.
Alexander 1997-ben, Bécsben, Elisabeth Kasser
pedig 2002-ben Washingtonban hunyt el. A feb-

ruár 6-án megnyílt tárlattal teljesült az a
szándékuk, hogy gyûjteményüket szülõ-
földjükön is bemutassák.

A festmények, szobrok és grafikák te-
matikus válogatásban, öt nagy egység-
ben láthatók a kiállításon. Az Aranykor,
a Természet, a Menny és pokol, a
Boldog világ, valamint az Ádám és Éva a
természet inspiráló erejétõl a férfi és nõ
kapcsolatig vezeti a látogatót.

Két mûvész kiemelkedõ szerepet ka-
pott a tárlaton. Egyikük Rodin, akinek
több alkotása is látható. (Kasza Károly
1929-ben, diákként járt a párizsi Musée
Rodin-ban, és az ott szerzett élmények
hatására döntötte el, hogy mûgyûjtõ
lesz.) A másik alkotó Marino Marini,

akinek grafikái és szobrai a Kasser-gyûj-
temény központi részét alkotják. A há-
zaspár és a mûvész közötti szoros barát-
ság eredményeként a gyûjtemény Mari-
ni-kollekciója kiemelkedõ jelentõségû.

A nyugalmat, kiegyensúlyozottságot
és némi derût sugárzó kiállításon Sisley,
Cézanne, Henry Moore, Matisse, Degas
mellett Chagall, és egy korai képpel
Picasso is jelen van.

A tárlat május 2-ig tekinthetõ meg a
Magyar Nemzeti Galéria A épületében.
Az MNG Szabadegyetem a kiállításhoz
kapcsolódó ingyenes elõadása: április
20., Marino Marini mûvészete. Elõadó:
Szinyei Merse Anna mûvészettörténész. Az
elõadás délután 17.00 órakor kezdõdik a
Magyar Nemzeti Galéria B épületének elõa-
dótermében. 

Földi paradicsom a Nemzeti Galériában

Tavaszköszöntõ 
Népviseletbe öltözött gyerekek, portékájukat kínáló árusok és az érdeklõ-
dõk forgataga fogadta mindazokat, akik az elmúlt hét végén a Szenthá-
romság téren jártak. A Magyar Kultúra Alapítvány a régiók találkozása je-
gyében, Kikelet címmel szervezte meg ünnepváró kárpát-medencei talál-
kozóját. Márciust egykor Kikelet havának nevezte a kalendárium, hiszen
ezekben a hetekben megered az élet a kertekben, és madárfüttytõl han-
gos az erdõ. Péntektõl vasárnapig a Várnegyedben is tündökölt a tavasz,
hiszen a kibukkanó nap fénye és melege az alapítvány székházában is kel-
lemes hangulatot varázsolt. 

Szombat délután a fõbejárat elõtt a szilágysomlyói Szederinda citeraze-
nekar fiataljai olyan jó hangulatban muzsikáltak, hogy még a külföldi tu-
ristákat is maguk köré csalogatták. A tíz-tizennégy éves gyerekek elárulták,
nem elõször járnak Budapesten. Az aulában határontúli magyar telepü-
lések mutatták be falujuk, városuk népszokásait és húsvéti süteményeit.
Az erdélyi Zilahról, a felvidéki Ipolyszakállosról, a kárpátaljai Salánkról, a
vajdasági Kanizsáról érkezett asszonyok egészen eltérõ motívumokkal dí-
szítették a húsvéti ajándékokat. Akadt, ahol növényi kivonattal, másutt
viasszal „írtak” a tojásokra. Bognár László a tojáspatkolás rejtelmeibe ve-
zette be az érdeklõdõket. Munkatársunk kérdésére elmondta, a mûvészi
munka lényege, hogy a patkó fölfelé álljon a meszes héjon, mert így bele-
hullik a szerencse. Akinek kedve volt, maga is kipróbálhatta e sok türel-
met és jó kézügyességet igénylõ mesterséget.

A Napraforgó Alkotók Játszóházában locsolóverseket tanulhattak a fi-
úcskák, a villõzés dalait a lányok, és mindannyian számos egyéb népszo-
kást is megismerhettek. A kirakodóvásárban a tükrös mézeskalács épp
úgy helyet kapott, mint a kalotaszegi mintákkal ékesített faládikák, búto-
rok, a merített papírra írt oklevelek, és a kalligrafált monogramok. A mé-
hészek olyan különlegességekkel is kirukkoltak, mint a gesztenye- és a roz-
maringméz. A legnagyobb sikere azonban a mézbornak volt, hiszen ebbõl
kóstolót is kínáltak az árusok.                                                                              r. a.

Nyereményjáték
Nyerjen jegyet a Magyar Nemzeti Galéria Földi
paradicsom – Modern mestermûvek a Kasser-
Mochary gyûjteménybõl címû kiállítására! Az
alábbi kérdésre válaszolók között 4 db belépõje-
gyet sorsolunk a kiállításra. Milyen származású-
ak a Nemzeti Galéria új idõszaki kiállításán be-
mutatott magángyûjtemény tulajdonosai?

A válaszokat kérjük küldjék 2010. április
16-igaz info@mng.hu e-mail címre, vagy jelez-
zék telefonon a 201-90-82-es telefonszámon. A
nyerteseket elektronikusan vagy telefonon érte-
sítjük.

Auguste Rodin: Zuhanó alak, fiatal férfitorzó

Paul Signac: A harmónia kora

Kees van  Dongen: Útmenti kávéház
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Az elmúlt hetekben kiemelt, vagy más erõszakos bûncselekmény nem
történt a kerületben. Folyamatosan zajlanak a közrendvédelmi és közle-
kedési akciók a polgárõrség, illetve a társszervek támogatásával pedig
még ebben a hónapban elindul a hajléktalan telepek felszámolása – tájé-
koztatta a Várnegyedet dr. Kesztyûs Rudolf ezredes. A kapitányságveze-
tõ elmondta, hogy továbbra is hivatalból eljárnak minden olyan ügyben,
amit a civil kezdeményezésre létrejött http://zebraakcio.blog.hu interne-
tes honlap szerkesztõi feljelentés formájában a rendõrségnek megkülde-
nek. Eddig egy tucat olyan esetet vizsgált a rendõrség, amikor autósok
nem adták meg az elsõbbséget a zebrán áthaladó gyalogosnak. 

Betörõk rendõrkézen
Jónak bizonyult a kerületi járõrök szimata, amikor március 14-én az esti
órákban megállítottak egy gyanúsan mozgó autót a Fõ utcában. A jármû-
ben két laptopot, több más névre kiállított bankkártyát és mobiltelefono-
kat találtak. Mivel ezek eredetérõl az autóban utazó három férfi nem tu-
dott elszámolni, bekísérték õket a kapitányságra. A ruházat átvizsgálás-
kor egy PDA is elõkerült, az okostelefonban tárolt telefonszámok felhívá-
sával pedig a készülék tulajdonosát is sikerült elérni Mint kiderült, az au-
tóban talált értéktárgyakat alig egy órával korábban lopták el egy harma-
dik kerületi lakásból, ahol az elsõ kerületi rendõrök intézkedésekor még
javában zajlott a helyszínelés.

Turista randalírozott a Lánchídon
Elõállítottak egy külföldi állampolgárt a kapitányságra, miután a férfi több
zászlót megrongált a Lánchídon. Az erõsen ittas turista gyalogosan haladt
Budáról Pest felé, azonban figyelmét nem a város szépségei kötötték le,
hanem egymás után törte le a hídra felszerelt nemzeti lobogókat. Néhány
perc alatt két zászlórudat letört, hármat pedig feltehetõen a vízbe dobott.
Elmondása szerint tettének oka az volt, hogy a zászlók nem nyerték el a
tetszését. 

Bankrablók a Mária téren
Március 31-én a reggeli órákban két símaszkos férfi kirabolta a Mária téri
Takarékszövetkezetet. A pénzintézetbe belépõ bûnözõk esernyõt tartot-
tak az arcuk elé, majd azt összecsukva, vélhetõen fegyverrel, a pénz át-
adására kényszerítették az alkalmazottakat. A mintegy kétmillió forinttal
akadálytalanul távoztak. Legutóbb tavaly március 18-án járt bankrabló a
Mária téren, akkor az elkövetõt késõbb sikerült elfognia a rendõrségnek. 

Értékelt a kapitány – Elfogadták a beszámolót
A legutóbbi képviselõ-testületi ülésen került sor a kerületi rendõrkapi-
tányság elõzõ évi munkájának értékelésére. Dr. Kesztyûs Rudolf részlete-
sen elemezte a kerület bûnügyi helyzetét, valamint tájékoztatta a képvi-
selõket a kapitányság eredményeirõl. A testület huszonkét igen mellett,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a kapitány beszámolóját. 

KKéékk  hhíírreekk

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ keretei között mû-
ködõ Családsegítõ Szolgálat munkatársai-
hoz számtalan problémával fordulhatnak
a kerületiek. Életvezetési, családi és pár-
kapcsolati nehézségek, valamint súlyos
anyagi gondok esetén egyaránt segítséget
lehet kérni a szakemberektõl. Madár
Csaba, a Központ vezetõje érdeklõdé-
sünkre elmondta: a hozzájuk fordulók
többsége anyagi nehézségekkel küzd, leg-
fõképp azért, mert alacsony jövedelemmel
rendelkeznek, vagy a családtagok közül va-
laki elvesztette a munkáját. Azoknak, akik
nemrég óta vannak állás nélkül, az álláske-
resõ klub nyújt segítséget, míg a hosszabb
ideje munkanélküliként élõket pályata-
nácsadással, illetve pszichológiai tanács-
adással tudják támogatni.  

Aki elõször kér segélyt, annak otthoná-
ba ellátogat az intézmény egyik munkatár-
sa, hogy felmérje igényeit és a szükségletei-
nek leginkább megfelelõ támogatási for-
mát találjon. Ez a szakember késõbb sze-
mélyes kapcsolattartó lesz az igénylõ és az
intézmény között: ha bármilyen újabb
probléma merül fel, hozzá lehet ismét for-
dulni – így sokkal gördülékenyebbé és em-
berközpontúvá válik az ügyintézés.

Egyre többen vannak olyanok, akik köz-
üzemi díjhátralékot halmoznak fel. Az in-
tézményvezetõtõl megtudhattuk: az adós-
ságcsökkentési támogatást igényelõk adós-
ságkezelési tanácsadáson vesznek részt –
tavaly 25-en, idén viszont már több mint
50-en csatlakoztak a programhoz. Itt
olyan életvezetési javaslatokat adnak a
résztvevõknek, melyekkel elkerülhe-
tõ, hogy ismét adósságokat kezdjenek
el görgetni maguk elõtt; sokszor

ugyanis az életvitel átformálása is elegen-
dõ a folytonos anyagi problémákból való
kilábaláshoz. Persze vannak esetek, ami-
kor a tanácsadás nem vezethet eredmény-
re, hiszen aki valóban nagyon szûkösen, az
alapvetõ javakat nélkülözve él, már nem-
igen tud újabb megtakarítási lehetõsége-
ket találni.

Az önkormányzat és a HÉRA Alapít-
vány együttmûködésével áramdíj-támoga-
tást vehetnek igénybe a rászorulók, ha
nem tudják kifizetni villanyszámlájukat.
Madár Csaba jelezte: akik ilyen hozzájáru-

lást igényelnek, azoknál szintén környe-
zettanulmányt végeznek. Általában a
rossz anyagi körülmények között élõ em-
bereket igyekeznek támogatni, akik vala-
milyen oknál fogva kénytelenek télen vil-
lannyal fûteni, s így az áramszámlájuk na-
gyon magas.

A válság nem csak az életkörülménye-
ket, hanem a lelkeket is nagyon megvisel-
te, hiszen a munka elvesztése növeli a re-
ménytelenséget, a depressziót. A szakem-
berek tapasztalatai szerint sokszor az idõ-
sek veszik magukra gyermekeik, unokáik
gondjait, a szorongás és aggodalom miatt
rajtuk mutatkoznak meg leginkább a lelki
betegségek tünetei. Ha a kerületi intéz-
ményben ilyen problémákkal jelentkez-
nek az idõsebbek, megpróbálják a család
érintett, fiatalabb tagjával felvenni a kap-
csolatot, hiszen ily módon orvosolható
legeredményesebben a családi probléma.
Sajnos a gondokkal küzdõ fiatalabbakhoz
nehezebben jutnak el, ám azt látják, hogy
ha egyszer megtörténik a kapcsolatfelvé-
tel, az késõbb, akár egy-két év múlva „beér-
het”: sokszor ennyi idõ után jelentkeznek
a Családsegítõ Szolgálatnál a megszólított,
segítségre szoruló, fiatalok.

Madár Csaba megemlítette, hogy az el-
múlt években végrehajtott intézményi in-
tegráció révén hatékonyabbá vált a kerület
szociális ellátórendszerének mûködése.
Míg korábban egyes ellátások több intéz-
ményben voltak elérhetõek, most lényegé-
ben minden együtt megtalálható a Bu-

davári Szociális és Gyermekjóléti Szol-
gáltatási Központ égisze alatt. Így egy-
szerre több szolgáltatást tudnak ajánla-
ni, és jóval rugalmasabban tudják ki-
elégíteni a rászorulók igényeit.        - d - 

Krízishelyzetekben is van segítség 

Rendvédelmi delegáció Marlowban 
A Budavári Önkormányzat angliai testvérvá-
rosát, a Temze partján fekvõ Marlow-t,  már-
cius végén háromtagú rendvédelmi delegá-
ció kereste fel egy londoni szakmai konferen-
cia bevezetéseként. Az I. Kerületi Készenléti
Polgárõr és Önkéntes Tûzoltó Egyesület kép-
viseletében dr. Séllyei Gábor tiszteletbeli el-
nök és Pintér István alelnök vett részt az úton,
míg a BRFK I. Kerületi Rendõrkapitányságát
dr. Kecskés Tamás rendõr százados, polgárõr-
ségi kapcsolattartó tiszt képviselte. 

A Marlow-i és Wycombe-i Önkormányzat
részérõl Gillian Stimpson közbiztonsági ta-
nácsnok szervezte meg a delegáció program-
ját. A küldöttséget Neil Marshall polgármes-
ter és Roy Cadman a testvérvárosi kapcsola-
tok felelõse fogadta. A  program során  be-
mutatták Marlow rendõrõrsét és a város ne-
vezetességeit, köztük a mi Lánchídunk kicsi-
nyített mását.

A rendõrõrsön a rendõrök és az ottani pol-
gárõrök (Special Constabulary) részletesen
ismertették a tevékenységüket és egy közös
járõrözésre is sor került. Az angliai polgárõr
szolgálatot ellátó önkéntesek mozgalma
1831-ben kezdõdött. Napi munkájuk, képzé-
sük és megjelenésük a rendõrökével azonos,

szolgálataikat közösen, fegyvertelenül, elsõ-
sorban gyalogosan, bûnmegelõzési céllal lát-
ják el. A lakosság megbecsülését fejezi ki,
hogy a nagyobb munkáltatók a polgári szol-
gálatot szabadnap biztosításával segítik.  Az
angol polgárõrség önkéntesei a helyi lakos-
ságból szervezõdnek és általános elismerést
jelent a szolgálati tagság.

A delegációnak lehetõsége nyílt a régiós

rendõrparancsnokság munkájának megis-
merésére, továbbá a helyi önkéntes tûzoltó
egyesület szakmai munkájának és techniká-
jának tanulmányozására. Ez utóbbi azért is
nagyon hasznos mert az I. kerületi Polgárõr-
ség 2010-tõl egy raj képzett önkéntes tûzoltó-
val és egy Mercedes típusú kismotorfecsken-
dõvel ellátott tûzoltó gépkocsival is várja a ri-
asztásokat.  

Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ

1016 Budapest, Attila út 89. Telefon:  356-8363

A 2009-es év az egyesület megalakulása utáni harmadik év volt.
Megtartottuk közgyûlésünket 2009. május 27-én, amikor megálla-
podtunk az éves programban, és megbeszéltük a kapcsolatépítést
testvérvárosainkkal. A vezetõséget tekintve annyi változás állt be,
hogy a lemondott Borbély Mária helyett Patai Katalint választot-
tuk meg titkárnak.

2009-ben Regensburg állt a középpontban, részt vettünk a
Bürgerfest rendezvényén és egy 45 fõs csoportot fogadtunk
ugyancsak Regensburg testvérvárosunkból. Regensburgi prog-
ramjainkat Csíkné Farkas Ilona szervezte. A 2009-es év másik jel-
lemzõ sajátossága a környék építkezéseinek, beruházásainak meg-
ismerése volt, két kiemelt témánk volt: a Rácfürdõ és a Fõgyûjtõ-
csatorna.  

Egyesületünk több klubnapot tartott a Várnegyed Galériában,
2009-ben is sikeresek voltak ezek az összejövetelek. Május 6-án
Tóth István, az Enviroduna Beruházás Elõkészítõ Kft témafelelõse
ismertette a Fõgyûjtõcsatorna beruházását, és a kerületben épülõ
létesítményeket. December 17-i klubdélutánunkon „Emlékezés
Eszterházy Jánosra, szlovák-magyar kapcsolatok” címmel Martényi
Árpád, az Eszterházy emlékbizottság elnöke tartott elõadást. Ez

volt a 2009. évi utolsó találkozásunk, az óévet ünnepélyesen bú-
csúztattuk el, forralt borral, házi süteményekkel, birsalmasajttal,
dióval. 

A Várnegyed Galérián kívül is voltak közös programjaink, ahol
nemcsak beszéltünk a civil kapcsolatokról, hanem tevékenyen
részt vettünk benne. Április 7-én és 8-án Lendva testvérvárosunk
volt a Városháza vendége, meghallgattuk a VITA Kamarakórus
koncertjét, és felvettük a kapcsolatot a képviselõkkel egy késõbbi
cserelátogatás megszervezése céljából. Április 30-án a Rácfürdõ
mûemlékeink helyreállítását néztük meg a tervezõ Dévényi Tamás
vezetésével, aki az átadás elõtti állapotot is bemutatta október 5-én
a csoportnak és a nagyszámú érdeklõdõ közönségnek. Részt vet-
tünk a Budavári Lakosok Szövetsége által június 6-án rendezett
eseményen: gulyásfõzéssel egybekötött civil szervezeti találkozót
tartottunk a Czakó utcai sporttelepen. Jelen voltunk, és találkoz-
tunk a Marlow-i evezõsökkel szeptember 13-án a Tabáni Regatta
programjai során. 

Sor került cserelátogatásra angliai testvérvárosunkban Mar-
lowban június 10-15 között, amikor 7 fõs delegációnk viszonozta
a 2008-ban fogadott 20 fõs csoport látogatását. Nagy élményt je-

lentett a híres Marlow-i regatta, kirándulásaink Oxfordba, Wind-
sorba és Marlow gyönyörû környékére. Június 26-28 között részt
vettünk a regensburgi Bürgerfest ünnepségen, 20 fõs küldöttsé-
günk bekapcsolódott a hivatalos programokba, és a hangulatos
népünnepély utcai, kiállítási, és zenei játékaiba. 

Ebben az évben nem kerestek meg az önkormányzattól a testvér-
városi vendégek fogadására. Ugyanakkor a korábban megismert
regensburgi kapcsolatunk egy 45 fõs csoportot hozott Budapestre,
velük alkalmunk nyílt találkozni. Szeptember 6-án, a Czakó pá-
lyán vacsorára hívtuk õket, ahol magunk fõztünk gulyást és sütöt-
tünk palacsintát. A közös vacsorához élõzenét is sikerült szervezni,
és táncra perdültünk a fáklyafényes estén.   

Sikeresen pályáztunk az önkormányzatnál a budavári civil szer-
vezetek számára meghirdetett keretre. A 2009-as pályázati progra-
munk két eleme a fent említett részvétel a regensburgi  Bürgerfest
rendezvényen, és szeptember 5-9 között 45 Regensburgból érke-
zett 45 fõs csoport fogadása. Az elõbbire 200 ezer, az utóbbira 50
ezer Ft-ot nyertünk, a programokat sikeresen lebonyolítottuk, a
pályázati elszámolás folyamatban van. 

Csorba Zoltánné Váry Katalin elnök

A Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesület beszámolója

A családsegítéssel foglalkozó kerületi szakemberek egyre gyak-
rabban találkoznak a gazdasági válságjelenségek következ-
ményeképp elõálló szociális problémákkal, ám az önkormány-
zat jóvoltából fel tudnak kínálni olyan megoldási lehetõsége-

ket, melyek kiutat jelenthetnek az igazán súlyos élethelyzetek-
bõl. Az alternatívákról Madár Csabával, a Budavári Szoci-
ális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ vezetõjével beszél-
gettünk. 

Madár Csaba intézményvezetõ
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 10/2010. (III. 29.) Kt.

Rendelete a Budavári Önkormányzat Képviselõ-
testületének az adósságkezelési szolgáltatásról

szóló 5/2007. (III. 30.) Kt. rendeletének 
módosításáról

AA  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  aazz
aaddóóssssáággkkeezzeellééssii  sszzoollggáállttaattáássrróóll  sszzóóllóó  55//22000077..  ((IIIIII..  3300..))
KKtt..  rreennddeelleettee  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReennddeelleett))  aa  kköövveettkkeezzõõkk
sszzeerriinntt  mmóóddoossuull::

1. § 
[Az ellátás megállapításának általános szabályai]
A Rendelet 4. § (3) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép: „4. § (3) d) a hitelintézettel kötött lakás-
célú kölcsönszerzõdésbõl, illetve abból átváltott szabad
felhasználású kölcsönszerzõdésbõl fennálló hátralék.”

2. §
A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„„AA  jjooggoossuullttssáágg  ffeellttéétteelleeii
7. §

(1) Az önkormányzat lakhatást segítõ adósságkezelési
szolgáltatásban részesítheti azt a személyt vagy családot

a) akinek
aa) az adóssága meghaladja az 50. 000 forintot, és aki-

nek a (2) bekezdésben meghatározott adósságok vala-
melyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy

ab) közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikap-
csolták, továbbá

b) akinek a háztartásában az egy fõre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 

ba) egy lakásban élõ több személynél 200 %-át, 
bb) egyedül élõ esetén annak 250 %-át, 
bc) gyermekét egyedül nevelõ szülõ esetében 300 %-

át, valamint
c) aki az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott minimális

lakásnagyságot és minõséget meg nem haladó lakásban
lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és az önkormány-
zat által megállapított adósságcsökkentési támogatás
különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkeze-
lési tanácsadáson való részvételt, valamint a támogatási
kérelem elbírálását megelõzõen eleget tesz a Család-
segítõ Szolgálattal kötött elõzetes együttmûködési meg-
állapodásban vállalt kötelezettségeinek. 

(2) Az éves elszámoló számla meg nem fizetésébõl
származó hátralék tizenkét havi elmaradásnak minõsül.

(3)  Nem részesülhet adósságcsökkentési támogatás-
ban, aki:

a) önkényes lakásfoglaló,
b) az adóssággal érintett lakóingatlant részben, vagy

egészben bérletbe, albérletbe adja ki, nem lakás célra
használja vagy egyébként nem saját lakhatásának bizto-
sítására hasznosítja,

c) az igénylõ és háztartásában élõk az Sztv. 4. § (1) be-
kezdés b) pontjában meghatározott nagyságú vagyonnal
rendelkezik.”

3. §
A Rendelet 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. §  A támogatás mértéke nem haladhatja meg az adós-
ságkezelés körébe bevont adósság 75 %-át, és összege
legfeljebb 300.000 Ft, az Sztv. 55. § (6) bekezdése szerin-
ti esetben legfeljebb 600.000,-Ft lehet. A támogatás – az
55. § (6) bekezdés kivételével - egy összegben vagy havi
részletekben nyújtható az adós vállalásától függõen.”

4. §
A Rendelet 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép: 

„„AA  sszzoollggáállttaattááss  ffoorrmmááii
9. §

(1)  Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult
a) adósságkezelési tanácsadásban, és
b) adósságcsökkentési támogatásban részesül.
(2) Az önkormányzat az adósságkezelési szolgáltatás-

ban részesülõ személy részére a szolgáltatás idõtartama
alatt az Sztv. 38. § (5) bekezdés szerinti lakásfenntartási
támogatást nyújt. Az e jogcímen lakásfenntartási támo-
gatásban részesülõ személy egyidejûleg normatív lakás-
fenntartási támogatásra nem jogosult. 

(3) A támogatás összegének kiszámítására az Sztv. 38.
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti normatív lakásfenntar-
tási támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

5. §
A Rendelet 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

,,,,AAddóóssssáággkkeezzeellééssii  ttaannááccssaaddááss
10. §

(1) Az adósságcsökkentési támogatás igénylésére irá-
nyuló eljárást megelõzi az adósságkezelési tanácsadás,
amely az adósságkezelési tanácsadást végzõ szervezet-
nél a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szoci-
ális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (a továbbiak-
ban Családsegítõ Szolgálat) 1012 Budapest, Attila út 89.
szám alatt mûködik. 

(2) Az adósságkezelési tanácsadás keretében a ta-
nácsadó

a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról,
feltételeirõl,

b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós ház-
tartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készsé-
gét, és ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési
szolgáltatásba történõ bevonásra,

c) környezettanulmányt készít az adós lakóhelyén,
d) igazolást állít ki az adós számára a programban való

részvételrõl az elõzetes együttmûködési megállapodás
megkötését követõen,

e) az adósság rendezésének feltételeirõl az adóssal
adósságkezelési megállapodást köt, 

f) az adósságkezelés idõtartama alatt az adóssal kap-
csolatot tart és legalább havonta egy személyes találko-
zás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságke-

zelési megállapodásban foglaltak betartását, és a megál-
lapodás bármely rendelkezésének megszegését köteles
15 napon belül jelezni a Polgármester részére,

g) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökken-
tési támogatásra vonatkozó döntés módosítását.”

6. §
A Rendelet 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
Együttmûködési kötelezettség

11. §
(1) Az adósságkezelési szolgáltatás idõtartama alatt az
adós együttmûködik az adósságkezelési tanácsadóval (a
továbbiakban: tanácsadóval). Az együttmûködés tartal-
mát az adós és a tanácsadó között létrejövõ írásbeli meg-
állapodás (a továbbiakban: elõzetes együttmûködési
megállapodás) határozza meg. 

(2) Az együttmûködés során az adós köteles
a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és in-

formációk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilván-
tartásához,

b) aktívan közremûködni az adósságkezelési megálla-
podás kidolgozásában,

c) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval
személyesen találkozni és tájékoztatni az adósságkezelé-
si megállapodásban foglaltak végrehajtásáról.”

7. §
A Rendelet 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„12. § 
(1) Az adósságcsökkentési támogatás megállapításának
feltétele az adós és a Családsegítõ Szolgálat között létre-
jövõ írásbeli elõzetes együttmûködési és adósságkezelé-
si megállapodás megkötése.  

(2) Az együttmûködési megállapodás az adósságkeze-
lés idõtartamára szóló olyan írásos megegyezési forma,
amelyben a felek jogait valamint kötelezettségeit rögzítik. 

(3) A részvétel feltételeit az adósságkezelési megálla-
podás tartalmazza. Az adósságkezelési megállapodásban
a felek rögzítik különösen: 

a) az adósságcsökkentési támogatás igénybevételhez
szükséges együttmûködés idejét;

b) az adós által fizetendõ önrész mértékét, a fizetés
ütemezését. 

(4) Abban az esetben, ha az adós a 11. § (1) bekezdés
szerinti megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget, a
Családsegítõ Szolgálat legalább egy esetben felszólítja a
vállalt kötelezettség teljesítésére. 

(5) Amennyiben az adós a felszólítás ellenére sem tesz
eleget a megállapodásban foglaltaknak, az együttmûkö-
dési megállapodást a Családsegítõ Szolgálat a felszólítás
átvételét követõ 30 napon belül felbontja.”

8. §
A Rendelet 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

,,,,EElljjáárráássii  rreennddeellkkeezzéésseekk
13. §

(1) Az adósságcsökkentési támogatás megállapítása
iránti kérelmet az 1. számú függelék szerinti formanyom-
tatványon kell benyújtani. 

(2) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet év
közben folyamatosan lehet benyújtani a Családsegítõ
Szolgálatnál.

(3) A kérelemhez az alábbiakat kell csatolni:
a) a kérelmezõ és a háztartás tagjainak a kérelem be-

nyújtását megelõzõ három hónapban szerzett havi nettó
átlag jövedelmérõl tett nyilatkozatot;

b) a hitelezõ által kiállított iratot az adósság jogcímérõl
és összegérõl, vagy a közüzemi szolgáltatás kikapcsolá-
sának tényérõl;

c) a kérelmezõ és a háztartás tagjainak vagyoni viszo-
nyairól a 2. számú függelék szerint vagyonnyilatkozatot;

d) az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelme-
zõ adósságkezelési szolgáltatásba történõ bevonására,
és igazolását arról, hogy a 11. § (1) bekezdésében elõírt
együttmûködési kötelezettségét teljesítette.

(4) Jövedelem, illetõleg rendszeres pénzellátás eseté-
ben irányadó idõszak a kérelem benyújtását megelõzõ
három hónap. Egyéb – nem rendszeres – jövedelmeknél
az elõzõ évi adóbevallás alapján az állami adóhatóság ille-
tékes igazgatósága által kiadott jövedelemigazolást, és a
kérelem benyújtása idõpontjáig terjedõen a tárgyévi jö-
vedelemrõl tett nyilatkozatot kell a kérelemhez csatolni.
Társadalombiztosítási, illetve rendszeres pénzellátások
igazolására az igénylés benyújtását megelõzõ hónap uta-
lási szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bank-
számla kivonatot kell benyújtani. 

(5) Annak igazolására, hogy gyermekét a szülõ egye-
dül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontó-
peri ítélet, apai elismerõ nyilatkozat, a gyermek családi
jogállását rendezõ határozat, gyermektartásdíj megálla-
pításáról szóló jogerõs bírói végzés vagy az ez irányú bí-
rósági eljárás megindításáról szóló okirat szolgál.

(6) A kérelem elbírálásához a Családsegítõ Szolgálat
környezettanulmányt köteles készíteni.” 

9. §
A Rendelet 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § A Családsegítõ Szolgálat a kérelmet megvizsgálja
és amennyiben a 13. § - ban foglaltak teljesülnek, vala-
mint az adós eleget tesz az elõzetes együttmûködési
megállapodásban foglaltaknak, az adósságcsökkentési
támogatásra vonatkozó kérelmet az együttmûködési és
az adósságkezelési megállapodással együtt a Család-
segítõ Szolgálat vezetõjének javaslatával ellátva a Csa-
ládsegítõ Szolgálat továbbítja a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Népjóléti
Irodája részére.”

10. §
A Rendelet 15. §- a helyébe a következõ rendelkezés lép:

,,,,AAddóóssssáággccssöökkkkeennttééssii  ttáámmooggaattááss  mmeeggáállllaappííttáássaa
15. §

(1) Az adósságcsökkentési támogatás megállapításáról
rendelkezõ határozatban kell egyidejûleg dönteni a 9. §

(2) bekezdés szerinti lakásfenntartási támogatásról.
(2) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra

csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a la-
kásban élõ személyek és háztartások számától.

(3) Ha az adós egyidejûleg többfajta adósság kezelését
kéri, az adósságcsökkentési támogatást a kezelt adóssá-
gok arányának figyelembevételével kell meghatározni.
Ekkor arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely tí-
pusú adósságok csökkentéséhez és milyen összegben
nyújtják. 

(4) Amennyiben az adósnak több adóssága van és az
adósságkezelési  szolgáltatásba történõ bevonás kritéri-
umai legalább az egyik adósságtípus vonatkozásában
fennállnak, bármelyik, az e rendelet 4. § (3) bekezdés
szerint kezelhetõ adósságtípusba tartozó adósság kezel-
hetõ.

(5) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az
adósságkezelési szolgáltatás lezárásától – ide nem értve
a 21. § (1) bekezdés szerinti megszüntetést – számított 6
hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgál-
tatásban. 

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában a hat hónapos idõ-
tartamot az adósságcsökkentési támogatást megállapító
határozatban, az adósságkezelési szolgáltatás záró idõ-
pontjaként megjelölt napot követõ elsõ munkanaptól kell
számítani.”

11. §
A Rendelet 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„16. § 
(1) A támogatás az adós vállalásától függõen egy összeg-
ben vagy havi részletekben nyújtható. Részletekben tör-
ténõ vállalás esetén legfeljebb 18 hónap, amely indokolt
esetben egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható.

(2) Ha a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerzõ-
désbõl fennálló hátralék szerinti adósság az (1) bekezdés
szerinti idõtartam alatt nem kezelhetõ, az adósságkeze-
lési szolgáltatás idõtartama legalább 24, de legfeljebb 60
hónap, amennyiben

a) az adósság összege meghaladja a 200.000,-Ft-ot, 
b) a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan for-

galmi értékének 50 %-át, és 
c) az adós hozzájárul az adósságkezelés idõtartamára

a támogatás összegét biztosító jelzálogjognak, valamint
elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára történõ
bejegyzéséhez, illetõleg feljegyzéséhez.” 

12. §
A Rendelet 17. §-a helyébe a következõ rendelkezéslép:

„17. § 
(1) Az adós köteles a megállapító határozat jogerõre
emelkedésétõl számított 30 naptári napon belül írásos
megállapodást kötni az adósságkövetelés jogosultjával az
adósságok megfizetésére vonatkozóan. 

(2) A támogatásban részesülõ a jogosultság feltételeit
érintõ lényeges tények, körülmények megváltozását a
változás beálltától számított 15 napon belül köteles beje-
lenteni.”

13. §
A Rendelet 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

,,,,PPéénnzzeellllááttáássookk  ffoollyyóóssííttáássaa
19. §

(1) Az adóst a havi rendszerességgel járó adósságcsök-
kentési támogatás, valamint a 9. § (2) szerinti lakásfenn-
tartási támogatás a támogatásról rendelkezõ határozat-
ban megjelölt idõponttól illeti meg azzal, hogy a jogosult-
ság kezdõ hónapjában a havi támogatás teljes összegét
kell folyósítani.

(2) A nem havi rendszerességgel adott lakásfenntartá-
si támogatást és adósságcsökkentési támogatást a jogo-
sultnak a lakásfenntartás kiadásokkal, illetve az adósság-
törlesztéssel kapcsolatos fizetési kötelezettsége felmerü-
lésének idõpontjában kell folyósítani. 

(3) Az adósságcsökkentési támogatás folyósítása utó-
lag, minden hónap 15. napjáig történik az adósságköve-
telés jogosultja felé, az adós vállalásának és teljesítésé-
nek arányában. 

(4) Ha az adósságcsökkentési támogatásban részesü-
lõ személy lakcíme a támogatás folyósításának idõtarta-
ma alatt a jegyzõ illetékességét érintõen megváltozik,
vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hó-
napjára járó támogatást a GAMESZ teljes összegben fo-
lyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell
szüntetni.” 

14. §
A Rendelet az alábbi 20. §-al egészül ki:

„„AAzz  aaddóóssssáággkkeezzeellééssii  sszzoollggáállttaattááss  mmeeggsszzüünntteettééssee,,  
jjooggkköövveettkkeezzmméénnyyeekk

20. §
(1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyó-
sítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jo-
gosult: 

a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe,
vagy

b) az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részle-
tét nem teljesíti, illetõleg

c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének
idõtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcso-
latos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz
eleget.

(2) Az adósságcsökkentési támogatás (1) bekezdés-
ben foglaltak szerinti megszüntetésétõl számított 24 hó-
napon belül ismételten nem állapítható meg. 

(3) Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetését
legfeljebb olyan összegû részletekben lehet elrendelni,
mint amilyen összegben a támogatást folyósították.”

15. §
A Rendelet az alábbi 21. § - al egészül ki:

„21. § 
(1) A 20. § (1) bekezdés b) –c) pontja alkalmazásában a
jogosult nem tesz eleget a kötelezettségének, ha a fizeté-

si határidõ leteltétõl számított 15 nap eredménytelenül
eltelt, és

a) a 20. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a fize-
tési kötelezettség teljesítése során együttvéve háromha-
vi elmaradás keletkezik,

b) a 20. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a jo-
gosult három egymást követõ hónapban nem tesz eleget
a fizetési kötelezettségének.

(2) Az adósságcsökkentési támogatásnak a 20. § (1)
bekezdése szerinti visszatérítése az Szt. 38. §-a (1) be-
kezdésének b) pontja alapján nyújtott lakásfenntartási
támogatást nem érinti.”

16. §
[Záró rendelkezés]
E rendelet 2010. április 1. napján lép hatályba.

dr. Deák Ferenc        dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ                                  polgármester

**            **            **
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 8/2010. (III. 29.) Kt.

Rendelete  Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének a szociális 

válságkezelési támogatásokról szóló 14/2009.
(V. 29.) Kt. rendelet módosításáról

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvvii--
sseellõõ--tteessttüülleettee  aa  sszzoocciiáálliiss  vváállssáággkkeezzeellééssii  ttáámmooggaattáássookkrróóll
sszzóóllóó  1144//22000099..  ((VV..2299..))  KKtt..  rreennddeelleettee  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::
RReennddeelleett))  aa  kköövveettkkeezzõõkk  sszzeerriinntt  mmóóddoossuull::

1. § 
[A rendelet hatálya]

A Rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép: 

„2. § 
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat közigazgatási területén élõ la-
kóhellyel rendelkezõ: 

a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) hontalanokra, 
d) a magyar hatóság által menekültként elismert sze-

mélyekre.”
2. §

[A támogatások pénzügyi szabályai]
A Rendelet 6. §-ának (1) bekezdésének elsõ mondata

helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) 

(1) A támogatások kifizetése a szolgáltatók részére törté-
nik közvetlen módon az alábbiak szerint:”

3. §
[Lakás helyreállítási támogatás]

(1) A Rendelet 10. §-ának (1) bekezdés helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„10. § 
(1) A lakás helyreállítási támogatás a szociálisan rászoru-
ló, létfenntartási gondokkal küzdõ 

a) idõskorú, 65. életévét betöltött személy, vagy 
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

1993. évi III. törvény 37/B. § (1) bekezdése alapján rend-
szeres szociális segélyben részesülõ személy természet-
beni támogatása.”

(2) A Rendelet 10. §-ának (3) bekezdés a) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § 
(3) (A támogatás megállapításának együttes feltételei) 

a) kérelmezõ 65. életévét betöltötte, vagy rendszeres
szociális segélyben részesül a megállapító szerv igazolá-
sa alapján;”

4. §
Záró rendelkezések 
(1) E rendelet 2010. április 1. napján lép hatályba.

2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Rendelet:

- a 1. § (2) bekezdés c) pontja, 
- a 4. § (1) bekezdés b) pontja, 
- a 9. § (3) bekezdése, 
- a 16. § - 18. §-ai, 
- 3. számú függelék. 

dr. Deák Ferenc        dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ                                  polgármester

**            **            **
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 9/2010. (III. 29.) Kt.

Rendelete a Budavári Önkormányzat Képviselõ-
testületének a szociális és gyermekjóléti 

pénzbeli, természetbeni és személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló

12/1999. (VI. 25.) Kt. rendelet módosításáról

AA  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee  aa  sszzoocciiáá--
lliiss  ééss  ggyyeerrmmeekkjjóóllééttii  ppéénnzzbbeellii,,  tteerrmméésszzeettbbeennii  ééss  sszzeemmééllyyeess
ggoonnddoosskkooddáásstt  nnyyúújjttóó  eellllááttáássookkrróóll  sszzóóllóó  1122//11999999..  ((VVII..2255..))
KKtt..  rreennddeelleett  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReennddeelleett))  aa  kköövveettkkeezzõõkk
sszzeerriinntt  mmóóddoossuull::

1. § 
[Hatásköri szabályok]

A Rendelet 16. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép: 

„16. § 
(4) A Polgármester és a Népjóléti Bizottság átruházott ön-
kormányzati jogkörben hozott határozata ellen a Budavári
Önkormányzat Képviselõ-testületéhez lehet fellebbezni a
döntés közlésétõl számított tíz munkanapon belül. 

Folytatás a következõ oldalon

Önkormányzati rendeletek
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Folytatás az elõzõ oldalról

A Képviselõ-testület döntése ellen fellebbezésének helye
nincs. Határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre
való hivatkozással, annak kézhezvételétõl számított 30
napon belül a bíróságtól lehet kérni.”

2. §
[Aktív korúak ellátása]

A Rendelet 19. §-ának (1) bekezdés helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„19. § 
(1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az
ellátásra való jogosultság kezdõ napján 

a) egészségkárosodott személynek minõsül, vagy 
b) az 55. életévét betöltötte, vagy 
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – felté-

ve,hogy a családban élõ gyermekek valamelyikére tekin-
tettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermek-
gondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, ter-
hességi gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását
napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják
biztosítani (Gyvt. 41. § (3) bek.) vagy 

d) e rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak szerint,
a közfoglalkoztatásban történõ részvételt akadályozó
vagy kizáró családi körülményeire, egészségi vagy men-
tális állapotára tekintettel rendszeres szociális segélyre
jogosult. 

3. §
A Rendelet 19. §-ának (2) bekezdés helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„19. § 
(2) A 19. § (1) bekezdés d) pontja szerint aktív korú rend-
szeres szociális segélyre jogosult személy 

a) családi körülményei miatt az a törvényes képviselõ
szülõ, aki kiskorú gyermekét egyedül neveli az e rende-
letben szabályozott igazolások alapján vagy fogyatékkal

élõ gyermekét saját háztartásában neveli, és nem része-
sül a szociális törvény és e rendeletben szabályozott ápo-
lási díjban;

b) egészségi állapota miatt, a szakorvosi igazolás alap-
ján várandós nõ;

c) mentális állapota miatt az, aki pszichiátriai szakorvos
vagy közösségi pszichiátriai gondozószolgálat gondozá-
sában áll, amelynek szakvéleménye alapján munkavég-
zést akadályozó krónikus vagy pszichés betegséggel, va-
lamint szenvedélybetegséggel küzdõ, amennyiben az
Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (a
továbbiakban ORSZI) munkaképesség-csökkentést vagy
egészségkárosodást nem állapított meg. 

4. §
(1) A Rendelet 19. §-ának (3) bekezdés elsõ mondata he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„19. § (3) 
A rendszeres szociális segélyre jogosult együttmûködési
kötelezettségének szabályai:”

(2) A Rendelet 19. §-ának (3) bekezdés c) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„19. § (3) 
c) Az együttmûködésre kötelezettel – az egyeztetés so-
rán – a program koordinátora a nyilvántartásba vételtõl
számított 60 napon belül írásbeli megállapodást köt,
amely tartalmazza a beilleszkedést elõsegítõ együttmû-
ködési programot, a szolgáltatások típusát, helyét, idõ-
pontjait és az együttmûködésben résztvevõ szakembe-
reket.” 

5. §
(1) A Rendelet 19. §-a új (4) bekezdéssel egészül ki:

„19. § (4) 
Az Önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott sze-
mélyek munkaerõpiaci helyzetének javítása érdekében
közfoglalkoztatást szervez. A rendszeres szociális segély-
re jogosult személyek közfoglalkoztatásának lehetõségét

is vizsgálni kell. Az önkormányzat által szervezett közfog-
lalkoztatás idõtartama legalább évi kilencven munkanap,
amelynek szervezését a közfoglalkoztatási terv alapján a
GAMESZ végzi.”

(2) A Rendelet 21. §-ának (1) bekezdés b) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„21. § (1) 
b) indoklás és módosítási javaslat nélkül utasítja vissza

az együttmûködésrõl szóló megállapodás aláírását a nyil-
vántartásba vételtõl számított 60 napon túl, vagy” 

6. §
[Ápolási díj]

(1) A Rendelet 28. §-ának (3) bekezdés helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„28. § (3) 
A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását
ellátó hozzátartozó jogosultsága megállapításának jöve-
delmi feltétele,

a) amennyiben az ápolt és ápoló külön háztartásban él
az egyedülálló ápoló egy fõre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének (a továbbiakban nyugdíjminimum) 200%-
át, családos esetén, az ápoló és háztartása egy fõre jutó
havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150
%-át;

b) amennyiben az ápolt és ápoló egy háztartásban él a
háztartás egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg
a nyugdíjminimum 200%-át. 

(2) A Rendelet 29. §-ának (1) bekezdés helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„29. § 
(1) Az ápolási díj mértéke a 18. életévét betöltött, tartó-
san beteg személy ápolása esetén a nyugdíjminimum 80
%-a.” 

7. §
[Eseti átmeneti segély]

A Rendelet 34. §-ának (2) bekezdés helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„34. §
(2) Az eseti átmeneti segély mértéke legfeljebb a nyugdíj-
minimum 80%-a.”

8. §
[Rendszeres átmeneti segély]

A Rendelet 37. §-ának (2) bekezdés helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„37. §
(2) A rendszeres átmeneti segély mértéke a nyugdíjmini-
mum 20%-a.”

9. §
[Temetési segély]

A Rendelet 50. §-ának (1) bekezdés helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„50. §
(1) A temetési segély összege a helyben szokásos legol-
csóbb hagyományos temetés, hamvasztásos és szórásos
temetés költségeinek – de legfeljebb a számlával igazolt
összeg mértékéig 

a) 40%-a, ha a jogosult és családja egy fõre jutó havi
jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum kétsze-
resét, 

b) 60%-a, ha a jogosult és családja egy fõre jutó havi
jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum másfél-
szeresét. 

10. §
A Rendelet I. és II. számú mellékletei helyébe e rendelet I.
és II. számú mellékletei lépnek. 

11. §
Záró rendelkezések 
E rendelet 2010. április 1. napján lép hatályba.

dr. Deák Ferenc        dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ                                  polgármester

Önkormányzati rendeletek

Pályázati felhívás a társadalmi 
szervezetek és közcélú feladatok 

2010 évi támogatására

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aa  22001100..  éévvii
kkööllttssééggvveettéésséébbõõll  bbiizzttoossííttootttt  ppáállyyáázzaattii  kkeerreett  ffeellhhaasszznnáálláá--
ssáárraa  ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett  aazz  II..  kkeerrüülleettbbeenn  mmûûkkööddõõ  kkiisseebbbbsséé--
ggii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk,,  sszzeerrvveezzeetteekk,,  kköözzöössssééggeekk  kkuullttuurráálliiss,,
mmûûvvéésszzeettii  ééss  ssppoorrtt  tteevvéékkeennyyssééggéénneekk,,  vvaallaammiinntt  II..  kkeerrüüllee--
ttii  sszzoocciiáálliiss,,  eeggéésszzssééggüüggyyii  ééss  ggyyeerrmmeekkjjóóllééttii  kkiieeggéésszzííttõõ
pprrooggrraammookk  ttáámmooggaattáássáárraa..  
I. A pályázat céljai: 

1. Olyan konkrét és ellenõrizhetõ, 2010. június 1. nap-
jától 2011. január 31. napjáig tartó idõszak között megva-
lósuló kulturális, mûvészeti és sportrendezvények, prog-
ramok, tevékenységek támogatása, amelyek hozzájárul-
nak a kerületi lakosok ilyen irányú igényeinek kielégíté-
séhez, szélesítik a színvonalas kulturális programok kíná-
latát, tartalmas szabadidõ-eltöltést  kínálnak az érdeklõ-
dõk számára, illetve az itt élõk ismereteinek bõvítését, a
helyi hagyományok ápolását szolgálják.    

2. Olyan kezdeményezések támogatása, melyek részt
vállalnak az I. kerületi lakosok szociális, egészségügyi és
gyermekjóléti feladatainak 2010. évi ellátásából a követ-
kezõ témakörökben: egészségügy, egészségnevelés és
betegség-megelõzés, rehabilitáció, szociális segítség-
nyújtás, ifjúságvédelem, gyermekjólét. 
II. Pályázatot nyújthatnak be:

- kisebbségi önkormányzatok,
- gazdálkodó szervezetek,
- közhasznú szervezetek (közalapítványok kivételével),
- I. kerületi, bejegyzett civil szervezetek,
- egyházi közösségek.
A polgári jog szabályai szerint jogalanyisággal, illetve

szerzõdéskötési képességgel nem rendelkezõ pályázók-
nak (magánszemélyek, önálló jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezetek) kötelezettségvállalót kell meg-
jelölni. A kötelezettségvállaló a pályázó által a pályázat-
ban megjelölt, a pályázati program végrehajtására, a tá-
mogatás pályázó általi felhasználására és elszámolására
a támogatási szerzõdés aláírásával kötelezettséget válla-
ló jogi személy.
NNeemm  ppáállyyáázzhhaattnnaakk::

- jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek il-
letve magánszemélyek, ha nem jelölnek meg kötelezett-
ségvállaló szervezetet,

- azok, akik korábban az Önkormányzattól kapott pá-
lyázati támogatásukkal nem számoltak el.
Támogatásban nem részesülhetnek, illetve nem jelölhe-
tõk meg kötelezettségvállaló intézményként, akik:

- csõd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt
állnak,

- önkormányzati forrásból juttatott támogatásra vo-
natkozó szerzõdésekben vállalt
kötelezettségüket nem teljesítették,

- az igényelt támogatást más pályázaton már elnyer-
ték, illetve rendelkezésükre áll.
III. Pályázati feltételek:

- a szociális, egészségügyi és gyermekjóléti kiegészítõ
programok esetén a pályázóknak vállalniuk kell a szociá-
lis igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az egész-
ségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvényben és a végre-
hajtási rendeletekben foglalt feltételek teljesítését.
IV. A pályázati adatlapon fel kell tüntetni:

- a pályázó szervezet (kötelezettségvállaló esetén a

kötelezettségvállaló) azonosító adatait (megnevezését,
címét, számlaszámát, felelõs vezetõjének nevét);

- bírósági nyilvántartási számát (civil szervezet esetén) 
- vállalkozói engedély számát egyéni vállalkozó esetén,
- külön engedélyhez, bejelentéshez kötött tevékeny-

ség  esetén az engedély, illetve a bejelentés számát,
- a pályázat lebonyolításáért felelõs személy adatait;
- a pályázati program célját, megnevezését, pontos

helyszínét, idõpontját;
- a program teljes költségvetését, ezen belül külön fel-

tüntetve az önkormányzattól igényelt támogatás összegét,  
- a program végrehajtásához tervezett forrásokat, így:
- a saját forrásokat,
- az önrész mértékét, 
- különbözõ forrásokból rendelkezésre álló/igényelt

támogatásokat,
-  a pályázaton igényelt támogatás összegét.

AA  ppáállyyáázzaatthhoozz  mmeelllléékkeellnnii  kkeellll::
- a pályázó bemutatkozását (kitérve a pályázó eddigi

tevékenységére, kerületi vonatkozásaira);
- a program részletes leírását;
- a program részletes költségvetését;
- a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapot,
- a pályázó (kötelezettségvállaló) összeférhetetlen-

séggel és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatát,
- a nyilvántartását vezetõ szerv, illetve bíróság által ki-

állított, egy évnél nem régebbi cégkivonatot, illetve igazo-
lást arról, hogy a pályázó(kötelezettségvállaló) a nyilván-
tartásban szerepel. 

A mellékleteket maximum 1-1 A/4 oldal terjedelem-
ben kérjük csatolni. 

Pályázni csak pályázati adatlapon lehet, amely átvehe-
tõ: a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodáin (1014 Bu-
dapest Kapisztrán tér 1., 1013 Budapest Attila út 12.), il-
letve letölthetõ az önkormányzat honlapjáról (www.bu-
davar.hu). Pályázati információ Koppányi Csabáné tele-
fon: 458-3058.
V. Benyújtási határidõ: 2010. május 3.

A pályázatokat két egymástól elkülönített példányban,
de egy borítékban a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati
Irodáján (1014 Budapest Kapisztrán tér 1.) kell szemé-
lyesen benyújtani a jelzett határidõ napján, az ügyfélfoga-
dás végéig (azaz 18.00 óráig). 
AA  lleezzáárrtt  bboorrííttéékkrraa  kkeerrüülljjöönn  ffeellttüünntteettééssrree::

„„TTáárrssaaddaallmmii  sszzeerrvveezzeetteekk  ééss  kköözzccééllúú  ffeellaaddaattookk  22001100..
éévvii  ppáállyyáázzaattii  ttáámmooggaattáássaa””  
VI. Pályázatok elbírálása

EEllbbíírráálláássii  hhaattáárriiddõõ:: 2010. május 31.
A pályázatokat az Elõkészítõ Munkacsoport javaslatá-

ra a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete bírálja el. A Képviselõ-testület döntésérõl
valamennyi érvényes pályázatot benyújtó pályázó írás-
ban értesítést kap.

A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat támogatói szerzõdést  köt, amely tartal-
mazza az elnyert támogatás felhasználásának és elszá-
molásának módját.

A szerzõdés aláírásával a támogatott hozzájárul a tá-
mogatás felhasználásának ellenõrzéséhez, nevének, a tá-
mogatás céljának, összegének, megvalósítási helyének
nyilvánosságra hozatalához, valamint azonnali bejelenté-
si kötelezettség teljesítését vállalja csõd-, felszámolási
vagy végelszámolási eljárás indulása esetére.
VII. A pályázat érvénytelensége

Érvénytelen az a pályázat, amelyet:

- pályázni nem jogosult pályázó nyújtott be,
- határidõn túl nyújtottak be,
- a pályázati határidõ lejártakor nem tartalmazza hi-

ánytalanul a formai kellékeket, az elõírt adatokat, alá-
írást, illetve mellékleteket,

- az összeférhetetlenséggel, illetve az érintettséggel
kapcsolatos nyilatkozat nélkül nyújtottak be.

A határidõre benyújtást az ügyfélszolgálat által kiadott
igazolással kell dokumentálni.

Összeférhetetlenség megállapítása esetén a pályázó
kizárásra kerül!
VIII. A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítása a támogatási szerzõdésben
rögzített pénzügyi és idõbeli ütemezésben történik. 

A támogatás folyósítása a szerzõdés szerinti idõpontig,
ill. teljesítésigazolás alapján a támogató utalványozása
alapján a meghatározott elõirányzat terhére, banki utalás
útján közvetlenül a támogatott bankszámlájára történik.

Amennyiben a program összköltsége a tervezetthez
képest a szerzõdéskötés után csökken, a  támogatási
összeg is arányosan csökken.

A pályázónak a támogatás felhasználásáról 2011. ápri-
lis 15-ig kell elszámolnia részletes szakmai beszámoló és
pénzügyi összesítõ benyújtásával.  

Pályázati anyagokat nem küldünk vissza. A pályázat
kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításá-
nak jogát.

A pályázati felhívás, az adatlap, a kötelezõ melléklet és az
összeférhetetlenségi nyilatkozat letölthetõ formában elér-
hetõ a www.budavar.hu honlapon, továbbá személyesen a
Budavári Önkormányzat valamennyi ügyfélszolgálatán is
hozzáférhetnek a pályázati dokumentumokhoz.

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

**        **        **
Pályázati kiírás társasház által

igényelhetõ felújítási hitelfelvétel 
támogatásához

aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviissee--
llõõ--tteessttüülleettéénneekk  1122//22000055..  ((VVII..  11..))  KKtt..  RReennddeelleettee  aallaappjjáánn..
AA  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  ffeellttéétteelleeii::

Támogatás annak a társasháznak nyújtható, amely
a) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegy-

zésre került, (ennek hiányában a társasház alapító okira-
tát a Földhivatalhoz benyújtották), és

b) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztarto-
zással, a Budavári Önkormányzatot megilletõ egyéb lejárt
tartozással vagy a társasházközösség által felvett hitel-
tartozással, és

c) építéshatósági engedélyköteles munkálatok ese-
tében rendelkezik az építéshatóság építési engedélyé-
vel, és

d) közgyûlési határozata alapján
felújítási alapot képez és a közgyûlés döntött – a pénzin-
tézettõl igényelt kölcsön visszafizetéséhez megfelelõ
mértékû fedezetet nyújtó  – a felújítási alap javára törté-
nõ befizetési kötelezettségrõl, avagy a megemelt közös
költség fizetésének kötelezettségét vállalta.

A támogatás kizárólag az alábbi még el nem végzett
felújítási és korszerûsítési munkálatokhoz vehetõ
igénybe:

(1) (a) az épület fõ tartószerkezeti elemeinek felújítá-
sa, alap megerõsítése, talajvíz elleni védelem,

(b) tetõ, tetõszerkezet, födémek, kémények teljes
vagy részleges felújítása;

(c) függõfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújí-
tása;

(d) lift felújítása,
(e) lépcsõház, egyéb közös használatra szolgáló helyi-

ségek teljes vagy részleges felújítása;
(f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévõ épü-

letgépészeti berendezések és vezetékhálózatok-különös
tekintettel a gázvezeték rendszer- teljes vagy részleges
felújítására, korszerûsítésére (a központi antenna, a ka-
putelefon és a kábel tv berendezéseinek és vezetékháló-
zatának kivételével),

(g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az
együtt jár az épület hõszigetelésének javítását vagy a bal-
eset megelõzést célzó munkálatokkal,

(h) felszíni csapadékvíz elvezetése,
(i) villámvédelem.
(2) A támogatás kizárólag az (1) bekezdésben megha-

tározott munkálatok elengedhetetlenül szükséges mér-
téket meg nem haladó kivitelezési és bonyolítási  költsé-
geinek fedezésére nyújtható
AA  ttáámmooggaattááss  mméérrttéékkee  ééss  ffeellttéétteelleeii::
(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke a
pénzintézettõl igényelt és általa már jóváhagyott hitel-
összeg 

a) 20 % - ig terjedõ óvadéki betét, maximum 5 millió
Ft, valamint 

b) a hitelösszeget terhelõ banki kamat 
- 30 %-a, a hitel futamidejének elsõ 5 évében, 
- 65 %-a, a hitel futamidejének további 5 évében.
(2) Egy társasház egy évben belül csak egy alkalommal

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

azt követõen kaphat, amennyiben a pénzintézettõl koráb-
ban felvett kölcsönét már teljes egészében visszafizette.

A támogatás idõtartama (futamideje) legfeljebb 10 év.
(A vállalt idõtartamot a társasház maga határozza meg.)
AA  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  mmóóddjjaa::

A pályázat benyújtásának módja: az erre a célra rend-
szeresített nyomtatványon, a szükséges mellékleteket
csatolva.
AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  hheellyyee::  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett
BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  ÜÜggyyffééll--
sszzoollggáállaattii  IIrrooddaa,,  11001144  BBuuddaappeesstt  II..  KKaappiisszzttrráánn  ttéérr  11..

A pályázatokat folyamatosan, 2010. május 7 -e (pén-
tek) 12 óráig lehet benyújtani.
AA  ppáállyyáázzaattookk  eellbbíírráálláássáánnaakk  sszzaabbáállyyaaii::

A pályázatokat a Polgármester elõterjesztése alapján a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a
Pénzügyi Bizottság bírálja el.

A pályázatok elbírálása során - a rendelkezésre álló
pénzösszeg erejéig - a pályázatokat az alábbi sorrendben
kell figyelembe venni:

- a volt állami, illetve önkormányzati tulajdonú lakások
privatizációja során alakult társasházak

- egyéb társasházak és lakásszövetkezetek.
A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül köz-

zétételre.
A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyomtatvány

Ügyfélszolgálati Irodáinkon (Budapest, I. Kapisztrán tér
1., Budapest, I. Attila u. 12. és Budapest, I. Iskola u. 16.
sz.) beszerezhetõ, valamint a www.budavar.hu honla-
punkról is letölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kérhetõ a
Polgármesteri Hivatal Vagyoni Irodájánál, telefon: 458-
3061.

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Önkormányzati pályázatok
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

IInnggaattllaann

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

KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget keresek,
esetleg vásárolnék. Telefon: 202-2505, mobil: 06-30-251-
3800.oo

BBuuddaaöörrss legszebb, zöldövezeti részén a Galagonya utcában
SÜRGÖSEN ELADÓ egy 720 m2 rendezett telek, 75 nm-es
(2+1 szobás) alápincézett, tetõteres ingatlannal, mely állandó
lakhatásra alkalmas. Az ingatlant telekáron értékesítjük,
ezért BEFEKTETÉSNEK is kiválóan alkalmas. Irányár: 21 M Ft.
Tel.: 06-30/267-6378 (du. 16-20 óráig, hétvégén bár-
mikor).oo

DDéélliinnééll Várra panorámás IV. emeleti 36 négyzetméteres,
egyszobás, összkomfortos, erkélyes, felújított lakásomat 14,8
millió ft-ért eladom, vagy budai nagyobbra cserélem 65 négy-
zetméterig. Telefon: 375-7580, 0620-441-1449.

VVeevvõõtt vagy cserepartnert keresek I. került Attila út 115. I.
emeleti, napos, parkra nézõ, hívóliftes, rendkívül jó közleke-
dési helyen fekvõ két szoba + nagyelõszoba összkomfortos,
szabályozható távfûtéses, felújított 72 négyzetméteres örök-
lakásomra. Keresek ugyan ilyen jó közlekedésû budai I.-II.
vagy XI-XII kerületi háromszobás, felújított, 90 négyzetméte-
rig, hangszigetelhetõ öröklakást tulajdonostól. Irányár: 25
millió forint. Telefon: 0630-210-2451.

VVáárrbbaann a Tárnok utcában III. emeleti kétszoba, étkezõs fel-
újított, bútorozatlan lakás kiadó. Ár: 100 ezer Ft/hó + rezsi.
Telefon: 201-9475, 0670-237-9030

EEllaaddóó öröklakást keresek a Vár területén. Telefon: 201-
9475, 0670-237-9030.

EEllaaddóó a Gellérthegy tetején egy földszinti, kertkapcsolatos,
egyedi gázfûtéses, 57 négyzetméteres, nagyon hangulatos
öröklakás a hegy I. kerületi részén. A lakáshoz háza, szinte ki-
zárólagos kerthasználat - külön saját kijárattal a kertre - és
közös tetõterasz tartozik. Irányár: 24 millió Ft. Telefon: 0630-
258-7363.

II..  BBuuddaaii Várban - hangulatos mûemléki környezetben lévõ
79 m2-es, 2,5 szobás, jó állapotú, cirkófûtéses önkormányzati
lakás örökbérleti joga átadó vagy 1,5 szobás öröklakásra cse-
rélhetõ. Csereirányár: 27,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/964-7065. 

GGaarráázzss lehetõleg hosszútávra kiadó, nagyméretû, auto-
mata nyílászáróval a Naphegyen. Telefon: 0670-565-6761
vagy 375-4131 este.

XXIIII..  CCiinneeggee úton õsfás kertes házban 40 m2-es modern, te-
tõtéri jellegû, újszerû állapotú, erkélyes, beépített konyhával,
szekrényekkel kialakított, azonnal beköltözhetõ öröklakás
eladó. Irányár: 18 M Ft + gépkocsibeálló. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 

II..  BBuuddaaii Várban a Mátyás templomra panorámás, 59 m2-es,
1,5 szoba hallos, világos, jó állapotú, összkomfortos, dongabolto-
zatos I. emeleti lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 19,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-7065.

II..  BBuuddáánn a Bécsi kapu tér közelében, felújított, hívóliftes,
századfordulós társasház legfelsõ emeletén lévõ 122 m2-es
3,5 szobás felújítandó, polgári jellegû, cirkófûtéses öröklakás
eladó. Irányár: 33,8 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136,
0630/964-7065.

II..  BBuuddáánn a Tabánnál hívóliftes társasházban II. emeleti, 88
m2-es, 2,5 szoba hallos, remek alaprajzi elosztású, összkom-
fortos, csendes, erkélyes öröklakás eladó. Irányár: 25,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

II..  GGeelllléérrtthheeggyyeenn + 60 m2 tetõtérbeépítési lehetõséggel ki-
alakított 50 m2-es, 1,5 szoba összkomfortos, cirkófûtéses azon-
nal beköltözhetõ kertes társasházi öröklakás eladó. Irányár: 25
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

RReemmeekk ajánlat a Budai Várban! Az Országház utcában 43
m2-es, 1 szoba étkezõs, felújított, cirkófûtéses, hangulatos ön-
kormányzati lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 11,5
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/964-7065. 

II..  BBuuddaaii Várban a Tóth Árpád sétány felé is nyíló II. emeleti
97 m2-es, 3 szobás, cirkófûtéses, 2 fürdõszobás, világos ön-
kormányzati lakás örökbérleti joga átadó vagy kisebb lakásra
cserélhetõ. Csereirányár: 35,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
2136, 0630/964-7065.

GGeelllléérrtthheeggyyii ékszerdoboz! Citadella közelében kertes tár-
sasház legfelsõ (III.) emeletén lévõ 41 m2-es, 1,5 szobás + gard-
róbos, igényesen felújított, napfényes, egyedi gázfûtéses, erké-
lyes öröklakás gépkocsibeállási lehetõséggel eladó. Irányár:
24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

II..  BBuuddáánn a Horváth-kert közelében hívóliftes társasház III.
emeletén lévõ jó állapotú, napfényes, egyedi gázfûtéses, ala-
csony rezsiköltségû 30 m2-es öröklakás eladó. Irányár: 10,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/964-7065.

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina té-
ri templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtárakat,
régi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levelezõla-
pokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-régiségeket.
Díjtalan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfizetés! Telefon/fax:
212-8909. Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-18 óráig, szomba-
ton 10-13 óráig.oo

DDrráággaakkõõ (briliáns), arany ékszer, törtarany, ezüst, hagyaté-
kot vásárolunk napi legjobb áron. Tekintse meg az interneten
Louis Galériát. Cím: Budapest II., Margit körút 51-53. Telefon:
316-3651.

KKeelleettiisszzõõnnyyeegg  ééss  mmûûttáárrggyybbeeccssüüss vásárol régi keleti szõ-
nyegeket, sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. Telefon:
0630-456-3938.

MMeegguunntt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom.
Nem vagyok kereskedõ. Telefon: 0620-956-4084.

SSzzoollggáállttaattááss

SS..OO..SS..  GGáázzsszzeerrvvíízz!!  Gázkészülékek teljeskörû javítása fû-
tésszezon elõtti tisztítása, karbantartása, komplett fûtési
rendszerek kiépítése tervezéssel, gázmûeljárással, fûtési
rendszerek vegyszeres tisztítása. 0-24 óráig minden nap ga-
ranciával, ünnepnapokon is. Telefon: 291-2800, 321-8082,
0620-269-0001.oo

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyékénye-
zés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013 Bu-
dapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384, 06-20-
345-9963.oo

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

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

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

IInnggyyeenneess pénzügyi jogsegély és tanácsadás, (bankhitel, biz-
tosítások és befektetések). Jelentkezni levélben: 1013 Buda-
pest, Krisztina tér 1. vagy a honlapon: www.budaipolgarok.hu.oo

LLééppccssõõhháázzttaakkaarrííttáásstt, gondnokságot vállal I. kerületi,
számlaképes, referenciával rendelkezõ, családos, fiatalem-
ber. Telefon: 0630-670-0258.

LLaakkaattooss: Ajtó- és ablakzárak javítása, cseréje. Biztonsági
rácsosajtók, vasajtók, ablakrácsok, korlátok készítése. Nyí-
lászárók szigetelése. Telefon: 0620-945-0316.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-9344-664,
246-9021. Elmû által minõsített vállalkozás.oo

SSzzáámmííttóóggééppéétt otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás,
rendszertelepítés, adatmentés. Internet beállítása. Hardveres
problémák megoldása. Cseregép. Telefon: 0620-998-0798,
www.fmrkft.hu. 

GGUUMMII--  ÉÉSS  AAUUTTÓÓSSZZEERRVVÍÍZZ,,  MMÛÛSSZZAAKKII  VVIIZZSSGGÁÁZZTTAATTÁÁSS,,
OOLLAAJJCCSSEERREE,,  AA  DDÉÉLLII  PPÁÁLLYYAAUUDDVVAARR  MMÖÖGGÖÖTTTT,,  

AA  HHIIRRDDEETTÉÉSS  FFEELLMMUUTTAATTÓÓJJAA  1155%%  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYYTT  KKAAPP!!
II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..  

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

TTáárrssaasshháázzaakk gazdálkodásának ellenõrzését vállaljuk az új
társasházi törvény módosításának megfelelõen. Társasházi
Audit 1997 Kft.: 1053 Budapest, Magyar utca 52 mfsz. 3.
Telefon/fax: 483-1298/483-1299. Mobil: 0630-200-3641,
e-mail: mkmetty@dunaweb.hu.

ÉÉppííttéésszzeettii tervezés - vári és kerületi lakások átalakítása, mû-
emlék épületek tetõtérbeépítése teljekörû ügyintézés, 20 év ta-
pasztalat, referenciák, korrekt díjak, társtervezõk bitzosítása.
Csató Judit, okleveles építészmérnök. Tel.: 0620-478-7154.

KKeerrüülleettii  GGyyoorrsssszzoollggáállaatt!! Gázkészülékek teljeskörû javítá-
sa; vízszerelés, vízórák kiépítése: villany, fûtésszerelés; gépi
duguláselhárítás garanciával. 0-24 óráig a hét minden nap-
ján. Telefon: 321-8082, 0620-334-3437.oo

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 

INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST-, 
-CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTON-

SZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST 
VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30/251-3800. oo

TTáárrssaasshháázzaakk teljes körû kezelését, közös képviseletét vál-
lalom szakképesítéssel, többéves gyakorlattal, referenciával,
nettó 1.000 Ft (albetét)/hó-tól. Kérjen ingyenes konzultációt,
árajánlatot. Hívjon bizalommal. Telefon: 0620-206-6909. 

2200  ÉÉVVEE  TTEELLJJEESSKKÖÖRRÛÛ  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSII  ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS  
AA  VVIIZZIIVVÁÁRROOSSBBAANN..  NNYYIITTRRAAII  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSII  AALLKKUUSSZZ  KKFFTT..

11001155..  BBUUDDAAPPEESSTT  HHAATTTTYYÚÚ  UUTTCCAA  77..  
TTEELLEEFFOONN::  ++336611--445577--00661122,,  ++33667700--554411--66220011..
EE--mmaaiill::  uuggyyffeellsszzoollggaallaatt@@nnyyiittrraaiibbiizzttoossiittaass..hhuu..oo

EEggéésszzsséégg

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

SSzzaakkááppoollóókkéénntt  ttööbbbb  éévvee  aazz  II..  kkeerrüülleettbbeenn  ddoollggoozzoomm  ééss  iitttt
iiss  éélleekk..  IIddõõsseekk  ééss  bbeetteeggeekk  ootttthhoonnii  sszzaakkááppoolláássáávvaall  ffooggllaall--
kkoozzoomm::  iinnjjeekkcciióózzááss,,  ffeellffeekkvvéésseekk  kkeezzeellééssee,,  kkööttöözzééss,,  ffüürr--
ddeettééss,,  oorrvvoosshhoozz--,,  kkóórrhháázzbbaa  kkíísséérrééss..  ((AAuuttóó  vvaann))..  2244  óórrááss
ggoonnddoozzááss  iiss  mmeeggoollddhhaattóó!!  TTeelleeffoonn::  00662200--336655--22445555..

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítási középszintû és emeltszintû
érettségire fõiskolára, egyetemre felkészítés. Több, mint húsz
éves gyakorlat. Telefon: 213-7747, 0620-518-2808.

FFEEJJEESSTTAANNOODDAA  vállal matematika-, fizika-, és nyelvokta-
tást, alapoktól a szigorlatig. Telefon: 0670-366-6445, 250-
2003, www.fejestanoda.atw.hu.00

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. 

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon/fax: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek
a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@freestart.hu címen. Nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. Nyomás: Innova-Print Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.

Ingatlan

VÁRNEGYED
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Adás-vétel

Oktatás
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l KULCSMÁSOLÁS: lakás, autó,
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l EGYFORMA, ZÁRLATÚ ÉS
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l HEVEDERZÁR SZERELÉS: egyedi is
l ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDER-

ZÁRBETÉTEK CSERÉJE
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+SZOLGÁLTATÁSAINK:

www.trofeagrill.eu

ÜÜnnnneeppii  aallkkaallmmaakkrraa  ((sszzüülleettééssnnaapp,,  nnéévvnnaapp,,  éévvffoorrdduullóó,,  kkeerreesszztteellõõ,,  bbaallllaaggááss......))

TTOORRTTÁÁTT  AADDUUNNKK  AAJJÁÁNNDDÉÉKKBBAA!!
NNAAGGYY  CCSSAALLÁÁDDII  AAKKCCIIÓÓ!!

HHééttvvééggéénn  ((sszzoommbbaatt,,  vvaassáárrnnaapp))  ggyyeerrmmeekkeekknneekk  1122  éévveess  kkoorriigg  iinnggyyeenneess**

11002277  BBuuddaappeesstt,,  MMaarrggiitt  kköörrúútt  22..  ((MMaarrggiitt  hhíídd  bbuuddaaii  hhííddffõõ))
AAsszzttaallffooggllaallááss::  0066--11--443388--99009900,,  0066--2200--999999--77770088

**11  ffeellnnõõtttteell  22  ggyyeerrmmeekknneekk,,  22  ffeellnnõõtttteell  mmaaxxiimmuumm  33  ggyyeerrmmeekknneekk  iinnggyyeenneess!!

s

s

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben 

az ebek mikrochippel történõ ellátását 
és regisztrációját önköltségi áron 
(bruttó 2200 forint) megkezdtük.

Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48. Tel.: 213-6874 
Kérjük éljen a lehetõséggel! 

Hirdessen a Várnegyedben!
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