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Elfogadták a kerület 2010-es költségvetését

Stabil, kiegyensúlyozott 
az önkormányzat gazdálkodása

Idei elsõ, február végi ülésén az önkormányzat
képviselõ-testülete megalkotta ez évi költségve-
tési rendeletét. A 2010-es költségvetésrõl dr.
Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató el-
mondta, hogy egyensúlyban van az elõzõ évek
tartalékainak köszönhetõen, ám arra figyelmez-
tetett: az állami normatívák folyamatos csökke-
nése miatt hosszú távon finanszírozhatatlanná
válhatnak az önkormányzati ellátások. Idén
azonban a kötelezõ és önként vállalt feladatai-
kat még el tudják látni, illetve a kibocsátott köt-
vény terhére olyan beruházásokat is el tudnak
indítani, melyek késõbb bevételt hozhatnak a
kerületnek.

Flender Éva könyvvizsgáló a testületi ülésen
jelezte: a saját bevételek, köztük a helyi adók bõ-

vítésének korlátai vannak, ugyanakkor az intéz-
mények mûködési kiadási már nemigen csök-
kenthetõk, hiszen a szükséges racionalizálási
döntéseket korábban már meghozták, így az eu-
rópai uniós források minél szélesebb körben
történõ bevonására érdemes törekedni. Rend-
kívül pozitívnak nevezte, hogy a mûködési bevé-
telek fedezik a mûködési kiadásokat, továbbá ál-
talános tartalék képzésére is van mód, ami a gaz-
dálkodás biztonságát erõsíti.

A Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szerint az
állami támogatások csökkenése miatt indokolt
a költségvetési intézmények mûködési kiadásai-
nak korlátozása – közölte Tímár Gyula (Fidesz-
KDNP), a bizottság elnöke. Az elnök hangsú-
lyozta, hogy a bevételi terv biztonságos és telje-

síthetõ, ám felhívta a figyelmet, hogy a bérleti dí-
jak és a helyi adók teljesülését fokozott figyelem-
mel kell kísérni és szükség esetén javaslatot kell
tenni a költségvetési tervszámok módosítására.
A bizottság megállapította, hogy valamennyi át-
húzódó beruházás és felújítás költsége a pénz-
maradványból fedezhetõ. Jónak tartják, hogy a
kötvénybõl származó bevételek egy része tartalé-
kolásra kerüljön a késõbbi kamatfizetésre, egy
másik részébõl pedig beruházások induljanak: a
Tóth Árpád sétány mentén található Savanyúle-
ves bástyán pavilont létesítsenek, a Szenthárom-
ság teret pedig úgy rendezzék, hogy ott a helyhez
illõ kereskedelmi, vendéglátó-ipari funkciók is
megjelenhessenek.

(Folytatás a  3. oldalon) 

Február 26-i ülésén elfogadta a Budavári Önkormányzat képviselõ-testü-
lete a kerület 2010-es költségvetését. Az állami megszorítások és a válság el-
lenére is stabil a kerület költségvetése. Az önkormányzat biztonságos gazdál-
kodása a ciklus végéig biztosított, köszönhetõen az elmúlt évek takarékossági
intézkedéseinek, mindenekelõtt annak, hogy megszûntették az intézmények

felesleges párhuzamosságait. A mûködési kiadások azonban tovább már
nem csökkenthetõk, ezért az állami finanszírozás terén rövid idõn belül vál-
tozásra van szükség. A kerület gazdálkodását meghatározó költségvetési ren-
deletet hosszas vita után fogadták el; ezt követõen egyöntetû támogatással
több emlékhely kialakításához is jóváhagyásukat adták a képviselõk. 

Budavár évek óta ápol testvérvárosi kapcsola-
tokat a szlovéniai Lendvával. A jószomszédi
viszony további elmélyítése érdekében Szlo-
vénia nagykövetsége és a Budavári Önkor-
mányzat gazdasági fórumot szervezett, ahol a
délszláv állam Magyarországon mûködõ vál-
lalkozásai kaptak bemutatkozási lehetõséget. 

Ötéves múltra tekint vissza az I. kerület és a mu-
ravidéki, magyarok lakta Lendva közötti együtt-
mûködés. Ezt a gyümölcsözõ kapcsolatot szeret-
né tovább erõsíteni az önkormányzat azzal, hogy
eszmecserére hívta Szlovénia nagykövetségét és
az ország jeles vállalkozásait – mondta el a fóru-
mot megnyitó dr. Nagy Gábor Tamás. Az önkor-
mányzat örömmel ad teret minden olyan ese-
ménynek, ami alkalmat ad a helyi vállalkozások
gazdasági kapcsolatainak fejlesztésére. A kerüle-
tet bemutatva a polgármester kiemelte: a Vár-
negyed Budapest talán legnagyobb presztízsû ke-
rülete, ami történelmi múltjának, illetve földraj-
zi adottságainak köszönhetõen vonzó turisztikai
célpont. Éppen ezért nem rendelkezik ipari léte-
sítményekkel, ugyanakkor kimagasló színvona-
lúak az idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgálta-
tások. A kerület az ország kirakata, hiszen a
Magyarországra látogató turisták legalább egy-
szer, szinte kivétel nélkül eljönnek ide.

Dr. Nagy Gábor Tamás hangsúlyozta: az ön-
kormányzat büszke az eddig elért eredményekre,
azonban azt is tudja, hogy a turisztikai szolgálta-
tások terén további fejlesztésekre van szükség.
Ezért fontos minden olyan alkalom, mint a mos-
tani fórum, ahol lehetõség nyílik a tapasztalat-
cserére, a tanulásra. Éppen ez az Európai Unió
egyik legfontosabb hozadéka, hogy pártolja és
erõsíti a regionális együttmûködéseket. 

Szlovénia a rendszerváltó országok vitathatat-
lanul egyik legsikeresebb tagja, példája hazánk
számára is követendõ – emlékeztetett dr. Nagy
Gábor Tamás, aki kiemelte: Magyarország érde-
ke éppen ezért az, hogy minél szélesebb turiszti-
kai és gazdasági kapcsolatokat építsen ki Szlo-
véniával.

Darja Bavdaz Kuret nagykövetasszony példa-
mutatónak nevezte a két ország közötti együtt-
mûködést. Elmondta, hogy nemzetiségeink Ma-
gyarországon a Rába vidéken, míg Szlovéniában
a Mura mellett élnek. A nagykövet szerint a ki-
sebbségek egyfajta pluszt, hozzáadott értéket
képviselnek a kétoldalú kapcsolatokban. Min-

den bizonnyal ezek a közös gyökerek is hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy Magyarország Szlovénia ötö-
dik legfontosabb gazdasági partnere – tette hoz-
zá a diplomata.

Az országot bemutató ismertetõbõl kiderült,

hogy Szlovénia területe és népessége  ötöde Ma-
gyarországénak. 2008-ban a szlovén GDP elérte
az EU átlag 92 százalékát, miközben növekedése

tartósan 3-4 százalék között maradt. Minõségi
munkaerõ és kiváló infrastruktúra jellemzi, fon-
tos adat, hogy Budapestrõl Ljubljana autóval alig
négy óra alatt elérhetõ. Az utóbbi években ked-
vezõen alakultak a kétoldalú gazdasági kapcsola-

tok, 2008-ban ezek összvolumene elérte a 1,5
milliárd eurót. A további együttmûködési lehe-
tõségeket a tavaly alakult szlovén-magyar üzleti
klub és az üzleti tanács próbálja meg elõsegíteni. 

Szlovénia egyik fõ vonzereje a turizmus, hiszen
szinte minden tájegység megtalálható az ország-
ban. A tengerpart mellett dombvidék, hófödte
hegycsúcsok, tavak, és síkságok várják az üdülni
vágyókat, míg a gyorsfolyású patakok, a meredek
hegyoldalak és a barlangok az extrém sportok
szerelmesei körében örvendenek nagy népszerû-
ségnek. A turisztikai szektor mellett számtalan
szlovén vállalkozás szerzett már hírnevet magá-
nak a régióban. Ilyen a budavári fórumon is
megjelent MEDIS gyógyszerforgalmazó, az épí-
tõanyagokat gyártó KEMA, kender alapanyagú
kozmetikumokkal foglalkozó Extravaganja, az
egyedi PR és irodai eszközöket készítõ STAEN
Hungária Kft., és a különleges szárított sonkát
forgalmazó Hús-Mix Kereskedelmi Kft.

Szlovén nap a Városházán 

Gitár és kalap 
a házfalon
Eredményt hirdettek 
a Cseh Tamás-dalok ötletpályázaton 

Lezárult a Budavári Önkormányzat által meg-
hirdetett Cseh Tamás-dalok ötletpályázat. A ki-
írás szerinti elsõ díjat Czér Péter és Vadász
György „Antoine és Désiré 1970” címû pálya-
mûve nyerte. Díjazta az önkormányzat az „Apa
kalapja”, a „Cetlik” valamint a „Hirdetõoszlop
és kaputelefon” jeligéjû pályázatokat is.

A Budavári Önkormányzat tavaly hirdetett ötlet-
pályázatot Cseh Tamás és Bereményi Géza hajda-
ni lakóhelyét, az Iskola utca 35/a számú (jelenleg
Iskola utca 35/b) házat megjelölõ egyedi mûalko-
tás tervezésére. E házban kezdõdött ugyanis az a
páratlan alkotói folyamat, amely ezerkétszáz dal-
lal ajándékozta meg a magyar kultúrát, maradan-
dó lenyomatát adva a múlt század utolsó évtizede-
inek. Ez a közös alkotás, ez a korszak Cseh Tamás
halálával végérvényesen lezárult. 

(Folytatás a  5. oldalon)

Szlovénia képekben
Barbara Jakse és Stane Jersic, Ljubljanát bemuta-
tó fotóiból nyílt kiállítás a Polgármesteri Hivatal
aulájában. A képeken többek között Jo�e Pleènik,
a 20. századi szlovén építészet legnagyobb alakjá-
nak munkái jelentek meg. Pleènik elképzelése
szerint a szlovén fõváros lett volna az új Athén, al-
kotásaival ezt az ókori mintát próbálta meg átül-
tetni egy modern Közép-európai város viszonyai
közé. Nevéhez olyan, ma már emblematikus épü-
letek és közterek fûzõdnek, mint a kiállításon is
látható Egyetemi könyvtár, a hármas híd, a Tivoli
Park, vagy a Szent Mihály templom.

Darja Bavdaz Kuret nagykövet, dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és Sediánszky János alpolgármester a fórumon 

Muravidéki 
gasztronómiai 
nap a kerületben
A lendvai testvérvárosi kapcsolat jegyében a
Budavári Önkormányzat Muravidéki gasztro-
nómiai napot rendez 2010. március 27-én
(szombaton) 10.00 órától a Király Étterem-
ben (I. Táncsics Mihály u. 25.). 

A rendezvényre – korlátozott számban -
olyan, a gasztronómia iránt érdeklõdõ I. kerü-
leti háziasszonyok jelentkezését várjuk, akik
szívesen megtanulnák a hagyományos muravi-
déki és lendvai ételspecialitások elkészítését. 

A fõzõbemutatót Király Mária mestersza-
kács tartja 10.00 órától. A résztvevõk nem
pusztán elleshetik a konyhai mesterfogásokat,
de aktívan részt is vesznek az ételek elkészítésé-
ben. Az elkészült ételeket 14.00 órától a részt-
vevõ háziasszonyok családi körben elfogyaszt-
hatják az étteremben.  Közben Király Lajos se-
gítségével az érdeklõdõk megismerhetik a
lendvai borokat

Részvételi díj 5.000 Ft, amely magába foglal-
ja az elkészített ételekbõl felszolgált ebédet 5 fõ
erejéig. 

Jelentkezési határidõ: március 22.  
Jelentkezés és további felvilágosítás: Kuthi An-

na kulturális és nemzetközi referens, telefon:
458-3057. E-mail: kuthi.anna@budavar.hu.  
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Országgyûlési Választás 20102010
A választási eljárásról szóló, többször módosított 1997. évi C. tör-
vény 6. §., és a 38. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján a szavazással kapcsolatos tudnivalókról, a szavazókörökrõl és a
szavazatszámláló bizottság tagjairól az alábbiak szerint tájékoz-
tatom a Budapest Fõváros I. kerület választópolgárait:  

Szavazni a szavazás napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi listá-

ra lehet.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétõl távol, de

Magyarország területén tartózkodik igazolást – a választás elsõ és
második fodulójára egyaránt - a lakóhely szerint illetékes önkor-
mányzat jegyzõjétõl kérhet (1013 Attila út 12.) személyesen vagy
meghatalmazott útján 2010. április 9-én 16 óráig, ajánlott levél-
ben pedig úgy, hogy az megérkezzen az illetékes helyi választási iro-
dához 2010. április 6-ig.
Az igazolás kiadásához a kérelmezõ:
l nevét
l személyi azonosítóját (személyi számát)
l lakcímét, 
l annak a településnek a nevét köteles megadni, ahol választójo-

gát gyakorolni kívánja, és
l azt a címet kell megadnia, ahová az igazolást kéri, valamint

hogy 
l az igazolást az elsõ, a második vagy mind két fordulóra kéri-e.
Fontos tudnivaló, hogy akár az elsõ, akár a második, vagy mind-

két fordulóra kér igazolást, azt a fenti idõpontig kell megtennie.
Az igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt szavazókör-

ben szavazhat.
Ha az igazolás kiadását követõen mégis a lakóhelye szerinti sza-

vazóhelyiségben szeretne szavazni, 2010. április 8-ig egy alkalom-
mal kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl,
hogy – az igazolás bevonásával egyidejûleg – vegyék vissza a la-
kóhelye szerinti szavazókörbe.

Akiknek lakóhelye nem az I. kerületben van, és ezért igazolással
kívánnak itt szavazni, illetve akiknek lakcíme csak a település szín-
tû – Budapest, I. kerület – megnevezést tartalmazza, az 5. számú
kijelölt szavazókörben – 1011 Bem rkp. 6. (Budavári Mûvelõdési
Ház) – adhatják le szavazataikat.

Az a magyar állampolgár, aki külföldön él/tartózkodik, és ma-
gyarországi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, de a választás nap-
ján külföldön tartózkodik, kérheti a külképviseleti névjegyzékbe
történõ felvételét a lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodától.

Ennek megfelelõen szavazatát hazánk nagykövetségén vagy fõ-
konzulátusán adhatja le.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a választópolgár
személyesen vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt meg-
hatalmazással rendelkezõ meghatalmazott útján 2010. március
19-én 16 óráig kérheti, ajánlott levélben pedig úgy, hogy az, 2010.
március 19.-ig megérkezzen az illetékes Helyi Választási Irodához.

Amennyiben a kérelmet meghatalmazott útján nyújtja be, a
meghatalmazás akkor fogadható el, ha a választópolgár a megha-
talmazást saját kezûleg írta és aláírta. Ha a meghatalmazás nem sa-
ját kezûleg került megírásra, azon – a választópolgár aláírása mel-
lett – szükséges két tanú nevének és lakóhelyének feltüntetése, to-
vábbá a tanúk aláírása.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmezõ:
l családi és utónevét
l személyi azonosítóját (személyi számát) 
l születési helyét és idejét
l anyja nevét
lmagyarországi lakcímét, továbbá
lannak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmezõ a vá-

lasztójogát gyakorolni kívánja, valamint
l a kérelmezõ külföldi értesítési címét, ha a döntésrõl szóló érte-

sítés kézbesítését nem magyarországi lakcímére kéri.
A kérelmet el kell utasítani, ha nem tartalmazza a megjelölt ada-

tokat.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár ugyancsak

2010. március 19-ig módosíthatja annak a külképviseletnek a
megjelölését, ahol a választójogát gyakorolni kívánja, illetõleg kér-
heti törlését a külképviseleti névjegyzékbõl és visszavételét a lakcí-
me szerinti névjegyzékbe.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel, illetve annak eluta-
sítása ellen az érintett választópolgár a döntésrõl szóló értesítés kéz-
hezvételét követõ három napon belül nyújthat be kifogást a válasz-
tási irodán.

Fontos tudni, hogy a Külképviseleten a választás elsõ fordulójá-
ra 2010. április 4-én (az amerikai kontinensen 2010. április 3-án),

a választás második fordulójára a hazai választás napján, azaz
2010. április 25-én (az amerikai kontinensen 2010. április 24-én)
kerül sor.

A mozgásukban gátolt választópolgárok mozgóurnát írásban
igényelhetnek. A kérelmet a szavazás napjáig postai úton a Helyi
Választási Iroda Vezetõjéhez (Budapest, 1014 Kapisztrán tér 1.),
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Okmányirodáján (1013
Attila út 12.), illetve a szavazás napján az értesítõn feltüntetett sza-
vazókör szavazatszámláló bizottságához kell benyújtani. 

Ha Ön mozgásában gátolt, de nem a lakóhelyén tartózkodik,
(szavazás egészségügyi, szociális, büntetés-végrehajtási stb intéz-
ményben) elõször igazolást kell kérnie a lakcíme szerinti helyi vá-
lasztási irodától, majd az igazolás birtokában kell mozgóurnát igé-
nyelnie  az intézmény fekvése szerinti helyi választási irodától, vagy
a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókör sza-
vazatszámláló bizottságától. 

Az I. kerület szavazókörei és megválasztott 
szavazatszámláló bizottság tagjai az alábbiak:

s 1. számú szavazókör címe:
Önkormányzat Intézménye, 1014 Úri utca 38.
Megválasztott tagok: Lányi Kornél, Hergár Jenõné, Mogyoró-

ssyné, Fogarassy Julianna.                                         
s 2. számú szavazókör címe:

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 1014 Táncsics M. utca 1-3.
Megválasztott tagok: dr. Koós-Hutás Piroska Tünde, dr. Cser-

háti László, Závodi Ilona.                                                        
s 3. számú szavazókör címe:

Budavári Általános Iskola, 1014 Tárnok utca 9-11.
Megválasztott tagok: Bárány Flóra, Farkas Márta, Tölgyesi

László.
s 4. számú szavazókör címe:

Budavári Mûvelõdési Ház, 1011 Bem rakpart 6.
Megválasztott tagok: Dr. Mády Ferenc Lajosné, Dr. Ballya Irén    

Gál Imréné, Tóth Éva Stefánia.                                  
s 5. számú szavazókör címe:

Budavári Mûvelõdési Ház, 1011 Bem rakpart 6.
Megválasztott tagok: Németh Ádám Árpád, Tholt Péter, Hau-

senblacz Gábor, Dr. Halabuk József, Locskai Kornélné.                  
s 6. számú szavazókör címe:

III. sz. Idõsek Klubja, 1011 Fõ utca 31.
Megválasztott tagok: Csanádi Tamás, Bárány Claudette, Diák

Istvánné.                             
s 7. számú szavazókör címe:

Toldy Ferenc Gimnázium, 1015 Toldy F. utca 9.
Megválasztott tagok: Verõczei Éva Ibolya, Maczó Gyula, Nádas

Ágota.                                               
s 8. számú szavazókör címe:

Batthyány Általános Iskola, 1015 Batthyány utca 8.
Megválasztott tagok: Szõtsné Gyenes Mária Eszter, Nagyölbei

Mária, Mertz Annamária.
s 6. számú szavazókör címe:

Batthyány Általános Iskola, 1015 Batthyány utca 8.
Megválasztott tagok: Gremsperger Beatrix, Mosóczi Miklósné,

Bircher Zsolt.                                       

s 10. számú szavazókör címe:
Vizivárosi Óvoda, 1015 Toldy F. utca 66.
Megválasztott tagok: Németh Csaba, Sziber József, Kuruczné

Lovas Júlia.                               
s 11. számú szavazókör címe:

I. sz. Idõsek Klubja, 1015 Hattyú utca 16.
Megválasztott tagok: Dr. Pöspök Zsoltné, Csucsi Róbert,

Kovács Asztrid.                                             
s 12. számú szavazókör címe:

Kosztolányi Általános Iskola, 1012 Attila út 135-137.
Megválasztott tagok: Terei Gábor, Bognár Péter, Maczó Gergely.    
s 13. számú szavazókör címe:

Kosztolányi Általános Iskola, 1012 Attila út 135-137.
Megválasztott tagok: Dr. Hegedûsné Schmidt Ágnes, Bodrog-

helyi Ábel László, Molnár Zita.                                     
s 14. számú szavazókör címe:

Kosztolányi Általános Iskola, 1012 Attila út 135-137.
Megválasztott tagok: Tímár Attila, Molnár Istvánné, Barbóczai

György.                       
s 15. számú szavazókör címe:

Szociális Szolgáltatási Központ, 1012 Attila út 89.
Megválasztott tagok: Dr. Hegedûs György József, Szabóné

Horváth Éva, Csaba Gábor.                       
s 16. számú szavazókör címe:

II. sz. Idõsek Klubja, 1013 Roham utca 7.
Megválasztott tagok: Pappné Verebély Eszter, Sárfalvi György,

Szabó Melinda.                                 
s 17. számú szavazókör címe:

II. sz. Idõsek Klubja, 1013 Roham utca 7.
Megválasztott tagok: Pápai Gábor, Barnóczki Emília, Dr. Csi-

kos Mária.                                                        
s 18. számú szavazókör címe:

Szilágyi Erzsébet Gimnázium, 1016 Mészáros utca 5-7.
Megválasztott tagok: Szecsei Ottó, Szuromi Gáborné, Tasnádi-

né Kéki Zsuzsanna                        
s 19. számú szavazókör címe:

II. sz. Idõsek Klubja 1013 Krisztina tér 3.
Megválasztott tagok: Ördög Edit, Bokor Miklósné, Sebestény

Jenõné.                                              
s 20. számú szavazókör címe:

Szilágyi Erzsébet Gimnázium, 1016 Mészáros utca 5-7.
Megválasztott tagok: Hammang Ferenc Györgyné, Bernerné

Bulyáki Margit, Henter Judit.                                                  
s 21. számú szavazókör címe:

Szilágyi Erzsébet Gimnázium, 1016 Mészáros utca 5-7.
Megválasztott tagok: Kota Mária, Dr. Komorócziné Medvegy

Magdolna, Holop Enikõ.                                                             
s 22. számú szavazókör címe:

Naphegyi Óvoda, 1016 Nyárs utca 2-4.
Megválasztott tagok: Dr. Ónodi Klára, Kovács Dóra, Szigeti

Katalin.                                     
s 23. számú szavazókör címe:

Farkas Ferenc Zeneiskola, 1016 Dezsõ utca 8.
Megválasztott tagok: Nemák Adorján, Kovács Imola, Dr. Sutka

Klára.              
s 24. számú szavazókör címe:

Lisznyai Általános Iskola, 1016 Lisznyai utca 40-42.
Megválasztott tagok: Szõcsik Júlia, Dr. Apor Péter László,

Iványi Terézia.                           
s 25. számú szavazókör címe:

Petõfi Gimnázium, 1013 Attila út 43.
Megválasztott tagok: Lukácsné Pécsi Zsuzsanna, Ember István,

Petõ Sándorné.                                              
s 26. számú szavazókör címe:

Tabán Múzeum, 1013 Döbrentei utca 9.
Megválasztott tagok: Lukács Zsuzsanna Tímea, Bodrog József,

Gõriné Alberti Lilla.                       
s 27. számú szavazókör címe:

Balassi Bálint Intézet, 1016 Somlói út 51
Megválasztott tagok: Kraupa Márta, Klucsik Jenõ, Dr. Aporné

dr. Kovács Éva.    
s 28. számú szavazókör címe:

Balassi Bálint Intézet, 1016 Somlói út 51.
Megválasztott tagok: Majorosné Koós-Hutás Mária, Kis Ele-

mérné, Bittó Piroska.                                         
dr. Deák Ferenc, 

a Választási Iroda Vezetõje

Fidesz Tavaszköszöntõ Családi Nap
2010. március 20-án szombaton 11.00 órától a Tamás Alajos Kö-

zösségi Házban és a mellette levõ parkolóban (II., Rómer Flóris u. 4.)
Tavaszköszöntõ Családi Nap. 

Látványkonyhával, játszóházzal, filmvetítéssel, kirakodóvásárral
és jó hangulattal járunk mindenkit! 

15.00 órától beszélgetés Bogár László közgazdásszal. Este fák-
lyás séta Mansfeld Péter szobrához. Házigazda: Dr. Nagy Gábor Ta-
más, a Fidesz-KDNP képviselõ-jelöltje.

*     *     *A Választási Bizottság döntései:
11.. A Budapest I. kerületi 01. számú Országgyûlési Egyéni Válasz-

tókerületi Választási Bizottság a 7/2010. (II. 25.) OEVB számú hatá-
rozatával egyhangúlag, 3 igen szavazattal Pörzse Sándort a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Párt jelöltjét nyilvántartásba vette.

Budai Miklós, OEVB elnök

VVáállaasszzttáássii  hhíírreekk

Nem folyik több szennyvíz Budáról közvetlenül a Dunába, miu-
tán február végén elindult a rakparti fõgyûjtõcsatorna próbaüze-
me. A nagyobb részben európai uniós, vissza nem térítendõ támo-
gatásból megvalósuló nagyberuházás miatt jövõre jelentõsen nõ a
csatornadíj Budapesten. Az utómunkálatok miatt a Döbrentei
téren még hetekig forgalomkorlátozásra kell számítani.

A fejlesztésnek köszönhetõen februártól Budapest szennyvízének
közel 95 százaléka biológiai tisztítás után jut a Dunába, azaz nem
terheli a folyót. Korábban ez az arány alig több mint ötven száza-
lék volt – hangzott el a fõgyûjtõcsatorna próbaüzemének elindítá-
sa alkalmából megtartott sajtótájékoztatón. A Budapesti
Központi Szennyvíztisztító Telep tavaly november óta kezeli a pes-
ti oldalon termelõdõ szennyvíz nagyobb részét, mostantól a
Duna-parti fõgyûjtõcsatornán keresztül Budáról érkezõ szennyvíz
is ide kerül. Ehhez az kellett, hogy  a Duna-parti mellékcsatorná-
kat, köztük a legnagyobb terhelést okozó Ördögárok vizét is rákös-
sék a rendszerre. Megszûntek a Dunába vezetõ nyílt szennyvízbe-
folyók, így az Erzsébet híd melletti és a Zsigmond tér feletti csator-

nák és a további tizenhárom beágazás többsége már csak az esõvi-
zet, illetve a termálfürdõk medencéinek vizét vezeti a Dunába, va-
lamint zivatarkiömlõként üzemelnek tovább. 

A teljes hálózat tesztüzeme július 31-én lezárul, eddig kell elké-
szülniük a kiegészítõ beruházásoknak is. Ilyen a Döbrentei tér kö-
zelében, a Rudas fürdõnél megkezdett csapadékvíz elvezetõ csa-
tornák megépítése. A munkálatok idején forgalomtechnikai vál-
tozásokat vezetnek be a fürdõnél, a Gellért hegy felõli oldalon a
2x2 sávos út 2x1 sávosra szûkül, valamint parkolási tilalom lép
életbe. A fürdõtõl délre található jelzõlámpás keresztezõdésben
megcserélték az autós és a buszsávot. Továbbra is megmarad a
jobbra kanyarodási tilalom a Szent Gellért rakparton északi irány-
ból érkezõk számára az Erzsébet híd irányába, a dél felé haladó au-
tósoknak viszont már nem kell a villamossíneken közlekedniük.
A korlátozások várhatóan március végéig maradnak érvényben.
A csatorna átépítés eredményeként elkülönül egymástól a Rudas
fürdõ szennyvize, valamint a környezetre ártalmatlan fürdõvíz és
csapadékvíz. Utóbbiak továbbra is a Dunába folynak, a szennyvíz
viszont a budai Duna-parti fõgyûjtõcsatornába kerül.

Próbaüzemben a fõgyûjtõcsatorna

A fõvárosban termelõdõ szennyvíz kilencvenöt százaléka, és a csatornahálózatba kerü-
lõ víz száz százaléka biológiai tisztítást követõen juthat a Dunába
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A költségvetési rendelet vitájában Rotyis József,
az MSZP-frakció vezetõje a korábbi kötvényki-
bocsátás szükségességét kérdõjelezte meg. Mint
mondta, ez a spekulatív tranzakció olyan kocká-
zatokkal jár, amit az önkormányzat nehezen tud
kezelni, ugyanakkor nem látja a kibocsátásból
származó bevétel értelmes felhasználási lehetõ-
ségeit. Úgy látja, hogy a pénz felhasználása elsõ-
sorban a „kövekrõl”, azaz a turizmust segítõ épü-
let-felújításokról vagy közterület-rendezésekrõl
szól, és kevésbé azokról az emberekrõl, akik itt
élnek, tanulnak, dolgoznak. Helyeselte, hogy a
vállalkozóknak, rászorulóknak a kerület segít a
válságkezelési intézkedései keretében, szerinte
azonban megtehetnék, hogy más módon is hoz-
zájáruljanak az emberek boldogulásához: java-
solta például, hogy a pedagógusok továbbképzé-
sének támogatását – amit az állam idén felfüg-
gesztett – vállalja át az önkormányzat.

Gecse Gábor (SZDSZ) a bevételi és kiadási
terveket egyaránt problémásnak látja és több
technikai hibáról is említést tett. A kötvényki-
bocsátás kapcsán úgy vélte: ez nem eredendõ
bûn, ha a bevételt jól használják fel. Szerinte
azonban a megjelölt felhasználási tervek nem
jók, úgy véli, mondvacsinált, hogy kereskedelmi
célú beruházásként szerepeltetik egy-egy terület
felújítását. Ezek helyett javasolta, hogy a Clark
Ádám téren, az Alagút bejárata fölötti területen
alakítsanak ki egy vendéglátásra alkalmas hely-
színt, amit könnyen bérbe tudnának adni, így
jövedelmet termelne.

Vecsey András (Fidesz-KDNP) örömtelinek
nevezte, hogy ez év nyarán megnyílhat a Czakó
utcában az Oxigén Wellness Központ, egyúttal
kezdeményezte, hogy idõvel újítsák fel a Sport-
és Szabadidõközpont területén található régi,
elavult épületet, valamint fejlesszék a futballpá-
lyát – mindehhez pedig keressenek pályázati tá-
mogatást. Közbiztonsági tanácsnokként kedve-
zõnek ítélte, hogy a kerület rendjét szolgáló cé-

lokra idén a tavalyihoz hasonló összeg áll rendel-
kezésre, s felvetette: újabb térfigyelõ kamerák ki-
helyezésére lenne szükség. Dr. Pósfai Gábor
(Fidesz-KDNP) Rotyis József észrevételei kap-
csán kifejtette: nem kellene szemrehányást ten-
ni azért, mert a kormány újabb és újabb elvoná-
sait nem képes saját erõbõl kompenzálni az ön-
kormányzat. 

A pénzügyi igazgató szintén reagált a szocialis-
ta képviselõ kritikáira. Dr. Lukácsné Gulai An-
na elmondta: nem volt felesleges a kötvénykibo-
csátás, hiszen ezáltal vannak fejlesztési forrása-
ik, nem áll le a kerület fejlõdése. Kiemelte, hogy
a költségvetés elsõsorban az itt élõk ellátására, az
intézmények mûködési színvonalának fenntar-
tására fókuszál, s az alapfeladataikon túl (me-
lyekre eleve kevesebb pénzt kapnak a szükséges-
nél) számos többletfeladatot is vállalnak – az is-
kolákban például plusz tanórákat finanszíroz-
nak, vagy a felzárkóztatásra szoruló gyermekek
segítése érdekében fejlesztõ pedagógusokat fog-
lalkoztatnak. Az említett pedagógus-továbbkép-
zésre az önkormányzat a korábbi években is töb-
bet költött, mint amennyit az államtól erre a cél-
ra kapott, ám a támogatás hiánya miatt elõállt
helyzetet kezelniük kellett: ezért újabb tovább-
képzésekre a pedagógusok most nem iratkoz-
hatnak be, de abban az esetben, ha egy megkez-
dett kurzust kellene idén befejezni, vagy ha a
képzés elengedhetetlenül szükséges a munka-
kör betöltéséhez, akkor állják ennek költségét.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a gaz-
dálkodás körülményei kapcsán megjegyezte: ha
nem is drámai, de súlyos a helyzet. Ez az elsõ év,
amikor nominálisan is kevesebb állami forrás-
ból kell finanszírozni az önkormányzat kötelezõ
feladatait, holott eddig is folyamatosan veszített

értékébõl a központi támogatás. Tartósan ez
nem maradhat így, hiszen ha a szociális vagy az
oktatási ágazat mûködéséhez nem biztosítanak
elegendõ pénzt, az önkormányzatok elõbb-
utóbb csõdöt jelenthetnek. Ebben a helyzetben
a kerületi intézményvezetõk annak is örülnek,
hogy nem kell dolgozókat elbocsátani, sõt, bé-
ren kívüli juttatásokat (amiket ez évtõl jelentõ-
sen megadóztatott a kormány) egyáltalán még
tudnak biztosítani nekik – ilyen juttatásokat az
önkormányzatok túlnyomó része ma már sem-
milyen formában nem tud adni.

A polgármester hangsúlyozta, hogy az önkor-
mányzat biztonságos gazdálkodása a ciklus végé-
ig biztosított, köszönhetõen az elmúlt évek in-
tézkedéseinek, mindenekelõtt annak, hogy az
intézmények felesleges párhuzamosságait meg-
szûntették. A mûködési kiadások azonban to-
vább már nem csökkenthetõk, ezért az állami fi-
nanszírozás terén rövid idõn belül változásra
van szükség, e nélkül a rendszer fenntarthatat-
lanná válik. A megtakarítási célú kormányzati
kényszerintézkedések a jelen gazdasági helyzet-
ben érthetõek, ám nem látszik az, hogy a krízis
kiváltó okait megfelelõen kezelnék.

Dr. Nagy Gábor Tamás ma is úgy látja, hogy
helyes döntés volt a fejlesztési célú önkormány-
zati kötvény kibocsátása; a gazdasági válság és a
kiszámíthatatlan kormányintézkedések azon-
ban átalakították korábbi fejlesztési elképzelése-
iket. Tervezték például, hogy az új kormányzati
negyed felépültét követõen befektetési céllal
megvásárolják a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Fõ utcai, illetve az Alkotmány-
bíróság Donáti utcai épületét, ám miután a kor-
mány ez ügyben visszavonulót fújt, a kerületnek
is le kellett mondani terveirõl. A polgármester
kifejtette: míg az önkormányzatok többsége az
elmúlt években azért bocsátott ki kötvényt,
hogy a korábbi hitelállományukat ily módon ki-
váltsák, az I. kerület kifejezetten fejlesztési céllal
élt a kötvénykibocsátás lehetõségével. Szüksé-

ges fejlesztés például az ország kira-
katának számító Várban a Szenthá-
romság tér rendbe tétele, ami a fõ-
város dolga lenne, ám hosszú évek
óta hiába kérik ezt tõlük – így hát a
kerület szünteti meg a mai gyaláza-
tos állapotokat. A Clark Ádám téri,
az Alagút bejárata fölötti terület fej-
lesztése kapcsán már folynak az elõ-
készületi munkák: Nagy Gábor
Tamás jelezte, hogy hamarosan a
képviselõ-testület elé kerülnek a
konkrét tervek.

A képviselõk 14 igen, 6 nem sza-
vazattal, 1 tartózkodás mellett fo-
gadták el a kerület 2010. évi költ-
ségvetését. Ezt megelõzõen a 2009-
es költségvetési rendelet utolsó mó-
dosítását hagyták jóvá, melyre a ta-
valyi utolsó testületi ülés, december
10-ét követõ (és december 31-ével
záruló) idõszakot érintõ, kisebb
pénzügyi változások miatt volt szük-

ség. A módosítás apropóján Gecse Gábor szó-
lalt fel, hogy megismételje korábban már han-
goztatott álláspontját, miszerint a Centrum Par-
kolóval kötött szerzõdést már régen fel kellett
volna mondania a kerületnek, mert a parkolási
díjakból befolyó bevételbõl alig részesülnek. A
polgármester válaszából kiderült: az Alkot-
mánybíróság új parkolási rendelet megalkotásá-
ra kötelezte a fõvárost. Ez az új szabályozás meg-
teremtheti annak a lehetõségét, hogy egy egysé-
ges kezelõszervezet mûködtesse a parkolást a vá-
rosban – nem lenne tehát szerencsés, ha a kerü-
let e döntés elõtt „külön utas” megoldást válasz-
tana.

Inflációkövetõ lakbéremelés

A bérlakásokat terhelõ kiadások (karbantartási
költségek, társasházi közös költség, lakásfenn-
tartás egyéb költségei) az inflációt meghaladó
mértékben növekedtek, ezért az önkormányzat
a rendeletében meghatározott módon lakbér-
emelésrõl döntött. Ennek mértéke azonban
nem haladja meg az inflációt, hanem csak köve-
ti azt – a KSH által közzétett 2009. évi fogyasztói
árindexhez igazodva 4,2%-os emelésre kerül
sor. 

Az adózás rendjérõl szóló törvény szerint az
önkormányzatok kötelezõvé tehetik, vagy lehe-
tõségként biztosíthatják az adószámmal rendel-
kezõ adózók számára az elektronikus ügyintézé-
si formát az adóigazgatás egyes ügytípusaiban. A
Budavári Önkormányzat felkészült az elektroni-
kus ügymenetek kezelésére, ám ennek kötelezõ-
vé tételével nem kívánja az ügyfeleket terhelni,
ezért rendeletet hoztak arról, hogy gépjármû-
adó, építményadó és telekadó ügyekben lehetõ-

ségként biztosítják az elektronikus ügyintézést.
A jogszabályi környezet változása és a gyakorlati
tapasztalatok alapján kis mértékben korrigálta a
képviselõ-testület a közterületek használatára
vonatkozó rendeletét. Ennek alapján például al-
kalmi árusítás céljára az eddig megjelölt jeles ün-
nepek mellett már mindenszentek idején is ki-
adhatók a közterületek. A közterületi kitelepü-
léseken mostantól nem csak a zene-, hanem a
mûsorszolgáltatás is idõponthoz kötött: a zajvé-
delem miatt ezek a tevékenységek délelõtt 10 és
este 22 óra között engedélyezettek. (Az önkor-
mányzati rendeleteket a 7-8. oldalon közöljük.)

Többen végezhetnek közcélú munkát

Kiegészítették a képviselõk a tavaly december-
ben elfogadott 2010. évi közfoglalkoztatási ter-
vet. Már a tavaly év végi tervben is plusz 5 fõ fog-
lalkoztatását irányozták elõ a munkanélküliek
növekvõ száma miatt, ám azóta kiderült, hogy
jóval több embert kellene foglalkoztatni, így to-
vábbi öt fõvel összesen 30-ra emelték a közfog-
lalkoztatásba bevonható személyek számát. 

A képviselõ-testület újabb öt évvel meghosz-
szabbította Marsi László, a Budavári Mûvelõdési
Ház igazgatójának vezetõi megbízását; s döntött
a Kosciuszko Tádé utca 3. szám alatti ingatlan
hasznosításáról is. Az épületben 2000 nyaráig a
Krisztinavárosi Általános Iskola mûködött,
amely jogutóddal (Kosztolányi) megszûnt. A fel-
szabaduló terület legnagyobb részét ezt követõen
a Kodolányi János Fõiskola bérelte, amely azon-
ban 2007-ben (a hallgatói létszám csökkenése
miatt) kiköltözött innen. Jelenleg az I. emeleti
termeket és közösségi helyiségeket a kerületi
Farkas Ferenc Zeneiskola használja, valamint a
tornatermet ideiglenesen az Óbudai Danubia
Zenekar bérli próbaterem céljára, a ház többi ré-
sze azonban üresen áll. Az önkormányzat az el-
múlt években többször is nyilvános pályázatot írt
ki a megüresedett helyiségcsoport bérbeadására,
ám érdeklõdés hiányában ezek nem vezettek
eredményre. A testület most ismét pályázat kiírá-
sáról hozott határozatot: ezúttal a korábbiaknál
alacsonyabb, összegért kínálják bérbeadásra az
épületet. A pályázók ajánlatot tehetnek az ingat-
lan megvásárlására is: elidegenítés esetén az in-
gatlan induló ára nettó 605 millió forint.

Új emlékmûvek a kerületben

A képviselõ-testület egyetértésével találkozott a
Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhur-
coltak Egyesületének kezdeményezése, hogy
köztéri mûalkotás készüljön a kitelepítettek em-
lékére. A Fõvárosi Önkormányzat költségén
megvalósítandó „Kitelepítettek emlékmûvét”
az Attila út és a Krisztina körút közti parkban, a
Bethlen-udvartól délre esõ, korábban játszótér-
ként mûködõ fõvárosi tulajdonú területen állít-
ják fel, s ezzel együtt a környezetet is rendezni
fogják. 

A Budavárért Emlékéremmel kitüntetett né-
hai Marton László felajánlásának köszönhetõ-
en Fadrusz János mellszobrával is gazdagodhat a
kerület. A 2008 õszén elhunyt szobrászmûvész
nem sokkal halála elõtt készítette el Fadrusz
János (1858-1903) gipszbõl készült szobrát szü-
letésének 150. évfordulója alkalmából. A szo-
bor bronzba öntésének és felállításának terve az
alkotó halála miatt átmenetileg lekerült a napi-
rendrõl, ez év elején azonban jelentkezett a mû-
vész özvegye, aki jelezte, hogy teljesíteni szeretné
elhunyt férje akaratát. A mûvet a Lisznyai és a
Naphegy utca találkozásánál kialakult, három-
szög alakú zöldterületen állítanák fel mintegy
másfél méter magas kõ posztamensen – azért
épp itt, mert a közelben, a Lisznyai utca 5. szá-
mú telken valaha állt épületben mûködött
Fadrusz János mûterme. Fadrusz a kései magyar
historizmus korának, a 19-20. század fordulójá-
nak legeredetibb tehetségû emlékmûszobrásza.
Fõ mûve, munkásságának csúcsa a kolozsvári
Mátyás-szobor. Épületdíszítõ munkái közül ki-
emelkedõ értékûek az egykori budavári királyi
palota számára készült kapuõrzõ kõoroszlánjai,
valamint a két nagyméretû Atlasz-szobra, me-
lyek ma az Országos Széchenyi Könyvtár elõ-
csarnokában láthatók.

Hozzájárulásukat adták a képviselõk ahhoz is,
hogy a Magyar Haydn Társaság a Nemzeti Galé-
ria épületének falán emléktáblát állítson Joseph
Haydn zeneszerzõnek abból az alkalomból,
hogy itt, a Palota tróntermében volt „A Terem-
tés” címû oratóriumának hazai bemutatója 210
évvel ezelõtt. Támogatták a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal kezdeményezését is, hogy világ-
örökségi címre terjesszék fel a dunai limes, a
Római Birodalom egykori határán lévõ, értékes
régészeti emlékeket hordozó terület-együttest,
mely a Vízivárost is érinti.                                   K. D.

Elfogadták a kerület 2010-es költségvetését

Stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodás
Díszpolgár-
választás
A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testüle-
te minden évben megválasztja a kerület új
díszpolgárát. A „Budavár Díszpolgára” kitün-
tetõ cím átadására – a kerület önkormányzatá-
nak legnagyobb elismeréseként - május 21-én,
Budavár 1849-es visszafoglalásának évforduló-
ján, a Kerület napján kerül sor. Kérjük olvasó-
inkat, hogy esetleges javaslataikat levélben, fa-
xon vagy e-mailen 2010. április 12-ig juttassák
el a Polgármesteri Titkárságra. Cím: 1014 Bu-
dapest, Kapisztrán tér 1., fax: 458-3082, e-ma-
il: hivatal@budavar.hu. 

Koszorúzás 
az emléknapon

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján,
február 25-én a Budavári Önkormányzat koszo-
rúzással egybekötött megemlékezést tartott. 

„Azok emlékezetére, akik nem haltak meg,
de akiknek az életét tönkretették 1944 és 1995
között" - olvasható a Tabánban található emlék-
mûn, ahol a Budavári Önkormányzat tartotta
megemlékezését a Kommunizmus Áldozatai-
nak Emléknapján. Dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester beszédében azt hangsúlyozta, hogy az
emléknap célja találkozni és megérteni az elõt-
tünk járók üzenetét. A gazdák hangját, akik
megtapasztalták, mit is jelent a mezõgazdaság
szocialista átszervezése, a tisztes polgárok, a régi
nemesi családok szavát, akik megélték, hogy a
nép ellenségének kiáltották ki õket és megélték,
mivel jár a kitelepítés.

A szembenézés napja arra kötelez minket,
hogy ne feledjük, a hazugságra és megfélemlítés-
re alapozott, az embereket szegénységbe taszító,
néhány kiváltságosnak pedig korlátlan hatal-
mat és jólétet biztosító ördögi rendszert, és a
rendszert mozgásban tartókat. 

A megemlékezésen dr. Nagy Gábor Tamás
arra is felhívta a figyelmet, hogy a parlament
módosította a Btk.-t és büntethetõvé tette a ho-
lokauszt tagadását. Ugyanakkor nem kapott
többséget az a javaslat, amely a kommunista
rendszerek emberiség elleni bûneinek nyilvá-
nos tagadását is büntette volna. 

Az emlékezõ beszéd után a Budavári Önkor-
mányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás és Se-
diánszky János alpolgármester helyezte el a ke-
gyelet virágait a tabáni emlékmûnél.

Jól vizsgázott
a hivatal
Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Kö-
zép-magyarországi Regionális Igazgatósága
2010. január 6 - február 15. között ellenõrzést
végzett a Polgármesteri Hivatalnál. Az ellenõr-
zés az adóbevallások utólagos vizsgálatára irá-
nyult, valamennyi adóra és költségvetési tá-
mogatásra kiterjedõen a 2006. január 1-tõl
2008. december 31-ig tartó idõszakra vonat-
kozóan. 

A revízió megállapította, hogy a hivatal által
kialakított analitikus nyilvántartási rendszer
és a hozzá kapcsolódó bizonylatok, a bizonyla-
ti elv és fegyelem biztosította az adókötelezett-
ség szabályszerû teljesítését, és megfelelt a hatá-
lyos elõírásoknak.

Az ellenõrzés adókülönbözetet, valamint
adóhiányt nem állapított meg.
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A meleg otthonokhoz és a fagyos téli estékhez igazodott a február 23-ai
Márai Szalon hangulata. Az est vendégei – Juhász Judit, a Magyar
Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese, Spiegelberg István borász,
Pallér Sándor újkígyósi hentesmester és Mózes Anita, a gyõri Nemzeti
Színház színmûvésznõje – különös történeteket meséltek az érdeklõdõ
közönségnek.

A házigazda, Szigethy Gábor bevezetõként ezúttal házi gyûjteményé-
nek becses darabjait, három régi „megszentelt” követ – és a hozzájuk tar-
tozó históriákat – tárta az érdeklõdõk elé. Az alkalmi kiállításon jól meg-
fért egymás mellett Mátyás király visegrádi palotájának oromköve; az
1300-as években épült nagyvázsonyi pálos kolostor oszlopfõjének töre-
déke, és a 2000 éves Forum Romanum központi toalettjének csiszolt
márványdarabja. 

A szalon elsõ vendége, Juhász Judit személyes hangon mesélt saját pá-
lyájáról. A Kossuth adó ismert szerkesztõ-riportere – a Családi tükör cí-
mû mûsor alapítója – a rendszerváltást megelõzõen a politikától távoli
témákkal foglalkozott. 1990. május 13-án azonban megszólalt a telefon-
ja, és dr. Surján László, a leendõ népjóléti miniszter felkérte, hogy legyen
a minisztérium szóvivõje. Némi gondolkodási idõt kért, majd úgy dön-
tött, hogy elhagyja a Magyar Rádiót. Juhász Judit derûsen idézte fel ezt a
pillanatot: „Ez volt az elsõ eset, hogy egy férfinak úgy mondtam igent,
hogy soha nem találkoztam vele korábban.”

A népjóléti területet rádiósként ismerte meg, a szóvivõi feladatot ezért
szakmai pályája folytatásának tekintette. Egy évvel késõbb Antall József
miniszterelnök kereste meg azzal a kéréssel, hogy vállalja el a kormányszó-
vivõi posztot. Nem volt könnyû ez az idõszak, hiszen a szóvivõ nem poli-
tikus, hanem egyfajta tolmács. „Ez egy személyes, ám távolságtartó hiva-
tás” – vallja az egykori rádiós. 

A kormányváltást követõen egy év szabadúszás következett, majd a
Westel telefontársaság mecenatúráért felelõs pr igazgatói állására kérték
fel. Amikor azonban Hajdu István a Magyar Rádió elnöke munkatársául
hívta, azonnal igent mondott. Négy éven töltötte be a mûsorokért felelõs
alelnöki posztot, õ találta ki többek között, hogy a rádió a Déli krónika elõtt
mutassa be az ország harangjait, templomait és településeit. A mandátum
lejárata után Juhász Judit részt vett az Egri Katolikus Rádió elindításában,
majd 2001-ben felkérték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Sajtóirodájának vezetésére. A Magyar Katolikus Rádió négy évnyi várako-
zás után, 2004-ben kapott frekvenciát. Juhász Judit egy évtizede a közszolgá-
lati feladatokat is ellátó Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese.

A személyes vallomást követõen Mózes Anita színmûvész és Szigethy
Gábor Márai Sándor Februári gondolataiból – többek között az olvadás-
ról, lustaságról, Velencérõl, a hétköznapokról és az ünnepekrõl – olvasott
fel egy csokorra valót.

A német-magyar származású Spiegelberg István borászt a Somló vidékén
úgy emlegetik: „Stefán, a német”. Szülõföldjén, Bajorországban azonban
magyarnak tartják. Amikor húsz évesen Pestre költözött, Sebestyén Márta,
Szvorák Kati és a Honvéd Mûvészegyüttes hangtechnikusa volt. Négy évvel

késõbb visszatért Németországba, ahol eredeti szakmájában: elektromecha-
nikusként, egy kutatóintézetben dolgozott. Szabadidejét a Somlójenõn élõ
nagymamánál töltötte. Két éven keresztül lovon körbejárta a hegyet, és meg-
jegyezte azokat a pincéket, ahol ízletes a bor. Tapasztalatból tudja, hogy „a
Somló északi oldala az igazi”. 1993-ban a legkisebb magyar borvidéken meg-
vásárolt egy 200 éves somlói pincét 3200 négyzetméter szõlõvel, majd egy év-
vel késõbb megvette a szomszédban lévõ romos présházat is. Bár Stefan
hangsúlyozta, hogy õ nem borász, csak szõlõtermelõ, eddigi telepítései –
olaszrizling, juhfark, furmint és chardonnay – aranyérmes borokat érleltek.
Régi hagyomány szerint az igazi somlói bor mindig vegyes tõkékbõl, leg-
alább hatféle szõlõbõl készül. 

A Márai Szalon közönsége Hamvas Béla gondolatait is megismerhette a
somlói borról. A filozófus szerint a somlóit magányosan kell inni, Spiegel-
berg István azonban azt vallja, hogy mint minden, ez is az ember hangula-
tától függ.

Az est további részében a finom házi falatokról esett szó. Néhány kolbász-
recept hangzott el két 19. századi úri szakácskönyvbõl, majd Pallér Sándor
újkígyósi hentesmester beszélt a csabai húskészítmények speciális fûszere-
zésérõl. Megtudtuk, hogy a marhahús a kolbászban ma már nem divat.
Korábban azért keverték a töltelékbe, mert a marha megkötötte a zsiradé-
kot. A manapság oly’ népszerû és egészséges mangalicából pedig jóval keve-
sebb kolbászt lehet készíteni, mint a fehér sertésbõl. Az ízletes borok és hú-
sok emlegetése után egy pohárka somlói borhoz friss kenyeret, házi kol-
bászt, szalámit és szilvás süteményt kínáltak a házigazdák. Szünet után az ér-
deklõdõk a Duna Televízió  Márciusi hajnal címû filmjét tekinthették
meg. R. A. 

Télutó a Márai Szalonban

Veszélyben a várfal

Vendégünk Nelly Shahnazaryan írónõ
A jereváni G. Sundukian Akadémiai Nemzeti Színház
igazgató-helyettese, a kiváló drámaíró Nelly Shahna-
zaryan március 15-én Budapestre, kerületünkbe ér-
kezik. Egy hétig tartózkodik Magyarországon. Utazá-
sának célja, hogy megtekinthesse a Budapesti Kama-
raszínház Ericsson Stúdiójában bemutatott monodrá-
máját, melynek címe: Keresztút. Elõadja Várady Mária
színésznõ – Szõke István Jászai díjas rendezõ színrevi-
telében. Az elõadás 2010. március 17-én 19 órakor
lesz az Ericsson Stúdióban (VII. ker., Asbóth u. 20.) A
magyarországi örmények számára kiemelkedõ ese-
ményre szeretettel várjuk a lap olvasóit és barátait.
Jegyek válthatók a Budapesti Kamaraszínház jegy-
pénztáraiban és szervezési osztályán: VII., Asbóth u.
24., tel.: 343-1125, hétköznapokon 10-18 óráig.

Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Saját szavak
A Tabán Mozi és a Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ filmvetítéssel, filmfeldolgozással
várta január 28-án a programra nyitott fiatalokat. A
Saját szavak egy ,,taníthatatlannak” bélyegzett osztály
és a fiatal, ambíciózus tanárnõ lassan formálódó kap-
csolatáról szól, háttérben a Holokauszt erõszakról, igaz-
ságtalanságról és intoleranciáról szóló történeteivel. A
film valós eseményeken alapul, így a vetítésen résztve-
võ kamaszokkal elõször a filmek, reklámok, számító-
gépes játékok és a valóság kapcsolatáról beszélgettek.
A karakterek között a fiatalok kapcsolatot kerestek sa-
ját életük és a filmben feldolgozott életsorsok között.
Mazács Zsoa a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa az
önismeretre, mások megismerésére, személyiségje-
gyek, képességek felismerésére buzdított. A iskola 8-
13. osztályos diákjai – a szervezõket is meglepõ – ak-
tivitással fogadták a programot. Az igazán aktív hozzá-
szólók pólót is kaptak. Következõ mozizásuk március
29-én lesz, melyre iskolai csoportok jelentkezését vár-
ják a program koordinátorai - Fehér Eszter és Gorsics
Mária a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgál-
tatási Központ 06-1-356-83-63-as telefonszámán.

Játszótér takarítás
A Budai Polgárok Társasága a fõvárostól nyert tavaly
pályázati forrást, melybõl a kerület játszótereit tisztít-
ják meg. A következõ alkalom 2010. március 27-én
szombaton 10 órától lesz, amikor a Naphegy téri ját-
szóteret takarítják ki önkénteseik és a segítõ kezû la-
kosok segítségével. Minden további információ elér-
hetõ a társaság honlapján, a budaipolgarok.hu-n.  

RRöövviiddeenn

Spielberg István borász, Juhász Judit szerkesztõ-riporter és Pallér Sándor hentes a szalonban 

„Beethoven ünnep a Budai Várban” a címe annak a
rendezvénysorozatnak, amelyet 2010. május 7-9. kö-
zött szervez a Budavári Önkormányzat. A rendezvény
aktualitását az adja, hogy 210 évvel ezelõtt, 1800. má-
jus 7-én a Budai Várszínház adott otthont gróf
Brunszvik Ferenc felkérésére, József Nádor elsõ fele-
sége, Alexandra Pavlova nagyhercegnõ névnapja alkal-
mából Ludwig van Beethoven egyetlen budai koncert-
jének. A koncertrõl a második magyar nyelvû újság, a
Magyar Kurír is tudósított. A háromnapos rendezvény
keretén belül rendezik meg a vetélkedõ döntõjét. A
verseny egy pályázatos elõdöntõbõl és a Budai Vár te-
rületén megszervezett döntõbõl áll.

A  verseny  célja:  
A tanulók minél jobban megismerjék Ludwig van
Beethovent, a zeneszerzõt és munkásságát, vala-
mint az adott korszaknak, a felvilágosodás
hajnalának légkörét, kulturális környezetét.

A  jelentkezés  és  a  részvétel  feltételei:  
A versenyre jelentkezhetnek az általános
és középiskolák 7-8. évfolyamos tanu-
lói, illetve a nyelvi elõkészítõ évfolyam-
ok diákjai, 4 fõs csapatot alkotva. Isko-
lánként egy csapat indulhat. 

Nevezési  díj: nincs.

A  nevezés  módja:
Külön nevezés nincs. Az iskolák a www.ok-
ker.hu honlapról letölthetõ adatlappal együtt
megküldik az iskola csapatának pályamunkáját
az 1301  Budapest,  Pf.  31. címre.

A  verseny  fordulói:
I.  forduló:  A  pályamunka  elkészítése
Kreativitását, képzelõerejét, tájékozottságát felhasznál-
va minden jelentkezõ csapat állítson össze egy korabeli
újságot – egy tavaszi lapszámot - , amely éppúgy tudósít
Haydn március 8-i koncertjérõl, mint Ludwig van
Beethovennek az ország elsõ kõszínházában, a Budai
Várszínházban tartott kamarazenei hangversenyérõl.
Az újság ezenkívül tartalmazzon aktuális helyi és orszá-
gos híreket; programajánlót; adjon hírt rendezvények-
rõl, a kor divatjáról, szokásairól; társasági életrõl; tartal-
mazzon illusztrációkat stb., melyek tükrözik a kor han-
gulatát. A pályamunka terjedelme minimum négy, ma-
ximum nyolc A/4-es oldal.

II.  forduló:  Országos  döntõ
A csapatok az ajánlott felkészülési anyag alapján hely-
ben megoldandó feladatokat kapnak.

A  döntõbe  kerülés  feltételei:
A beküldött pályamunkák alapján egy szakmai kollégi-
um, a zsûri kiválasztja azt az öt csapatot, amely az orszá-
gos döntõn méri össze tudását. 

A  pályamunkák  postára  adási  határideje:
2010.  április  12.

A verseny témája, felkészüléshez felhasználható iroda-
lom: A döntõre való felkészüléshez segítséget nyújtanak
a www.okker.hu weboldalon a „Beethoven  ünnep” link
alatt található anyagok. A pályamûvekhez kérjük mellé-
kelni a csapat munkájában részt vevõ diákok nevét, az is-
kola adatait, elérhetõségét tartalmazó adatlapot. A borí-
tékra kérjük ráírni: „Beethoven ünnep”.

Az  országos  döntõ  helyszíne  és  idõpontja:
Budapest,  2010.  május  8-99.

Az  eredmények  közzétételének  módja:
Az elsõ forduló eredménye követhetõ
lesz az www.okker.hu honlapon a
„Beethoven  ünnep” link alatt, illetve a
döntõs csapatok e-mailben is tájékoz-
tatást kapnak. 
Az országos döntõn a verseny ered-
ményhirdetése nyilvánosan és ünne-
pélyesen történik. A döntõbe kerülõ

csapatok pályamunkáit kiállítjuk a
„Beethoven ünnep a Budai Várban” cí-

met viselõ rendezvény hangversenyeinek
helyszínén. 

Díjazás:
Az országos döntõbe bekerülõ csapatok és kísérõik (csa-
patonként egy kísérõ tanár) útiköltségét a szervezõk
megtérítik, szállásukról, ellátásukról gondoskodnak. A
csapatok a Budapest I. kerületi polgármester, dr. Nagy
Gábor Tamás vezetésével megismerkedhetnek a Budai
Vár látványosságaival, illetve ingyenes belépõt kapnak a
fesztivál keretében zajló, 2010. május 8-i zenei rendez-
vényre. 
A döntõn kiemelkedõen szereplõ csapatok értékes
tárgyjutalomban részesülnek. 

További  információ,  felvilágosítás  kérhetõ:
Az 1/248-8008 és a 30/705-1422-es telefonszámokon. 

A  szervezõk  elérhetõsége:
Okker Oktatási és Kereskedelmi Zrt. 
1132 Budapest, Kresz Géza u. 20/A. 
E-mail: titkarsag@okker.hu 
Web: www.okker.hu.     

Jelöljön Ön is! 
Felhívás a Budavári Virág Benedek Díj 2010. évi díjazottainak jelölésére
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete a Budavári Virág Benedek Díj
adományozásával ismeri el az I. kerületben kiemelkedõ oktató-nevelõ munkát végzõ, vonzó és pél-
daértékû pedagógus egyéniségek munkáját, akik hozzájárulnak a gyermekek eredményes nevelé-
séhez, az oktató-nevelõ munka megújulásához, és legalább öt éve az önkormányzat területén mû-
ködõ oktatási - nevelési intézményekben tevékenykednek.

A 2010. évi díjazottakra 2010. április 30-ig tehetnek javaslatot a kerületi választópolgárok és az
I. kerületi székhelyû, illetve tevékenységüket részben vagy egészben az I. kerületben kifejtõ civil
szervezetek, kamarák, továbbá oktatási intézményvezetõk.

Várjuk az indoklást is tartalmazó írásos javaslatokat, melyeket legkésõbb 2009. április 30-ig le-
het benyújtani az I. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Titkárságára (1014 Budapest, I.
Kapisztrán tér 1.) Információ: Koppányi Csabáné, telefon: 458-3058. 

Két köbméteres kõtömb zuhant egy munkagö-
dörbe Karakas pasa tornyának alépítményébõl
a Vár nyugati lejtõjén tervezett mélygarázs terü-
letén. A vészhelyzet elhárítására és a szükséges
állagmegóvásra a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõt jogo-
sította fel. 

A helyszíni szemlén kiderült, hogy a Csikós
udvarban épülõ mélygarázs egyik munkagödre
körül a hóolvadás miatt meglazult a talajréteg.
Ennek köszönhetõ, hogy február végén meg-
süllyedt Karakas pasa tornyának délnyugati sar-
ka, ahonnan egy két köbméteres alaptömb is ki-
szakadt. Az omlás során keletkezett üregben lát-
ható kváderkövek elmozdultak, alátámasztásuk
megszûnt - derült ki a Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal közleményébõl. További gondot
okoz, hogy a lõréses támfalon, több helyen repe-
dések keletkeztek, ráadásul a torony alatt a
Kortina-fal másik oldala felõl is a mostanihoz
hasonló  omlás várható. A statikailag meggyen-
gült épületrészek helyreállítására, illetve az ál-
lagmegóvási feladatok elvégzésére a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal felkérte a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõt. 

Mint ismert, a Csikós-udvar alatti 300 férõhe-
lyes mélygarázs építése a magyar állam vagyon-
kezelõ cégének bonyolításában 2007. február-
ban kezdõdött el. Az állami tulajdonú területen
a beruházó cég 2008 végére ígérte a garázs fel-
épülését. Ez az idõpont 2009 õszére, majd 2010
nyarára tolódott ki. Az építkezés most már több
mint egy éve áll. Pedig a garázs belsõ vasbeton

tartószerkezetét 2009. június 1-ig kellett volna
megépíteni, vagy a földet visszatölteni, mert az
ideiglenes tartószerkezetet rögzítõ hornyok sta-
tikai teherbírását eddig garantálták. 

Versenyfelhívás
Budapest  I.  kerület  Budavári  Önkormányzatának  polgármestere,  dr.  Nagy  Gábor  Tamás  

és  az  OKKER  Oktatási  és  Kereskedelmi  Zrt.  vezérigazgatója,  dr.  Igaz  Sarolta  

„Beethoven  ünnep”
címmel  országos  vetélkedõt  hirdet
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Két új kiállítással nyitja a tavaszi szezont a
Várfok Galéria. A Várfok Teremben tíz mû-
vész Papíron címû csoportos tárlata tekinthetõ
meg, míg az utca szemközti oldalán lévõ XO-
ban aatoth franyo képei láthatók, Pachypodi-
um címmel. 

Kérésünkre Kálmán Borbála mûvészettörté-
nész a kiállításokat elemezve elmondta, a papír
nem csupán a mûvészetek segédeszköze: a 20.
században önálló „mûfajként” is volt ideje bizo-
nyítani. A papír közvetlenebb kapcsolatot enged
kibontakozni a nézõ, az alkotás és az alkotó kö-

zött, és több típusú anyagot bír el, mint a vászon.
A létrehozott mû függ a papír fajtájától, vastagsá-
gától, a felvitt anyag állagától, mennyiségétõl, tí-
pusától. A Várfok Teremben ezúttal olyan mû-
vek szerepelnek, amelyek jól érzékeltetik, ki ho-

gyan „kezeli” e központi szerepbe helyezett anya-
got. Nádler István gesztusai, Csiszér Zsuzsi körö-
zõ mozdulatai, Gyõrffy László önpusztító gon-
dolatai, El Kazovszkij vándorállatai, aatoth fra-
nyo vörös hátterei, Rozsda Endre szürrealista
alakjai, Mulasics László tanulmányai, Szirtes
János fekvõ fái, feLugossy „kint és bentjei” és
nem utolsósorban Françoise Gilot tusalakjai
ugyanis papíron elevenednek meg. 

A Várfok Galéria XO Termében a Párizsban
élõ aatoth franyo (Tóth István Ferenc) legújabb
mûveibõl nyílt kiállítás. A most bemutatásra ke-

rülõ alkotásokon aatoth a tõle megszokott gro-
teszk-ironikus hangnemben szövi tovább a társa-
dalomról, a világról és a különbözõ kultúrákról
alkotott kritikáját. 

A világban sokat utazó aatothot igazán a Tá-

vol-Kelet világa ragadta magával. Ez érzékelhetõ
a képeiben megjelenõ kínai feliratokon, alako-
kon, valamint az intenzív vörös háttérben is.
(Mint megtudtuk, utóbbiban a magyarok túl-
zott paprikahasználatát és a bordeaux-i vörös-
bort is sejthetjük.) A festõ mostani kiállítása
egyfajta elõkészületnek tekinthetõ a kantoni
Szépmûvészeti Múzeumban való bemutatko-
záshoz. 

A jelenlegi kiállítás címét a Pachypodiumról,
egy különleges kaktuszszerû növényrõl kapta.
Ez a növény a túlélés érdekében a földre hullajt-
ja savas levelét, amely mindent megöl környeze-
tében, így kaparintva meg az összes tápanyagot.
Aatoth képein e növény a törtetõ emberek szim-
bóluma.

A kiállítások március 20-ig látogathatók a Vár-
fok utca 11. és 14. szám alatt.                                 

(Folytatás az 1. oldalról)
Az önkormányzat célja az volt, hogy ötleteket ta-
láljon, amelyek eredeti módon jelenítik meg a
Cseh Tamás és Bereményi Géza által életre hí-
vott dalokat, méltó módon jelölik meg ezek szüle-
tési helyét. A pályázati határidõre, 2010. január
21-ig 65 pályázó összesen 69 pályamûve érkezett
be, a 70. pályázatot késve kapták meg. 

A pályamûvek bírálata két körben zajlott – tud-
tuk meg az eredményhirdetés alkalmából tartott
sajtótájékoztatón dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mestertõl. Elsõ körben egy szakmai zsûri értékel-
te a mûveket, melynek munkájában Zsigmond
Attila, a Budapest Galéria fõigazgatója, Osskó
Judit építész, szerkesztõ, Jankovics Marcell film-
rendezõ, kulturtörténész, és Bolberitz Henrik, a
Budapesti Építész Kamara tagja vett részt. Ezt kö-
vetõen felkérték Cseh Tamás családját, feleségét
és gyermekeit, szerzõtársát, Bereményi Gézát, il-
letve pályatársait, közeli barátait, Hanák Gábor
történészt, Másik János zeneszerzõt, Méry Gábor
könyvkiadót, Bérczes László rendezõt, hogy õk is
véleményezzék a pályamûveket. Mindemellett fi-
gyelembe vették az érintett Iskola utcai ház lakói-
nak szempontjait, valamint mindazokat a véle-

ményeket, amiket a kerületben élõk fogalmaztak
meg a Várnegyed Galériában kiállított pályamû-
vek láttán. „Jó érzés volt látni, hogy sokan érdek-
lõdtek, nézelõdtek, jegyzeteltek, gondolkodtak
és írták le véleményüket az ötletekrõl” – mondta
dr. Nagy Gábor Tamás. 

Az értékelésrõl elmondta, hogy nehéz volt
egyet kiválasztani a tartalmas és sokszínû pálya-
mûvek közül. Ám végül konszenzus alakult ki ar-
ról, hogy az „Antoine és Désiré 1970” címû, egy
gitárt és egy kalapot megformáló pályamû az,
amelyik leginkább kifejezi a dalok és alkotóik vi-
lágát. „Nagyon egyszerû feliratával és a világos, le-
tisztult motívumaival, azt hiszem, talán a legjob-
ban koncentrálta, sûrítette ennek a zenei világ-
nak a képi szimbólumba öltöztethetõ voltát” –
mondta Nagy Gábor Tamás a kiválasztott pálya-
munkáról, amely az önkormányzat képviselõ-
testületének egyöntetû támogatásával megkapta
az elsõ díjat, és az ezzel járó 500 ezer forintos ju-
talmat.

A polgármester bejelentette, hogy további há-
rom pályázatot, illetve ötletet 100-100 ezer forint
értékben megvásárol az önkormányzat. Díjat ka-
pott az „Apa kalapja” jeligéjû ötlet, amely egy

klasszikus lakónévsor formájában tüntetné fel a
dalok szereplõinek nevét.  Díjazták a „Cetlik” el-
nevezésû munkát is, ami egy sokat mondó, szeret-
hetõ felirattal – „Elmentem barátokat keresni –
1943-2009” – nyerte meg a zsûritagok tetszését.
Százezer forintos jutalomban részesült még a
Kaputelefon és Hirdetõoszlop jeligéjû pályázat,
amely egy hirdetõoszlop, valamint a ház kaputele-
fonjának felhasználásával állítana interaktív mó-
don emléket a Cseh Tamás-daloknak.  Az önkor-
mányzat tervei között szerepel egyébként, hogy a
ház falára kerülõ, „Antoine és Désiré 1970" címû
alkotás mellett a közelben egy hirdetõoszlopot is
felállítsanak, amin információkat lehet majd ta-
lálni Cseh Tamásról és alkotásairól.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és Aczél
Péter fõépítész az eredményhirdetést követõen
bontotta fel azokat a borítékokat, amelyek a díja-
zott jeligés pályázatok alkotóinak nevét tartal-
mazzák. Ezekbõl kiderült, hogy a nyertes pálya-
mûvet Czér Péter és Vadász György, míg a többi
díjazott munkát Szentgyörgyvölgyi Gábor („Apa
kalapja”), Wolcsánszky Krisztián („Cetlik”) és
Olasz Etelka („Hirdetõoszlop és kaputelefon")
készítette. - d - 

Széchenyi emléknapok
A Tabán Múzeum (I., Döbrentei utca 9.) Széchenyi Ist-
ván halálának 150. évfordulója alkalmából Széchenyi
napot tart 2010. március 20-án, 17 órától. A rendez-
vényen megtekinthetõ a „Hidak és hajók”, valamint a
„Marlow és Tabán regattái” címû kiállítás. Az elsõ em-
léknap témája: „Széchenyi és az evezés”, a második
emléknapé pedig, melyre szeptemberben kerül sor:
„Széchenyiek és a zene”. A rendezvényre felkért elõ-
adók: dr. Hajós Tamás, dr. Cserháti László, Ott Zsuzsa
és Bubics József. 

Közgyûlés a Tabán Társaságban
Március 20-án, 18.30 órakor tartja éves közgyûlését
a Tabán Társaság, melyre az egyesület minden tagját
szeretettel várják. Helyszín: Tabán Múzeum (Buda-
pest, I., Döbrentei u. 9.)

Virágvasárnapi hangverseny
Mûsor: Gennaro MANNA: Nagyheti responzóriumok
(1741) - újkori világbemutató. Elõadják: a Purcell
Kórus és az Orfeo Zenekar tagjai. Vezényel: Vashegyi
György. Idõpont: 2010. március 28. (Virágvasárnap)
16 óra. Helyszín: Tabáni Plébánia (Budapest, I. kerü-
let Attila u. 11.) A belépés díjtalan.

Lánchíd Kör
Március 24-én, szerdán 17.30 órakor A magyar nem-
zet határokon átívelõ újraegyesítése címmel Csóti
György külügyi szakértõ elõadását hallgathatják meg
az érdeklõdõk. Helyszín: Budai Vigadó, volt gyermek-
könyvtári terem. Bejárat a Szilágyi Dezsõ tér felõl! 

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(Magyar Kultúra Alapítvány székháza)
Március 23.,kedd, 18.00 óra: Neves magyar kollégiu-
mok és híres diákjaik (I.) Debrecen. A református ok-
tatás hírességeinek bemutatása és felidézése a kollé-
gium közremûködésével. Helyszín: Budapest, I.,
Szentháromság tér 6., MKA Deák terem.  

Koller Galéria
(Budapest, I. Táncsics Mihály u. 5.)
Gerzson Pál „Magyar táj” címû emlékkiállítása meg-
tekinthetõ március 19-tõl április 5-ig.   

Budai Református Egyházközség
(Budapest, I., Szilágyi Dezsõ tér 3.)
Március 21-én, 11.30 órakor (a 10 órakor kezdõdõ is-
tentisztelet után) Gaálné Beregszászi Tünde alkotá-
saiból nyílik kiállítás. A kiállítást megnyitja: Somody
Beáta képzõ- és iparmûvész. Közremûködnek: Gaál
Eszter és Gaál Julianna (hegedû).

Ciszterci Szent Imre templom
(Budapest, XI., Villányi út 25.)
Április 25-én, vasárnap 20.00 órakor Bach hangver-
seny lesz a Ciszterci Szent Imre templomban. Fellép a
Lutheránia Kórus és a Budapesti Vonósok Kama-
razenekar. Koncertmester: Bánfalvi Béla. Mûvészeti
vezetõ: Botvay Károly. Vezényel: Kamp Salamon.
Program: Jesu, meine Freude (BWV 227) – motetta.
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (BWV 12) – kantáta.
Der Geist hilft unser Schwacheit auf (BWV 226) – mo-
tetta. Wer mich liebet, der wird mein Wort halten
(BWV 74 ) – kantáta. Szerkesztõ: Csányi Tamás kar-
nagy. A belépés ingyenes, mozgássérülteknek aka-
dálymentes.

Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 
Március 18-án 17.30 órakor:„Minden élõ dicsérje az
Urat” címmel ökumenikus közös imát tartanak abból
az alkalomból, hogy 25 évvel ezelõtt csatlakozott ha-
zánk a keresztény asszonyok világot átfogó imamoz-
galmához, a Nõk Ökumenikus Világimanapjához.
Március 23-án 18.00- 20.00 óra között: az Együtt az
Életért Egyesület munkatársai várják tanácsadással a
bajba jutott lányokat, asszonyokat. A rendezvények
helyszíne: Asszonyház, Budapest I., Hunyadi u. 9.
(Bejárat a Jégverem utca 7. sz. felõl.) Bõvebb infor-
máció: a www.asszonyszovetseg.hu.

Hagyományok Háza
(Budapest, I., Corvin tér 8.)
Március 20., 19 órakor: Téka: Vadvirágok – lemezbe-
mutató koncert.

AApprróókk  ttáánnccaa.. Március 19., 17 órakor: Tavaszváró
böjti játékok. Március 26., 17 órakor: Virágszirom-nyi-
togató. A táncházak péntekenként 17 órától 18.30-ig
tartanak a közösségi teremben. Belépõdíj: 500 Ft/fõ
(2 éves kor alatt a belépés díjtalan). Kapcsolat:
Várkonyi Tekla, 225-6067, varkonyi.tekla@hagyoma-
nyokhaza.hu.

RRiinnggaattóó.. Csütörtök délelõttönként (9.30-tól 10
óráig) kerül sor a Hagyományok Házában a Ringató
foglalkozásra, amelyen az óvodát megelõzõ korosz-
tály zenei neveléséhez kapnak mintát a szülõk a ko-
dályi elvek alapján. Foglalkozásvezetõ: Márczi Anna
népzenész, ének-zene tanár. Belépõ: 700 Ft/család.

„„AAhhooll  aa  mmaaddáárr  ssee  jjáárr……”” – Mesemondó baráti kör
felnõtteknek március 18-án, 19 órakor.  Az esteket
csütörtökönként 19 órától tartják, a belépés díjtalan.
Kapcsolat: Várkonyi Tekla, 225-6067, varkonyi.tek-
la@hagyomanyokhaza.hu

Március 23., 18 óra: HHBK klubest. Márciusban
Agócs Gergely néprajzkutató elõadása hallható Ha-
gyomány és kommunikációelmélet címmel.

Március 20., 10–15 óra: Bõrmûves elõadássoro-
zat. Harsay Ilona iparmûvész elõadása a bõrmûves
szerszámokról.

PPrrooggrraammookk

A galéria falain végigfutó filmszalag Kosztolányi
életútját jelképezi, amelynek számos mozzanatát
jól ismeri az irodalomtörténet és a szélesebb olva-
sóközönség is. A legkorábban készült felvételrõl
egy két év körüli, harisnyás kisfiú csodálkozik
ránk, ez a felvétel még Szabadkán, a költõ szülõ-
városában készült. Itt kóborol a kócos kamasz is
1906 körül, majd a Szegeden és Pesten készült
amatõr képeken sorra megjelennek az egyetemi
évfolyam- és pályatársak, barátok, – köztük uno-
katestvére Csáth Géza (eredeti nevén Brenner
József) –, Karinthy Frigyes, valamint a Nyugat el-
sõ nemzedéke: Fenyõ Miksa, Gellért Oszkár,
Tóth Árpád, Juhász Gyula, Szabó Lõrinc, Móricz
Zsigmond és Beck Ö. Fülöp, az irodalmi folyóirat
tipográfusa. Az egyik csoportképen a fiatal József
Attilát is felfedezhetjük. 

Kosztolányi – akárcsak irodalmi alteregója
Esti Kornél – nyakán átvetett sállal tûnik fel a
pesti utcán, máskor kalapot visel. Egy archív fo-
tón éppen az Egyesült Államok és Magyarország
közötti telefonösszeköttetést próbálja ki a Pesti
Hírlap szerkesztõségében. Egy másik képen haj-
tókáján viseli a francia becsületrend keresztjét,
és felvétel õrzi a Budapestre látogató Thomas
Mann fogadását is.

A családi képeket többnyire professzionális fo-

tográfusok készítették. Kosztolányi,
felesége Harmos Ilona, és fiúk Ádám
idilli hármast alkotnak, és a képek se-
gítségével bepillanthatunk az ebédlõ-
be, valamint a költõ Tábor utcai laká-
sának dolgozószobájába is.  

A tárlat megnyitóján Sediánszky
János alpolgármester Kosztolányi
Magyarul címû írásának rövid részle-
tével köszöntötte Gyurkovits Györ-
gyit, a kiállítás megálmodóját, dr.
Nagy Gábor Tamás polgármestert és
az érdeklõdõket, majd Bánffy Edit
elõadómûvész szavalta el a Hajnali
részegség címû verset. 

Fráter Zoltán irodalomtörténész megnyitóbe-
szédének bevezetõjében Kosztolányi városré-
szünkhöz való kötõdését elevenítette fel. Ének
Virág Benedekhez címû verse, a Krisztinában ját-
szódó Pacsirta, a Logodi utcát említõ Hajnali ré-
szegség mind azt jelzik, hogy a szerkesztõségbõl
gyakran gyalogosan hazatérõ költõ jól ismerte és
szerette otthonát. A költõt egész pályáján a töké-
letes kifejezés vágya, a halál problematikája,
ugyanakkor az élet csodája izgatta. Egyetlen cso-
porthoz, egyetlen „izmushoz” sem csatlakozott
véglegesen; mindig a látható mögé szeretett lát-

ni. Versei és írásai arról tanúskodnak, hogy jó eu-
rópainak és jó magyarnak lenni. A kiállítás képe-
it végigtekintve, az irodalomtörténész úgy vélte,
a felvételek jól mutatják a költõ személyes kisu-
gárzását.

Gyurkovits Györgyi, a kiállítás rendezõje
Gyurkovits Tibor két Kosztolányiról írt versével
idézte fel a két költõ emlékét. A megnyitó záróak-
kordjaiként Bánffy Edit Kosztolányi Zsivajgó ter-
mészet címû írásából olvasott fel néhány vidám
címszót.

A kiállítás április 14-ig látható a Várnegyed
Galériában.                                                                - roj - 

Szemtõl szemben Kosztolányival

Gitár és kalap a házfalon

Mintha a családi albumunkból lépne elõ a választékosan öltözködõ, mosolyogós figura,
aki szemmel láthatóan kedveli, ha fényképezik. Kisgyermek korától természetes volt
számára a kamera jelenléte, ezért a Várnegyed Galériában látható kiállításon pályá-
jának szinte minden mozzanata elénk tárul. A költõ születésének 125-dik évfordulója
alkalmából rendezett tárlat megnyitóját március 4-én tartották.

Kiállítások az utca két oldalán
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Gyalogoljunk együtt!
Folytatódnak a gyaloglótúrák a Tabáni Gyaloglók Köre
szervezésében. A javasolt programok mind a gyere-
keknek, mind az idõsebbeknek ajánlhatók. Sõt, kisebb-
nagyobb kutyával érkezõket is szívesen látnak a szer-
vezõk. A túrák továbbra is szombati napokon történ-
nek. Találkozó: reggel 9 óra, indulás 9 óra 5 perckor.
Helyszín: Moszkva tér, a Hûvösvölgybe induló villamos
(jelenleg 61-es) megállójában. A túra útvonala megbe-
szélés alapján a helyszínen kerül kiválasztásra. 

A téli idõszakban elõzetes telefonos jelentkezésre
szervezzük a túrákat. Túravezetõ: dr. Szentiday Klára,
telefon: 375-8467.
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Illegális filmek az aluljáróban
A Várnegyed elõzõ számában már szó esett arról az
alkalmi árusról, aki illegálisan másolt filmeket kínált
megvételre a Batthyány téri aluljáróban. Úgy tûnik a
kerületi járõr hiába állította elõ a DVD üzért, aki két
hét múlva újra a kapitányság vendégszeretetét élvez-
te. A nyomozás azonban ezúttal kedvezõ fordulatot
vett, ugyanis kiderült, hogy egy jól mûködõ szervezet
utolsó láncszemét sikerült elfogni. A kerületi rendõrök
látókörébe került az a férfi, aki a legújabb sikerfilmek-
kel ellátta a Batthyány téri árust. Mint kiderült, a fil-
meket reggelente egy belvárosi szórakozóhelyen
vette át az elosztótól, akivel délután számolt el a be-
vétellel. A férfi nagyüzemben másolta a DVD-ket, a
lakásából több mint ezer illegálisan lemásolt, zömé-
ben premier film került elõ.

A szerzõi jogok megsértésének felderítésével kap-
csolatban korábban is ért el sikereket a kerületi rend-
õrség – tájékoztatta lapunkat dr. Kesztyûs Rudolf ka-
pitányságvezetõ, aki elmondta: tavaly egy fájlmeg-
osztókon keresztül mûködtetett hálózatot göngyölí-
tettek fel. A nyomozás során bizonyítást nyert, hogy
az engedély nélkül forgalmazott filmeket és zenei
anyagokat az interneten keresztül juttatták el a vá-
sárlókhoz. 

Itt vannak a trükkös tolvajok
Január óta hat alkalommal jelentettek trükkös lopást
a rendõrségen. Az elkövetési mód továbbra sem vál-
tozott, a bûnözõk rendszerint valamelyik közmûválla-
lat alkalmazottjának adják ki magukat, vagy az ön-
kormányzatra, esetleg a rendõrségre hivatkoznak.
Miután bejutottak a lakásba, egyikük valamilyen
ürüggyel eltereli az áldozat figyelmét, eközben társa
összeszedi a készpénzt és a könnyen mozdítható ér-
téktárgyakat. 

Dr. Kesztyûs Rudolf arra kéri az idõs, egyedül élõ
polgárokat, hogy a bûncselekmények megelõzése ér-
dekében ne engedjenek be idegent a lakásukba. A
víz-, gáz- és villamos mûvek munkatársai az esedé-
kes ellenõrzésekrõl a folyosón kiragasztott felhívással
tájékoztatják a lakókat. Ha valamilyen elõre nem ter-
vezhetõ esemény, például csõtörés, vagy gázszivár-
gás miatt kell bejutni a lakásokba, a közmûvállalatok
alkalmazottai kérésre bemutatják személyazonosító
igazolványukat. 

A kapitány nyomatékosan felhívja a polgárok fi-
gyelmét: ha a lakásba bejutni akaró személy nem haj-
landó hitelt érdemlõen igazolni magát (fényképes
igazolvány bemutatása), azonnal hívják a rendõrsé-
get, illetve kérjenek segítséget szomszédjuktól. 

KKéékk  hhíírreekk
Ünnepélyes állománygyûlés keretében számolt
be az elmúlt év eredményeirõl dr. Kesztyûs
Rudolf ezredes, az elsõ kerületi kapitányság ve-
zetõje. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy
az elsõ kerületi rendõrség a felderítés és a nyo-
mozati hatékonyság területén is elõrelépett, a
budapesti rangsorban a középmezõny elején
foglal helyet. 

Dr. Kesztyûs Rudolf bevezetõjében a családi hát-
tér fontosságát emelte ki, mint elmondta, e nél-
kül nem lehet eredményes munkát végezni.
Szintén lényegesnek tartotta megemlíteni a kerü-
leti polgárõrség támogatását, melynek köszönhe-
tõen részben sikerült ellensúlyozni a meglévõ lét-
számgondokat. 

Jól mûködik a tavaly bevezetett régiós rendszer
is, az elsõ kerületnek sikerült mûködõ kapcsola-
tot kiépítenie a budafoki és az újbudai kapitány-
ságokkal. Elmondható, hogy nem karba tett kéz-
zel, hanem egymást segítve dolgoznak a régiós
rendõri szervek – emelte ki a kapitányságvezetõ. 

A munkamegosztásban a betörésekkel mind-
három kerületben a budavári rendõrök foglalkoz-
nak, ami ezres nagyságrendû esetszám növeke-
dést hozott a kapitányság életében. Ennek ellené-
re a felderítési mutató ebben az elkövetési körben
közel tizenöt százalékkal javult. Szintén kedvezõ-
en alakult a rablások és az autólopások felderítése.
Összességében a vádemelési szakaszba jutott
ügyek aránya 37,9 százalékra, míg a nyomozás-
eredményesség 43,9 százalékra emelkedett, ami a
budapesti kapitányságok között a kilencedik leg-
jobb eredmény. Ezen belül a lopások 26,7 százalé-
kos felderítésével a harmadik helyet foglalja el az

elsõ kerület. Mindezt folyamatos létszámhiány
mellett sikerült elérni, beszédes adat, hogy  csak a
közrendvédelmi osztály állományából huszonegy
fõ hiányzik. A kevesebb rendõrt hatékony szolgá-
latszervezéssel és évi kilencezer órás túlszolgálattal
próbálták meg kompenzálni. Talán ennél is rosz-
szabb helyzetben van az Igazgatásrendészeti osz-
tály, ahol jelenleg összesen hárman dolgoznak. 

Dr. Kesztyûs Rudolf hangsúlyozta: az elmúlt
évben, ahogyan idén is, a biztonság, bizalom, be-
csület hármasát szem elõtt tartva, a lakossággal
minél jobb, interaktív kapcsolatot kialakítva kí-
ván dolgozni a kerületi kapitányság. 

Budapesten az elmúlt évben százezer bûncse-
lekményt és ugyanennyi szabálysértést követtek
el, amit a létszámhiány miatt csak többszázezer
túlóra vállalásával tudott felderíteni a rendõrség
– mondta el Bozsó Zoltán. A fõkapitány rendé-
szeti helyettese szerint a külsõ körülményeket fi-
gyelembe véve jó évet tudhat maga mögött a
BRFK és a kerületi kapitányságok.

Hasonló cipõben jár az elsõ kerület is, bár úgy
tûnik, hogy a Várnegyedben további létszám-
csökkenésre már nem kell számítani. Legtöbben
továbbra is az utcáról hiányoznak, a hétszáz betöl-
tetlen állás komoly közterületi deficitet eredmé-
nyez. Mindezt tetézi, hogy tavaly több mint tizen-
hétezer rendezvényt kellett biztosítani a rendõr-
ségnek, idén, a választások minden bizonnyal
még nagyobb erõket kötnek majd le. Szintén
többletterhet jelent a várhatóan nagyszámú dele-
gációk biztonságának szavatolása, valamint a
2011-es EU elnökséggel kapcsolatos feladatok.

Mindennek ellenére örvendetesen csökkent a
vagyon ellen elkövetett bûncselekmények, a rab-

lások és az autólopások száma – emlékeztetett
Bozsó Zoltán, aki hozzátette: utóbbi bûncselek-
mény kategória az elmúlt egy év alatt húsz százalé-
kos csökkenést mutat, ami várakozáson felüli jó
eredmény. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntõ-
jében kiemelte: az önkormányzat a Közrend-
védelmi Közalapítványon keresztül továbbra is tá-
mogatja a kerületi kapitányság munkáját. A jutal-
mazásokkal az állomány eredményeit ismerik el,
míg a közbiztonságot szolgáló fejlesztésekkel a
mindennapi munkát próbálják megkönnyíteni.
Ezt a célt szolgálja a kerületi kamerarendszer folya-
matos fejlesztése, ami elsõsorban a megelõzés, va-
lamint a felderítés terén jelent segítséget a rendõr-
ség számára. Szomorú, hogy a kormányzati meg-
szorítások miatt, minden idõk legszigorúbb költ-
ségvetését fogadta el az önkormányzat, ami beha-
tárolja a kerületi beruházások volumenét.

A polgármester hozzátette: ez az állapot nem
tartható fenn hosszú távon, ahogyan a rendõrség
alulfinanszírozottságán is haladéktalanul változ-
tatni kell. Ha megoldódik a pénzügyi helyzet, biz-
tosra vehetõ, hogy újra vonzó lesz a rendõri pálya
és megszûnik a jelenlegi létszámhiány. Annál is
inkább változásra van szükség, hiszen a feszített
munkatempó elõbb-utóbb megbosszulja magát.
Dr. Nagy Gábor Tamás reményét fejezte ki, hogy
2011-tõl új irányt vesz az ország, és a rendõrség, az
oktatás, a szociális intézmények megkapják az
õket megilletõ társadalmi és anyagi támogatást.
Addig is a Budavári Önkormányzat mindent
megtesz annak érdekében, hogy a lakosságot ki-
szolgáló intézmények munkaképességét legalább
a jelenlegi szinten fenntartsa.                                          

Sikeres évet zárt a kerületi kapitányság 

Hatvanöt helyszínen százharminc program, köz-
tük nyolc õsbemutató és tizenkét magyarországi
premier: summásan így lehetne összefoglalni a
március 19. és április 5. között megrendezésre ke-
rülõ XXX. Budapesti Tavaszi Fesztivált. A progra-
mok között kiemelt helyen szerepel az Erkel 200
címû tematikus válogatás, melynek keretében a
zeneszerzõ szinte valamennyi mûve felcsendül a
fesztiválhelyszíneken. Ezúttal nem csupán a
Bánk bán, vagy a Hunyadi László kerül színpad-
ra, hanem Erkel kevésbé ismert vagy ritkábban
játszott darabjait is bemutatják. Az operavonalat
erõsíti az Állami Operaházban bemutatásra ke-
rülõ Rózsalovag, valamint a Szegedi teátrum elõ-
adásában a Thália Színházban színre vitt Rossini:
Ory grófja. 

Szintén izgalmasnak ígérkezik Lévay-Kunze
Rebecca címû musicaljének premierje az Ope-
rettszínházban, vagy Jurij Basmet brácsamûvész
koncertje, aki ezúttal a Moszkvai Szólistákat ve-
zényli. Különleges élményt ígér a tematikus
blokkban helyet kapó Nigel Kennedy hegedû-
virtuóz és Paco de Lucía dzsesszgitáros elõadása,
valamint Evelyn Glennie ütõhangszeres bemu-
tatója. 

A Nemzeti Színház ad otthont a Nemzetközi
Színházi Fesztiválnak, melynek minden bizony-
nyal egyik legérdekesebb darabja, a Varró Dániel

által újra lefordított Gothár Péter féle Lear-király,
melynek fõszerepét Kulka János alakítja. 

Az idei díszvendég Dánia gazdag programmal
érkezik a fesztiválra: a Dán Nemzeti Kamarazene-
kart Fischer Ádám vezényli a Mûvészetek Palotá-
jában, míg a Festetics Palota Tükörtermében a
Trio con Brio Copenhagen lép fel. A Királyi
Balett az Othello-t adja elõ, de itt lesz a Dán
Nemzeti Kamarazenekar és az Ars Nova Copen-
hagen kórus is. Március 20. és április 10. között
az Országos Széchényi Könyvtár látja vendégül az
északi országot: A „Maszk-Játékok” címet viselõ
kiállítás ás programsorozat Andersen, Jacobsen,
Kierkegaard  és Jensen munkásságán keresztül a
19–20. századi dán irodalomba nyújt betekin-
tést, egyúttal bemutatja a mai dán zene- és tánc-
mûvészet legkiválóbb képviselõirõl nyomtatás-
ban megjelent dokumentumokat.

A Dán Sokszorosító Grafikai Mûvészek Szö-
vetsége megalakulásának századik évfordulójára
emlékezõ utazó tárlat 116 dán grafikus alkotásait
mutatja be, a Karen Blixen-emlékkiállításon a
dán irodalom egyik legnagyobb alakjának rend-
hagyó életútját és fõbb mûveit tekinthetik meg.
Az irodalmi könyvkiállításon az Országos Szé-
chényi Könyvtár gyûjteményében megtalálható,
magyar nyelven megjelent dán mûvek jelennek
meg.  

Kapcsolódva Erkel Ferenc születésének bicentenáriumához, a Tavaszi Fesztivál idei programjá-
ban az opera kap fõszerepet. A változatos zenei kínálatot hangversenyek, operett, dzsessz, és világze-
ne koncertek, valamint táncprodukciók, kiállítások és színházi darabok teszik teljessé.

Harminc éves a Tavaszi Fesztivál

Jubileumához érkezett a budapesti városvédõ
futóverseny: április 18-án vasárnap rendezik
meg a 25. Vivicittá Városvédõ Futást. Az
Olaszországból 1984-ben kiindult kezdemé-
nyezés célja a futással felhívni a figyelmet a vá-
ros értékeire. Maga a Vivicittá szó is ezt jelenti:
éljen a város, szeresd a várost. Mára világszerte
ismert és elismert esemény a Vivicittá, ahol a
gyakorlott futók mellett minden mozogni vá-
gyó megtalálja a neki való távot, és együtt ün-
nepelheti a tavaszt, a mozgást, a várost több
ezer társával.

Idén a Vivicittá rajtja és befutója – a hagyomá-
nyos helyszín, a Margitsziget helyett, a Margit
híd lezárása miatt – a Városligetbe tevõdik át,
így a futók Pest belvárosának egy részén halad-
nak majd végig. A verseny az 56-osok terérõl in-
dul, érinti többek között a Hõsök terét, az
Andrássy utat, a Bajcsy-Zsilinszky utat és a
Városligetet. 

A futók öt versenyszámban állhatnak rajthoz.
A 3,3, illetve 6,4 kilométeres Minicittá és Midi-
cittá a rövidebb távot kedvelõknek való, a
gyaloglás szintén 3,3 kilométer lesz, a családi fu-
tás távja pedig 800 méter. A fõ versenyszámban,
a Vivicittán indulóknak 12 kilométert kell le-
futniujk.

A Vivicittá nemcsak a város, hanem a tavasz,
a sport és a közösségek ünnepe. Itt mindenki,
aki a mozgást, a futást kedveli – fiatalok és idõ-
sebbek, családok és baráti társaságok – megta-
lálja a számára megfelelõ sportolási lehetõséget.

Jubileumi futóverseny a város tiszteletére 
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-
testületének 1/2010. (II. 26.) Kt. Rendelete a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2009. évi költségvetésrõl szóló 2/2009.

(II. 27.) Kt. rendelet módosításáról

AAzz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó,,  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt  11999922..  éévvii  XXXXXXVVIIIIII..  ttvv..  6655..  §§
((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  ffooggllaallttaakknnaakk  mmeeggffeelleellõõeenn  aa  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleett  aa
BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  22000099..  éévvii  kkööllttssééggvveettéésséérrõõll
sszzóóllóó  22//22000099..  ((IIII..  2277..))  KKtt..  rreennddeelleettéénneekk  ((TToovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáá--
ssáárróóll  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

1. §

A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat bevételei)

„2.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2009. évi módosított összes bevételi elõirányzatát a kisebbségi önkormány-
zatok állami támogatásával együtt 10. 929.479 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz.
és a 2. sz. melléklet szerint.”

2. §

A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat kiadásai)

„3.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2009. évi módosított kiadási elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok ki-
adásaival együtt 10. 929.479 e Ft-ban állapítja meg. 

Ebbõl:
- az intézmények módosított mûködési kiadását a 3/a. sz. melléklet szerint
- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe tartozó szakfeladatok mó-

dosított mûködési kiadását a 3/c. sz. melléklet szerint
- a céltartalékok és az általános tartalékék módosítását a 4. sz. melléklet

szerint
- a fejlesztési kiadások módosítását az 5., 5/a., 5/b. sz. melléklet szerint
- a felújítási kiadások módosítását a 6., 6/a. sz. melléklet szerint fogadja el
- az intézmények és az Önkormányzat Hivatala dolgozóinak létszámát a 8.

sz. melléklet szerint fogadja el
- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének módosítását a 14. mel-

léklet szerint tudomásul veszi.”

3. §

Hatályba lépés

A Rendelet 2010. február 26-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. de-
cember  31-i hatállyal kell alkalmazni.

**        **        **
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testüle-

tének 2/2010. (II.26.) Kt. sz. rendelete a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee  aazz  ÁÁll--
llaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó,,  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt  11999922..  éévvii  XXXXXXVVIIIIII..  ttvv..  6655..  §§  ((11))
bbeekkeezzddéésséébbeenn  kkaappootttt  ffeellhhaattaallmmaazzááss,,  vvaallaammiinntt  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll
sszzóóllóó,,  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt  11999900..  éévvii  LLXXVV..  ttvv..  1100..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséénneekk  dd))
ppoonnttjjáábbaann  ééss  aazz  áállllaammhháázzttaarrttááss  mmûûkkööddééssii  rreennddjjéérrõõll  sszzóóllóó  mmóóddoossííttootttt
229922//22000099..  ((XXIIII..  1199..))  KKoorrmm..  rreennddeelleettbbeenn  ffooggllaallttaakk  aallaappjjáánn  aa  22001100..  éévvii  kköölltt--
ssééggvveettééssrrõõll  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Képviselõ-testületre és annak bizottságaira, az Ön-
kormányzati Hivatalra, az Önkormányzat intézményeire,  valamint a kisebbsé-
gi önkormányzatokra terjed ki, oly módon, hogy a kisebbségi önkormányzatok
határozatai változtatás nélkül épültek be a költségvetési rendeletbe.

(2) Az Áht. 67. § (3) bekezdés alapján a Képviselõ-testület a címrendet a
következõk szerint állapítja meg:

a) Az önállóan mûködõ és gazdálkodó, valamint az önállóan mûködõ intéz-
mények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 2. és a 2/a.
sz. melléklet tartalmazza.

b) A Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási körébe tartozó szakfeladatok
az alábbiak szerint alkotnak címet:

1. Polgármesteri Hivatal: önkormányzati jogalkotás; területi általános vég-
rehajtó igazgatási tevékenység; önkormányzati igazgatási tevékenység; ön-
kormányzat pénzügyi igazgatás; adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen-
õrzés; önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával össze-
függõ szolgáltatás; városi és elõvárosi közúti közlekedés; jogi segítségnyújtás;
számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység

2. Szociális kiadások: rendszeres pénzbeni ellátás; idõskorúak járadéka; la-
kásfenntartási támogatás normatív; ápolási díj alanyi jogon; ápolási díj méltá-
nyossági alapon; rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás; kiegészítõ
gyermekvédelmi pénzbeni ellátás; óvodáztatási támogatás; átmeneti segély;
temetési segély; rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; mozgáskorlátozot-
tak támogatása; egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások; adósságke-
zelési szolgáltatás; közgyógyellátás; köztemetés; közcélú foglalkoztatás

3. Utak, parkok, városgazdálkodási feladatok: utak fenntartása; vári és
kerületi parkolórendszer kialakítás; parkfenntartás; város- és községgaz-
dálkodás

4. Polgári Védelem
5. A 3/c. mellékleten felsorolt összes többi szakfeladat együtt alkot címet
6. A felújítási elõirányzatok célonként, a felhalmozási kiadások feladaton-

ként
7. A tartalékok általános és céltartalékokra bontva
8. Kisebbségi Önkormányzatok külön-külön

Az Önkormányzat bevételei

2. §

A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2010. évi
összes bevételi elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok bevételeivel
együtt 9.794.146 e Ft-ban

- ebbõl tárgyévi bevétel 7.190.752 e Ft, 2009. évi szabad pénzmaradvány
1.001.564 e Ft, a kötvénybõl származó maradvány 1.446.358 e Ft, a környe-
zetvédelmi alap maradványa 152.078 e Ft - állapítja meg az 1. sz. és 1/a. sz.
melléklet szerint forrásonkénti, a 2. sz. és a 2/a. sz. melléklet szerint pedig in-

tézményenkénti bontásban, 2/b. a GAMESZ-hoz tartozó önállóan mûködõ in-
tézményenkénti bontásban, a kisebbségi önkormányzatok bevételeit a 12. sz.
melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

3. §

A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2010. évi
összes kiadási elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok kiadásaival együtt
9.794.146 e Ft-ban, állapítja meg a 3sz. melléklet szerint.

Ebbõl:
c) az intézmények mûködési kiadását a 3/a. és a 3/b. melléklet szerint,
d) az Önkormányzati Hivatal és a gazdálkodási körébe tartozó szakfelada-

tok mûködési kiadásait a 3/c. melléklet szerint,
e) az általános- és céltartalékokat a 4. sz., 4/a., sz., 4/b. sz. melléklet szerint,
f) a felhalmozási kiadásokat az 5., 5/a. sz. melléklet szerint,
g) a felújítási elõirányzatokat a 6., 6/a. sz. melléklet szerint,
h) a kisebbségi önkormányzatok mûködési kiadásait a 13. sz. melléklet sze-

rint tudomásul veszi.

4. §

A Képviselõ-testület
i) a hitelállomány alakulásáról szóló kimutatást a 7. sz. melléklet szerint,
j) az intézmények és az Önkormányzati Hivatal dolgozóinak és a közcélú

foglalkoztatottak létszámát a 8. sz. melléklet szerint,
k) a mérlegszerû mûködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elõi-

rányzatokat a 9. sz. melléklet szerint,
l) a kisebbségi önkormányzatok a mérlegszerû mûködési és felhalmozási

célú bevételi és kiadási elõirányzatokat a 14. sz. melléklet szerint,
m) a 2010. évi várható bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesülésérõl

szóló ütemtervet a 10. sz. melléklet szerint,
n) a mûködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012.

évi alakulását a 11. sz. mellékletben rögzítettek szerint,
o) a közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 15. sz. mellékletben rög-

zítettek szerint,
p) a többéves kihatással járó kötelezettségekrõl szóló kimutatást a 16. sz.

mellékletben rögzítettek szerint fogadja el, illetve a kisebbségi önkormány-
zatok vonatkozásában tudomásul veszi.

A 2010. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5. §

(1) Az Önkormányzat intézményeinek és a Polgármesteri Hivatalnak az
elemi költségvetést – e rendelet hatálybalépését követõ 8 napon belül – az e
rendeletben meghatározott költségvetési elõirányzatokkal kell elkészíteniük,
az Ámr. 51. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint.

(2) Az Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza az önkormányza-
ti intézményeket a saját költségvetésükben elõírt bevételek beszedésére és a
jóváhagyott kiadási elõirányzatokon belül a kiadások elõirányzat-felhasználá-
si tervnek megfelelõ teljesítésére az alábbi korlátozással:

Közalkalmazotti és köztisztviselõi létszámváltozás esetén a munkáltatói
jogkör gyakorlójának csak abban az esetben van lehetõsége magasabb bérû
és egyéb személyi költségû dolgozó foglalkoztatására, amennyiben ennek fe-
dezete 2010. évi létszámváltozásból már rendelkezésre áll.

(3) Az intézmények pénzellátása – a kiskincstári rendszer keretein belül –
a jóváhagyott elõirányzat-felhasználási tervük alapján történik. Kötele-
zettséget vállalni kizárólag a visszaigazolt és jóváhagyott elõirányzat-felhasz-
nálási terv alapján és mértékéig lehet, fedezet nélküli kötelezettségvállalásért
az intézmény vezetõjét a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerin-
ti felelõsség terheli.

(4) Az intézmények által kötött, pénzeszközök átvételére irányuló megál-
lapodásokat 1 millió Ft értékhatár fölött a Polgármesterrel ellenjegyeztetni
kell. Értékhatárra tekintet nélkül ellenjegyeztetni kell a megállapodást, ha az
átvételnek mûködési kiadási többlete van. Ha a kiadási többletet az intézmény
egyéb megtakarításból nem tudja fedezni, illetve többéves költségvetési ki-
hatása van a megállapodást a Képviselõ-testület hagyja jóvá.

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

a) év közben bevétel elmaradása esetén a költségvetési gazdálkodás biz-
tonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási elõirányzatokat át-
menetileg zároljon,

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

c) az érvényes közbeszerzési pályázat eredményét kihirdethesse akkor is,
ha a költségvetésben rendelkezésre álló fedezet kisebb, mint a nyertes pályá-
zó vállalási ára, a többletfedezet igény nem lehet több a vállalási ár 30%-nál,
és nem haladhatja meg a költségvetésben még rendelkezésre álló általános
tartalék 50%-át,

d) azon beruházási és felújítási feladatok esetében, ahol a feladatok végre-
hajtása átnyúlik a 2010. utáni évekre lefolytatható a közbeszerzési eljárás és
megtörténhet a kötelezettségvállalás az 5. és 6. sz. mellékleten feltüntetett
összegek erejéig,

e) az a), b), és c)pont szerinti intézkedések pénzügyi hatását a soron követ-
kezõ költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.

(6) Az Önkormányzat többletbevételét általános tartalékként kell kezelni.
Annak felhasználását az Önkormányzat Képviselõ-testületénél a Polgár-
mester kezdeményezi, felhasználásáról a Képviselõ-testület dönt. Az intéz-
mények a többletbevételeiket – a célra átvett pénzeszközök kivételével –
csak a Képviselõ-testület döntését követõen használhatják fel.

(7) A 2010. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott elõirányzatokat az
alábbiak szerint lehet módosítani:

a) Ha év közben az országgyûlés, a Kormány, illetve valamely költségveté-
si fejezet vagy állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelõirányza-
tot biztosít, akkor negyedévenként – az elsõ negyedév kivételével –, de leg-
késõbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító
szervhez történõ megküldésének határidejéig (február 28.), december 31-i
hatállyal a Polgármester rendeletmódosítási javaslattal köteles élni.

b) Az Ámr. 68. §-ában biztosított jogkörben eljárva a Polgármester és az in-
tézmények vezetõi saját hatáskörben az alábbiak szerint változtathatják meg
a Képviselõ-testület által jóváhagyott elõirányzatokat:

- a Polgármester a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó a
címrendben 1. és 5. pontban felsorolt szakfeladatokon belül és szakfeladatok
között átcsoportosítás hajthat végre, úgy, hogy az átcsoportosítás következ-
tében az összes kiadás nem növekedhet, és nem növelhetõ a személyi jutta-
tások jóváhagyott elõirányzata,

- a címrend 2. pontjában szereplõ elõirányzatok felett az átcsoportosítás
jogát a Népjóléti Bizottság gyakorolja

- a címrend 3. pontjában szereplõ elõirányzatok feletti átcsoportosítás jo-
gát a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság gyakorolja

- az intézmények vezetõi a jóváhagyott elõirányzatokon belül módosíthat-
ják elõirányzataikat a kiemelt elõirányzatok kivételével. A feladat elmaradás
miatti elõirányzat maradvány, valamint az élelmezési kiadások elõirányzat
maradványa nem csoportosítható át más elõirányzatra.

(8) A Környezetvédelmi Alap számlára befolyó pénzeszközöket a
16/2006. (VII. 14.) Kt. sz. rendelet elõírtak szerint kell kezelni és felhasználni,
és a felhasználásról tájékoztatást nyújtani.

(9) Valamennyi fõállású közalkalmazottat 2010. évre 189.000,- Ft bruttó
cafetéria juttatás illeti meg, a juttatások a 25%-os adóterhet viselõ, illetve
adómentes juttatásokból választhatók. A részmunkaidõben foglalkoztatotta-
kat idõarányos juttatás illeti meg.

(10) A Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozóját bruttó 396.800,- Ft
cafetéria juttatás illeti meg, a juttatások a 25%-os adóterhet viselõ, illetve
adómentes juttatásokból választhatók. A részmunkaidõben foglalkoztatotta-
kat idõarányos juttatás illeti meg.

(11) Az 5. § (9) és (10) bekezdésében rögzített cafetéria juttatáson túl va-
lamennyi intézmény és polgármesteri hivatali dolgozó után a munkáltatók
magánnyugdíj-pénztári befizetést teljesíthetnek -, amely a dolgozó alapil-
letményének 1,5%-a, minimum 1.500,- Ft - az ezt terhelõ 25%-os adó a
munkáltatót terheli.

6. §

Az általános- és céltartalékok felhasználása az alábbiak szerint történhet:
(1) Rendkívüli események, hatósági és bírósági kötelezések fedezetének

biztosításáról a Polgármester dönt, a döntésérõl a soron következõ képvise-
lõ-testületi ülésen köteles tájékoztatást nyújtani.

(2) A céltartalékok feletti átcsoportosítás jogát a Képviselõ-testület, a bi-
zottságok, a Polgármester és a Jegyzõ gyakorolja a 4. sz. mellékleten feltün-
tetettek szerint, a következõk figyelembe vételével:

q) Az intézmények tárgyi eszköz beszerzési keretének felhasználására – az
5. sz. melléklet szerinti összeg erejéig – az intézmények igényeit figyelembe
véve a Polgármester elõterjesztést készít és az ágazatilag illetékes bizottság
elé terjeszti 2010. március 31-ig.

r) Válságkezelõ csomag felhasználására vonatkozó javaslatot a Pol-
gármester 2010. március 31-ig a Képviselõ-testület elé terjeszti.

s) A Képviselõ-testület az Áht. 15/A. § (2) bek. alapján a támogatott szer-
vezetek és magánszemélyek részére nyújtott támogatási összegek esetében
200.000 Ft értékhatár alatt a közzétételt nem rendeli el. Ugyanazon szerve-
zet, illetve magánszemély esetében a 2009. évben nyújtott támogatásokat
egybe kell számolni.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott az éves költségvetést érintõ dönté-
sekrõl a Polgármester a soron következõ költségvetési rendeletmódosítás és
az éves beszámoló során tájékoztatja a testületet.

7. §

A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármester, hogy az átmenetileg sza-
bad pénzeszközöket – 100 millió Ft értékhatárig és 30 napon belüli lekötés
esetén – kamatozó betétben helyezze el a számlavezetõ pénzintézetnél, vagy
állampapírokat vásároljon. A 100 millió Ft feletti és 30 napon túli befekteté-
sekrõl átruházott hatáskörben a Pénzügyi Bizottság dönt.

A rendelet hatályba lépése

8. §

A rendelet 2010. február 26-án napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010.
január 1-tõl kell alkalmazni. A rendelet kihirdetésérõl a Jegyzõ gondoskodik.

**        **        **
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületé-
nek 3/2010. (II.26.) Kt. Rendelete az önkormányzati adóhatósági

ügyekben az elektronikus ügyintézésrõl és az elektronikusan
nem intézhetõ önkormányzati adóhatósági ügyek körének meg-

határozásáról

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee  aa  hheellyyii
öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó  11999900..  éévvii  LLXXVV..  ttöörrvvéénnyy  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  ÖÖttvv..))  1166..
§§  ((11))  bbeekkeezzddééssee,,  vvaallaammiinntt  aazz  aaddóózzááss  rreennddjjéérrõõll  sszzóóllóó  22000033..  éévvii  XXCCIIII..  ttöörrvvéénnyy
((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  AArrtt..))  117755..  §§  ((2244))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  kkaappootttt  ffeellhhaattaallmmaazzááss  aallaapp--
jjáánn  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  aaddóóhhaattóóssáággii  üüggyyeekkbbeenn  aazz  eelleekkttrroonniikkuuss  üüggyyiinnttéézzééssrrõõll
ééss  aazz  eelleekkttrroonniikkuussaann  nneemm  iinnttéézzhheettõõ  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  aaddóóhhaattóóssáággii  üüggyyeekk  kköö--
rréénneekk  mmeegghhaattáárroozzáássáárróóll  aa  kköövveettkkeezzõõ  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa..

1. §

A rendelet célja és hatálya

(1) A rendelet célja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) elektroni-
kus úton intézhetõ és elektronikus úton nem intézhetõ önkormányzati adóha-
tósági ügyek körének meghatározása.

(2) A rendelet hatálya az ügyfélre, az eljárás egyéb résztvevõire (e rende-
let alkalmazásában a továbbiakban együtt: ügyfél) és a hatóságra terjed ki.

2. §

Elektronikus úton is intézhetõ önkormányzati adóhatósági ügyek
(1) Gépjármûadó ügyben elektronikus úton is intézhetõ ügyek
a) a levelezési cím bejelentése,
b) a gépjármû tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentése,
c) adókötelezettséget érintõ változás bejelentése,
d) adófizetési kötelezettség szünetelésére irányuló kérelem bejelentése,
e) adómentesség, adókedvezmény igénybevételére irányuló kérelem be-

jelentése.
(2) Építményadó és telekadó ügyben elektronikus úton is intézhetõ ügyek
a) a bevallástétel,
b) levelezési cím bejelentése,
c) adókötelezettséget érintõ változás bejelentése.

3. §

Elektronikus úton nem intézhetõ önkormányzati adóhatósági ügyek
(1) A Polgármesteri Hivatalnál nem intézhetõ elektronikus úton
a) az adóigazolás kiállítása,

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleetteekk

Folytatás a  következõ oldalon  
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b) az adó és értékbizonyítvány kiállítása,
c) a túlfizetés visszautalása, átvezetése,
d) az Art. 133. §-ában foglalt részletfizetésre, fizetéshalasztásra irányuló

ügyek,
e) az Art. 134. §-ában foglalt adómérséklésre, adóelengedésre irányuló

ügyek,
f)  a végrehajtási ügyek.

4. §

Értelmezõ rendelkezések

Ügyfél: magánszemély adózó, valamint az adószámmal rendelkezõ adózó.

5. §

Hatályba lépés
(1) E rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba.

**        **        **
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-

testületének 4/2010. (II. 26.) Kt. Rendelete az építményadóról
szóló 22/1998. (XII. 22.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 

módosításáról

1. §

A Rend. 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az adó megállapítása és megfizetése)

„8. § (3) Az adózó a bevallási (bejelentési) kötelezettségét az adókötelezettség
keletkezését, változását vagy megszûnését követõ 15 napon belül teljesíti.”

2. §

Hatályba lépés
(1) E rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba.

**        **        **
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületé-
nek 5/2010. (II.26.) Kt. Rendelete a telekadóról szóló 29/1995.
(XII. 29.) Kt. Rendelet (a továbbiakban: Rend.) módosításáról

1. §

A Rend. 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az adó megállapítása és megfizetése)
„7. § (3) Az adózó a bevallási (bejelentési) kötelezettségét az adókötele-

zettség keletkezését, változását vagy megszûnését követõ 15 napon belül
teljesíti.”

2. §

Hatályba lépés

E rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba.

**        **        **
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testü-
letének 6/2010. (II.26.) Kt. Rendelete a fõvárosi közterületek

használatáról és a közterületek rendjérõl szóló, többször módosí-
tott 59/1995. (X. 20.) Fõv. Kgy. rendeletnek (továbbiakban: R.) a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló
közterületekre vonatkozó végrehajtásáról szóló 26/1995. (XII.

20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Vhr.) módosításáról

1. §

A fõvárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjérõl szóló, több-
ször módosított 59/1995. (X. 20.) Fõv. Kgy. rendeletnek (továbbiakban: R.) a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületekre
vonatkozó végrehajtásáról szóló, többször módosított 26/1995. (XII. 20.) Kt.
rendelete (továbbiakban: Vhr.) 3. § -a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatnak saját rendezvé-
nyeihez nem kell közterület-használati hozzájárulást kérnie.

(2) Nem szükséges közterület-használati hozzájárulás, de a használatot
írásban, legalább annak megkezdése elõtt 3 nappal, a c) pont esetében azzal
egyidejûleg, a Polgármester részére be kell jelenteni a következõ esetekben:

a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával
kapcsolatos munkák elvégzéséhez,

b) elektronikus hírközlési építmények, valamint közmûves berendezések,
illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez,

c) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges idõtartamot meg
nem haladó munkálatok elvégzéséhez.”

2. §

A Vhr. 4. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„e) egy éven belül, ismétlõdés esetén három éven belül annak, aki az I. ke-

rület közigazgatási területén engedély nélkül vagy attól eltérõen használt köz-
területet, és ezt a tényt a közterület-használat ellenõrzésére jogosult szervek
(szervezetek, személyek) megállapították, kivéve, ha az engedély nélküli
közterület-használati díjat befizette.”

3. §

A Vhr. 5/A. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a közterületi kitelepülést az ingatlanban mûködõ üzlet elõtti járdasza-

kaszra vagy a járdaszegély mellé helyezik el, a járda és az úttest között 0,50
méteres biztonsági sávot tartva. Ettõl eltérõ szabályokat az adott területre vo-
natkozó közterület-rendezési terv állapíthat meg.”

4. §

A Vhr. 5/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az árusítóhelyen csak a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltét-

eleirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében megjelölt

termékek forgalmazhatók, amelyek az alábbiak: napilap és hetilap; folyóirat;
könyv; levelezõlap; virág; léggömb; zöldség; gyümölcs; pattogatott kukorica;
fõtt kukorica; sült gesztenye; pirított tökmag; napraforgómag; földimogyoró;
egyéb magvak; vattacukor; cukorka; fagylalt; jégkrém; ásványvíz; üdítõital;
kávéital; nyers tej; büfétermék a szeszesital kivételével; sütõipari termékek;
elõrecsomagolt sütemények, édességek.”

5. §

A Vhr. 5/A. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„ott a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott, a szelektív hul-

ladékgyûjtésre alkalmas konténereket helyezik el, amelyeknek rendszeres
ürítése, karbantartása megoldott,”

6. §

A Vhr. 5/B. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Zene- és mûsorszolgáltatást végezni a közterületi kitelepüléseken csak

délelõtt 10 és este 22 óra között, a Budapest I. Kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló
31/2004. (XI. 10.) Kt. rendeletében elõírt feltételek betartása mellett, a
Polgármester külön engedélyével lehet.”

7. §

A Vhr. 6. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet e rendelet 3. és 4.

melléklete szerinti formanyomtatványon, az azokban felsorolt mellékletek
csatolásával együtt, vagy valamennyi, a 3. és 4. mellékletben felsorolt adatot
és mellékletet tartalmazó kérelemmel lehet benyújtani. A rendszeresített
nyomtatványon elõterjesztett kérelemmel azonos értékû, ha a közterület-
használatra vonatkozó iratot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
honlapján közzétett kérelem nyomtatványon tölti ki, és a kinyomtatott iratot
aláírva nyújtja be az Önkormányzathoz.”

8. §

A Vhr. 7. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és ki-
egészül d), e) és f) ponttal.

„c) Az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi árusítás céljára közterület
használati hozzájárulás húsvétot, karácsonyt megelõzõ 20 napra, március 15-
én, május 1-jén, a nemzetközi gyermeknapon (május utolsó vasárnapja),
pünkösd napján, október 23-án, mindenszentekkor, és az azokat megelõzõ
két napra, augusztus 20-án és újév napján és az azokat megelõzõ öt napra,
továbbá a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, illetve a Fõvárosi Ön-
kormányzat által szervezett rendezvények napjára adható.

d) Húsvétkor, karácsonykor és szilveszterkor, valamint az azt megelõzõ 20
napban az 5/A § (3) bekezdésben megjelölt termékeken túl, az ünnephez és
az alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggõ termékek, továb-
bá nemesfémbõl készült ékszerek, díszmûáruk és egyéb tárgyak forgalmaz-
hatók

e) A szeptember elsõ hétvégéjén megtartott Magyar Könyv és Magyar
Nyelv Ünnepén az 5/A § (3) bekezdésben megjelölt termékeken túl, valamint
az azt megelõzõ 20 napban az  ünnephez és az alkalomhoz kapcsolódó helyi
hagyománnyal összefüggõ termékek, továbbá nemesfémbõl készült éksze-
rek, díszmûáruk és egyéb tárgyak forgalmazhatók.”

(f) Közterület - használati hozzájárulást 
- kizárólag árusítás esetén - a Városfejlesztési és Környezetvédelmi

Bizottság véleményének ismeretében - a Polgármester ad, 
- nem árusítással (értékesítéssel) összefüggõ közterület használat esetén

a Polgármester ad,
- árusítással is összefüggõ közterület-használat esetén - több kérelmezõ

esetében - a Jegyzõ jelenlétében megtartott sorsolás nyertese kap, egy kérel-
mezõ esetében a Polgármester ad.”

9. §

A Vhr. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közterület-használati hozzájárulás az 1. melléklet a/2. díjtételében

szereplõ épületrészek, továbbá az üzemanyagtöltõ állomás közterület-hasz-
nálatának kivételével legfeljebb egy évre adható, de az elõírt feltételek fenn-
állása esetén újabb egy esztendõre meghosszabbítható.

A pavilonok és a pavilon jellegû építmények, valamint az 1. melléklet a/2,
a/4 és i/1 díjtételében szereplõ épületrészek, továbbá a melléklet ó díjtétel-
ében szereplõ hajók, úszómûvek kikötéséhez és mûködéséhez szükséges
rakpart használat esetében a közterület-használati hozzájárulás idõtartama
legfeljebb öt év lehet, amely további öt évre meghosszabbítható”

10. §

A Vhr. 11. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„d) az Önkormányzat megbízásából a közterületen végzett fenntartó, javí-

tó és építõ munkálatokért, az Önkormányzat intézménye feladatkörében, il-
letve az Önkormányzat érdekében folytatott közterület-használatát”

11. §

A Vhr. 11. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„g) az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóépületnek minõsülõ épületek fel-

újítási munkálataihoz szükséges közterület-használatért a kivitelezés meg-
kezdésétõl számított két hónapig, az épület homlokzata elõtti hosszban, a jár-
da teljes szélességében, de legfeljebb két méter szélességben.”

12. §

A Vhr. 15/A. § 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. Reklámtevékenység: bármilyen reklámhordozó elhelyezése, illetve

mûködtetése. Ilyennek minõsül különösen a napellenzõn, esõvédõ szerkeze-
teken, berendezési tárgyakon, korlátokon, világító testeken, egyéb felülete-
ken elhelyezett feliratok, ábrák, logók, stb. Reklám tevékenységnek minõsül
továbbá a hangos reklám, a falra vetített kép, szórólapok osztogatása a hely-
színen, képernyõn megjelenített hirdetés. Nem minõsül reklámtevékenység-
nek a cégér jellegû feliratok elhelyezése, az adott vendéglátóegység, üzlet,
stb. nevének feliraton való szerepeltetése.”

13. §

A Vhr. 15/A. § 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. Zene - és mûsorszolgáltatás: ilyennek minõsül az élõzene, beleértve az

instrumentális zenét is, továbbá valamely mûsorszóró állomás közvetítése,
bármely hang- vagy képrögzítõ készülékrõl vagy berendezésrõl (magnó, CD
és DVD lejátszó,televízió stb.) történõ zene- és mûsorközvetítés.”

14. §

A Vhr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

15. §

A Vhr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

16. §

A Vhr. 4. melléklete törlésre kerül, az 5. melléklet számozása 4. mellékletre
módosul.

17. §

Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba.
(2) E rendeletet a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

**        **        **
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-

testületének 7/2010. (II. 26.) Kt. Rendelete a Budavári Önkor-
mányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeirõl szóló 4/1994. (III. 17.) 

Kt. rendelet módosításáról

1. §

A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 4/1994. (III. 17.) Kt. rendelet (továb-
biakban: R.) 27. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A szociális lakbér mértéke:

a) összkomfortos lakás esetén 220,-Ft/m2/hó+ÁFA
b) komfortos lakás esetén 175,-Ft/m2/hó+ÁFA
c) félkomfortos lakás esetén 076,-Ft/m2/hó+ÁFA
d) komfort nélküli lakás esetén 058,-Ft/m2/hó+ÁFA
e) szükséglakás esetén 046,-Ft/m2/hó+ÁFA.”

2. §

A R. 27. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(8) A költségelvû lakbér mértéke:

a) összkomfortos lakás esetén 369,-Ft/m2/hó+ÁFA
b) komfortos lakás esetén 369,-Ft/m2/hó+ÁFA
c) félkomfortos lakás esetén 217,-Ft/m2/hó+ÁFA
d) komfort nélküli lakás esetén 143,-Ft/m2/hó+ÁFA
e) szükséglakás esetén 092,-Ft/m2/hó+ÁFA.”

3. §

Ez a rendelet 2010. február 26-án lép hatályba azzal, hogy az így megállapí-
tott bérleti díjakat 2010. április 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Deák Ferenc                                     dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ                                                                 polgármester 

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleetteekk

A mellékletek megtekinthetõk a www.budavar.hu weboldalon illetve az ügyfélszolgálati irodákban. 

Folytatás az elõzõ oldalról

Tájékoztató a helyi adók és a gépjármûadó fizetésérõl
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2010. január 1. napjától a gépjármûadó mértéke 15 %-
al, a helyi építményadó és telekadó mértéke, pedig a 2008. évi inflációs rátához mérten,
6,1 %-al emelkedett. A fenti változások miatt 2010. évben az adó megállapításáról min-
den gépjármû, építmény és telek esetében az önkormányzati adóhatóság határozatot hoz,
melyeket az adószámla értesítõkkel együtt várhatóan 2010 márciusában kapnak kézhez
az adózók. Ennek megfelelõen az adó elsõ félévre esõ részének befizetési határideje a ha-
tározat jogerõre emelkedésétõl számított 15 nap, (legkésõbb 2010. április 15.), a második
félévi határidõ 2010. szeptember 15.

A jogszabályi kötöttségekre figyelemmel az adóhatósági határozatokat ajánlott tértive-
vényes küldeményként kell kézbesíteni. Emiatt elõfordul, hogy a postán kell a küldemény át-
vétele érdekében sorban állni. A kellemetlenségekért elnézést kérünk, de sajnos csak ily
módon tudunk eleget tenni az eljárási törvényben foglaltaknak.

A készpénzes befizetésen túl lehetõség van banki úton történõ befizetésre - internetes,
mobil telefonos szolgáltatás igénybevételével - ez esetben felhívjuk a figyelmet a pontos be-
fizetõ azonosító feltüntetésére.

Amennyiben az adófizetési kötelezettségrõl nem értesültek, akkor kérjük, hogy ezt jelez-
zék az Adóügyi Csoportnál telefonon, vagy személyesen ügyfélfogadási idõben. Befizetési
csekkek az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáin (Kapisztrán tér 1., Attila út 12., Iskola u.
16.) is beszerezhetõek. 

A folyószámla értesítõvel kapcsolatos kérdések, észrevételek esetén az Ügyfélszolgálati
Irodák valamint az Adóügyi Csoport dolgozói készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére. 

Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoport 

Köszönet az 1%-ért 
A Tabánért Alapítvány 2009 évben a személyi jövedelemadó 1
százalékából 55 ezer forintot kapott. A pénzt a Tabáni
Spartacus SKE támogatására, kulturális anyagok készítésére,
valamint programok szervezésére fordítottunk. Kérjük továb-
bi támogatásukat a személyi jövedelemadó 1 százaléka segít-
ségével az alábbi adószámra: 18085284-1-41.

Köszönet a támogatásért
A Kosztolányi Dezsõ Gimnázium pedagógusai köszönetüket
fejezik ki mindazoknak, akik az iskola Attila alapítványát támo-
gatták (adószám:19675864-1-41) a 2008. évi jövedelemadó-
juk 1 százalékával. Az összegyûlt 989 140 forintot az alapító
okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységeknek meg-
felelõen használják fel, tehát tanulmányi kirándulásokra, ide-
gen nyelvi csereprogramokra, a szociálisan rászoruló gyerme-
kek támogatására, jutalomkönyvek vásárlására, a szabadidõ
tartalmas eltöltésére és az egészséges életmódra nevelés ren-
dezvényeire.                                  Attila Alapítvány Kuratóriuma 
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IInnggaattllaann

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

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

BBeellvváárroossii 35m2-es parkra nézõ, nagy erkélyes garzon
öröklakást, pénzt, szeretõ gondoskodással járó eltertást kí-
nálok Vári lakásért cserébe. Kun Antikvárium, telefon: 0620-
971-7297.

EEllttaarrttáássii vagy életjáradéki szerzõdést kötne értelmiségi
házaspár gyermekük részére lakásért. Telefon: 0670-586-
8116 vagy 326-5293 esténként.

II..  AAttttiillaa úton 2,5 szoba-hallos, 94 m2-es lakás tulajdonostól
eladó. 2. emelet, hívólift, cirkófûtéses, 2 erkély, pince, belsõ
kert. Telefon: 0620-973-7550.

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

NNaaggyykkoovvááccssii hegyvidéken 740 négyzetméteres, teraszo-
sított építési telek eladó. Víz, csatorna bevezetve, panoráma
is van. Telekméret: 30x25 m. Telefon: 0620-211-2995.

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne megbízható, német/magyar
család gyermekük részére, idõs hölgy/úr belvárosi vagy budai
lakásáért. Telefon: 0630-219-5448.

KKiiaaddóó!!  Hosszú távra I. kerületi, Kapucinus utcai, fûtött te-
remgarázsom 1 gépkocsi részére, azonnali beállással! Érdek-
lõdni lehet a 0620-9442-592 telefonszámon.

VVáárrii lakos fiatal pár keres 80-100 négyzetméter körüli,
nem magasföldszinti, Tóth Árpád sétányra vagy Duna felé né-
zõ, önkormányzati vagy öröklakást. Telefon: 0630-992-
1651.

DDéélliinnééll Várra panorámás 6. 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.

II..  BBuuddáánn, a Batthyány utcában 52 négyzetméteres, kétszo-
bás, különbejárati, belsõ kertre nézõ lakás, bútorozatlanul,
hosszú távra, tulajdonostól kiadó. Telefon: 0630-9485-941.

II..  BBuuddaaii Várban az Országház utcában 43 m2-es, 1 szoba
étkezõs, felújított, cirkófûtéses, hangulatos önkormányzati la-
kás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 12 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-2136, 0630-964-7065. 

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.

II..  GGeelllléérrtthheeggyyeenn felújított társasházban lévõ 50 m2-es, 1,5
szobás, összkomfortos, cirkófûtéses öröklakás 50 m2-es tetõ-
térbeépítési lehetõséggel eladó. Irányár: 25 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630-488-1933. 

II..  KKoosscciiuusszzkkóó Tádé utcai lakásunk eladó. 86 négyzetméte-
res, három szobás, földszinti, világos, kertkapcsolattal.
Különösen kisgyermekes családoknak ajánljuk. Irányár: 20,5
millió Ft. Azonnal költözhetõ! Telefon: 0630-335-8999. 

II..  BBuuddáánn a Batthyány téren felújított, reprezentatív épület-
ben, Dunai-panorámás II. emeleti 47 m2-es, egyedi gázfûté-
ses, jó állapotú önkormányzati lakás bérleti joga átadó.
Csereirányár: 11,8 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-
964-7065. 

XXII..  GGeelllléérrtthheeggyyeenn 9 lakásos kertes társasházban lévõ kör-
panorámás, azonnal beköltözhetõ, 75 m2-es, legfelsõ lakó-
szinten lévõ, 3,5 szoba hallos, erkélyes, cirkófûtéses örökla-
kás eladó. Irányár: 46,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630-488-1933. 

IIII..  HHûûvvöössvvööllggyyii úton 2 lakásos kertes patinás villaépület I.
emeletén lévõ 125 m2-es 3,5 szoba hallos, teraszos, reprezen-
tatív, összkomfortos, felújítandó villalakás (elvi tetõtérbeépí-
tési lehetõséggel) eladó. Irányár: 51,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630-488-1933. 

II..  BBuuddáánn a Donáti utcában I. emeleti, igényesen felújított,
klasszikus polgári jellegû, 98 m2-es, 2,5 szobás, nagy étkezõ
konyhás, cirkófûtéses öröklakás eladó. Irányár: 36 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630-488-2203.

II..  BBuuddáánn  - a Budai Vár vonzáskörzetében 28 m2-es, 1 szo-
bás + 10 m2 galériás, konyha, fürdõszoba, elõszoba kialakítá-
sú, felújított, egyedi gázfûtéses önkormányzati lakás bérleti
joga átadó. Csereirányár: 7 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630-964-7065.

II..  BBuuddaaii  Várban 4 lakásos patinás épületben I. emeleti, 30
m2 terasszal kialakított, 57 m2-es, 2 szobás, felújított, napfé-
nyes lakás örökbérleti joga (elvi tetõtérbeépítési lehetõség-
gel) átadó. Csereirányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630-964-7065.

II..  BBuuddáánn a Vizivárosban, a Duna-part közelében a
Batthyány utcában reprezentatív, felújított, 100 m2-es, pol-
gári belméretû, 3 szoba + hallos összkomfortos, azonnal be-
költözhetõ öröklakás eladó. Irányár: 33,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-2136, 0630-964-7065.

II..  BBuuddáánn az Attila úton karbantartott társasház II. emeletén
lévõ 90 m2-es felújított, 3,5 szobás, világos, egyedi gázfûté-
ses, erkélyes öröklakás eladó. Irányár: 25 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630-488-2203. 

EEllaaddóó a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén, a Bala-
tontól 3 kilóméterre, szép panorámájú, jó minõségû szõlõ
pince-présházzal 2 önálló hrsz.-on, melyre még egy 90 négy-
zetméteres alapterületû épület építhetõ. Villany az épület-
ben. Telefon: 0630-992-1651.

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

LLééppccssõõhháázzttaakkaarrííttáásstt, gondnokságot vállal I. kerületi,
számlaképes, referenciával rendelkezõ, családos, fiatalem-
ber. Tel.: 06-30-670-0258.

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

NNaappii takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást vállalok,
festés utánit is. Telefon: 0670-210-3992.

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

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

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

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

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

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

VVíízzsszzeerreellééss, fürdõszobák, wc-k felújítása, javítása, szerel-
vények cseréje, felszerelése, anyagbeszerzéssel is. Telefon:
0630-447-3603.

AAddááss--vvéétteell

ÖÖttvveenneess--hatvanas évek bútorait, dísztárgyait és régiséget
vásárolok. Rédai Ádám magángyûjtõ. Telefon: 0630-207-
1600.

GGoommbbffooccii--gyûjtõ vásárolna gombfocikat az 50-es, 60-as
és 70-es évekbõl. Egy-két darab is érdekel. Telefon: 0620-
516-7094

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

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.

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

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

VVeeggyyeess

GGoonnddjjáátt viselném idõs Budavári lakosnak. Telefon: 0630-
430-0606.

BBíírróóssáággii gyakorlattal és számítógépes ismeretekkel ren-
delkezõ hölgy állást keres. Adminisztratív feladatok ellátását
is vállalja. Telefon: 0670-949-1226.

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

TTáárrsskkeerreessééss

CCRROONNOOSS-belbudai társkeresõ klub. Megbízható, diszkrét,
teljeskörû szolgáltatások. Segítünk társat találni! Telefon: 78-
78-387, 0620-291-3739. 

Hirdessen a Várnegyedben!

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhóósszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!
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Ingatlan

VÁRNEGYED
A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

Társkeresõ

Egészség

VegyesSzolgáltatás

Adás-vétel

Oktatás

KKÖÖNNYYVVEELLÉÉSS,,

AADDÓÓTTAANNÁÁCCSSAADDÁÁSS,,

AADDÓÓBBEEVVAALLLLÁÁSS
KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS..

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

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

Ha nem kapja a Várnegyed
újságot, értesítse a terjesztõt!

Telefon: 06-20-467-9352

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! 

AAkkcciióóss  aajjáánnllaatt  aa
SSZZÉÉNNAA  TTÉÉRR  PPAATTIIKKÁÁTTÓÓLL!!

(1015, Budapest, Széna tér 1/a. 
Telefon: 202-1582. ) 

RReevvaalliidd  kkaappsszzuullaa  ((9900xx))::  
5400 Ft é44330000  FFtt..

NNaaiillnneerr  kköörröömmggoommbbaa  eelllleennii  ssttiifftt  ((44mmll))::
4855 Ft é33990000  FFtt..

DDrr..  TThheeiissss  LLáánnddzzssááss  úúttiiffûû  sszziirruupp  ((225500mmll))::    
2315 Ft é22000000  FFtt..

DDrr..  TThheeiissss  EEcchhiinnaacceeaa  ccsseepppp  ((5500mmll))::  
1500 Ft é11220000  FFtt..

LLaaccaalluutt  AAkkttiivv  ffooggkkrréémm  ((7755mmll))::  
885 Ft é669900  FFtt..

BBiiooddeerrmmaa  AAttooddeerrmm  tteessttááppoollóó  kkrréémm
550000mmll++550000mmll  aajjáánnddéékk..

MMiinnddeenn  33999999  FFtt  ffeelleettttii  VViicchhyy  vváássáárrllááss  eesseettéénn
VViicchhyy  EEsssseennttiiaall  ttuussffüürrddõõtt  ((220000mmll))  
aadduunnkk  aajjáánnddéékkbbaa  aa  kkéésszzlleett  eerreejjééiigg!!  

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg  88..0000--2200..0000  óórrááiigg,,
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