
Kedvezményeket kaphatnak majd az itt élõk
a helyi üzletekben, szolgáltatóegységekben az
I. Kerület Kártyával, amelynek bevezetésérõl
június 23-án tartott ülésén hozott döntést a
képviselõ-testület. Az étkeztetés díjainak
csökkentésérõl, mûfordítói díj alapításáról és
a Varsó belvárosával kötendõ testvérvárosi
szerzõdés aláírásáról is határozott az önkor-
mányzat.

I. Kerület Kártya bevezetésérõl döntött a Buda-
vári Önkormányzat. A névre szóló kártyát min-
den I. kerületi lakos igényelheti majd, aki szeret-
ne a programhoz csatlakozó elfogadóhelyeken
kedvezménnyel vásárolni. A kártyával nem csak a
vásárlók, hanem az eladók is jól járhatnak, hiszen
felélénkülhet termékeik, szolgáltatásaik iránt a
kereslet, s így bevételeik is növekedhetnek. Az
önkormányzat a program beindításán túl azzal já-
rulna hozzá az I. Kerület Kártyák sikeréhez, hogy
a kártyatulajdonosoknak kedvezményes belépést
kínálna fizetõs rendezvényeire, valamint a Ha-
lászbástyára.

Az elõzetes hatásvizsgálat eredménye azt mutat-
ta, hogy a vásárlói kártya iránt valós igény mutat-
kozik mind a kerület lakói, mind a kereskedelmi,
vendéglátó, szolgáltató vállalkozások és egyes kul-
turális intézmények részérõl. A program ugyan-
úgy segítséget jelenthet az itt élõk számára, mint a
kerületi vállalkozásoknak, melyek többsége a je-
lenlegi gazdasági helyzetben nagyon nehezen tud
megélni. Az együttmûködésre építõ rendszer to-
vábbi elõnye, hogy erõsítheti a közösséget, a lokál-
patriotizmust.

Az I. Kerület Kártyát jövõre, a bevezetés évében
térítésmentesen lehetne igényelni, ezt követõen
csak a bekerülési költséget, illetve háromévente
az újraérvényesítési díjat kellene megfizetni a ké-
relmezõknek. A névre szóló plasztikkártyákat az
önkormányzat fogja legyártatni és eljuttatni az
igénylõkhöz. A kártyaprogram indulásának idõ-
pontjáról, valamint a kerületi vállalkozók által
nyújtott kedvezmények jellegérõl, mértékérõl az
önkormányzat a késõbbiekben részletesen tájé-
koztatni fogja a kerületben élõket.

Csökkennek az étkeztetés díjai

Csökkentette az önkormányzat az étkeztetés díja-
it. A gondozási központokban biztosított, hely-
ben fogyasztott normál és diétás ebéd díja 520-ról
450 forintra, míg a kiszállított étel díja 640-rõl
563 forintra csökken. A hétvégi meleg csomagolt
ételért szintén valamivel kevesebbet, 520 helyett
500 forintot kell fizetni, ugyanakkor a hétvégi hi-
deg csomagolt étel díja harminc forinttal, 470-rõl
500 forintra emelkedik. A házi segítségnyújtás dí-
jai kis mértékben emelkednek: a gondozási óra-
díj 670-rõl 700 forintra, a várakozási óradíj 300-
ról 360 forintra, a szállítási kilométerdíj pedig
110-rõl 120 forintra változik. A jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás intézményi térítési díja (30
Ft/nap/készülék) nem változik, és marad az idõ-
sek nappali ellátásának 0 Ft/nap térítési díja is. A
csökkenõ étkeztetési díjak visszamenõlegesen,

már június 1-jétõl hatályba lépnek (a térítési díjak
különbözetét a következõ befizetésnél fogják jó-
váírni), míg a megemelt díjakat csak július 1-jétõl
kell alkalmazni.

Új testvérváros

„Régi terve az önkormányzatnak, hogy a közép-
európai országok fõvárosainak történelmi köz-
pontjaival szorosabb együttmûködést alakítson
ki. Így Bécs és Prága I. kerülete után Varsó belvá-
rosa, Ródmieœcie kerületével is testvérvárosi
kapcsolatot létesítünk” – mondta el a kerület
polgármestere, aki egy delegációval augusztus
11-14. között látogat el a lengyel fõvárosba, hogy
– a varsói felkelés 67. évfordulója alkalmából tar-
tandó megemlékezésen való részvétel mellett –
aláírja Ródmieœcie kerületével a testvérvárosi
szerzõdést. (Folytatás a 3. oldalon)
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Egészségügyi és szociális 
dolgozókat jutalmaztak
A szokásoknak megfelelõen idén is a Semmel-
weis nap elõestéjén köszöntötte az egészség-
ügyben és a szociális szférában dolgozó kerü-
leti szakembereket az önkormányzat. Az ün-
nepségen került sor a Budavári Semmelweis-
díjak, valamint a polgármesteri dicséretek át-
adására.

Budavári Urban Dance
A 2010/11-es tanévben az underground tánckul-
túra egyik legkiválóbb hazai képviselõje tartott
foglalkozásokat a BEM6 mûvelõdési központ-
ban. A modern irányzatok mellett a ’70-es évek
zenéibõl is szívesen merítõ Urban Dance tánc-
együttessel az augusztusi nyárbúcsúztatón is-
mét találkozhat a kerület közönsége. 

Magyar Virtuózok 
a Mátyás-templomban
Néhány hete régi hagyományt elevenítettek
fel a hazai koncertéletben. A Budavári Nagy-
boldogasszony templom ismét megnyitotta
kapuját a zenekedvelõ közönség elõtt. Szent-
helyi Miklós Kossuth- és Liszt-díjas hegedû-
mûvész és az általa alapított Magyar Virtu-
ózok kamarazenekar újra rendszeresen várja
a közönséget e gyönyörû környezetben. A
koncertsorozatról Szenthelyi Miklóssal be-
szélgettünk.
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Várhatóan július utolsó hetében érkezik Budavárra az a Chopin-szobor, amely Varsó ajándéka. Az I. kerület egy Liszt-szobrot
ajándékoz cserébe a lengyel fõvárosnak. Mint arról már beszámoltunk, Liszt Ferenc szobra megtekinthetõ a Városházán (képün-
kön). Július végén - augusztus elején pedig a két zeneszerzõ szobra együtt lesz látható az aulában. A lengyel-magyar kölcsönös
szoborállítás annak a folyamatnak a része, hogy Budavár és Varsó I. kerülete testvérvárosi kapcsolatot létesít augusztusban.

Hirdetésfelvétel legközelebb 2011. augusztus 15-tõl 17-ig hétfõtõl szerdáig 10-tõl 15 óráig lesz.

Lapunk következõ száma 2011. augusztus 19-én, pénteken jelenik meg!

Nyár végéig teljesen megújul a Budavári Általá-
nos Iskola energetikai rendszere. Az európai uni-
ós pályázati támogatás felhasználásával meg-
valósuló beruházás keretében kicserélik az épület
ablakait, leszigetelik a homlokzati falakat, vala-
mint szabályozhatóvá teszik a központi fûtés-
rendszert. 

Kiemelt figyelmet fordít a kerületi fenntartású közin-
tézmények energiahatékonyságának növelésére az
önkormányzat. Ennek jegyében a közelmúltban szá-
mos beruházás valósult meg, mások mellett nemrégi-
ben fejezõdött be a Lisznyai iskola tetõterének és
homlokzatainak utólagos hõszigetelése, melynek kö-
szönhetõen közel harminc százalékkal csökken az
épület fûtõenergia igénye.

A kerületi zöldprogram folytatásaként júniusban
megkezdõdött a Budavári Általános Iskola teljes kö-
rû energetikai korszerûsítése. A fejlesztésre azért van
szükség, mert az 1966-ban épült iskola fûtésköltsége
a szigeteletlen falak és a rossz ablakok miatt egyre elvi-
selhetetlenebb terheket ró az önkormányzatra. A

költségek 76 százalékát, mintegy 107 millió forintot
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és
Energia Operatív Programhoz (KEOP) benyújtott
pályázati támogatásból finanszírozzák. Megvalósul az
épület teljes energetikai felújítása, a homlokzaton a
vakolatot a falazatig visszabontják, majd nyolc-tíz cen-
timéter vastag hõszigetelõ anyaggal vonják be. Ás-
ványgyapot burkolatot kap a Tárnok utca felõli épü-
letrészben a födémszerkezet, míg a régi ablakokat fo-
kozottan hõtartó, a mûemléki elõírásoknak megfele-
lõ fából készült nyílászárókra cserélik. 

Modernizálják az épületgépészetet is, a 208 radiá-
tort vandálbiztos, szabályozható termo szelepekkel
látják el. Újdonság az a légcsatorna rendszer is, amely
folyamatosan forgatja a meleg levegõt a tornaterem-
ben. A munkálatok június közepén kezdõdtek el és
egészen augusztus végéig tartanak. Ez idõ alatt az isko-
la elõtti járdaszakaszt több alkalommal lezárják a gya-
logosforgalom elõl. A fejlesztésnek köszönhetõen az
épület fûtési költsége 30-40 százalékkal csökken, ez-
zel a Budavári Általános Iskola lesz az energetikai
szempontból legzöldebb közintézmény a kerületben.  

Idõszakosan lezárják az épület elõtti járdaszakaszt

Megkezdõdött a Budavári iskola  korszerûsítése

Emléknap a diadal
évfordulóján 

Az Országgyûlés július 4-én fogadta el azt a ja-
vaslatot, amelyben mások mellett Nagy Gá-
bor Tamás képviselõ kezdeményezte, hogy jú-
lius 22-t, a nándorfehérvári diadal évfordulóját
nyilvánítsák nemzeti emléknappá. 

A Budavári Önkormányzat eddig is minden
évben megemlékezett az évfordulóról. Idén jú-
lius 22-én 12.00 órakor Hunyadi János szobrá-
nál (Hunyadi út-Szabó Ilonka utca torkolata),
majd 13.00 órakor Kapisztrán János szobránál
(Kapisztrán tér) tartunk ünnepélyes megemlé-
kezést. 

Az 555. évfordulón emlékezzünk együtt
Nándorfehérvár hõseire!



A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 13/2011. (VI. 23.) ön-
kormányzati rendelete A Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének 3/2006. (II.16.) Kt.
rendeletének módosítása a Budavári helyi elis-
merõ cím és kitüntetés alapításáról, adományo-
zásuk rendjérõl

AA  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  aa
BBuuddaavváárrii  hheellyyii  eelliissmmeerrõõ  ccíímm  ééss  kkiittüünntteettééss  aallaappííttáássáárróóll,,
aaddoommáánnyyoozzáássuukk  rreennddjjéérrõõll  sszzóóllóó  33//22000066  ((IIII..  1166..))  KKtt..  rreenn--
ddeelleettee  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReennddeelleett))  aa  kköövveettkkeezzõõkk  sszzeerriinntt
mmóóddoossuull::

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1.§
A Rendelet 1. § (1) bekezdésében az elismerõ címek fel-
sorolása kiegészül a következõk szerint: „A Budavári Ön-
kormányzat Képviselõ-testülete az alábbi elismerõ címe-
ket (kitüntetéseket) adományozhatja:

a) A „Budavár Díszpolgára” kitüntetõ cím 
b) A „Budavárért Emlékérem” kitüntetés 
c) A „Budavári Virág Benedek Díj” kitüntetõ cím
d) A „Budavári Semmelweis Ignác Díj” kitüntetõ cím
e) A „Budavári Tóth Árpád Mûfordítói Díj.”

2. §
A Rendelet kiegészül egy új fejezettel, a következõk szerint:

„VI. Fejezet
A „Budavári Tóth Árpád Mûfordítói Díj”

15.§
(1) A „Budavári Tóth Árpád Mûfordítói Díj” azoknak a
mûfordítóknak adományozható, akik a díj átadását meg-
elõzõ két esztendõben mûfordítói tevékenységükkel
gazdagították a magyar kultúrát, vagy hozzájárultak ah-
hoz, hogy a magyar kultúrát nemzetközi szinten is megis-
merjék.

(2) Minden esztendõben egy díj adományozható.  
(3) A kitüntetés adományozására a Rendelet 1. § (1)

bekezdés a-c pontjaiban felsoroltak mellett a Magyar Író-
szövetség, a Mûfordítók Egyesülete, a Magyar Alko-
tómûvészek Országos Egyesülete és a Janus Pannonius
Irodalmi Társaság is tehet javaslatot.

(4) A beérkezett ajánlásokat a (3) bekezdésben felso-
rolt szakmai szervezetek véleményezik. 

(5) A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden
év június 30. 

(6) A kitüntetéssel oklevél és 2000 Euro, vagy annak
megfelelõ forint pénzjutalom jár. 

(7) A díjat a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe
a Budai Várban címû kulturális rendezvényen kell átadni. 

Záró rendelkezés
3. §

(1) E rendelet 2011. június 23-án lép hatályba, a ha-
tályba lépését követõ napon hatályát veszti.

**          **          **
Budapest Fõváros I. Kerület Budavári Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének 15/2011.(VI.
24.) Önkormányzati rendelete az I. Kerület Kár-
tyáról

BBuuddaappeesstt  FFõõvváárrooss  II..  KKeerrüülleettii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--
tteessttüülleettee  aazz  AAllkkoottmmáánnyy  3322..  cciikkkk  ((11))  --  ((33))  bbeekkeezzddéésséébbeenn
mmeegghhaattáárroozzootttt  eerreeddeettii  jjooggaallkkoottóóii  hhaattáásskköörréébbeenn,,  aa  hheellyyii
öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó  11999900..  éévvii  LLXXVV..  ttöörrvvéénnyy  1166..  §§
((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn,,  vvaallaammiinntt  aa  sszzaabbáállyysséérrttéésseekkrrõõll  sszzóóllóó
11999999..  éévvii  LLXXIIXX..  ttöörrvvéénnyy  11..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  mmeeggáállllaappíí--
ttootttt  ffeellhhaattaallmmaazzááss  aallaappjjáánn,,  aazz  AAllkkoottmmáánnyy  4444//AA  §§  ((11))  bbee--
kkeezzddééss  aa))  ppoonnttjjáábbaann  mmeegghhaattáárroozzootttt  ffeellaaddaattkköörréébbeenn  eell--
jjáárrvvaa  aa  kköövveettkkeezzõõkkeett  rreennddeellii  eell::

A rendelet célja
1. §

E rendelet célja Budapest I. Kerület Budavári Önkor-
mányzat (továbbiakban: Önkormányzat) által bevezetett
I. Kerület Kártya rendszer mûködési feltételeinek és
igénybevételi rendjének megállapítása.

A rendelet hatálya
2. §

A rendelet hatálya az Önkormányzat illetékességi terüle-
tén lakcímnyilvántartás szerinti állandó lakócímmel ren-
delkezõ természetes személyekre és a www.budavar.hu
honlapon felsorolt elfogadóhelyekre terjed ki. 

Értelmezõ rendelkezések
3. §

E rendelet alkalmazásában
a) Kibocsátó: Budapest I. kerület Budavári Önkor-

mányzat.
b) Kerület Kártya: I. Kerület Kártya felirattal és az

Kibocsátó címerével ellátott, a Kibocsátó által kiadott és
névre szóló kártya (továbbiakban: Kártya).

c) természetes személyazonosító adat: az érintett sze-
mély családi és utóneve(i), születési családi és utóneve(i),
neme, születési helye és ideje, anyja születési családi és
utóneve(i), állampolgársága, (a továbbiakban együtt:
személyazonosító adat),

d) kártyabirtokos: az a természetes személy, aki a kár-
tyadíj megfizetésével vagy egyéb érvényes jogcímen bir-
tokába került, saját nevére szóló érvényes Kártyával ren-
delkezik,

e) elfogadó partner: a Kibocsátó azon partnere, amely
a Kártyára kedvezmény(eke)t biztosít és a Kibocsátóval
jelen rendeletben foglaltak szerinti szerzõdést köt,

f) elfogadó hely: az Elfogadó Partner regisztrációja
alapján a Kibocsátó által megjelölt,  az I. Kerület Kártyát

elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgál-
tató egység),

g) öregségi nyugdíjkorhatár: az öregségi teljes nyugdíj-
ra való jogosultság feltételeként, a mindenkori külön jog-
szabályokban meghatározott életkor,

h) regisztrált kedvezmény: az Elfogadó Partner által –
az Elfogadóhely regisztrációja alkalmával, jelen rendelet
alapján – vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes I. Ke-
rület Kártyával rendelkezõ és azt felmutató kártyabirto-
kosok részére az áru vásárlása vagy a szolgáltatás igény-
bevétele alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából
biztosítani kell.

Jogosultság
4. §

(1) A Kártya kiváltására a Budapest I. kerületben állandó
lakóhellyel rendelkezõ, 14. életévét betöltött természe-
tes személy (továbbiakban: Igénylõ) jogosult.  

(2) A kártyaprogram és a rendszer, valamint a kibocsá-
tott Kártya tulajdonjoga az Önkormányzatot illeti meg. A
kártyabirtokos a kártyadíj megfizetésével a kártyahasz-
nálat jogát váltja meg.

(3) A Kártya kizárólag a kártyabirtokos részére bizto-
sítja a kedvezmény igénybevételét.

A Kártya igénylése és kiadása 
5. §

(1) A Kártyát személyesen az erre a célra rendszeresített
(a jelen rendelet függelékét is képezõ) nyomtatványon le-
het igényelni a Kibocsátó által mûködtetett ügyfélszolgá-
laton vagy elektronikusan az önkormányzati honlapon
keresztül, az online kártyaigénylõ lap kitöltésével.

(2) A kártya kibocsátásának ügyintézési ideje az igény-
lõlap átvételétõl/beérkezésétõl számított 30 nap. Ezen
idõn  belül a Kártyát el kell készíteni és az Igénylõ részére
meg kell küldeni vagy át kell adni. 

(3) Az Igénylõ tudomásul veszi, és külön írásbeli nyilat-
kozatában hozzájárul, hogy a Kibocsátó személyazonosí-
tó adatairól nyilvántartást vezessen. A nyilvántartásban
vezetett adatok más célra nem használhatók fel. 

A nyilvántartás tartalmazza:
a) jogosult természetes személyazonosító adatait,
b) a Kártya érvényességének kezdõ és befejezõ idõ-

pontját,
c) a Kártya sorszámát. 
(4) A kártya igénylése során a Kibocsátó jogosult ellen-

õrizni, hogy az Igénylõ megfelel a jelen rendelet 4. § (1)
bekezdésében foglalt feltételeknek.

A Kártya díja
6. §

(1) Az Igénylõ a Kibocsátó által meghatározott és a külön
szabályzatban rögzített kártyadíjat köteles fizetni. 

(2) A kártyadíj 50 %-át kell megfizetnie annak az
Igénylõnek, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltötte.

(3) A Kártya bevezetésének elsõ évében a Kibocsátó a
Kártya díjából minden igénylõnek 100%-os kedvez-
ményt biztosít.

A Kártya érvényessége
7. §

(1) A Kártya a kiadás évétõl számított 3 évig érvényes. Ezt
követõen a Kártyát 3 évente érvényesíttetni kell a nyil-
vántartás adatainak megerõsítésével. A kártyaszabály-
zatban meghatározott érvényesítési díjat az Igénylõ az
érvényesítéskor fizeti meg a Kibocsátónak. 

(2) A Kártya a lejárat elõtt legfeljebb 30 nappal, a jogo-
sultság egyidejû igazolásával igényelhetõ újra.

(3) A Kártya elvesztését be kell jelenteni. Az elveszett
Kártya számát a Kibocsátó törli a nyilvántartásból, az a
bejelentést követõen nem használható fel. Ebben az eset-
ben a jogosult számára új kártyát kell kibocsátani.

(4) A Kártya kiállításának alapjául szolgáló jogosultság

megszûnését 8 napon belül  be kell jelenteni. Ebben az
esetben a Kibocsátó megállapítja a jogosultság megszû-
nését, és a Kártyát azonnal érvényteleníti.

(5) Az érvénytelen kártya kedvezmények igénybevé-
telére nem jogosít.

A Kártya felhasználása, 
a kedvezmények köre és mértéke

8.§
(1) A kártyabirtokos jogosult a Kibocsátóval szerzõdött el-
fogadóhelyeken a Kártya egyidejû felmutatásával, ideig-
lenes átadásával a megállapodásban rögzített regisztrált
kedvezményre.

(2) A kártyarendszerhez csatlakozó elfogadóhelyek a
Kártya emblémáját és a kedvezmény mértékét jól látható
helyen kötelesek elhelyezni.

(3) A Kibocsátó  az elfogadóhelyek listáját és a Kártyával
kapcsolatos információkat az önkormányzati honlapon és
az általa mûködtetett ügyfélszolgálaton is közzé teszi.

(4) A kedvezmények köre külön megállapodás alapján
változhat, melyrõl a Kibocsátó a Kártyaszabályzatban le-
írt módon tájékoztatja a kártyabirtokosokat.

(5) A kártyarendszerhez csatlakozó szolgáltatók által
nyújtott kedvezményeket a Kibocsátó nem kompenzálja.

(6) A Kibocsátó fenntartja a jogot a kártyarendszer ele-
meinek és szerzõdési feltételeinek a megváltoztatására. 

Jogosulatlan használat
9. §

Az a magánszemély, aki a Kártyát jogosulatlanul igényli,
vagy nem a nevére szóló Kártyát használ fel, szabálysér-
tést követ el, és harmincezer forintig terjedõ pénzbírság-
gal sújtható.

Hatályba léptetõ rendelkezés
10.§

E rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba; a kártyaprog-
ram és a kártya bevezetésének elsõ éve 2012. január 1.
napjától kezdõdik. Indokolás az I. Kerület Kártyáról  címû, a
Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat Képviselõ-testü-
letének 15/2011.(VI. 24.) Önkormányzati rendeletéhez. 

1.§
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat vásárlói
kedvezményeket biztosító kerület kártya program mû-
ködtetésérõl kíván dönteni.

2.§
A programban részt vevõk körét határozza meg, amely a
következõ: az I. kerületi állandó bejelentett lakcímmel
rendelkezõ természetes személyek és a programhoz
csatlakozó vállalkozások. Az utóbbi adatokat az önkor-
mányzati honlap tartalmazza.

3.§
Az értelmezõ rendelkezések célja: az I. Kerület Kártya
programban részt vevõk számára egyértelmûvé tenni a
rendeletben alkalmazott kifejezéseket.

4.§
A programban részt vevõ, az I. Kerület Kártyát igénybe
venni kívánó természetes személyek kártyával kapcsola-
tos jogosultságait tartalmazza.

5.§
A programban részt vevõ, az I. Kerület Kártyát igénybe
venni kívánó természetes személyek kártya-igénylésére,
az Önkormányzat által vezetett nyilvántartásra vonatko-
zó szabályokat tartalmazza.

6.§
A I. Kerület Kártyát igénybe vevõket terhelõ költséget, és
a költség-kedvezményezettek körét határozza meg. Az
elsõ évben a kártya ingyenes, az Önkormányzat vállalja a
kártya elõállításának költségét.

7.§
Az I. kerület Kártya három évig érvényes. A további érvé-
nyesítés és a jogosultság megszûnésének szabályait tartal-
mazza.

8.§
A kártya használatára és a vállalkozások által nyújtott ár-
kedvezményekre vonatkozó megállapodás létrehozásá-
val kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

9.§
A jogosulatlan kártyahasználatot az Önkormányzat sza-
bálysértésnek minõsíti, a visszaélések megakadályozása
céljából.

10.§
A rendelet hatályba lépésére és az I. Kerület Kártya prog-
ram bevezetésének idõpontjára vonatkozó döntést tar-
talmazza. A Képviselõ-testület a program elõkészítésére,
az érintettek tájékoztatására, a vállalkozásokkal a szer-
zõdés megkötésére, a Kártyaszabályzat elkészítésére és
közzétételére fél év idõtartamot biztosít.

**          **          **
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének 16/2011. (VI. 24.) Önkor-
mányzati rendelete egyes épületek és növények
kerületi helyi védelem alá helyezésérõl

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKéépp--
vviisseellõõ--tteessttüülleettee  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó  11999900..
éévvii  LLXXVV..  ttvv..  1166..§§  ((11))  bbeekkeezzddééss;;  aazz  ééppíítteetttt  kköörrnnyyeezzeett  aallaakkíí--
ttáássáárróóll  ééss  vvééddeellmméérrõõll  sszzóóllóó  11999977..  éévvii  LLXXXXVVIIIIII..  ttvv..  5577..§§  ((33))
bbeekkeezzddééss;;  aazz  ééppííttéésszzeettii  öörröökksséégg  hheellyyii  vvééddeellmméénneekk  sszzaakk--
mmaaii  sszzaabbáállyyaaiirróóll  sszzóóllóó  6666//11999999..  ((VVIIIIII..1133))..  FFVVMM  rreennddeelleett
44..§§..--aa,,  vvaallaammiinntt  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerr..  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorr--
mmáánnyyzzaatt  2244//22000077..  ((XX..  3311..))  KKtt..  rreennddeelleett  44..§§  ((11))  bbeekkeezzddééss
aallaappjjáánn  aa  kköövveettkkeezzõõ  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa..

1.§
(1) Kerületi Helyi Védelem alá helyezi a Budapest I. kerü-
let, Bécsi kapu tér 9., 6565/1 hrsz-ú ingatlanon álló evan-
gélikus templom és paplak épületeit. A védelem célja az
épületek külsõ és belsõ architektúrájának megõrzése és
védelme.

(2) Kerületi Helyi Védelem alá helyezi a Budapest I. ke-
rület Úri u. 60. (Tóth Á. sétány 34.), 6689 hrsz-ú ingatla-
non álló lakóházat. A védelem célja a lakóház külsõ és bel-
sõ architektúrájának megõrzése és védelme.

(3) Kerületi Helyi Védelem alá helyezi a Budapest I. ke-
rület, Várkert rakpart 16. (Döbrentei u. 22.), 6243 hrsz-ú
ingatlanon álló lakóházat. A védelem célja a lakóház külsõ
és belsõ architektúrájának megõrzése és védelme.

2.§
(1) Kerületi helyi védelem alá helyezi a Budapest I. ker.
Döbrentei tér 5544 Hrsz. közterületen álló platánfát
(Platanus acerifolia) A védelem célja a fa különleges vé-
delmével az élettartam meghosszabbítása és a látvány
megõrzése. 

(2) Kerületi helyi védelem alá helyezi a Budapest I. ker.
Döbrentei tér 5959 Hrsz. közterületen álló platánfát.
(Platanus acerifolia) A védelem célja a fa különleges vé-
delmével az élettartam meghosszabbítása és a látvány
megõrzése. 

(3) Kerületi helyi védelem alá helyezi a Budapest I. ker.
Krisztina körút menti 6184 Hrsz. közterületen álló tölgy-
fát. (Quercus lepidobalanus) A védelem célja a fa különle-
ges védelmével az élettartam meghosszabbítása és a lát-
vány megõrzése. 

(4) Kerületi helyi védelem alá helyezi a Budapest I. ker.
Tabáni zöldterületen a teniszpálya délnyugati térségében,
a 6112 Hrsz. közterületen álló eperfát. (Morus alba). A vé-
delem célja a fa különleges védelmével az élettartam
meghosszabbítása és a látvány megõrzése. 

(5) Kerületi helyi védelem alá helyezi a Budapest I.
ker. Várhegy déli lejtõjén a török temetõ környezeté-
ben a 6452/3 Hrsz. közterületen álló cédrusfát. (Ced-
rus atlantica) A védelem célja a fa különleges védelmé-
vel az élettartam meghosszabbítása és a látvány meg-
õrzése. 

(6) Kerületi helyi védelem alá helyezi a Budapest I.
ker. Tabáni zöldterületen a teniszpálya délnyugati térsé-
gében a 6112 Hrsz. közterületen álló tölgyfát. (Quercus
lepidobalanus) A védelem célja a fa különleges védelmé-
vel az élettartam meghosszabbítása és a látvány megõr-
zése. 

(7) Kerületi helyi védelem alá helyezi a Budapest I. ker.
Budai Vár Déli Rondellája alatti 6452/3 Hrsz. zöldterüle-
ten a Bástyához közel esõ japán akácfát. (Sophora japo-
nica).

A védelem célja a fa különleges védelmével az élettar-
tam meghosszabbítása és a látvány megõrzése. 

(8) Kerületi helyi védelem alá helyezi a Budapest I. ker.
7543/2 Hrsz. közterületnek a Krisztinavárosi templom
szentélyétõl nyugatra esõ, a Mészáros utca menti terüle-
tén álló vadgesztenyafát. (Aesculus hippocastanum) A
védelem célja a fa különleges védelmével az élettartam
meghosszabbítása és a látvány megõrzése. 

(9) Kerületi helyi védelem alá helyezi a Budapest I. ker.
Krisztina krt. 7543/2 Hrsz. közterület krisztinavárosi
templomtól balra esõ kis parkjának kis gesztenyefáit.
(Aesculus hippocastanum) A védelem célja a fa különle-
ges védelmével az élettartam meghosszabbítása és a lát-
vány megõrzése. 

3.§
(1) A 22/2009. (X. 30.) Kt rendelet 2.§-ban szereplõ
Mészáros u. 22. számú lakóház helyrajzi számát, 7517/9
hrsz-re javítja ki.

4.§
E rendelet 2011. július 1-jével lép hatályba, rendelkezé-
seit, ezt követõen kell alkalmazni.
Tánczosné dr. Pósa Ibolya             dr. Nagy Gábor Tamás 

megbízott jegyzõ                                                      polgármester
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 14/2011. (VI. 24.) Ön-
kormányzati rendelete (a Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének a szociális és gyer-
mekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátások címû 12/1999.
(VI. 25.) Kt. rendelet módosításáról)

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvvii--
sseellõõ--tteessttüülleettee  aa  sszzoocciiáálliiss  iiggaazzggaattáássrróóll  ééss  sszzoocciiáálliiss  eellllááttáá--

ssookkrróóll  sszzóóllóó  11999933..  éévvii  IIIIII..  ttöörrvvéénnyy  9922..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn
ffooggllaalltt  ffeellhhaattaallmmaazzááss  aallaappjjáánn  aa  kköövveettkkeezzõõkkeett  rreennddeellii  eell::

1. §.
A Rendelet I. és II. számú melléklete helyébe e rendelet
I. és II. számú melléklete lép. 

2. §.
Záró rendelkezések

E rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.
A rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát

veszti.

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

A 12/1999. (VI. 25.) Kt. rendelet 14/2011. (VI. 24.) 
Önkormányzati rendelettel megállapított intézményi térítési díjak 

I. számú melléklet 1

Étkeztetés típusa Bruttó ár - 2011. 05. 31-ig Bruttó ár - 2011. 06.01-tõl
Normál és diétás helyben fogyasztott étel 
Normál és diétás kiszállított étel 
Hétvégi meleg csomagolt étel

Hétvégi hideg csomagolt étel

520
640
520

470 550000

445500
556633
550000

Bruttó ár 2011. 06. 30-ig Bruttó ár 2011. 07.01-tõl

A 12/1999. (VI. 25.) Kt. rendelet 14/2011. (VI. 24.) 
Önkormányzati rendelettel megállapított intézményi térítési díjak 

II. számú melléklet 2

Szolgáltatás megnevezése ÁFA mentes díj - 2011. 07. 01-tõl
Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás várakozási díj
Házi segítségnyújtás szállítási díj
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
Idõsek Klubja nappali ellátás
Bölcsõde idõszakos gyermekfelügyelet/játszóház
Bölcsõdei ellátás térítési díj az 1997. évi XXXI. törvény 
4. § hatálya alá nem tartozó külföldi állampolgár esetében

700,- Ft /gondozási óra
360,- Ft /óra
120,- Ft /km

30,- Ft /nap/készülék
0,- Ft /nap

300,- Ft /óra

1.000,- Ft /nap
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(Folytatás az 1. oldalról) 
Nagy Gábor Tamás arról számolt be, hogy a kap-
csolatfelvétel tavaly õsszel már megtörtént: ekkor
Varsó belvárosának polgármestere, Wojciech
Bartelski látogatta meg kerületünket, s vett részt
október 23-án az 1956-os forradalom emlékére
rendezett önkormányzati ünnepségen. E látoga-
tás alkalmából született meg az ötlet, hogy  a
2011-es Liszt-bicentenárium alkalmából aBuda-
vári Önkormányzat Liszt-szobrot ajándékoz Var-
sónak. Dr. Gerõ Katalin szobrászmûvész Liszt-
portrészobrát, amelyet a mûvésznõ közcélú fel-
ajánlásként alkotott, az önkormányzat bronzból
kiöntette és Sródmieœcienek ajándékozza. 

Pályázat a Mesemúzeum kialakítására

Módosította a képviselõ-testület a 2011. évi költ-
ségvetésérõl szóló rendeletet az intézményi felújí-
tások körét érintõ kisebb feladatcserék, a fõváro-
si rehabilitációs pályázaton nyert épület-felújítási
támogatás, valamint a Döbrentei utcában kiala-
kítandó Mesemúzeum költségei miatt. Ez utóbbi
kapcsán dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igaz-
gató elmondta: a múzeum kialakítására támoga-
tást igényelnek a Nemzeti Erõforrás Miniszté-
rium által kiírt pályázaton (a pályázathoz szüksé-
ges saját erõ fedezete 3,6 millió forint). A kiállí-
tást üzemeltetõ személyzet bérköltségeit a kerü-
lettel együttmûködõ Petõfi Irodalmi Múzeum fi-
zetné, míg a belépõdíj által nem fedezett közüze-
mi és egyéb fenntartási költségeket az önkor-
mányzat az irodalmi múzeummal közösen, fele-
fele arányban finanszírozná.

Mûfordítói díjat alapított a kerület

A Budavári Önkormányzat idén immár kilence-
dik alkalommal rendezi meg a Magyar Nyelv és a
Magyar Könyv Ünnepét a budai Várban. A ren-
dezvény célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a ki-
adókat, szerzõket, olvasókat, ezzel is ápolva a ma-
gyar kultúrát, a magyar nyelvet. A rendezvény a to-
vábbiakban a kiemelkedõ munkát végzõ mûfordí-
tók elismerésére is alkalmat ad, az önkormányzat
ugyanis e célból megalapította a Budavári Tóth
Árpád Mûfordítói Díjat. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester az alapítás körülményei kapcsán felidéz-
te, hogy Kányádi Sándor Kossuth-díjas költõ,
Budavár díszpolgára tett javaslatot a díj megalapí-
tására, s ezt az ötletet örömmel felkarolták. 

A képviselõ-testület kinyilvánította, hogy a Bu-
davári Önkormányzat alapító tagként részt kíván
venni a Budapesti Önkormányzatok Szövetsé-
gének megalakításában, egyúttal felhatalmazta a
polgármestert, hogy az egyeztetõ fórumon képvi-
selje a kerületet. Nagy Gábor Tamás arra hívta fel
a figyelmet, hogy eddig nem mûködött olyan szer-
vezet, mely egységesen fel tudott volna lépni a bu-
dapesti önkormányzatok érdekeiért. A most meg-
alakuló szövetség legfõbb feladata az, hogy a fõvá-

rost és a kerületeket együtt, egyenrangú partner-
ként képviselje az önkormányzati reform kor-
mányzati tárgyalása során. Váradiné Naszályi
Márta (LMP) képviselõ kérdésére, hogy a Bu-
dapesti Önkormányzati Szövetség milyen állás-
pontot fog képviselni a kormányzati reformtervek
kapcsán, Nagy Gábor Tamás közölte: nem egy
konkrét koncepció melletti kiállás érdekében ala-
kul a szövetség, hanem egy fórumot kívánnak te-
remteni, ahol a különféle koncepciókat megvitat-
hatják, minden kerületi vezetõ elmondhatja véle-
ményét. Az I. kerület polgármestereként a megbe-
széléseken amellett kíván majd érvelni, hogy érde-
mes újragondolni a fõváros és a kerületek közti
feladatmegosztás rendszerét, a kerületekre azon-
ban szükség van, nem lehet Budapest összes ügyét
a Fõvárosi Önkormányzatra bízni, mert az nem
tudna megbirkózni egy ekkora feladattömeggel.

Módosított terv a Clark Ádám tér rendezésére

Felülvizsgálta az önkormányzat azt a közterület-
rendezési tervet, amely alapján a „0” kilométerkõ
környezetének rendezése elkezdõdhet. Az eredeti
elképzelések szerint a területen csak egy ideiglenes
szolgáltató-pavilon épülhetett volna, a tervtanács,
valamint az értékvédelmi hatóság állásfoglalása
nyomán azonban úgy módosították a kerettervet,
hogy egy végleges jellegû pavilon épülhessen fel,
mert nem lenne méltó a világörökségi környezet-
hez, ha egy ideiglenes létesítményt több hónapon
át mûködtetnének ezen a helyen.  A kerületi fõ-
építész a képviselõknek elmondta: a Corvin téri,
támfalhoz illeszkedõ presszóhoz hasonló jellegû
építmény kerülne a Clark Ádám térre is. Dr. Aczél
Péter kifejtette: a rendezési terv módosításával an-
nak lehetõségét is megteremtették, hogy a Borsos
Miklós tervezte „0” kilométerkõ a jelenlegi helyé-
rõl egy sokkal központibb helyre, a Clark Ádám té-
ri körforgalom által körülölelt zöldterület közepé-
re kerüljön át. Az áthelyezéshez a Fõvárosi Önkor-
mányzat hozzájárulása is szükséges.

Újabb épületek és fák helyi védelem alatt

2007 októbere, az épített környezet helyi védel-
mérõl szóló rendelet megalkotása óta immár ne-
gyedízben helyez helyi védelem alá az önkor-
mányzat kerületi értékeket. Helyi védelmet ka-
pott a Bécsi kapu téri neobarokk evangélikus
templom és paplak, az Úri utca 60. (Tóth Árpád
sétány 34.) szám alatt található neobarokk lakó-
ház, illetve a Várkert rakpart 16. (Döbrentei utca
22.) szám alatt lévõ historizáló, neogótikus, kes-

keny telken épült zártsorú emeletes bérház.
Védett lett továbbá a Döbrentei tér két platánfá-
ja, a tabáni teniszpályák szomszédságában álló
õsöreg eperfa, a Krisztina körút mentén és a tabá-
ni zöldterületen lévõ egy-egy tölgyfa, a Várhegy
déli lejtõjén, a török temetõ környezetében gyö-
keret vert cédrusfa és a Déli Rondella alatti japán
akácfa, valamint a krisztinavárosi templom kör-
nyezetében hangulatos együttest alkotó geszte-
nyefa-csoport.

Ötvenmilliós támogatás társasházaknak

Kihirdették a 2011. évi épület-felújítási pályázat
eredményeit. A pályázatok elbírálását végzõ
munkacsoport vezetõjétõl Horváth Orsolyától
(Fidesz-KDNP) megtudhattuk: a május 6-i be-
adási határidõig összesen 89 lakóközösség adta
be pályázatát. Az idei pályázat keretében az épü-
letek közös tulajdonú utcai homlokzatának, il-
letve a tetõ- és bádogos szerkezetek felújítására, a
kémény újraépítésére lehetett támogatást igé-
nyelni, legfeljebb a felújítási összköltség 40%-áig.
A vissza nem térítendõ támogatások összértéke
közel 50 millió forint, míg a felújítási munkák
összköltsége a 350 millió forintot is meghaladja.
Horváth Orsolya megemlítette, hogy több épü-

letnél az idei felújítás egy komplex rekonstrukci-
ós munkálat utolsó ütemeként valósul meg, ami
igazolja, hogy évek alatt teljesen megújulhatnak
a kerület lakóházai.

Önkormányzati társulás üzemeltetheti 
a parkolási rendszert

Mivel ez év november 26-án megszûnik a Cent-
rum Parkoló Kft-vel kötött szerzõdés, a képviselõ-
testület arra hatalmazta fel a polgármestert, hogy a
Váron kívüli parkolási rendszer üzemeltetésével
kapcsolatban, egy esetleges együttmûködés kiala-
kítása érdekében folytasson egyeztetéseket más,
önkormányzati tulajdonú parkolási társaságok-
kal. Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester jelezte:
a jelenlegi információk alapján az egységes fõváro-
si parkolási rendszer nem tud felállni, ezért a kerü-
letek különbözõ módon, saját maguk oldják meg
ezt a közszolgáltatást. Gazdasági okokból indo-
kolt, hogy a parkolási rendszer mûködtetésével
kapcsolatos feladatot kerületi együttmûködés ke-
retében, közösen lássák el. A polgármester hozzá-
tette, hogy a budai Vár területén továbbra is az ön-
kormányzat 100%-os tulajdonában lévõ Buda-
vári Kapu Kft. látja el a behajtással, parkolással
összefüggõ teendõket.

Hamarabb zár a Halászbástya

A késõ esti órákban annyira alacsony volt a láto-
gatószám a Halászbástyán, hogy a pénztár nyitva
tartásának, illetve az õrzésnek a költségeit nem fe-
dezték a jegyár-bevételek, ezért – a pénztárat üze-
meltetõ Incoronata, a Mátyás-templom kulturá-
lis központjának javaslatára – az önkormányzat
úgy döntött, hogy a május 1. és október 15. közöt-
ti idõszakban az eddigiekhez képest hamarabb,
20 órakor zárják a kilátóteraszt. 

A képviselõ-testület egy háziorvosi praxis érté-
kesítését is jóváhagyta. Eszerint szeptember 1-jé-
tõl dr. Juhász Tünde felnõtt háziorvos feladatait
Kókainé dr. Nagy Ágnes Helga veheti át.

Döntés született a kis falvakból származó, hát-
rányos helyzetû, tehetséges tanulókat segítõ
Istenadta Tehetség Alapítvány 100 ezer forintos
támogatásáról. Mint ismeretes, a 2011. május 29-
én elhunyt dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök
családja arra kérte a gyászolókat, hogy tekintse-
nek el a virágok, koszorúk vásárlásától, az erre
szánt összeget inkább az elõbbiekben említett ala-
pítvány támogatására fordítsák. A képviselõ-tes-
tület egy perces néma felállással emlékezett Mádl
Ferencre.                               - d - 

A képviselõ-testületi ülésen történt

Jövõ évtõl jön a Kerület Kártya

A szokásoknak megfelelõen idén is a Semmelweis nap elões-
téjén köszöntötte az egészségügyben és a szociális szférában
dolgozó kerületi szakembereket az önkormányzat. Az ünnep-
ségen került sor a Budavári Semmelweis-díjak, valamint a
polgármesteri dicséretek átadására.

A Budavári Önkormányzat hosszú évek óta Semmelweis napi ün-
nepség keretében ismeri el mindazok munkáját, akik önzetlenül
és elkötelezetten segítik beteg vagy szociálisan rászoruló polgár-
társaikat. 

Bár a hagyomány mit sem változott, az idei ünnepség mégis me-
rõben más: a kormány döntése értelmében Semmelweis Ignác
születésnapja 2011-tõl munkaszüneti nap az egészségügyi dolgo-
zók számára – emelte ki dr. Nagy Gábor Tamás, aki szerint a pihe-
nõnap bevezetése fontos lépése annak a törekvésnek, amely még
tovább erõsítené az egészségügyben dolgozók társadalmi elismert-
ségét. „Sajnos tudvalevõ, hogy az egészségügyben és a szociális te-
rületen dolgozók anyagi megbecsülése nincsen arányban azzal a
felelõsséggel, áldozatvállalással, ami mindennapos munkájukkal
jár. Az egészségügy az a terület, amelyet a korábbi kormányzat
szinte teljesen kivéreztetett” – hangsúlyozta a polgármester. Hoz-
zátette: az önkormányzat lehetõségeihez mérten igyekszik pótolni
a hiányosságokat, ennek egyik formája a Semmelweis napi ün-
nepség, és a kerületi dolgozók kitüntetése, amely az egész budavá-
ri közösség köszönetét tolmácsolja. 

Az orvosi hivatás kitartást, küzdõszellemet kíván, hiszen nem
elég a kórlapot kiállítani, az okokat is fel kell térképezni. Így tett
Semmelweis Ignác is, amikor rájött arra, hogy a gyermekágyi láz
nem önálló betegség, hanem egy olyan fertõzés eredménye, amit
az orvosok visznek át a betegre. Azért küzdött, hogy elterjessze a
gyermekágyi láz ellenszerét, a kézmosást és a klórvizes fertõtlení-
tést. – mondta a polgármester.Egyetlen magyar orvosi felfedezés-
nek sem volt ennyire nehéz az elfogadtatása mint ennek az egy-
szerû felismerésnek. Szomorú, hogy a sikert nem érhette meg, hi-
szen a módszert csak halála után kezdték alkalmazni. Bár életé-
ben az elismerés nem adatott meg, az utókor annál hálásabban,
az anyák megmentõjeként gondol rá. 

Semmelweis Ignác itt született a Tabánban, a mai Apród utca
1-3. alatti házban. Apjának jól menü fûszerüzlete volt a házban,

édesanyja  a közeli Krisztinavárosból származott. Iskolái is a kerü-
lethez kötik, tanulmányait a Budai Egyetemi Katolikus Gimná-
ziumban kezdte 1929-ben. – Ez az egyik oka annak, hogy a legje-
lentõsebb kerületi egészségügyi díj az õ nevét viseli. De ennél is
fontosabb az emberi tartás, a kötelességtudás és önzetlenség, ami

Semmelweis Ignácot egész életében jellemezte. Ezek azok a tulaj-
donságok, amelyekkel a Semmelweis-díjra érdemesek is rendel-
keznek – mondta Nagy Gábor Tamás. „Miközben legjobb tudá-
suk szerint végzik munkájukat, mindig jut idejük egy jó szóra, mo-
solyra, apró kedvességre. Akik hozzájuk fordulnak, biztosak lehet-
nek abban, hogy megértésre találnak. Segítenek, mert ezt diktálja
belsõ értékrendjük, hitvallásuk.” – hangsúlyozta. Nap mint nap
halljuk, hogy egyre kevesebb az orvos, a nõvér és a szociális dolgo-
zó. Ennek ellenére Semmelweis „örökösei” mégis itt vannak kö-
zöttünk, erõsítve ezzel egyéni és közösségi bizalmunkat, szolgálva
nemzetünk felemelkedését – zárta beszédét dr. Nagy Gábor
Tamás, majd átadta a jól megérdemelt elismeréseket az idei díja-
zottaknak.

A kerület legmagasabb egészségügyi, illetve szociális kitünteté-
sét, a Semmelweis-díjat idén is ketten érdemelték ki: Holman
Istvánné és Mátyásy Mária. Holman Istvánné a Tigris utcai böl-
csõde vezetõje 1984 júniusa óta dolgozik a kerületben. Folyama-
tosan képezte magát, közremûködött a gyermekek korai fejleszté-
sét célzó program beindításában. Ezt követõen került a Tigris ut-
cai bölcsõdébe, melynek vezetését sikeres helyettesi munkáját kö-
vetõen vette át.

Mátyásy Mária az Egészségügyi Szolgálat Maros utcai Szak-
rendelõjének röntgen vezetõasszisztense 1998 óta dolgozik a
Maros utcai szakrendelõben. Részt vett a közelmúlt önkormány-
zati fejlesztéseinek, az ultrahang diagnosztika és a képdigitalizálás
bevezetésének szakmai elõkészítésében. 

A Semmelweis napon került sor a polgármesteri dicséretek át-
adására is. Az elismerésben ezúttal Farkas Istvánné, Fehérvári
Judit, Dukay Tibor, Szabóné Horváth Éva, Turcsák Katalin,
Mercz Mónika, dr. Kálmánné Simon Mária, Péteri-Takátsné Bu-
csy Cecília, Dobosné Éder Szilvi, Fehérné Lõrincz Mária és
Horváth Szilvia részesültek. 

Semmelweis-díjat kapott Holmann Istvánné és Mátyásy Mária

Egészségügyi és szociális dolgozókat jutalmaztak

Helyi védelmet kapott a Bécsi kapu téri neobarokk evangéli-
kus templom és paplak is

Semmelweis-díjjal ismerte el az önkormányzat Holman Istvánné munkáját

Dr. Nagy Gábor Tamás adja át a kitüntetést Mátyásy Máriának 
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Új tematikus kiállítással lepte meg a velünk élõ
népmûvészet iránt érdeklõdõket a Népi Iparmû-
vészeti Múzeum. A Fõ utcai intézményben ezúttal
palóc viseletekbe öltöztetett babákat, illetve akár a
mindennapokban is hordható tájjellegû ruházato-
kat csodálhat meg a nagyközönség.

Alig fél év telt el azóta, hogy a Budavári Önkor-
mányzat és a Hagyományok Háza együttmûkö-
désével a Fõ utca 6. alatti hétszázötven négyzet-
méteres helyiségcsoportban megnyitotta kapuit
a Budapesten egyedülálló Népi Iparmûvészeti
Múzeum. Az impozáns kiállítótérben a magyar
népi tárgykultúra velünk élõ mûvészeinek leg-
szebb munkáit mutatják be. A múzeum leg-
újabb tárlatán Fehér Jánosné Vincze Irén palóc
hagyományokból táplálkozó ruhái és Bocsi Éva
palóc babái kaptak helyet. Mint a megnyitón
Orosz Lászlóné, Eger Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Kulturális és Idegenforgalmi Bi-

zottságának elnöke elmondta, nagy szükség van
azokra az eseményekre, melyek a mindennapok
részévé teszik népmûvészetünket. Ilyen ez a kiál-
lítás is, ami bebizonyítja, hogy a népi ruházatok-
ból némi átalakítással ma is hordható viseletek
készíthetõk. 

Juhász Katalin, az MTA Néprajzi Kutatóin-
tézet tudományos fõmunkatársa szerint, bár
két különbözõ szemléletmód, technika és ízlés-
világ találkozásának lehetünk tanúi, a tárlat
mégis egységes képet mutat. Köszönhetõ ez a
közös gyökereknek, az alkotók hagyománytisz-
teletének, és az esztétikum, a minõségi munka
iránti elkötelezettségüknek. Ezzel olyan értéke-
ket teremtenek, amelyek évszázadok múltán is
élõk maradnak. Bucsi Éva szigorúan ragaszko-
dik az eredetiséghez, babái hosszú történeteket
mesélnek, miközben tökéletesen leképezik a
múltat. A ruházkodás ugyanis – ahogyan a szak-
ember fogalmazott – a zárt közösségekben töb-

bet jelent egyszerû viseletnél: megmutatja a tár-
sadalmi helyzetet, a családi állapotot, az élet-
kort, elénk tárja a közösségi eseményeket.
Hiszen az ünnepi viselet erõsen kötött volt, a je-
les alkalmakon a közösség minden tagja ugyan-
úgy öltözködött. Ez azonban nem gátolta az
egyéniséget, a megadott keretek között min-
denki kedvére díszíthette, variálhatta a ruhada-
rabokat. Juhász Katalin úgy látja, Bocsi Éva ba-
bái igazi dokumentumok, amelyek apró mére-
teik ellenére a palóc ruházkodás legapróbb
részleteit is feltárják.

Más utat választott Fehér Jánosné Vincze Irén,
aki nem törekszik a teljes pontosságra. A hagyo-
mányt emeli be a modern öltözködésbe, ruhái
bárhol és bármikor hordhatók. Munkáit nem
befolyásolják az aktuális trendek, az etno divat
pillanatnyi irányai, olyan idõtálló viseleteket ké-
szít, amelyek a klasszikus darabokhoz hasonlóan
több generációt is kiszolgálnak. 

Átvitt értelemben, és szó szerint is igazi delikáteszek kerültek terítékre
június 28-án a szezonzáró Márai Szalonban. Az alkalmi kiállítás ezúttal
két pálos szerzetesnek, Virág Benedeknek és Ányos Pálnak állított em-
léket; elsõ kiadású könyveik mellett a tárlóban a nagyvázsonyi pálos ko-
lostor egy apró köve is helyet kapott. 

Szigethy Gábor esszéje ezúttal az Aranybulla, és e királyi okirat Virág
Benedek által készített elsõ magyar fordításának keletkezéstörténetét,
valamint a nevezetes „ellenállási záradék” történelmi szerepét elemezte.

A szalon elsõ vendége, Gózon Ákos, az Élet és Tudomány fõszerkesz-
tõje, elõdeinek munkájáról, illetve a lap jelenlegi helyzetérõl beszélt.
Érdekességként magával hozta a tudományos hetilap 1956-os, 10. év-
folyamát. A forradalom után az akkori szerkesztõk bocsánatot kértek
az olvasóktól amiatt, hogy mindaddig csak egyetlen (szovjet) forrásból
merítették témáikat. Gózon Ákos elmondta, hogy a lap mai változata
kizárólag megbízható – néha vitatkozó – stílusú írásokat közöl; nem kí-
vánnak a világhálóval versenyre kelni. Büszkén említette, hogy a két-
harmad részben természettudományi, egyharmad arányban társada-
lomtudományi cikket publikáló, ismeretterjesztõ hetilap eladási pél-
dányszáma évek óta változatlan.

A közönség nagy derültségére a beszélgetés után paródia következett,
az elõzõ kormány miniszterelnöke „szólalt meg” Fejszés Attila fiatal
színmûvész segítségével. Szigethy Gábor az elmúlt évadban rendezõként
dolgozott a gyõri Nemzeti Színház mûvészével, aki a Csongor és
Tündében Balgát alakította, és a József és Putifárné címû 18. századi isko-
lajátékban is játszott. A paródiát Harsányi Zsolt vidám novellája követte,
és e vendéglõben játszódó írás már át is vezette a közönséget a gasztronó-
mia világába.

A Noszlopról érkezett Szabó Péter „fogadósként” mutatkozott be, és re-
mek humorral mesélt Lucullus nevû „élménykombináltjáról”. A Somló
aljában fekvõ községrõl az a hír járja, hogy nem a látnivalók miatt kanya-
rodnak arra az emberek, hanem a fogadó konyhája és borai miatt. Tíz sza-
kács és ugyanannyi felszolgáló – „saját nevelésû csapat” – keresi a vendég
kegyét. A családi vállalkozás a „Noszlopi finomságok” márkanévvel is
büszkélkedhet, hiszen több mint húsz éve saját készítésû savanyúságokat,

ételízesítõket, lekvárokat, kompótokat és gyümölcsleveket is készítenek
fogyasztásra és elvitelre egyaránt.

Malatinszky Csaba villányi borász úgy vélte, pályáján az elsõ sikert a ’90-
es évek elején aratta, amikor, a Gundel étteremben sommelier-ként dol-
gozott. Késõbb végigjárta az európai borvidékeket, majd számos újítást
vezetett be Magyarországon. Többek között szûretlen borokat palackoz-
tat, mert úgy tartja, hogy a vörösbor természetes íze akkor érvényesül iga-
zán, ha megtartják az értékeit. A villányi borász Le Sommelier sorozatá-
nak Tenkes nevû vörösborát a közönség is megkóstolhatta. Ez alkalom-
mal Fortuna-falat helyett minden vendég egy üvegcse noszlopi savanyúsá-
got kapott emlékül. 

A szünet után Szigethy Gábor: A kereszt keresztútja címû filmjét láthat-
ták az érdeklõdõk. r. a.

Egyedülálló kiállítások 
a sziklakórházban 

Egyszerre három különleges kiállítás nyitotta meg ka-
puit a Sziklakórház Múzeumban. A második világ-
háborúban több mint 15 ezer embert megmentõ svájci
Friedrich Born emlékszobája mellett a sziklakórház
történetét bemutató tárlat, illetve az országban egye-
düliként megmaradt polgári védelmi légoltalmi riasz-
tóközpont várja az érdeklõdõket. 

A már megszokott programok mellett három
egyedülálló kiállítás fogadja a vendégeket a múze-
ummá alakult sziklakórházban. Mint a hivatalos
megnyitón Tatai Gábor elmondta, a tárlatokkal
az intézmény történetét, illetve a második világhá-
borúban hónapokig itt dolgozó, ártatlanok ezreit
megmentõ Friedrich Born Magyarországon kifej-
tett munkásságát mutatják be. Megnyitották a
polgári védelmi riasztóközpontnak otthont adó
termet is, amely hazánkban egyedüliként eredeti
helyén maradt fenn. A sziklakórház igazgatója
hangsúlyozta: a kiállítások célja, hogy a lehetõ leg-
szemléletesebben adják át a katasztrófavédelmi,
légoltalmi ismereteket a lakosságnak. 

A második világháborúban a Nemzetközi
Vöröskereszt magyarországi követeként dolgozó
Friedrich Born tevékenységét méltató Christian
Mühlethaler mindenekelõtt arra hívta fel a figyel-
met, hogy a történelem legsötétebb idõszakaiban
is voltak olyanok, akik önzetlenül segítették em-
bertársaikat. Ilyen ember volt az 1936-ban egy ga-
bonaipari cég képviselõjeként Svájcból Budapest-
re érkezõ Friedrich Born is, aki 1944-ben akkor
már a Vöröskereszt helyi vezetõjeként még a gen-
fi központtal is szembeszállt a magyar zsidóság
megmentése érdekében. „Bátran és önfeláldozó-
an tevékenykedett, s bár a végsõ deportálásokat
nem akadályozhatta meg, mintegy 15 ezer zsidót
így is megmentett a pusztulástól. Kevesen tudják,
de a nevéhez fûzõdik a pannonhalmi árva gyere-
kek sorsának jobbra fordítása is” – hangsúlyozta
Svájc magyarországi nagykövete. Ezreket mentett
meg, az utókor mégis csak megkésve, halála után
ismerte el tetteit: megkapta a világ igaza elisme-
rést, nevét a pannonhalmi emlékérem és a budai
alsórakpart egy szakasza õrzi. Ezért fontos a szikla-
kórházban berendezett emlékkiállítás, amelyen a
ma emberei is megismerhetik Friedrich Born ál-
dozatvállalását – hívta fel a figyelmet Christian
Mühlethaler. 

Francois Bugnionig, a Nemzetközi Vöröske-
reszt független tanácsadója szerint a sziklakórház
és a kiállítások megmutatják mindazt a szenve-
dést, amely a háborúk velejárója. A Vöröskereszt
fennállása óta azon munkálkodik, hogy enyhítse
ezeket a kínokat, ezért van jelen mind a mai napig
a világ háború sújtotta övezeteiben. Ezt tette
Friedrich Born is, aki a vészterhes idõkben a szik-
lakórház mélyén rendezte be irodáját. 

„A sziklakórház nem csupán hatásos történe-
lemóra, hanem közvetlenül kapcsolódik a má-
hoz. Megmutatja a háborúk egyetlen örök velejá-
róját az emberi gyötrelmeket” – emelte ki a Ma-
gyar Vöröskereszt fennállásának 130.  évforduló-
ja alkalmából hazánkba látogató Francois Bug-
nionig. 

A sziklakórház történetéhez kapcsolódó ismert
személyiségek közül Szendy Károlyról, Budapest
akkori fõpolgármesterérõl beszélt Szentes Tamás
egészségügyért és szociális ügyekért felelõs fõpol-
gármester-helyettes. Elmondta, hogy Szendy
Károly a világválság után, az 1930-as években ren-
delte el a Sziklakórház megépítését, Akkor ez fe-
lesleges luxusberuházásnak tûnt, azonban az élet
õt igazolta: az intézményben a második világhá-
borús ostrom, majd az ’56-os forradalom idején is
ezrek életét mentették meg.

Savanyúság humorral, borral

A nyárbúcsúztatón is fellépnek a városi táncosok

Budavári Urban Dance
A 2010/11-es tanévben az underground tánckul-
túra egyik legkiválóbb hazai képviselõje tartott
foglalkozásokat a BEM6 mûvelõdési központban.
A modern irányzatok mellett a 70’-es évek zenéi-
bõl is szívesen merítõ Urban Dance táncegyüttessel
az augusztusi nyárbúcsúztatón ismét találkozhat
a kerület közönsége. 

Négy évvel ezelõtt két fiatalember, a hip-hop stí-
lusban már maradandót alkotó Szederkényi
Zsolt és a brakedance révén ismertté vált
Csordás Gábor elhatározta, hogy meghonosít
Magyarországon egy addig idehaza csak kevéssé
ismert összefoglaló táncirányzatot, az urban
dance-t. Így jött létre az Urban Dance Team,
amely a hazai táncmûvészetben mindezidáig
egyedüliként, a legújabb kori városi életmód ré-
szeként kialakult zenei mozgáskultúra legszéle-
sebb körét jeleníti meg. 

„Az urban dance tulajdonképpen egy Nyugat-
Európában és az USA-ban már sok éve használt
gyûjtõfogalom, amely magába foglalja az összes
eredeti old school és new school hip-hop táncot.
Azokról az egyenként Magyarországon is többé-
kevésbé ismert és bemutatott stílusokról van
szó, mint amilyen a popping, locking, New
(York) style hip-hop, L

A style hip-hop, house dance, krumping, b-bo-
ying (breakdance)” – tudtuk meg Szederkényi
Zsolttól, aki lapunknak azt is elmondta, hogy re-
pertoárjukból a kortárs táncmûvészet és a 70’-
es, 80”-as évek tánczenéi sem hiányozhatnak. 

„Azon dolgozunk, hogy minél szélesebb kör-
ben elterjesszük az underground kultúrát.
Egyelõre tízezresre tehetõ a mûfajjal szimpatizá-

lók tábora, azonban számuk fo-
lyamatosan nõ, hiszen egy fejlõ-
dõ kultúráról van szó”. A táncos
szerint az urban dance egyaránt
ûzhetõ hobby- és profi szinten,
szabadidõsportként, kedvtelés-
bõl vagy akár versenyszerûen is.
Mindenkinek ajánlható, aki sze-
reti a mozgást és a jó zenét, a kö-
telezõ lépésekkel szemben pedig
inkább a szabad gondolkodást,
önmegvalósítást támogató fre-
estyle stílusokat kedveli. Ehhez
nyújt segítséget az együttes,
amely saját stúdióiban a tanfo-
lyamok mellett rendszeresen
szervez egész napos intenzív kur-
zusokat is. 

Minden évben nagy siker az
Urban Dance Kemp, az idén jú-
lius második felében megrende-
zésre kerülõ nemzetközi nyári tá-
borban tudásszinttõl függetle-
nül mindenki tovább képezheti
magát. Szederkényi Zsolt azt
mondja, náluk igazi freestyle
táncos válhat bárkibõl, aki elég
kitartó ahhoz, hogy elsajátítsa az eredeti stíluso-
kat. Az oktatás mellett versenyeket is szerveznek,
az egyedülálló Urban Dance Battle táncpárba-
jon bárki megmérettetheti magát. 

Ezen kívül még egy kultúrtörténeti különle-
gesség fûzõdik a nevükhöz: Szalay Tamás, a
Magyar Táncmûvészek Szövetsége ügyvezetõjé-
nek rendezésében tavaly egy évadon keresztül

futott az Urban Dance Team „Connection” cí-
mû elõadása a  Nemzeti Táncszínházban. Ez az
elsõ olyan Hip-Hop tánc produkció, ami beke-
rült egy kõszínház állandó mûsorai közé. Ha-
sonlóan izgalmas mûsorral készül az együttes az
augusztusi nyárbúcsúztatóra, ahol az ígéretek
szerint látványos show várja majd a résztvevõ-
ket. - pp -

Népmûvészeti babák és ruhák a Fõ utcában

Palócföld bemutatkozik

A vendégek: Malatinszky Csaba borász, Gózon Ákos fõszerkesztõ és Szabó Péter fogadós
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Zenei útikalauz Sass Sylviától

Az angyalok bûvöletében 

Néhány hete régi hagyományt elevenítettek fel
a hazai koncertéletben. A Budavári Nagybol-
dogasszony templom ismét megnyitotta kapu-
ját a zenekedvelõ közönség elõtt. Szenthelyi
Miklós Kossuth- és Liszt-díjas hegedûmûvész és
az általa alapított Magyar Virtuózok kamaraze-
nekar újra rendszeresen várja a közönséget e
gyönyörû környezetben. A koncertsorozatról
Szenthelyi Miklóssal beszélgettünk.
s Olvasóink közül sokan tudják, hogy önök jól is-
merik a helyszínt és az akusztikát, hiszen a fellépé-
sek nem elõzmény nélküliek… 

A Magyar Virtuózok kamarazenekarral nagy
örömmel térünk vissza a felújított Mátyás-
templomba, ahol korábban közel másfél évti-
zeden keresztül rendszeresen játszottunk. Az
idei 15 estébõl álló komolyzenei koncertsoro-
zatot egy magánvállalkozás, a Bunt24 reklám-
ügynökség támogatja, de bevallottan szeret-
nénk, ha a hazai és külföldi közönség ugyan-
úgy sorban állna a jegyekért, mint néhány év-
vel ezelõtt. Április 30-án tartottuk az elsõ hang-
versenyt – majd azóta még hármat –, és a város-
ban érezhetõen terjed a hír, hogy a szállodák
vendégei, a Budapestre látogató külföldiek és a
komolyzenét kedvelõ magyar zenebarátok gyö-
nyörû szakrális környezetben élvezhetik a mu-
zsikát. A koncertjeink iránt egyre nagyobb az
érdeklõdés.
s Mely zenedarabokból válogatnak?

A válogatási szempontokat alapvetõen megha-
tározza a templomi környezet. Bach, Vivaldi,
Händel és Liszt mûvei egyaránt ideillenek, és
rajtuk kívül is neves barokk, klasszikus, illetve
romantikus szerzõktõl játszunk zenedarabokat.
s A zenekar mellett néhány szólista is közremûkö-
dik a hangversenyeken. Kik a vendégeik?

A mintegy tucatnyi rendszeres résztvevõ közül
kiemelném Faludi Judit Liszt-díjas cselló mû-
vészt; az egyházi muzsika nagyszerû elõadóit:
Ella István, Hock Bertalan és Király Csaba or-
gonamûvészeket, és két nagyszerû operaéne-
kest: a Liszt-díjas Kertesi Ingridet és Fellegi
Balázst.
s A templomi sorozaton túl hol koncerteznek a
nyári idõszakban?

Néhány szabadtéri hangversenyünk is lesz
Budapest különbözõ helyszínein: a Hilton szál-
ló Dominikánus udvarában, a belvárosi Szent
István téren és a Vajdahunyad vár udvarán. Az
utóbbi évek egyik tanulsága, hogy a szabadtér
kedves romantikáját az idõjárás sajnos tönkre
tudja tenni. Aggódunk tehát, de a hideg ellen
fölvesszük a harcot. A Mátyás templom azon-
ban jó és rossz idõben egyaránt kitûnõ hely-
szín. Az érdeklõdõk a jegyeket elõvételben a
www.jegy.hu honlapon, vagy az elõadás elõtt a
helyszínen tudják megvásárolni. Legközelebbi
koncertünket július 30-án, 20 órakor tartjuk.

r. a. 

Magyar Virtuózok a Mátyás-templomban 

Sass Sylvia különös kalandra invitálja közönsé-
gét. Pályájának negyvenedik évfordulója alkal-
mából megjelent kötetében térben és idõben ka-
lauzolja az olvasót, gyönyörû városok, operaszín-
padok és pályatársak emléke elevenedik meg a la-
pokon.  A zenei-énekesi pálya szellemi örökségét
Budapest adta, s mivel a világhírû mûvésznõ –
amikor itthon tartózkodik – a Várnegyedben él,
a könyvben feltûnik a Jégverem utca is.

– Tizenhat éves korom óta a Jégverem utcában
élek – meséli a mûvésznõ. Gimnazista voltam,
amikor Érdrõl ideköltöztünk; a szüleimmel, a
nagybátyámmal és a nagymamával együtt öten
laktunk a lakásban. Akkoriban szombatonként a
nagymama kíséretében jártam az Ifjúsági Parkba.
(A parkkal szemben lévõ étterembõl áradó pör-
költ illatát most is érzem.) A nagy árvíz látványát
épp úgy õrzöm, mint a Duna-parti gesztenyefák
õszi hangulatát.
s A zenei pálya iránti vonzalmat otthonról hozta? 

A nagymamám cimbalmon játszott, édesanyám
énekes, édesapám karnagy, kórusvezetõ volt.
s Új kötetében személyes élményeit osztja meg az
olvasókkal. Ma is ad dalesteket, tanít, utazik, fest, és
kitûnõ fényképeket készít. Miért látta elérkezettnek
az idõt arra, hogy papírra  vesse az emlékeit?

Nemrég mesterkurzust tartottam Rómában. A
városban sétálva egyre jobban éreztem azt a va-
rázst, amely annak idején Róma Toscájaként két
éven át a bûvkörébe vont. Az Angyalvár, a Tevere

felidézték az elõadás hangulatát. Ettõl kezdve az
emlékek úgy törtek rám, mint a hólabda. Végig-
gondoltam, hogy hány olyan város is volt, ahol
énekeltem. Így született meg Az angyalok bûvöle-
tében címû zenei bedekker ötlete. Úgy éreztem,
hogy olyan nagy egyéniségekrõl tudok mesélni,
akikkel még egy színpadon állhattam, találkoz-
hattam, akik rengeteg inspirációt adtak, és akik-
nek nagyon sokat köszönhetek. Borisz Hrisztov,

Maria Callas, Leonard Bernstein vagy a közel-
múltban elhunyt Lukács Ervin mûvészi pályájá-
nak értékeit az új generáció tagjainak is ismernie
kell. Könyvemmel mindenkihez szólók, aki is-
mer és kíváncsi rám, esetleg akadhatnak olyanok
is, akiket sikerül becsalogatni az operába, és a
szakmabeliek is találhatnak egy-egy adalékot.
s Az írás végleg felváltotta a festészetet?

A rajzolás örökké elkísér, a festéshez azonban
több elõkészület és nagyobb felszerelés szükséges.
Tavaly a Zala megyei pötrétei templom számára
készítettem oltárképet, és az alsórajki plébániá-
nak egy tabernákulumot. 
s A közeljövõben holt találkozhat Önnel a közönség?

Augusztusban a Keszthely-Klassz Fesztivál több
programjában is közremûködöm. Könyvbemu-
tatót tartunk, majd 5-én a Fõ téri templomban
Thierry Pillon francia énekessel – Harazdy Mik-
lós zongoramûvész kíséretében – dalesten lé-
pünk fel. E két kollégámmal a következõ egy hét-
ben mesterkurzust is tartunk. A világ különbözõ
pontjairól érkezõ növendékek mindegyike pályá-
ja elején álló operaénekes, akik a kurzus során ta-
nultakat az augusztus 13-i záró hangversenyen
mutatják be a közönségnek. Az órák nyilvánosak
lesznek, a közönség szabadon bepillantást nyer-
het a képzésbe. Augusztus 23-án este Budán, a
krisztinavárosi kapucinus templom Jó szó estjé-
nek vendége leszek, ahová szeretettel várom a ke-
rület lakóit is.                                                       Rojkó A.

A kultúra megszállottjai június 24-én immár ki-
lencedik alkalommal vándorolhattak múzeum-
ról múzeumra, hogy a különbözõ helyeken né-
hány apró szippantás után megérezzenek vala-
mit e rendkívüli éjszaka hangulatából. Az I. ke-
rület különösen gazdag közgyûjteményekben,
így valódi kihívásnak számított, ha valaki azt vet-
te a fejébe, hogy valamennyi intézményt végiglá-
togatja. 

A megszokott helyszínekhez ezúttal a Somlói
úton lévõ Balassi Intézet is csatlakozott, ahol ko-
raeste három kortárs költõ: Kiss Judit Ágnes,
Tóth Krisztina és Lackfi János, valamint a Miszt-
rál együttes tartott „ritmikus versgimnasztika”
edzést, azaz adott témára improvizáltak, és a
helyben sütött „látványköltészetet” az énekmon-
dók el is dalolták azon melegében.  Az intézet au-
lájában Richly Zsolt képzõmûvész, animációs
filmrendezõ és apró rajzfilmhõsei: Kíváncsi
Fáncsi és a Kockásfülû nyúl várta a gyerekes csa-
ládokat. 

A Sziklakórház ezúttal kétnaposra bõvítette a
rendezvényt, és már péntek délelõttõl tematikus
tárlatvezetésre invitálta a csoportokat, de este így
is óriási sor kígyózott a bejárat elõtt. A várakozók
számára látványos szabadtéri hadijátékot mutat-
tak be. 

A Hadtörténeti Múzeum a Harcosok éjszaká-
ját rendezte meg Szent Iván éjjelén. A Kapiszt-
rán téren hagyományõrzõ csapatok korhû öltö-
zetben és fegyverekkel illusztrálták a katonai kö-
zelharc történetét az Árpád-kortól egészen nap-
jainkig.

Az érdeklõdõk az egyes „táborokban” szemé-
lyesen is megismerkedhettek a vitézekkel.

A Magyar Országos Levéltár Kulturális kaszi-
nót nyitott, ahol a furfangos kérdésekre adott vá-
laszokat zsetonokkal díjazták. A kutatóterem-
ben ezúttal rulett asztalok mûködtek, ahol nye-

reményekért folyt a játék, de igazi ritkaságokat és
kincseket is láthatott, aki arra járt.

A Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Mú-
zeuma az emlékév kapcsán elsõsorban Liszt Fe-

renc zenéjét és mûveit idézte fel. Operaéneke-
sek, muzsikusok, zenetörténészek adták egymás-
nak a stafétát és az Erdõdy-palota minden szegle-
tében történt valami.

A Nemzeti Táncszínház vendégei a Budapest
Táncszínház élõ mûsora után Lakatos János
rendhagyó tánctörténet óráin szórakozhattak. A
filmrészletekkel kísért elõadás Fred Astertõl

Elvis Presley-n keresztül Michael Jacksonig mu-
tatta be a könnyûzene nagy táncos egyéniségeit.
A Budapesti Történeti Múzeum „a török fél-
hold fényében” misztikus programokat kínált lá-
togatóinak. Muzsikusok, hastáncosok és kézmû-
vesek uralták a terepet, néhány órára megnyílt a
hennaszeráj, másutt török korban játszódó fil-
meket vetítettek és a mûvészettörténészek is er-
rõl a korszakról meséltek a csoportoknak.

Az Országos Széchényi Könyvtár minden rész-
legében tartogatott meglepetést, ezért az is válto-
zatosan töltötte az estét, aki kizárólag itt néz-
te/hallgatta végig a az elõadásokat, koncerteket
és kiállításokat – köztük A cipõgombtól a vas-
kályháig címût, amely a mûszaki mûremekeket
mutatta be. 

Késõ este úgy tûnt, hogy az emberek a többi
helyszín után valamennyien a Magyar Nemzeti
Galériába igyekeztek. Hosszú sorok várták, hogy
bejussanak a Krisztus-trilógiára, a Markó kiállí-
tásra és a Privát labirintusokra, ahol rendhagyó
vezetés várta az érdeklõdõket. A teltháznál is töb-
ben voltak kíváncsiak a Moholy-Nagy Mûvészeti
Egyetem végzõs hallgatóinak divatshow-jára, és
amikor a szerencsések mindezt megnézték, nem
akartak hazamenni. Nem is csoda, hiszen az ál-
landó kiállítások termeiben kamarazenei kon-
certek lepték meg a látogatókat – az egykori trón-
teremben, a középkori gótikus szárnyasoltárok
között, pl. egy diákkórus gospeleket adott elõ –
miközben a Savoyai teraszon a Kerekes Band
után Tabáni István énekelt. 

Az összesítés szerint a Múzeumok Éjszakájá-
nak budapesti helyszínein több mint 191.000-
en fordultak meg.

Barangolás az éjszakában

Hagyományok Háza
(Budapest, I., Corvin tér 8.)

Magyar Állami Népi Együttes - Magyar rapszódia
(részlet), utána táncház: augusztus 10-én és 12-én
20.30 órakor. Helyszín: Nemzeti Táncszínház - Kar-
melita Udvar. Az elõadás az elmúlt években az együt-
tes mûhelyében készült koreográfiák tematikus válo-
gatása. Magyar Állami Népi Együttes - Ecseri lakodal-
mas (részlet), utána Álomidõ: augusztus 18-án (esõ-
nap: augusztus 22.) 20.00 órakor. Helyszín: Margit-
szigeti Szabadtéri Színpad. Az idén 60 éves együttes
az egyik legemlékezetesebb Rábai-koreográfiát, az 50
évvel ezelõtt bemutatott Ecseri lakodalmas néhány
részletét eleveníti fel, majd a társulat legújabb koreog-
ráfiája, az Álomidõ következik. Az Álomidõ a táncoló
ember dicsérete. A táncjelenetek anyaga döntõ mó-
don a Kárpát-medence folklórjából merítkezik. Az
elõadáshoz Nikola Parov komponált új mûvet.

Népi iparmûvészetünk elmúlt 50 éve: Alkotók-tár-
gyak-folyamatok - állandó kiállítás a Magyar Népi
Iparmûvészeti Múzeum kiállítótermében (1010 Bu-
dapest, Fõ u 6.) Nyitva tartás: keddtõl péntekig 13.00-
tól 17.00 óráig. További információ: ferenczi.eszter-
@hagyomanyokhaza.hu

Nyáresti koncertek az Állatkertben
Tizedik, jubileumi évadjához érkezett a Zenés állatker-
ti esték elnevezésû programsorozat a Fõvárosi Állat-
és Növénykertben. Az elsõ elõadást – amelyen a
Bolyki Brothers adott koncertet – július 6-án, szerdán
tartották. A koncertsorozat keretében még hat továb-
bi elõadásra kerül sor. Július 13-án az Indiai klasszikus
mûvészetek estjének ad helyet az Állatkert, az azt kö-
vetõ hetekben pedig a Benkó Dixieland Band, a Lajkó
Félix Duó és Dresch Mihály, a Hot Jazz Band, a Budapest
Bár és a Budapest Klezmer Band lép majd fel. A kon-
certekre mindig szerda este kerül majd sor, kezdési
idõpontjuk 20.30. A koncertre érkezõ vendégek szá-
mára azonban már 19 órakor megnyitják az Állatkert
kapuit, így az elõadás kezdetéig akár egy kellemes sé-
tát is tehetnek a Pálmaház és a Nagy-tó környékén. A
koncertekre (3.300 Ft-os egységáron) a helyszínen,
azaz a Fõvárosi Állat- és Növénykertben, valamint az
ismert jegyirodákban válthatók jegyek.

Táncestek a Karmelita Udvarban
(Budapest, I., Színház u. 1-3.)

Július 26. kedd, és augusztus 3. szerda, 20.30 óra:
Mezõség. Élõ Martin Archívum V.- Honvéd Tánc-
színház, (az elõadást követõen táncház).

Július 27. szerda, és augusztus 16. kedd, 20.30 óra:
Variációk. Varidance – Vári Bertalan Társulata,(az
elõadást követõen közös tánc).

Július 28. csütörtök, 20.30 óra: Kalotaszeg. Élõ
Martin Archívum II. - Honvéd Táncszínház, (az elõ-
adást követõen táncház).

Július 29. péntek, augusztus 9. kedd, 20.30 óra:
BailAmor. Flamenco-Argentin tangó est. Közremûkö-
dik: Lippai Andrea, Bánhidi Petra és Josip Bartulovic,
(az elõadást követõen táncház).

Augusztus 2. kedd és 18. csütörtök, 20.30 óra:
Bocs/Kék rapszódia, Budapest Táncszínház.

Augusztus 4. csütörtök és 17. szerda, 20.30 óra:
Tangó Pillanatok - koncert és show. Budai László és ven-
dégei, (az elõadást követõen tánctanítás - Milonga).

Augusztus 5. péntek és 11. csütörtök, 20.30 óra:
Bolero/Change Back. Pécsi Balett.

Rossz idõ esetén az elõadások a Színházteremben
lesznek megtartva.

PPrrooggrraammookk

A legközelebbi, július 30-ai hangverseny programja: Bach: d-moll
toccata és fuga, Vivaldi: B-dúr versenymû hegedûre és csellóra,
Franck: Panis Angelicus, Händel: Ária a Messiás-ból, Cherubini:
Ave Maria, Vivaldi: A Négy Évszak – részlet, E-dúr hegedûver-
seny, Schubert: Ave Maria, Händel: Largo, Händel: Eternal
Source, Liszt: Adagio, Vivaldi: Gloria.

Szenthelyi Miklós hegedûmûvész

Sass Sylvia operaénekes



A fokozott közterületi ellenõrzéseknek is köszönhetõ,
hogy az elmúlt idõszakban érezhetõen csökkent a ke-
rület területén elkövetett bûncselekmények száma.
Az akciókban a kapitányság teljes személyi állománya,
az egyenruhások mellett a nyomozók és az igazgatás-
rendészet munkatársai is részt vesznek – tájékoztatta
a Várnegyedet dr. Kesztyûs Rudolf ezredes. A kapi-
tányságvezetõ hangsúlyozta: a kerületi rendõrök azon
dolgoznak, hogy a polgárok biztonságérzete erõsöd-
jön.     Dr. Kesztyûs Rudolf szerint jó úton járnak, hiszen
az utóbbi hetekben egy-egy lakásbetörésen, autófel-
törésen, illetve trükkös csaláson kívül komolyabb
bûncselekmény nem történt. Figyelmet fordítanak
azokra a területekre, melyek feltûnõen népszerûek az
elkövetõk körében. Ilyen a Naphegy, ahol a tavasszal
megkezdett visszatérõ ellenõrzések hatására gyakor-
latilag megszûntek a lakásbetörések.

Óvakodjunk az álrendõröktõl
A rendõrségi felhívások ellenére egy esetben ismétel-
ten sikerrel jártak az idõs embereket megkárosító
trükkös csalók. Ezúttal a magát rendõrnek kiadó két

férfi azzal a mesével jutott be a gyanútlan áldozat ott-
honába, hogy egy feltételezett bûncselekményt akar-
nak megakadályozni. Mint elmondták, tudomásukra
jutott, hogy valaki be akar törni a lakásba, ezért fel-
mérik a lakásban tartott készpénzt és más értékeket.
A bûnözõk még a látszatra is adtak, láthatósági mel-
lényt és „munka közben” gumikesztyût viseltek, egyi-
kük felmutatott egy fényképes plexi igazolványt, társa
nyakában pedig a rendõrökéhez hasonló fekete bõr-
tok lógott. Mindez elég volt ahhoz, hogy eltereljék a jó-
hiszemû tulajdonos figyelmét és meglopják az idõs
embert. A személyleírás szerint az egyik elkövetõ 170
cm magas, vékony testalkatú és szõke hajú, „kollégá-
ja” 160 cm körüli, rövid sötét hajú, barna bõrû férfi.
Ami sikerült az álrendõröknek, az a háziak bizalmat-
lanságának köszönhetõen nem jött össze annak a
szõke, Kleopátra frizurás nõnek és feltûnõen kék sze-
mû társának, akik gázvezeték vizsgálatot színlelve
csengettek be az egyik kerületi lakásba. Bár a lakásba
még beengedték õket, a tulajdonos végig mellettük
maradt, így kénytelenek voltak zsákmány nélkül tá-
vozni. 

Akadályozzuk meg közösen a csalásokat 
Tavasz óta több esetben hívtak fel ismeretlenek idõs
embereket azzal a mesével, hogy közeli hozzátartozó-
juk súlyos balesetet szenvedett, az azonnali mûtétet
azonban a TB nem fizeti ki, ezért a kórház megbízott-
jának sürgõsen adjanak át több millió forintot. Mint dr.
Kesztyûs Rudolf ezredestõl megtudtuk, a csalási kí-
sérletek megelõzése érdekében a kapitányság meg-
kereste a kerületi OTP-t. Az együttmûködés kereté-
ben a bank munkatársai megkérdezik az idõs ügyfele-
ket, hogy miért vesznek fel hirtelen nagyobb összegû
készpénzt. Amennyiben csalás gyanúja merül fel,
azonnal értesítik a rendõrséget. 

Elõkerült a lopott motor
Egy hatósági jelzés nélkül közlekedõ motorost igazol-
tatott a kerületi rendõrjárõr a Lánchíd közelében. A
125 cm3-es motornak nem csupán a rendszáma, ha-
nem a papírjai is hiányoztak, ráadásul a vezetõnek jo-
gosítványa sem volt. Az adatok lekérdezésekor kide-
rült, hogy a motort nemrégiben lopták el, a feljelentés
alapján a tulajdonos hamarosan visszakapja jármûvét. 

KKéékk  hhíírreekk
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 12/2011. (VI.23.) Ön-
kormányzati rendelete a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2011. évi költségve-
tésrõl szóló 2/2011. (III. 4.) Kt. rendelet mó-
dosításáról

AAzz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó,,  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt  11999922..
éévvii  XXXXXXVVIIIIII..  ttvv..  6655..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  ffooggllaallttaakknnaakk
mmeeggffeelleellõõeenn  aa  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleett  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüü--
lleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  22001111..  éévvii  kkööllttssééggvveettéésséé--
rrõõll  sszzóóllóó  22//22001111..  ((IIIIII..  44..))  KKtt..  rreennddeelleettéénneekk  ((TToovváábbbbii--
aakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáássáárróóll  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aall--
kkoottjjaa::

1.§
A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (Az
Önkormányzat bevételei) „2.§ A Képviselõ-testület a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi
módosított összes bevételi elõirányzatát a kisebbségi
önkormányzatok állami támogatásával együtt 10.
976.985 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. és a 2. sz. mel-
léklet szerint.”

2.§
A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (Az
Önkormányzat kiadásai) „3.§ A Képviselõ-testület a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi
módosított kiadási elõirányzatát a kisebbségi önkor-
mányzatok kiadásaival együtt 10. 976.985 e Ft-ban
állapítja meg. 
EEbbbbõõll::

- az intézmények módosított mûködési kiadását a
3/a. sz. melléklet szerint

- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe tar-
tozó szakfeladatok módosított mûködési kiadását a
3/c. sz. melléklet szerint

- a céltartalékok és az általános tartalékék módosí-
tását a 4. sz. melléklet szerint

- a fejlesztési kiadások módosítását az 5., 5/a. sz.
melléklet szerint

- a felújítási kiadások módosítását a 6., 6/a. sz. mel-
léklet szerint fogadja el

- az intézmények és az Önkormányzat Hivatala dol-
gozóinak létszámát a 8. sz. melléklet szerint fogadja el

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének
módosítását az 5/c. sz. és a 14. sz. melléklet szerint tu-
domásul veszi.”

3. §
HHaattáállyybbaa  llééppééss

A Rendelet 2011. június 23-án lép hatályba.

Tánczosné dr. Pósa Ibolya        dr. Nagy Gábor Tamás
megbízott jegyzõ                                                polgármester

RReennddeelleett

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat

nyilvános pályázatot 
hirdet a tulajdonában lévõ,

lakások 
5 éves határozott idejû bérbeadására.

A részletes pályázati kiírás átvehetõ
a Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Irodáján.

Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.
Tel: (1) 458-3000, 458-3030,

vagy megtekinthetõ 
az Önkormányzat honlapján,

a www.budavar.hu internetcímen,
a PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda 

menüpont alatt. 

A Budavári Önkormányzat a fõvárosban az elsõk
között 2001-ben hozta létre saját térfigyelõ rend-
szerét, amelyet azóta is folyamatosan bõvít. A ka-
meráknak köszönhetõen a megfigyelt területe-
ken jelentõsen csökkent az elkövetett bûncselek-
mények, illetve szabálysértések száma. Nyáron
újabb három kamerát telepítenek a Várszoknya
utcáiban. 

Sikertörténet az elsõ kerületi térfigyelõ rend-
szer, a tapasztalatok szerint a kamerák jelenléte
már önmagában is komoly visszatartó erõt je-
lent. Nem csupán a súlyosabb bûncselekmé-
nyek, hanem a szabálysértések, illetve a lakosság
szubjektív biztonságérzetét, illetve közérzetét ne-
gatívan befolyásoló jelenségek száma is jelentõ-
sen lecsökkent a megfigyelt területeken. A „lát-
ható” közterületi szabálysértések többsége, mint
amilyen az illegális szemétlerakás, az utcai alko-
holfogyasztás, a jelzõtáblák megrongálása és hiá-
nyosságai, a közterület életvitelszerû használata
a kamerák tágabb környezetében csökkent. Ami
a konkrét helyszíneket illeti: a Krisztina téri
templom fala sokáig a graffitisek kedvelt cél-
pontja volt, a közeli parkolóban rendszeresen
történtek rongálások, autófeltörések. Az ide he-
lyezett kamera célirányos beállításának köszön-
hetõen a falfirkálás teljesen megszûnt, az utóbbi
egy évben pedig mindössze egyetlen gépkocsi
rongálás történt. Elsõsorban a közlekedési hely-
zetek nyomon követésében, illetve a környéken
rendszeresen megrendezésre kerülõ nagyren-
dezvények zökkenõmentes lebonyolításában se-
gít a Szarvas téri kamera. A gépkocsiforgalom fo-
lyamatos figyelése megkönnyíti a terület biztosí-
tását, a váratlan helyzetekre így azonnal reagál-
hatnak a szervezõk. Ez történt az egyik kerékpá-
ros rendezvényen, ahol egy biciklis szenvedett
balesetet. A monitorokat kezelõ személyzet a ka-
merákon keresztül látta az esetet és azonnal ri-
asztotta a mentõket, valamint a közelben tartóz-
kodó rendezõket. 

Magyarország európai uniós elnöksége idején
kiemelt szerepet kaptak a Budai Vár területére te-
lepített kamerák, amelyek a külföldi delegációk
útvonalát is távellenõrzés alatt tartották. Komoly
segítséget jelentett a Szentháromság téri kamera
a Mátyás- templom elõtt a nagyközönség számára
is láthatóvá tett történelmi harangok épségének
megõrzésében is.

Sokáig megkeserítették a Lovas úton, vala-
mint a környezõ lépcsõk közelében lakók életét
a közterületre beköltözõ hajléktalanok. A terüle-
ten elhelyezett kamerák itt is beváltották a hozzá-
juk fûzött reményeket, hiszen érezhetõen vissza-
szorult a hajléktalanok jelenléte, illetve az autó-
feltörések száma. A Bugát lépcsõ kamerája alkal-

mas az Attila út forgalmának ellenõrzésére, ezen
felül belátja a Vérmezõn található emlékmû kör-
nyezetét és a park közeli sétáló és biciklis útszaka-
szait. Ma már elmondható, hogy innen is eltûn-
tek a járókelõket zaklató hajléktalanok, látható-
an rendezettebb és tisztább a terület. Figyelmet
fordítanak a legkisebb szabálysértésekre is, a ka-
merák a tilosban parkolások kiszûrésében is sze-
repet kapnak.

A kedvezõ tapasztalatok birtokában a rendszert
folyamatosan fejleszti az önkormányzat. Nyáron
három helyszínen, a Széna téren, az Ostrom utca
és Batthyány utca sarkán, illetve a Vérmezõ utca
és a Várfok utca keresztezõdésébe kerülnek új ka-
merák.                                                                              pp.

Jól mûködnek a kamerák

Sikeres a térfigyelõ rendszer

Negyed század a siklóval 
Éppen huszonöt évvel ezelõtt indították újra a második világháborúban megron-
gálódott Budavári Siklót. A jeles eseményre mostantól a Clark Ádám téri állomás
falán elhelyezett emléktábla hívja fel az utasok figyelmét. A jubileum tiszteletére a
Budapesti Városvédõ Egyesület kiállítást rendezett a civil szervezet Kossuth Lajos
utcai központjában.

A kontinens második siklóvasútját, vagy ahogyan késõbb nevezték a Budai
Hegypályát gróf Széchenyi Ödön kezdeményezésére 1870-ben építették ki a
Lánchíddal szemben a Vár nyugati lejtõjén. A gõzhajtású kötélvasút hetvenöt éven
keresztül szállította az utasokat – 1873-ban több mint egymilliót -, ezidõ alatt csu-
pán kisebb módosításokat hajtottak végre a jármûvön, de a gépészetén egyáltalán
nem változtattak. Egészen 1944 végéig mûködött háborítatlanul, az ostrom alatt
azonban a felsõ állomás és a kocsi is találatot kapott. Bár a háború után a kilenc-
venöt méter hosszú pályát lebontották és a gépeket elszállították, a budapestiek
nem feledkeztek meg egykori kedvenc közlekedési eszközükrõl: civil kezdeménye-
zésre harmincöt évvel késõbb a fõváros elhatározta a sikló újjáépítését. A megvaló-
sításra még néhány évet várni kellett, a ma is látható Budavári Sikló végül 1986. jú-
nius 4-én állhatott ismét üzembe. Azóta két kocsi, Gellért és Margit másodpercen-
ként másfél méteres sebességgel szállítja a panorámában gyönyörködõ utazókö-
zönséget. Az évforduló alkalmából a fõvárosi önkormányzat emléktáblát helyezett
el a sikló alsó állomásánál, míg a Budapesti Városvédõ Egyesület Kossuth Lajos ut-
ca 14-16. szám alatti központjában kiállítással tiszteleg a jeles esemény elõtt. A tár-
laton sok más mellett az eredeti és az 1986-ban készült tervek is helyet kaptak. 

Így is lehet ünnepelni
Az Attila úti társasház lakói már egy hónapja nagy izgalomban voltak. 

Egyik lakótársuk, a II. világháború keleti frontján, páncélelhárító had-
nagyként szolgált. Katonáival a poklok poklát is megjárta és több alka-
lommal is, gondos õrangyalának köszönhetõen megmenekült a halál tor-
kából. Két év hadifogság után, 1947-ben, térhetett haza családjához. A
sok megpróbáltatáson keresztülment és élete során megedzõdött Palotás
Mihály, idén május 7-én töltötte be századik életévét. A szellemileg telje-
sen friss, korához képest meglehetõsen aktív lakótársukat barátai és
szomszédai a minap köszöntötték fel. A társasház felsõ kertjében kis ün-
nepség keretében látták vendégül. A bográcsban elkészült fenséges vad-
pörkölt elfogyasztása és szapora koccintgatások után került asztalra az ün-
nepi torta, amelyen a köszöntõ szöveg mellett, stílszerûen egy marcipánból készült alezredes katona alakja is kö-
szöntötte az ünnepeltet. A születésnapi ünnepséget emléklap is dokumentálta, amit a jelenlévõk mind aláírtak.
Az emléklap és az ajándékok, virágcsokor, versantológia, katonanótákat tartalmazó CD átadása után még hossza-
san elbeszélgettek a száz év emlékeirõl. - elem

Kajakozás és kenuzás a Dunán
A Védõszárny Sportkör a Római parton található csónakházánál szombat délelõttönként gyermekek részére ka-
jak- és kenuoktatást tart. A jelentkezõ gyermekeket megtanítják kajakban és kenuban evezni vízitúrázó szinten. A
foglalkozásokat rendszeresen látogató gyermekek megismerkedhetnek a vizek veszélyeivel, a víziközlekedés szabá-
lyaival. A felkészült és a foglalkozásokon rendszeresen résztvevõ gyermekeknek felajánljuk a vasárnaponkénti rö-
videbb túráinkon is a részvétel lehetõségét. A vízi programjainkon minden gyermek köteles mentõmellényt visel-
ni, amit a sportkörünk biztosít részükre, mivel ez vízirendészeti elõírás is. Programunk helyszíne: III. ker. Kossuth
Lajos üdülõpart 19. A vízibázis megközelíthetõ a 34-es autóbusszal az Árpád-híd pesti hídfõjétõl a Szent János ut-
cáig. Szükséges felszerelés: fürdõruha, póló, papucs, sapka, uzsonna és innivaló. A részvételhez elõzetes bejelent-
kezés szükséges. Információ: 240-2627-es telefonszámon, esténként. Védõszárny Sportkör

Az önkormányzat 
ingyen hívható zöld száma,

közérdekû ügyekben: 

06-80-204-275 
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IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,
221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnnee--
rraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

HHaattttyyúúhháázz melletti liftes házban legfelsõ emeleti 49 m2,
kétszobás, szépen felújított erkélyes lakás eladó. A háznak
a Hattyú és a Batthyány utca felõl is van bejárata, az abla-
kok a Batthyány utca felé néznek. Közös költség fûtéssel
együtt 24.000 forint. Saját tároló van. Irányár: 17,9 millió
Ft. Telefon: 0630-5637-350.oo

SSzzeenntthháárroommssáágg tér közelében, igényesen felújított 35
négyzetméteres földszinti lakást, várban lévõ emeleti, ut-
cai lakásra cserélnék, vagy örökbérleti joga átadó. Telefon:
0630-251-3800.oo

SSzzeerreetteettttrree vágyó idõs ember eltartását, gondozását,
ápolását vállalom, de elõbb ismerjük meg egymást. Öz-
vegy ember vagyok. Szeretet, biztonságot kínálok. Tele-
fon: 06-20-971-7297.

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

AAttttiillaa úti 2,5 szoba-hallos, 94 m2-es cirkófûtéses lakás
tulajdonostól eladó. 2. emelet, hívólift, belsõ kert. 23,5 M
Ft. Képek: www.krisztina.tk. Telefon: 06-20-973-7550.

AA  Fõ utcán, liftes ház 3. emeletén 84 m2 +2 erkélyes
kettõ szoba, hal + félszobás, teljeskörûen felújított polgári
lakás eladó. Ár: 25 M Ft. Telefon: +36-20-9362-236.

KKuullttuurráálltt, iskolázott asszony, jól fõz, házi segítséget
nyújtana, rezsit fizetne egy szoba használatáért. Telefon:
06-30-692-6654, katona.mernok@gmail.com.

MMeeggbbíízzhhaattóó, e téren jártas magánszemély, méltóbb
idõskort biztosítva életjáradéki szerzõdést kötne. Telefon:
06-20-4604-384.

II..  kkeerrüülleett, emeleti, napos, 50 m2-es lakás, liftes, tulajdo-
nostól eladó/kiadó. Irányár: 16 millió Ft. Telefon: 06-20-
925-8292.

AAllkkaallmmii vétel! V. ker., a Belváros szívében, a Fehér Hajó
utcában 67 m2-es udvari világos, 2 szoba + hallos, azonnal
költözhetõ lakás tulajdonostól eladó. Ár: 18.500.000 Ft.
Telefon: 06-70-242-8053.

BBuuddaaii Várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló 54 m2-es,
erkélyes, panorámás, déli fekvésû, egyedi gázfûtéses ön-
kormányzati lakás bérleti joga átadó. Csereirányár: 18,5 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..  MMéésszzáárrooss utcában (Zsolt udvar közelében) III. legfelsõ
emeleti, 40 m2-es, napfényes, gázkonvektor fûtéses, víz-
órás, 1 szobás, galériázott öröklakás eladó. A konyha nagy-
méretû, így a lakás 1,5 szobássá is átalakítható. Irányár:
9,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

GGyyeerrmmeekkeesseekk, kutyások! Közvetlen kertkapcsolatos,
önálló földszinti kertrészes, 52 m2-es, 2 szobás, loggiás,
nagy étkezõkonyhás, összkomfortos, jó állapotú öröklakás
a Vár közelében, a Toldy Ferenc utcában eladó. Irányár:
16,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

KKiivváállóó lehetõség! Budai Várban, reprezentatív palota-
épületben 100 m2-es 2 generációs, 2 fürdõszobás, felújí-
tandó, napfényes, II. (legfelsõ) emeleti lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 21,9 M Ft Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

SSzzeenntthháárroommssáágg utcában a Mátyás templom közelében,
patinás épület I. emeletén lévõ 100 m2-es, 3 szoba hallos,
étkezõkonyhás, cirkófûtéses, reprezentatív belterû önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 36.9 M Ft. Wágner iroda, tel.: 212-2136, 06-
30/488-1933.

BBuuddaaii Várban az Úri utcában legfelsõ (II. emeleti) 73 m2-
es, csendes napfényes, felújítandó önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 14,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..  NNaapphheeggyyeenn a Tabán közelében 120 m2-es 3,5 szoba
hallos, erkélyes, felújított, déli fekvésû, polgári belméretû,
cirkófûtéses öröklakás (+ 5 m2 pincével,  10 m2 padlással)
garázs bérlési lehetõséggel eladó. Irányár: 43,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-2203.

BBaabbiittss sétány felé nyíló 72 m2-es, panorámás, egyedi
gázfûtéses, 2,5 szobás önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó.  A lakáshoz elvi tetõtér beépítési lehetõ-
ség is tartozik. Csereirányár: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933

TTáárrnnookk utcában egymás közelében 3 önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga elcserélhetõ: 54 m2-es tetõtéri
lakás (15,9 M Ft), 60 m2-es panorámás (18,9 M Ft), 60 m2-
es erkélyes, panorámás (22,9 M Ft). Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.

GGeelllléérrtthheeggyy kedvelõinek! Egymás közelében eladó 3
öröklakás: Mihály utcában 37 m2-es kertkapcsolatos (10 M
Ft), Orom utcában 50 m2-es (19,9 M Ft), Bérc utcában szu-
perpanorámás 90 m2 lakás: (56 M Ft+garázs). Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

VVáárrii, emeleti, részben Tóth Árpád sétányra nézõ önkor-
mányzati lakásomat, kisebb, másfél vagy kétszobásra cse-
rélném a várban. Csereirányár: 34 millió Ft. Telefon: 06-
20-4265-963.

II..  kkeerr.. Vérmezõre nézõ, 40 m2-es, gyönyörûen felújított,
földszinti, fiatalos stílusú öröklakásom (Krisztina krt-nál)
10.400.000 irányáron, beköltözhetõen eladó. Kiváló ház-
ban, szuperalacsony rezsivel! Telefon: 06-20-345-4677.

EEllaaddóó Budakeszin egy 180 m2-es házrész + 1000 m2 te-
lekrész, közel a buszmegállóhoz, az út zajától távol. Irányár:
32 millió Ft. Csere is érdekel. Telefon: 06-20-570-5489

SSzzoollggáállttaattááss

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-
8384, 0620-345-9963.

AAKKCCIIÓÓ!!  TTáárrssaasshháázzaakk  ffiiggyyeelleemm!!  MMiinnddeenn  ttííppuussúú  ggáázzkkaa--
zzáánn  ffeellüüllvviizzssggáállaattaa,,  ttiisszzttííttáássaa,,  jjaavvííttáássaa  kkiisszzáálllláássii  kköölltt--
ssééggggeell  eeggyyüütttt  bbrruuttttóó::  99990000  FFtt..  TTeelleeffoonn  221122--22994499,,
wwwwww..vvaassuuttaa..hhuu..  EEnneerrggiiáátt  ttaakkaarríítt  mmeegg  ééss  kkaazzáánnjjaa  bbiizz--
ttoonnssáággoossaann  üüzzeemmeell..oo

TTáárrssaasshháázzaakk kezelése, közös képviselete nagy gyakor-
lattal, teljes mûszaki-, jogi és gazdasági háttérrel. Díjazás
épülettõl függõen, megegyezés szerint. Várlaki János, te-
lefon: 213-6613, 06-20-931-1832.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes fel-
újításig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-
9344-664, 246-9021. ELMÛ által minõsített vállalko-
zás.oo

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

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

BBuurrkkoollááss, kõmûves munkák, lakásfelújítás szakembe-
rektõl garanciával. E-mail: teglakorszak.bau@gmail.com.
Telefon: 06-70-381-7676.

FFIIGGYYEELLEEMM  MMEERRTT  MMEEGGÉÉRRII  AAKKCCIIÓÓNNKK!!  MMiinnddeenn  ggáázzüüzzee--
mmûû  ffûûttõõkkéésszzüülléékk  ffeellüüllvviizzssggáállaattaa,,  ttiisszzttííttáássaa,,  jjaavvííttáássaa  kkii--
sszzáálllláássii  kkööllttssééggggeell  eeggyyüütttt::  öösssszzeesseenn  bbrruuttttóó  66660000,,--  FFtt..
TTeelleeffoonn::  221122--22994499,,  wwwwww..vvaassuuttaa..hhuu..  EEnneerrggiiáátt  ttaakkaarríítt
mmeegg  ééss  éélleetteett  mmeenntt!!

TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZAAKK  ––  IIRROODDÁÁKK  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSAA..  Megbízható,
precíz munkájára igényes takarító vállalkozásunk több
éves tapasztalattal irodák, társasházak, egyéb épületek
szakszerû takarítását vállalja. Reális árakon. Leinformál-
ható, referencia munkákkal. Hívjon bizalommal. Telefon:
0620-484-2009, 0620-327-9049.oo

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

AAUUTTÓÓMMOOSSÁÁSS  22..000000  FFTT--TTÓÓLL..  II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..  
BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  00667700--224477--99222266..  oo

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL, helyszínen, garanciával! Tele-
fon: 0630-712-2024.

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, PARKETTA-

LERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-, GÁZ-,
GIPSZKARTON-SZERELÉST, CSEMPÉZÉST, 

VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁT
VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

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

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

ZZáárraakk szerelése, javítása. 0-24 óráig. Megbízható mér-
nök. 0630-863-7680.

AAuuttoommaattaa kapu, rács, lépcsõ, korlát, elõtetõ, redõny, ro-
varháló, könyökkaros napellenzõ, gipszkartonozás, víz- és
villanyszerelés. Telefon:  06-70-278-1818, Kamill Kft.

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Anyagbeszerzéssel, garanciával. Telefon:
06-20-961-6153.

VVíízzsszzeerreellééss!!  Fürdõszoba felújítás, csapok, szifonok, wc-
csészék, wc-tartályok cseréje, javítása. Mosó-, mosogató-
gépek bekötése, anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06-30-
447-3603.

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-
8384, 0620-345-9963.

ÁÁggyyaakk mélytisztítása 1300 Ft-tól, szõnyeg, kárpittisztí-
tást a legmodernebb száraz technológiával vállalok hely-
színen. Bejárónõi munka is érdekel. Éjszakai gyermekfel-
ügyeletet is vállalok. Telefon: 06-70-586-3811.

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítás, középiskolások, fõiskolások,
egyetemisták pótvizsgára, osztályvizsgára, ismétlõvizs-
gára, pótérettségire felkészítése, több mint húszéves gya-
korlat. Telefon: 213-7747, 06-20-518-2808.

EEggéésszzsséégg

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

ÉÉRRSSZZÛÛKKÜÜLLEETT,,  ÉÉRREELLMMEESSZZEESSEEDDÉÉSS  GGYYÓÓGGYYÍÍTTÁÁSSAA..  
TTeelljjeess  éérrrreennddsszzeerr  ttiisszzttííttáássaa  kkaarrddiioollóógguuss  sszzaakkoorrvvooss  vvee--
zzeettéésséévveell..  SSoonnootthheerrááppiiaa..  BBuuddaappeesstt  IIIIII..  kkeerr..  ÁÁrrppáádd  ffee--
jjeeddeelleemm  úúttjjaa  5511..  ((SSzzééppvvööllggyyii  úúttii  HHÉÉVV--mmeeggáállllóó))
TTeelleeffoonn::  222200--44664411,,  0066--2200--334499--44227777..  

AAddááss--vvéétteell

BBééllyyeeggeett, papír és fémpénzt, képeslapot, porcelánt,
könyveket, régiségeket vásárolunk IV. Andrássy út 16.
Telefon: 266-4154.

LLeeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn  vváássáárroollookk  mmiinnddeennnneemmûû  rrééggiisséé--
ggeett,,  hhaaggyyaattéékkoott  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall,,  éérrttéékkbbeeccsslléésssseell,,
kkéésszzppéénnzzffiizzeettéésssseell..  AArraaddii  LLáásszzllóó,,  tteelleeffoonn::  00663300--332288--
66118800,,  228855--44880088..  HHíívvjjoonn  bbiizzaalloommmmaall!!

KKeelleettiisszzõõnnyyeegg és mûtárgybecsüs vásárol régi keleti
szõnyegeket, sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. Tele-
fon: 0630-456-3938.
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VÁRNEGYED

OktatásSzolgáltatás

Adás-vétel

Egészség

A hirdetések tartalmáért és a hirdetõkért a szerkesztõség
NEM VÁLLAL FELELÕSSÉGET!

Senior mentorokat keresnek
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55
év feletti felnõtteket keres, hogy - mint mento-
rok és oktatók - az olvasás elsajátításában segít-
senek a helyi általános iskolás diákoknak.
Legyen Ön is a Senior Mentor Program tagja: se-
gítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen vegye
a tanulmányi akadályokat, dolgozzon együtt
csapatban más idõsebb felnõttekkel és kapjon
havi ösztöndíjat! A pedagógiai tapasztalat nem
elõfeltétel. További információ: 0620-807-
3268, www.civilvallalkozasok.hu, info@civil-
vallalkozasok.hu.

Várnegyed

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

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

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

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

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

s

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben 

az ebek mikrochippel történõ ellátását 
és regisztrációját önköltségi áron 
(bruttó 2200 forint) megkezdtük.
Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48.

Telefon: 213-6874  
Kérjük éljen a lehetõséggel! 

A Várnegyed újság 2011. évi megjelenése
Lapzárta

Augusztus 10.
Augusztus 24.
Szeptember 7.
Szeptember 21.

Október 4.
Október 26.
November 9.
November 23.
December 7.

Megjelenés
Augusztus 19. 
Szeptember 2.
Szeptember 16.
Szeptember 30.

Október 14.
November 4.
November 18.
December 2.
December 16.

Lapszám
14
15
16
17
18
19
20
21
22

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Hirdetésfelvétel legközelebb 2011. augusztus 15-tõl 17-ig hétfõtõl szerdáig 10-tõl 15 óráig lesz.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

AAzz  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonnddnnookkssáággii  KKfftt..  
vváállllaalljjaa  ttáárrssaasshháázzaakk  kköözzööss  

kkééppvviisseellõõii  ffeellaaddaattaaiinnaakk  eellllááttáássáátt
SSzzoollggáállttaattáássookk::

o Teljes körû könyvelés, éves  költségvetési javaslat, 
egyéni elszámolás készítése.

o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén 
közgyûlési termünkben.

o Felújítási munkák koordinálása.
o Pályázaton való indulás teljes adminisztrációja.
o Mûszaki feladatok szervezése és végrehajtása.
o Jogi képviselet.
o Társasházi takarítás.
o Gyorsszolgálat.
o SZMSZ készítés.
o Új! Energetikai szakvélemény készítése.

HHaa  kköözzööss  kkééppvviisseelleett,,  aakkkkoorr  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonnddnnookkssáággii  KKfftt,,  mmeerrtt::
õgyorsított eljárás a tartozókkal szemben, 
õteljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,
õa tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház ügyeirõl,
õzavartalan mûködés,
õgazdaságos üzemeltetés.

KKöözzööss  kkééppvviisseelleettüünnkk  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleettéébbeenn  tteelljjeess  kköörrûûeenn  kkééppvviisseellii
aazz  áállttaallaa  kkeezzeelltt  ttáárrssaasshháázzaakkaatt,,  aa  ttuullaajjddoonnoossookk  mmeeggeellééggeeddeettttssééggéérree..

KKéérrjjeenn  íírráássooss  ttáájjéékkoozzttaattóótt  ééss  áárraajjáánnllaattoott!!  
AAzz  ÖÖnn  ttáárrssaasshháázzáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  eeggyyeeddii  aajjáánnllaattoott  ááttvveehheettii  

sszzeemmééllyyeesseenn,,  ffaaxxoonn,,  ee--mmaaiillbbeenn  vvaaggyy  lleevvééllbbeenn..

EElléérrhheettõõsséégg::        
11001122  BBuuddaappeesstt,,  PPáállyyaa  uuttccaa  77..,,  
++33662200--446666--55880088

wwwwww..hhaazzggoonnddnnookkssaaggii..hhuu  
iinnffoo@@hhaazzggaa..hhuu  

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1000 forint+ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 1.600 forint+ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint+ÁFA.

(Csak közületi apróhirdetésnél!)
20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

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