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A Budavári Önkormányzat az utóbbi nyolc
évben öt rendeletet alkotott a közterületek
rendjének biztosítása érdekében. Aktualizálá-
suk mostanra indokolttá vált, s ez alkalmat
adott arra is, hogy helyettük egy új, összefoglaló
szabályozást hozzanak létre. A közterületi vi-
selkedés szabályait szeptember 29-i ülésén fog-
lalta egységes rendeletbe a képviselõ-testület.

Az új „viselkedési kódex” – amelynek kidolgozá-
sa során egy lakossági fórum keretében az itt élõk
véleményét is kikérték – a korábbiakkal össz-
hangban szigorú szabályokat fogalmaz meg a köz-
területek rendeltetésszerû használatára vonatko-
zóan. Például szeszesitalt fogyasztani és dohá-
nyozni tilos a nevelési-oktatási, egészségügyi, gyer-
mek- és ifjúságvédelmi intézmények játszóterek,
sportpályák, valamint üzletek, boltok bármely
bejáratától számított öt méteres körzeten belül.
Galambokat, illetve egyéb idegen, gazdátlan álla-
tokat sem lehet közterületeken etetni, kutyákat
pedig póráz nélkül csak az arra kijelölt helyen le-
het futtatni. A harapós vagy támadó természetû
ebeket szájkosárral kell ellátni akkor is, ha pórá-
zon vezetik, vagy kutyafuttatásra kijelölt helyen
szabadon engedik õket. 

A zajvédelmet, a szemetelés tilalmát, valamint
a közterületek állapotának megóvását szintén
részletesen szabályozza az új rendelet. A mûtár-
gyak, emlékmûvek, szökõkutak, padok és más
közterületi berendezések épségének megóvása

érdekében több olyan tevékenységet is nevesített
a rendelet a tilalmak körében, amelyekkel sajná-
latos módon egyre gyakrabban rongálják környe-
zetünket: ilyen a gördeszkázás, a görkorcsolyázás,
a rollerezés, a kerékpározás, a „falmászás” és az

úgynevezett parkour. Ez utóbbi egy olyan, mosta-
nában divatossá vált extrém sport, amelynek so-
rán különféle városi akadályokon keresztül kell
eljutni minél gyorsabban egyik helyrõl a másikra.

(Folytatás a  3. oldalon) 

Chopin 
otthonra talált
Október 17-én délelõtt 11-kor újabb ünnep-
ség várja az érdeklõdõket a megszépült
Horváth-kertben. Frédéric Chopin halálá-
nak 162. évfordulóján avatják föl a lengyel ze-
neszerzõ mellszobrát, amelynek eredetijét
Boleslaw Syrewicz szobrászmûvész készítette. 

A szobor történetét Szilasi Alex zongoramû-
vész mesélte el: „A párizsi utcákat róva, a
Luxemburg-parkban pihentem meg, véletle-
nül Chopin mellszobra mellett. A romantikus
nõalakkal díszített posztamensre helyezett
bronz portré nagyon megragadott. Így különö-
sen meglepõdtem, amikor 2010 októberében
Waldemar Dabrowski, a Teatr Wielki, a len-
gyel Nemzeti Opera fõigazgatója  nemcsak a
Chopin útlevéllel, hanem e szobor azonos mé-
retû, pontos másolatával ajándékozott meg”.
(A magyar zongoramûvész és zenetörténész az
elismerést többek között azzal érdemelte ki, hogy
2001. óta a francia Édition Fuzeau által indított
Chopin fakszimile összkiadás vezetõ szerkesztõje.
Számos kutatást végzett a romantikus hangsze-
rek, fõként a Chopin által kedvelt Pleyel-zongo-
rákkal kapcsolatban.)

Amikor a Budavári Zenei Szalon szervezõi
Szilasi Alex és Práczky István felajánlották a
szobor köztéren való elhelyezését, a Budavári
Önkormányzatban és a varsói Sródmiescie ke-
rület önkormányzatában egyaránt partnerre
találtak. A 19. századi lengyel szobrász Chopin
mellszobrának másolata október 17-tõl a
Horváth-kertben várja az arra sétálókat.

A képviselõ-testületi ülésen történt

Kódex készült a közterületi 
viselkedés szabályairól

Még sohasem volt Zórád Ernõnek nagyobb gyûj-
teményes kiállítása – hívta fel a figyelmet dr.
Tóth László, aki több más gyûjtõvel együtt elhoz-
za a mester mûveit a Várnegyed Galériában októ-
ber 20-án 18.00 órakor nyíló tárlatra. A 2004 ta-
vaszán elhunyt képregény-rajzoló, festõ, grafikus,
illusztrátor és karikaturista, a kerület díszpolgára
október 16-án lenne száz éves – ebbõl az alkalom-
ból mutatják be alkotásait az önkormányzat
Batthyány utcai galériájában.

Festmények, akvarellek, tussal színezett grafi-
kák és néhány olajkép is látható lesz a kiállításon.
„A legtöbb mûve nekem is meglepetés lesz, hi-
szen a magángyûjtõknél lévõ képeinek többsége
még nem szerepelt nyilvános kiállításon” – tud-
tuk meg Tóth Lászlótól, aki az egyenruhák törté-
netének kutatójaként elsõsorban katonai témájú
Zórád-festményekbõl gyûjtött össze néhányat.

„Körülbelül tizenöt évvel ezelõtt ismerkedtem
meg Ernõ bácsival, akivel sokat beszélgethettem,

sok sziporkázó történetet hallhattam regényes
életébõl” – mesélte Tóth László. Megjegyezte,
hogy Zórád Ernõ legalább olyan színvonalon írt,
mint ahogyan festett; egyik legjobb könyvének az
„Egy vándorfestõ ifjúságai” címû önéletrajzi írá-
sát tartja, amely krúdys hangulatban, szórakozta-
tó öniróniával ad élvezetes korrajzot a ’20-as, ’30-
as évek világáról. 

Zórád Ernõ emléke köztünk él!
Születérének 100. évfordulóján így emlékeznek
díszpolgárukra a kerület lakói. A kiállítást meg-
nyitja: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester.
Köszöntõt mond: Ludwig Emil, a Magyar Nemzet
fõmunkatársa, valamint Vecsey András önkor-
mányzati képviselõ. Közremûködik: Weszely Ernõ
harmonikamûvész és Incze Ildikó színmûvész.
Megnyitó: október 20-án 18 órakor.

Legutóbb két évvel ezelõtt, az integrált vá-
rosfejlesztési stratégia bemutatásakor ren-
dezett városrészi közmeghallgatást a
Vízivárosban az önkormányzat. Az azóta
eltelt idõszak fejlesztéseirõl, illetve a terve-
zett beruházásokról dr. Nagy Gábor
Tamás lakossági fórum keretében tájékoz-
tatta az itt élõket. 

Az elmúlt évek eredményeit felsorolva a pol-
gármester elmondta, hogy a Szalag utca burko-
latcseréjével párhuzamosan megújult a 12. és
20. alatti épület, az önkormányzat beruházásá-
ban átfogó rekonstrukción esett át a Toldy
Ferenc utca 4. valamint elkezdõdött a
Batthyány téri házak helyreállítása. Az elmúlt
két évben befejezõdött a Corvin tér átépítése,
elkészült a Garden a Várfok utca és az Ostrom
utca torkolatában. 

A társasház felújítási pályázatokat az anyagi
nehézségek ellenére sem szüntette meg az ön-
kormányzat, annál is inkább mert a lakóközös-
ségek a tapasztalatok szerint hatékonyan hasz-
nálják fel a vissza nem térítendõ támogatást. 

Megvalósult a vízivárosi graffiti-mentesítés,
az antigraffiti bevonatnak köszönhetõen ma
már egyszerûen lemoshatók a falfirkák, helyé-
re került a Mansfeld szobor, a tûzijáték áldoza-
tainak emléket állító Emlékfa és gróf Batt-
hyány Lajos szobra.                    (Folytatás a  2. oldalon)

Meglepetésképek 
Zórád Ernõ kiállításán

Napirenden 
a Víziváros

Koncert Liszt 
születésnapján
Liszt Ferenc születésnapján, október 22-én
szombaton, 19  órakor, az MTA Zenetudo-
mányi Intézetében Balog József zongoramû-
vész ünnepi hangversennyel várja a közönsé-
get. A koncert egyik érdekessége, hogy a mû-
vész egy közelmúltban felújított, 19. századi
Érard zongorán játszik. Legtöbbször maga
Liszt is ilyen márkájú hangszeren adta elõ mû-
veit. Balog József – akit napjaink egyik legneve-
sebb Liszt-játékosaként tartanak számon – la-
punk kérdésére elmondta, hogy az Érard
hangzásában jobban érvényesülnek a fino-
mabb billentések, és a pianissimókat jobban
lehet játszani.

A zongoramûvész a következõ napokat
Ankarában, majd a pécsi Liszt Fesztiválon tölti,
és a budavári hangverseny napján érkezik visz-
sza Budapestre. Repertoárján a romantikától a
21. századi mûvekig számtalan zenemû szere-
pel, de 2011-ben, a Liszt emlékévben szinte ki-
zárólag olyan koncertekre kérték fel, ahol a ro-
mantika kiemelkedõ zeneszerzõjétõl játszott. 

A mûvész elmondta, hogy az Erdõdy palotá-
ban rendezett ünnepi hangversenyre színes
programot állított össze. A kétszer negyven
perces szólóesten a magyar rapszódiáktól a dal-
átiratokon keresztül, az öregkori darabokig a
Liszt által írt valamennyi mûfajból válogat.

Az életveszélyes helyekre való kimászást ezentúl ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal büntethetik

Zórád Ernõ: Szebeni Antal tér

Új burkolatot kapott az Iskola utca

Ha érdekli, mi történik a Várban, a Krisztinavárosban,
a Tabánban, a Vízivárosban vagy a Gellérthegyen, ha
szeretne ízelítõt kapni egy-egy civil vagy közéleti
eseményrõl, amelyen nem tudott ott lenni, tájéko-
zódjon az itt élõknek és az itt élõkrõl szóló
Várnegyedonline hírportálról.

www.varnegyedonline.hu
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Lakossági fórum a fejlesztési elképzelésekrõl

Napirenden a Víziváros
(Folytatás az 1. oldalról)
Az akcióterv keretében meghatározott fejlesztési
tervekbõl a Clark Ádám téri foghíj beépítése és a
Batthyány tér átépítésén kívül szinte minden
elem megvalósult. Jól halad a mûemlékházak re-
habilitációja, ennek keretében újult meg többek
között a Hunyadi János utca 18., az Iskola utca
12., az Iskola utca 14., és épült vissza a Pala utca
8. elbontott keleti szárnya. A munkák hatvan szá-
zalékát a fõvárosi rehabilitációs alapból finanszí-
rozták, mint dr. Nagy Gábor Tamás kiemelte, ez
azt jelenti, hogy a kerület nagyjából visszakapta
korábbi befizetéseit.

Szépülõ házak, intézményfelújítások 

Az intézmény felújítások keretében az Iskola ut-
cai óvodában a lépcsõs járdát akadálymentesítet-
ték, korszerûsítették a fûtési rendszert, és felújí-
tották az elõtetõt. A Toldy utcai épületben a tetõ
szigetelése valósult meg, itt egy játszóteret is kiala-
kítottak. A Batthyány iskolában modernizálták a
konyhát, a  vizesblokkok fejlesztése szakaszosan
történik. A Toldy Ferenc Gimnázium régi-új
büszkesége az önerõbõl visszaállított Huszár to-
rony, ami lehetõvé tette a bejárat elõtti ácsolat el-
bontását, a következõ lépés a hátsó homlokzat re-
konstrukciója.

Folyamatosan újul meg a BEM6, a homlokzat
rekonstrukcióját követõen nemrégiben a parket-
ták csiszolása történt meg, az idõsek klubjába új
konyha és kazán került. Szépülnek a társasházak
is, három év alatt erre a célra 40 millió forintot
fordított az önkormányzat, a mûemléki rehabili-
tációra 500, az intézmények felújításra 180 mil-
lió forintot költöttek.

Sajnos a Víziváros feletti várfalak állapota kriti-
kus, az Ellyps sétány egy szakasza a nagy esõzések-
ben megsüllyedt. A leomlást sikerült megakadá-
lyozni, egyelõre egy szerelõtetõ védi a területet az
esõzésektõl. Ellentmondásos a helyzet, hiszen a
várfal a kerülethez tartozik, az elõtte és felette lé-
võ földterület viszont állami tulajdon. Becslések
szerint a falak megerõsítése milliárdos kiadást je-
lentene, erre az önkormányzatnak nincsenek
meg a forrásai. 

Az útépítések során az Iskola és az Ostrom utca
kapott új burkolatot, mindkét helyszínen a par-
kolást is szabályozták. A Batthyány téri csarnok
elõtt a forgalom iránya is változott, az útszakaszt
biztonsági okokból egyirányúsították, a forga-
lomcsillapítás érdekében több helyütt, köztük az
oktatási intézmények környezetében fekvõrend-
õröket építettek. Haladnak a parkfejlesztések is, a
felújított Petz Samu, és a Kölcsey szobor környe-
zetét is sikerült rendezni.

2007-óta átütõ eredményeket hozott a falfirka
mentesítés, összesen 60 millió forintot költött er-
re a kerület. Január elsejétõl dr. Nagy Gábor
Tamás kezdeményezésére büntethetõ lett a graf-
fitizés, aminek máris érezhetõ a pozitív hatása, az
utóbbi idõben ugyanis egyre kevesebb bejelentés
érkezik az elcsúfított falak miatt. 

Fejlesztési tervek

Decembertõl, illetve részben januártól az önkor-
mányzati tulajdonú Budavári Kapu Kft. veszi át a
Centrum Parkoló Kft-tõl a parkoló automaták
üzemeltetését. Ehhez kapcsolódva létrejön az
önálló kerületi közterület-felügyelet. Rengeteg
panasz érkezik ugyanis a kerülethez a fõvárosi
közterület-felügyelet miatt, a lakosok szerint a bu-
dapesti hatóságot egyedül a pénzbeszedés moti-
válja, a problémákat azonban nem képesek kezel-
ni. A másik ok, hogy a parkolás hatékonyságát a
saját közterület-felügyelet még tovább erõsíti, a
párban járó felügyelõk és parkoló õrök összetett

feladatokat is elláthatnak. Ezt a kezdeményezést
erõsíti az a parlament elé kerülõ tervezet, amely a
közterület-felügyeletek hatáskörébe adná a térfi-
gyelõ kamerarendszerek üzemeltetését. 

A következõ években is folytatódnak a mûemlé-
ki felújítások, a Pala utca 8-at közel 200 millióból
újítják fel, a Kapucinus utca 9. – ez a Víziváros leg-
régebbi lakóépülete, alapjai Buda visszafoglalása
elõttiek – is megújul. Elkészült a Clark Ádám téri
foghíj beépítésének terve, a bemutatott kialakítás
már illeszkedik a környezetéhez. Szeretné az ön-
kormányzat rendezni a 0 kilométerkõ környeze-
tét, ahol egy pavilon és vendéglátó terasz épülne.

Neuralgikus pont az Alagút terasz. Igazi megol-
dás az 1860-as években itt álló pavilon visszaépíté-
se, az Eclips pavilonban akár egy télen-nyáron üze-
melõ étterem is helyet kaphatna. Ezzel megszûn-
tethetõ lenne az állandó veszélyhelyzet, az egyezte-
tés a KÖH-el jelenleg is zajlik. Napirenden van a
Hilton buszforduló kialakítása is, ahonnan lifttel
juthatnának fel a szállodába a vendégek. 

Gondot okoz a Hunyadi János utca komoly
buszforgalma, az önkormányzat súlykorlátozás
bevezetésével tiltaná ki a vári védett övezetbõl a
városnézõ buszokat. A cél az, hogy a rossz állapo-
tú, zajos, környezetszennyezõ jármûvek kiszorul-
janak az útszakaszról és a várból. Már középtávon
rendezné a Batthyány tér helyzetét a kerület, en-
nek részeként Budapest egyik legszebb barokk te-
rének déli oldala gyalogos övezet lenne, a buszok
áthaladását a Kölcsey szobor elõtt oldanák meg.
Közel 800 milliós átépítésrõl van szó, amit nagy-
részt a fõvárosnak kellene finanszíroznia. 

Érinti a kerületet a Széll Kálmán tér átépítése,
amivel az önkormányzat egyetért, ugyanakkor
több javaslatot is tett a megoldással kapcsolatban. 

A lakossági fórumon bemutatták a Mária tér
forgalomcsillapításának és a Hattyú utca – Batt-
hyány utca torkolatának átépítési tervét is. A
Mária téren többek között nagyobb zöldterületet
alakítanának ki és kiszélesítenék a járdát, vala-
mint fekvõrendõröket is lehelyeznének a téren és
a Donáti utcában.  A Hattyú utca – Batthyány ut-
ca találkozásánál szintén egy kis parkot alakítaná-
nak ki. 

Kérdések és válaszok 

Az elhangzottakhoz hozzászóló Váradiné Naszály
Márta képviselõ hiányolta a bicikliút hálózat fej-
lesztését, illetve javasolta, hogy a Batthyány iskola
elõtt jelöljenek ki tíz perces parkolási lehetõséget
a gyerekeiket idehozó szülõknek. A polgármester

rámutatott, hogy tízperces parkolási zóna a fõvá-
rosi rendelet szerint nem létezik, azonban a par-
kolás saját kézbe adásával elképzelhetõ egyéni sza-
bályozás.

Egy Hunyadi János úti lakos szerint a vároldal
borzasztó állapotban van, az Alagút felépítmény-
ét graffitik csúfítják, nagy a kosz, a vaspadokat
összetörték, nincsenek útbaigazító táblák. A pol-
gármester szerint egyelõre nem megoldható a tu-
ristabusz forgalom áthelyezése a Palota útra,
ugyanis ebben az esetben a Dísz téren kellene egy
buszfordulót kialakítani, erre pedig nincsen
mód. Elképzelhetõ lett volna a Csikós mélygarázs
helyén egy buszvisszafordító, ezt azonban a garázs
építése lehetetlenné teszi. Ezzel kapcsolatban dr.
Nagy Gábor Tamás javasolta a parlamentben,
hogy az állam álljon el a Csikós udvari mélygarázs
kiépítésével kapcsolatos szerzõdéstõl, hiszen a ki-
vitelezõ három éve nem foglalkozik a fejlesztéssel. 

Egy Donáti utcai lakó, azt kérte az önkormány-
zattól, hogy tegyen valamit a forgalom visszaszorí-
tása érdekében. Azt javasolta, hogy a kerület mi-
nél több pontján helyezzenek el sebességcsillapí-
tó bordákat. Kifogásolta, hogy közvetlenül a ját-
szótér mellé került a kutyafuttató, ami gyakorlati-

lag kutya WC-ként funkcionál. Válaszában a ter-
veket készítõ TuliPLAN BT. vezetõje elmondta,
hogy a változtatásokkal javul a tér kihasználható-
sága, zebra helyett pedig egy térkõvel kirakott, a
sebességcsillapítására is alkalmas megemelt átjá-
ró létesülne. Ezt a célt szolgálja, hogy a Donáti ut-
ca – Batthyány utca keresztezõdésében a Batt-
hyány utcai járdát kiöblösítenék, ezzel a kanyaro-
dó autók kénytelenek lesznek lefékezni. A gyalo-
gosoknak visszaadott bekötõút helyén egy bicikli-
tárolót is kialakítanának. Dr. Nagy Gábor Tamás
úgy látja, hogy a Franklin játszótér melletti kutya-
sáv elhibázott választás, a Mária tári futtató hely-
zetét is érdemes átgondolni.

Végezetül elhangzott, hogy a Hunyadi János út
környékén élõk kénytelenek a vári orvosi rende-
lõbe járni, a fél órás ingyenes áthaladást azonban
nem tudják kihasználni, így fizetniük kell, ha or-
voshoz mennek. Válaszában a polgármester rá-
mutatott, hogy ugyanezzel a gonddal kerülnek
szembe a gellérthegyiek is, akik szintén a parkoló
övezeten kívül laknak. A megoldást az önálló ke-
rületi parkolási rendszer jelentheti, ennek kereté-
ben ugyanis lehetõség nyílhat az ilyen helyzetek
kezelésére.                                                                       K.Á.  

Az épületek falfirka mentesítésére 60 millió forintot fordított a kerület

Rövidesen a Pala utca 8. szám alatti épületet is felújítják

A városrész lakói fõleg a közlekedéssel kapcsolatos gondokat tették szóvá a fórumon
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(Folytatás az 1. oldalról)
A közterületi viselkedés szabályairól szóló ren-

delet egyik teljesen új eleme az életveszélyes he-
lyekre való kimászás tilalma. E szerint kilátók,
épületek, építmények tetejére felmászni, illetve
az azok tetején lévõ kerítés, korlát mögé kimászni
és ott tartózkodni életveszélyes és tilos. Az elõírás
megszegõi 50 ezer forintig terjedõ pénzbírsággal
sújthatók. (A többi közterületi szabálysértés ese-
tén – a korábbi 30 ezer forint helyett – szintén 50
ezer forintig terjedhet a bírság összege.)

A rendelettervezet vitájában Váradiné Naszá-
lyi Márta (LMP) az életveszélyes helyekre történõ
kimászás tilalma kapcsán kifogásolta, hogy az ön-
kormányzat olyan felelõsséget vállal magára, ami
nem lenne dolga. Válaszában dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester azt hangsúlyozta: valamit
tenniük kellett, hogy felléphessenek az Alagút-
tetõ párkányára rendszeresen kiülõ fiatalokkal
szemben. Közülük az elmúlt években tizenket-
ten zuhantak le, s fizettek életükkel felelõtlensé-
gükért.

A polgármester az új rendelet egésze kapcsán
kiemelte: céljuk az, hogy a hatályos törvényeknek
megfelelõ, egységes magatartáskódexben rögzít-
sék az eddig „szétszórt” szabályokat. A szabályok
egyértelmûvé tételével azt szeretnék elérni, hogy
nagyobb rend legyen a kerületben. A képviselõ-
testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavaz-

ta meg a közterületeken való viselkedés rendjé-
nek átfogó szabályozását.

Szociális kártyát vezetnek be jövõre

A Budavári Önkormányzat az eddigi élelmiszer-
támogatást, amelyet utalvány formájában biztosí-
tottak a rászorultaknak, illetve az átmeneti lakás-
fenntartási segélyt a jövõ évtõl szociális kártya ke-
retében nyújtott élelmiszertámogatás bevezetésé-
vel váltja ki. Az élelmiszertámogatást eddig négy
alkalommal lehetett megállapítani, alkalman-
ként 5000 forint értékben. Az átmeneti lakás-
fenntartási segély összege 5700 forint, amelynek
folyósítási idõtartama 12 hónap volt.

A képviselõk egyöntetû támogatásával módosí-
tották a szociális rendeletet, amelyben a termé-
szetbeli ellátások része lett immár a szociális kártya
keretében nyújtott élelmiszertámogatás is. A mó-
dosítás értelmében a 2012. január l-jétõl beveze-
tésre kerülõ ellátásra jogosult az, akinek a családjá-
ban az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 220 százalékát (azaz a 62700 forintot).
A jogosultak kártyáira havonta 7500 forint össze-
gû támogatást töltenének fel, amit az önkormány-
zattal szerzõdést kötõ élelmiszerüzletekben lehet-
ne alapélelmiszerekre (tej, tejtermék, kenyér, cu-
kor, liszt, rizs, olaj, burgonya, alma, hús, felvágott)
levásárolni. A kártyát a Népjóléti Iroda jogosultsá-
got megállapító határozata alapján állíthatják
majd ki, egy éves idõtartamra.

Stabil gazdálkodás jelentõs tartalékokkal

Az önkormányzat idei költségvetésének elsõ fél-
évi végrehajtásáról dr. Lukácsné Gulai Anna tar-
tott beszámolót. A pénzügyi igazgató összefogla-
lójából kiderült: a tárgyévi bevételek 46%-ra telje-
sültek. Az összes bevétel idõarányostól alacso-
nyabb teljesítésénél –37%– az játszott szerepet,
hogy az elõzõ év pénzmaradványát csak kis rész-
ben vették igénybe, mert a tárgyévi bevételek
meghaladták a kiadásokat. A kiadások teljesítése
31%-os volt, az önkormányzat jelentõs tartalé-
kokkal rendelkezik, ezért a gazdálkodás stabil, a
likviditási helyzet kedvezõ.

A képviselõ-testület a júniusi ülés óta bekövet-
kezett gazdasági és pénzügyi események alapján
módosította a 2011. évi költségvetési rendeletet.

A bevételi fõösszeg 97 millió forinttal nõ, ebbõl
az egyik legjelentõsebb tétel a Halászbástya étte-
rem tárgyi eszközbeszerzésének az értéke, ez azon-
ban tényleges pénzmozgással nem járt. Az
Egészségügyi Szolgálat mûködtetésére 20 millió
forintos többletfinanszírozást kaptak az Országos
Egészségbiztosítási Pénztártól, az intézmény bevé-
teleit ugyanis alultervezték. Az intézmények mû-
ködési kiadásai összességében 98,3 millió forint-
tal nõnek.

Rendelet az anyakönyvi szolgáltatásokról

A kerületünkben megkötött házasságok jelentõs
része péntek délután, illetve szombaton zajlik. A
hivatali munkaidõn túl zajló események tekinte-
tében ez idáig nem szabályozták az anyakönyvve-
zetõk feladatellátását, nem került kialakításra a
megfelelõ eljárási rend – ebben a témában mos-
tantól az anyakönyvi szolgáltatásokról szóló új he-
lyi rendelet az irányadó. A rendeletben meghatá-
rozták az anyakönyvi családi esemény szervezésé-
vel kapcsolatos szolgáltatási díjakat is. A Polgár-
mesteri Hivatalon kívüli házasságkötések és egyéb
családi rendezvények esetében 55.000 Ft + áfa al-
kalmanként, a III. számú Központi Házasságkötõ
Terem használata esetén óránként 35.000 Ft +
áfa, míg az 5-10 fõ befogadására alkalmas Házas-
ságkötõ teremben (a kisteremben) félóránként
10.000 Ft + áfa díj fizetendõ.

Intézményvezetõi pályázatot hirdetnek

A képviselõk augusztusban döntöttek arról, hogy
a vári parkolási feladatokon túl a Váron kívüli
parkolás üzemeltetésére is kössön közszolgálati
szerzõdést az önkormányzat saját társaságával, a
Budavári Kapu Kft-vel. A testület ezúttal azt sza-
vazta meg, hogy a kibõvített feladatkör miatt a kft.
törzstõkéjét 20 millió forintra emeljék fel, illetve
a 2011. október 1-tõl 2012. június 30-ig terjedõ
idõszakra Isaszeginé Balla Éva Zsuzsannát nevez-
zék ki cégvezetõnek.

A Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ vezetõje, Madár Csaba távozott posztjá-
ról, ezért a testület intézményvezetõi pályázat ki-
írásáról határozott. A pályázati eljárás eredmé-
nyes lezárásáig az intézményvezetõi feladatokat
Lázár Nóra, a távozó vezetõ szakmai helyettese
látja el.                                                                              -d-

A képviselõ-testületi ülésen történt

Kódex készült a közterületi 
viselkedés szabályairól

Hatvany Lajosra emlékezünk
Báró Hatvany Lajos író, kritikus, irodalomtörténész,
a Nyugat címû folyóirat egyik alapítója halálának
50. évfordulójára emlékezünk idén. Ebbõl az alka-
lomból a Budavári Önkormányzat felújíttatja a Bécsi
kapu téren álló Hatvany-palotát, amelyet számos
irodalmi híresség látogatott. Ezt örökíti meg az az új
járdaszakasz, amelynek avatására 22001111..  ookkttóóbbeerr
3300--áánn,,  vvaassáárrnnaapp  1100..0000  óórraakkoorr kerül sor a Hatvany
palotánál (Bécsi kapu tér 7.).  

Egészségügyi elõadás idõseknek
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ II. sz. Idõsek Klubja (I., Roham u. 7.) ookkttóó--
bbeerr  1188--áánn,,  kkeeddddeenn  1144  óórraakkoorr egészségügyi elõ-
adást szervez. Téma: A szellemi frissesség megõr-
zése idõskorban. Az elõadást dr. Folyovich András a
János Kórház neurológiai osztályának osztályvezetõ
fõorvosa tartja. A rendezvény ingyenes.

Kitüntetés a Polgármesteri Hivatal 
munkatársának
Pintér Sándor belügyminiszter az Építészet Világ-
napja alkalmából, 2011. október 3-án Lechner
Lajos díjat adományozott Szeleczky Szilviának, a
Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Építési Iroda vezetõjének. A Lechner Lajos minisz-
teri díjat az építésügyi igazgatásban legalább egy
évtizede végzett kimagasló szakmai tevékenység
elismeréseképpen ítélik oda évente egyszer az arra
érdemeseknek. Gratulálunk! 

Fûtött utca program a kerületben 
A Fõvárosi Közgyûlés döntése értelmében elindul-
hat a hajléktalanoknak nappali elhelyezést is bizto-
sító úgynevezett Fûtött utca program. Az I. kerület-
ben a Gázmûvek Zrt. tulajdonában lévõ Feszty Ár-
pád út 6. alatti területet  jelölték ki erre a célra. A 24
fõ befogadására alkalmas menedékhely szakmai
üzemeltetését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat,
illetve a Budapesti Módszertani Szociális Központ
és Intézményei fogja ellátni. 

RRöövviiddeenn

Kutyasétáltatás: csak pórázon

Néhány napig a szokásosnál is nagyobb volt
az „idegenforgalom” a kerületben, ezúttal
azonban a turisták helyett hívatlan vendé-
gek lepték el az utcákat. A lomisok a szoká-
soknak megfelelõen idén is felosztották egy-
más között a legjobb helyeket. 

Már jóval a lomtalanításra kijelölt nap elõtt meg-
jelentek a hulladékvadászok elõõrsei a kerület-
ben, az úgynevezett „ülõk” lefoglalták a legjöve-
delmezõbbnek ígérkezõ utcákat.  A bevett gya-
korlat szerint egyikük egy széken ülve õrizte a ki-
jelölt „vadászterületet”, míg társai a közelben
parkoló autóban – tetején az elmaradhatatlan lo-
mizók feliratú dobozzal – figyelték a terepet. A
munkamegosztás ezúttal is hatékonyan mûkö-
dött, hiszen az autóban várakozók azonnal le-
csaptak a kirakott lomokra és megkezdték a sze-
lektálást. Mire a szállítók megérkeztek, a hulla-
dékot már akkurátusan szétválogatták, külön
kupacba kerültek a fémek és a bútorok, vala-
mint a még használhatónak tûnõ háztartási esz-
közök. Az üzletelés már helyben megkezdõdött,
egy-egy ígéretesebb halom tulajdonjoga már a fel-
pakolás elõtt gazdát cserélt – méghozzá az esetek
jelentõs részében hosszantartó hangos alkudo-
zás közepette.

Hogy valójában mekkora pénzek forognak a
lomtalanításkor, azt jól példázza a Várnegyed-
nek nyilatkozó Borsod megyébõl érkezõ lomi-
zó, aki elmondta, hogy budapesti hétvégi kirán-
duláson körülbelül 4-500 ezer forintot keres-
nek. Természetesen ez nem egy ember haszna,
a bevételt a „munkakörnek” megfelelõen oszt-
ják szét: nagyobb rész jár a begyûjtõknek és az el-
adóknak, kisebb az õrzõknek és az „ülõknek”.
A tapasztalatok szerint a lakosok egy része kife-

jezetten örült a lomizóknak, akik kérésükre in-
gyen kipakolták a pincékbõl és a tárolókból a
kacatokat.

Mivel az utcára kitett hulladék összegyûjtése
jelenleg nem büntetendõ cselekmény, a rendõr-
ség mindössze annyit tehet, hogy szigorúan el-
lenõrzi a közterület-használat és a köztisztasági
szabályok betartását. Annál is inkább, hiszen ha
valaki szemetel, az utcán alkoholt fogyaszt vagy
kisebb-nagyobb szükségét a közterületen végzi el,
szabálysértésnek minõsül, amit már szankcio-
nálhat a hatóság. Így volt ez idén is, a kerületi ka-

pitányság emberei a polgárõrökkel kiegészülve
folyamatos járõrözéssel igyekeztek fenntartani a
közrendet.

Várhatóan jövõre már lényegesen könnyebb
dolguk lesz, ugyanis a Fõvárosi Közterület-
fenntartó (FKF) Zrt. tervei között szerepel a
lomtalanítási rendszer átalakítása. Az elképze-
lés szerint 2012-tõl már nem kerületenként,
hanem a lakók megrendelései alapján lomtala-
nítanának Budapesten. A szolgáltatást - tovább-
ra is ingyenesen - társasház vagy több családi
ház igényelhetné.

Lomtalanítás: jövõre talán máshogy lesz

Lapunk következõ száma 2011. november 4-én jelenik meg.

Megemlékezés 
október 23-án 
A Budavári Önkormányzat és a II. kerületi
Önkormányzat közös megemlékezést szervez
2011. október 23-án 10.00 órakor a Széna té-
ren az 1956-os forradalom és szabadságharc
kitörésének emléknapján. A rendezvényen
beszédet mond L. Simon László, az Ország-
gyûlés Kulturális, - és Sajtóbizottságának elnö-
ke és Láng Zsolt a II. kerület polgármestere.
Közremûködik: Benkõ Péter színmûvész.
Emlékezzünk együtt a nemzeti ünnepen! 

Felsõoktatási 
ösztöndíjak
A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõokta-
tási Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
A pályázaton havi 6.000 forint ösztöndíj nyer-
hetõ el, változó idõtartamra, de minimálisan
10 hónapra.

Elõzetes tájékoztatásként felhívjuk az ön-
kormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiata-
lok figyelmét, hogy  meghirdetjük a kerületi
pályázatokat azok részére, akik:

a.) a 2011/2012. tanévben utolsó éves,
érettségi elõtt álló középiskolások vagy felsõfo-
kú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási
intézménybe felvételt nem nyert érettségizet-
tek („B” típusú pályázat),

b.) felsõoktatási hallgatóként felsõoktatási
intézményben (felsõoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes idejû (nappali tagoza-
tos), alapfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szak-
képzettséget eredményezõ mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, vagy felsõfokú
szakképzésben, a képzési keretidõn belül foly-
tatják tanulmányaikat („A” típusú pályázat).

2011. október 17-étõl szerezhetõk be a pá-
lyázati felhívások, ûrlapok és egyéb pályázati
nyomtatványok az I. kerületi Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálati irodáin: Attila út
12.,tel.: 356-9884, Iskola u. 14-15., tel.: 225-
7276, 225-7277, Kapisztrán tér 1., tel: 458-
3025, 458-3030. A www.budavar.hu interne-
tes címrõl is október 17-étõl tölthetõ le a pá-
lyázati dokumentáció. A pályázatok benyújtá-
sának határideje: 2011. november 14.
(További információ: Lipták Noémi: 458-3068)
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A Dezsõ utca 8. szám alatt, a Farkas Ferenc
Zeneiskola részlegével egy épületben játszóházat
alakított ki a Budavári Önkormányzat. A
Naphegyi Óvoda Alapítványának felügyelete
alatt mûködõ ház azokat a gyerekeket várja, aki-
ket a szülõk az óvodába menetel elõtt szeretnének
közösséghez szoktatni.

A Naphegyen újonnan nyílt játszóházban vi-
dám, napsárgára festett falak és tarka-barka bú-
torok fogadják a látogatókat. A volt zeneiskolai
központ épületének egy részében létrehozott ját-
szóhelyen teakonyhát, gyermekmosdókat, fel-
nõtt és gyermek öltözõt is kialakítottak. A közös-
ségi foglalkozásoknak helyet biztosító termet kü-
lönféle játékokkal, mozgásfejlesztõ eszközökkel
rendezték be, illetve a ház udvarán kiépítettek
egy homokozót, hogy jó idõben kint is tudjanak
játszani a gyerekekkel.

„A 8-13 óráig nyitva tartó játszóházban egy-
egy órát, vagy akár egy teljes délelõttöt is eltölt-
hetnek gyermekek” – mondta el érdeklõdé-
sünkre a Naphegyi Óvoda vezetõje. Huszár
Máriától megtudhattuk: a kicsikkel két tapasz-

talt, nyugdíjas óvónõ foglalkozik. A játszóház
életét a korosztályhoz alkalmazkodva, de az óvo-
dákban szokásos napirend szerint szervezik, az-
zal a szándékkal, hogy segítsenek hozzászoktatni
a gyerekeket az óvodai körülményekhez.

Az önkormányzat támogatásának köszönhe-
tõen a kerületi szülõk kedvezményesen, órán-
ként 600 forintért vehetik igénybe a játszóház
szolgáltatásait. Akik egész délelõttre jönnek,
azoknak 2000 forintba (400 Ft/óra) kerül az el-
látás. A gyerekeknek, ha megéheznek, egy kis tí-
zórait – például valamilyen gyümölcsöt, joghur-
tot, kekszet – tudnak adni délelõttönként.

Az intézményvezetõ jelezte: két éves kortól
várják a kicsiket a játszóházukban. Kis létszám-
mal mûködnek, hogy egyénileg minél többet
tudjanak foglalkozni a gyermekekkel. Nem szab-
ják meg, milyen rendszerességgel lehet az intéz-
ményt látogatni, de azt javasolják a szülõknek,
hogy hetente legalább kétszer hozzák el csemeté-
jüket, mert csak így lehet eredményes a közös-
séghez szoktatás. -d-
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a játszóház az
elõre megbeszélt idõpontban. Telefon: 225-14-44.

Játszóház nyílt a NaphegyenMúzeumok Õszi
Fesztiválja 

Idén már hatodik alkalommal rendezik meg a
Múzeumok Õszi Fesztiválját, amelynek keretében
októbertõl kezdve hat héten keresztül változatos
rendezvényekkel várják a hasznos és izgalmas idõ-
töltésre vágyó kicsiket és nagyokat. A kerületben a
Hadtörténeti Múzeum, a Sziklakórház, az
Országos Levéltár, a Nemzeti Galéria és a
Budapesti Történeti Múzeum csatlakozik a prog-
ramsorozathoz. 

Az események öt nagy téma köré szervezõd-
nek, „A pincétõl a padlásig a múzeumban”  is-
meretterjesztõ foglalkozásokon keresztül mu-
tatja be a múzeumi tevékenységeket, egyúttal
feltárja a látogatók elõl egyébként elzárt terüle-
teket. „Fedezd fel a múltad!” – ez a címe a kö-
vetkezõ témakörnek, amely a helyi közösség
tagjait szólítja meg annak érdekében, hogy erõ-
sítsék kötõdésüket hagyományaikhoz, a termé-
szeti és kulturális örökséghez. A „Múzeumi a'la
carte - Múzeumok délidõben” rendhagyó idõ-
pontban kínál különleges élményeket nyújtó
programokat elsõsorban azoknak, akik eddig
ritkábban látogatták a múzeumokat. Bárki „je-
let” hagyhat maga után a „Nagy Rajzolás" prog-
ramjain, míg Márton napjához közeledve a
„Múzeumi õszbúcsúztató” keretében különle-
ges gasztronómiai kalandok színesítik a Mú-
zeumok Õszi Fesztiváljának rendezvényeit.

A kerületi helyszínek közül a Budapesti
Történeti Múzeumban többek között elõzetes
kérdések alapján feldolgozzák a nagyszülõk em-
lékeit, valamint jelmezes történelmi játékot
rendeznek. Kinyílnak a Magyar Országos Levél-
tár kapui, ahol bárki megtekintheti törvénye-
ink és a hivatali írásbeliség évszázados iratanya-
gának õrzõhelyeit. 

A Hadtörténeti Múzeum szervezésében
megrendezésre kerülõ vártörténeti barangolá-
son az északi városrészt veszik górcsõ alá.
Kiderül, hogy miért szégyellte néhány államfõ
a tetoválásait, és hogyan kerülhetett kínai ágyú
a Budai Várba. Szintén a Hadtörténeti Mú-
zeumban kerül sor a 48’-as Forradalom és Sza-
badságharc különbözõ szempontokból törté-
nõ bemutatására, valamint arra a foglalkozás-
ra, melyen különleges fegyvereket is kézbe ve-
hetnek az érdeklõdõk. Rendhagyó tárlatveze-
tésekkel jelentkezik a Magyar Nemzeti Galé-
ria, ahol az egyébként raktáron lévõ festmé-
nyek egy részét is bemutatják.

Nagy családi aszfaltrajzolást rendez a Sem-
melweis Orvostörténeti Múzeum, az intéz-
mény bejárata elõtt az orvoslás történetét vet-
hetik „aszfaltra” a gyerekek. Különleges élet-
történetek és sorsok, az intézmény háborús
mindennapjai jelennek meg a Sziklakórház
programjain, amelyeken az is kiderül, mire
használható a gázálarc, a dosimeter, vagy egy
légoltalmi sziréna. 
További programok és bõvebb információ:
www.muzeumokmindenkinek.hu   
www.museum.hu

Új kiállítás a Koller Galériában

Czene Béla: 
rajzok és festmények
A mintegy évtizede elhunyt, Rudnay Gyula
növendékeként mûvésszé érett Czene Béla raj-
zaiból és festményeibõl nyújt válogatást a
Koller Galéria új kiállítása.

A kiállítás különlegessége abban áll, hogy
nem az egyébként gazdag, alkotói korszakai
között finom átmeneteket mutató életmû egé-
sze kerül a figyelem középpontjába, hanem
egyetlen tematikus szál, a festett és rajzolt akt.

A tárlaton szereplõ több mint harminc, ez al-
kalommal elõször bemutatott grafikai alkotás
és festmény elsõsorban Czene Béla második vi-
lágháború utáni alkotókorszakába enged be-
pillantást. Jellegzetes témái az egy- és többala-
kos aktok, családi portrék, hirdetõtáblákkal te-
lített utcai, kávéházi és strand jelenetek. Oly-
kor erõsebben, máskor visszafogottabban érzõ-
dik a festõi indulását átható római iskolás ha-
tás, (letisztult, meoklasszicista komponálás, kis-
sé hûvös emberábrázolás), illetve a képek egy-
egy mozzanata még jelzi a római-görög világhoz
való feltétlen vonzódást (ókori szobortöredék,
feketealakos váza). Ám a kompozíciókban ek-
kortájt hétköznapi kontextusba helyezett figu-
rák jelennek meg, az alkotásokat sajátszerû me-
diterrán légkör melengeti.  A kiállítás a Czene
család támogatásával jött létre.
A tárlat október 23-ig, a hét minden napján 10
és 18 óra között tekinthetõ meg a Táncsics
Mihály u. 5. szám alatt.

Hetedik évadját kezdte meg szeptember 26-án a
Márai Szalon, de az érdeklõdés az évek során mit
sem csappant. Az Úri utcai házasságkötõ terem
mindkét helyisége most is zsúfolásig megtelt. 

A jelenlévõk néma felállással megemlékeztek
az aznap elhunyt Makovecz Imre építészrõl, majd
megkezdõdött beszélgetés, amelynek témája ezút-
tal színészekrõl, szobrokról és borokról szólt.
Szigethy Gábor, a szalon házigazdája elsõként
Szalay Károly írót szólította mikrofon elé. 

A társaság doyenje bevezetõben saját pályájáról
mesélt. Az egyetem után Csepelen tanított és
egyetemi karrierre készült, de 1956 után még sze-
mináriumot sem tarthatott. Írói tevékenysége
mellett kiadói és televíziós szerkesztõként dolgo-
zott, és „balkáni jó humorú ember” lévén, mind-
végig jól viselte a megpróbáltatásokat. 1993 óta a
Demokrata címû folyóirat állandó külsõ munka-
társa. 

Szalay derültséget fakasztó történetei között el-
mondta, hogy a Szépirodalmi Kiadó ifjú szerkesz-
tõjeként egyszerre két kéziratot is elveszített.
Lektori jelentéseit emiatt úgy írta meg, hogy nem
olvasta az eredeti könyveket. A két érintett szerzõ,
Vidor Miklós és Tabi László – igazodva a lektor
„véleményéhez” – végül újra megírta a köteteket.
Szó esett még a Magvetõ Kiadóról, s annak ellent-
mondásos tevékenységû igazgatójáról, Kardos G.
Györgyrõl is, aki 1985-ben változtatás nélkül ki-
adta Szalay Károly Szerelmes éveink címû, pa-
rasztkínzásokról, kitelepítésekrõl és koncepciós
perekrõl szóló, rendszerbíráló könyvét.

A beszélgetés a közelmúltban megjelent Szín-
házi anekdoták címû könyvére terelõdött, ame-
lyet az idõs író a Saxum Kiadó felkérésére szer-
kesztett. A gyûjteményben a legendás színházi
emberek (szerzõk, igazgatók és színészek) mellett
a mûvészvilág több kortárs alakja is helyet kapott.

Az anekdoták közül Szõcs Artúr, a Vígszínház
mûvésze idézett egy csokorra valót Karinthyról és
Jób Dánielrõl, Hegedûs Gyuláról és Heltai
Jenõrõl, valamint Kabos Gyuláról.

Madarassy István szobrászmûvész, a szalon kö-
vetkezõ vendége, derûre fakasztó szobrai között
nem egy a bor mitológiai alakjai közül való.
Fémbõl készült alakjait különbözõ anyagokkal
„ruházza fel”. A magával hozott „illuminált”
Bacchus testét fehér gyolcs borítja, lába mellett
kis fahordó pihen. A mûvész elmondta, mindig
az ötletre talál rá elõször, és megkeresi hozzá a
megfelelõ matériát. Számára az anyaggal való já-
ték célja nem más, mint a humor fölfokozása.   A
Bacchus szobrok születése közel húsz esztendeje,
a Vörösmarty téri borfesztivál idején kezdõdött.
Az elsõt egy borral kapcsolatos verspályázat fõdí-
jaként készítette, majd egy másik példány, ván-
dordíjként minden évben az Év pincészete pályá-
zat nyerteséhez kerül. (2011-ben a noszvaji
Thummerer pincészetben helyezték el.) A szobor
egy nagyobb méretû változata a pesti Pomodoro
étteremben fogadja a vendégeket. 

Madarassy István lapunk megjelenése idején
több kiállításra is készül. Október 26-án Liszt
Ferencrõl készült szobrát avatják fel Franciaor-
szágban, néhány héttel késõbb a firenzei városhá-
zán, valamint a Dante Múzeumban nyílik önálló
tárlata.

A szezonnyitó Márai Szalon borász vendégei,
Orosz Gyula hegybíró és Hernyák László boros-
gazda Etyekrõl érkeztek. A közönség megtudhat-
ta, hogy az etyeki pinot noir hagyományosan a
Törley pezsgõ alapanyaga. Gyors feldolgozással, a
héjáról leválasztva készítenek belõle fehér bort is.
A Hernyák birtok mindössze négy hektárra rúg,
pinot noir, szürkebarát, zöldveltelíni, sauvignon
blanc és chardonnay terem rajta. Ez utóbbit a szü-
netben májpástétomos Fortuna-falatka kíséreté-
ben bárki megkóstolhatta.

Az est második felében a közönség Karády
Katalinról és Kabos Gyuláról szóló rövidfilmeket
láthatott.                                                                            R.A.

Derû és (szo)bor az évadnyitón

A Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodája ok-
tóber 1-jén, az Idõsek Világnapja alkalmából ha-
jókiránduláson látta vendégül a kerület idõs pol-
gárait. A már hagyománnyá vált - 2005 óta min-
den évben megrendezésre kerülõ eseményen -
idén 220-an vettek részt.

A Rákóczi rendezvényhajó reggel 8 órakor in-
dult útnak a Batthyány téri hajóállomásról
Visegrádra. Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács
Emese, a Népjóléti Iroda vezetõje köszöntõjében
elmondta: az önkormányzat kiemelt feladatának
tekinti az idõs emberek gondozását és támogatá-
sát, valamint ismertette a kerületi szociális jutta-
tások típusait.

Krieser Andrea, a Budavári Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgáltatási Központ intézményveze-
tõ-helyettese tájékoztatta a kirándulás résztvevõit
a kerületben mûködõ idõsklubok mûködésérõl
és programjukról. A tájékoztatók után a vendé-
gek a napsütötte fedélzeten beszélgettek és gyö-
nyörködtek a Duna-menti panorámában. A hajó
11 óra után néhány perccel kötött ki Visegrádon,
ahol szakszerû idegenvezetés mellett megtekint-
hették a nemrég felújított Királyi Palotát, vala-
mint a Mátyás-korabeli tárgyakat és használati
eszközöket. A legnagyobb érdeklõdés a gyönyörû

cserépkályhák, a kornak megfelelõen berende-
zett konyha és a királyi fürdõdézsa iránt mutatko-
zott. A rózsalugasokkal díszített királyi kerten át
sétálhattunk vissza a hajóhoz. Nem sokkal a há-
romfogásos ebéd elfogyasztása után ismét elõ-
tûnt Budapest csodálatos panorámája, és a hajó
kikötött a Batthyány téren.   

A program során az idõsek kísérésében a
Népjóléti Iroda és a Szolgáltatási Központ mun-
katársai nyújtottak segítséget. Az eseményen
részt vett dr. Jeney Jánosné alpolgármester, vala-
mint Horváth Csilla és Horváth Orsolya önkor-
mányzati képviselõk. Élményekkel teli program
volt, csodálatos napsütésben.                 Lengyel  Andrea

Hajókirándulás az Idõsek Világnapján

Orosz Gyula hegybíró, Szalay Károly író, Madarassy István szobrászmûvész, Szigethy Gábor történész és az „illuminált”
Bacchus szobra a Márai Szalonban
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Októberi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tiszte-
lettel és szeretettel vár minden érdeklõdõt 22001111..
ookkttóóbbeerr  2255--éénn  1177  óórraakkoorr,, az I. kerületi Házasság-
kötõ Teremben (Úri u. 58.) Téma: Szekszárd –
Balassagyarmat - Budapest - Stockholm. Vendé-
gek: Fonyad Péter stockholmi orvos, Heimann
Zoltán szekszárdi borász, Jagyutt Péter balassa-
gyarmati cukrász, Szentmártoni János, budapesti
költõ. Házigazda: Szigethy Gábor

Zórád, a képregényrajzoló
OOkkttóóbbeerr  1177--éénn  1188  óórraakkoorr „A képíró Zórád” cím-
mel nyílik a mûvész munkáiból kiállítás a Petõfi
Irodalmi Múzeumban (1053 Budapest, Károlyi
Mihály utca 16). Ugyanitt október 20-án 17 órától
Kertész Sándor tart elõadást Zórád Ernõ késõi,
irodalmi mûvek alapján készített képregényeirõl.

OOkkttóóbbeerr  1177--ééttõõll  a kArton galéria (1054 Buda-
pest, Alkotmány utca 18.) is kiállítást rendez
Zórád képregényeibõl. A kArtonban, október 27-
én 18 órától a Képregény Kedvelõk Klubjának
havi rendes találkozóján Zórád Ernõrõl fognak
beszélgetni: Kiss Ferenc olyan emberekkel idézi
fel a mûvész emlékét, akik ismerték és munka-
kapcsolatban is álltak vele. Vendégei lesznek Bíró
Ferenc, Iván Katalin, Kertész Sándor és Alaksza
Tamás. 

NNoovveemmbbeerr  2266--áánn  1166..3300--ttóóll    Zórád Ernõ diafilm-
jeit vetítik az Örökmozgóban (1073 Budapest,
Erzsébet körút 39). A tervek szerint december
elején a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Mú-
zeum óbudai épületében, Krúdy Gyula egykori la-
kóházában (1036 Budapest, Dugovics Titusz tér
13-17.) is nyitnak egy tárlatot a „Tabán festõjé-
nek” képeibõl.

Budapesti Történeti Múzeum
(Budapest, I., Szent György tér 2.)
Budapest – Fény és árnyék. A fõváros 1000 éves
története. A múzeum új állandó kiállítása 10-tõl
18 óráig tekinthetõ meg. Szünnap: hétfõ.

Várfok Galéria
(Budapest, I., Várfok u.11.)
Nádler István Spirál címû kiállítása október 21-tõl
november 19-ig látható. Nyitva tartás: keddtõl
szombatig 11-tõl 18 óráig.

Nemzeti Táncszínház
(Budapest, I., Színház u.1-3.)
Velican-Patrus Dóra és Patrus Sándor Testbe-
széd címû fotókiállítása látható a színház Keren-
gõ Galériájában. A havonta új tárlatokat bemuta-
tó galériák ingyenesen látogathatók minden nap
elõadás elõtt, a szünetben, valamint a pénztár
nyitva tartási ideje alatt: 13-18 óráig, elõadásna-
pokon 21 óráig. 

Országos Mezõgazdasági Könyvtár 
(Budapest, I., Attila út 93.)
A Független Magyar Szalon Képzõmûvészeti
Egyesület XX. õszi országos kiállítása. A tárlat ok-
tóber 29-ig tekinthetõ meg. Nyitva tartás: hét-
köznap 9-18 óráig, hétvégén 10-16 óráig. A belé-
pés ingyenes. (Kérjük csengessen!) 

Hubay Jenõ Zeneterem
(Hotel Victória, Bem rkp. 11.)
Liszt a dal mestere címmel ünnepi koncert Liszt
Ferenc születésének 200. évfordulóján. Idõpont:
ookkttóóbbeerr  2211..  ppéénntteekk  1199..3300  óórraa.. Mûsor: Donizetti,
Verdi, Liszt dalok, Chopin zongoramûvek, Liszt
Petrarca szonettek, Liszt Szerelmi álmok. Köz-
remûködnek: Tokody Ilona Kossuth-díjas ma-

gánénekes, Muskát András magánénekes, Gu-
lyás Márta Liszt-díjas zongoramûvésznõ. Fõ-
védnök: Hubay-Cebrián László. Jegyek: 3200 Ft,
nyugdíjas/diák: 2500 Ft, a helyszínen kaphatók.
www.hubayzeneterem.hu, www.jegymester.hu,
www.jegy.hu.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
OOkkttóóbbeerr  1199..  ((sszzeerrddaa))  1188  óórraa:: Liszt Ferenc emlékei
nyomában (II.) Messik Miklós és Deák Piroska
(egyesületi tagok) vetített elõadása. (MKA szék-
ház, Deák terem). Az Egyesület foto-dokumentá-
ciós tárlata: Liszt-emlékek Európában címmel
október 17-tõl november 1-ig tekinthetõ meg. 

NNoovveemmbbeerr  22..  ((sszzeerrddaa))  1188..0000  óórraa:: Magyar irodal-
mi emlékhelyek (III.) Kosztolányi Dezsõ emléke-
zete. Irodalmi emlékest az író halálának 75. év-
fordulóján. Dr. Szörényi László irodalomtörténész
elõadása, közremûködõ mûvészekkel.

Régizene klub
(Budapest, I., Szilágyi Dezsõ tér 3.)
A Tabulatúra régizene klub következõ rendezvé-
nye október 17-én, hétfõn este 19 órakor lesz a
Budai Református Egyházközség gyülekezeti
termében. Vendégek: Béke Csaba lantmûvész és
a Szent Kristóf régizene együttes. A belépés in-
gyenes.

Író-olvasó találkozó
Parti Nagy Lajos író-olvasó találkozó lesz 22001111..
ookkttóóbbeerr  2266--áánn,,  sszzeerrddáánn  1177  óórraakkoorr a Vince Kiadó
Krisztina krt. 34. szám alatti könyvesboltjában.
Moderátor: Aradi Péter újságíró. Mindenkit sze-
retettel várnak.

Programok

Alapkõletétel és idõkapszula a Döbrentei utcában 

Mesemúzeum a Tabánban Új szolgáltatások 
a Bem6-ban

November elejétõl új képzésekkel bõvíti szolgáltatásainak körét
a Budavári Mûvelõdési Ház. Az uniós pályázati forrásból
megvalósuló kurzusok elsõsorban a Gyes-en, Gyed-en lévõ szü-
lõk, a mozgáskorlátozottak, valamint a 40 év felettiek számá-
ra könnyíthetik meg a visszatérést a munka világába. 
A jelentkezõk webszerkesztõi képzésen és informatikai tanfo-
lyamon vehetnek részt. 

Az Új Széchenyi Terv pályázatán elnyert támogatásból a
megszokott kulturális programok és kurzusok (nyelvi-, ze-
nei-, tánc-, klubvezetõ- és OKJ-tanfolyamok) mellett no-
vember elejétõl két új képzéssel bõvül a Budavári
Mûvelõdési Ház felnõttképzéseinek köre. A meghatározott
célcsoport számára támogatott tanfolyamokkal a BEM6 a
munkaerõpiacon nehezebben érvényesülõknek nyújt se-
gítséget.

Az elnyert közel 25 millió forintnak köszönhetõen két
(egyenként 90 órás) számítógépes kurzus indul, az akkredi-
tált CMS-menedzser képzésen a weboldalszerkesztés alap-
vetõ technikai fogásait, az internetes tartalomkezelõ rend-
szerek felépítését és üzemeltetését ismerhetik meg a hallga-
tók – tudtuk meg Zsámboki Norberttõl. A képzési munka-
társ elmondta, hogy a tervek szerint november 7-én kezdõ-
dõ tanfolyamra folyamatosan várják a jelentkezéseket.

Várhatóan sokak érdeklõdését felkelti a szintén támoga-
tott Visszatérés a munkaerõpiacra - Informatikai tanfolyam
is, amelyen többek között az alapvetõ számítógépes felhasz-
nálói ismereteket sajátíthatják el a résztvevõk. 

Marsi László igazgató szerint, különösen a Budavári
Mûvelõdési Ház klubjait rendszeresen látogató kismamák
számára lehet izgalmas a Gyed és Gyes mellett is végezhetõ
informatikai képzés, hiszen nagyban hozzájárulhat késõbbi
elhelyezkedésükhöz vagy egy önálló vállalkozás beindításá-
hoz. Jelentkezésüket a mûvelõdési ház azzal is segítik, hogy
a tanórák idejére gyerekfelügyeletet biztosítanak. 

Marsi László hangsúlyozta: a számítógépes ismeretek fej-
lesztése a mozgássérültek számára is elengedhetetlen, hiszen
ezáltal számos otthoni webes munkakör betöltésére válnak
alkalmassá. Az alapszintû számítógép kezelõi és internetes
oktatás a 45-50 év felettiek számára is segítséget jelent, hi-
szen ez az a korosztály, amely iskolás évei alatt még nem jut-
hatott ilyen tudásanyaghoz - fogalmazott az intézményveze-
tõ. Az internet és a computer világa mellett felnõttképzési
szolgáltatások közül is választhatnak az érdeklõdõk. 

Akik régóta keresnek állást vagy munkahelyet váltaná-
nak, bátran jelentkezhetnek az októbertõl havi rendszeres-
séggel jelentkezõ, kiscsoportos pályaorientációs tanács-
adásra, ahol a jelentkezõk megismerkedhetnek a leghaté-
konyabb álláskeresési technikákkal, tájékozódhatnak a ne-
kik szóló különféle képzésekrõl, valamint szakmai támoga-
tást kapnak az ideális pálya megtalálásához.

(A foglalkozásokat tartja: Zolnai Katalin. Elõzetes jelentke-
zés, bõvebb felvilágosítás: zolnai.kata@bem6.hu, 201-0324,
www.bem6.hu/felnottkepzes)

Vackor a Várban
Október 26-án új gye-
rekbemutatóval jelent-
kezik a Nemzeti Tánc-
színház. A kicsik köré-
ben nagy népszerûség-
nek örvendõ, az erdõ-
ben csavargó kismackó
és barátai az Inverse-
dance – Fodor Zoltán
Társulat tolmácsolásá-
ban jelenik meg a szín-
padon. 

A Nemzeti Táncszín-
ház vállalt feladatának
tekinti, hogy már a leg-
kisebbeket beavassa a
színpadi tánc világá-
ban. Ezt a célt szolgálja
a gyerekdarabok sorozat, amelynek keretében októberben
Vackor a mackó történetét viszik színre. „A Nemzeti
Táncszínház nem egy stílust képvisel, hanem stratégiában
gondolkodik, melynek kiemelt eleme az óvodás és kisisko-
lás korosztály mûvészeti nevelése. Hiszek abban, hogy a
színházzal és ezzel együtt a magas kultúrával nem lehet elég
korán megismerkedni – foglalta össze az intézmény ars po-
eticáját Török Jolán igazgató. 

Különleges az elõadás, hiszen a társulat korábban nem
vett részt gyerekeknek szóló darabban, ezért hálával tarto-
zunk az intézménynek, hogy befogadta a produkciót –
mondta el Fodor Zoltán. A mûvészeti vezetõ arra is felhívta
a figyelmet, hogy a feldolgozás sajátos gondolatmenetet kö-
vet, hiszen a tánc nyelvén meséli el a kalandokat. „Egyedül
a mesélõ és a dalok szólnak a szavak nyelvén, a szereplõk
azonban némák maradnak. Ezért is választottunk beszélõ
jelmezeket, amelyek puszta megjelenésükkel is képesek
megragadni a kicsik fantáziáját” – hangsúlyozta Fodor
Zoltán.  Mint kiderült, a darabban megjelennek békák, gó-
lyák, hangyák, mókusok  és egy különleges vaksi vakond,
aki fotózás közben a gyerekeket is bevonja az elõadásba. Ér-
dekesek a zenék is, hiszen a klasszikusoktól kezdve szinte va-
lamennyi mûfaj megjelenik – természetesen a gyerekek szá-
mára fogyasztható átiratban. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és E.
Csorba Csilla a Petõfi Irodalmi Múzeum fõ-
igazgatója közösen helyezte el a Döbrentei utca
15. alatti mûemléképületben kialakításra váró
mesemúzeum és mesemûhely alapkövét. 
A Budapesten egyedülálló kulturális intéz-
ményt, átadását követõen a Petõfi Irodalmi
Múzeum üzemelteti.

Régóta dédelgetett terve az önkormányzat-
nak, hogy létrehoz egy olyan közintézményt,
amely megõrzi, felkutatja, egyúttal átörökíti
a népmese szépségét és páratlan bölcsessége-
it az utókor, a gyerekek számára – emlékezte-
tett a múzeumalapítás elõzményeire dr.
Nagy Gábor Tamás. A polgármester szerint
manapság egyre ritkább, hogy egy önkor-
mányzat új intézmény alapításába vágja a fej-
széjét, hiszen „kevés a pénz és a sok a gond”.
A Budavári Önkormányzat mégis úgy dön-
tött, hogy megéri az áldozatvállalást egy olyan
kulturális mûhely létrehozása, ami egyszerre
szól a múltnak, jelennek és a jövõnek.
„Segítségünkre volt Kányádi Sándor, aki er-
délyi magyarként egész életében a minket
összekapcsoló gyökerek megerõsítésén mun-
kálkodott. Ilyen fundamentum a most lera-
kott alapkõ, mely azt jelképezi, hogy száz esz-
tendõ múltán is magyarként és magyarul
akarunk élni” – hangsúlyozta a polgármes-

ter. Hozzátette: a Döbrentei tér környéke,
benne a Tabán Múzeummal, a Virág Bene-
dek Házzal, a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeummal és Benedek Elek kútjával méltó
helye a mesemúzeumnak, amely így egy való-
di tabáni múzeumi negyed részévé válhat.

Az intézményhez méltó maga a konkrét
helyszín is, hiszen a Döbrentei utca 15. szá-
mú mûemléképületet idén nyáron mintegy

220 millió forintból újíttatta fel az önkor-
mányzat, a költségek hatvan százalékát a
Fõvárosi Városrehabilitációs Alap finanszí-
rozta. Dr. Nagy Gábor Tamás elmondta,
hogy a mesemúzeum és mesemûhely várha-
tóan 2012. szeptember 30-án, Benedek Elek
születésnapján nyitja meg kapuit a nagykö-
zönség elõtt.

A kiállítás magját a Petõfi Irodalmi Mú-
zeum és az önkormányzat közösen alakítja
ki, a koncepció lényege, hogy a gyerekeket
mûhelyfoglalkozásokon vezetik majd be a
mese világába. Egy varázslatos mese bizonyo-
san örökre az intézmény része lesz, hiszen az
alapkõletételkor a betonalapba épített idõ-
kapszulában egy emléklap, sorozat pénzér-
me, a múzeum jóváhagyott alaprajza, egy
Várnegyed újság és egy napilap, valamint egy
gyermekrajz mellett az a „Melyik ér többet”
címû népmese is helyet kapott, amelyet Be-
nedek Elek vetett papírra. 

Az ötletgazda Kányádi Sándor mindehhez
annyit fûzött hozzá, hogy szeretné, ha a múze-
um táblájára az MMM felirat kerülne, ami a
Magyar Mese Múzeum rövidítése. A Kossuth-
díjas költõ elmondta, hogy Elek apó kútjának
felállításával is az volt a célja, hogy felhívja a
gyerekek és szüleik figyelmét a mese szépsége-
ire. „Titkos vágyaim között szerepel, hogy a
kút egyszer beszélni fog, egy gombnyomásra
elmondja a kiválasztott mesét valamennyi
Duna menti nép nyelvén” – adott hangot el-
képzelésének Kányádi Sándor.

Egyedülálló vállalkozásnak nevezte a mese-
múzeum elindítását E. Csorba Csilla. A Pe-
tõfi Irodalmi Múzeum vezetõje szerint egy
olyan hiánypótló kezdeményezésnek lehe-
tünk részesei, mely a hagyomány, a kultúra
ápolása mellett az anyanyelv megtartásának
is eszköze lehet. -pp-

Egy évvel azután, hogy 2005-ben szeptember
30-át, Benedek Elek születésnapját hivatalo-
san is a „Népmese napjává” nyilvánították,
Kányádi Sándor költõ a Budavári Önkor-
mányzat közremûködésével emlékkövet állít-
tatott Elek apónak a Fátyol téren. Azóta min-
den évben e jeles napon
bensõséges ünnepség kereté-
ben emlékeznek a kerület
lakói a nagy mesélõre. 

Mint Kányádi Sándor a
sziklakõ mellett megtartott
megemlékezésen elmondta,
2006-óta a Döbrentei téri
mellett további négy hely-
színen állították fel Elek
apó kútját. Egyet Nagyko-
vácsiban, egyet Sopronban
a Benedek Elek pedagógiai
kar elõtt, egyet Székely-
udvarhelyen, ahol Elek apó
iskolába járt, egyet pedig
Jársapátiban. „A sziklatömbök egytõl egyig a
Hargitáról származnak, amelynek tövében
szülõfaluja, Kisbacon található” – hívta fel a
figyelmet Kányádi Sándor, aki azt is elmondta,

hogy mindegyik emlékmûvet igyekeztek
ugyanúgy kialakítani: megegyezik a feliratok
szövege és a betûtípus, a vizet adó kis gyíkocska,
a kõ felsõ részét díszítõ, egyben Benedek Elek
klasszicista házát felidézõ Melocco Miklós ter-
vezte oszloprend és az arcképet formázó meda-

illon dombormû, mely
Gergely István kolozsvári
szobrász munkáját dicséri.
Helyet kapott rajta egy
márványtábla is, azoknak
az 1956-ban, a szabadság-
harc idején életüket vesztett
gyerekeknek az emlékére,
akik már nem ismerhették
meg a mesék szépségeit. „A
kút annak a tanúságtétele,
hogy a népköltészet leg-
könnyebben egy klasszikus
író segítségével juthat iga-
zán érvényre” – vélte a köl-
tõ. Hozzátette: az emlék-

hely kialakítását az iskolákban tett látogatásai
során összegyûjtött „kútrészvényekbõl” fedez-
te, míg a környezet rendezését és a víz beköté-
sét az önkormányzat vállalta magára. 

Áldomás az alapkõletétel után: E. Csorba Csilla, dr. Nagy Gábor Tamás és Kányádi Sándor

Elek apó emlékére 



6 Várnegyed XVI. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM, 2011. OKTÓBER 14., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

A Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének 19/2011.
(IX.30.) önkormányzati rendelete a Buda-
pest I. kerület közigazgatási területéhez
tartozó közterületeken való viselkedés
rendjérõl 

PPrreeaammbbuulluumm
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete, az I. kerület tiszta, esztétikus képének ki-
alakítása és megóvása, az I. kerületben élõk egészsé-
ge, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elõ-
segítése és a környezet megóvása érdekében – a he-
lyi társadalmi viszonyok rendezésére – a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tör-
vény 44/A § (2) bekezdésének,  a helyi önkormányzat-
okról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-
sének, az 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés e)
pontjában, az 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c)
pontjában, az épített környezet védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, az
1999. évi LXIX. tv. 1. §-ában kapott felhatalmazás, to-
vábbá a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Zr.), valamint a Budapest Fõváros
Közgyûlésének a fõvárosi közterületek használatáról
és a közterületek rendjérõl szóló 59/1995. (X.20.) Fõv.
Kgy. rendeletének 2. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A szabályozás célja
1. § 

A szabályozás célja az, hogy a Budapest I. kerület köz-
igazgatási területéhez tartozó közterületeken való vi-
selkedés rendjét egységesen, egy rendeletben szabá-
lyozza, az eddigi, több rendeletben történt szabályozás
helyett.  A rendelet megalkotásának célja az emberi
egészség megóvása, a környezeti károsodások meg-
elõzése, csökkentése, megszüntetése, az épített és
természetes környezet meglevõ állapotának fenntar-
tása, illetve fejlesztése, a lakosság nyugalmát veszé-
lyeztetõ zavaró hatások megelõzése. 

A rendelet hatálya
2. §

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:
a) a gazdasági haszon céljából tartott, igénybe vett ál-
latokra;
b) a verseny- és sportcélra tartott állatokra;
c) a pásztor ebekre, az õrzõ-, védõ-, mentõ-, jelzõ-,
vakvezetõ, rokkantsegítõ és terápiás kutyákra;
d) a vadászatra alkalmazott állatokra, ha jogszabály
másképpen nem rendelkezik;
e) a mutatványos vagy bemutatási célra szolgáló álla-
tokra;
f) a fegyveres erõk, a rendvédelmi szervek, a nemzet-
biztonsági szolgálatok és a közfeladatokat ellátó õr-
szolgálatok feladatainak ellátását szolgáló állatokra;
g) a kedvtelésbõl tartott állatokra.

Értelmezõ rendelkezések
3. §

EE  rreennddeelleett  aallkkaallmmaazzáássaa  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll::  
a) Építmény: a rendeltetésére, szerkezeti megoldásá-
ra, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekin-
tet nélkül minden olyan helyhez kötött mûszaki alko-
tás, amely a talaj, a víz vagy az azok feletti légtér ter-
mészetes állapotának tartós megváltoztatásával, be-
építésével jön létre.
b) Épület: olyan építmény, amely szerkezeteivel rész-
ben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együt-
tesét zárja körül, meghatározott rendeltetés - jellem-
zõen tartózkodás – céljából.
c) Falfirka, graffiti: festékkel, filctollal, festékszóróval, al-
vázvédõvel vagy bármilyen más felületképzõ anyaggal
létrehozott képi, grafikus vagy szöveges felületbevonat,
falfirka, mely nem az építmény, mûtárgy, berendezési
tárgy rendeltetésszerû használatához szükséges.
d) Hangerõsítõ, hangkeltõ berendezés: Bármilyen mû-
szaki megoldású berendezés, amely a hallható hang-
tartományba esõ hanghullámokat bocsát ki.
e) Helyhez kötött szabadtéri üzemeltetés: A tevékeny-
ség nem jár a zajforrás helyváltoztatásával.
f) Játszótér: az a közterületen található körülkerített
tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére, illetve
azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy
a létesítés építésügyi hatósági engedély alá tartozik-e
vagy sem. 
g) Közterület: A közhasználatra szolgáló minden olyan
magán, állami vagy önkormányzati tulajdonban álló
terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül
igénybe vehetõ, ideértve a közterületnek közútként
szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elõl el
nem zárt részét is.
h) Közterületi berendezési tárgy: mindazon tárgyak,
melyek a közterületen a közszolgáltatás (pl. világítás,
távközlés) kiszolgálására, illetve a közterület rendelte-
tésszerû használatára szolgálnak. Ezek különösen: ut-
cabútorok (padok, szeméttartók), közvilágítási kan-
deláberek, telefonfülkék, elektromos kapcsolószekré-
nyek, közlekedési jelzõtáblák, korlátok, játszótéri fel-
szerelések és berendezések.
i) Különleges zajokozás: Minden olyan tevékenység,
amely szabadtéren valósul meg, hallható hangtarto-
mányba esõ hanghullámokat eredményez, és ez a
hangkibocsátás mások nyugalmát zavarhatja, de nem
minõsül hangosító berendezésnek.

j) Mobil szabadtéri üzemeltetés: Olyan üzemeltetés,
amelynek során a zajforrás változtatja a helyét.
k) Mûtárgy: mindazon építmény, ami nem minõsül
épületnek és épület funkciót jellemzõen nem tartal-
maz. Ezek különösen: út- és járdafelület, támfal, felül-
járó, aluljáró, lépcsõ.
l) Mûvészeti alkotások: minden olyan közterületi tárgy,
mely emlékmûként, mûvészeti alkotásként valósult
meg és a közterületrõl látható, megközelíthetõ. Ezek
különösen: szobrok, dombormûvek, emléktáblák.
m) Parkour: extrém sport, ahol városi akadályokon ke-
resztül kell eljutni minél gyorsabban egyik helyrõl a
másikra.
n) Szeszesital: gyógynövények gyógyászati jellegû
szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával ké-
szült termék és az alacsony (1,2 %-nál kevesebb) al-
koholtartalmú üdítõitalok kivételével minden alkohol-
tartalmú ital. 
o) Az út tartozéka: a várakozóhely, pihenõhely, a veze-
tõoszlop, a korlát, az útfenntartási és közlekedésbiz-
tonsági célokat szolgáló mûszaki és egyéb létesítmény,
berendezés (így különösen jelzõtábla, jelzõlámpa, se-
gélykérõ telefon, parkolójegy-kiadó automata, so-
rompó), a zajárnyékoló fal és töltés,  valamint a közút
határától számított két méter távolságon belül ültetett
fa, az út üzemeltetéséhez szükséges elektronikus hír-
közlõ eszközök és hálózatok; 
p) Utcazenélés: közterületen elsõsorban jövedelem-
szerzés céljából végzett hangszeres zenélés, éneklés.
q) Verklizés: rögzített dallamokat játszó, hajtókar for-
gatásával mûködõ, kerekeken gördülõ, szekrény ala-
kú, egyszerû mechanikus hangszerrel történõ zenélés.

A dohányzás és szeszesital-fogyasztás 
tilalmáról

4. §
(1) A dohányzás és a szeszesital-fogyasztás tilos 
a) a  játszóterek, illetve sportpályák,
b) nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjú-
ságvédelmi intézmények, 
c) üzletek, boltok bármely bejáratától számított 5 mé-
teres távolságon belül.
(2) A dohányzás tekintetében kivételt képeznek a do-
hányzás tilalma alól táblával megjelölt dohányzásra ki-
jelölt helyek, valamint azok a területek, amelyeket  -
közterület-használati hozzájárulás alapján - vendéglá-
tás céljára használják.
(3) A dohányzást tiltó, kijelölõ és megengedõ táblák
helyét a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-
ság jelöli ki, és gondoskodik azok kihelyezésérõl. 
(4) Aki a rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat
megszegi, szabálysértést követ el, és az egyes szabály-
sértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet
12. § (1) és (3) bekezdésében meghatározottak szerint
50.000.- Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

A közterületi állattartási szabályok
5. §

(1) Közterületen az ebet szokásos méretû (2-4 m) pó-
rázon kell vezetni. Harapós vagy támadó természetû,
valamint a 2. sz. mellékletben meghatározott fajtájú
ebet marás lehetõségét kizáró, zárt szájkosárral kell
ellátni közterületen, valamint a kutyafuttatónak kije-
lölt területen egyaránt.
(2) Az ebek póráz nélküli futtatásának idejét és az arra
szolgáló területek leírását a Rendelet 1. sz. melléklete
tartalmazza.
(3) Játszótérre állatot bevinni tilos, kivéve, ha arra kü-
lön tábla engedélyt ad.
(4) Szájkosár használatára kötelezett ebfajtákat a 2. sz.
melléklet szerinti felsorolás tartalmazza.
(5) A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,
a rendõrség, a közterület-felügyelet, és a lakosság vé-
leménye alapján az ebek póráz nélküli futtatására a te-
rületi adottságoknak megfelelõen újabb ebfuttatókat
jelölhet ki és szüntethet meg.
(6) Az eb tulajdonosa, vagy az eb felügyeletével meg-
bízott más személy gondoskodni köteles arról, hogy az
eb közös használatú területet ne szennyezzen. Ha az eb
mégis szennyezõdést okozott, annak azonnali eltávolí-
tásáról az eb tulajdonosa, illetõleg az eb felügyeletével
megbízott személy köteles gondoskodni.
(7) A kerület egész területén tilos a galambok etetése.
(8) Közterületen az idegen vagy gazdátlan állatok (ku-
tya, macska, stb) etetése tilos. 
(9) Tilos a közterületen élelmiszer, tápszer, méreg
vagy élelmiszerhulladék elhelyezése, amelyekhez az
állatok hozzáférhetnek, kivéve az engedéllyel elhelye-
zett mérgeket (rovar- rágcsálóirtók).
(10) Figyelemfelhívó táblák elhelyezésével kell jelezni
a kihelyezett irtómérgeket. 
(11) Amennyiben közterületen észlelnek veszélyes,
beteg vagy elhullott állatot, jelezni kell a hatósági állat-
orvosnál.
(12) Szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható,
aki a rendelet 5. § (1), (3), (4), (6), (7), (8), (9) valamint
(10) bekezdésében foglalt elõírásokat megszegi. A
szabálysértési hatóság által kiszabható pénzbírság
összege 50.000,- Ft-ig terjedhet.

A zajvédelem helyi szabályozásáról     
6. §

(1) 22.00 órától reggel 07.00 óráig a szabadban, nyi-
tott ajtajú vagy ablakú helyiségben a csendet hangos
énekléssel, zenéléssel, zenelejátszással vagy más mó-
don zavarni tilos.
(2) Az I. kerület területén kertépítéssel és zöldfelület

fenntartással kapcsolatos veszélyes mértékû zajjal já-
ró tevékenység végezhetõ (pl. robbanómotoros fûnyí-
rás, motoros fakivágás, kerti traktor mûködtetés)
a) munkanapokon reggel 07.00 és este 20.00 óra kö-
zött, 
b) szombaton, vasárnap és ünnepnapokon: 09.00 óra
és 14.00 óra között. Ez a korlátozás a 3. sz. melléklet-
ben foglalt kiemelt zöldterületekre és az intézményi
területekre nem vonatkozik.
(3) Éneklésre, zenélésre (továbbiakban: zenélés) –
ideértve a magnetofonnal, rádióval történõ zeneszol-
gáltatást, verklizést, ostorpattogtatással létrehozott
akusztikus hangkeltést – a következõ elõírásokat kell
alkalmazni:
a) A zenélés úgy folytatható, hogy
- ne járjon olyan csoportosulással, amely a gyalogos, il-
letve a gépjármû forgalmat akadályozza,
- ne zavarja a közrendet, mások nyugalmát vagy mun-
kavégzését.
b) A zenélés nem folytatható:
- közúti hidak, felül-és aluljárók, illetve az ezekhez
csatlakozó süllyesztett, nyitott terek területén,
- hangerõsítõ berendezés közterület-használati hoz-
zájárulás nélküli használatával,
- a 22.00 órától másnap reggel 08.00 óráig terjedõ
idõszakban, kivéve a zárt tereket,
- oktatási, egészségügyi és szociális intézmények épü-
letétõl számított 50 méteres közúti (közterületi) távol-
ságon belül,
- a Szentháromság téren – kivéve a Zenepavilonban -
és a Halászbástya kilátószintjein,
- a Dísz téren,
- a Színház utcában,
- a Szent György téren.
(4) A közterület használati megállapodáshoz kötött te-
vékenységre, állami, önkormányzati, társadalmi szer-
vek által szervezett rendezvényre, mûsoros elõadásra,
kórusok fellépésére a külön jogszabály rendelkezései
az irányadóak.
(5) Jelentõs zajkibocsátással járó rendszeres, idõszakos,
vagy alkalmi rendezvények kizárólag a rendelet 4. sz.
mellékletében meghatározott helyszíneken tarthatók.
(6) Szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható,
aki a rendelet 6. § (1)-(3), valamint (5) bekezdésében
foglalt elõírásokat megszegi. A szabálysértési hatóság
által kiszabható pénzbírság  50.000,- Ft-ig terjedhet.

A közterületek állapotának megóvása 
7. §

(1) A közterületek állapotának megóvása érdekében
tilos a közterületen elhelyezett mûtárgyak, emlékmû-
vek, szobrok, utcabútorzat, virágágyás-szegélyek,
lépcsõk, utcaszegélyek, padok, szökõkutak és a közút
tartozékai, különös tekintettel a mûemlék jellegû épít-
mények nem rendeltetésszerû használata (gördesz-
kázás, görkorcsolyázás, rollerezés, kerékpározás, „fal-
mászás”, parkour stb.).
(2) Szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható,
aki a rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt elõírásokat
megszegi. A szabálysértési hatóság által kiszabható
pénzbírság összege 50.000,- Ft-ig terjedhet.

Az életveszélyes helyekre való kimászás tilal-
máról
8. §

(1) Kilátók, épületek, építmények tetejére felmászni
és ott tartózkodni, illetve az azok tetején lévõ kerítés,
korlát, mellvédfal mögé kimászni és ott tartózkodni
életveszélyes és tilos.  (Pl. Alagút teteje, Gellérthegy
sziklái, Bécsi kapu teteje, Várfal mellvédfala, stb.) 
(2) Szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható,
aki a rendelet 8 § (1) bekezdésben foglalt elõírásokat
megszegi. A szabálysértési hatóság által kiszabható
pénzbírság összege 50.000,- Ft-ig terjedhet.

Közterületen való szemetelésrõl, 
illegális szemétlerakásról

9. §
(1) A kutyaürülék-gyûjtõ szemetesekbe más jellegû
hulladékot elhelyezni tilos.
A szelektív hulladék gyûjtõk nem rendeltetésszerû
használata tilos:
a) A gyûjtõket csak a megbízott szakcég ürítheti, a
gyûjtõk kiborogatása szigorúan tilos. 
b) A gyûjtõkbe csak az azokon megjelölt hulladékot
szabad elhelyezni.
c) Egyéb hulladékot a szelektív hulladékgyûjtõ szige-
tek mellett, környékén lerakni tilos.
(2) Szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható,
aki a rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt elõírásokat
megszegi. A szabálysértési hatóság által kiszabható
pénzbírság összege 50.000,- Ft-ig terjedhet.

Hatályba léptetõ rendelkezés
10. §

(1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti 
- Budapest I. kerület játszóterein történõ dohányzás ti-
lalmáról szóló 23/2008. (IX.26.) Kt. rendelet,
- az állatok tartásáról és védelmérõl szóló 25/2004.
(IV. 30.) Kt. rendelet 6. § (2) bekezdése, 7. § (2) bekez-
dése és a 9. §-a,
- a közterületen történõ szeszesital-fogyasztás tilal-
máról szóló 26/2003. (XII. 1.) Kt. rendelet,
- a közterületekrõl látható egyes felületek falfirkák el-
leni védelemrõl szóló 23/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelet,

- a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 31/2004.
(XI. 10.) Kt. rendelet. 
(3) A rendelet elõírásait a hatálybalépését követõen
megindított eljárásoknál kell alkalmazni.
Tánczosné dr. Pósa Ibolya dr. Nagy Gábor Tamás    

megbízott  jegyzõ                          polgármester

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleetteekk

11..  sszz..  mmeelllléékklleett  aa  rreennddeelleett  55..§§--ááhhoozz
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  kköözz--
iiggaazzggaattáássii  tteerrüülleettéénn  lléévvõõ  eebbffuuttttaattóókk  
((iiddõõkkoorrlláátt  nnééllkküüll  hhaasszznnáállhhaattóóaakk))
1. A Pásztor és Kõmûves lépcsõ közötti zöldterület,
a Naphegy utcai járda lejtõ felõli szélétõl a Gellért-
hegy utcai járda külsõ széléig,
2. Pásztor és Kõmûves lépcsõ közötti területsáv a
Gellérthegy utcai másik járda külsõ szélétõl a lejtõ-
tõl a parkterületen a sport játszótér fölötti mintegy
40 m-re futó kitaposott ösvény aljáig, illetve ennek
folytatásába esõ sétányút alsó széléig. 
3. Orom u. lejtõ felõli szélétõl a Hegyalja úti járda
park felõli széléig terjedõ területsáv, melyet kelet
felõl a Gellért szobor, nyugat felõl az Orom u. 10. sz.
ingatlan magasságába esõ, táblákkal megjelölt vo-
nal határol.
4. Hunyadi János út 1-3-5-7. sz. épületekkel szem-
közti rézsûk, az Alagúttól jobbra esõ területen.
5. Az Anjou sétány
6. A Lovas út és a várfal közötti zöldfelületek.
7. Vérmezõ északi fele, a Babits szobor vonalától
számítva.
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  kköözz--
iiggaazzggaattáássii  tteerrüülleettéénn  lléévvõõ  eebb--ffuuttttaattóókk  ((ssööttéétteeddééssttõõll,,
aa  kköözzvviilláággííttááss  bbeekkaappccssoolláássááttóóll))  rreeggggeell  99::0000  óórrááiigg
hhaasszznnáállhhaattóóaakk))
1. Tóth Árpád sétány
2. Kagyló u. – Hunfalvy u. – Szabó I. u. – Szabó I. u.
26. sz. által határolt üres telkek.

22..  sszz..  mmeelllléékklleett  aa  rreennddeelleett  55..§§  ((44))  bbeekkeezzddééssééhheezz
AA  sszzáájjkkoossáárr  hhaasszznnáállaattáárraa  kköötteelleezzeetttt  eebbffaajjttáákk::
– akita inu,  
– amerikai bulldog, 
– angol bullterrier, 
– angol mastiff, 
– argentin dog, 
– berger de beauce (boszeron), 
– bordeauxi dog, 
– cane corso, 
– dobermann, 
– dog, 
– fila brasileiro, 
– flandriai bouvierre, 
– hannoveri és bajor véreb,  
– jagd terreier, 
– kanári szigeteki mastiff, 
– kaukázusi juhász, 
– komondor, 
– középázsiai juhászkutya, 
– kuvasz, 
– leonbergi, 
– mastino napoletano, 
– moszkvai õrkutya, 
– német boxer, 
– német dog, 
– német juhászkutya, 
– óriás schnauzer, 
– orosz fekete terrier, 
– pireneusi hegyi kutya, 
– pit bull terrier,  
– rottweiler, 
– sarpaninac, 
– staffordshire terrier és ezek keverékei, valamint a
veszélyesnek nyilvánított ebek.

33..  sszz..  mmeelllléékklleett  aa  rreennddeelleett  66..  §§--ááhhoozz
AA  rreennddeelleett  66..  §§  ((22))  bbeekkeezzddéésséénneekk  aallkkaallmmaazzáássááhhoozz
mmeegghhaattáárroozzootttt  tteerrüülleetteekk
- A Vérmezõ területe 7072 hrsz.
- A Tabán Krisztina krt. - Hegyalja út - Naphegy utca
- Gellérthegy utca -Orvos utca által határolt területe
- A Gellérthegy I. kerületi részének 5414 hrsz.,
5692/2 hrsz., 5692/1 hrsz. területe
- Horváth-kert területe
- Czakó utcai Sport-és Szabadidõközpont.

44..  sszz..  mmeelllléékklleett  aa  rreennddeelleett  66..  §§--ááhhoozz
AA  rreennddeelleett  66..  §§  ((55))  bbeekkeezzddééssééhheezz  aa  jjeelleennttõõss  zzaajjkkiibboo--
ccssááttáássssaall  jjáárróó  rreennddeezzvvéénnyyeekk  hheellyysszzíínneeii
– Tabán park teljes területe, 
– Dózsa György tér, 
– Budai alsó rakpart, 
– Bem rakpart I. kerületi része, 
– Várkert rakpart, 
– Clark Ádám tér, 
– Kapisztrán tér, 
– Dísz tér, 
– Szentháromság tér, 
– Budavári Palota, 
– Vérmezõ park, 
– Lánchíd, a híd közepéig terjedõ szakasz, 
– Duna folyam, a folyó közepéig terjedõ szakasz, 
– Gellérthegy I. kerületi területe, 
– Döbrentei tér, 
– Horváth kert, 
– Czakó utca
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 21/2011. (IX.30. ön-
kormányzati rendelete az anyakönyvi szolgál-
tatásokról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ – testülete az Alkotmány 44/A. (2) be-
kezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv 16. § (1) bekezdésében biztosított felha-
talmazás alapján, valamint az anyakönyvekrõl, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló
1982. évi 17. tvr. (At.) 15/A. § és 42/A. § (4) bekez-
dése alapján, feladatkörében eljárva, a házasságkö-
tések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésé-
nek szolgáltatási díjáról, valamint az anyakönyvve-
zetõk közremûködésének díjazásáról a következõ-
ket rendeli el:

Általános rendelkezések
1. §

A rendelet hatálya a Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat közigazgatási területén a házasságkötési,
a bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai (továbbiak-
ban: anyakönyvi családi esemény) társadalmi megün-
neplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgálta-
tásokat igénybevevõkre, valamint a közremûködõ
anyakönyvvezetõkre terjed ki.

2. §
A rendelet alkalmazásában:
- anyakönyvi családi esemény: házasságkötés, be-
jegyzett élettársi kapcsolat létesítése, 
- hivatali munkaidõ: Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzatában meghatározott munkarend
- hivatali helyiség: Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat által díjmentesen biztosított, az anya-
könyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali he-
lyiség (1014 Budapest, Úri utca 58. kis terem), továb-
bá díjkötelesen biztosított helyiség az anyakönyvi ese-
mény lebonyolítására alkalmas helyiség (1014 Úri ut-
ca 58. III. számú Központi Házasságkötõ terem és a
1014 Kapisztrán tér 1. aula), 
- alapszolgáltatások: 
Anyakönyvi családi esemény céljára megfelelõen be-
rendezett helyiség (kis terem 4 fõig), ünnepi beszéd,
emléklap

-   többlet szolgáltatás: hivatali helyiségben, valamint
hivatali munkaidõn kívüli házasságkötés, élettársi kap-
csolat bejegyzése, kivéve, ha a házasulók valamelyik-
ének állapota közeli halállal fenyeget és ez indokolja a
hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidõn kívüli
szertartást,

- rendkívüli körülmény: a házasságról, családról és
gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 3. § (3) bekez-
désében meghatározott eset.

Az anyakönyvvezetõ hivatali munkaidején túli
és hivatalos helyiségen kívüli szertartásokon

való közremûködésének rendje
3. §

(1) Az anyakönyvi családi eseményeket a hatályos jog-
szabályok alapján úgy kell megszervezni, hogy azok le-
bonyolítása emelje a polgári házasságkötések és a be-
jegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének a színvo-
nalát, kifejezze a házasság intézményének a méltósá-
gát. Ennek érdekében az anyakönyvi családi esemé-
nyeken résztvevõ anyakönyvvezetõk úgy kötelesek
eljárni, hogy munkájukkal, hozzáállásukkal elõsegítsék
a fentiek megvalósulását.

Az anyakönyvvezetõk a Polgármesteri Hivatal hiva-
talos helyiségében, valamint - a rendeletben meghatá-
rozott keretek között – külsõ helyszíneken és hivatali
munkaidõn kívül közremûködhetnek anyakönyvi csa-
ládi eseményeken.
(2) Az anyakönyvi családi események külsõ helyszí-
nen történõ engedélyezése során az eljárás az ügyfél
kérelmére indul, eljárási illetékköteles és határozattal
zárul. 

A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi családi ese-
ményen való közremûködés csak akkor engedélyez-
hetõ, ha annak idõpontja nem ütközik a házasságkötõ
termekben elõjegyzett és felvett szertartások idõ-
pontjával.
(3) A hivatalos helyiségen kívüli szertartásokon való
közremûködés során az anyakönyvvezetõ köteles
meggyõzõdni a helyszín házasságkötésre való alkal-
masságáról. 
(4) Az anyakönyv biztonságos szállításával és annak
kezelésével járó költségek az ügyfelet terhelik.
(5) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi
családi esemény akkor engedélyezhetõ, ha az anya-
könyvi családi esemény méltósága, tekintélye nem
csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv
megfelelõ védelme biztosított. Az engedély további
feltétele, hogy a Polgármesteri Hivatal rendelkezzen
megállapodással a külsõ helyszínt biztosító szervezet-
tel (személlyel), így pl. a szálloda, vendéglátóhely, kul-
turális intézmény) a családi anyakönyvi események le-
bonyolítására. 
(6) Anyakönyvi családi esemény hivatali munkaidõn
kívül pénteki napon 13.00 órától 18.00 óráig, szom-
bati napon 11.00 órától 19.00 óráig terjedõ idõszak-
ban tartható, a Munka Törvénykönyvében meghatáro-
zott munkaszüneti napok kivételével.
(7) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi családi ese-
ményt hivatali munkaidõn belül csak ügyfélfogadási
idõn kívül lehet lebonyolítani. 

A szolgáltatási díj és az elszámolás rendje
4. §

(1) A házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat
társadalmi megünneplésén hivatali munkaidõben in-
gyenes alapszolgáltatás az anyakönyvvezetõ hivatalos
közremûködése.
(2) A házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot léte-
síteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyege-
tõ egészségi állapota miatt, valamint a személyes
megjelenést gátló, orvos által igazolt egyéb egészség-
ügyi állapot esetében a lakáson lebonyolított anya-
könyvi családi esemény díjmentes.
(3) Az anyakönyvi családi esemény III. számú
Házasságkötõ Teremben történõ lebonyolításáért
35.000.-Ft+ÁFA/óránként díjat kell fizetni az önkor-
mányzat részére.
(4) Az anyakönyvi családi esemény kis teremben tör-
ténõ lebonyolításáért - 5-10 fõig - 10.000.-Ft+ÁFA/
félóránként díjat kell fizetni az önkormányzat részére.
(5) Az anyakönyvi családi esemény hivatali helyiségen
kívüli lebonyolításáért – a (3)-(4) bekezdésben foglalt
kivétellel – alkalmanként 55.000.-Ft+ÁFA díjat kell fi-
zetni az önkormányzat részére.
(6) A (3)-(5) bekezdés szerint megállapított szolgálta-
tási díj a kérelem benyújtásakor – az erre rendszeresí-
tett utalványon vagy bankkártyával fizethetõ be. A díj-
fizetési kötelezettség átutalási megbízással is teljesít-
hetõ az önkormányzat költségvetési számlájára.  
(7) A díj átutalási megbízással való megfizetése az er-
rõl szóló bizonylat másolati példányával igazolható az
eljáró anyakönyvvezetõnél. Kétség esetén a kérelme-
zõ a díjfizetést igazoló bizonylat eredeti példányának
bemutatására kötelezhetõ.
(8) A megfizetett díjat a kérelmezõ részére vissza kell
fizetni, ha a házasságkötés, valamint az anyakönyvve-
zetõ közremûködését igénylõ családi esemény lebo-
nyolítására irányuló kérelem elutasításra került, vagy
az anyakönyvi családi esemény - kizárólag az önkor-
mányzat hibájából - nem valósul meg.
(9) Az anyakönyvi családi esemény lebonyolításáért
befizetett díjat a kérelmezõk akkor igényelhetik visz-
sza, ha
a.) az anyakönyvi családi eseményt annak megtartása
elõtt legalább 15 nappal írásban lemondták,
b.) az anyakönyvi családi esemény megtartását a fe-
leknek fel nem róható okból, az azt igazoló okirat csa-
tolásával, írásban mondják le.

5. §
(1) A szolgáltatási díj összegébõl a közremûködõ anya-
könyvvezetõt - választása szerint - a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XIII. törvényben meghatá-
rozott szabadidõ vagy 
a.) hivatali munkaidõn kívül, hivatali helyiségben törté-
nõ anyakönyvi esemény lebonyolításában való közre-
mûködését eseményenként bruttó 3.000.- Ft; 
b.) hivatali munkaidõn kívül, az anyakönyvi esemény
hivatali helyiségen kívül történõ lebonyolításában való
közremûködésért eseményenként bruttó 7.000.-Ft 
díjazás illeti meg. 
(2) Az anyakönyvvezetõ a külsõ helyszínen, valamint
a hivatali munkaidõn kívüli házasságkötések, anya-
könyvi események számáról havi összesítõt készít,
melyet az Okmányiroda vezetõje igazol a következõ
hónap 10. napjáig, melyet átad a Pénzügyi Igazgató-
ság részére.

Hatályba lépés
6. §

A rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba, rendelke-
zéseit a hatálybalépést követõen bejelentett házassági
szándék és bejegyzett élettársi kapcsolat regisztrálása
iránti szándék bejelentése alapján indult eljárásokban
kell alkalmazni.

**          **          **
A Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének 20/2011.
(IX.30.) önkormányzati rendelete (a
Budavári Önkormányzat Képviselõ-testü-
letének a szociális és gyermekjóléti pénz-
beli, természetbeni és személyes gondos-
kodást nyújtó ellátások címû 12/1999. (VI.
25.) Kt. rendelet módosításáról)
A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete a
szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
12/1999. (VI.25.) Kt. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) a következõk szerint módosul:

1. § 
[Általános szabályok]

A Rendelet 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép: 
„8. § (1) Az ellátások megállapítására irányuló eljárás
során környezettanulmányt kell készíteni az
ápolási díj, rendszeres szociális segély, idõskorúak já-
radéka, átmeneti segély, normatív lakásfenntartási tá-
mogatás, gyógyszer-támogatási segély, szociális kár-
tya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra való jo-
gosultság megállapításához.

A környezettanulmánynak ki kell térnie – a szociális
körülmények általános leírásán túl- arra, hogy az
igénylõ az általa lakott lakásban milyen jogcímen lakik,
ki a lakás tulajdonosa, használója illetve haszonélvezõ-
je. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az a
Hivatalban az igénylõ vagy családtagja egyéb ellátás

iránt benyújtott kérelme folytán két éven belül már
rendelkezésre állt. Az Önkormányzat szociális intéz-
ményei környezettanulmány készítésére felkérhetõk.”

2. §
[Hatásköri szabályok]

A Rendelet 16. §-ának (1) bekezdés helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép: „16. §  (1) Az alábbi szociális
ügyekben a Képviselõ-testület által átruházott hatás-
körben a Polgármester dönt: b) Szociális tanulmányi
ösztöndíj, c) Átmeneti segély, d) Születési támogatás, e)
Beiskolázási segély, f) Temetési segély  (48. §. alapján),
g) Élelmiszertámogatás, h) Természetbeni gyermek-
védelmi támogatás, i) Személyi térítési díj elengedése,
j) Gyógyszer-támogatási segély, k) szociális kártya ke-
retében nyújtott élelmiszertámogatásra való jogosult-
ság megállapítása.”

3. §
[Átmeneti segély]

A Rendelet 32. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32. § (1) Átmeneti segélyre jogosult az a személy, aki
igazolható módon a létfenntartását veszélyeztetõ
rendkívüli élethelyzetbe került, vagy idõszakosan illet-
ve tartósan létfenntartási gondokkal küzd, ha más e
rendeletben szabályozott önkormányzat által nyújtha-
tó, pénzben nyújtott ellátásra továbbá a szociális kár-
tya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra nem
szerzett jogosultságot, továbbá saját és családtagjai jö-
vedelmének egy fõre jutó átlaga nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének
220 százalékát”

(2) Az átmeneti segély jövedelemkiegészítõ támo-
gatásként adható: a) eseti jelleggel, b) rendkívüli élet-
helyzetben alkalmanként.

4. §
[Természetben nyújtott ellátások]

A Rendelet 51. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„51. §  A Szociális törvény 47. § (1)- (3) bekezdése, va-
lamint a Gyermekvédelmi törvény 28. §-a alapján a
következõ természetbeni ellátások nyújthatók:
a) szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámo-
gatás
b) természetbeni gyermekvédelmi támogatás (étke-
zési díjkedvezmény)
c) közgyógyellátás
d) kedvezményes üdülés
e) kedvezményes uszodabérlet
f) egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez szük-
séges, szociális alapon adható hatósági bizonyítvány.”

5. §
[Szociális kártya keretében nyújtott 

élelmiszertámogatás]
A Rendelet 52. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„52. § (1) Szociális kártya keretében nyújtott élelmi-
szertámogatásra jogosult az a személy, aki igazolható
módon a létfenntartását veszélyeztetõ rendkívüli élet-
helyzetbe került, vagy idõszakosan illetve tartósan lét-
fenntartási gondokkal küzd, továbbá saját és család-
tagjai jövedelmének egy fõre jutó átlaga nem haladja
meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legki-
sebb összegének 220 százalékát.
(2) A szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertá-
mogatás megállapításához szükséges nyilatkozat és
igazolások:
a) az igénylõ és családtagjai jövedelemigazolása,
b) az igénylõ és családtagjai vagyonnyilatkozata,
c) a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethely-
zet, illetve létfenntartási gondok igazolása.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek ké-
relmezhetik a jogosultság megállapítását, valamint a
szociális kártya kiállítását a Népjóléti Irodánál az erre a
célra rendszeresített formanyomtatványon.
(4) A szociális kártyát a Népjóléti Iroda a jogosultságot
megállapító határozat alapján állíttatja ki.
(5) A szociális kártya legfeljebb egy év idõtartamra
kerül kiállításra. Ennek elteltét követõen a kérelme-
zõ – az egyéb feltételek fennállása esetén - ismét jo-
gosulttá válik. Ilyen esetben a jogosultságot a kére-
lem benyújtását követõen új eljárás keretében kell
elbírálni.
(6) A szociális kártya elvesztését haladéktalanul be kell
jelenteni. Az elvesztett kártya számát a Népjóléti Iroda
törli a nyilvántartásból. Az elveszett kártya – a kérel-
mezõ költségére- egy alkalommal pótolható, az ere-
deti jogosultsági idõ végéig.
(7) Az igénylõ tudomásul veszi, hogy a személyi adata-
iról a Népjóléti Iroda nyilvántartást vezet, mely tartal-
mazza: a) a jogosult természetes személyazonosító
adatait, b) a szociális kártyára való jogosultság kezdõ
és befejezõ idõpontját, c) a szociális kártya számát.
(8) A szociális kártya kiállításának alapjául szolgáló jo-
gosultság megszûnését a Népjóléti Irodán 8 napon be-
lül be kell jelenteni. Ebben az esetben a Népjóléti Iroda
a jogosultság megszûnését megállapítja, és a szociális
kártyát visszavonja.
(9) A rendeletben foglaltak megszegése esetén a
Népjóléti Iroda a jogosultság megszûnését megállapít-
ja, és a szociális kártyát azonnal visszavonja, egyidejû-
leg a rosszhiszemûen, jogosulatlanul igénybevett tá-
mogatásokat visszatérítteti.
(10) A szociális kártya keretében nyújtott élelmiszer-
támogatás a jogosult részére havi rendszerességgel
kerül feltöltésre havi 7.500,- Ft összegben.
(11) A szociális kártya tulajdonosa a feltöltésre került

összeget a szociális boltban, a (13) bekezdésben felso-
rolt alapélelmiszerekre jogosult fordítani.
(12) A szociális bolt olyan élelmiszert árusító üzlet,
amellyel az Önkormányzat szerzõdést köt, hogy a szo-
ciális kártyával rendelkezõ polgárok részére az üzemel-
tetõ lehetõvé tegye az a rendeletben szabályozott alap-
élelmiszerek szociális kártyával történõ megvásárlását.
(13) A szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertá-
mogatás az alábbi alapélelmiszerek vásárlására fordít-
ható: tej, kenyér, cukor liszt, rizs, olaj, burgonya, alma,
hús, felvágott.”

6. §
Záró rendelkezések 

(1) A Rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Rendelet 37. §-a.
(2) E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
E rendelet a hatályba lépést követõ napon hatályát
veszti.

**          **          **
Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének 22/2011.
(IX.30.) önkormányzati rendelete az Ön-
kormányzat által nyújtható egyes támo-
gatásokról szóló 12/2005. (VI. 1.) Kt. ren-
delet (a továbbiakban: Rendelet) módosí-
tásáról

1. §
A Rendelet 16.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:
(Támogatás az aknázó moly okozta károkozás meg-
elõzésére, illetve kártételének enyhítésére)
16. § (1) Az Önkormányzat a társasházak közös tulaj-
dont képezõ területén található vadgesztenyefák ak-
názó moly okozta károkozásának megelõzéséhez, il-
letve a kártétel enyhítéséhez az alábbiak szerint járul
hozzá: a) a vadgesztenyefák injektálásával megvalósu-
ló védekezéséhez 15.000,-   Ft/fa/alkalom
b) a vadgesztenyefák permetezéséhez 5.000,-
Ft/fa/alkalom támogatás biztosításával.”
A Polgármesteri Hivatal ugyanazon gesztenyefa eseté-
ben, egy évben háromszor biztosíthatja a b) pontban
rögzített támogatást.

2. §
Hatályba lépés

(1) A rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet a hatályba lépését követõ napon hatá-
lyát veszti.

**          **          **
A Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének 18/2011.
(IX. 30.) Önkormányzati rendelete a
Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat 2011. évi költségvetésrõl szóló 2/2011.
(III. 4.) Kt. rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében fog-
laltaknak megfelelõen a Képviselõ-testület a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011.
évi költségvetésérõl szóló 2/2011. (III. 4.) Kt. rende-
letének (Továbbiakban: Rend.) módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat bevételei) „2.§ A Képviselõ-testü-
let a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2011. évi módosított összes bevételi elõirányzatát a ki-
sebbségi önkormányzatok állami támogatásával
együtt 11.115.472 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. és a
2. sz. melléklet szerint.”

2. §
A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat kiadásai) „3.§ A Képviselõ-testület
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011.
évi módosított kiadási elõirányzatát a kisebbségi ön-
kormányzatok kiadásaival együtt 11.115.472 e Ft-ban
állapítja meg. 
Ebbõl:
- az intézmények módosított mûködési kiadását a 3/a.
sz. melléklet szerint
- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe tarto-
zó szakfeladatok módosított mûködési kiadását a 3/c.
sz. melléklet szerint
- a céltartalékok és az általános tartalékék módosítá-
sát a 4. sz. melléklet szerint
- a fejlesztési kiadások módosítását az 5., 5/a. sz. mel-
léklet szerint
- a felújítási kiadások módosítását a 6., 6/a. sz. mellék-
let szerint fogadja el
- az intézmények és az Önkormányzat Hivatala dolgo-
zóinak létszámát a 8. sz. melléklet szerint fogadja el
- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének mó-
dosítását az 5/c. sz. és a 14. sz. melléklet szerint tudo-
másul veszi.”

3. §
Hatályba lépés

A Rendelet 2011. szeptember 30-án lép hatályba.
Budapest, 2011. szeptember hó 30. nap

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

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleetteekk
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  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

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

KKiiaaddóó 23 m2+galéria udvari helyiség raktározás céljából
a Szilágyi Dezsõ téren. Éreklõdni: 06-20-404-8411.

SSzzeerreetteettrree vágyó idõs ember eltartását, gondozását,
ápolását vállalom, de elõbb ismerjük meg egymást. Öz-
vegy ember vagyok. Szeretetet, biztonságot kínálok.
Telefon: 06-20-971-7297.

NNaapphheeggyyeenn, 2001-ben épült társasházban 47 nm-es, 2
szobás, fürdõszoba, külön WC, erkélyes, nyugati tájolású
öröklakás eladó. Irányár: 21 M Ft. Telefon: 06-30-919-4765.

LLaakkáássccsseerree!!  Tóth Á. Sétányra nézõ, felújított mûemlék
épületben lévõ 3 szoba hallos, földszinti, önkormányzati,
napos, 100 m2-es lakást cserélnék vári kisebbre. Csere-
irányár: 35 M Ft. Telefon: 3755-633.

BBuuddaaii Várban egy házban lévõ 2 önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó: Babits sétány felé nyíló 72
m2-es 3 szobás (elvi tetõtérbeépítési lehetõséggel) 22,9 M
Ft és 120 m2-es, 2 szintes, 2 fürdõszobás (33 M Ft) Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

TTéélliirree  GGAARRÁÁZZSSTT  kkeerreess??  KKiiaaddóó  II..  kkeerr..  SSzziirrtteess  uuttccáábbaann..  
ÉÉrrddeekkllõõddnnii  lleehheett::  0066--3300--99442244--882233..

II..  DDoonnááttii  utcában, a Budai Vár közelében, reprezentatív
mûemlékház II. legfelsõ emeletén lévõ napfényes, 35 m2-
es, 1,5 szobás, hangulatos önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 7,5 M Ft Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

AA  BBuuddaaii  Vár környezetében 8 lakásos Bauhaus-épület I.
emeletén lévõ klasszikus elosztású, 80 m2-es, 2,5 szoba
hallos, erkélyes, felújítandó, egyedi gázkonvektor fûtéses
öröklakás azonnal beköltözhetõen eladó.Irányár: 25,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

II..  BBaatttthhyyáánnyy  utcában 98 m2-es, 3 szobás, polgári belma-
gasságú, cirkó fûtéses, jó állapotú önkormányzati lakás
bérleti joga átadó vagy környékbeli kisebb 1,5 - 2 szobás
öröklakásra vagy önkormányzati lakásra cserélhetõ.
Csereirányár: 14,9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

GGeelllléérrtthheeggyyeenn a Számadó utcában 57 m2-es, kétszobás,
tökéletes elosztású, 1,5 emeleti, erkélyes lakás eladó.
Társasház tetején 100 m2-es közös használatú tetõterasz ta-
lálható. Tehermentes, azonnal költözhetõ. Ár: 23.800.000.-
Telefon: 06-70-33-43-449.

II..  DDoonnááttii utcában reprezentatív, igényesen felújított,
klasszikus polgári belméretû, 92 m2-es 2,5 szobás, étkezõ-
konyhás, cirkófûtéses öröklakás eladó. Irányár: 33 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-2203.

EEllaaddóó Nap-hegyen a Lisznyai utcában egy 42 nm-es,
földszinti, egy szobás, gardróbos társasházi lakás. Érdek-
lõdni lehet: 201-9608 telefonszámon.

AAllkkaallmmii  vétel a Naphegy alján! Kertes társasházban, egy
teljes lakószinten lévõ 191 m2-es, 2 lakásként kialakított
(126 m2 + 65 m2) egybe is nyitható, reprezentatív 5,5 szo-
bás, 2 fürdõszobás, klasszikus polgári öröklakás többgene-
ráció vagy iroda számára eladó. Vételár: 40 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

II..  NNaapphheeggyyeenn  önkormányzati tulajdonú kislakások bér-
leti joga átadó: Csap u. II. emeleti 37 m2-es (5,9 M Ft),
Derék utca kertkapcsolatos 42 m2-es (5,9 M Ft).  Wágner
Iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-1933.

NNaapphheeggyyeenn  aa  FFeennyyõõ  uuttccáábbaann  ggaarráázzss  kkiiaaddóó  hhoosssszzúú  ttáávvrraa..
TTeelleeffoonn::  0066--3300--33883311--337799..  

II..  LLooggooddii utcában a Tóth Árpád sétány felé nyíló panorá-
mával eladó egy 102 m2-es 1 nappali + 3 külön bejáratú
szobás, összkomfortos, 2 WC-vel, 2 garderobe résszel ki-
alakított, modern, jó állapotú öröklakás + 8 m2 tárolóval és
1 teremgarázshellyel (+3 M Ft).. Irányár: 44,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.

II..  BBuuddaaii Várban a Tárnok utcában, hangulatos, 7 laká-
sos mûemlékházban, a Mátyás templomra panorámás,
60 m2-es, dongaboltozatos, stukkókkal díszített, össz-
komfortos lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 18 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/
488-1933.

BBuuddaaii  Várban a Mátyás templom közelében, hangulatos
mûemléképület I. emeletén - közvetlenül a tetõszint alatt
lévõ - 76 m2-es, 2 szobás, nagy étkezõkonyhás, felújítandó
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 23,9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

AA  hhaanngguullaattooss Donáti utcában eladó tulajdonostól egy
két szobás, 2. emeleti konvektoros lakás. Lift van. Irányár:
19,9 M Ft. Telefon: 06-30-515-9402.

NNaapphheeggyyeenn  a Czakó utcában, 72 m2-es, 2,5 szobás, tö-
kéletes elosztású, napos, cirkó fûtéses, 1.emeleti, erkélyes,
panorámás lakás eladó. Ár: 27.800.000.-. Telefon: 06-
70-392-2375.

KKiiaaddóó  üüzzlleett!!  II..  kkeerrüülleett  MMáárriiaa  ttéérreenn  aazz  iimmppoozzáánnss
PPiieerrrroott  6655  nnmm--eess  sszzééppéésszzeettii  sszzaalloonn,,  

rréésszzeennkkéénntt  iiss  kkiiaaddóó!!  MMááss  tteevvéékkeennyyssééggrree  iiss  kkiiaaddóó..  
TTeelleeffoonn::  0066--2200--55110000--668855..  

II..  kkeerrüülleett  Fenyõ utcában, csendes, 15 lakásos téglaépí-
tésû társasház, 2. emeleti, 36,4 nm-s, 1,5 szobás, kertre
nézõ, napfényes, gázkonvektoros, garzonlakás. Fiatal pár-
nak vagy egyedülállóknak (legénylakásnak) kiválóan a
kalmas. Érdeklõdni a 06-70-533-7407-n lehet.

SSzzééllll  Kálmán tértõl a második házban csendes, jól fel-
szerelt emeleti szoba egy vagy két személynek kiadó. Ér-
deklõdni lehet a 06-30-550-3930-as telefonon.

VVáárrsszzookknnyyáánn!! Garzont nagyobbra cserélem, eladom.
Telefon: 201-1515, 06-20-3222-454.

LLooggooddii utcában, 83 m2-es, 2,5 szobás, jó elosztású, 1.
emeleti, lakberendezõ által felújított, erkélyes lakás eladó.
Ár: 32.500.000.-. Telefon: 06-20-383-0799.

GGAARRÁÁZZSS//RRAAKKTTÁÁRR  kkiiaaddóó  ii..  kkeerr..,,  SSzziirrtteess  uuttccáábbaann..  
ÉÉrrddeekkllõõddnnii  lleehheett::  0066--3300--99442244--882233..  

AAddááss--vvéétteell

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS vváássáárrooll  rrééggii
kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett,,  sséérrüülltt  áállllaappoottbbaann  iiss..  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaa--
llaann..  TTeelleeffoonn::  00663300--445566--33993388..oooo

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

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

SSzzoollggáállttaattááss

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

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

II..  kkeerrüülleettii  sszzéékkhheellyyûû  ccéégg  kkeerrüülleettii  rreeffeerreenncciiáákkkkaall  ttáárrssaass--
hháázzaakk,,  iirrooddáákk,,  tteerreemmggaarráázzssookk  ttaakkaarrííttáássáátt  vváállllaalljjaa
mmeeggbbíízzhhaattóó  iiggéénnyyeess  sszzeemmééllyyzzeetttteell,,  kkoorrrreekktt  áárroonn..
TTeelleeffoonn::  ++3366--3300--777733--99226644..

AAsszzttaalloossmmuunnkkáákk!!  Vállaljuk konyhák, beépített bútorok,
galériák, bejárati ajtók, elõtetõk és kocsibeállók készíté-
sét. Régi bútorok restaurálását, kópiák készítését illetve
fafaragást. Telefon: +36-30-401-1633.

VViillllaannyysszzeerreellééss  azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújí-
tásig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-
9344-664, 246-9021. ELMÛáltal minõsített vállalkozás.oo

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

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

LLaakkáássookk teljes nagytakarítását, szõnyeg kárpit tisztítá-
sát vállalom a legmodernebb technológiával. Középkorú
leinformálható hölgy vagyok. Teljes diszkrécióval dolgo-
zom. Telefon: 06-70-586-3811.

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!!

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

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

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

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.

TTáárrssaasshháázzaakk  kköözzööss  kkééppvviisseelleettéétt,,  sszzaakkkkééppeessííttéésssseell,,
rreeffeerreenncciiáávvaall,,  nnaaggyy  ggyyaakkoorrllaattttaall  vváállllaalljjuukk..  

ÉÉrrddeekkllõõddnnii::  0066--3300--997777--66661122..

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
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

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL helyszínen garanciával! Tele-
fon: 06-30-712-2024.oo

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

VVíízzsszzeerreellééss, fürdõszobák, wc-k felújítása, javítása, sze-
relvény cseréje, felszerelése. Anyagbeszerzéssel is. Te-
lefon: 06-30-447-3603.

LLaakkaattooss..  Ajtózár, ablakzár szerelés. Rácsok, vasajtók,
kapuk, korlátok, elõtetõk gyártása, szerelése. Nyílászárók
hõszigetelése. Telefon: 06-20-945-0316, 375-4194.00

RREEDDÕÕNNYY  JJAAVVÍÍTTÁÁSS  ––  KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS..  
GGuurrttnnii  ccsseerree,,  sszzúúnnyyoogghháállóó,,  rreelluuxxaa..  

TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

OOkkttaattááss

AAnnggooll érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, szaknyelv-
oktatás tapasztalt nyelvtanároknál a Krisztina térnél. Tel.:
06-20-80-86-411.

AAnnaallíízziiss, differenciál-, integrálszámítás, mátrixalgebra,
valószínûségszámítás tanítása fõiskolásoknak, egyete-
mistáknak több, mint húszéves gyakorlat. Telefon: 213-
7747, 06-20-518-2808.

FFeejjlleesszzttõõ  mmiinnii  oovvii!!    
AA  KKiinnccss--ÕÕ  aallaappííttvváánnyy  22--44  éévveess  ggyyeerrmmeekkeekkeett  vváárr,,  aakkiikk--
nneekk  nnyyeellvvffeejjllõõddééssii  pprroobblléémmáájjuukk  vvaann..  FFooggllaallkkoozzáássookk  hhéétt--
ffõõ  ééss  kkeedddd  99--1111  óórraa  kköözzöötttt..  66  ffõõss  ccssooppoorrttookkkkaall  zzeenneetteerraa--
ppeeuuttaa,,  vviizzuuáálliiss  öönnkkiiffeejjeezzééss  tteerraappeeuuttaa,,  llooggooppéédduuss,,
ggyyóóggyyppeeddaaggóógguuss  ffooggllaallkkoozziikk..  HHeellyysszzíínn::  II..  HHaajjnnóócczzyy  uu..
1111..,,  KKiinnccss--ÕÕ  aallaappííttvváánnyy..  JJeelleennttkkeezzééss::  kkiinnccssooaallaappiitt--
vvaannyy@@tt--oonnlliinnee..hhuu,,  wwwwww..kkiinnccssooaallaappiittvvaannyy..hhuu..  TTeelleeffoonn::
0066--3300--55229955--441133..

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás, korrepetálás, középszintû és
emeltszintû érettségire felkészítés. Több, mint húszéves
gyakorlat. 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

JJóóggaa a mindennapi életben. Az egészség megõrzésében
segít a rendszeres mozgás, szabályos nyugodt légzés és a
stressz oldásában a lazítás. Próbálja ki Ön is! Hétfõn és
szerdán 18.00-19.30-ig. Budavári Ált Isk., Tárnok u. 9-11.
Telefon: 06-30-402-4657.oo

SSvvééddmmaasssszzááss, teljes testmasszás, frissítõ köpöly, moxa,
fül- és testgyertya, reiki kezelések igényesen kialakított
környezetben az I. kerületben (Pálya utca). Idõpont-
egyeztetés telefonon: 0630-815-3465, 0630-815-
3431, www.gyogyrelax.hu, info@gyogyrelax.hu.

ÍÍnnyy-- fogágybetegségek gyógyítása és fogszabályozás:
Attila u. 22. 5/17. Telefon: 06-20-9-28-99-64, 06-1-
322-57-07.

VÁRNEGYED
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Ingatlan

VÁRNEGYED

Oktatás

Szolgáltatás

Adás-vétel

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

Egészség

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

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

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!!

BBuuddaappeessttii  sszzéékkhheellyyûû  ccéégg  II..  kkeerrüülleettii  mmuunnkkaahheellyyrree  --  ffeellvvéétteelltt  hhiirrddeett  
aazz  aalláábbbbii  mmuunnkkaakköörröökk  bbeettööllttéésséérree::

PARKOLÁSI ELLENÕR,
PARKOLÁSI ELLENÕR-CSOPORTVEZETÕ

AA  mmuunnkkaakköörr  bbeettööllttéésséénneekk  ffeellttéétteellee::  
o minimum 8 általános iskolai végzettség, 
o érvényes erkölcsi bizonyítvány

FFeellvvéétteellnnééll  eellõõnnyytt  jjeelleenntt::
o középfokú végzettség, 
o parkolási tevékenységet oktató tanfolyamon szerzett ismeretek,
o jó tárgyaló-, és problémamegoldó képesség,
o angol nyelv alapszintû ismerete

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz megküldésével:
Budavári Kapu Kft. (1014 Bp. Kapisztrán tér 1.), vagy az isaszegine@budavar.hu e-mail címre.

Érdeklõdni lehet munkaidõben a 458-3072-es telefonszámon.
Jelentkezési határidõ: 2011. november 13.

Internet: www.budavar.hu
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