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Megemlékezés 
a Magyar 

Kultúra Napján
A Budavári Önkormányzat

koszorúzással egybekötött megemlékezést
tart a Magyar Kultúra Napján,

január 22-én 10.00 órakor
Kölcsey Ferenc szobránál, a Batthyány téren.

A megemlékezésen beszédet mond: 
Kocsis István író, irodalomtörténész

Új kiállítás a Várnegyed Galériában

Várbeliek
A Várnegyed Galéria szeretettel meghívja az
érdeklõdõket 2013. január 17-én 18 órai kez-
dettel Bedõk Bea, Kovách Georgina, Katona
Kata, Lakatos Botond, Mórotz László és Zsom-
bori Erzsébet képzõmûvészek Várbeliek címû
kiállítására. A kiállítást megnyitja Szalay Ág-
nes kulturális mediátor. Közremûködik: Dé-
vai Nagy Kamilla énekmûvész. A tárlat február
16-ig tekinthetõ meg (Budapest, I., Batthyány
utca 67.).

Lejárnak 
a kerületi parkolási 
engedélyek!
Január végén lejárnak a 2012. évre kiadott la-
kossági behajtási hozzájárulások, illetve az úgy-
nevezett „parkolási matricák”. A Várban élõk
januárban a Kapisztrán téri Ügyfélszolgálati
Irodában személyesen vehetik át a behajtási-
várakozási hozzájárulást. A Váron kívül élõk-
nek december közepétõl futárcég szállítja ki a
hozzájárulást. A Fõvárosi Önkormányzat ren-
delete értelmében az úgynevezett második au-
tó után 2013-ban is fizetni kell.  

A Gellérthegy teljes, az I. kerülethez tartozó
részét várakozási övezetbe vonná az önkor-
mányzat: errõl a végsõ döntést a fõvárosi köz-
gyûlés hozza meg, amelynek továbbította javas-
latát a kerület. A városrészben jelenleg csak a
Hegyalja út–Alsóhegy utca–Avar utca által  ha-
tárolt területen található parkolási zóna – ezt
kibõvítve mintegy háromszáz új fizetõparko-
lót alakíthatnak ki a környéken.

(Részletes tájékoztató a 3. oldalon.)

Január 1-jével magalakultak a fõvárosban a
kerületi hivatalok Budapest Fõváros Kor-
mányhivatalának kirendeltségeiként. Az I.
kerületi hivatal az Attila út 12. szám alatt az
egykori okmányiroda helyén kezdte meg mû-
ködését. 

Az okmányiroda a kerületi hivatal fenntartásába
került, kibõvített feladatkörrel. Az okmányokkal
kapcsolatos ügyeket, például a személyi igazol-
vány, az útlevél és a jármûvekkel kapcsolatos ok-
iratok igénylését is itt intézhetjük az iroda már
megszokott munkatársaival.

Egyszerûbben, rövidebb határidõvel, így ké-
nyelmesebben juthatunk hozzá egyes okmányok-
hoz: az útlevelek például január 1-je óta az eddigi
30 nap helyett már 20 nap alatt elkészülnek.
Emellett továbbra is megmaradt a soron kívüli (7
napos), a sürgõsségi (3 napos), valamint az azon-
nali, a 24 órán belüli útlevéligénylés lehetõsége,
akár még hétvégén is.

Szintén az év elejétõl lehetõvé vált az összevont,
adattartamában megújult erkölcsi bizonyítvány
igénylése, illetve eredetiségének ellenõrzése az
interneten keresztül. Az új, úgynevezett webes
ügysegéd segítségével az erkölcsi bizonyítvány stá-
tusza is ellenõrizhetõvé vált, így például az is, hogy
a felhasználót az igénylés óta sem tiltották-e el a
közügyektõl, vagy bizonyos szakmák gyakorlásá-
tól.

A tervek szerint februártól a személyi igazol-
vány elvesztését, ellopását, megsemmisülését is
be lehet jelenteni elektronikus úton, valamint
kezdeményezhetõ annak pótlása, ha az adatok-
ban nem történt változás. A jogosítványt és a lak-
címkártyát már jelenleg is lehet pótolni Ügyfélka-
pu-hozzáféréssel.

Számos jármûigazgatási eljárás is egyszerûsö-
dik. A jármû tulajdonjogában történt változásról
várhatóan már a jövõ hónaptól interneten is be-
jelentést tehet a régi tulajdonos, illetve a jármû
forgalomból történõ ideiglenes kivonását, annak
meghosszabbítását, illetve az ismételt forgalomba
helyezését is el lehet majd intézni a számítógé-
pen. Illeték vagy díj fizetését is lehetõvé teszik
interneten keresztül, banki átutalással vagy bank-
kártyás fizetéssel.

Az önkormányzatnál az okmányirodai felada-
tok közül csak az anyakönyvi ügyek maradtak,
ezeket továbbra is az Úri utca 58. szám alatt lehet
intézni. 

Fontos változás, hogy idén január 1-jétõl a gyer-
mekvédelmi és gyámügyek döntõ többsége, vala-
mint a szociális ügyek egy része elsõ fokon a kerü-
leti hivatalok feladatkörébe került. 

A gyermekvédelmi és gyámügyeket a kerületi
gyámhivatalok, mint Budapest Fõváros Kor-

mányhivatala kerületi hivatalainak szakigazgatási
szervei intézik. A kerületi gyámhivatalok a koráb-
bi polgármesteri hivatalokban mûködõ gyámhi-
vatalok bázisán jöttek létre, de kiegészülve a jegy-
zõi gyermekvédelmi feladatokkal. Ide kerültek a

korábban is a gyámhivatalok feladatkörébe tarto-
zó ügyek - csak hogy a legfontosabbakat említsük:
nevelésbe vétel, kapcsolattartás, gyámság, gond-
nokság, kiskorúak, gondnokoltak vagyoni ügyei-
nek intézése, családi jogállás rendezése, utógon-
dozói ellátás, otthonteremtési támogatás, gyer-
mektartásdíj megelõlegezése -; továbbá a koráb-
ban jegyzõi hatáskörbe tartozó védelembe vétel
és ideiglenes hatályú elhelyezés, családi pótlék
természetbeni nyújtása és iskoláztatási támogatás
szüneteltetése. 

Az örökbefogadási ügyek intézése Budapesten
az V. kerületi hivatal gyámhivatalának hatásköré-

be tartoznak januártól, az örökbefogadásra je-
lentkezõ személyek alkalmasságának megállapí-
tása és a titkos örökbefogadáshoz hozzájáruló szü-
lõi nyilatkozat felvételét kivéve, melyek továbbra
is valamennyi gyámhivatalban intézhetõk.

Maradt a kerületi jegyzõknél a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmény és a kiegészítõ gyer-
mekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támoga-
tás, valamint a környezettanulmányok készítése.

A jegyzõktõl átkerülõ szociális ügyek intézése a
kerületi hivatal szervezetén belül történik. A ke-
rületi hivatalokhoz tartozik januártól a szociális
pénzbeli ellátások közül az idõskorúak járadéka,
valamint az alanyi jogú és az emelt összegû ápolá-
si díj intézése, és a már megállapított ellátások fo-
lyósítása. Továbbá a természetben nyújtható el-
látások közül az alanyi és normatív közgyógy-
ellátás és az egészségügyi szolgáltatásra való jogo-
sultság megállapítása tartozik a kerületi hivata-
lokhoz. 

Az elõbbi felsorolásban nem szereplõ szociális
ellátások továbbra is a jegyzõnél vagy önkor-
mányzati hatáskörben maradnak, ezeket az ügye-
ket továbbra is az önkormányzatok hivatalaiban
lehet intézni. A jegyzõk hatáskörében maradó el-
látások például az aktív korúak ellátása, ezen be-
lül a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás és a
rendszeres szociális segély, az önkormányzat ren-
deletében megállapított méltányos közgyógy-
ellátás, lakásfenntartási támogatás. Önkormány-
zati hatáskörben marad többek között az ápolási
díj igénylés, a köztemetéssel és az átmeneti se-
géllyel kapcsolatos ügyintézés. 

(Tájékoztató táblázatunk a 3. oldalon.)

Átalakuló feladatmegosztás, gyorsabb ügyintézés 

Megalakult a kerületi hivatal

A sötét, zord telet egyre inkább feledtetik a hosszabbodó nappa-
lok: a közelgõ tavasz nem csak a napsütéses órák számának emel-
kedése, hanem a fûtésköltségek csökkentése révén is javítja közér-
zetünket. Három kerületi intézményben különösen fognak örül-
ni a sok napsütésnek, április közepére ugyanis az Iskola utcai böl-
csõde, a Vízivárosi Óvoda, valamint a Toldy Ferenc Gimnázium
tornacsarnokának tetején is elkészül egy új napelem-park; sõt, a
bölcsõdénél a melegvíz-elõállítást segítõ napkollektor-hálózatot is
üzembe helyeznek.

A Toldy Ferenc Gimnázium éves villamos energia felhasználá-
sa körülbelül 140 MWh. Az intézmény az elektromos áram díjá-
nak mintegy 12%-át spórolhatja meg a jövõben, ugyanis az iskola
tornacsarnokának tetején, a felülvilágítók déli tájolású hátfalára,
hat sorban összesen hatvan darab polykristályos napelemet építe-
nek be árnyékmentesen. A fotovoltaikus kiserõmû éves villamos
energia termelése várhatóan több mint 16 MWh lesz.

A Vízivárosi Óvoda Iskola utcai épületének nagyjából 40 fokos
dõlésszögû, dél felé nézõ tetõfelülete szintén kiválóan alkalmas
napenergia elnyelõ felületek telepítésére. Az óvoda tetejére kerü-
lõ napelem-park éves termelése közel 14 MWh lesz, amely az in-
tézmény villamos energia fogyasztásának 93%-át fedezheti.

Az óvodáéval azonos mennyiségû villamos energiát fog termel-
ni az Iskola utcai bölcsõdére kerülõ napelemes rendszer: itt a ter-
melés az intézmény éves áramfelhasználásának nagyjából feléhez
lesz elegendõ. A bölcsõde tetejére azonban hat darab napkollek-
tort is felszerelnek, ugyanis a gyerekek mosdatása, valamint a
helyben fõzés miatt folyamatosan szükség van használati meleg-
vízre. A napkollektorok éves vízmelegítési teljesítménye több
mint 12 MWh, ami a melegvíz-elõállítás energiaigényének 16%-
át fedezi.

Amikor a napelemes rendszerek az elfogyasztottnál több ára-
mot termelnek, akkor a többletet betáplálják az áramszolgáltatói
hálózatba: az elszámolás a szolgáltató felé éves szaldó alapján tör-
ténik. Ennek nagy elõnye, hogy a nyári szünidõ alatt termelt ener-
gia sem megy veszendõbe. A rendszer megtérülése támogatás nél-
kül 8-10 év lenne, de mivel az önkormányzat pályázaton nyert tá-
mogatást a kivitelezésre, a megtérülési idõ így 4-5 évre csökken.

A Budavári Önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében az
Elektrolit Kft-t bízta meg a kivitelezéssel, amely 45,06 millió forin-
tért végzi el a három intézményben a megújuló energiafelhaszná-
lás növelését célzó fejlesztéseket. A beruházáshoz 37,5 millió fo-
rint európai uniós forrást használhat fel a kerület. 

Budapest Fõváros Kormányhivatala I. Kerületi
Hivatalacíme: Budapest, I., Attila út 12. (a koráb-
bi önkormányzati okmányiroda helyszínén).
Idõpontkérés és információ: +361-489-4440; e-
mail címek: okmanyiroda@01kh.bfkh.gov.hu;
hatosag@01kh.bfkh.gov.hu.
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje: 

Bölcsõde, óvoda és iskola is profitál a napenergiából

)hétfõ
)kedd
)szerda
)csütörtök  
)péntek
(ebédidõ

14.00-18.00)
8.00-16.00)
8.00-16.00)
8.00-16.00)
8.00-12.00)

12.00-12.30)

Kibõvült feladatkörrel várják az ügyfeleket az Attila út 12. szám alatti hivatalban
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Idén is számos változással köszöntött be az új esztendõ. Több
mint két évtized után végre kevesebbet kell fizetni a lakossági ára-
mért, gázért és a távhõért, infláció felett nõttek a nyugdíjak, vala-
mint magasabb bért kapnak a közmunkások. Bevezették ugyan-
akkor a közmûadót és a tranzakciós adót, nõtt a telefonadó és
drágább lett a budapesti tömegközlekedés. Megszûnt a negatív il-
leték, míg a fiatalok olcsóbban vásárolhatnak új otthont.

Tíz százalékkal csökkent a lakossági áram, gáz és távhõ ára

Hoszonkét éves tabut döntött meg a kormány azzal, hogy január-
tól tíz százalékkal csökkentette a lakossági energiadíjakat, hiszen
erre legutóbb a rendszerváltás környékén került sor. Ennek kö-
szönhetõen az új árszabályozás értelmében az egy zónaidõs tari-
fáknál hozzávetõleg 10,1 százalékkal mérséklõdtek a bruttó
áramdíjak. Más a helyzet az éjszakai áram esetében, itt az egyéb-
ként is kedvezményes díjú áramért 4,1, illetve 5,4 százalékkal
kell kevesebbet fizetnünk.  Elõfordulhat, hogy a januárban kikül-
dött, de februárra és márciusra vonatkozó átalánydíjas áram-
számlákon még a régi tarifa szerepel. Ebben az esetben a fogyasz-
tó kérheti az összeg sztornózását és új számla kiküldését, ha vi-
szont már befizette a számlát, választhat, hogy a különbözetet
visszakéri vagy a következõ számlába beszámíttatja. A villany-
számlánál többnyire jóval nagyobb havi kiadást jelentõ gázfo-
gyasztás, illetve a távhõ tekintetében teljes egészében teljesül az
árcsökkentés, azaz a bruttó számla végösszege valamennyi lakos-
sági fogyasztó számára tíz százalékkal kevesebb lesz. Mindez egy
átlagos társasházi lakás esetében évi 26 ezer, míg családi házak-
nál 52 ezer forint spórolást eredményez. Már ez is jelentõs meg-
takarítás, ami ráadásul tovább nõhet, hiszen sajtóhírek szerint
tavasszal újabb tíz százalékkal mérséklõdhetnek a lakossági árak.
Szintén szó van arról, hogy a kormány a víz- és csatornadíjakat is
szabályozni fogja.

Itt a tranzakciós illeték

Januártól két ezrelék tranzakciós illeték, köznapi nevén „csekk-
adó” terhel minden elektronikus pénzügyi mûveletet, míg a
banki, vagy ATM készpénzfelvétel esetén három ezrelék az adó
mértéke. Igaz, utóbbi esetében az illeték összegét hatezer forint-
ban maximálták. 

Tovább emelkedik a percenként két forintban meghatározott
telefonadó felsõ határa, melyet magánszemélyek esetében hívó-
számonként havi 700, egyéb hívószámoknál 2500 forintban ha-
tároztak meg.

Megálljt parancsoltak a készpénzes számlázásnak

A feketegazdaság visszaszorítását szolgálja a cégszerû készpénzes
kifizetések felsõ határának további csökkentése. Januártól ennek
megfelelõen havonta termékértékesítés vagy szolgáltatás eseté-
ben szerzõdésenként legfeljebb bruttó 1,5 millió forint összeg-
ben lehet készpénzes számlát kibocsátani.

Változások a tömegközlekedésben

Tovább csökken a budapesti buszok átlagéletkora, miután janu-
árban használt, de a jelenleginél fiatalabb Volvo és Mercedes
Citaro autóbuszokat, májustól pedig vadonatúj Citarókat állít
forgalomba a BKV. Szintén a jármûpark modernizálásának jele,
hogy az elavult ZIU-9-es trolibuszokat korszerû és teljesen aka-
dálymentes MAN típusú trolibuszok váltják. Bár a jegyek és a
felnõtt bérletek ára az infláció felett emelkedik – az elmúlt há-
rom évben a BKV nem emelt árat - a kedvezményes bérletek
nem drágulnak: a tanuló és kisgyerekes havi bérletek változatla-
nul 3.850 forintba, a nyugdíjas havi bérletek pedig 3.700 forint-
ba kerülnek, valamint változatlanok maradnak az elõvárosi (a
Hévre és a fõváros környéki autóbuszokra érvényes) járatokra
érvényes díjak. 

Újdonság a kiegészítõ heti bérlet, melynek ára  2.700 forint,
ennek megvásárlásával egy héttel meghosszabbítható a teljes árú
havi vagy negyedéves Budapest-bérlet érvényességi ideje. Egysze-
rûsödik a bérlethasználat, januártól ugyanis a szelvény személyi
igazolvánnyal vagy jogosítvánnyal együtt is érvényes, így nem kell
bérletigazolványt kiváltani. 

Az autópályadíjak egyelõre nem változnak, a 3,5 tonnát meg-
haladó megengedett legnagyobb össztömegû autóbuszok és la-
kóautók tulajdonosai ugyanakkor 199.975 forintért éves autó-
pálya-használati jogosultságot vehetnek. A személyautók heti
matricája 2.975, a havi 4.780, míg az éves 42.980 forintba kerül.

Hatályba lépett az új munka törvénykönyve

A Munka Törvénykönyvérõl szóló törvényt 2011 decemberé-
ben fogadta el a parlament, ezt követõen a rendelkezések fokoza-
tosan léptek életbe. Ennek a folyamatnak a lezárásaként január
elsejétõl megváltoztak a munkaszerzõdéstõl eltérõ foglalkozta-
tásra, a szabadságra, illetve annak kiadására, valamint a távolléti
díj számítására vonatkozó szabályok. A legfontosabb változás,
hogy az új kódex szerint a munkáltató jogosult a munkavállalót
átmenetileg a munkaszerzõdéstõl eltérõ munkakörben, munka-
helyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. 

Az alapszabadság húsz nap maradt, a munkavállalók ezen felül
több jogcímen pótszabadságra jogosultak: életkor alapján foko-
zatosan növekvõ számú, de legfeljebb tíz nap pótszabadságot ve-
het ki a dolgozó, valamint megmaradt a gyermekek után igény-
be vehetõ pótszabadság, amelyet már mindkét szülõ kérhet.
Mindezeken felül, az apának a gyermeke születését követõ máso-
dik hónap végéig öt munkanap pótszabadság jár. 

Lényeges, hogy a munkáltatónak évente hét munkanap sza-
badságot legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének
megfelelõ idõpontban kell kiadnia. A szabadságot emellett úgy
kell meghatározni, hogy legalább egyszer összefüggõen elérje a ti-
zennégy napot.  

Megszûnik az átlagkereset fogalma, helyét a távolléti díj vette

át. Ennek kiszámításakor figyelmen kívül kell hagyni azt a mun-
kabért, amelyre a munkavállaló a távollét tartamára munkavég-
zés hiányában is jogosult. A munkavállalót távolléti díj illeti meg
többek között a szabadság, a kötelezõ orvosi vizsgálat idõtartam-
ára, valamint hozzátartozója halálakor két munkanapra.

Állami fenntartásba kerültek az iskolák, 
a szociális és gyermekvédelmi intézmények 

Az év elsõ napjától kezdve a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központhoz tartoznak a köznevelési intézmények. Ettõl kezdve
az állami tulajdonú intézményfenntartó foglalkoztatja a pedagó-
gusokat, valamint az oktató és nevelõ munkát közvetlenül segítõ
közalkalmazottakat, míg az épületek üzemeltetésérõl a három-
ezernél nagyobb lélekszámú települések esetében továbbra is az
önkormányzatok gondoskodnak. Szintén állami fenntartásba
kerültek az eddig a települési önkormányzatoknál mûködõ gyer-
mekvédelmi intézmények, valamint a fogyatékosokat, a pszichi-
átriai és a szenvedélybetegeket ellátó otthonok.

Új rendszerben mûködik a fogyatékos emberek foglalkoztatása

Az azonos fogyatékosságú emberek után ezentúl azonos támoga-
tást kapnak a munkáltatók, akik közül többen arra is vállalkoz-
tak, hogy a megváltozott munkaképességûek egy részét – például
képzésekkel – néhány év alatt visszavezetik a nyílt munkaerõpi-
acra. Az új rendszer eleme marad a rehabilitációs kártya, amely-
nek elõnye, hogy az érintett cégeknek nem kell befizetniük a 27
százalékos szociális adót. Az átalakításnak köszönhetõen hét-
ezerrel nõ a támogatott foglalkoztatottak száma, így már több
mint 30 ezren dolgozhatnak az akkreditációs tanúsítvánnyal
rendelkezõ 326 vállalkozásnál.

Magasabb nyugdíjak és minimálbér 

A várható inflációt meghaladó mértékben, 5,2 százalékkal nõt-
tek a nyugdíjak, ami reálértékben közel kétszázalékos növek-
ményt jelent. Szintén az infláció felett emelkedett a minimál-
bér, amelynek összege alapesetben bruttó 98 ezer forint, míg a
szakmunkások legalacsonyabb illetményét 114 ezer forintban
határozták meg. Lényegesen jobban keresnek januártól a köz-
munkások is, a teljes munkaidõben szakképesítést és középfo-
kú iskolai végzettséget nem igénylõ munkakörben foglalkozta-
tottak fizetése havi 75.500 forint, a hetibér 17.385, míg a napi-
bér 3.475 forint. Legalább középfokú iskolai végzettséget, illet-
ve szakképesítést igénylõ munkakör esetén a havi bér 96.800, a
heti 22.275, napi pedig 4.455 forint. A munkavezetõ fizetése
83.050, amennyiben szakképesítést vagy középfokú végzettsé-
get igénylõ munkakörben dolgozik, 106 480 forint fizetésre szá-
míthat. 

Ténylegesen egykulcsos lett az adórendszer, miután meg-
szûnt a havi 202.000 forint felett keresõket érintõ szuperbrut-
tó, ugyanakkor a 660 ezer forint felett keresõktõl teljes bevétel-
ük után levonják a 10 százalékos egyéni nyugdíjjárulékot. Bár
tizennégy százalékra nõtt a béren kívüli juttatásokra vonatkozó
egészségügyi hozzájárulás mértéke, könnyítés, hogy a munka-
adó akkor is biztosíthat ebédjegy formájában étkezési támoga-
tást, ha éttermében külsõsöket is kiszolgálnak. Ugyancsak jó hír
a munkavállalók számára, hogy az étkeztetésre is használható
Erzsébet utalvány már havi nyolcezer forintig adható kedvez-
ményes adózással.

Kötelezõ az energiatanúsítvány 

Tovább szigorodtak az épület-energetikai tanúsítás követelmé-
nyei, ugyanis az idei évtõl kezdve az eddig mentességet kapott öt-
ven négyzetméter alatti ingatlanok eladásához, illetve bérbe adá-
sához is kötelezõ elkészíttetni az energetikai tanúsítványt. 

Jó hír ugyanakkor, hogy a lakásszerzéshez kapcsolódó öröklé-
si és ajándékozási illeték tizennyolcról kilenc százalékra csök-
kent, az egyenes ági rokonok – januártól az özvegyek is ebbe a
körbe tartoznak - közötti ingyenes vagyonszerzés továbbra is ille-
tékmentes. Szintén kedvezõ fejlemény, hogy megszûnt a negatív
illeték, azaz a jövõben már nem kell illetéket fizetni akkor, ha va-
laki drágább lakás eladásából egy olcsóbb lakóingatlant vásárol.
Drágul viszont a lakásvásárlás illetéke, ami egységesen négy szá-
zalékra módosult. Kivételt képez ez alól a 35 év alattiak lakás-
szerzése, amely után az eddigi nyolc helyett már 15 millió forin-
tig vehetõ igénybe az ötven százalékos kedvezmény.

Internetes eljárás építési ügyekben 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások esetében is beveze-
tésre került az elektronikus ügyintézés, melynek keretében a ké-
relmeket és iratokat az ügyfélkapun keresztül is be lehet nyújta-
ni. Ezen kívül a rendszer alkalmas a határidõ-hosszabbításra és a
jogorvoslati eljárások kezdeményezésére is. 

Hatnapos karácsony – Több lesz a pihenõnap

Bár idén eggyel kevesebb hosszú hétvégének örülhetünk, ezért
bõven kárpótol, hogy egyetlen munkaszüneti, illetve pihenõnap
sem esik hétvégére. A nemzetgazdasági miniszter rendelete értel-
mében 2013-ban tizenkét alkalommal lesz szabad hétközna-
punk, míg hosszú hétvégébõl összesen hét jut erre az évre. Január
elsején már kipihenhettük a szilveszter fáradalmait, ezt követõ-
en legközelebb március 15-ével kezdõdõen, majd húsvétkor sze-
repel három napos hétvége a naptárban. Május elseje és október
23. ezúttal ugyan szerdára esik, május 20-án, pünkösdkor vi-
szont ismét háromnapos ünnepre készülhetünk. Pihenõnap
lesz augusztus 19. (hétfõ), így augusztus 20. elõtt három napig
nem kell dolgozni. Három szabad nap kapcsolódik Minden-
szentekhez (november 1.), míg idén hat napig tart majd a kará-
csony, hiszen december 24. (kedd) és 27. (péntek) is munkaszü-
neti nap lesz.  

Változások az új esztendõben Bronztáblák emlékeztetnek 
kerületünk értékeire

Az összes, kerületi védelem alatt álló építészeti és természeti ér-
téket egy kis bronztáblával kívánja megjelölni a Budavári Ön-
kormányzat. Az érintett társasházak örömmel fogadták a kez-
deményezést, ami által még nagyobb figyelem és megbecsülés
övezheti lakókörnyezetük legszebb részleteit.

„Talán nem is gondolunk erre, de az általunk alakított épített kör-
nyezet bizony bennünket is alakít. Még az is lehetséges, hogy a min-
ket körülvevõ épületeknek, helyeknek lelke van” – mondja a kerü-
let fõépítésze, dr. Aczél Péter, amikor arról kérdezzük, miért is fon-
tos, hogy mindannyian figyelmet fordítsunk környezetünk épített
értékeire, a helyi védelemre. A mai felgyorsult világban sajnos alig
van idõnk arra, hogy észrevegyük, felfedezzük a környezetünket, ho-
lott csaknem minden egyes háznak vagy utcának lehetnek olyan
részletei, amiket építészeti, történelmi, illetve várostörténeti szem-
pontból, vagy akár csak szépségük, harmóniájuk miatt érdemes
megõrizni. Sajnos, az is egyre gyakoribb, hogy épített örökségünk a
rövid távú gazdasági érdekek, túlkapások miatt veszélybe kerül, sok-
szor hallunk arról, hogy új, nagyobb, drágább épületekre akarják ér-
tékes régi környezetünket lecserélni. Nagyon fontos ezért az értékek
védelme, ami mindnyájunk, elsõsorban az érintett lakosság felada-
ta, saját magunk és a következõ generációk, utódaink érdeke.
Ennek egyik eszköze a Budavári Önkormányzat által megalkotott
helyi értékvédelmi rendelet, ami megakadályozza a védett építmé-
nyek bontását és mindenki számára különös figyelmet, gondossá-
got rendel. 

A fõépítész felidézte, hogy a kerületek számára csak 2008 óta biz-
tosított a helyi védelemi rendeletalkotás joga, ez korábban a Fõ-
városi Önkormányzat kiváltsága volt. A Budavári Önkormányzat
2008-ban az elsõk között alkotta meg a helyi védelemrõl szóló ren-
deletét, ami más kerületek számára is mintaként szolgált: a szabályo-
zás alapján az elmúlt négy évben 41 épület, 4 homlokzat, 1 épület-
rész, 3 utcakép, illetve 9 értékes növény helyi védelmérõl döntött a
képviselõ-testület. (Összehasonlításképp: a fõváros 1993 óta mind-
összesen 12 objektumot tartott védelemre érdemesnek a kerület-
ben.)

A kerület által védett értékekrõl eddig többnyire csak az érintett
lakóknak volt tudomásuk, ezért az önkormányzat nemrégiben úgy
döntött, hogy ezeket a kiemelt jelentõségû épületeket, illetve növé-
nyeket kis bronztáblákkal is megjelölik. Az építmények esetében a
bronz-plaketteket márványlapokra helyezik rá, amelyeken a ház stí-
lusáról, az építés évérõl, a tervezõrõl, illetve – ha ismert – az építte-
tõrõl olvasható egy rövid szöveg. A márványlapokat Werner Gábor,
kerületünkben lakó kõfaragó mester ingyen biztosította, a dombor-
mûvek létrehozásában, kiöntésében pedig Kampfl József szobrász-
mûvész mûködött közre. 

A márványlapra helyezett dombormûvek már a kerület tizenöt
pontján láthatóak – fõképp lakóházakon, de a megjelölt épületek
között található a Kosciuszko utcai tûzoltóság, valamint a Bécsi ka-
pu téri evangélikus templom is. Meglepõ, hogy ez a budavári temp-
lom – akárcsak a vele szemben magasodó levéltár impozáns épület-
tömbje – se állami, se fõvárosi védelmet nem élvezett mindaddig,
amíg a kerület nem határozott saját hatáskörben védetté nyilvánítá-
sáról.

„Rendkívül pozitívan fogadták az érintett lakóközösségek, hogy a
védett épületüket megjelöltük” – újságolta Aczél Péter, aki egy kö-
szönõlevelet is bemutatott: az Ág utca 3. számú társasház lakói leve-
lükben azt írták, „mindennaposan örömmel tekintenek” a míves
táblára. 

Mint megtudhattuk, a helyi védelemrõl minden esetben a képvi-
selõ-testület dönt, az eljárásban pedig szakértõk vesznek részt, akik
az eredeti tervek, archív fotók, leírások felkutatásával pontos doku-
mentációt készítenek a vizsgált épületekrõl. A védelemre való javas-
lat joga mindenkit megillet: a legszerencsésebb helyzet az, amikor
maga az érintett lakóközösség kezdeményezi az eljárást.                   -d-
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Január végén lejárnak a 2012. évre kiadott lakossági behajtá-
si hozzájárulások, illetve az úgynevezett „parkolási matricák”.
A Várban élõk januárban a Kapisztrán téri Ügyfélszolgálati
Irodában személyesen vehetik át a behajtási-várakozási hoz-
zájárulást. A Váron kívül élõknek december közepétõl futár-
cég szállítja ki a hozzájárulást. A Fõvárosi Önkormányzat
rendelete értelmében az úgynevezett második autó után 2013-
ban is fizetni kell.

Tájékoztatjuk az I. kerületi polgárokat, hogy 2013. január 31.
napjával lejár a 2012. évi lakossági, egészségügyi és gazdálkodói
várakozási, és a Budai Vár védett övezetére vonatkozó behajtási-
várakozási hozzájárulások („lakossági, behajtási hozzájárulások”)
érvényessége. 

A Budai Várban élõ lakosok: 
A Budai Vár védett övezetben lakók a saját- vagy munkáltatótól
tartós használatba kapott, illetve lízingelt gépjármûvükre vonat-
kozó behajtási-várakozási hozzájárulások kiadását személyesen in-
tézhetik 2013. január 2-31. közötti idõszakban a Kapisztrán tér
1. szám alatti Ügyfélszolgálati Irodán. Az ügyintézéshez kérjük,
minden esetben szíveskedjenek magukkal hozni a személyazono-
sító iratokat (személyi igazolvány és lakcímkártya), a gépjármû for-
galmi engedélyét, illetve, amennyiben nem személyesen történik
az ügyintézés, két tanú által aláírt meghatalmazást. A hozzájárulá-
sok költségtérítése 2013. évben is bruttó 2000.- Ft.

Váron kívül élõ lakosok:
Azoknak a Budai Vár védett övezeten kívüli lakosoknak, akiknek
nincs gépjármûadó-tartozásuk, egy –  vagy az „elsõnek megjelölt”
– autóra a 2013. évi várakozási hozzájárulást a Budavári Önkor-
mányzat megbízásából 2012. december közepétõl 2013. január
13-ig futárcég kézbesíti. A költségtérítés összegét a futárcég kép-
viselõje veszi át az Önkormányzat megbízásából. A várakozási hoz-
zájárulások kézbesítésének tényét az átvevõ aláírásával igazolja, és
szükség esetén számlaigényét is jelezheti. A számlát utólag, postán
küldi meg a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Igazgatósága. A futár-
tól visszaérkezett hozzájárulások január 16-31. között vehetõk át a
lakóhelyük irányítószáma szerinti Ügyfélszolgálati Irodán.

Azon lakosok, akik év közben költöztek az I. kerületbe vagy hasz-
nált gépjármûvet vásároltak, személyesen – lakcímük irányítószá-
ma szerinti bontásban – január közepétõl személyes ügyintézés ke-
retében ügyfélszolgálati irodáinkon kérelmezhetik, és vehetik át a
2013. évre vonatkozó lakossági hozzájárulást 2013. január 2-31.
között a lakóhelyük irányítószáma szerinti Ügyfélszolgálati Irodán.

Ugyanígy juthatnak a hozzájáruláshoz azok, akik a munkáltató-
tól kizárólagos használatba kapott gépjármûre kérik, de nekik a
fentebb felsoroltakon kívül szükséges még a kizárólagos használa-
tot igazoló okirat, és igazolás arról, hogy a munkáltatónak nincs
adótartozása, vagy adómentes, a munkáltatótól aláírási címpél-
dány, cégkivonat, illetve – bérelt, lízingelt autó esetén – a lízinge-
lést, bérletet igazoló dokumentumok bemutatása.
Az irányítószám szerinti felosztás az alábbi:

– 1012, 1013, 1016: II. számú Ügyfélszolgálati Iroda, 
(Roham u. 7., telefon: 375-9486).

– 1011, 1015: III. számú Ügyfélszolgálati Iroda, 
(Iskola utca 16., telefon: 225-7277).

A Budai Vár védett övezetére vonatkozóan a gazdálkodói és
egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulások kiadása az I. sz.
Ügyfélszolgálati Irodánkon, a Váron kívüli városrészekre vonat-
kozóan a gazdálkodói és az egészségügyi várakozási hozzájárulá-
sok kiadása a II. számú Ügyfélszolgálati Irodánkon (Roham u. 7.)
történik. 

A gazdálkodói hozzájárulások esetében a Váron kívüli terület-
re csak azokra a gépjármûvekre küldjük ki a futárcéggel a hozzájá-
rulásokat, melyek a kerületünkben kötelezettek a gépjármûadó
megfizetésre.

A Fõvárosi Önkormányzat rendelete értelmében a lakáson-
kénti második autóra vonatkozó hozzájárulás kiváltása várakozá-
si díj megfizetéséhez kötött. Ez esetben az hozzájárulás csak szemé-
lyesen igényelhetõ Ügyfélszolgálati Irodáinkon.

A várakozási övezetekben a várakozási díj kiszámításának alap-
ja a BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelõ
összeg (a továbbiakban: BKVA), ami 2013. január 1-tõl 350.- Ft. A
különbözõ díjtételû területeken, a különbözõ jármûfajták után
óránként fizetendõ várakozási díj a BKVA és a területekre megál-
lapított számok szorzata.

1. díjtételû terület: Budai Vár, a Budai Vár várfalakkal hatá-
rolt területe, kivéve a Dísz tér, a Szent György utca, a Színház ut-
ca, valamint a Palota 6452/1 hrsz-ú ingatlana.

2. díjtételû területek: Csalogány utca, Bem rakpart, Clark

Ádám tér, Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Várkert rakpart, Döb-
rentei tér, Krisztina körút, Széll Kálmán tér, Széna tér által hatá-
rolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve a védett
övezet, a Dísz tér, a Hunyadi János út (Szabó Ilonka utca és Dísz
tér közötti szakasza), a Palota út (Dísz tér és Lovas út közötti szaka-
sza) a Szent György utca és a Színház utca.

3. díjtételû területek: Krisztina körút, Döbrentei tér, Hegyalja
út, Alsóhegy utca, Avar utca, Gyõri út, Márvány utca, Alkotás ut-
ca által határolt terület, beleértve - a Krisztina körút és a Döb-
rentei tér - a határoló utakat és tereket.

Parkolási kedvezmény:
Tájékoztatjuk az I. kerületi polgárokat, hogy háztartásonként a
második autó – akár saját tulajdon, akár használatba kapott –
után a Fõvárosi Közgyûlés rendelete szerint várakozási díjat kell fi-
zetni.
A második autó költsége 

az 1. díjtételû területen (1014-es irányítószám): 131.250.- Ft,
a 2. díjtételû területen (1011, 1015-ös irányítószám):

109.375.- Ft,
a 3. díjtételû területen (1012, 1013, 1016-os irányítószám):

87.500.- Ft.
A várakozási díjak kiszámításakor a Budavári Önkormányzat

Képviselõ-testülete rendeletében a Fõvárosi Közgyûlés által meg-
állapított legmagasabb mértékû kedvezményt biztosítja. 

E szerint a második autó várakozási díjára adott kedvezmény:
30%, ha a kérelmezett gépjármû az EURO 3 környezetvé-

delmi kategóriának megfelel,
50%, ha a kérelmezett gépjármû az EURO 4 környezetvé-

delmi kategóriának megfelel,
70%, ha a kérelmezett gépjármû hibrid üzemû, vagy az

EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
100%, ha a kérelmezett gépjármû teljesen gáz vagy elektro-

mos üzemû.
Lakossági hozzájárulás lakásonként legfeljebb 2 gépjármûre ad-

ható. A részletes szabályozást a Fõvárosi Lakossági Rendelet
(www.budapest.hu), valamint Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat Képviselõ-testületének 24/2011. (X. 28.) önkor-
mányzati rendelete (www.budavar.hu) tartalmazza, további infor-
mációt a megadott telefonszámokon kérhetnek. 

Igazgatási és Ügyfélszolgálati Csoport

Tájékoztató aparkolási engedélyek kiadásáról 

Módosul a KÉSZ

Tájékoztató
Az Épített Környezet alakításáról és védelmé-
rõl szóló 1977. évi LXXVIII. Tv. 9 §,. alapján
tájékoztatom az érdekelteket, hogy megkezdõ-
dik a 16/2000. (VIII. 15.). Kt. sz. rendelettel
megalkotott és többször módosított Kerületi
Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítása. 

A módosítás a Jégverem utca-Kapucínus ut-
ca-Pala utca-Hunyadi János utca által határolt
6. számú tömbre, valamint az Ybl Miklós tér
6452/3. Hrsz. zöldterület Öntõház utca, illet-
ve Öntõház lépcsõ által érintett 89/A és 89/B
tömbökre terjed ki. 

A felülvizsgálat célja az elsõ esetben a jelen-
leg két keretövezeti, illetve építési övezetben
fekvõ tömb övezeti besorolásainak felülvizsgá-
lata és az ezzel összefüggõ esetleges módosítá-
sok, a másik esetben pedig az Ybl-bazár védett
épületegyüttesének közelmúltban megkezdõ-
dött rehabilitációjához szükséges telekhatár,
illetve építési helyi korrekciók végrehajtása. 

Vizsgálat kezdõdik a 126-os tömb Hegyalja
út felé esõ beépítésérõl, továbbá az idõközben
bekövetkezett felsõbb szintû jogszabályváltozá-
sokból következõ helyi revíziót is tervezzük.

A beavatkozás célja és várható hatása az elsõ
esetben az egységesebb és egyöntetûbb sza-
bályrendszer létrejötte, a második esetben a
mûemléki rehabilitáció hatékonyabb végre-
hajtása. 

A 126-os tömb esetében a Hegyalja út 15. sz.
beépítetlenné vált telek lehetséges beépíthetõ-
ségét vizsgálják, a jogszabályi korrekció pedig
az állattartás megváltozott szabályozásából
adódik, illetve a már javasolt korrekcióra irá-
nyul.                                            dr. Aczél Péter fõépítész

Feladatok megoszlása az Önkormányzat 
és a Kerületi Hivatal között

Önkormányzat Kerületi HivatalÜgytípus
Okmányirodai ügyintézés
Anyakönyvi ügyintézés
Gyámügy, jegyzõi gyám  
Hagyatéki ügyintézés
Közterület-foglalási ügyintézés
Parkolási hozzájárulások kiadása

Idõskorúak járadéka 
Alanyi és normatív közgyógyellátás 
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Súlyosan fogyatékos, fokozott ápolást igénylõ 
súlyosan fogyatékos, 18 év alatti gyermek 
gondozásáért igénybe vehetõ ápolási díj 
Születési támogatás
Temetési segély 
Szociális Kártya ügyintézés 
Átmeneti segély 
Beiskolázási támogatás 
Tanulmányi ösztöndíj 
Lakásfenntartási támogatás 
Adósságkezelési szolgáltatás 
Aktív korúak ellátása 
Gyógyszer-támogatási segély 
Méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos ügyek 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Óvodáztatási támogatás
Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás
Lakás-helyreállítási támogatás 
Lakbértámogatás
Köztemetés

Általános építésügyi hatósági ügyek 
(egyedileg nem védett vagy kerületi védett 
épületekkel kapcsolatos feladatok) 
Kiemelt jelentõségû ügyek például:
- Kormányrendelettel kiemelt jelentõségû üggyé 

nyilvánított ügyek építésügyi hatósági feladatai
- mûemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatósági

feladatok
- fõvárosi védett épületekkel kapcsolatos

építésügyi hatósági feladatok
- kizárási ügyek 

1014 Budapest, Úri utca 58.

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. 
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Népjóléti Iroda)
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Népjóléti Iroda)
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Népjóléti Iroda)
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Népjóléti Iroda)
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Népjóléti Iroda)
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Népjóléti Iroda)
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Népjóléti Iroda)
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Népjóléti Iroda)
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Népjóléti Iroda)
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Népjóléti Iroda)
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Népjóléti Iroda)
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Népjóléti Iroda)
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Népjóléti Iroda)
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Népjóléti Iroda)
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Népjóléti Iroda)
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Népjóléti Iroda)
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Népjóléti Iroda)
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Népjóléti Iroda)

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Építési Iroda)

1013 Budapest, Attila út 12.

1013 Budapest, Attila út 12.

1013 Budapest, Attila út 12.
1013 Budapest, Attila út 12.
1013 Budapest, Attila út 12.

1013 Budapest, Attila út 12.

Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatal

Szociális ügyek

Építési ügyek

A DélUtán Lelkisegély Szolgálat 

INGYENES    
SEGÍTSÉGET  KÍNÁL
Telefonon: 45 év felettieknek országosan
minden nap 18-tól 21 óráig a 
06-80-200-866-os ingyenes számon
Chaten és e-mailben: 25 és 45 év 
közöttieknek országosan a wwwwww..ddeelluuttaann..hhuu
honlapon
Személyesen: pszichológiai tanácsadás 
budapestieknek elõzetes megbeszélés alapján
a honlapon lévõ telefonszámokon
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ munkatársai
akármilyen ügyesen is igyekeztek eldugni a színes csomagokat, a városhá-
za aulájába érkezõ gyerekek azonnal észrevették, hogy a várva-várt ajándé-
kok ott sorakoznak a karácsonyfa közelében. December 21-én a nagycsa-
ládban élõ és a rászoruló I. kerületi gyerekek számára rendeztek ajándék-
ünnepséget.

A kicsiket és kísérõiket Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, a
népjóléti  iroda vezetõje Böjte Csaba ferences szerzetes szavaival köszöntöt-

te: „A szeretet olyan játék, mint a tenisz: te elütöd a labdát, a másik vissza-
pattintja. Néha elhibázod, néha elhibázza. De újra szerválsz, míg egyre job-
ban játszol. Az a legcsodálatosabb, ha megtalálod azt, akivel egy életen át
játszhatod.”

Az irodavezetõ asszony a karácsonyi jókívánságok után a dévai árvaház
vezetõjétõl kölcsönözött idézettel zárta bevezetõjét: „Hiszem, hogy azt, ami
az embert igazán emberré teszi, a gazdasági válság igazán nem érinti. …
Ahhoz nem kell EU-s finanszírozás, hogy a gyermekedet kézen fogd és el-
menj vele virágot szedni és madárfüttyöt hallgatni az erdõbe.”

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester személyes hangon szólt a közönség-
hez. A kislánya szavait idézte, aki a december 21-ére „jósolt” világvége he-
lyett a karácsonyestét várta. A jelenlévõ gyerekek ugyancsak lelkesen kia-

bálták a választ arra a kérdésre, hogy õk vajon mire készülõdnek he-
tek óta. (Természetesen karácsonyra.) A délután házigazdája elárul-
ta, hogy nemcsak a feldíszített fenyõfával, hanem egy kis mûsorral is
meglepik a gyerekeket, akiknek a Kolompos együttes muzsikál. A
polgármester elárulta, hogy fõkolomposból ezúttal több is akad
majd, és a nyáj remélhetõen nem széled szét.

A gyerekek valóban együtt maradtak és egyre lelkesebben mûköd-
tek közre a zenekar „interaktív” mûsorában. Az autentikus magyar
népzenét játszó-éneklõ együttes tagjainak sikerült alaposan meg-
mozgatni a közönséget, amelynek soraiban a gyerekek és a felnõttek
együtt integettek, áncoltak és énekeltek. Az óvodákban, iskolákban
és gyermek táncházakban egyaránt megforduló zenészcsapat a dalo-
kon kívül népszokásokra és néhány néptánclépésre is tanította a ki-
csiket. A mûsorban közremûködött a „medvedörmögésû nagybõ-
gõ, a kutyamorgású brácsa, a macskanyávogású hegedû, az egér-
cincongású tambura, az ütõgordon és a kolomp”, azaz Nagy Zoltán,
Szántai Levente, Barna György, Tímár Sándor, Végh Gábor és
hangszereik, valamint a csengõ hangú Benedek Krisztina.

A vidám mûsor után ajándékosztás következett. A Budavári
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ munkatársainak kö-

szönhetõen, a közel hetven család névre szóló csomagot vehetett át. Az
ajándékcsomagokban a bejgli és a szaloncukor mellett – a gyerekek életko-
rától függõen – társasjátékok, mese- és ifjúsági könyvek, plüssállatok és
egyéb meglepetések kaptak helyet. r. a.  

A téli ünnepkör ezúttal úgy hozta, hogy advent negyedik vasár-
napja épp csak egy nappal elõzte meg a karácsonyestét. December
23-án a Városháza aulája ünnepi díszben várta a hangverseny
vendégeit. Immár hagyománynak számít, hogy e kiemelt alkalom-
mal minden évben az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus mûsorát
hallgathatják meg a régi zene barátai. Vashegyi György vezényle-
tével idén a Bach család tagjainak motettáiból állították össze
mûsorukat.

A közönséget dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte.
A koncertsorozat házigazdájaként elmondta, hogy sok ismerõs ar-
cot lát, akik visszatérõ vendégei a budavári adventi kon-
certeknek. Ezek az alkalmak nem csupán az együttgon-
dolkodás élményét, hanem mûvészeti élvezetet is nyúj-
tanak az érdeklõdõk számára. A sokszínû programok
közül december 2-án, az elsõ gyertya meggyújtásakor a
Bartók Néptánc Együttessel, a következõ alkalommal a
gyerekeknek muzsikáló Bojtorján zenekarral, advent
harmadik vasárnapján – amely egyben Kodály Zoltán
születésének 130-dik évfordulója is volt – a Kodály Zol-
tán Kórusiskola Cantate kórusával találkozhatott a kö-
zönség. A polgármester arra is emlékeztetett, hogy min-
den alkalommal egy-egy, az I. kerületben szolgáló pap is
meghívást kap a rendezvényre, hogy megfogalmazza a je-
lenlévõk számára, mit jelent egyháza, illetve a maga szá-
mára az adventi ünnepkör, majd gyújtsa meg az adven-
ti gyertyát.

A köszöntõ után Csernáth Zoltán atya, a Budavári
Mátyás-templom káplánja egy allegorikus szép történet-

tel emlékeztetett a szeretet erejére. A történet szerint az apró, bice-
bóca Leó, valamint Tamás egyszerre érkeztek az árvaházba. A gye-
rekek kegyetlenül csúfolták Leót, de Tamás megvédte õt és min-
dig mellette volt. Játszott vele és vicces történeteket mesélt neki.
Az árvaházat gyakran felkeresték örökbefogadásra kész házaspár-
ok. Leóért soha nem jött senki. Amikor egy házaspár felajánlotta
Tamásnak, hogy vendégeskedjen náluk és egy idõ múlva örökbe

fogadják, a fiú elfutott, mert arra gondolt, ha õ elmegy, nem lesz,
aki gondját viselje Leónak. Leót látva végül a felnõttek megértet-
ték Tamás válaszát, hogy õ az egyetlen, aki Leónak jutott.

Az atya arra figyelmeztetett, hogy Isten olyan világot teremtett,
ahol ismeretlen a szenvedés és a bûn, a világot az emberek változ-
tatták meg. A világot ellepte a harag. A karácsony Isten jóvá tevõ
szeretetének ünnepe, amikor eljön, hogy megtanítson minket a
megbocsátásra, a felebaráti szeretetre. Karácsonykor megajándé-
kozzuk szeretteinket, de ugyanennyire fontos, hogy odaadjuk szí-
vünket Istennek – zárta szavait Csernáth Zoltán atya, majd  meg-
gyújtotta a negyedik gyertyát az adventi koszorún.

A hangverseny barokk motettái finoman illettek a karácsony
hangulatához. Vashegyi György, a zenekar és a kórus mûvészeti
vezetõje minden mûsorszám elõtt bemutatta a szerzõt és ismertet-
te a mû keletkezésének történetét. Johann Sebastian mellett
Johann Chistoph és Johann Ludwig Bach mûvei csendültek fel.
Az elhangzó zenemûvek eredeti német szövegét és a magyar fordí-
tást a közönség kinyomtatva kézhez kapta. A zsoltárokat Károli
Gáspár; Luther Márton sorait Vashegyi György fordításában kö-
vethették az érdeklõdõk.  

Az adventi hangversenyen a Purcell Kórust az Orfeo Zenekar
tagjai korabeli hangszereken kísérték. Viola da gambán Regõs
Júlia, csellón Maróth Bálint, nagybõgõn Tóth-Kiss Péter, csem-
balón Fábri Flóra és orgonán Gyöngyösi Levente játszott; vezé-
nyelt: Vashegyi György. roj

Idén is közös ünneplésre hívta a kerületben élõ idõseket és egyedülállókat
az önkormányzat. A hagyományoknak megfelelõen a Krisztina körúti
Telecom székházban megtartott karácsonyi délutánon a jó hangulatról vi-
dám mûsor és az elmaradhatatlan ajándékcsomag gondoskodott. 

A szépkorúakat köszöntõ dr. Nagy Gábor Tamás mindenekelõtt arra
hívta fel a figyelmet, hogy az ünnepek idején különösen fontos az együtt-
lét. Erre ad lehetõséget az idõsek és egyedülállók számára meghirdetett
karácsonyi mûsor, ahol alkalom nyílik közösségben is ünnepelni. 

Mint a polgármester emlékeztetett, az evangélium tanúsága szerint
Jézus földi élete meghívások sorozatából állt. Mindenhol megjelent, aho-
vá meghívták, ahogyan õ maga is sokakat megvendégelt. Innen eredeztet-
hetõ a karácsonyi vendégfogadás hagyománya, melyet sok évvel ezelõtt
az önkormányzat a kerület állandó programjává tett. 

A közös ünnep mégsem vált megszokottá, sematikussá, hiszen mind-
egyik alkalom más és más, újabb értékeket hordoz. Hiszen az együttlét a
polgármesteri hivatal aulájában megrendezett adventi koncertekhez ha-
sonlóan a várakozás fontos része, azé a várakozásé, melyrõl Pilinszky
János így ír: „Az adventi várakozás lényege szerint: várakozás arra Aki
van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után,
aki van, aki a miénk”. 

De van még egy üzenete a közös karácsonynak: ez pedig a bölcsesség,
amely hozzásegít az ünnep értelmének megtalálásához. Mert bölcs az az em-
ber, aki egyszerre tartja számon és egyenlõ erõvel éli meg mindazt, amit tud
és mindazt, amit nem tud a világról – hangsúlyozta a polgármester utalva
arra, hogy az idõsek és egyedülállók kerületi karácsonyának résztvevõi bir-
tokában vannak ennek a tudásnak. 

Mint rámutatott, az ismert és nem ismert világ közötti összevetés az em-
beri bölcsesség velejárója. Karácsony igazsága, a megváltó születésének ün-
nepe egyben az egyszerûség ünnepe is, hiszen Jézus emberként, a lehetõ leg-
hétköznapibb módon jött el közénk. Megszületésének örömhírét az angya-
lok mellett, nem a papok, a hatalmasok, hanem a nyájukat a közelben tar-
tó pásztorok vitték el a nép közé. 

Õk, az egyszerû emberek köszöntötték elõször a kisdedet, aki szeretetet

hozott a világba. „Isten ezzel ugyanazt üzente mint minden egyes gyermek
születésekor: Itt vagyok, tiétek vagyok, szeretlek benneteket feltétlenül és
mindenfajta elvárás nélkül. Aki pedig találkozik ezzel a csodával, többé már
nem lehet egyedül” – hangsúlyozta kerületünk polgármestere, aki szerint
karácsony adománya, hogy lélekben a tõlünk távollévõ szeretteinkkel is
együtt lehetünk.

Dr. Nagy Gábor Tamás szavait követõen Incze Ildikó mondott el egy rész-
letet a Kis Hercegbõl, majd Galambos Lilla és Pásztor Ádám népszerû ope-
rett slágerekkel szórakoztatta a közönséget. Többek között olyan kedven-
cek csendültek fel, mint a Csudijó, a Te rongyos élet vagy a Jajj cica – me-
lyek láthatóan jókedvre derítették a több mint háromszáz ünneplõt, akiket
a karácsonyi program zárásaként a hagyományos karácsonyi mákos és diós
bejglivel is megajándékozott az önkormányzat. 

Januári Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 2013. január 29-én
17 órakor az I. kerületi Házasságkötõ Teremben (Bu-
dapest, I. Úri u. 58.). Téma: Besúgásom története - Je-
lentések és vallomások: szórakoztató és elkeserítõ do-
kumentumok Giacomo Casanovától Molnár Gál Pé-
terig. Vendégeink: dr. Okváth Imre az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltárának fõosztályvezetõje
és Áts Károly borvarázsló, 2013-ban az Év borásza.
Közremûködik: Maszlay István színmûvész. Házigaz-
da: Szigethy Gábor.

Julianus barátra emlékeznek
A Lánchíd Kör 2013. január 26-án, szombaton 10.30
órakor tartja Julianus megemlékezését. Árpádházi
Szent Margit a képzõmûvészetben. Elõadó: dr. Pro-
kopp Mária mûvészettörténész, egyetemi tanár, ELTE
Mûvészettörténeti Intézet. Helyszín: Hilton Szálló. Az
elõadást követõen az egykori dominikánus templom
maradványainál koszorút helyeznek el Julianus barát
szobránál. Információ: www.lanchidkor.hu.

Magyarság Háza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
Január 18., 17.00 óra: A 200 éve született Petrás In-
czére emlékezünk. A jubileumi év nyitóprogramja a
Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért Szövetség
szervezésében. (Corvin terem) Az esemény nyilvános,
a belépés díjtalan.

Január 20., 13.00 óra: A Magyar Kultúra Napját ün-
nepeljük. A felvidéki Palóc Társaság magyarságisme-
reti esszé-író pályázatának díjkiosztó ünnepsége,
majd ünnepi mûsor. (Corvin terem) A belépés díjtalan.

Január 29.: Kétnyelvûség a szomszédos államok-
ban. Kiállítás és könyvbemutató a külhoni magyar
nyelvhasználatról. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet és
a Magyarság Háza rendezvénye (Sisi terem). Az ese-
mény nyilvános, a belépés díjtalan. Információ: www.-
bgazrt.hu.

Fergeteges forgatag!
A Budai Vár apraja-nagyja úgy határozott, hogy a ko-
rábbi évekhez hasonlóan az idén ismét lesz vidám-fé-
nyes farsangi felvonulás és kiûzzük a telet az ódon fa-
lak közül. Mindenkire számítunk, akinek a vérében
már  csörgedezik a tavasz iránti vágy: készüljön fé-
nyekkel, maskarával, zenebonával! Gyülekezés az
Országház utca 15-ben a Kiskép Galéria elõtt január
26-án 16.00 órakor. A felvonulás fél ötkor indul. Aki-
nek  van kedve, készítse el velünk együtt lámpását és
jöjjön egy fél órával korábban. Hozzon üres ásványvi-
zes palackot, 50x25 cm színes papírt, mécsest vagy
gyertyát. Útvonal: Országház utca - Kapisztrán tér -
Tóth Árpád sétány - Szentháromság utca - Országház
utca. Az alkalomra a Kiskép Galéria meglepetés kiállí-
tással is készül.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
Magyar emlékek nyomában - Törökországban (III.)
Árpád-házi Szent Piroska emlékeitõl a Héttoronyig
címmel Deák Piroska, Gáspár János, Gondos Béla, Kiss
Ottó és Messik Miklós felvételeivel, a tagok vetített
elõadása és Beder Tibor tanár (Csíkszereda) „Gya-
logosan Törökországban” címû könyvének bemutató-
ja. Az est házigazdája: Gondos Béla. Helyszín: a Má-
tyás-templom plébániájának díszterme (I., Országház
u. 14. I. emelet). Idõpont: 2013. január 16. (szerda)
18.00 óra. Az egyesület rendezvényeihez a helyszínt a
Budavári Fõplébánia biztosítja.

Filléres könyvvásár
Idegen nyelvû használt könyvek gazdag kínálata a Vá-
rosmajorban (1122 Budapest, Csaba u. 5. Kistemp-
lom) évente egy alkalommal: idén január 26-án,
szombaton 15-18 óráig. Hívjuk és várjuk az érdeklõ-
dõket filléres vásárunkra.

Programok
Karácsonyi zenés délután gyerekeknek

„Itt egy szép könyv, ott egy labda...”

Együtt karácsonyoztak az egyedülállók 

Adventi barokk muzsika 
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honlapon, a Magazinok címszó alatt.

A hárfák nem nõnek az égig, bár – december 11-én, a Budavári Zenei
Szalonban megtudta a közönség, hogy – különféle magasságú hangszerek
léteznek. Szilasi Alex ezúttal Gulyás Csilla hárfamûvészt hívta vendégül,
aki tanítványaival és három különbözõ hárfával érkezett. 

A házigazda egy Chopin noktürnnel varázsolta el hallgatóságát, majd be-
vallotta, hogy a hárfát kivételes hangszernek tekinti. Pleyel – Chopin kor-
társa – ugyanis ugyanolyan zongorajáték-technikát tanított, mint amilyen
a hárfázáshoz szükséges. Abban az idõben a hangszerhez még nem tartozott

pedál, a mechanikát úgy állították be, hogy a zongorista minél érzékenyeb-
ben játszhasson. Párizsban ekkoriban terjedt el az ujjbegy-technika.

– Ha Orpheusz alakját idézzük – mondta Szilasi Alex – 3-4 húros lírával
a kezében látjuk magunk elõtt. Ebbõl a hangszerbõl fejlõdött tovább a hár-
fa, amely a romantikus zeneszerzõk egyik legfontosabb hangszerévé vált.
Bellininél, Donizettinél, Rossininél a hárfakíséret a tenoráriák elmaradha-

tatlan kísérõje, a 20. században pedig az impresszionisták fedezték fel újra.
Gulyás Csilla a hárfa bemutatásakor szinte megszemélyesítette hangszerét.
Mesélt a sinusgörbe alakú nyakról, amelyhez a magasabb hangokat adó rö-
videbb, és a mélyebbeket adó hosszabb húrok csatlakoznak. A régi hangsze-
rek fémhúrjait hosszú körmökkel pengették. A húrok ma már háromfelé
anyagból készülnek: alul fémbõl, középen bélbõl, felül nylonból. A
könnyebb tájékozódás érdekében piros, kék és fekete színnel jelölik a húro-
kat, amelyek hangfelosztása a zongora fekete és fehér billentyûire hasonlít. 

A közönség érdeklõdéssel hallgatta, hogy az „õshárfások” az ír „bárdik”
– Arany János óta „bárdok” – voltak, akik apró hangszerükkel járták a vi-
déket. Az ír Brian Boru király maga is a hangszer mestere volt; a legenda
szerint temetésén száz és száz hárfás játszotta indulóját. Gulyás Csilla és ta-
nítványai – a Kodály Zoltán Kórusiskola növendékei – két különbözõ hár-
fán is eljátszották e 10. századi dallamot, majd minden idõk legismertebb
kelta dala, a Dany boy következett, amelyet sokan felismertek a közönség
soraiból. A középkori vándorzenészek egyik úrtól a másikig vándoroltak, a
muzsikusokat nagy becsben tartották az udvarokban.

A mûvésznõ különleges világba röpítette hallgatóságát, amikor Dél- és
Közép-Amerikáról mesélt. Ezekben az országokban a hárfa ma is népszerû,
úgy játszanak rajta, mintha pengetnék. Egy paraguay-i „polkával” és egy bo-
líviai tánccal mindjárt be is bizonyította mindezt, majd egy nagy ugrással
térben és idõben a hallgatóság újra Európába érkezett. 

A zenei szalonban Gulyás Csilla és tanítványai: Barker Luca, Csák
Hanna, Mikus Adrienn, Pokorni Dia, Somorjai Kinga és Szöllõsi Küne
többek között Alphonse Hasselmans és kortársai mûveivel igazolták, hogy
a hárfa nem csupán zenekari instrumentum, hanem különleges zenei él-
ményt nyújtó szólóhangszer.

Az est végén a mûvésznõ arra bíztatta a közönséget, hogy bátran csapja-
nak a húrokba, és személyesen is ismerkedjenek meg a decemberi zenei sza-
lon sztárjával. Rojkó A. 

Szilasi Alex legközelebbi szalondélutánjára a Zenetudományi Intézetben feb-
ruár 12-én kedden kerül sor.

Több húron pendültek 

Tíz éve csatlakozott Budavári Önkormányzat a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályá-
zathoz, hogy segítse a kerületben élõ rászoruló
gyermekek továbbtanulását. A 2012-es év pályá-
zatának nyertesei a városháza aulájában meg-
rendezett ünnepségen vehették át a pályázati tá-
mogatás odaítélését igazoló okleveleket. A jubile-
umi ünnepségen részt vettek a korábbi években az
ösztöndíjprogram segítségével tanulók, akik közül
sokan ma már dolgozó, családos emberek. 

Éppen tíz esztendeje csatlakozott az önkormány-
zat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, az
elmúlt egy évtizedben összesen 385-en jutottak
havi rendszerességû támogatáshoz. A jubileumi
alkalomból az ösztöndíjprogramban résztvevõ-
ket egy ünnepségre hívta az önkormányzat, hogy
megmutassa milyen nagy számban élnek a Vár-
negyedben olyan tehetséges fiatalok, akik méltó-
ak a közösség pártfogására. 

Van egy aktualitása is az eseménynek, hiszen a
felsõoktatás átalakítása éppen ezekben a napok-
ban zajlik – emlékeztetett a polgármester, aki el-
mondta, hogy a jelek szerint sikerül megoldást ta-
lálni a legégetõbb problémákra. „A kormány
meghallgatta a diákok kéréseit és eltörölte a felsõ-
oktatás tervezett kvótarendszerét, egyúttal garan-
tálja, hogy mindenki egyenlõ esélyekkel tanulhas-
son tovább. Tudni kell azonban azt is, hogy a ki-
alakult helyzet egy hosszabb folyamat eredménye,
amit azonban most kell megoldani” – hangsú-
lyozta dr. Nagy Gábor Tamás. Hozzátette, hogy az
esélyegyenlõséget szolgálja a rászorulókat segítõ
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat is, amelynek

elosztását az önkormányzatokra bízta az oktatási
tárcát akkoriban irányító Pokorni Zoltán. Az ön-
kormányzat által megítélt ösztöndíjat az állam öt-
ezer forinttal kiegészíti. 

Az ösztöndíj azonban nem ajándék – hívta fel
a figyelmet Budavár polgármestere – hanem a jö-
võnek szóló befektetés, hiszen a kimûvelt ember-
fõk viszik elõre az ország és a kerület ügyét. 

Az önkormányzat nem csupán anyagilag, ha-
nem egy kis jó szóval, erõt adó útravalóval is sze-
retné támogatni diákjai tanulmányait. Annak az
összetartozás tudatnak az átadásával, amely átse-
gíthet az élet nehézségein. Ezt a célt szolgálta az
Bursa ösztöndíjasok számára szervezett ünnepség

is, hogy a fiatalok egész életükben megõrizzék szí-
vükben a budai Várnegyedet, bárhová is vesse
õket a sors. És tudják azt is, hogy ez a kerület szá-
mon tartja tehetségeit, nem feledkezik meg róluk
– húzta alá a polgármester. 

Egyúttal arra intette a diákokat, hogy a tanulás
nem csak önmagunkról szól, az oktatás ugyanis
közösséget épít és tart fenn. Az egyetemeken, fõis-
kolákon megszerezhetõ tudás, az intézményeken
keresztül közvetített erények tartják meg a nemze-
tet és szûkebb értelemben a helyi közösségeket.
Ezért fontos, hogy a kimûvelt emberfõk közöt-
tünk maradjanak, mert ez szolgálja annak a nem-
zetnek az érdekeit, amely a tanulást lehetõvé tette.

Diákok a Városházán

Átadták a Bursa Hungarica ösztöndíjakat

Az önkormányzat ünnepségre hívta a Városháza aulájába az ösztöndíjas diákokat

Kiállítás és koncert a könyvtárban

Cseh Tamás arcai
Januárban három napon keresztül a magyar
kultúra napjához kapcsolódó programsorozat-
tal várják a látogatókat az Országos Széchényi
Könyvtárban. Január 21-én a munkatársak
tudományos tevékenységébe nyerhetnek bepil-
lantást az érdeklõdõk: ekkor rendezik meg az
OSZK Tudományos Ülésszakának nyilvános
elõadásait Esemény és narratíva címmel. Ja-
nuár 22-én a zene és a képzõmûvészet kap ki-
emelt figyelmet: egész napos programmal emlé-
keznek Cseh Tamásra, január 23-án pedig a
KönyvTÁRlat ünnepi estjével zárják az ese-
ménysorozatot.

2013. január 22-én lenne Cseh Tamás 70 éves.
A magyar kultúra napján, amely egybeesik a
mûvész születésnapjával, egész napos ese-
ményre hívják az érdeklõdõket a könyvtárba.
Remélhetõen nem csupán Cseh Tamás élet-
mûvének, alkotásainak színtere, de egy „prí-
ma hely” is lesz ezen a napon a könyvtár a
Cseh Tamást dalokat szeretõ tisztelõk, bará-
tok, mûvelõdéstörténészek számára.

Kevesen tudják, hogy az Országos Széchényi
Könyvtárban – a Mozgóképkincs Alapítvány-
nyal együttmûködve - gyûjtik, rendszerezik,
bõvítik és bocsátják a kutatók rendelkezésére
a Cseh Tamás-archívum anyagát. Január 22-én
egy napra bepillanthatunk Cseh Tamás titkos
indián életébe: felállítják a tipijét, és barátai se-
gítségével bemutatják a legfontosabb indián
eszközöket. Kiállítják az általa készített csak-
nem 100 metszetet, fellépéseinek színházi,
stúdióbeli rekvizitumait, plakátokat, minden
lemezének eredeti kiadását, kéziratokat, kottá-
kat, kedves használati tárgyait. A Cseh Tamás-
archívum dokumentumaival számítógépe-
ken, az archívum munkatársai segítségével is-
merkedhetünk meg, illetve a képernyõkön
több ezer fényképet tekinthetünk meg temati-
kus válogatásban.

A program 11 órakor megnyitóval kezdõ-
dik, amelynek során Bereményi Géza a dal-
szerzõ, Jankovics Marcell pedig a képzõmûvész
Cseh Tamást mutatja be, majd a dalokat meg-
idézve déli hangversenyt tartanak barátai:
Novák János, Márta István és Kecskeméti Gá-
bor. Bemutatjuk a „Levél nõvéremnek 2”
Katona József színházbéli, 1994 márciusi pre-
mierjérõl készült koncertfelvétel restaurált, ki-
egészített változatát és levetítik a Cseh Tamás
arcai címû 75 perces összeállítást is. Este 18
órától Másik János élõ koncertet ad a közös
dalokból.

A Dalok és Cseh Tamás egész életmûvének
tárgya a szabadság volt – a több évtized alatt
minden szó, minden hangsúly, minden ak-
kord önmagán túl valami mást is jelentett, és
ha a sorok között rejtetten is, ha szimboliku-
san is: egy szabadságszeretõ ember vallomása
volt.

Január 22-én valamennyi program és kiállí-
tás díjmentesen látogatható az Országos Szé-
chényi Könyvárban. 

*   *   *
2013. január 26-án 19.00 órától immár harma-
dik alkalommal Cseh Tamás emlékestet tarta-
nak az Isolabella Caféban. Fellép a Se Tamás
duó. A zene mellett forralt borral és ajándék zsí-
ros kenyérrel várják a vendégeket.

A nagy érdeklõdésre való tekintettel asztalfog-
lalás ajánlott! Telefon: +3630-681-7782.

Piros ülõgarnitúra politúrozott dohányzóasztallal, szekrénysorba épített
Super color tévékészülék és egy Nápoly de Luxe asztali rádió. A polcon az
Új Magyar Lexikon sorozata és egy üveg Club 99 – sokaknak ismerõs az
1970-es évek házgyári lakásainak miliõje, amely immár kordokumentum-
ként látható a Budapesti Történeti Múzeum Fény és Árnyék címû állan-
dó kiállításán.

A fõváros történetét bemutató, 2011 õszén megnyílt tárlat a közelmúlt-
ban alaposan kibõvült és végleges formát nyert. A kiállítás fõsodrától szá-
mos oldalágba elkalandozhat a látogató. Ezek egyikében Budapest lakás-
kultúráját enteriõrök segítségével mutatják be a középkortól a panelkor-
szakig. A törökkori lakószobában például szõnyeg borítja a padlót, csé-
szék és kávékiöntõ várja, hogy használatba vegyék. A fûtést egy, a
Vízivárosból elõkerült, kerámiákkal díszített korabeli kályha biztosította.
A 19. századvégi polgári otthont dr. Janny Gyula kórházigazgató bútorai-
val, használati és dísztárgyaival rendezték be. Az üveges tálalószekrényben
teasüteményes doboz, likõrös üveg, a polcokon a házi könyvtár ifjúsági
könyvei kaptak helyet. Üde színfoltot jelentenek a kiállításon a már emlí-
tett 1970-es évtized termékei (például Caola termékek, Amo szappan
stb). A kvarclámpa és számos mûanyag játék a Neidhardt-Czeczei hagya-
tékból kerültek a múzeumba.

A kiállítás fõ vonalát az idõrend vezeti, de egy-egy újabb beugró temati-
kus összeállításokhoz vezet. Felbukkannak többek között a kultúra hely-
színei. Elsõként az 1833-ban megnyílt Redoute – hangverseny- és kiállí-
tóterem – amelyben 1848 tavaszán az országgyûlés ülésezett (Heinzi tábor-
nok emiatt szétbombázta az épületet). Helyén épült fel a Vigadó. Hírt ka-

punk a Nemzeti Színházról, a Pesti Ma-
gyar, valamint a Vörösmarty tér helyén ál-
ló Pesti Német Színházról is, és természete-
sen az Operaházról, amelynek makettje is
megtekinthetõ. A Zeneakadémia egy rö-
vid széksorával van jelen. A mozikat film-
plakátok képviselik, Blaha Lujza és Lend-
vay Márton pedig egy-egy olajképen tûn-
nek fel.

A további kitérõk az egyházi élet helyszí-
neire (a Nyulak szigetére és a pálosok budai
hegyekben épült Szt. Lõrinc kolostorárba),
a fürdõk világába (különös tekintettel a
hölgyek fürdõruhadivatjára), a szõlõt ter-
melõ Rózsadombra, valamint az ipar és a
kereskedelem helyszíneire vezetnek. 

A kiállítás a honfoglalástól a közelmúltig
követi nyomon Budapest történelmének,
társadalmának, gazdaságának és politikai eseményének változásait. 

A látogató számos ponton találkozhat a mai I. kerület korabeli emléke-
ivel, köztük a trónoló Krisztust ábrázoló dombormûtöredékkel, amely a
tabáni Szent Katalin plébániatemplom falából, másodlagos beépítésbõl
került elõ, vagy a Nepomuki Szent Jánost ábrázoló, 18. századi oltárkép-
pel, amely hajdan a Kapisztrán téren álló, budavári Helyõrségi templomé
volt. Rojkó A. 

A honfoglalástól a rendszerváltásig

Polyphon zeneszekrény egy XIX.
századi polgári lakásból
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Bár a tapasztalatok egyre jobbak, a téli idõszak-
ban rendre elõfordulnak olyan járdaszakaszok,
ahonnan senki sem takarította le a havat, illetve
nem gondoskodott a síkosság-mentesítésrõl.
Pedig a kötelezettségrõl a hatályos fõvárosi ren-
delet egyértelmûen fogalmaz: az ingatlanok
elõtti járda takarítása az ingatlan tulajdonosá-
nak, társasházak esetében a lakóközösségnek a
feladata. 

A köztisztaságról szóló fõvárosi rendelet úgy
szól, hogy az ingatlanokhoz csatlakozó járdaszaka-
szok, valamint a járda és a kocsiút között kiépített
vagy kiépítetlen terület tisztán tartásáról, hó és sí-
kosság-mentesítésérõl az érintett társasház, épü-
let, illetve telek tulajdonosa (kezelõje, használója)
köteles gondoskodni. Amennyiben ez nem törté-
nik meg, a síkosság miatt bekövetkezõ sérülése-
kért, illetve anyagi károkért az ingatlan tulajdo-
nosát, társasházak esetében a lakóközösséget ter-
heli a felelõsség és a kártérítési kötelezettség. Ez
alól, a síkosságra vagy a jegesedésre figyelmeztetõ
táblák, papírcetlik kihelyezése sem menti fel a la-
kóközösséget.

Ugyanez a helyzet a jégcsapok és a tetõrõl lezú-
duló hó esetében is, hiába tünteti fel a veszély-
helyzetet a társasház, ha a baleset bekövetkezik, a
felelõsséget a lakóknak, illetve a társasház kezelõ-
jének kell viselnie. Éppen ezért érdemes megelõz-

ni a jégcsapok kialakulását, amit legegyszerûbben
az ereszek megfelelõ állapotban tartásával lehet
elérni, míg a hó lecsúszását a tetõre szerelt hófo-
gókkal lehet megakadályozni.

Abban az esetben, ha az épületben üzlet mûkö-
dik, a hó és a jég eltüntetését nyitvatartási idõben
a bolt tulajdonosának vagy használójának kell el-
végeznie. Minden más idõpontban azonban a
(társas)ház dolga a jég- és hó-mentesítés. A rende-
let kimondja, hogy az ingatlan tulajdonosa (keze-
lõje, használója) kézi tisztítással naponta legké-
sõbb reggel 8 óráig köteles befejezni a takarítást.
Amennyiben napközben ismét eljegesedik vagy
havas lesz a járda, a síkosság-mentesítést meg kell
ismételni.

Más a helyzet az ingatlanokhoz nem csatlakozó
burkolt járdák, valamint a parkok körüli és az eze-
ken átvezetõ sétányok, az aluljárókból kivezetõ
lépcsõk és rámpák, a közlépcsõk, illetve a nem
magántulajdonú ingatlan elõtti kerékpárutak
esetében, ezeket ugyanis a Fõvárosi Közterület-
fenntartó és a Fõkert Zrt. tartja tisztán. 

Ami az úttest takarítását illeti, a nyolc méternél
keskenyebb útszakaszok esetében a hókupacok
csak a járda szélére kerülhetnek oly módon, hogy
a gyalogosok számára legalább másfél méter szé-
les járdaszakasz rendelkezésre álljon. Tilos a ha-
vat a kapubejáratok elé, útkeresztezõdésekbe, tö-

megközlekedési eszközök megállójába, a megálló
és a járda közé, közmû fedeleken, valamint a fák
tövében felhalmozni.

A növényzet védelmét szolgálja, hogy 2010 óta
síkosság-mentesítésre csak olyan anyagokat sza-
bad használni, amely nem tartalmaz nátrium-klo-
ridot, így a hagyományos só kiszórása sem meg-
engedett. Helyette magnézium, kálcium vagy ace-
tát alapú jégoldók, illetve kvarchomok és zeolit al-
kalmazása javasolt. Figyelmet kell fordítani arra
is, hogy a felolvadó és a járdán lefolyó sós lé a tá-
volabbi növényzetben is károkat okozhat.

Tilos a só használata!

A lakók feladata a járda 
hó és síkosság-mentesítése

2013. január 1-jétõl már hatályos a kedvte-
lésbõl tartott állatok tartásáról és forgalma-
zásáról szóló kormányrendelet módosítása,
amely az európai elvárásoknak megfelelõen
elõírja a négy hónaposnál idõsebb kutyák
megjelölését.

Az egyedi azonosítóval még nem rendelkezõ álla-
toknál kell elvégeztetni a gazdiknak az állatorvo-
si beavatkozást. Ennek során egy rizsszem mére-
tû elektronikus szerkezetet ültetnek a kutya nya-
kába. Az oltáshoz hasonló, pár perces mûvelet le-
hetõvé teszi a kutyák azonosítását. Így meg-
könnyíti a kutyák nyilvántartását, könnyebb lesz
az elveszett, ellopott állatok nyomára bukkanni,
és ezzel csökkenhet a kóbor kutyák száma, vala-
mint könnyebb lesz a kutyák számának meghatá-
rozása is az országban.

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló tör-

vény kimondja, hogy a chip beültetéséért legfel-
jebb 3500 forintot lehet kérni az állat gazdájától.
Ez az összeg magában foglalja a chip és a beülte-

tés díját, valamint a regisztrációt az országos eb-
adatbázisba. A rendelet betartását a jegyzõ és az
állategészségügyi hatóság ellenõrzi.

A jogszabály elõírja, hogy minden állatorvos-
nak ellenõriznie kell azt, hogy a hozzá bekerülõ,
korábban még nem látott kutyák rendelkeznek-
e mikrochippel; amennyiben nem, ezt fel kell
ajánlania az állat tulajdonosának. Ha ehhez az ál-
lat gazdája nem járul hozzá, úgy az állatorvosnak
a rendelet szerint ezt minden esetben jelentenie
kell a kerületi Fõállatorvosi Hivatalban. Bejelen-
tés esetén a hivatal felszólítja az állattartót, hogy
tegyen eleget kötelezettségének, amennyiben ez
nem történik meg, úgy felelõsségre vonható,
megbírságolható.

A mikrochipet egy speciálisan a beültetéséhez
kialakított ,,fecskendõben”, steril csomagolás-
ban csak állatorvos vásárolhatja meg, mert beül-
tetésére kizárólag a kamara engedélyével rendel-

kezõ állatorvos jogosult. A csomag tartalmazza a
chiphez tartozó matricát is, amely az eb oltási
könyvébe, útlevelébe vagy a regisztrációs adatlap-

jára is felkerül. A chip az állatok azonosítását
könnyíti meg, hiszen ha minden kutyát ellátnak
egy ilyen azonosítóval, akkor az elszökött állato-
kat napokon belül vissza tudják juttatni az erede-
ti gazdihoz. Emellett a chipek segítségével pon-
tos nyilvántartás készülhet az országban élõ
összes kutyáról. Az ebek számára eddig is kötele-
zõ volt bizonyos esetekben a chip. Például az
Európai Unióban a kutyák gazdival történõ uta-
zásához vagy kereskedelméhez az állatútlevél
mellett elengedhetetlen a chip megléte is.

Kötelezõ az elektronikus chip a kutyáknak 

Használjuk a kijelölt gyûjtõpontokat

Ingyen elviszik 
a karácsonyfákat
Budapest-szerte több mint 250 gyûjtõpontról,
valamint a társasházak kukái mellõl is ingye-
nesen szállítja el a kidobott fenyõfákat a
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. A város
közrendjének és tisztaságának megóvása érde-
kében éppen ezért arra kérik a lakosságot,
hogy a fákat ne hagyják a járdán, a parkokban
vagy az úttesten, és a szemétgyûjtõkbe se pró-
bálják meg bepréselni a növényeket.

A szokásoknak megfelelõen január elején
idén is megkezdõdött a kidobásra ítélt kará-
csonyfák „lomtalanítása” Budapesten. A ta-
pasztalatok szerint a jobb sorsra érdemes fák
fõleg Vízkereszt (január 6.) után kerülnek az
utcára, az ezt követõ hetekben több százezer
karácsonyfát szállít el a Fõvárosi Közterület-
fenntartó Zrt. A fennakadások, és különösen
a balesetek megelõzése érdekében éppen ezért
a Budapesti Városüzemeltetési Központ arra
kéri a lakosságot, legyenek körültekintõek a
fenyõfák kidobásakor. Ne hagyják a fákat az
úton vagy a járdán olyan helyen, ahol zavarhat-
ják és akadályozhatják a járókelõket, illetve a
közlekedést. Célszerû a fenyõket a szemétszál-
lítás napján a hulladékgyûjtõ tartályok mellé
kitenni (semmi esetre sem a kukába), vagy el-
vinni valamelyik kijelölt közös gyûjtõhelyre. A
fõváros köztisztaságával kapcsolatban minden
esetben a közterület-felügyeleteknek van jo-
guk intézkedni, adott esetben a közterület
szennyezõkre bírságot is kiszabhatnak.

A begyûjtés után a karácsonyfák a rákospa-
lotai szemétégetõbe kerülnek, ezért ha a dísze-
ket nem is, a szaloncukor papírt nyugodtan
rajtuk lehet hagyni. A telepen egy nagyteljesít-
ményû gép felaprítja õket, majd ezt követõen
kerülnek a kazánokba, ahol több tízezer buda-
pesti háztartás számára elegendõ fûtési gõz, va-
lamint áram lesz belõlük.

Gyûjtõhelyek az I. kerületben:
lAttila út – Alagút u. sarok,
l Fehérvári kapu – Palota u. (parkoló),
lCzakó u. – Naphegy u. sarok,
lVárkert rkp. – Fátyol u. sarok, 
l Szilágyi Dezsõ tér (parkoló),
lOrom u. – Antal lépcsõ sarok, 
l Zsolt u. – Aladár u. sarok,
l Lánchíd u. 1. elõtt a parkolóban,
lHunfalvy u. parkolóban.

Gyógyító Magyarország 

Kórház 
gyerekszemmel

Több mint kétezer alkotás érkezett a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) „Gyó-
gyító Magyarország” címû gyermekrajz-
pályázatára, melynek eredményhirdetésé-
re a János Kórházban került sor. A gyõzte-
sek értékes jutalmakat vehettek át, míg a
legszebb munkák a kórház gyermek- és cse-
csemõosztályának falára kerültek. 

A pályázat kiírása értelmében a rajzokon a jö-
võ kórházát, betegszobáit és orvosait örökítet-
ték meg a gyerekek, akik közül a Halász Judit
színmûvész által vezetett zsûri választotta ki a
gyõztest. Volt internetes szavazás is, a közönség
jóvoltából díjazottak szintén értékes nyeremé-
nyeket vehettek át. A zsûri döntése értelmé-
ben a legszebb rajzot a tizenkét éves Takács
Luca Zsófia készítette, a közönságdíj a nyolc
esztendõs Szûcs Pannához került. Mint az
eredményhirdetésen Csepreghy Nándor fej-
lesztési programokért felelõs helyettes állam-
titkár elmondta, az utóbbi években több mint
négyszáz egészségügyi fejlesztés kapott uniós és
kormánytámogatást mintegy 300 milliárd fo-
rint értékben. 

Ennek részeként uniós forrásból sikerült
növelni a János Kórház szakembereinek szá-
mát, aminek eredményeként tovább javult a
gyógyítás hatékonysága. Jelenleg is folyamat-
ban van a koraszülöttek speciális ellátását vég-
zõ centrum fejlesztése, mely jelentõs elõrelé-
pés a budai régió ellátórendszerében. 

A lehetõ legjobb körülmények megteremté-
sét nevezte a legfontosabb feladatnak Halász
Judit, aki szerint mindnyájunk felelõssége,
hogy szemünk fényei, a gyermekek számára el-
viselhetõbbé tegyük a kórházi tartózkodást.
Ehhez a minõségi ellátás, a kiváló felszerelések
mellett olyan gyermekbarát gyógyító környe-
zetre van szükség, amely a gyerekek rajzain is
megjelent. 

Tájékoztató 
az ebösszeírásról
A Budapest Fõváros I. kerület Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala ebrendészeti feladatai-
nak ellátása érdekében, illetve, a veszettség el-
leni oltás járványvédelmi vonatkozásaira te-
kintettel az állatok védelmérõl szóló törvény
alapján ebösszeírást végez.

A kutyatulajdonosok vagy ebtartók az adat-
szolgáltatási kötelezettségüknek egy kitöltött
és visszaküldött nyomtatvánnyal tehetnek ele-
get. A dokumentumot letölthetik a www.bu-
davar.hu honlapról vagy személyesen beszerez-
hetik az önkormányzat állatorvosi rendelõjé-
ben (1015 Budapest Batthyány utca 48.), illet-
ve a Hivatal ügyfélszolgálati irodáin. A kitöl-
tött ívet elküldhetik postai úton az állatorvosi
rendelõ címére vagy leadhatják a Hivatal ügy-
félszolgálati irodáin 2013. február 28-ig.

Az a kutyatulajdonos, aki az adatszolgáltatá-
si kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvé-
delmi bírságról szóló rendelet szerint 30.000-
90.000 forintig terjedõ bírsággal sújtható.

Tájékoztatjuk az ebtulajdonosokat, ebtartó-
kat, hogy 2013. január 1-tõl négy hónaposnál
idõsebb eb csak transzpoderrel (microchippel)
megjelölve tartható. 

Ha valaki az állat kötelezõ megjelölését nem
végezteti el, 45.000-135.000 forintig terjedõ
állatvédelmi bírsággal sújtható.  

A Menhely Alapítvány december 1-tõl újraindította a Kulcs-tartó Prog-
ramot, amelyet a Nyílt Társadalom Intézet támogatásával valósít meg a la-
kásvesztés megelõzése érdekében. 

A tapasztalatok igazolták, hogy szükség van ilyen típusú, egyénre szabott
tanácsadásra, mert a jelenleg rendelkezésre álló állami és banki könnyíté-
si lehetõségek nagyon sok ember számára nem jelentenek valódi megol-
dást: õket ténylegesen az otthonuk elvesztése fenyegeti. 

A programban telefonos és személyes jogi és szociális tanácsadást bizto-
sítanak a hozzájuk fordulóknak. Telefonon kedden, szerdán és csütörtö-
kön 18.00 és 20.00 óra között elérhetõk a 0620-418-4516 telefonszámon.
A személyes tanácsadásra a telefonos interjúk alapján kerül sor, ahol az
adott konkrét helyzetre vonatkozó megoldást keresik az ügyféllel, és kísér-
letet tesznek a közvetítésre a pénzintézetek és az ügyfelek között. Ezzel

megpróbálnak kialakítani egy olyan többoldalú kommunikációs techni-
kát, amelynek keretében egy harmadik fél (segítõ, közvetítõ) bevonása le-
hetõséget biztosít arra, hogy a banki érdek (kintlévõség behajtása), az egyé-
ni érdek (lakhatás és fizetõképesség megõrzése), és a társadalmi érdek
(probléma kezelése a szerzõdéses jogviszonyon belül maradhasson) együt-
tesen érvényesüljön. Amennyiben ez – ahogy a céljaik között szerepel – ál-
talános gyakorlattá válik, akkor várhatóan az érintettek képesek lesznek
egyéni alkut kötni a pénzintézetekkel olyan módon, hogy az valós megol-
dást jelentsen.  

Kulcs-tartó Program - Menhely Alapítvány, telefon: 0620-418-4516, te-
lefonos ügyfélfogadás hétfõn, kedden és szerdán 18.00-tól 20.00 óráig,
(személyes ügyfélfogadás telefonos interjú alapján) email: kulcstartoprog-
ram@gmail.com weboldal: www.menhely.hu.

Újraindul a Kulcs-tartó Program
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

Várnegyed

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaattllaanniirrooddaa
AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyy--
ffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháá--
zzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaagg--
nneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

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

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

BBuuddaaii várban a hangulatos Tóth Árpád sétány felé nyíló pano-
rámás, napfényes déli fekvésû  önkormányzati lakások bérleti jo-
gai (42 m2+100 m2-ig) elcserélhetõk. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933

LLoovvaass úton közvetlen kertkapcsolatos 76 m2-es, részben fel-
újított, belsõ kert felé nyíló, 2 szobás, nagy étkezõkonyhás, gáz-
konvektor fûtésû önkormányzati lakás bérleti joga átadó vagy ki-
sebbre cserélhetõ. Csereirányár: 16,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933

MMéésszzáárrooss utcában 7 lakásos társasház teljes I. emeletén lévõ
191 m2-es, 2 lakásként kialakított (126 m2+65 m2) reprezentatív
5,5 szobás, 2 fürdõszobás, klasszikus polgári öröklakás egyben
vagy külön eladó. Vételár egyben: 40 M Ft vagy külön a 126 m2

irányára: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.  

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

OOrrsszzáágghháázz utcában nagypolgári mûemléképület I. emeletén
190 m2-es 2 konyhával, 2 fürdõszobával és 3 bejárattal kialakí-
tott, 2 generáció számára is kiválóan alkalmas önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga egyben vagy 2 külön lakásként (80
m2+110 m2) átadó vagy kisebb lakásra cserélhetõ. Csereirányár:
54,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

AAllkkaallmmii lehetõség! Budai Vár közelében (Toldy Ferenc utcá-
ban és Batthyány utcában) polgári belméretû 100 m2-es 3 szo-
bás, nagy étkezõkonyhás, egyedi gázfûtéses önkormányzati la-
kások bérleti joga átadó vagy kisebbre cserélhetõ. Csereirányár:
13 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933

ÚÚrrii utcában reprezentatív, felújított mûemlékház legfelsõ II.
emeletén lévõ 73 m2-es, 2 szoba hallos, felújítandó, gázfûtéses,
önkormányzati lakás bérleti joga átadó. Csereirányár: 12,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

KKrriisszzttiinnaa körúton a Budai várral szemben eladó egy bauhaus-
épületben lévõ igényesen felújított, gépesített, káprázatos pano-
rámájú, azonnal beköltözhetõ III. emeleti 80 m2-es 2,5 szoba hal-
los, erkélyes öröklakás. Irányár: 25 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-2203. 

BBuuddaaii Várban a Táncsics utcában bruttó 260 m2-es, 2 generá-
ciós, 2 önálló lakásként is használható I. emeleti (110 m2-es) és
tetõtéri  (150 m2-es) önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
egyben vagy külön is átadó. Csereirányár: 29,9 M Ft és 39,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

VVáárrii panoráma kedvelõinek! Naphegyen a Tabán közelében
szuperpanorámás, egyedi kialakítású, legfelsõ emeleti, belsõ 2
szintes, igényesen felújított, 71 m2-es, bútorozott, gépesített, er-
kélyes, klímával felszerelt, azonnal beköltözhetõ öröklakás el-
adó. Irányár: 28 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933. 

BBuuddaavváárrii palota közelében az Attila úton, a vár felé nyíló pa-
norámás kilátással, hívóliftes, polgári ház legfelsõ emeletén eladó
egy teljes felújításra szoruló, napfényes, 73 m2-es, jelenleg mûte-
remlakásként használt, 2 bejárattal kialakított öröklakás. Irányár:
17,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

EEllttaarrttáássii  szerzõdés keretében gondoskodna idõs hölgyrõl, úr-
ról, házaspárról pedagógus-mérnök házaspár, kölcsönös biza-
lom esetén, ottlakás nélkül. Telefon: 06-30-260-7936.

sszzoollggáállttaattááss

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

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

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

RREEDDÕÕNNYY  JJAAVVÍÍTTÁÁSS--KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS
GGuurrttnnii  ccsseerree,,  sszzúúnnyyoogghháállóó,,  rreelluuxxaa,,  rroolleettttaa,,  sszzaallaaggffüüggggöönnyy..

MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..
TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199

VVáárrbbaann lakó középkorú hölgy takarítást, idõs embereknek se-
gítést vállal (bevásárlás...) Telefon: 06-30-486-0604.

VViillllaannyysszzeerreellééss  azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Telefon: 0620-9344-664,
246-9021. ELMÛ által minõsített vállalkozás.oo

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL,, helyszínen, garanciával! Telefon:
06-30-712-2024.

VVíízz--, gáz-, fûtés, klíma, napkollektor szerelés, illetve víz-, fû-
tés csõ szivárgásának javítása bontás nélkül ingyenes felmérés-
sel. Szokol Péter, telefon: 06-30-9324-043.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTON-SZERELÉST, 

CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS ASZ-
TALOSMUNKÁT VÁLLAL KISIPAROS 

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

aaddááss--vvéétteell

PPeeuuggeeoott 206 XR 1400cm3, 2000. évjáratú gépkocsi több ext-
rával I. kerületi tulajdonostól eladó. Az autót gyors motorral, jó
fogyasztással, kevés kilométerrel kínálom, apró karosszériajaví-
tás szükséges. Téli-, és nyári gumikkal napi használatból. Irány-
ár: 440e Ft. Tel.: 06-203-70-72-21.

4400..  hháázzaassssáággii  éévvffoorrdduullóórraa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  LLáásszzllóó,,  SScchheeiibbeerr
HHuuggóó  ffeessttmméénnyytt  vváássáárroollnnéékk..  TTeell..::  ++33663300--330033--66994400..0000

eeggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabályo-
zó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk!!  HHéétt--
vvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin
fogtechnikus mester, 1013 Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1.
Telefon: 0630-222-3016.oo

Ingatlan

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

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

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

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

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

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

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

s

Egészség

Adás-vétel

Szolgáltatás

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001133..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Január 11.
Január 25.
Február 8.
Február 22.
Március 8.
Március 22.

Április 5.
Április 19.
Május 10.
Május 24.
Június 14.
Június 28.

JJúúlliiuuss
Augusztus 16.
Augusztus 30. 

Szeptember 13.
Szeptember 27.

Október 11.
Október 25.
November 8.
November 22.
December 6.
December 20.

Lapzárta
Január 3.

Január 16.
Január 30.
Február 13.
Február 27.
Március 13. 
Március 27.
Április 10.
Május 1.

Május 15.
Június 5.

Június 19.
SSzzüünneett

Augusztus 7.
Augusztus 21.
Szeptember 4.

Szeptember 18.
Október 2.

Október 16.
Október 30.

November 13.
November 27.
December 11.

Lapszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

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

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

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Újév. Fogadalmak. 
Ön mit fogadott meg?

Tesz azért, hogy újra 
jól érezze magát a testében?

Több idõt szán Önmagára?

VVíízzsszziinntteess::  11.. A gerinc alkotórésze. 22.. A folyamatosan ránk nehezedõ feszültség. 33.. A keringési rend-
szer része 44.. Csontjainkat kapcsolja össze, sokrétû mozgást tesz lehetõvé. 55.. Szanszkrit eredetû szó,
életerõ, energia. 66.. A fogak és csontok egészséges fejlõdése szempontjából nélkülözhetetlen elem.
77.. Az elsõ nyakcsigolya neve. 88.. A csigolyatestek között található. 99.. Hernia 1100.. Felborulását testünk
tünetekkel jelzi. 1111.. Szervezetünk számára fontos energiaforrás. 1122.. Hatására mozgékonyságunk is fo-
kozódik. 1133.. A központi idegrendszer része.

AA  ffiittttsséégg  kkuullccssáátt  rreejjttii  ffeejjttöörrõõnnkk..  HHaa  mmeeggffeejjtteettttee,,  õõrriizzzzee  mmeegg,,
mmeerrtt  hhaa  22001133..  ffeebbrruuáárr  88--iigg  mmaaggáávvaall  hhoozzzzaa,,  mmeeggaajjáánnddéékkoozzzzuukk..
További fontos részleteket talál honlapunkon: www.fitttorna.hu

Elérhetõségeink: 
Fitt Torna Stúdió, 1015 Budapest, Batthyány u. 23., I. em. 6.  
Telefon: 0620-465-6033, www.facebook.com/fitttorna

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma közérdekü ügyekben: 06-80-204-275
Internet: www.budavar.hu
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