
A képviselõ-testület március 29-én tartotta leg-
utóbbi ülését, melynek keretében elfogadták a
Budavári Önkormányzat 2007-2010. évekre szóló
gazdasági programját, és rendeletet alkottak az
adósságkezelési szolgáltatásról. A kerületi rendõr-
kapitány beszámolóját a képviselõk egyöntetû elis-
merés mellett, ellenszavazat nélkül hagyták jóvá.

A március végi testületi ülés elsõ napirendi témá-
jaként dr. Kesztyûs Rudolf ezredes, a kerületi
rendõrkapitányság vezetõje számolt be az általa
vezetett szervezet 2006. évi munkájáról. A kapi-
tányságvezetõ a tájékoztatójában rámutatott arra,
hogy a turizmussal összefüggésben a kerületi
rendõrségnek sok többletfeladata van, örömteli
ugyanakkor, hogy komoly bûncselekmény tavaly
egyáltalán nem történt külföldiek sérelmére. A
bûnügyek száma összességében csökkent, külö-
nösen a gépkocsi-lopások, illetve a lakásbetöré-
sek terén érzékelhetõ jelentõs javulás. A nyomo-

zás eredményessége szintén javult, nõtt az elfogá-
sok, szabálysértési feljelentések száma. A rendõri
állomány tisztességes munkáját jellemzi, hogy
korrupciós ügy 2003 óta egyáltalán nem fordult
elõ; a feladatok ellátása szempontjából ugyanak-
kor komoly problémát jelent a nagy arányú lét-
számhiány. Kesztyûs Rudolf a legfontosabb célok
között említette a munkaerõhiány csökkentését,
emellett a felderítõ munka hatékonysága további
fokozásának, illetve a lakosság szubjektív bizton-
ságérzetének növelésének szükségességérõl is
szólt.

Vecsey András az önkormányzat közbiztonsági
tanácsnokaként méltatta a kapitányság mûködé-
sének eredményességét. Megemlítette, hogy a ke-

rületi rendõrök kiválóan együttmûködnek a pol-
gárõrséggel, helyi intézményekkel, civil szerveze-
tekkel és az önkormányzattal – ezek képviselõi
havi rendszerességgel találkoznak egy koordiná-
ciós fórumon és átadják egymásnak tapasztalatai-
kat a közbiztonságot érintõ témákban. A közbiz-
tonsági tanácsnok sajnálatosnak nevezte, hogy az
I. kerületi kapitányság a többletfeladatok ellenére
nem élvez kiemelt státuszt, s azt is nehezményez-
te, hogy a fõváros elhanyagolja az általa fenntar-
tott közterületeket, melyek emiatt bûnügyi szem-
pontból fertõzöttebbek.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester kiemel-
te: az önkormányzat pénzbeli juttatásokkal, illet-
ve eszköztámogatással is segíti a rendõrség mun-

káját. A kerület hozzájárulásával épült ki és mû-
ködik a térfigyelõ kamerák rendszere, emellett
több, járõrözésre alkalmas jármû beszerzését is fi-
nanszírozta az önkormányzat. A polgármester el-
ismerõen szólt arról, hogy a rendõrök határozot-
tan fellépnek a graffitizõkkel szemben, s ezáltal
sok károkozó firkálót sikerült elriasztani a kerü-
letbõl.

Az önkormányzat képviselõi hozzászólásaik-
ban  pozitívan nyilatkoztak  a kerületi rendõrka-
pitányság  tevékenységérõl. A pozitív véleménye-
ket a szavazatok is tükrözték: a képviselõ-testület
24 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fo-
gadta el a kapitányságvezetõ beszámolóját.

(Folytatás a 3. oldalon)

Több száz fõnyi emlékezõ elõtt került sor a Szabó Ilonka utcában már-
cius 21-én délután Mansfeld Péter szobrának leleplezésére.  Az alkotó,
Melocco Miklós szobrászmûvész az ötvenhatos forradalom ötvenedik
évfordulójára, az emlékév alkalmával készítette a mûvet, kompozíció-
ja a mélybe zuhanó fiú alakjával állít emléket a forradalomnak. Az
emlékmûvet Mansfeld Péter halálának negyvennyolcadik évfordulóján
állíttatta a Budavári Önkormányzat, az 1959. március 21-én kivégzett
ifjú forradalmár tiszteletére.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester megnyitó beszédében Mansfeld
Péterrõl, mint a huszadik század legfiatalabb hõsérõl emlékezett meg:
„Azért jöttünk ma össze, hogy emlékezzünk, kaput nyissunk a múltra,
hogy az üldözõi elõl menekülõ Mansfeld Péter végre oltalmat találjon
a jelenben, és otthona legyen a szabad Magyarországon, hazájában,
amiért életét áldozta. … A legendák halhatatlanok. Jelet hagynak ma-
guk után az életükkel, olyan jelet, ami maradandóbb a márványnál, a
gránitnál. Jelképei lesznek mindannak, amiért küzdöttek, és a kornak
amelyben éltek. Sorsukban milliók vágyai, törekvései, sikerei és kudar-
cai sûrûsödnek össze, harcuk mindannyiunk harca, ha õket nézzük,
magunkat látjuk.” 

Ahogy a polgármester fogalmazott: különös szertartás egy ilyen em-
lékmû-avatás, „mintha a teremtés nagyszerûségébõl részesülnénk, ab-
ból, ami a szobrász kezét vezeti, amikor mozdulataival életet visz az élet-
telen kõbe. A téma megtalálásával, megformálásával még nincs kész a
mû. Akkor lesz kész, amikor helyére kerül, életünk részévé válik, ami-
kor idõrõl-idõre összegyûlünk körülötte és hagyjuk, hogy szóljon hoz-
zánk. Egy jó szobor a lélekhez talál utat, a szívnek súgja meg üzenetét.
A halhatatlan Mansfeld Péter szobra a maga hallhatatlan szavaival azt
mondja nekünk: az égbõl szálltam le a földre, de nem bukott angyal-
ként, hanem emberként, akár ha hullócsillag lennék, hogy utat mutas-
sak nektek”. 

Az ünnepségen Ékes Ilona, a Magyar Asszonyok Érdekszövetség-
ének vezetõje elmondta: nagy örömmel vállalkoztak arra, hogy a szo-
borállítást és az anyagi fedezet megteremtésére vonatkozó társadalmi
gyûjtést kezdeményezzék. Mint nõk, asszonyok és anyák fontosnak
tartják, hogy egy ilyen hõsnek, mint Mansfeld Péter, legyen – s a
Várban legyen – emléke és mintát adjon a magyar ifjaknak, hogyan
kell hazájukat szeretni és hogyan kell akár az életüket is adni érte. 

M. Kiss Sándor történész avatóbeszédében párhuzamot vont az if-
jan kivégzett hõs és ma is élõ egykori kortársai között, feltéve a kérdést,
hogy Mansfeld Péter erkölcsi tartása vajon korunkra is jellemzõ-e?
Történészi részletességgel szólt a fiúról, aki alig tizenöt és fél évesen lett
része a történelemnek azzal, hogy 1956 októberében – õ, akit kölyök-
ként a nyúltenyésztés, a foci, a cselgáncs és az autók érdekeltek – egy-
szer csak a Széna téren találta magát, ahol a legendás Szabó bácsi pa-
rancsnoksága alatt belecsöppent a forradalomba. Bizalmas feladato-
kat kapott, gépkocsis összekötõ lett. A forradalom utáni megtorlás a
családját is érintette, sógorát, a tanár Virág Jánost börtönbüntetésre
ítélték. Mansfeld elhatározott szándéka volt, hogy õt és a forradalom
legendás katonáját, Malétert Pált kiszabadítja. Maléterben az új sza-
badságharc vezérét látta, akivel együtt dicsõséggel harcolhat Kádár és
a szovjetek ellen. S végül a szörnyû befejezés: 1958. februárjában letar-
tóztatták és elsõ fokon életfogytiglani börtönre ítélték, amelyet késõbb
halálbüntetésre változtattak. M. Kiss Sándor így fogalmazta meg erköl-
csi kötelességünket: „Legyünk büszkék arra, hogy kortársai lehettünk,

és köszönjük meg a szobor alkotójának, hogy annak emberi lényegét,
a kétségbeesett bátorságot és hitet hozta hozzánk közelebb. Volt ebben
a fiúban valami, ami nagyon kevesekben összegzõdik: bátorság, önfel-
áldozás és hûség. Mansfeld Péter egy volt közülünk, olyan volt, mint
mi. Mi is tudnánk olyanok lenni, mint õ volt?”

A szobor alkotója, Melocco Miklós beszédében szembeszállt azzal a
cenzori véleménnyel, amely szerint Mansfeld Péter köztörvényes bû-
nözõ volt. A mûvész szavai szerint Magyarországon ma szólásszabadság
van és cenzúra. Ez a cenzúra nem engedte, hogy a dombormûvön meg-
jelenjen Mansfeld Péter története is. Reményei szerint azonban ké-
sõbb sor kerül erre, mert mint mondta: „egy ilyen kép oktat is, és ki is
kéri magának az ocsmány kor pillanatnyi véleményét. Nem tudom el-
képzelni, hogy az ilyen ember sorsa milyen lett volna, mert mindig
csak a végeredményt látjuk. Mintha arra lett volna teremtve, hogy rö-
vid, fénylõ pályát fusson be, aminek csakis erõszakos halál lehet a vé-
ge. Ezért késõbb fel lesz írva a mûre, hogy hullócsillag.”

Garamszegi Erika
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Segítség az adósoknak
Legutóbbi ülésén a Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete
rendeletet fogadott el az adósságkezelési szolgáltatás mûködte-
tésérõl, mely az adósságcsapdába került, rászoruló családoknak
nyújt támogatást.  

22 Ellenõrzik az egészségbiztosítási jogviszonyt
Április 1-tõl lépett életbe az a jogszabály, amely szerint minden
egészségügyi szolgáltatónak ellenõrizni kell, hogy a nála megjele-
nõ betegnek van-e jogviszonya. Az egészségbiztosítási jogviszony-
ról az OEP tájékoztatja az olvasókat.

4 Sebõ Ferenc hatvan éves
A hazai népzenei és táncházmozgalom egyik elindítója 1996 óta a
Magyar Állami Népi Együttes mûvészeti vezetõje, 2002-tõl a Ha-
gyományok Háza szakmai igazgatója. Születésnapja alkalmából
pályájáról kérdeztük.
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Szobrot avattak Mansfeld Péter emlékére

1956 hullócsillaga

A képviselõ-testületi ülésen történt

Megemlékezések 
a Költészet napján

Tisztelettel meghívjuk a kerület lakóit 
április 11-én a Költészet napján tartandó 

ünnepi megemlékezéseinkre.
Programok:

11.00 órakor megemlékezés 
és koszorúzás Márai Sándor szobránál 

a Mikó utca 2. számú ház elõtt.
Emlékezõ beszédet mond: 
Skultéty Csaba publicista.

17.30 órakor kerül sor a T-COM 
székházban 

(volt MATÁV székház)
a Márai Sándor életérõl készült film, 

Az emigráns bemutatójára. 
A filmvetítés után a rendezõvel, 

Dárdai Istvánnal és a fõszereplõvel, 
Bács Ferenccel beszélget 

Szakály Sándor irodalomtörténész.
A filmvetítés ingyenes. 

Mindenkit szeretettel várunk.
Budavári Önkormányzat 

„Ez volt a legjelentõsebb hangverseny Magyarországon, 
Mert a nagyok legnagyobbja tartotta: Beethoven…”

(Budai Theatrum, 1800. május 7.)

Beethoven 
emlékkoncert

A Budavári Önkormányzat hagyományai 
szerint ünnepi hangversennyel emlékezik 

arra a nevezetes eseményre, amikor 
1800. május 7-én Ludwig van Beethoven

koncertet adott a budai Várban. 
Az emlékkoncert 2007. május 7-én 19.30 
órakor lesz a Nemzeti Táncszínházban

(I. Színház u. 1-3.)
Mûsoron: 

Beethoven: Kreutzer-szonáta, 
Mozart: D-dúr szonáta, Schubert: g-moll szonáta.

Elõadók: 
Hegedû: Kelemen Barnabás, 
Fortepiano: Yuri Martinov.

Jegyek válthatók az ismert jegyirodákban 
és a Nemzeti Táncszínházban (telefon: 201-4407).

Sediánszky János alpolgármester és dr. Nagy Gábor Tamás polgármester leplezte le az
emlékmûvet a Szabó Ilonka utcában



A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 
Képviselõ-testületének 5/2007. (III.30.) Kt. rendelete 

az adósságkezelési szolgáltatásról
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee  aa  hheellyyii
öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt  11999900..  LLXXVV..  ttöörrvvéénnyy  1166..  §§  ((11))
bbeekkeezzddéésséébbeenn,,  vvaallaammiinntt  aa  sszzoocciiáálliiss  iiggaazzggaattáássrróóll  ééss  sszzoocciiáálliiss  eellllááttáássookkrróóll
sszzóóllóó,,  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt  11999933..  éévvii  IIIIII..  ttöörrvvéénnyy  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  SSzzttvv..))  11..
§§  ((22))  bbeekk..,,  1100..  §§  ((11))  bbeekk..,,  2266..  §§--aa,,  3322..  §§  ((33))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  bbiizzttoossííttootttt  jjooggkköörr--
éébbeenn  eelljjáárrvvaa  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa..  

Általános rendelkezések

AA  rreennddeelleett  ccéélljjaa
11..  §§

(1) E rendelet célja a szociálisan hátrányos helyzetbe került személyek, csalá-
dok lakhatással kapcsolatos adósságterheinek enyhítése és a folyamatos fize-
tési kötelezettségek teljesítéséhez való hozzásegítés. 

(2) A jogosult részére – az e rendeletben meghatározottak szerinti adós-
ságkezelési szolgáltatás keretében – adósságcsökkentési támogatás nyújt-
ható.

(3) Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendõ
szociális támogatásnak minõsül, melyet a Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat a szociális ellátórendszere keretében nyújt. 

(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. és az egyes
pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.
(III.27.) Korm. rendelet, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátá-
sok igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes sza-
bályiról szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak. 

AA  rreennddeelleett  hhaattáállyyaa
22..  §§  

(1) A rendelet hatálya a Sztv. 3. § (1) bekezdése szerint azon jogosultra terjed
ki, aki a Budapest Fõváros I. kerület közigazgatási területén bejelentett lakó-
hellyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és aki az
általa életvitelszerûen lakott lakásnak a tulajdonosa, haszonélvezõje, bérlõje
vagy ezeknek hozzátartozója, amennyiben õ az adós. 

(2) A rendelet területi hatálya a Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat közigazgatási területén elhelyezkedõ ingatlanokra terjed ki. 

(3) A rendelet meghatározza az adósságkezelési szolgáltatás keretében
nyújtható adósságcsökkentési támogatás megállapításának szabályait, jogo-
sultsági feltételeit. 

(4) A rendeletben foglaltakat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgálta-
tás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályaival együtt kell
alkalmazni. 

HHaattáásskköörrii  sszzaabbáállyyookk
33..  §§

(1) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete gyakorolja. 
(2) Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az adósságcsökkentési támogatás-
sal kapcsolatos hatásköröket a Polgármesterre ruházza át. 

AAzz  eellllááttááss  mmeeggáállllaappííttáássáánnaakk  áállttaalláánnooss  sszzaabbáállyyaaii
44..  §§

(1) A rendelet alkalmazásában: a jövedelem, a vagyon, a család, a közeli hoz-
zátartozó, az egyedülélõ, a háztartás, a rendszeres pénzellátás, a keresõtevé-
kenység, az aktív korú, az egyedülálló, tartósan beteg fogalmára nézve az
Sztv. szabályai az irányadóak.

(2) Ahol a rendelet jövedelmet említ, a nevelési ellátást, az árvaellátást és
a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell
figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

(3) A rendelet alkalmazása során adósságnak minõsül:
a) a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás (vezetékes

gáz-, áram-, távhõ-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, valamint szemét-
szállítási, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fû-
tés díjtartozás),

b) közös költség-hátralék,
c) a lakbérhátralék,
d) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerzõdésbõl fennálló hátralék.

55..  §§
(1) A rendelet alkalmazása során elismert minimális lakásnagyság az életvi-
telszerûen együttlakó személyek számától függõen megegyezik a 4/1994.
(III. 17.) Kt. sz. rendelet 3. számú mellékletével. 

(2) A rendelet alkalmazása során elismert lakásminõség: összkomfortos,
komfortos, félkomfortos, komfort nélküli és szükséglakás. 

(3) A lakószobák és a lakásminõség meghatározására a lakások és helyisé-
gek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény értelmezõ rendelkezései az irányadóak. 

66..  §§
A hitellel terhelt ingatlan forgalmi érték megállapításának módja: hivatalos
megkeresésre a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Igazgatóság Adócsoportja a
helyben szokásos ingatlanárak figyelembevételével adó- és értékbizonyít-
ványt állít ki. 

EElljjáárráássii  rreennddeellkkeezzéésseekk
77..  §§

(1) Az adósságcsökkentési támogatás igénylésére irányuló eljárást megelõzi
az adósságkezelési tanácsadás, amely az adósságkezelési tanácsadást végzõ
szervezetnél a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálatánál (a továbbiakban Családsegítõ Szolgálat) 1012
Budapest, Attila út 89. szám alatt mûködik. 

(2) Az adósságkezelési szolgáltatásban való részvétel feltétele az adósság-
kezelési tanácsadóval (a továbbiakban: tanácsadóval) való elõzetes együtt-
mûködés, melynek idõtartama legfeljebb három hónap. Az együttmûködés
tartamát az adós és a tanácsadó között létrejövõ írásbeli megállapodás (a to-
vábbiakban: elõzetes együttmûködési megállapodás) határozza meg a 15. § -
18. § alapján. 

(3) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet év közben folyamato-
san lehet benyújtani a Családsegítõ Szolgálatnál.

88..  §§
(1) Az adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. szá-
mú függelék szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

(2) A kérelemhez az alábbiakat kell csatolni:
a) a kérelmezõ és a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelõzõ

három hónapban szerzett havi nettó átlag jövedelmérõl tett nyilatkozatot;
b) a hitelezõ által kiállított iratot az adósság jogcímérõl és összegérõl, vagy

a közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának tényérõl;

c) a kérelmezõ és a háztartás tagjainak vagyoni viszonyairól a 2. számú füg-
gelék szerint vagyonnyilatkozatot;

d) az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelmezõ adósságkezelési
szolgáltatásba történõ bevonására, és igazolását arról, hogy a 7. § (2) bekez-
désében elõírt együttmûködési kötelezettségét teljesítette.

(3) Jövedelem, illetõleg rendszeres pénzellátás esetében irányadó idõszak
a kérelem benyújtását megelõzõ három hónap. Egyéb – nem rendszeres – jö-
vedelmeknél az elõzõ évi adóbevallás alapján az állami adóhatóság illetékes
igazgatósága által kiadott jövedelemigazolást, és a kérelem benyújtása idõ-
pontjáig terjedõen a tárgyévi jövedelemrõl tett nyilatkozatot kell a kérelem-
hez csatolni. Társadalombiztosítási, illetve rendszeres pénzellátások igazolá-
sára az igénylés benyújtását megelõzõ hónap utalási szelvényét, ennek hiá-
nyában az utolsó havi bankszámla kivonatot kell benyújtani. 

(4) Annak igazolására, hogy gyermekét a szülõ egyedül neveli, illetve gyer-
mektartásdíjban részesül, bontóperi ítélet, apai elismerõ nyilatkozat, a gyer-
mek családi jogállását rendezõ határozat, gyermektartásdíj megállapításáról
szóló jogerõs bírói végzés vagy az ez irányú bírósági eljárás megindításáról
szóló okirat szolgál.

(5) A kérelem elbírálásához a Családsegítõ Szolgálat adósságkezelési ta-
nácsadója környezettanulmányt köteles készíteni. 

(6) A Családsegítõ Szolgálat a kérelmet megvizsgálja és amennyiben a 18.
§-ban foglaltak teljesülnek, javaslatával és az együttmûködési megállapodás-
sal együtt továbbítja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal Népjóléti Irodája részére. 

(7) Az adósságcsökkentési támogatás megállapításáról rendelkezõ hatá-
rozatban kell egyidejûleg rendelkezni az Sztv. 38. § (1) bek. b) pontja szerinti
lakásfenntartási támogatásról. 

AA  ppéénnzzeellllááttáássookk  ffoollyyóóssííttáássaa
99..  §§

(1) A kérelmezõt a havi rendszerességgel járó adósságcsökkentési támoga-
tás, valamint az Sztv. 38. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti lakásfenn-
tartási támogatás a támogatásról rendelkezõ határozatban megjelölt idõ-
ponttól illeti meg azzal, hogy a jogosultság kezdõ hónapjában a havi támoga-
tás teljes összegét kell folyósítani. 

(2) A nem havi rendszerességgel adott lakásfenntartási támogatást és
adósságcsökkentési támogatást a jogosultnak a lakásfenntartás kiadásokkal,
illetve az adósságtörlesztéssel kapcsolatos fizetési kötelezettsége felmerülé-
sének idõpontjában kell folyósítani. 

(3) Az adósságcsökkentési támogatás folyósítása utólag, minden hónap
15. napjáig történik az adósságkövetelés jogosultja felé, az adós vállalásának
és teljesítésének arányában. 

Adósságkezelési szolgáltatás

AA  jjooggoossuullttssáágg  ffeellttéétteelleeii
1100..  §§

Az önkormányzat lakhatást segítõ adósságkezelési szolgáltatásban részesít-
heti azt a személyt vagy családot

a) akinek
aa) az adóssága meghaladja az 50.000 forintot, és akinek a (2) bekezdés-

ben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat
havi, vagy

ab) közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
b) akinek a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
ba) egy lakásban élõ több személynél 200 %-át, 
bb) egyedül élõ esetén annak 250 %-át, 
bc) gyermekét egyedül nevelõ szülõ esetében 300 %-át, valamint
c) aki az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott minimális lakásnagyságot és mi-

nõséget meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és
az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás külön-
bözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való
részvételt, valamint a támogatási kérelem elbírálását megelõzõen eleget tesz
a Családsegítõ Szolgálattal kötött elõzetes együttmûködési megállapodás-
ban vállalt kötelezettségeinek. 

1111..  §§
(1) A 10. § alkalmazása során az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adós-
ság típusai:

a) vezetékes gázdíjtartozás,
b) áramdíjtartozás,
c) távhõ-szolgáltatási díjtartozás,
d) víz- és csatornahasználati díjtartozás,
e) szemétszállítási díjtartozás, 
f)  központi fûtési díjtartozás,
g) lakbérhátralék
h) közös költség hátralék
i) hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerzõdésbõl fennálló hátralék.
(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe

bevont adósság 75 %-át, és összege legfeljebb 200.000 Ft, az Sztv. 55. § (6)
bekezdése szerinti esetben legfeljebb 400.000,-Ft lehet. 

1122..  §§
(1) A támogatás az adós vállalásától függõen egy összegben vagy havi részle-
tekben nyújtható. Részletekben történõ vállalás esetén legfeljebb 18 hónap,
amely indokolt esetben egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható.

(2) Ha a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerzõdésbõl fennálló hát-
ralék szerinti adósság az (1) bekezdés szerinti idõtartam alatt nem kezelhetõ,
az adósságkezelési szolgáltatás idõtartama legalább 24, de legfeljebb 60 hó-
nap, amennyiben

a) az adósság összege meghaladja a 200.000,-Ft-ot, 
b) a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50

%-át, és 
c) az adós hozzájárul az adósságkezelés idõtartamára a támogatás össze-

gét biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak in-
gatlanára történõ bejegyzéséhez, illetõleg feljegyzéséhez. 

(3) Az adósságcsökkentési támogatás igénybevételéhez a kérelmezõnek
önrészt kell fizetnie, amelynek mértéke az adósságkezelési eljárásba bevont
tartozás legalább 25 %-a. 

(4) A 10. § c) pontjában meghatározott különbözet megfizetésérõl az
adósságcsökkentési támogatásról szóló jogerõs határozat birtokában kell az
adósnak a hitelezõvel szerzõdést kötni.

1133..  §§
(1) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak ál-
lapítható meg, függetlenül a lakásban élõ személyek és háztartások számától.

(2) Ha a kérelmezõ egyidejûleg többfajta adósság kezelését kéri, az adós-
ságcsökkentési támogatást a kezelt adósságok arányának figyelembevételé-
vel kell meghatározni.

(3) Amennyiben a kezelendõ adósságok együttes összege meghaladja a
200.000,-Ft-ot, akkor az önkormányzat ahhoz az adósságtípushoz nyújt tá-
mogatást, amelyik leginkább veszélyezteti az adós lakhatási feltételeit.

(4) A megítélt adósságcsökkentési támogatást az önkormányzat az adós-
ságkövetelés jogosultjának folyósítja.

(5) Azon család vagy személy, aki adósságkezelési szolgáltatásban része-
sült és az adott adósságtípus teljes összege kiegyenlítésre került a szolgálta-
tó felé, ugyanazon adósságtípusra vonatkozóan adósságkezelési szolgálta-
tásban a kiegyenlítést követõ 12 hónapon belül ismételten nem részesülhet. 

AA  sszzoollggáállttaattááss  ffoorrmmááii
1144..  §§

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

mély részére a szolgáltatás idõtartama alatt az Sztv. 38. § (5) bekezdés sze-
rinti lakásfenntartási támogatást nyújt. Az e jogcímen lakásfenntartási támo-
gatásban részesülõ személy egyidejûleg normatív lakásfenntartási támoga-
tásra nem jogosult. 

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

AAddóóssssáággkkeezzeellééssii  ttaannááccssaaddááss
1155..  §§

(1) Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott adósságkezelési ta-
nácsadási feladatait a Családsegítõ Szolgálat útján látja el. 

(2) Az adósságkezelési tanácsadás keretében a tanácsadó
a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeirõl,
b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálko-

dását, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz az
adósságkezelési szolgáltatásba történõ bevonásra,

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

zetes együttmûködési megállapodás megkötését követõen,
e) az adósság rendezésének feltételeirõl az adóssal adósságkezelési meg-

állapodást köt, 
f) az adósságkezelés idõtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és leg-

alább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kí-
séri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, és a megálla-
podás bármely rendelkezésének megszegését köteles 15 napon belül jelezni
a Polgármester részére,

g) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vo-
natkozó döntés módosítását.

EEggyyüüttttmmûûkkööddééssii  kköötteelleezzeettttsséégg
1166..  §§

(1) Az adósságkezelési szolgáltatás idõtartama alatt az adós együttmûködik
az adósságkezelési tanácsadóval. 

(2) Az együttmûködés során az adós köteles
a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó

általi megismeréséhez és nyilvántartásához,
b) aktívan közremûködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában,
c) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni

és tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról.

1177..  §§  
(1) Az adósságcsökkentési támogatás megállapításának feltétele az adós és a
Családsegítõ Szolgálat között létrejövõ írásbeli elõzetes együttmûködési
megállapodás megkötése. A részvétel feltételeit az írásbeli megállapodás tar-
talmazza. 

(2) Az együttmûködési megállapodás az adósságkezelés idõtartamára
szóló olyan írásos megegyezési forma, amelyben a felek jogait valamint köte-
lezettségeit rögzítik. 

(3) Az együttmûködési megállapodásban a felek rögzítik különösen: 
a) az adósságcsökkentési támogatás igénybevételhez szükséges együtt-

mûködés idejét;
b) az adós által fizetendõ önrész mértékét, a fizetés ütemezését. 
(4) Abban az esetben, ha az adós a 7. § (2) bekezdés szerinti megállapodás-

ban foglaltaknak nem tesz eleget, a Családsegítõ Szolgálat legalább egy eset-
ben felszólítja a vállalt kötelezettség teljesítésére. 

(5) Amennyiben az adós a felszólítás ellenére sem tesz eleget a megállapo-
dásban foglaltaknak, az együttmûködési megállapodást a Családsegítõ
Szolgálat a felszólítás átvételét követõ 30 napon belül felbontja. 

1188..  §§  
(1) Ha az adós eleget tesz az elõzetes együttmûködési megállapodásban fog-
laltaknak, az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó kérelmét az
együttmûködési megállapodással együtt a Családsegítõ Szolgálat vezetõje
javaslatával ellátva továbbítják a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodája részére. 

(2) Nem részesülhet adósságcsökkentési támogatásban, aki:
a) önkényes lakásfoglaló,
b) az adóssággal érintett lakóingatlant részben, vagy egészben bérletbe, al-

bérletbe adja ki, nem lakás célra használja vagy egyébként nem saját lakha-
tásának biztosítására hasznosítja,

c) az igénylõ és háztartásában élõk az Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában
meg-határozott nagyságú vagyonnal rendelkezik. 

AAzz  aaddóóssssáággkkeezzeellééssii  sszzoollggáállttaattááss  mmeeggsszzüünntteettééssee,,  jjooggkköövveettkkeezzmméénnyyeekk
1199..  §§

(1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett
összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult: 

a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy
b) az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, ille-

tõleg
c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének idõtartama alatt a la-

kásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hó-
napig nem tesz eleget.

(2) Az adósságcsökkentési támogatás (1) bekezdésben foglaltak szerinti
megszüntetésétõl számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható
meg. 

(3) Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetését legfeljebb olyan ösz-
szegû részletekben lehet elrendelni, mint amilyen összegben a támogatást fo-
lyósították.

ZZáárróó  rreennddeellkkeezzééss
E rendelet 2007. május 1. napján lép hatályba. 

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

Önkormányzati rendelet az adósságkezelési támogatásról
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(Folytatás az 1. oldalról) 

Gazdasági program 2010-ig

A törvényi elõírásokkal összhangban az önkor-
mányzat elkészíttette a 2007-2010-ig terjedõ idõ-
szakra gazdasági programját. Ez a program nem
számokat, hanem elveket és irányokat jelöl meg a
következõ választásokig. 

Az arányaiban folyamatosan csökkenõ állami
forrásokat saját bevételekkel, illetve lehetõség
szerint pályázati forrásokkal kell kompenzálni,
mivel a racionalizálási döntések ellenére a ki-
adásokat egyik évrõl a másikra nem lehet drasz-
tikusan csökkenteni. 

Nincs lehetõség a helyi adók vonatkozásában
új adónemek bevezetésére, illetve jelentõsebb
adóemelésre – ehelyett például a meglévõ épít-
ményadó alanyainak felkutatását célozza meg a
bevételek növelése érdekében. Hangsúlyos
elem, hogy nem támogatja a mûködési költsé-
gek vagyonértékesítéssel történõ pótlását, az ön-
kormányzati vagyon felélését. (A gazdasági prog-
ram fontosabb elemeit következö lapszámunkban
ismertetjük.)

Vecsey András képviselõ (Fidesz-KDNP) a gaz-
dasági program kapcsán elmondta: az önkor-
mányzatnak az elkövetkezõ években arra kell tö-
rekednie, hogy túlélje a kormány következetlen
gazdasági intézkedéseit. A program részleteit ille-
tõen örömtelinek nevezte, hogy abban szerepel a
Czakó utcai sportközpont további fejlesztésének
terve, illetve hogy az önkormányzat nem számol a
bevételi oldalon a tabáni nagyrendezvényekkel,
melyekkel korábban sok problémájuk volt az itt
élõknek.

Apagyi Barnabás (Fidesz-KDNP) hangsúlyoz-
ta: a program erénye, hogy  a stabilitásra törek-
szik, és a vagyonértékesítést nem tekinti a mûkö-
dési kiadások lehetséges fedezetének. Hozzátette
viszont, hogy a tervezetben szereplõ önkormány-
zati feladatok közé a közlekedésfejlesztést is be
kellene emelni.

Gecse Gábor (SZDSZ) úgy vélte, hogy a prog-
ram nem veszi figyelembe a kerület demográfiai
helyzetének alakulását, emellett hiányzik a va-
gyongazdálkodás koncepciója, és nem részletezi a
lehetséges pályázati forrásokat.

Iványi Tibor (MSZP) megjegyezte, hogy a közel-
jövõben esetleg egy új óvoda kialakításának gon-
dolatával is foglalkozni kell, mert szerinte jelen-
leg maximálisan kihasználtak az óvodai férõhe-
lyek, ami miatt gyakorlatilag nincs szabad óvoda-
választási lehetõség. Az önkormányzati lakások
bére kapcsán a szocialista politikus kifejtette: a
lakbérek mértékét a valós költségekhez kellene
igazítani, ennél alacsonyabb összeget csak a szoci-
álisan rászorulóknak kellene biztosítani.

Rotyis József (MSZP) a program egészét bírálta,
mert szerinte az nem mutatja be, hogy gazdasági
téren honnan hová, milyen úton szeretne eljutni
az önkormányzat. A külsõ befolyásoló tényezõ-
ket nem tárja fel alaposan, nem ad megoldási ja-
vaslatokat és nem ajánl alternatívát az iparûzési
adó kiváltására. 

Dióslaki Ferenc (SZDSZ) szerint az önkor-

mányzat átadhatná a fõvárosnak egyes kerületi
gimnáziumok mûködtetését.

A Polgármesteri Hivatal pénzügyi igazgatója,
dr. Lukácsné Gulai Anna az egyes kritikákra rea-
gálva kifejtette: a demográfiai adatokat, ahogy
minden tervezésnél, most is figyelembe vették. A
programból kiderül, hogy „honnan hová” szeret-
ne eljutni az önkormányzat. Az óvodák kapcsán
elhangzott: van elég hely a kerületi gyerekek szá-
mára, meg tudnak felelni az ellátási kötelezettsé-
güknek, új óvoda építésére nincs szükség. A kerü-
let nagy múltú, méltán híres középiskoláinak sor-
sa minden bizonnyal megpecsételõdne, ha a fõ-
városhoz kerülnének, hiszen a fõváros éppen az
intézmények összevonásától vagy megszüntetésé-
tõl remél jelentõs költségmegtakarítást. Átadott
középiskoláink minden bizonnyal hamarosan el-
sorvadnának. Ráadásul a törvény szerint a fõvá-
ros csak a négy osztályos gimnáziumokat köteles

átvenni, tehát a kerületi gimnáziumokat elõbb át
kellene alakítani. A pénzügyi igazgató az iparûzé-
si adóval kapcsolatos kérdésre válaszolva el-
mondta, hogy nem tartozik az önkormányzatok
kompetenciájába; a kormány feladata, hogy ki-
dolgozza, milyen központi adónemmel lehet he-
lyettesíteni az esetleg megszûnõ iparûzési adót.

Ami a konkrétumok iránti igényeket illeti,
ezekre dr. Nagy Gábor Tamás polgármester úgy
reagált, hogy a külsõ körülmények jelenleg igen-
csak bizonytalanok. A központi finanszírozások-
kal és a forrásmegosztással kapcsolatos állandó
bizonytalanságok, illetve a gazdasági környezet
változásai miatt egyáltalán nem lehet évekkel
elõre pontos adatokkal kalkulálni. A lakbérek-
kel kapcsolatos javaslat kapcsán a polgármester
kifejtette: piaci típusú lakbérekben az önkor-
mányzat egyáltalán nem gondolkodik, legfeljebb
a lakbérek valorizálását, inflációkövetését tûzhe-
tik ki célul. 

Dr. Nagy Gábor Tamás ugyanakkor támoga-
tandónak találta Apagyi Barnabás azon javasla-
tát, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztése
is szerepeljen a pályázati prioritások között.

A képviselõ-testület a szavazás során elutasítot-
ta Rotyis József kezdeményezését, hogy dolgozzák
át a már elkészült gazdasági program egészét, a
többség az eredeti elõterjesztésben szereplõ irány-
elvek mellett tette le voksát.

Segítség az adósoknak

Az önkormányzat rendeletet fogadott el az adó-
kezelési szolgáltatás mûködtetésérõl, mely az
adósság-csapdába került, rászoruló polgároknak
nyújt idõszakosan támogatást. Ennek 90%-át az
állami költségvetés biztosítja, a fennmaradó tíz
százalékra pedig az önkormányzat teremt pénz-
ügyi keretet.

Az adósságkezelési támogatást közüzemi díjtar-
tozásra (vezetékes gázdíj, áramdíj, távhõ-szolgálta-
tási díj, víz- és csatornahasználati díj, szemétszállí-
tási díj, központi fûtési díj), lakbér- és közös költ-
ség hátralékra, valamint hitelintézettel kötött la-
káscélú kölcsönszerzõdésbõl fennálló hátralékra
lehet igényelni. Az anyagi segítség mértéke az
adósságkezelésbe bevont adósság 75%-a, legfel-
jebb 200 ezer forint (kivéve a lakáshitel törlesztõ-
részletek hátraléka esetében, melynél 400 ezer fo-
rintig terjedhet a kiutalható összeg). A támogatás
folyósítása egy összegben vagy folyamatosan tör-
ténhet. Az adósságkezelési szolgáltatás idõtarta-
ma legfeljebb 18 hónap, amely egy alkalommal 6
hónappal meghosszabbítható. A lakáscélú köl-
csönök esetében – meghatározott feltételek mel-
lett – a szolgáltatás idõtartama 60 hónapig is ter-
jedhet. (Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló
rendeletet a 2. oldalon közöljük.) 

A vártnál olcsóbb lett az útfelújítás

A képviselõk szavaztak több, technikai jellegû
kérdésben: döntöttek három személy bírósági ül-
nöki kinevezésérõl, az I. kerületi Házgondnok-
sági Kft. 2007. évi üzleti tervérõl, a Habilitációs
Fejlesztési Központ intézményi fenntartó társu-
lás alapdokumentumainak módosításáról és a
társulási tanács 2006. évi beszámolójának elfoga-
dásáról. Hozzájárultak ahhoz, hogy a Kézfogás
Testvérvárosi Egyesület, valamint a Batthyány ut-
cában mûködõ Budapesti 2. számú Gépjármû-
vezetõ-képzõ Munkaközösség a ,,Budavári” elne-
vezést használhassa cégnevében.  

Ingatlankérdésekrõl döntöttek

Az önkormányzat testülete határozott arról,
hogy pályázatot írjanak ki a Kosciuszkó Tádé ut-
ca 3. szám alatti – június 30-ig a Kodolányi János
Fõiskola által bérelt – iskolaépület öt évre törté-
nõ bérbeadására, plusz öt év elõbérleti joggal. A
határozat szerint az épület minimális bérleti díja
1,5 millió Ft/hó, emellett a pályázónak saját
költségén kell az ingatlant rendeletetésszerû ál-
lapotba hozni. A képviselõk támogatták, hogy az
Úri utca 34. szám alatt található önkormányzati
tulajdonú helyiséget – mely korábban húsbolt-
ként, majd zöldségüzletként mûködött – élelmi-
szerárusítás céljára ismét bérbe adják. 

K. D.
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A képviselõ-testületi ülésen történt

Jelöljön Ön is 
díszpolgárt!
A Budavári Önkormányzat „Budavár Dísz-
polgára” kitüntetõ cím adományozásával is-
meri el azoknak a személyeknek a tevékenysé-
gét, akik kiemelkedõ érdemeket szereztek az I.
kerület hírnevének öregbítése érdekében,
munkájukkal hozzájárultak a városrész szelle-
mi, mûvészeti, tudományos, gazdasági életé-
nek gyarapodásához. 

Kérjük a kerületi polgárokat, hogy javaslata-
ikat levélben vagy faxon április 24-ig szívesked-
jenek eljuttatni a Polgármesteri Titkárságra.
Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. Fax:
458-3082.  

Moderntánc
Fesztivál
A Kispesti Munkásotthon Mûvelõdési Ház eb-
ben az esztendõben XI. alkalommal hívja talál-
kozóra és megmérettetésre a Budapesten mû-
ködõ amatõr tánccsoportokat a Budapesti
Amatõr Moderntánc Fesztivál keretében, me-
lyet május 18-20. között rendeznek meg.

A versenyre három korcsoportban várják
azokat az amatõr csoportokat, akik a modern-
tánc bármely kategóriájában szeretnék bemu-
tatni tehetségüket, tudásukat. A bemutatott
produkciókat arany-, ezüst- és bronz fokozattal
minõsítik. Jelentkezési lap kérhetõ a KMO
Mûvelõdési Háztól (Budapest, XIX. Teleki u.
50. Tel.: 282-9736 kmo@kispest.hu)

Felhívás
a Budavári Virág Benedek Díj
2007. évi díjazottainak jelölésére
Felhívjuk a kerületi választópolgárok és az I.
kerületi székhelyû, illetve tevékenységüket
részben vagy egészben az I. kerületben kifejtõ
civil szervezetek, kamarák, továbbá oktatási in-
tézményvezetõk, intézményi érdekképvisele-
tek figyelmét, hogy a Budavári Virág Benedek
Díj 2007. évi díjazottaira 2007. április 30-ig te-
hetnek javaslatot.

A Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete a díj adományozá-
sával ismeri el az I. kerületben kiemelkedõ ok-
tató-nevelõ munkát végzõ, vonzó és példaérté-
kû pedagógus egyéniségek munkáját, akik
hozzájárultak a gyermekek eredményes neve-
léséhez, az oktató-nevelõ munka megújulásá-
hoz, és legalább öt éve a Budavári Önkormány-
zat területén mûködõ oktatási - nevelési intéz-
ményekben tevékenykednek.

Várjuk az indoklást is tartalmazó írásos ja-
vaslatokat, melyeket legkésõbb 2007. április
30-ig lehet benyújtani az I. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal Jegyzõi Titkárságára (1014
Budapest, I. Kapisztrán tér 1.) Információ:
Koppányi Csabáné, telefon: 458-3058.

Tánczosné dr. Pósa Ibolya mb. jegyzõ

Ajánlásokat 
várnak
Javaslatokat kérünk az I. kerület polgárságától
a Tabánért bronz plakett kitüntetésre érde-
mes személyekre. Terveink szerint a kitüntetés
ünnepélyes keretek között kerül átadásra.

A kitüntetést azok kaphatják, akik tevékeny-
ségükkel sokat tettek a Tabán kultúrájáért,
sportjáért, mûvészetéért, építészetéért vagy el-
ismerésre méltó cselekedeteikkel öregbítették
a Tabán hírnevét.

Ezúton tisztelettel kérem a kerület polgársá-
gát, hogy tegyen javaslatot a kitüntetés váro-
mányosára, amennyiben a jelölt a fenti felté-
teleknek megfelel. Az ajánlások alapján a
döntést az erre a célra alakuló csoport hozza
meg, amely az alábbi tagokból áll: az I.
Kerületi Polgárõrség Tabáni csoportjának ve-
zetõje, a tabáni társasházak közös képviselõi-
nek képviselõje, a Tabán önkormányzati kép-
viselõje (a kitüntetés alapítója), Szent Katalin
Plébánia, a Naphegy-Tabán Környezetvédõ és
Városépítõ Egyesület, az I. kerületi kisebbsé-
gek képviselõje és az 1047 sz. Tabán cserkész-
csapat képviselõje.

Az ajánlatokat kizárólag írásban, indoklás-
sal kérem 2007. április 20-ig címemre (Vecsey
András, Budapest, Kapisztrán tér 1.) eljuttat-
ni. Az ajánlók között könyvajándékokat sorso-
lunk ki.          Vecsey András önkormányzati képviselõ

Elõadás 
a Lánchíd Körben
Április 26-án csütörtökön 17 órakor Szent
György-kultusz a Kárpát-medencében cím-
mel hallgathatnak elõadást az érdeklõdõk.
Elõadó: Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató,
MTA Néprajzi Kutatóintézet. Közremûköd-
nek: a Krónikásének Zeneiskola növendékei.
Helyszín: Litea Könyvesbolt (Budapest, I.
Hess András tér 4.) 

Az elõadást megelõzõen 16.30-kor virágot
helyezünk el a Szent György szobornál (Schu-
lek-lépcsõ). 

Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is nagy sikert
aratott az önkormányzat szervezésében megtar-
tott márciusi kerületszépítõ akció. Sokan csatla-
koztak a felhíváshoz, szerencsére az idõjárás is
kegyeibe fogadta a kerületért tenni akaró polgá-
rokat, így igazán jó hangulatban folyhatott a
munka.

A program célja, hogy a tavasz beköszöntével az
önkormányzat a lakosság bevonásával tisztítsa
meg, s frissítse fel a kerület közterületeit. Bár az
idei tél barátságosabb volt a szokásosnál, feladat
mégis bõven akadt. Elszáradt ágaktól, a felgyü-
lemlett avartól, no meg a környezettel nem törõ-
dõ járókelõk által eldobált szeméttõl kellett
megszabadítani a parkokat, tereket. 

Elsõként március 13-án a Tóth Árpád sétány
északi szakaszát tisztították meg közel egy kis
traktornyi hulladéktól a Baár-Madas Gim-
názium harminc diákjának közremûködésével.
A hónap utolsó hétvégéjéig több helyszínen foly-
tatódott a kerületszépítés: a Vízivárosban a
Corvin térrõl indulva Kálmán Tamás vezetésé-
vel a kutyások is seprût és gereblyét ragadtak,
míg a Naphegyen Horváth Orsolya képviselõ és
a nagycsaládosok szervezték meg a teendõket. 

Hamar megteltek kerti zöldhulladékkal az ön-
kormányzat jóvoltából a lakosság számára ingye-
nesen szétosztott gyûjtõzsákok is, melyeket az
FKFV Rt. külön térítési díj nélkül szállított el.
Évek óta állandó résztvevõi a takarítási akciónak
a Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédõ
Egyesület tagja, akik Vass László vezetésével a

Czakó utcai sporttelep környékének rendjére
ügyelnek, sõt tavaly õsszel cserjéket is ültettek a
területen. 

Kapcsolódva a programhoz a rendõrség, a
Máltai Szeretetszolgálat és az érintett hivatalos

szervek közremûködésével sikerült megtisztíta-
ni több, hajléktalanok által elfoglalt közterüle-
tet, ennek köszönhetõen a korábbinál rendezet-
tebb képet mutat a Bugát lépcsõ, a Csalogány ut-
ca és a Schulek lépcsõ környéke is.

Kerületszépítés és tavaszi nagytakarítás



Színházi Intézet
(Budapest, I. Krisztina krt. 57.)
„Színház és a társmûvészetek” címmel új sorozatot indít az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet. E programokkal az a célunk,
hogy kapcsolatot keressünk a különbözõ mûvészeti ágakkal (tánc,
zene, fotó, film, képzõmûvészet, báb). Továbbá, hogy a beszélgeté-
sek során a kortárs színházi tendenciákat, a színház hagyományos
kereteit feszegetõ, újító szándékú kísérleteket, a társmûvészetek
közti átjárhatóság lehetõségeit vizsgáljuk neves alkotókkal, mûvé-
szekkel. Elsõ alkalommal a „Színház és a fotó” kapcsolatáról Koncz
Zsuzsával (fotóriporter) beszélgetünk. Idõpontja: 2007. április 12-
én, csütörtökön 15 órakor.

„Rendhagyó irodalomórák” sorozatunk keretében, 2007. április
23-án, hétfõn 13.00-15.00 óra között Radnai Annamária (drama-
turg) dramaturgiai stílusgyakorlatokat tart. Téma: W. Shakespeare
drámái.

„Kortárs drámák mai magyar színpadon” III. 2007. április 24-én,
kedden 15.30-17 óra között Az arany ára címû elõadás (Bárka
Színház) alkotóit látjuk vendégül: Bereményi Gézát, Bagó Bertalant,
Varjú Olgát és Gáspár Sándort. (Meghívott színész vendégeink pró-
barendjük alakulásának függvényében tudnak jelen lenni!) A találko-
zók helyszíne: I. ker., Krisztina krt. 57. Információ: Szebényi Ágnes,
375 1184/105.m.

Várfok Galéria
A Várfok Galéria mindkét termében (Várfok u. 11. és 14) reális/irre-
ális csoportos kiállítás látható április 21-ig. 

A Várfok Galéria kiállításának apropója, a galéria által amúgy is
képviselt kortárs realizmus boncolgatása. Nyitva tartás: keddtõl-
szombatig 11-18 óráig.

Országos Mezõgazdasági Könyvtár 
és Dokumentációs Központ
(Budapest, I. Attila út 93. ) 
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk a kerület lakóit 2007. április 11-
én szerdán 18.00 órakor Almássy Mariann selyemfestményeinek és
gobelinjeinek kiállítására. 

A kiállítást megnyitja Balázs Tibor festõmûvész. Hegedûn közre-
mûködik: Perényi Eszter kiváló mûvész. 

A tárlat megtekinthetõ 2007. május 10-ig. Hétköznap: 9-18 órá-
ig, Hétvégén 10-16 óráig. Tel.: 489-4900.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
Április 24-én (kedden) 18.00 órakor: Magyar emlékek nyomában
Lengyelországban (I.) Rákóczi és kuruc emlékek Lengyelországban
(képek magyar emlékekrõl és az Egyesület emlékezetes kiállításá-
ról). Utazás Nedec várától Bukovina Tatranska-ig, a „kuruc” nevû

családokig. Köszöntõt mond: Kovács István volt krakkói konzul (Az
egyesület vetített képes beszámolója. Képek: Chikány G., Deák P. és
Messik M.). Elõadások helyszíne: Magyar Kultúra Alapítvány Szék-
háza, I. ker. Szentháromság tér 6. (Budavár terem).

Budavár Étterem 
(Budapest, I.  Donáti u. 40-42.) 
Szetlik Ferenc fényképész kiállítása tekinthetõ meg.

Mono Galéria
(Budapest, I.  Ostrom u. 29.) 
Fejõs Miklós festõmûvész és Boros Miklós szobrászmûvész „Átkelés”
címû kiállítása 2007. április 25-ig tekinthetõ meg.

Octogonart Galéria
(Budapest, I. Várfok u. 7-9.)
Szigeti Tamás: Nyugati tér címû kiállítása látható. A tárlat április 21-
ig látogatható. Nyitva: keddtõl szombatig 10-18 óráig. 

k
Nagyheti és húsvéti alkalmak a Szilágyi Dezsõ téri református
templomban

2007. április 6-án: 10.00 és 18.30  órakor: Nagypénteki ünne-
pi istentisztelet és úrvacsora

2007. április 8-án: 5.30 órakor: Húsvéthajnali áhítat a Gellért-
hegyen. (Hegyalja és Sánc utca között lévõ víztározó tetején)
Indulás a templomtól 05.00-kor. Utána közös húsvéti reggeli a
gyülekezeti teremben 7.00-kor. 

2007. április 8-án: 8.30, 10.00, 19.00 órakor: Húsvéti ünnepi
istentisztelet és úrvacsora 

2007. április 9-én: 10.00 órakor: Húsvéthétfõi ünnepi isten-
tisztelet és úrvacsora a teológia legátusának szolgálatával.
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Programok

Az egészségbiztosítási jogviszony ellenõrzése
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) tájékoztatja a lakosságot, hogy 22000077..
áápprriilliiss  11..  nnaappjjááttóóll bevezetésre kerül a jogviszonyhoz kötött egészségügyi ellátás rend-
szere.

Tájékozódásának megkönnyítése érdekében – a teljesség igénye nélkül – felsorol-
juk azokat a tipikus jogviszonyokat, amelyek fennállása esetén valaki jogosult egész-
ségügyi ellátásra. 

1. A Magyar Köztársaság területén élõ valamennyi kkiisskkoorrúú  ggyyeerrmmeekk  ((1188..  éélleettéévv--
éénneekk  bbeettööllttééssééiigg))  jjooggoossuulltt az ellátásra, ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik.

2. EEggéésszzssééggüüggyyii  sszzoollggáállttaattáássrraa  jjooggoossuullttaakk::

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogyha Önnek nincs jogviszonya, nem áll pl. munkavi-
szonyban, nem nyugdíjas és egyéb jogcímen sincs regisztrálva, akkor annak érdeké-
ben, hogy az egészségbiztosítás természetbeli ellátásaira való jogosultságát megala-
pozza aa  jjooggsszzaabbáállyy  eerreejjéénnééll  ffooggvvaa  kköötteelleess  eeggéésszzssééggüüggyyii  sszzoollggáállttaattáássii  jjáárruulléékk  ffiizzeettéésséérree
22000077..  áápprriilliiss  11..  nnaappjjááttóóll. 

E járulékfizetés alapja a minimálbér összege (jelenleg 65.500,-Ft), mértéke 9 száza-
lék. Amennyiben a települési önkormányzat polgármestere az Ön kérelmére Hatósági
Bizonyítványt állított ki az egy fõre jutó családi jövedelem összegérõl a 9 százalékos já-
rulékot ezen összeg alapján, de legalább az öregségi nyugdíjminimum összege (jelen-
leg: 27.100,-Ft) után kell megfizetni. 

A járulékfizetést a lakóhely szerint illetékes állami adóhatósághoz kell teljesíteni. A
járulékfizetést a kötelezett helyett (pl. nagykorú állásnélküli gyermek helyett a szülõ)
más személy, szerv is teljesítheti. A járulékfizetés átvállalásához szükséges az állami
adóhatóság jóváhagyása, így ezt 15 napon belül be kell jelenteni az állami adóható-
sághoz. 

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy 2007. április 1. napjától az eltartott közeli hozzá-
tartozó már nem jogosult ezen a jogcímen egészségügyi szolgáltatás igénybe vételére. 

ÁÁllttaalláánnooss  ffeellvviilláággoossííttáásstt az OEP honlapján (www.oep.hu /Ellátások Magyarországon
menüpont), illetve a megyei egészségbiztosítási pénztár telefonos ügyfélszolgálatától
kaphat.

JJooggvviisszzoonnyyaaddaattaaiitt – az okmányirodában történt elõzetes regisztráció után – aa  kkoorr--
mmáánnyyzzaattii  ppoorrttááll  üüggyyffééllkkaappuu  sszzoollggáállttaattáássáánnaakk  sseeggííttssééggéévveell  iiss  eelllleennõõrriizzhheettii (www.mo.hu
/ügyfélkapu/TAJ-szolgáltatások). 
A jogviszonyának rendezését kezdeményezheti:

- eelleekkttrroonniikkuuss  úúttoonn az ügyfélkapu TAJ-szolgáltatások menüpontján keresztül
- lleevvééllbbeenn, az OEP honlapjáról letölthetõ nyomtatvány kitöltésével és a lakóhely sze-

rint megyei egészségbiztosítási pénztárhoz (MEP) történõ beküldésével
- sszzeemmééllyyeesseenn a lakóhely szerint illetékes MEP ügyfélszolgálatán.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kormány 22000077..  ddeecceemmbbeerr  3311--iigg türelmi idõt biz-

tosít jogviszonyának tisztázására. 
Amennyiben jogosultságát a fenti határnapig nem sikerül rendeznie, úgy jövõre ve-

szélybe kerülhet az egészségügyi ellátás térítésmentes igénybevételének lehetõsége.
Országos Egészségbiztosítás Pénztár

Tájékoztató

Géher István eddig megjelent kötetei:Biztosítottak
Foglalkoztatott személyek 

Önfoglalkoztatók 

E jogviszonyok bejelentését a foglalkoztató teljesíti az állami adóhatósághoz. 

E tevékenységükrõl a bejelentést maguknak kell teljesíteniük az állami adóhatósághoz.

 Munkaviszonyban,
 Köztisztviselõ,
 Közalkalmazotti,
 Fegyveres szolgálati 
jogviszonyban állók 

 Megbízási, 
 Vállalkozási,
 Bedolgozói,
jogviszonyban állók

 Gazdasági 
társaságok tagjai 
(társas vállalkozók) 

 Egyéni vállalkozók

Munkanélküli (álláskeresési) ellátásban részesülõk 

Álláskeresési támogatásban részesülõket a munkaügyi központ (állami foglalkoz-
tatási szerv) köteles bejelenteni az állami adóhatósághoz. 

 Álláskeresési támogatás,
például: álláskeresési járadék, munkanélküli járadék, stb. 

Jogosultak

Különbözõ ellátásban részesülõ személyek 

Az ellátás folyósításának kezdetét és megszûnését az ellátást folyósító szerv köte-
les bejelenteni az OEP-nek.

A szociálisan rászorult személyt a települési önkormányzat jegyzõje, a szociális
intézményben elhelyezett személyt az intézmény vezetõje jelenti be az OEP-re.

Közép- és felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán 
tanuló/hallgató (nagykorú) 

Bejelentésére az intézmény vezetõje kötelezett az OEP felé.

 Gyed,
 Gyes, 
 Gyermek-
nevelési 
támogatás

 Munkaviszony
megszûnését
követõ 
passzív ellátás 
(pl. táppénz) 

 Ápolás díj, 
 Rendszeres
szociális segély, 

 Nyugdíjak, 
 nyugdíjszerû  

ellátások, 

 Szociálisan 
rászorultak, 
 Szociális 
intézményben
elhelyezettek

 Biztosított mezõgazdasági õstermelõk

Járulékfizetéssel szerzett jogosultság 
 Egészségügyi szolgáltatási járulékot 
fizetõ belföldi magánszemélyek
 Egészségügyi szolgáltatásra 
megállapodást kötõ külföldi személyek 

 Egyéni bejelentkezés járulék fizetésre
az állami adóhatóságnál
 Megállapodás kötési lehetõség 
a lakóhely (tartózkodási hely) szerinti
megyei egészségbiztosítási pénztárnál

Egyéni bejelentés alapján jogosultak 

A megváltozott munkaképességû
személy, ha a munkaképesség csökke-
nése az 50 százalékot eléri és az illeté-
kes hatóság (Országos Orvosszakértõi
Intézet) erre vonatkozó igazolásával
(szakvéleményével) rendelkezik. 

Az a személy, aki a reá irányadó
nyugdíjkorhatárt betöltötte és a jöve-
delme nem haladja meg a minimálbér
30 százalékát (jelenleg 19.650,-Ft-ot)

Figyelem!
Ha Ön ennek a két kategóriának a
valamelyikébe tartozik, egyénileg
kell a lakóhely szerint illetékes me-
gyei egészségbiztosítási pénztárnál
jelentkeznie, mert „Bejelentõ lap”
kitöltése és az igazolások bemuta-
tása mellett kerülhet be a nyilván-
tartásba. 

Júniusig négy helyszínen, köztük a Batthyány téren tesztelik
a BKV új utastájékoztató rendszerét. A megállókban felsze-
relt digitális táblákról az utasok leolvashatják a navigációs
eszközzel ellátott buszok megállótól mért távolságát, érkezé-
sük várható idejét, illetve egy térkép segítségével a jármûvek
pillanatnyi helyzetét.

Elsõ lépésben tizenhat Volvo buszba szerelték be a rend-
szer mûködéséhez szükséges GPS navigációs egységet, mely

állandó mûholdas kapcsolatban van a hangüzenetek közve-
títésére is képes információs konzolokkal. 

Az új utastájékoztató rendszerrel a Margit hídon mind-
két irányban, a Batthyány téren Óbuda irányában, illetve a
Kiscelli utcában a Kosztolányi Dezsõ tér felõli megállóban
találkozhatnak majd az utasok. A tervek szerint a teljes há-
lózat nyolc év alatt épülne ki, ez idõ alatt a BKV valamennyi
felszínen közlekedõ jármûvét navigációs eszközzel látnák el. 

Multifunkcionális tábla a Batthyány téren 

Április 10-tõl lehet pályázni az új energiatakarékossági prog-
ramra. Sikeres pályázat esetén a költségek tizenöt százaléka,
legfeljebb 235 ezer forint vissza nem térítendõ támogatás
nyerhetõ el, míg további maximum másfél millió forint
kedvezményes hitel formájában vehetõ fel.  A támogatás a
hagyományos technológiákkal épült lakások hõszigetelésé-
re, a nyílászárók korszerûsítésére, valamint a fûtõberende-
zések cseréjére használható fel.

Pályázatot kizárólag az 1994-et megelõzõen hagyományos
technikával épített lakások tulajdonosai adhatnak be, az új
program a panellakásokra nem vonatkozik. Az elnyert visz-
sza nem térítendõ támogatást utólag fizetik ki, a fennmara-
dó részre a Magyar Fejlesztési Banktól lehet kedvezményes
hitelt felvenni. A beruházás megkezdése elõtt folyósított hi-

tel futamideje öt és húsz év között változik, kamata jelenleg
6,4 százalék.

A felmérések szerint a Magyarországon található mintegy
3,5 millió hagyományos építésû lakásból három milliónak
rosszak az energetikai tulajdonságai. Legnagyobb gondot az
elöregedett ablakok és a külsõ szigetelés hiánya jelenti, ezt
csak tetézi a gyakran évtizedes fûtõberendezések gyenge ha-
tásfoka. Egy átlagos lakás energetikai korszerûsítése körül-
belül egy millió forintba kerül, ezzel akár harminc százalé-
kos energia-megtakarítást is el lehet elérni.

A pályázatot kiíró Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium honlapján (www.gkm.gov.hu) tájékoztató fórum in-
dult, ahol az érdeklõdõk megismerheti a pályázat feltételeit,
illetve letölthetik a szükséges nyomtatványokat.  

Energiatakarékossági program indul

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelõségen [KTVF] 2007. február 8-
án benyújtott kérelem alapján a környezeti hatásvizsgálati
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értel-
mében környezeti hatásvizsgálati- és egységes környezet-
használati engedélyezési eljárás indult az Budapest I. ker.
Gellérthegyi Sikló környezeti hatásainak megismerése cél-
jából.

A tervezett Gellért-hegyi Sikló a Gellérthegy É-ÉNy-i olda-
lán épül. A Sikló fõ létesítményei a következõk: alsó állo-
más; az alsó állomáshoz kapcsolódó mélygarázs; vasúti pálya
alagúti szakasz; vasúti pálya felszíni, magas vasúti szakasz;
felsõ állomás.

A vasúti pályán egyszerre négy, egyenként 24 férõhelyes
jármû 672 fõ utast képes óránként a hegyre szállítani. A jár-
mû utazási ideje kb. 2 perc.

A R 12-15. §-ba tartozó nemzetközi hatásvizsgálatra nincs
szükség. Az érintettek a környezeti hatásvizsgálati doku-
mentációt a KTVF (1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.)
Ügyfélszolgálati Irodáján, ügyfélfogadási idõben tekinthe-
tik meg. A KTVF a tanulmányt, betekintési lehetõség bizto-
sítása céljából már megküldte az érintett önkormányzatok
jegyzõinek is. 

Az észrevételeket a közmeghallgatás idõpontjáig a
Felügyelõséghez vagy a közmeghallgatás helye szerint illeté-
kes (Budapest, I. kerületi) önkormányzat jegyzõjéhez lehet
benyújtani.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (5) bekezdés
értelmében az alábbi tájékoztatást adom:

A közmeghallgatás helye és idõpontja: Lisznyai utcai
Általános Iskola, Budapest, I. ker. Lisznyai u. 40-42.,
2007. május 17. (csütörtök), 17.00 óra.

A közmeghallgatáson a tervezõ képviseletében a követke-
zõ szakértõk vesznek részt: Benda István, Darabos Györgyi,
dr. Nagy István.

Kérelmezõ: Rác Sikló Kft. (1013 Budapest, Attila út 39.
II./3.)

A beruházás helye: Budapest, I. kerület a Gellérthegy É-
ÉNy-i oldala.

Az ügyintézõ neve: Ladányi Károly, telefonszáma: 06-1-
478-4400.

A Felügyelõség a hatásvizsgálat eredményeként határozat-
tal dönt: vagy kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges
környezetvédelmi engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja.

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 

Közmeghallgatás a Gellért-hegyi Siklóról

Klubnapok

Összejövetelt tart a Testvérvárosi Egyesület 
2007. április 11-én 17 órai kezdettel a Várnegyed Galériában (I.
Batthyány u. 67.) tartja összejövetelét a Budavári Kézfogás
Testvérvárosi Egyesület, melyre szeretettel meghívják és várják a
tagokat, az érdeklõdõket és a csatlakozni kívánókat.

Meghívó klubnapra
A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSz) áprilisi klubnapját - a szo-
kásos rend szerint - április 10-én tartja. A érdeklõdõket 17 órakor
várják a Várnnegyed  Galériában.

Klubnapok

Egyházi hírek



Nagyszabású gálamûsorral emlékezett névadója
születésének évfordulójára a Kosztolányi Dezsõ
Általános Iskola és Gimnázium közössége. A ti-
zenhatodik Kosztolányi-napok keretében a
Marcibányi téri szabadidõközpontban megtar-
tott rendezvényen idén is színpompás mûsor szó-
rakoztatta a közönséget.

Az ünnepi mûsort a fellépõk nagy száma és szé-
les skálán mozgó életkora miatt idén is két részre
osztották. Elsõként az alsóbb, 5-8. évfolyamos
kisdiákok álltak színpadra, s mutatták be mûsor-
számaikat. 

A gyerekek nagy lelkesedéssel és láthatóan
örömmel vettek részt a pro-
dukciókban, melyeket végig
nagy fegyelemmel és csak a
rájuk jellemzõ õszinte gyer-
meki bájjal adtak elõ. 

A kicsik programjában
kórusmûvek, hangszeres és
ének számok, próza és tánc
váltotta egymást. Idén elõ-
ször angol, francia és spa-
nyol nyelvû jelenetek is szí-
nesítették a programot jelez-
ve, hogy az iskola komoly
hangsúlyt helyez az idegen
nyelv oktatására.  

Természetesen Kosztolá-
nyi mûvei is megelevened-
tek a színpadon, de újdon-
ságként Kosztolányi által ih-
letett saját versek is elhan-
gozhattak. Nagy sikert ara-
tott Prokop Zsófi a kerületi
prózamondó verseny gyõztesének Esti Kornél
elõadása. 

Köszönhetõen a kerületi zeneiskola felkészítõ
tanárainak, zenébõl a gála második felében sem
volt hiány, a muzsikuspalánták önállóan és zene-
kart alkotva is bemutatták tudásukat.

S ha már zene, akkor nem maradhattak el a
táncbemutatók sem. A 11-12. évfolyam tanulói
ezúttal a szalagavatón már elõadott táncaikat vit-
ték újra színpadra, a nézõközönség legnagyobb
örömére.

Ebben a mûsorfolyamban is kiemelt helyet ka-
pott a Kosztolányi blokk, és az idegen nyelvû elõ-
adások, melyek a kicsikéhez képest egy német je-
lenettel egészültek ki.

Az iskola pedagógusai idén is nagy hangsúlyt
helyeztek arra, hogy minél több gyereket vonja-
nak be a mûsorba. Ennek köszönhetõ, hogy az
iskola négyszáz tanulójának több mint a fele
közremûködött a gálán. 

A rendezvény célja éppen az, hogy az egyéni
tehetség felszínre hozása mellett megismertes-
se a gyerekeket az együttes munka örömével, ez-
zel erõsítve a közösségi szellem, az együvé tarto-
zás érzésének kialakulását – tudtuk meg

Stelzelné Szabó Erzsébettõl az iskola igazgatójá-
tól. Hogy igazi közösség alakult ki a Kosz-
tolányiban mi sem bizonyítja jobban, hogy a
különbözõ elõadásokban nem csupán a gyere-
kek, hanem tanáraik és szüleik is szerepet vál-
laltak.

A gála másnapján a Kosztolányi-napok törté-
netében második alkalommal szerveztek sport-
napot, melynek keretében a Vérmezõn és az is-
kola épületében játékos sportprogramok várták
a gyerekeket. k.
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A fenti egyszerû címmel rendeztek ünnepi kon-
certet a Bartók Béla Nemzeti Hangverseny-
teremben Sebõ Ferenc énekes, gitáros, tekerõlan-
tos dalszerzõ születésnapja alkalmából. A hazai
népzenei és táncházmozgalom egyik elindítója
1996 óta a Magyar Állami Népi Együttes mûvé-
szeti vezetõje, 2002-tõl a Hagyományok Háza
szakmai igazgatója. Születésnapja alkalmából
pályájáról kérdeztük.

s Hogyan egyeztethetõ össze a szabad mûvészi pálya
egy komoly intézmény vezetésével?

Amikor az 1970-es évek elején a hangszeres nép-
zene felfedezésével rendkívül népszerûvé vált a
táncházmozgalom, néhányan már tisztában vol-
tunk azzal, hogy súlyos felelõsség hárul ránk. A ré-
giek még tudták, hogy a tánc és a zene – a beszélt
nyelv mellett – a kommunikációs rendszer két
nagyon fontos tagja. Napjainkban a gépek leta-
rolják az emberek lelki világát. Szegény József
Attila olyan pontosan megjósolta: „Bemásszák
lelkünket a gépek, mint aluvót a bogarak.” 

Ahogyan a 19. században elõdeink fontosnak
tartották, hogy Budapesten – ahol annak idején
csupán a kisebbség beszélt magyarul – felépüljön
a Nemzeti Színház, mi átéreztük, hogy a táncmoz-
gásnak, a hagyománynak, a zenének ugyancsak
intézményi háttérre van szüksége. A kezdet kez-
detén a Kassák klubban alapítottunk egy kis ar-
chívumot, ahová bárki bejárhatott, és népzenét
kölcsönözhetett. A hetvenes évek közepén nagy
segítséget jelentett, hogy a Népmûvelési
Intézetben egy egész éven át tartó, országos tanfo-
lyamot szervezhettünk. Az ország minden sarká-
ból jelentkeztek, sõt jöttek a határon túlról is. A
következõ évben meghirdetett különbözõ inten-
zív tanfolyamok gomba módra elterjesztették a
néptáncot.

Több évtizeden át folytatott tevékenységünk
eredményeképpen jött létre a Hagyományok
Háza, s ez az intézmény a garancia arra, hogy a
hagyomány értékes része – a kreativitás, a mozgás,
a kommunikációs eszköztár – a mi nemzedé-
künk életén túl is folytatható legyen. Nem talál-
hatunk fel minden generáció számára egy új nyel-
vet. Ahogy a beszélt nyelvünkben a ma is élõ hat-
ezer éves szavak mellé mindig jönnek az új kifeje-
zések, úgy él ez a nagyon gazdag tánc- és zene-
anyag, amely nem más, mint  egy évezredes euró-
pai tradíció összefoglalása. Mi Európa múltjának
fontos letéteményesei és ismerõi vagyunk. 
s Mikor jött el a pillanat az intézmény megalapítá-
sára?

A rendszerváltozás után, 1996-tól az Állami Népi
Együttes  mûvészeti vezetõjeként dolgoztam. Ak-
kor épp az volt a kérdés, hogy mi legyen az együt-
tessel. A Hagyományok Házának megalapítása-

kor három olyan intézményt hoztunk össze, ame-
lyek a hagyományõrzés perifériáján tengõdtek: az
Állami Népi Együttest, a Kassák klub archívu-
mát, és a Népmûvelési Intézet Népmûvészeti
Osztályát. Ez utóbbi tanfolyamokat és fesztiválo-
kat szervezett. Ma már két fontos szakmai ered-
ményrõl is beszámolhatunk: az elsõ, hogy a száj-
hagyomány útján örökölt mûveltségünk ápolásá-
nak intézménye, a Hagyományok Háza önálló
költségvetéssel rendelkezik, a másik, hogy ezzel
párhuzamosan a Zeneakadémián végre elindul
az egyetemi szintû népzeneoktatás.  
s A Mûszaki Egyetem Bercsényi kollégiuma az Illés,
az Omega és más együttesek tagjainak bölcsõje volt.
Ön is onnan indult. Mi volt a Bercsényi titka?

A Bercsényiben óriási kulturális élet folyt. A hat-
vanas évek végén a klubmozgalom éppen elin-
dult Magyarországon. Ahol akadt egy pince,
mindjárt klubot csináltak belõle. Építészhallgató
voltam, és egy idõben budapesti létemre én is a
Bercsényiben laktam. A nagyterem – az ebédlõ –
mindig a rockegyütteseké volt. Mi kollégisták
rendezõként ott álltunk az ajtóban, és ellenõriz-
tük, hogy van-e mindenkin nyakkendõ meg fe-
hér ing. 
s Az egyetem elvégzése után dolgozott valaha épí-
tészként? 

Az építészkari tanulmányok nagyon hasznosak.
Az építõmûvészet alkotói szárnyalása mellett az
embernek a gerendák vasalását is ki kell számol-
ni. Szerintem minden mûvészet ilyen, verset írni
sem könnyebb, mint egy követ kifaragni. Az
anyag ott is ellenáll. 1973-ig, három évig, a Pest
megyei Tervezõ Vállalatnál dolgoztam. Kezdõ-
ként részfeladatokat végeztem különbözõ terve-
ken, családi ház- és lakótelep adaptációkat készí-
tettünk. Önálló munkaként elsõként egy transz-
formátorházat kaptam.
s Annak idején nagy siker volt Berek Katival készített
közös mûsora. Hogyan kerültek kapcsolatba egy-
mással?

Egy alkalommal Berek Kati eljött a klubba a
József Attila estjét elõadni. Az évfolyamtársaim
odalöködtek elé: - Mûvésznõ! Hallgassa meg a
kollégánkat, mert õ is József Attila verseket éne-
kel.  Meghallgatott, és azt mondta: - Találkozunk
holnap az Egyetemi Színpadon! Attól kezdve
együtt jártuk az országot, és hatalmas sikerünk
volt. Akkoriban ez a mûfaj még nem létezett, és
õt is nagyon feldobta, hogy megzenésített versek-
kel dolgozunk. Berek Kati ismertetett meg Nagy
Lászlóval, és Weöres Sándorral. Abban az idõ-
ben a Huszonötödik Színházban dolgoztam, aho-

vá szintén Kata vitt zenei vezetõnek. Mezei Éva, a
stúdiósok vezetõje egy ízben arra kért, hogy zené-
sítsek meg néhány Weöres verset. Ma is elõttem
van, ahogy nagy-okosan kioktattam, miszerint
Weörest nem kell megzenésíteni, mert az már
magában is kész zene. Tán egy egész napig kitar-
tottam a véleményem mellett, majd belenéztem
a kötetbe, és egy versrõl eszembe jutott egy dal-
lam. Elindult magától. Akkor tanultam meg,
hogy ami annyira csengõ-bongóvá teszi a Weöres
verseket – amiért a gyerekek is annyira szeretik –
az nem más, mint hogy énekvers formákat hasz-
nált. Ezekkel játszott, sõt akad jó néhány olyan
verse, amit dallamokra írt. Késõbb maga mesélt
errõl. A Galagonyát például egy híres bakanótára
írta, („Országúton hosszú a jegenyesor”). Ezeken
a verseken keresztül ismertem fel, hogy a népdal
nem más, mint az énekelt vers túlélõje.
Helyenként olyan dolgokat pótol az írásos kultú-
rából, ami elveszett. 
s Az idei esztendõ hivatalosan is Kodály-év, amellyel
a zeneszerzõ születésének 125., halálának 40. évfor-
dulójára emlékezünk. A Hagyományok Háza milyen
eseményekkel köszönti a jubileumot?

Zavarban vagyok, mert mi már negyven éve, év-
fordulók nélkül is ennek szellemében dolgo-
zunk. Kodály gondolatainak nemcsak egy évre,
kampányokra kellene korlátozódniuk, hanem a
mindennapi élet folyamatában intézményesülni.
Azt szeretnénk, ha e kampány nyomán az ország
legalább tudatosítaná, hogy mekkora értékei van-
nak. Drámai, hogy ezeket többnyire a külföldiek
fedezik fel. 

Az Állami Népi Együttes ünnepi mûsorban
mutatja be Kodály népzenei feldolgozásait.
Kodály hangoztatta elsõként, hogy e kultúrának
szerepet kell kapnia a mai, modern életünkben
is, mi pedig a táncház mozgalommal bizonyítot-
tuk, hogy a fiatalok igényt is tartanak rá. Emellett
a Sebõ együttessel az idén két CD-t készítünk a
Karinthy Gimnázium megrendelésére; az egyi-
ken idõmértékes, a másikon hangsúlyos verseket
gyûjtöttünk össze, énekelt formákban. Azt hi-
szem, ez is közel áll Kodály szelleméhez, mert õ is
a magyar versformákkal kezdte a szakmai munká-
ját: ebbõl a témából írta a disszertációját. A
Hangzó Helikon sorozatban jelenik meg új
Weöres Sándor lemezünk. Weöres egyik felfede-
zõje is Kodály volt.
s Akad-e olyan mai költõ, akivel olyan közeli vi-
szonyban van, mint annak idején Weöres Sándorral?

A Magyar Rádió különbözõ versformákra kiírt
pályázata nyomán kiderült, hogy nagyon sok a te-

hetséges kortárs költõ. Számtalan vers érkezett,
amelyek megzenésítésekor könnyû dolgom volt,
mert többségük kész dallamra íródott. Így szüle-
tett többek között Varró Dániel Este fél kilenc-
kor címû verse. Ez egy görög galliambus metrum-
ra íródott vers, ami közben a komputerrõl és az
sms-ekrõl szól. De kaptunk verset a legjobb hazai
költõktõl, köztük Várady Szabolcstól, Mester-
házy Mónikától, Csukás Istvántól, Kántor Pé-
tertõl és Tóth Krisztinától is. A fiatalok megmu-
tatták amit én se hittem: hogy igenis ismerik a
klasszikus, valamint az énekelt versformákat is, és
remekül tudják alkalmazni mai mondanivalók
kifejezéséhez.
s Kikkel ünnepelte hatvanadik születésnapját?

A Mûvészetek Palotájába elhívtam a régi együtte-
sem tagjait, ott volt Halmos Béla, akivel közösen
kezdtünk annak idején a Bercsényi kollégium-
ban. Sebestyén Márta, aki a Kassák klubban tûnt
fel, Koltay Gergõ, aki még a 25. Színházban csa-
pódott hozzánk és ma a Kormorán együttes veze-
tõje, Nagy Albert, aki a nyári táborokban állt be
bõgõzni, s aki közülünk egyedül maradt meg ere-
deti foglalkozása mellett, és ott volt még Éri
Péter, aki ma a Muzsikás együttesben játszik. Ott
voltak a mai zenekarom tagjai, akikkel most már
több mint egy évtizede játszom: Orczi Géza,
Perger László és Barvich Iván. Eljött Francia-
országból Lantos Iván, a Kolinda együttes alapí-
tója, a lányok közül Palya Bea, Bognár Szilvi, a
Kárpátia együttesbõl Bolya Matyi kobzolt ve-
lünk; a Söndörgõ együttesbõl Eredics Dávid sza-
xofonos és Búzás Attila bõgõs játszott. Három ge-
neráció volt a színpadon, és a koncert négy és fél
órán keresztül tartott.                    Rojkó Annamária

Sebõ Ferenc hatvan éves

Tarr Mária súgó, Krisztiáni István szcenikus és
Szigethy Gábor irodalomtörténész - egykori
díszletmunkás - segítségével március 27-én kép-
zeletben a színházi kulisszák mögé tekinthetett a
szalon törzsközönsége. Hihetõ és hihetetlen tör-
ténetek, vérbeli színházi sztorik hangzottak el. A
borkóstolóról ezúttal Simon József egri borász
gondoskodott.

E jeles napon, az elmaradhatatlan alkalmi tárla-
ton egy francia nyelvû színdarab Jászai Mari által
dedikált példányát mutatták be. A kötethez tar-
tozó különleges történet szerint, e kiadvány so-
káig egy Izraelben élõ színházrajongó birtokában
volt. Amikor Ruttkai Éva 1984-ben Izraelben
vendégszerepelt, a gyûjtõ megmutatta, és neki
ajándékozta a könyvet. Így került az immár több
mint száz éves, ritka értékû kötet Jászaitól
Ruttkaihoz, aki elhozta Magyarországra.   

Bár a színházi világnap az élet örömérõl és a já-
tékról szól, Szigethy Gábor arra kérte a jelenlévõ-
ket, hogy a mûsor elõtt közösen emlékezzenek a
néhány nappal korábban elhunyt Kaszás At-
tilára. Az est házigazdája Egy angyal elrepült cím-
mel személyes hangú írásával búcsúzott a Jászai-
díjas mûvésztõl, aki a tavalyi évadban a Márai
Szalonnak is vendége volt. 

A csönd pillanatai után a magyar színjátszás
közelmúltjának legnagyobb alakjait idézték fel a
nélkülözhetetlen kollégák: a súgó, a szcenikus és
a díszletmunkás. Valamennyi történet egy-egy
visszahozhatatlan, ritka pillanatról szólt; bakik,
bemondások, emberi gyarlóságok és nemes tu-
lajdonságok villantak fel.

Szigethy Gábor 1960-ban került díszletmun-
kásként a Vígszínházhoz. Ez az évtized a társulat
nagy korszaka volt, amikor többek között
Ruttkai Éva, Páger Antal, Pálos György, Benkõ
Gyula, Szakács Miklós és a fiatal Tordy Géza vál-
tották egymást a színpadon. Az elsõ sztori Tábori
Nóráról szólt, aki a Háború és béke egyik elõadá-
sán úgy „esett be” a jelenetbe, hogy a ruháján há-
tul nyitva maradt a zipzár. Ezt követõen hallhat-
tunk a beragadó süllyesztõrõl, és a takarásban
történõ gyorsöltözésekrõl is.

A sort Tarr Mária folytatta, aki mint elárulta
éppen aznap ünnepelte „aranylakodalmát” a

Madách Színházzal, azaz pontosan ötven éve dol-
gozik az Erzsébet körúti társulatnál. Mint nagy
idõk nagy tanúja, súgóként együtt dolgozott töb-
bek között az elegáns Uray Tivadarral, a csípõs
nyelvû Kiss Manyival és a színházi lelkületû
Tolnay Klárival, akikrõl kedves történeteket me-
sélt a szalon közönségének. Ezúttal az is kiderült,
hogy milyen kínos, amikor a színházi tûzoltó
azon a csapóajtón ácsorog, amely fentrõl a súgó-
lyukat zárja le. A ma is aktív szakember színpadi
munkája mellett három évtizeden át közremûkö-
dött különbözõ televíziós mûsorok és filmek for-
gatásában; segítségével 334 tévéjáték készült el.

Krisztiáni István 1961-ben került a pályára.
Eleinte a Nemzeti Színháznál dolgozott, majd a
Déryné, illetve a Víg társulatához került. Két év-
re a kaposváriak is elcsábították. A szcenikus a
színpadi látvány biztonságáért és esztétikájáért
felel. Õ valósítja meg mindazt, amit a rendezõ és
a díszlettervezõ megálmodott. Krisztiáni mester
tapasztalt szakemberként úgy véli, hogy túl sok
technikát nem tanácsos a színpadra vinni, mert
túl nagy a rizikó, ezért amit csak lehet, hagyomá-
nyos eszközökkel készítenek. Ma már számos
szakma összefogásának eredményeként jön létre
egy-egy látványos elõadás, és aki több évtizede vo-
nult vissza a színpadmesteri pályától, annak szin-
te követhetetlen a fejlõdés.

Pályájának legnagyobb kihívásaként említette
Csehov: Sirály címû darabjához tervezett díszlet
elkészítését. A rendezõ ugyanis egy hatalmas, víz-
zel teli tavat, és a parton, pallókon álló házat ren-
delt az elõadáshoz. Ugyancsak különleges tech-
nikára volt szükség Füst Milán: Sanda bohóc cí-
mû színdarabjának bemutatásához, amelyben
Kútvölgyi Erzsi és Kern András repültek a szí-
nen. 

Az idõs szcenikus a színházi világnap alkalmá-
ból rendezett beszélgetés zárszavában úgy fogal-
mazott, a színház nagyon nehezen fogad be, de
soha nem enged el. 

A szalon közönsége az est folytatásaként
Simon József saját palackozású egri bikavérét
kóstolgatta, amelyhez a Fortuna étterem pogá-
csája dukált, majd egy Jászai Mariról készült
portréfilm vetítésével ért véget a program.

r. a.

Színházi világnap a Márai SzalonbanÜnnepelt a Kosztolányi 
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Köszönhetõen a fokozott közterületi jelenlétnek, a
polgárõrséggel és a Budai Régióval tartott közös
közrendvédelmi akcióknak, az utóbbi két hétben
csökkent az elkövetett bûncselekmények száma a
kerületben – tájékoztatta lapunkat dr. Kesztyûs
Rudolf ezredes, kapitányságvezetõ. A közlekedés
biztonsága érdekében tartott akciók során ezúttal
is több ittas vezetõ és gyorshajtó akadt fent a
rendõri ellenõrzéseken. Bár ezúttal nem történt
trükkös lopás, a kapitányságvezetõ továbbra is
kéri a lakosságot, hogy személyazonossága igazo-
lása nélkül idegent soha ne engedjenek be laká-
sukba, minden bejutni szándékozótól kérjék el
fényképes igazolványát. Kedvelt elkövetési for-
ma, hogy a bûnözõk magukat háztakarítónak ad-
ják ki és vizet kérve jutnak be áldozatuk lakásába.
Ebben az esetben is inkább legyünk bizalmatlanok
és a számunkra idegen személyt irányítsuk a ház
központi csapjához, amennyiben erõszakoskodik,
azonnal kérjünk segítséget a rendõrségtõl vagy
szomszédunktól. A tapasztalatok szerint határo-
zott lakossági fellépést látva a lebukástól tartó bû-
nözõk inkább elhagyják a helyszínt.

Hajléktalanokat költöztettek
A jó idõ beálltával egyre több hajléktalan választja
lakhelyéül a kerület közterületeit. Az alkalmi haj-
lékok, nem csupán esztétikai, hanem számtalan
egészségügyi problémát is felvetnek, ezért felszá-
molásuk mindenképpen indokolt. A kerületi rend-
õrség a Budavári Önkormányzat, az ÁNTSZ, az
FKF, valamint a Máltai Szeretetszolgálat közremû-
ködésével elsõ lépésben a Schulek lépcsõ, a
Csalogány utca, a Málna utca illetve a Bugát lép-
csõ környékérõl szállíttatta el a hajléktalanok által
felhalmozott lomokat. 

A hajléktalanok betelepedésének megelõzése
érdekében a jövõben a rendõrség az eddiginél is
sûrûbben ellenõrzi a fedél nélküliek által kedvelt
területeket, valamint a parkokat és a játszótere-
ket. 

Jól sikerült a Bûnmegelõzési nap
Idén is a Czakó utcai sporttelep adott otthont a ha-
gyományos kerületi Bûnmegelõzési napnak,
melyre ezúttal négy kerületi iskola küldte el tanu-
lóit. A zord, szeles idõ ellenére nagy sikert arattak
a játékos szellemi és ügyességi vetélkedõk, a társ-
szervekkel tartott közös bemutatók.

Ebtartók figyelem!
A rendõrség a közterület-felügyelettel és a pol-
gárõrséggel karöltve a jövõben hangsúlyosan fel-
lép az ebtartás szabályainak betartása érdekében.
Ennek keretében fokozottan ellenõrzik a póráz és
szájkosár használatát, valamint a kutyasétáltatás
módját, az ürülék eltakarítását, illetve azt, hogy
kutyákat ne vigyenek be a játszóterekre. 

Ugyancsak visszatérõen ellenõrzik a közterüle-
ti italozást, melyet rendelet tilt a kerületben, így az
ezt figyelmen kívül hagyók szabálysértést követ-
nek el. 

Óvjuk értékeinket!
A tapasztalatok szerint a legtöbb vagyon elleni
bûncselekmény nagyobb odafigyeléssel megelõz-
hetõ lenne. Sajnos gyakran elõfordul, hogy a ké-
sõbbi károsultak szinte felkínálják a lehetõséget a
bûnözõknek, akik szívesen használják ki a kínál-
kozó alkalmat. A rendõrség ezért kéri a lakossá-

got, hogy értékeikre fokozottan ügyeljenek. Ne
hagyjanak parkoló gépkocsijukban látható helyen
kabátot, táskát, vagy mûszaki cikket. A nagyobb
biztonság érdekében érdemes az autóba a gyári
riasztón kívül további lopás és rablás gátló beren-
dezéseket is beszereltetni. 

Ha elmennek otthonról, még a nagy melegben
is tartsák zárva az ablakokat. Akkor is legyenek
elõvigyázatosak, ha otthon tartózkodnak, mert
rendszeresen elõfordul, hogy az éjjelre nyitva ha-
gyott ajtón, vagy ablakon keresztül surran be a la-
kásba az elkövetõ. Az ellopott értékek felderíté-
sét megkönnyíti, ha készült róluk fénykép, illetve
mûszaki cikkek esetében feljegyezték a gyári
számot.

Elismerik a rendõrség munkáját
A legutóbbi önkormányzati testületi ülésen a je-
lenlévõ huszonnégy képviselõ egyhangúan fogad-
ta el dr. Kesztyûs Rudolf ezredes, kapitányságve-
zetõ éves beszámolóját és biztosította a kerületi
rendõrséget további támogatásáról. 

Változó rendeletek
Hatályba lépett a közbiztonságra különösen ve-
szélyes eszközökrõl szóló 25/2007. (II. 28.) kor-
mányrendelet. E szerint március elsejétõl dobó-
csillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elek-
tromos sokkoló, 20 gramm töltõanyag tömeget
meghaladó gázspray, speciális zárnyitó szerkezet,
lövedékálló és szúrásálló védõmellény, sisak, vért
csak meghatározott szervek részére forgalmaz-
ható.

A 32/2007 (III. 6.) kormányrendelet „Jogszerû
intézkedéssel szembeni engedetlenség” címen új
szabálysértési módot fogalmazott meg. Ennek
megfelelõen, aki rendvédelmi szerv hivatásos ál-
lományú tagja jogszerû intézkedésének nem en-
gedelmeskedik, ötvenezer forintig terjedõ pénz-
bírsággal sújtható. k

Kék hírek

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete pá-
lyázatot hirdet a Gazdasági, Mûszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete
((GGAAMMEESSZZ))  vveezzeettõõii  áálllláásshheellyyéénneekk  bbeettööllttéésséérree.
Pályázati feltételek: 

- gazdasági, mûszaki vagy jogi végzettség,
- büntetlen elõélet,
- legalább ötéves, költségvetési területen szerzett szakmai gyakorlat

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- végzettséget igazoló okmányokat.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
alapján.

A pályázat beérkezési határideje: 2007. április 30.
Az állás betölthetõ: a Képviselõ-testület döntését követõen 2007. jú-

lius 1-jétõl.
A pályázatokat a Budapest I. Ker. Budavári Önkormányzat

Polgármesteréhez lehet benyújtani: „GAMESZ-vezetõ pályázat” megje-
löléssel. 

Cím: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, Budapest I. ker. Budavári
Önkormányzat, 1014 Budapest I., Kapisztrán tér 1. 

Információ kérhetõ a 458-3023-as telefonszámon. 

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Párkapcsolati kalandozások, 
félrelépések

„Tisztelt doktor úr! Hetek óta, ha a pá-
rom hazajön, morc, mogorva, szomorú
mosollyal bámul ki az ablakon, tudom,
hogy baj van. Nem beszél, sok munkára,
fáradtságra, hivatkozva eltûnik, csak a
teste van velem, gondolatai máshol ka-
landoznak. Sejtem, hogy mi az oka éle-
tünk drámai változásának, mégis meg-
kövülten állok az új jelenség elõtt.
Megcsalnak?!”

Hogyan történhetett meg ez velem?!
Teszi föl a kérdést kétségbeesve a meg-
csalt fél önmagának vagy a párjának
gondolatban vagy a valóságban. Miként
élem meg a megalázás, félreállítás kese-
rû érzését?

Valóban, mi készteti hûtlenségre, ka-
landozásra a házastársakat?

Biztos kapcsolatok azok, ahol mindkét
fél számíthat a másikra érzelmileg, szel-
lemileg, szexuálisan és anyagilag is.

Mondaná az ember, ha két fél között
mindez megvan, akkor miért kell kilépni
– kalandokat keresni? Az okok nagyon
összetettek.

Az hogy, az értelem, érzelem, szexuali-
tás, a pároknál mindig egyenlõ arányban
vesz részt a kapcsolatban, csak fikció.
Ezeknek a – minden párkapcsolatban
fellelhetõ - elemeknek az aránya vala-
melyik félben mindig változik, csökken
vagy növekszik. Lehet, hogy az egyik fél
érzelmileg stabil, míg a másik – akár fér-
fi, akár nõ – érzelmileg labilissá válik,
(feltöltõdésre, új ingerekre van érzése
szerint szüksége, amit ha lehet és alka-
lom adódik rá, meg is szerez magának.)
Álszentek lennénk, ha tagadnánk, leg-
többen rendszeresen, folyamatosan flör-
tölünk.

Mindezek után felfrissülve visszalép a
régi, jól bevált kapcsolatba úgy, mintha
semmi sem történt volna. Arra vigyáz,
hogy párja ezekbõl a kiruccanásokról ne
szerezzen tudomást – ne sértse annak

önérzetét, tartását, személyiségét. Ezt
nevezzük félrelépésnek.

Vannak olyan kapcsolatok, ahol a pá-
rok megállapodnak abban, hogy nem tit-
kolják egymás elõtt ilyen jellegû kalan-
dozásaikat, de itt is úgy csinálják, hogy
egymásnak és kapcsolatuk-
nak semmiféle gondot,
problémát ne okozzanak,
nehogy kapcsolatuk stabili-
tását veszélyeztessék. 
Általában ez a módja a ka-
landozásoknak az úgyneve-
zett nyitottabb házasságo-
kat, partnerkapcsolatokat
jellemzi. A bevallott kalan-
dok a be nem vallottakkal
szemben erõsen kisebbség-
ben vannak.

Ma már nincsenek illúziók, a nõk épp-
úgy megcsalják partnerüket, mint a fér-
fiak, érzelmi, racionális, és ma már nyíl-
tan felvállalt erotikus élmény okán.

Azonban a nõk általában csalódottsá-
gukban, tönkrement kapcsolatuk miatt,
és elsõsorban házasságuk romjai felett
érzett kétségbeesésükben szánják rá
magukat a hûtlenkedésre. (Kivétel itt is
van.)

A férfiak viszont nagyon sokszor a
harmonikus, boldog együttlét mellett is
keresik az újabb kalandot, a hódítási le-
hetõséget. Hátha a másik még szebb,
még jobb, még boldogabb élményt tud
nyújtani. Sikerként, énerõsítésképpen,
önbecsülés növelõként, fõleg erotikus
szituációként élik meg a félrelépést. 

Amíg tehát a nõk nagy része eseté-
ben nagyon is racionális, és érzelmi
okokra vezethetõ vissza a félrelépés,
addig a férfiak esetében nemcsak ért-
hetetlennek, de többnyire megmagya-
rázhatatlannak is tûnik a viselkedésük.
Akármelyikrõl is van szó, a kalandozó
férfiaknak mindössze csekély százalé-
ka dönt úgy ilyen esetben, hogy felrúg-
ja az életét, és ahhoz a nõhöz köti ma-
gát, akivel eredetileg csak kalandozni

akart, inkább sodródnak az esemé-
nyekkel. (Ez egyben jó hír a megcsalt
feleségeknek is.)

Nap mint nap záporoznak felém a kér-
dések: mit tegyek, mert észrevettem
partnerem kalandozását? Jobb szemet

hunyni, vagy botrányos nyo-
mozásba kezdeni? Eltûrni,
vagy kivárni a végét, eset-
leg szakítani?

A kalandozási okok nem
mindig tudatosak, (eredete
talán az õsi kalandozások,
ösztönkésztetések) csak a
kapcsolatból való kilépés
igénye az, ami tudatosul.
Ilyenkor a megkönnyebbü-
lés, a félelmek, szorongások
oldódása az önértékelés, az

önbizalom fokozódása adja a boldogsá-
got. Sokszor nem értjük, hogy a párunk
miért is tekintett ki a kapcsolatból. Talán
nem tarjuk jól karban párkapcsolatain-
kat?!

A külsõ kapcsolatok igen sok jó pár-
kapcsolatot tettek már tönkre. Hogyan
történik mindez? 

Az egyik fél lehet, hogy nem mélyül el
külsõ hódításaiban, onnan rendre visz-
szatér az újdonság varázsa után, de a
másik fél is nyit ennek reakciójaként, és
esetleg õ talál egy érzelmileg, értelmileg,
vagy erotikusan stabilabb, figyelmesebb
partnert, és nem kívánkozik vissza a régi
kapcsolatba. A nem kellõen indokolt
partnerváltások csak igen ritkán vég-
zõdnek „happy end”-del, a legtöbb eset-
ben csalódáshoz vezetnek.

Tanácsolom, hogy a valóban tarthatat-
lanul rossz házasságokon, partnerkap-
csolatokon kívül,- ahol ez elengedhetet-
lenül szükséges – jól gondoljuk meg,
partnerváltásainkat, kalandjainkat. A
félrelépés csak egy botlás, létezik vissza-
út, a megcsalás azonban mélyebb érzel-
mi alapokon nyugszik. Érdemes tehát vi-
gyázni!

dr. Sebestyén Tamás pszichológus

Lélekgyógyász

www.vasuta.hu
30%-kal kevesebb

gázt fizethet!

Jelentõsen szigorodott a parkolási bírságok kiszabásának
rendje. E szerint az eddigi öt helyett egy évük van a parkolási
társaságoknak a bírság behajtására, míg a fizetési felszólítást
a parkolás idõpontjától számított hatvan napon belül postá-
ra kell adni. 

Az eddigi gyakorlat szerint a társaságok akár öt évet is vár-
hattak a felszólítás megküldésével, ami vitás esetekben az el-
telt idõ hosszúsága miatt gyakorlatilag lehetetlenné tette,
hogy a fizetésre kötelezett bebizonyítsa igazát. Ennek hiányá-
ban a bíróságok rendszerint a parkolási társaságok javára
döntenek a perekben annak ellenére, hogy a legfrissebb om-
budsmani állásfoglalás több észrevételt is megfogalmazott a
parkolás jelenlegi rendjével kapcsolatban. Többek között ag-
gályosnak nevezte a „mikuláscsomag” használatát, mivel azt

bárki elveheti az autók szélvédõjérõl, de akár a szél is elfújhat-
ja a büntetõ cédulát. 

Az állampolgári jogok biztosa kifogásolta azt is, hogy
ugyanazon a helyen egy nap többször is megbüntethetik az
autósokat. A késõbbi bizonyítás megkönnyítése érdekében
az új rendelkezések szerint a fizetési felszólítást hatvan napos
jogvesztõ határidõn belül postára kell adni, ellenkezõ eset-
ben a kötelezettség semmissé válik. Új elem, hogy a nem ér-
vényesített követelés egy év után elévül. Jó tudni ugyanak-
kor, hogy egy esetleges bírósági perben elégséges a postára
adás tényét igazolni, tehát nem kell bizonyítani a kézbesítés
megtörténtét. További könnyítésként a be nem fizetett par-
kolási díj és a pótdíj után az eddigiektõl eltérõen nem köve-
telhetõ késedelmi kamat.

Egy éven belül hajtható be a parkolási bírság

Tolvajokat keresnek
Kihasználva az otthoniak elõvigyázatlanságát,
a nyitva hagyott ajtón keresztül jutottak be a
Naphegy egyik csöndes utcájában található la-
kásba az elkövetõk, akik a mozdítható értékek
mellett egy bankkártyát is magukkal vittek.
Szerencsére a PIN kódot nem ismerték, így hi-
ába próbálkoztak a bankjegykiadó automatá-
nál, készpénzhez nem jutottak. Az automata
azonban rögzítette próbálkozásaikat, így
használható képek készültek az elkövetõkrõl.
A rendõrség kéri a lakosságot, hogy amennyi-
ben bárki felismeri a képen látható személye-
ket, anonimitása maximális biztosítása mel-
lett hívja a kapitányság a hét minden napján
éjjel-nappal rendelkezésre álló 457-56-12 te-
lefonszámát.

HIRDETÉS



Ingatlan

HILL-ESTATE INGATLANIRODA 
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkeerreessüünnkk
iiggéénnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéétteellrree  ffiizzeettõõkkééppeess
üüggyyffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,  GGYYOORRSS ÜÜGGYYIINN--
TTÉÉZZÉÉSS..  ÜÜggyyffééllffooggaaddááss  eeggyyeezztteetteetttt  iiddõõppoonnttbbaann..  TTeell..::  221122--
22665566;;  0066--3300--99554455--779977..

KKiiaaddóó  raktárhelyiséget vagy garázst keresek a Várban
vagy az I. kerületben. Tel.: 06-30-251-3800.

1144  ÉÉVVEE  FFOOLLYYAAMMAATTOOSSAANN  mmûûkkööddõõ  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA  kkee--
rreess--kkíínnááll  eellaaddóó--kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt..  TTeelljjeesskköörrûû,,  ggyyoorrss,,
kkoorrrreekktt  üüggyyiinnttéézzééss..  TTeelleeffoonn::  331155--00003311;;  0066//3300--99444400--
008888,,  ee--mmaaiill::  aammaaddeexx@@aaxxeelleerroo..hhuu,,  wwwwww..aammaaddeexx..hhuu..

EEllaaddóó lakásokat keresek a Várban és környékén. Tel.: 201-
9475; 06-70-237-9030.

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWÁÁGGNNEERR  ÉÉSS  TTÁÁRRSSAA  IINNGGAATT--
LLAANNIIRROODDAA AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOO--
KKAATT,,  CCSSAALLÁÁDDII  HHÁÁZZAAKKAATT..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,
ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

BBuuddaaii  VVáárrbbaann 78 m2-es, 1,5 szobás, belsõ kétszintes, igé-
nyesen felújított, különleges hangulatú öröklakás eladó.
Irányár: 50 Mio Ft. Tel.: 201-9475; 06-70-237-9030.

VVáárrii önkormányzati lakás örökbérleti joga eladó. Tel.: 06-
20-939-7193 (este 6 után) vagy 06-20-939-7493.

II..  BBuuddáánn a Vérmezõvel szemben, 45 m2-es, erkélyes, II.
emeleti, kert felé nyíló, 1 szoba + hálófülkés, egyedi gázfûté-
ses, felújított épületben lévõ öröklakás. Irányár: 16,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel: 212-2136; 06-30-964-7065, e-mail:
wagnera2@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Naphegy alján, 8 lakásos kertes villaépületben,
70 m2-es 2 szobás, étkezõs, felújított, azonnal beköltözhetõ
villalakás önálló garázzsal, saját pincerésszel eladó vagy ki-
adó. Irányár: 25,9 M Ft + garázs 3 M Ft. Wágner Iroda, tel:
212-2136; 06-30-964-7065, e-mail: wagnera2@chello.hu. 

BBuuddaappeesstt, I. Fõ utcai 50 m2-es (+20 m2 galéria) lakásomat
nagyobbra cserélném a környéken. Elsõ emelet felett csak
lifttel. (H-p: 18-20 óráig: 06-20-398-9551).

II..  NNaapphheeggyyeenn a Tabánnál 7 lakásos villaépületben 90 m2-es
azonnal beköltözhetõ cirkófûtéses villalakás 7 m2 télikerttel
eladó. Irányár: 37 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-
964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

GGaarráázzss.. Naphegyi (Fém utca) társasházban közvetlenül a
lakásom alatt lévõ garázsomban beállási lehetõséget adnék.
Tel.: 375-0205, ha nem felel: 06-30-511-8481.

GGaarráázzsstt vagy kocsibeállót keresek a Vár területén. Tel.: 06-
20-215-1253.

VVáárrii, 60 m2-es I. emeleti, önkormányzati lakás bérleti joga
eladó vagy elcserélhetõ budai 3 szobás zöldövezeti lakásra.
Tel.: 06-20-443-0114.

BBuuddaaii Várban, Mátyás templomra panorámás, igényesen
felújított 100 m2-es, emeleti lakás hosszú távra kiadó. 1500
euró+áfa+rezsi/hó. Tel.: 06-30-5383-116; 06-30-555-
9455.

AAttttiillaa úton, Moszkva tér közeli, nagypolgári liftes ház IV.
emeletén, felújítandó, budai hegyekre panorámás, erkélyes,
déli-nyugati saroklakás 4,8 Mio Ft-ért eladó. Tel.: 06-30-
5383-116; 06-30-555-9455. 

II..  BBuuddaaii Várban, reprezentatív, felújított épületben lévõ, I.
emeleti, csendes belsõ udvar felé nyíló, jó állapotú, 37 m2-es 1
szobás galériázott lakás elvi padlástér beépítési lehetõséggel
elcserélhetõ. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30-964-
7065, e-mail: wagnera2@chello.hu.

OOrrsszzáágghháázz utcai 95 m2-es, vagy Úri utcai 60 m2-es, elsõ
emeleti, önkormányzati bérleti joga elcserélhetõ budai örök-
lakásra. Más megoldással is. Tel.: 06-30-386-1554.

RRaakkttáárr vagy üzlet céljára alkalmas 50 m2-es fûtött, világos
helyiség kiadó. Érdeklõdni: 06-20-491-6541.

88  éévveess gyakorlattal közgazdasági és jogi végzettséggel tár-
sasházak képviseletét vállaljuk. Tel.: 212-8460 Fax: 225-
8927 e-mail: tarsashaz@yahoo.com.

II..  TTaabbáánnnnááll reprezentatív épületben igényesen felújított 93
m2-es 2 fürdõszobás, 1 nappali + 2 hálószobás garderobe szo-
bás cirkófûtéses öröklakás. Irányár: 30 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-2136; 06-20-399-3917, e-mail: wagnera1@chel-
lo.hu.

II..  BBuuddaaii Vár alatt, a Lovas úton, 3 lakásos házban 120 m2-
es, panorámás, erkélyes, garázsos, 3,5 szobás, irodának is al-
kalmas lakás kiadó. Bérleti díj irányár: 170.000 Ft/hó.
Wágner Iroda, tel.: 212-213; 06-30-964-7065, e-mail: wag-
nera2@chello.hu.

EEllaaddóó vagy kiadó teremgarázsban beállóhely a Gránit-
lépcsõnél 4 Mio Ft irányáron. Új sarok kanapé, automata
mosógép és mosogatógép féláron eladók. Tel.: 06-70-
5656-761.

GGeelllléérrtthheeggyy lábánál I. ker 53 m2-es másfél szobás, cirkófû-
téses, légkondicionált körpanorámás II. emeleti lakás eladó.
Irányár: 22.500.000 Ft. Érdeklõdni: 06-30-40-80507.
Közvetítõk kíméljenek!

Eltartás! Fõiskolát végzett, 32 éves lány eltartási szer-
zõdést kötne egyedülálló idõs hölggyel vagy úrral. Tel.: 06-
30-657-77-92. 

II..  TTiiggrriiss utcában 32 m2-es földszinti kertkapcsolatos nyu-
gati fekvésû garzonlakás eladó. Tel.: 356-9613; 06-30-234-
6994.

DDoonnááttii utcai 100 m2-es, panorámás, garázsos luxus szintû
öröklakásunkat kisebb hasonlóra cserélnénk a Várban. Tel.:
212-7675; 06-30-656-0561.

TTuullaajjddoonnoossttóóll eladó I. Pauler utcában exkluzívan felújított,
1. emeleti 134 m2-es lakás. Belsõépítész tervezte, beépített
világítás-, bútorok, 15 m2 galéria, telefonközpont, közös kert-
használat, pince. Ingatlanosok ne hívjanak! Irányár: 51 Mio Ft.
Tel.: 06-30-212-8468; 375-7025.

BBaatttthhyyáánnyy tér közelében lévõ kétgenerációs (minigarzon
+ kétszobás) összkomfortos lakásomat eladnám. Tel.: 06-20-
9925-972. Közvetítõk kíméljenek!

OOrrsszzáágghháázz utcai 44 m2-es + 1,5 m2 tárolós földszinti, vilá-
gos, száraz, teljesen felújított önkormányzati lakásomat váron
belül nagyobbra cserélem. Tel.: 06-30-336-6291.

II..  kkeerr.. Batthyány és Ostrom utca sarkán lévõ 105 m2-es,
amerikai konyhás, 4 és fél szobás, jó beosztású, I. emeleti la-
kás tulajdonostól eladó. Ára: 33,5 Mio Ft. Tel.: 06-30-260-
7936.

HHáázzffeellüüggyyeellõõ, gondnok helyettesítését vállalom, lift-, és
kazánkezelõi vizsgával. Hétvégi szabadnapok, szabadság
vagy egyéb esetben. Megbízható, leinformálható. Tel.: 06-
20-559-0675. 17 óra után.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Rózsadomb alján kertes 7 lakásos vil-
laépületben 2 egymás melletti 116 m2 + 57 m2 (össz.: 173 m2)
villalakás 2 terasszal, garázzsal, gépkocsibeállóval, 2 tárolóval
eladó. Irányár: 59,9 M Ft + 29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-
1261; 06-20-399-3917, wagnera1@chello.hu.

XXII..  BBuuddáánn, a Budaörsi úton, III. emeleti, felújított, azonnal
beköltözhetõ, egyedi gázfûtéses, 39 m2-es öröklakás erkély-
lyel, kilátással a Sas-hegyre eladó. Irányár: 12,7 M Ft. Wágner
Iroda, tel: 212-2136; 06-30-964-7065, e-mail: wagnera2-
@chello.hu. 

II..  AAttttiillaa úton utcai portálos földszinti irodának vagy rende-
lõnek is kiváló üzlethelységek kiadók vagy eladók. Wágner
Iroda, tel: 212-2136; 06-30-964-7065, e-mail: wagner-
a2@chello.hu.

II..  BBuuddáánn az Attila úton 55 m2-es, I. emeleti, 2 szoba össz-
komfortos, étkezõkonyhás, felújítandó öröklakás. Irányár:
13,9 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-2136; 06-30-964-7065, e-
mail: wagnera2@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Vár alatt, a Lovas úton, 3 lakásos házban 120 m2-
es, panorámás, erkélyes, garázsos, 3,5 szobás, irodának is al-
kalmas lakás kiadó. Bérleti díj irányár: 170.000 Ft/hó.
Wágner Iroda, tel: 212-2136; 06-30-964-7065, e-mail:
wagnera2@chello.hu.

BBuuddáánn, a Naphegyen 87 m2-es felújított, 3 erkélyes, gé-
pesített konyhával felszerelt, III. emeleti, hangulatos örökla-
kás kiadó. Bérleti díj: 130.000,- Ft/hó. Wágner Iroda, tel:
212-1261; 06-30-488-2203, e-mail: wagnera2@chel-
lo.hu.

XXXXIIII..  DDééll--BBuuddáánn, Rózsavölgyben 6 éve épült 160 m2-es sa-
ját kertes sorházi lakás. Amerikai konyhás nappali + 3 szoba,
3 erkély+ dupla garázs, klíma. Irányár: 38 M Ft. Wágner Iroda,
tel: 212-2136; 06-30-488-2203, e-mail: wagnera2@chel-
lo.hu. 

IIII..  BBuuddáánn Zulejka utcában zöldövezeti 4 lakásos kertes tár-
sasházban 63 m2-es panorámás, garázsos, cirkó fûtéses, fel-
újított erkélyes lakás kiadó. Bérleti díj: 100.000,- Ft/hó.
Wágner Iroda, tel: 212-2136; 06-30-964-7065, e-mail:
wagnera2@chello.hu.

II..  VVáárrffookk utcában II. emeleti, 70 m2-es, 2 szoba hallos, déli
fekvésû, erkélyes, Lovas utcára nézõ lakás eladó. Tel.: 06-70-
237-9030; 201-9475.

Állás

II..  kkeerrüülleettii (Vár oldala) kávézómba angol nyelvtudással bíró,
leinformálható, nem dohányzó, lehetõleg I. kerületi nõi mun-
katársat keresek. Jelentkezés részletes fényképes önéletrajz-
zal, az értesítési cím megjelölésével. Postacím: 1251 Budapest
Pf. 2.

Szolgáltatás

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  vvíízz--

vviillllaannyysszzeerreelléésseekk,,  DDUUGGUULLÁÁSSEELLHHÁÁRRÍÍTTÁÁSS,,  
00--2244  óórrááiigg  hhééttvvééggéénn  iiss  ggaarraanncciiáávvaall..  

TTeelleeffoonn::  332211--33117744;;  0066--7700--660099--22555500..

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács Kárpitos. 1013 Buda-
pest, Feszty Á u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384; 06-30-
950-5227.

TTáárrssaasshháázzkkeezzeellééss, teljeskörû háttérrel, kedvezõ díjtételek-
kel, 35 éves gyakorlattal. Naphegyi Bt. Tel./fax: 213-6613;
naphegyibt@chello.hu.

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr (háznál is) problémás (megvastagodott),
gombás és szarus körmök szakszerû, hatékony kezelése (A
körömgomba gyógyítható!!!) Cukorbetegeknek speciális
gyógypedikûr! Bejelentkezés: 315-2775 hétfõtõl péntekig
9-17 óráig.

ÜVEGEZÉS, TÜKÖRVÁGÁS, 
ÜVEGCSISZOLÁS

AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..  
MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  

TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..

BUDAI GYORSSZOLGÁLAT! Teljeskörû gázkészü-
lék-javítás, fûtés-, víz-, villanyszerelés, gépi dugulás-elhárí-
tás 0-24 óráig hétvégén is. Telefon: 321-8082, 06-20-334-
3437.

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabá-
lyozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  NNyyuuggddííjjaassookknnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy!! Fogászati háttér bizto-
sított! Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013
Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Tel.: 06-30-222-3016.

AAjjttóónnyyiittááss,,  zzáárrsszzeerreellééss hevederzárak szerelése ingyenes
helyi szaktanácsadás éjjel-nappal! Tel.: 06-30-574-5333;
06-20-234-4190; 06-70-528-0831.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,

ppaarrkkeettttlleerraakkáásstt,,  ppaarrkkeettttccssiisszzoolláásstt,,  ppaarrkkeettttaa  jjaavvííttáásstt,,  
ccsseemmppéézzéésstt  vváállllaall  kkiissiippaarrooss  ggaarraanncciiáávvaall..  

TTeelleeffoonn::  220022--22550055..  MMoobbiill::  0066--3300--225511--33880000..

KKöönnyyvveellééss,,  bevallások készítése társaságok, egyéni vállal-
kozók részére, bérszámfejtéssel, teljeskörû ügyintézéssel.
Tel./fax: 3758-734; 06-30-931-2894.

AAPPEEHH  üüggyyiinnttéézzééss!!  KKöönnyyvvvviizzssggáállaatt,,  kköönnyyvveellééss  tteelljjeess  kköörrûû--
eenn..  AAddóótteerrvveezzééss,,  kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,  hhaavvii  lliiss--
ttáákk  kkéésszzííttééssee,,  nnaapprraakkéésszz  üüggyyffééllkkaappccssoollaatt..  CCíímm::  BBpp..  XXIIII..
BBöösszzöörrmméénnyyii  úútt  1199//aa..  II..  AAttttiillaa  úútt  111177..  EEllõõzzeetteess  bbeejjeelleenntt--
kkeezzééss::  220022--11116655;;  221144--44995599;;  0066--2200--882233--00220077..  

Tévéjavítás azonnal helyszínen garanciával! (Orion,
Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, Schneider) Tel.: 06-
20-471-8871.

VViillllaannyysszzeerreellééss azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06-20-9344-664;
246-9021. Elmü által minõsített vállalkozás.

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,  nnyyaa--
kkii--  ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaattáássaa,,  ttaallpp--
mmaasssszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszzoollddóó  hhaattááss--
ssaall,,  ookklleevveelleess  ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..  TTeell..::  0066--3300--228833--33331144..  

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, takarítását kertgondozá-
sát vállaljuk. Tarnai Katalin, tel.: 06-20-946-8461; e-mail:
info@tarsashazkezelesek.hu.

Oktatás

BBuuddaaii  RRiinngg  AAuuttóóssiisskkoollaa  az Ön szolgálatában! Tel.: 06-1-
20-20-521 13.00-tól 19.00 óráig. Hívj még ma! www.budai-
ring.hu

MMaaggyyaarrbbóóll  korrepetálok. Orosz nyelvet is tanítok! Tel.:
375-22-80; mobiltelefon: 06-30-297-3036.

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás, középszintû és emeltszintû
érettségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés, több mint
húszéves gyakorlat. Tel.: 213-7747; 06-20-518-2808.

AAuuttóóssiisskkoollaa..  JJooggoossííttvváánnyy  ggyyoorrssaann,,  aakkáárr  ttööbbbb  rréésszzlleettbbeenn  iiss..
1100  óórraa  iinnggyyeenn  vveezzeettééss..  IInntteerrnneett::  wwwwww..bbuuddaavvaarriiaauuttoossiiss--
kkoollaa..hhuu;;  bbpp22..mmiinnddeennkkiillaappjjaa..hhuu..  EE--mmaaiill::  aauuttoossuullii@@ffrreeee--
mmaaiill..hhuu..  TTeelleeffoonn::  220011--22992299,,  222244--00444488..  MMoobbiill::  0066--3300--
227755--55110055..

MMaatteemmaattiikkaa-fizika-számítástechnika-kémiatanítás. Okle-
veles középiskolai tanár házhoz megy. Nagy felkészültséggel
érdemjegyeket gyorsan kijavítom. Legalább 2 m2-es helyisé-
get is keresek korrepetálásra. Tel.: 06-20-946-7553.

Adás-vétel

SSzzõõnnyyeeggbbeeccssüüss  vásárol régi keleti szõnyegeket, sérült álla-
potban is. Kiszállás díjtalan. Tel.: 06-30-456-3938.

KKöönnyyvv!!  KKrriisszzttiinnaa  AAnnttiikkvváárriiuumm  ((II..  RRoohhaamm  uu..  77..  aa  KKrriisszzttiinnaa
ttéérrii  tteemmpplloommnnááll))..  VVeesszz--eellaadd,,  áárrvveerreezz  kköönnyyvveekkeett,,  kköönnyyvv--
ttáárraakkaatt,,  rrééggii  ttéérrkkééppeekkeett,,  mmeettsszzeetteekkeett,,  kkéézziirraattookkaatt,,  kkééppeess
lleevveelleezzõõllaappookkaatt,,  ppllaakkááttookkaatt,,  fféénnyykkééppeekkeett,,  eeggyyéébb  ppaappíírr--
rrééggiissééggeekkeett..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss,,  --éérrttéékkbbeeccssllééss,,  kkéésszzppéénnzzffii--
zzeettééss!!  TTeell..//ffaaxx::  221122--88990099..  NNyyiittvvaa::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg::  1100--
1188  óórrááiigg,,  sszzoommbbaattoonn::  1100--1144  óórrááiigg..  

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  kköönnyyvveekkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rrééggii  kkéé--
ppeessllaappookkaatt,,  vviittrriinnttáárrggyyaakkaatt  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt..  CCDD,,
DDVVDD,,  hhaanngglleemmeezz  vvéétteell..  TTeell..::  333322--00224433;;  0066--2200--99222200--
000011..

Gyûjtõ keres antik és magyar festõk mûveit: Berkes
Antal, Barcsay J., Balla B., Csók I., Czigány D., Czóbel B., Egry
J., Ferenczy K., Glatz O., Gulácsi, Iványi, Kádár B., Kmetty,
Koszta, Márffy, Markó, Mészüly, Molnár C P., Molnár I., Nagy O.,
Mermutter I., Schreiber, Szõnyi, Telepi, Tihanyi L., TRornai,
Vaszary, Vastag stb. Készpénzzel helyszínen fizetek. Kiszállás
díjtalan. Tel.: 06-20-323-4104, 410-9886.

Vegyes

NNaappii takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást vállalok,
festés utánit is. Tel.: 06-70-210-3992. 

SZERETNE PÉNZT KERESNI? 
LLeeggyyeenn  ÖÖnn  iiss  AAvvoonnttaannááccssaaddóó!!  1155--3300%%  vváássáárrlláássii  kkeeddvveezz--
mméénnyy..  BBeellééppééssii  ddííjj  nniinnccss..  AAzz  eellssõõ  hhaatt  rreennddeelléésséénnééll  aajjáánnddéé--
kkoott  kkaapp!!  HHööllggyyeekk  ééss  UUrraakk  jjeelleennttkkeezzéésséétt  vváárrjjuukk..  TTeell..::  224433--
22559933;;  0066--2200--338888--22003344  ((ssmmss--tt  iiss  ffooggaadduunnkk))..  

IIddõõsseekk  Otthonába történõ elhelyezésének teljes körû ügy-
intézése. Mobil: 06-30-9820-322; Tel.:/fax: 303-2011.

MMeeggbbíízzhhaattóó nyugdíjas asszony vállal vasalást, gyermekfel-
ügyeletet, idõseknek segítést. Tel.: 3757-834.

HHúússvvééttii nagytakarításában segítünk. Empatia Szolgálat.
Tel.: 06-20-465-8458; 06-70-380-5650; 336-1094.

SSeeggííttüünnkk idõs szülei gondozásában, gyermeke felügyelet-
ében, otthonának rendbentartásában. Empatia Szolgálat.
Tel.: 06-70-380-5650; 336-1094.

VÁRNEGYED

AAddááss--vvéétteell
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Apróhirdetés-felvétel személyesen a szerkesztõségben: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  llaappjjaa.. Megjelenik kéthetente. Felelõs kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. Tipográfia, nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. (e-mail: typo-
art@gmail.com). Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon/fax: (06-1) 355-0139. E-mail: varnegyed@varnegyed.t-online.hu. Nyomdai kivitelezés: Ester Press, www.esterpress.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes
zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek a (06-20)-419-8215-ös telefonon, e-mailen a szepig@freemail.hu címen. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! 

VárnegyedXII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM, 2007. ÁPRILIS 6., PÉNTEK
E-mail: varnegyed@varnegyed.t-online.hu

IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
KÜLFÖLDI MAGAS ÁRON KÉSZPÉNZ-
ÉRT VÁSÁROLOK NAGYMÉRETÛ ÉS
KISEBB FESTMÉNYEKET, BÚTORO-
KAT, SZEKRETERT, ÍRÓASZTALT,
SZALONGARNITÚRÁT, TABERNÁ-
KULUMOT, KÖNYVSZEKRÉNYT STB.
(HIBÁSAT IS). RÉGI ÁLLÓ-, FALI- ÉS
DÍSZÓRÁKAT, EZÜSTÖKET, POR-
CELÁNOKAT, MÁRVÁNYT, FA- ÉS
BRONZSZOBROKAT. TELJES HA-
GYATÉKÉRT ELSÕ VEVÕKÉNT LEG-
MAGASABB ÁRAT FIZETEM (VI-
DÉKRE IS). 

ÜZLETCÍM: 
II., SZILÁGYI E. FASOR 16. 

(A BUDAPEST SZÁLLÓVAL SZEMBEN). 
TELEFON, ÜZLET: 

214-4850; 06-20-323-4104

Kreatív egyéni fejlesztésre 
épülõ kiscsoportos, családias, 

nonprofit minióvoda indul 
az I. kerületben szakképzett 
óvónõi-rajztanári vezetéssel. 
A kis gyermeklétszám miatt 

az óvoda alkalmas 
táplálékallergiás gyermekek 

fogadására is. 

Érdeklõdni lehet: 
Szalay Kinga 06-30-455-6618

OOkkttaattááss

SSzzoollggáállttaattááss

ÁÁllllááss

VVeeggyyeess



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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 550 forint +ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2500 forint +ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 3000 forint +ÁFA.

20 szó felett: +100 forint+ÁFA/szó.

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

24.000 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

12.000 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
160.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
26.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
24.000 Ft+ÁFA
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KÖZÖSSÉGI 
ELLÁTÁS

A Félúton Alapítvány
segítséget kíván nyújtani az alkohol- 

és kábítószer problémával élõ emberek 
egészséges életvezetésének elindításában 

és megtartásában, 
életminõségük javításában, a mindennapi

élet során felmerülõ lelki és szociális 
problémáik megoldásában. 
ÉÉrrddeekkllõõddnnii  lleehheett::

0066--11--222233--22666666..
EE--mmaaiill::  kkoozzoosssseeggii@@hhuummaannsszzttrraaddaa..hhuu,,

wweebb::  wwwwww..hhuummaannsszzttrraaddaa..hhuu..
A szenvedélybetegek közösségi 

ellátása öönnkkéénntteess  ééss  ttéérrííttééssmmeenntteesseenn
igénybe vehetõ szociális alapellátás. 

A gondozás az igénylõ 
otthonában, közvetlen 

lakókörnyezetében történik.

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
MMûûaannyyaagg  aabbllaakkookk  ggyyáárrttáássaa
ééss  ccsseerrééjjee  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll  

77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,
kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall  iiss!!
AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  

eellsszzáállllííttáássáávvaall..
TTáárrssaasshháázzaakk  rréésszzéérree  
ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss!!
TTHHEERRMMEEXX--SSPPEEDD  KKFFTT..

TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,
0066--3300//665555--66555522

Turai és Társa Kft., 
Turmalin textil

1013 Budapest, Krisztina tér 7. Telefon: 375-3284 
Nyitva tartás: hétfõ-péntek 9.30-17.30

Billerbeck 
Garnitúra 

akció!
Kényelmes, frissítõ alvást 
biztosító 3 részes paplan-párna
garnitúrák most 99..880000  FFtt-os
reklám áron kaphatók

Ha nem kapja a lapot, hívja a terjesztõt!
06-20-419-8215

Legkedvesebb szomszédom, 
lelki jó barátom, 
a nehéz idõkben 
bölcs tanácsadóm:

BBOODDOORR  BBÉÉLLAA bácsi
(1925 - 2006)
eemmlléékkéérree

Életed alkonyán egymáshoz szegünk,
E világ bajával nem sokat törõdtünk.
Igaz, bölcs barátként tiszteltelek Téged,
Nagyon, de nagyon sokat köszönhetek Néked.

Ha idõm engedi, viszem a virágot…
Kérlek, bocsásd meg, ha eladnám lakásod!
Oly nagy itt a csend, szinte hallani
Amit utoljára akartál mondani.
,,Ilduska! Sas nem fogdos legyeket!”
Gyakori intésed - kõbe vésetem majd:
Legyen örök az emléked! 

Budapest, 2007. 04. 06.
IIsszzttll  JJeennõõnnéé//IIllddiikkóó

Budapest, I. Csalogány u.12/C. V/2.

 A Budavári Önkormányzat nyilvános pályáza-
tot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok
elidegenítésére:
I. Aladár u. 4/b. szám alatti 106 m2-es helyiség
I. Attila út 85. szám alatti 14 m2-es helyiség
I. Batthyány utca 61. szám alatti 98 m2-es helyiség
I.  Dísz tér 8. szám alatti 17 m2-es helyiség
I. Hunyadi J. u. 4-6-8. szám alatti 12 m2-es helyiség
I. Kapucinus utca 22. szám alatti 20 m2-es helyiség
I. Krisztina krt. 30. szám alatti 80 m2-es helyiség
I. Krisztina krt. 38. szám alatti 8 m2-es pavilon
I. Krisztina krt. 87-89. szám alatti 171 m2-es helyiség
I. Logodi utca 63. szám alatti 21 m2-es helyiség
I. Lovas út 8. szám alatti 21 m2-es helyiség
I. Mészáros u. 2. V. em. 1. szám alatti 15 m2-es helyiség
I. Naphegy utca 39. szám alatti 34 m2-es helyiség
I. Pauler utca 20. szám alatti 36 m2-es helyiség
I. Piroska utca 11. szám alatti 35 m2-es helyiség
I. Szentháromság utca 15. szám alatti 28 m2-es helyiség
I. Úri utca 12. szám alatti 95 m2-es helyiség
I. Váralja utca 15. szám alatti 90 m2-es helyiség
I.  Zsolt utca 7. szám alatti 57 m2-es helyiség

A pályázat részletes feltételeirõl szóló tájékoztató át-
vehetõ a Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest, I. Kapisztrán tér 1.,
telefon: 458-3030 és Budapest, I.  Attila út 12., telefon:
356-9884) és a Budavári Önkormányzat Vagyoni Iro-
dáján (Budapest, I. Kapisztrán tér 1., telefon: 456-
3064), valamint letölthetõ az Önkormányzat honlapjáról
a www.budavar.hu internet címen.

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

vános pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ, Budapest,
I. Döbrentei u. 9. – Apród u. 10. alatti mûemlék épü-
letegyüttesben található nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek, 5 év határozott idejû bérbeadására

A pályázatok beadási határideje: 2007. május 10-én
10.00 óra.

A részletes pályázati kiírás átvehetõ a Budapest I. ke-
rület Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján.

Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1. Tel: (1) 458-3000,
458-3030, vagy megtekinthetõ az Önkormányzat hon-
lapján, a www.budavar.hu internetcímen, a Pályáza-
tok/Vagyoni Iroda menüpont alatt.

**          **          **
 A Budavári Önkormányzat nyilvános pályázatot hir-

det a Budai Várban lévõ Tabáni Teázó 5 év határozott
idejû bérbeadására. Az ingatlan címe: Budapest,  I. Attila
út 27. A helyiség területe: 103 m2. Profil: vendéglátó te-
vékenység. Minimális havi bérleti díj: 240.000 Ft + ÁFA.
Minimális térítési díj: 2.500.000,-Ft+ÁFA, melynek egy-
összegû befizetése a szerzõdés kötés feltétele. Fize-
tendõ kaució: 3 havi bérleti díj, melyet a szerzõdéskötés-
kor kell letenni.

A pályázat benyújtási határideje: 2007. május 10-én
10.00 óra.

A részletes pályázati kiírás és további információk be-
szerezhetõk a Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati
Irodáján és a Vagyoni Irodán Zubovits Emese vagyon-
hasznosítási ügyintézõtõl (telefon: 458-3064, 458-
3029), valamint letölthetõ az önkormányzat honlapjáról
a www.budavar.hu internet címen.

**          **          **
 A Budavári Önkormányzat nyilvános pályázatot hir-

det a Budai Várban lévõ Úri utcai volt zöldséges
üzlet 5 év határozott idejû bérbeadására. Az ingatlan
címe: Budapest, I. Úri utca 34. A helyiség területe: 41
m2. Profil: alapvetõ élelmiszereket forgalmazó üzlet/a
profil módosítására nincs lehetõség. Minimális havi
bérleti díj: 36.000 Ft+ÁFA. Bérlet idõtartama: határo-
zott 5 év. Kaució: 3 havi bérleti díj, melyet szerzõdéskö-
téskor kell letenni.

A pályázat benyújtási határideje: 2007. május 10-én
10.00 óra.

A részletes pályázati kiírás és további információk be-
szerezhetõk a Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati
Irodáján és a Vagyoni Irodán Zubovits Emese vagyon-
hasznosítási ügyintézõtõl (telefon: 458-3064, 458-
3029), valamint letölthetõ az önkormányzat honlapjáról
a www.budavar.hu internet címen.

Önkormányzati pályázat
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