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Elfogadták a kerület
költségvetését
Elfogadta a képviselõ-testület a Budavári Önkor-
mányzat 2008. évi költségvetését. A büdzsé jelentõs
fejlesztési tartalékokkal számol, amihez kötvénykibo-
csátás nyújt fedezetet. A külsõ források apadása elle-
nére a költségvetés egyensúlyban tartható, annak kö-
szönhetõen, hogy az átszervezésekkel csökkenteni
tudták az önkormányzat és az intézmények kiadásait.
A tárgyévi bevételeket növeli az elõzõ évek pénzma-
radványa, s ezt kiegészíti még a kötvénykibocsátásból
származó, fejlesztésekre fordítható pénzösszeg.

Zichy Mihály, 
a rajzoló fejedelem
A magyar festészet 19. századi mestereinek sorát -
Munkácsy után - Zichy Mihállyal folytatja a Magyar
Nemzeti Galéria. Az 1880-as évtizedben Madách és
Arany mûveihez, majd a Petõfi díszkiadáshoz készí-
tett illusztrációi annak idején ott sorakoztak szinte
minden polgári otthon könyvszekrényében, és olyan
mélyen bevésõdtek a nemzet emlékezetébe, hogy má-
ig meghatározzák a balladákról és a tragédiáról alko-
tott képünket.  

Legyen mindenkié 
a történelmi emlékhely
Még tavaly szeptemberben írták alá azt az ingatlan-
cserérõl szóló megállapodást, melynek értelmében az
Egyesült Államok visszaadja Magyarországnak a
Táncsics Mihály egykori börtönét is magába foglaló
budavári épületegyüttest.  Budavár Önkormányzata
szeretné elérni, hogy az ingatlan közösségi funkciót
kapjon és ennek hosszú távú biztosítása érdekében
kerüljön önkormányzati tulajdonba.

Tájékoztató a népszavazás 
egyes kérdéseirõl
Tisztelt Választópolgárok!
A Magyar Posta 2008. február 22-éig 22.003
db értesítést küldött ki a választópolgároknak
az I. kerületben. Az értesítõkbõl összesen 688
db érkezett vissza kézbesíthetetlenség miatt;
472 fõ elköltözött, 207 fõ ismeretlen, 2 db cím
elégtelen, 7 fõ meghalt.

Az elköltözöttek nagy számára tekintettel
fontosnak érzem tájékoztatni azokat a választó-
polgárokat, akik ebben az idõszakban költöz-
ködnek, és új lakóhelyük az I. kerületben talál-
ható, hogy amennyiben lakcímet változtatnak
a népszavazásig, akkor az új lakóhelyre történõ
bejelentkezést követõen azzal egy idõben érte-
sítést kapnak az új lakcímük szerinti névjegy-
zékbe való felvételükrõl, illetve a szavazókör
helyérõl.

((FFoollyyttaattááss  aa  22..  oollddaalloonn))

Hét fõvárosi kerület, majd néhány nappal késõbb
a budai önkormányzatok külön is tiltakoztak a
BKV idei paraméterkönyv-tervezete ellen, amely
számos járatot ritkítana vagy szûntetne meg
Budapesten. Az I. kerületet mindkét demonstrá-
ción képviselte dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester, aki a fûnyíróelven történõ ritkítások rom-
boló hatását hangsúlyozta.

Nyilvánosságra került a BKV 2008-as paraméter-
könyv-tervezete, amely szerint közel 10%-kal
csökkentené teljesítményét a közlekedési cég. A
fõvárosban számos járatot megszûntetnének
vagy ritkítanának, illetve a hajnali és az esti órák-
ban leállítanának. Február 26-án az I., III., IV.,
XII, XVI., XVII. és a XXII. kerület, majd március
4-én a I., II., III., XII. és a XXII. kerület vezetõi kö-
zösen tiltakoztak a BKV által kidolgozott járatrit-
kítási csomag ellen, valamint amiatt, hogy elma-
radtak az érdemi egyeztetések. 

A budai kerületek polgármesterei - dr. Nagy
Gábor Tamás, Láng Zsolt, Bús Balázs, Pokorni
Zoltán  és Szabolcs Attila - nyílt levelet intéztek
Demszky Gábor fõpolgármesterhez, melyben ki-
nyilvánították: furcsállják, hogy a városvezetõ
évek óta a tömegközlekedés fontosságát hangsú-
lyozza, az irányítása alá tartozó közlekedési válla-
lat most mégis járatok tömeges megszûntetésére
és összevonására készül. Szerintük egy ilyen dön-
téssel a jövõben még többen pártolnának el a tö-
megközlekedési eszközök használatától, ülnének
autóba, s még inkább növekednének a forgalmi
dugók, tovább romlana a fõváros légszennyezett-

sége és a polgárok életminõsége. Mint jelezték:
március 11-én egy találkozón személyesen ismer-
tetnék a fõpolgármesterrel a közlekedési és urba-
nisztikai szempontok szerint kidolgozott alterna-
tív javaslatukat Buda tömegközlekedési problé-
máinak rendezésére.

A budai polgármesterek Moszkva téren rende-

zett sajtótájékoztatóján az I. kerület lakóit képvi-
selõ dr. Nagy Gábor Tamás polgármester el-
mondta: a fõváros és a kerületek együttmûködé-
se nélkül nem lehet megoldani a tömegközleke-
dés problémáit. A fõváros olyan megoldásokat
kényszerítene a kerületekre, melyek város- és em-
berellenesek; a fûnyíróelv-szerû járatritkítás ka-
tasztrofális helyzetet idézne elõ. Tavaly már tör-
téntek tárgyalások a BKV-val és voltak is eredmé-
nyek (ilyen a vári busz útvonalának a Fény utcai
piacig történõ meghosszabbítása); most azt várják
a fõváros vezetésétõl, hogy ehhez hasonló érdemi
tárgyalások kezdõdjenek meg, a kerületek véle-
ményének meghallgatása után döntsenek azok-
ról az átalakításokról, amelyekre bizonyos kör-
ben valóban szükség van. 

Miután az idei összmenetrend tervezete heves
tiltakozást váltott ki a kerületek részérõl, a BKV
közleményben jelezte: ,,A 2008. évi paraméter-
könyv második körös munkaközi anyagával is-
mét megkeresi személyesen a budapesti kerüle-
tek és a fõváros környéki agglomerációs települé-
sek polgármestereit.”   -d-
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A budai polgármesterek a fõváros és a kerületek együttmûködését szorgalmazták a közlekedési gondok megoldása érdekében.
Képünkön Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, Láng Zsolt és Bús Balázs a Moszkva téri sajtótájékoztatón. 

Budán sem jó a helyzet

Elfogyott a levegõ Budapesten

Polgármesterek tiltakoztak a BKV járatritkítási tervei ellen

Megszûnõ járatok, rövidített útvonal

Népszavazás
március 9-én

A nyilvánosságra került paraméterkönyv-tervezet szerint szinte az összes, az I. kerületet érintõ járat esetében
ritkítást vagy üzemidõ-csökkentést hajtanának végre. Még a kötött pályás tömegközlekedési eszközöknél is,
melyek fejlesztését állítólag prioritásként kezeli a BKV: este, hajnalban vagy hétvégenként ritkábban járna a 4-
es, a 6-os, a 18-as, a 41-es és az 56-os villamos, valamint a Szentendrei HÉV, és a 2-es metró (a metró szerel-
vényeinek követési ideje munkanapokon délelõtt is növekedne!). A kötött pályás eszközöknél a Szentendrei
HÉV és a 41-es villamos esetében az üzemidõt is csökkentenék: elõbbi 3:45 helyett 4:30-kor indulna, utóbbi
23:30 helyett 23:00-kor zárna. Szintén az esti és a hajnali órákban, illetve hétvégenként ritkulna az 5-ös, a 8-
as, a 11-es, a 16-os, a 73-as, a 78-as, a 105-ös és a 112-es buszjárat – ez utóbbi kettõ esetében csúcsidõben is
növekedne a követési idõ. Munkanapokon a 10-es és a 110-es (a régi Várbusz) vonalán egy autóbusszal keve-
sebb közlekedne. Különösen drasztikus átalakítást terveznek a 86-os buszt érintõen, amely csak Óbuda,
Bogdáni út és a Batthyány tér között járna, a Batthyány tér és Újbuda, Függetlenségi park közti szakasza pót-
lás nélkül megszûnne. Ugyancsak megszûntetnék a buszközlekedést a Moszkva tér és a Batthyány tér között,
a 39-es ugyanis kihagyná ezt a szakaszt: az elképzelések szerint ez a járat a 158-assal összevontan, lényegé-
ben csak a XII. kerületben, a Goldmark Károly utca és Zugliget között közlekedne.  

Az év elsõ két hónapjában a szálló por tekin-
tetében már negyvenöt alkalommal lépte túl
Budapest légszennyezettsége az egészségügyi
határértéket, holott a hatályos rendeletek ér-
telmében ez egész évben összesen harmincöt-
ször fordulhatna elõ. A fõváros vezetése sze-
rint nincs ok az aggodalomra, a civil szerve-
zetek, köztük a Levegõ Munkacsoport azon-
nali intézkedéseket követel. 

Aligha vitatható, hogy Budapesten rossz a le-
vegõ, elég csak lenézni a szürke füstködben
fürdõ városra, letörölni az ablakpárkányon
megült finom fekete port vagy egy nagyot
szippantani mondjuk a Margit körút levegõ-
jébõl. Aki megtette, nem csodálkozik azon,
hogy a fõvárosban egyre gyakoribbak a légúti
megbetegedések, katasztrofálisan nõ az aszt-
mások és a tüdõrákban szenvedõk száma.
Más európai nagyvárosokhoz hasonlóan a
rossz levegõért Budapesten is a közlekedés fe-
lelõs. Az autóforgalom ugrásszerû emelkedé-
sével - katalizátor ide vagy oda - az utóbbi évek-
ben jelentõsen nõtt a levegõbe jutó káros
anyag mennyisége. A legnagyobb gondot az
aszfalt, a gumik és a fékek kopásából, illetve a
dízelautók kipufogójából származó porterhe-
lés jelenti, ami kiegészül a kõzetekbõl és a ta-
lajból természetes úton kiváló finom porral,

valamint a levegõben szálló pollenekkel.
Csak Budapesten kétezerötszáz tonna látha-
tatlanul lebegõ káros anyagról van szó, ami
évente legalább kétezer idõ elõtti halálesetet
és több százezer megbetegedést okoz – tájé-
koztatta lapunkat Lenkei Péter, a Levegõ
Munkacsoport Környezeti Tanácsadó
Irodájának vezetõje.

Általában elmondható, hogy a légszennye-
zettség a magasság függvényében csökken,
például a Normafánál akkor is kristály tiszta a
levegõ, amikor a Belvárosban fuldokolnak az
emberek. Szinte nincs viszont különbség a
budai és a pesti belváros között, a nagy forgal-
mú utak mentén a Duna mindkét partján
erõsen szennyezett a levegõ. Ráadásul a pesti
oldal négyzetrácsos utcaszerkezete kedvez a
gyors légcserének, az ilyenformán irányított
szél pedig gyorsabban kifújja a szmogot a bér-
házak közül, mint a budai oldal kacskaringós
utcáiból. 

Pedig a szmog jelenléte nem szükségszerû, a
közlekedés észszerû korlátozásával már rövid
távon látványos eredményeket lehetne elér-
ni. A levegõt különösen szennyezõ dízel jár-
mûvek motorjába beépített részecskeszûrõ
töredékére csökkenti a káros anyag kibocsá-
tást, az utcák napi locsolása megakadályozza a
szálló por levegõbe jutását.  ((FFoollyyttaattááss  aa  33..  oollddaalloonn))

Regensburgi 
impressziók

Február 21-én egy darabka középkor érkezett a Vár-
negyed Galéria falai közé. Akármerre pillantunk, tor-
nyok, háztetõk, dunai hajók, a karmeliták kolostora, és
az óváros bukkan fel a képeken. Zoller László akvarellek-
kel és színes linóleummetszetekkel mesél választott ott-
honáról: Regensburgról.  ((FFoollyyttaattááss  aa  44..  oollddaalloonn))

Meghívó
A Budavári Önkormányzat tisztelettel 

meghívja a kerület lakóit
március 15-én, a nemzeti ünnep alkalmából

tartandó megemlékezésekre.
Ünnepi programok: 

10 órakor: a Budavári Önkormányzat 
koszorúzása a Dísz téri Honvéd emlékmûnél.

Beszédet mond: Sediánszky János
alpolgármester.

17.30 órakor: a budai önkormányzatok 
közös koszorúzása a Táncsics emléktáblánál.

(I. kerület, Táncsics u. 9.)
Ezt követõen fáklyás vonulás a Dísz térre. 

18 órakor: a budai önkormányzatok 
hagyományos Dísz téri megemlékezése.

Beszédet mond: 
Pokorni Zoltán, 

a XII. kerület polgármestere 
és dr. Nagy Gábor Tamás, 

az I. kerület polgármestere 



Elfogadta a képviselõ-testület a Budavári Ön-
kormányzat 2008. évi költségvetését. A büdzsé je-
lentõs fejlesztési tartalékokkal számol, amihez
kötvénykibocsátás nyújt fedezetet.

A képviselõk a tavalyi év végén teljesült bevéte-
leknek és kiadásoknak megfelelõen módosítot-
ták az önkormányzat 2007-es költségvetési ren-
deletét, hogy az elmúlt esztendõrõl a törvényi
elõírásoknak megfelelõ, szabályos beszámoló ké-
szülhessen, majd rátértek az idei költségvetési
terv tárgyalására.

A 2008-as büdzsét alapvetõen befolyásoló té-
nyezõket dr. Lukácsné Gulai Anna ismertette: a
pénzügyi igazgató beszámolója szerint az állami
támogatás és az átengedett személyi jövedelem-
adó összege csökken, s a fõvárosi forrásmegosz-
tásban is várhatóan kisebb lesz a kerület részese-
dési aránya a tavalyi évhez képest. A külsõ forrá-
sok apadása ellenére a költségvetés egyensúly-
ban tartható annak köszönhetõen, hogy az át-

szervezésekkel csökkenteni tudták az önkor-
mányzat és az intézmények kiadásait. A tárgyévi
bevételeket növeli az elõzõ évek pénzmaradvá-
nya, s ezt kiegészíti még a kötvénykibocsátásból
származó, fejlesztésekre fordítható pénzösszeg.
Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló az elõbbiek-
hez hozzátette: elismerésre méltó a hiány nélküli
költségvetés, ami ma már sajnos nem gyakori az
önkormányzatoknál. A Pénzügyi Bizottság elnö-
ke, Tímár Gyula(Fidesz-KDNP) megerõsítette,
hogy reálisak a tervszámok, a korábbi szervezeti
átalakítások révén pénzügyi egyensúlyban van a
tervezet.

A vita során egyebek mellett elhangzott, hogy
az SZDSZ frakcióvezetõje szerint jelentõs hiánya
származik a kerületnek abból, hogy az elvárható-
nál kevesebb pénzhez jutnak a Centrum Parkoló
Kft.-tõl a parkolóhelyek hasznosításáért, s nem
kapják meg azt az összeget, ami a Centrum által
eladott kintlévõségekbõl az önkormányzatot
megilletné. Dióslaki Ferenc (SZDSZ) örvende-
tesnek nevezte, hogy megszûnt az erõltetett in-
gatlaneladás, ugyanakkor nehezményezte, hogy
nem látható át, mekkora az ingatlanok bérbe-
adásából származó bevétel. A jelentõsen meg-
emelt fejlesztési keretet Kibédi Tamás (SZDSZ)
és Lovász László (MSZP) azért nem tartotta szük-
ségesnek, mert ezt a korábbi években sem sike-
rült teljes mértékben kimeríteni. 

Pósfai Gábor (Fidesz-KDNP) botrányosnak
minõsítette az állami támogatások mértékét,
ami évrõl évre nominálisan is csökken, a jelzõ-
rendszeres házi segítségnyújtáshoz kapott támo-
gatás például 2005-ben még 62 ezer forint volt
készülékenként, ma azonban már csak 30 ezer
forint. Véleménye szerint a drasztikus központi
elvonások miatt igenis szükség van komoly tarta-
lékokra. Vecsey András (Fidesz-KDNP) örömé-
nek adott hangot amiatt, hogy a Döbrentei utca
15. és 17. számú házak felújításához, illetve a
Döbrentei utca forgalomcsillapításának tervezé-
séhez forrást biztosít a költségvetés. A tabáni
képviselõ pozitív lépésként értékelte, hogy 25
millió forintot elkülönítettek a játszóterek közvi-
lágításának fejlesztésére, mert ezzel javítható a
közbiztonság.

Dr. Lukácsné Gulai Anna a képviselõk észre-
vételeire reagálva kifejtette: a Centrum Parkoló
részletesen elszámol a parkolási díjakból szárma-
zó bevételekkel, s a kintlévõségek eladásából az
önkormányzatra esõ részt is odaadta. (Jelenleg az
vitatható, hogy a társaság jogosan adta-e el a köve-
telésállományát különbözõ behajtó cégeknek –
a Közigazgatási Hivatal álláspontja szerint ez az
eljárás nem volt jogszerû, ezért bírósághoz for-
dult.) A pénzügyi igazgató a magas tartalékot egy-
általán nem találta problematikusnak, a fejlesz-
tési kiadásokra elkülönített keret növekedését
pedig többek között az idei árszint emelkedésé-
vel magyarázta. A fejlesztéseknél valóban elõfor-
dul, hogy azok áthúzódnak a következõ évre, ám
az ok sohasem a pénzhiány, hanem egyéb külsõ

tényezõ (például mûszaki, jogi akadályok). Az
idegenforgalmi adó kapcsán elhangzott, hogy az
nem közvetlenül az önkormányzathoz folyik be
– a bevételt a fõváros osztja vissza, a forrásmeg-
osztási rendszer szerint számított összegek azon-
ban nincsenek összhangban az ide érkezõ turis-
ták magas számával. Az ingatlan-bérbeadásokból
származó bevételek nem az önkormányzat, ha-
nem a Gamesz intézményi költségvetésében sze-
repelnek részletesen – ez utóbbi, akárcsak az ön-
kormányzat büdzséje, nyilvánossá válik, amint
elkészül.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a költ-
ségvetésrõl összefoglalásképpen elmondta: a ter-
vezet a számukra adatott mozgástér kihasználá-
sát tükrözi. 1998-ban, polgármesterré választása-
kor egy eladósodott önkormányzatot vett át, két
év alatt azonban sikerült törleszteni a hátraléko-
kat, 2000 óta egyáltalán nem vettek fel hitelt. Ez,
mint a polgármester fogalmazott, nem a külsõ
feltételek nagyszerû alakulásának köszönhetõ
(nominálisan csökkennek az állami normatívák,
a fõvárosi forrásmegosztásból kevesebb jut a ke-
rületnek), hanem annak, hogy nem élik fel va-
gyonukat, a mûködési költségeket racionalizálás-
sal visszafogják. Mindemellett nem mondanak
le önként vállalt szolgáltatásaikról, sõt, helyen-
ként tovább fejlesztik azokat – ilyen például a
Nevelési Tanácsadó, aminek nemrégiben kor-
szerûbb elhelyezést biztosítottak. 

Dr. Nagy Gábor Tamás jelezte, hogy a folyama-
tosan szûkülõ központi források mellett a köt-
vénykibocsátás ad lehetõséget további fejleszté-
sekre, melyek megvalósulásával újabb saját bevé-
teli forrásokat teremthet magának az önkor-
mányzat.

A képviselõk a költségvetést érintõen több
módosító indítványról is szavaztak: elutasítot-
ták Rotyis József kezdeményezését, hogy a köt-
vénykibocsátásra csak a fejlesztési célok megha-
tározásával együtt kerülhessen sor, s elvetették
Gecse Gábor javaslatait is, melyek a Várnegyed
újság finanszírozásának megvonására, illetve a
polgármester pénzügyi keretének csökkentésé-
re irányultak. A költségvetési rendelettervezetet
így változtatások nélkül fogadta el a képviselõ-
testület.

Szerzõdés kötvénykibocsátásra

Tavaly novemberben döntöttek arról a képvise-
lõk, hogy az önkormányzat másfél milliárd fo-
rintnak megfelelõ svájci frank összegben bocsás-
son ki zártkörû fejlesztési célú kötvényt – ennek
megfelelõen most arról hoztak határozatot, hogy
a kötvénykibocsátással megbízott Raiffeisen
Bankkal írják alá a szükséges szerzõdéseket. 

A kötvénykibocsátással összefüggésben a Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatot is módosították:
a Pénzügyi Bizottság feladat- és hatáskörébe utal-
ták a kamat- és árfolyamkockázat, valamint a lik-
vid pénzeszközök befektetésével kapcsolatos
pénzügyi mûveletek figyelemmel kísérését, illet-
ve a 100 millió  forint feletti és 30 napon túli be-
fektetésekkel kapcsolatos döntéseket. 

A téma vitájában az ellenzéki képviselõk részé-
rõl felmerült, hogy a kötvénykibocsátásból szár-
mazó pénzek elhelyezését állampapírokra kelle-
ne korlátozni, amire a pénzügyi igazgató úgy rea-
gált, hogy ebben a befektetési formában gondol-
kodnak, de más, biztonságos befektetési formá-
kat sem akarnak eleve kizárni. A biztonságos
pénzelhelyezés sarokpontjait azonban kikötöt-
ték: ilyen feltétel például a tõkegarancia.

Nem változnak a menzadíjak

A törvényi változásokkal összhangban végrehaj-
totta a képviselõ-testület a szociális és gyermekjó-
léti ellátásokról szóló helyi rendelet korrekció-
ját, majd az eddigiekkel azonos összegû étkezési
és térítési díjakat hagyott jóvá az oktatási és neve-
lési intézményekre vonatkozóan. (E díjak 2008.
január 1. óta áfa-mentesek, ám az áfa-mentesség
az önkormányzat részére többletkiadást jelent,
mivel az eddigiektõl eltérõen a beszerzést terhelõ
általános forgalmi adót nem tudják visszaigé-
nyelni. A térítési díjak összegének változatlanul
hagyása mellett is a rezsiköltségre esõ áfa többlet-
költségként jelentkezik, amit viszont nem hárít
át az önkormányzat a szülõkre.)

Többe kerül a parkolóhely-megváltás

Új építkezések során, illetve meglévõ épületek
funkcióváltása, átalakítása vagy bõvítése esetén a
hatályos, Országos Településrendezési és Építési
Követelményekrõl (OTÉK) szóló kormányren-
delet szerint új parkolóhelyet kell létesíteni a tu-
lajdonosoknak. Sûrûn beépített területeken
azonban e kötelezettség teljesítése sokszor fizikai
vagy közlekedési akadályokba ütközik, ezért a fõ-

városi keretszabályozás alapján 2005 óta rendele-
tileg szabályozza az önkormányzat a meghatáro-
zott átalánydíj ellenében történõ kötelezettség-
megváltást – az így befolyó pénzeket közterületi
parkolóhelyek kialakítására fordíthatja a kerület.
Annak érdekében, hogy a megváltás lehetõségét
valóban csak azok vegyék igénybe, akik nem tud-
nak saját ingatlanon belül új parkolóhelyet létesí-
teni, a képviselõ-testület most duplájára emelte
az átalánydíjak összegeit. (Ezek mértéke március
1-tõl: lakás létesítése esetén kétmillió forint/la-
kás; funkcióváltással, bõvítéssel, átalakítással járó
új funkció esetén, amennyiben az a közvetlen la-
kossági ellátást szolgálja, hárommillió fo-
rint/OTÉK szerinti területegység, egyéb esetben
hatmillió forint/OTÉK szerinti területegység.)

Esélyegyenlõségi program készült

Jóváhagyták a képviselõk az önkormányzati tu-
lajdonban lévõ Házgondnoksági Kft. 2008-as üz-
leti tervét: a cég, amely tavaly július óta kizárólag
társasházi közös képviseleti feladatokat lát el, az
elmúlt nyolc hónapban növelte az általa kezelt
házak számát. Jáky-Kopor Judit összegzésébõl ki-
derült, hogy míg tavaly július 1-én 68 társasházat
kezeltek, jelenleg ez a szám 81. Ez év végéig 90-
100-ra szeretnék bõvíteni az általuk ellátott lakó-
közösségek számát. Az igazgató jelezte: tervezik,
hogy még idén ingatlanközvetítõi szolgáltatással
bõvítik tevékenységi körüket.

Helyi esélyegyenlõségi programot fogatott el a
testület, amely tartalmazza a célok megvalósítá-
sának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett
ütemezését. A 2012-ig tartó program alapvetõ
feladatként tûzi ki az esélyegyenlõség szempont-
jából fontos célcsoportok helyzetének felméré-
sét és ennek függvényében a szükséges intézke-
dések meghozatalát. Az ütemterv egyaránt foglal-
kozik a hátrányos helyzetû csoportok támogatá-
sával és a társadalmi kirekesztéssel szembeni küz-
delemmel, a foglalkoztatottsággal, a lakás-hely-
zettel, az akadálymentesítéssel, az informatikai
eszközökhöz való hozzáférés biztosításával, az
esélyteremtõ oktatással, a felnõttképzéssel, vala-
mint az egyenlõ bánásmód követelményét ér-
vényre juttató közszolgáltatásokkal.

Támogatások kulturális- és sportcélra

A Budavári Önkormányzat 2003. óta támogatja
a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar mûködését,
melyek az elmúlt évek során számos alkalommal
adtak ingyenes koncertet a városházán, és más
kerületi helyszíneken (Várszínház, Mátyás-temp-
lom, stb.) is felléptek. A testület úgy döntött,
hogy a sikeres együttmûködés alapján újabb öt
évre közszolgáltatási szerzõdést köt az együttese-
ket mûködtetõ Orfeo Zenei Alapítvánnyal,
amely e megállapodás birtokában az Oktatási és
Kulturális Minisztérium pályázatán is jó eséllyel
juthat központi támogatáshoz. Dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester közölte: a zenekar és a kó-
rus évadonkénti hangversenysorozataira tízzel
több bérletet fog kapni az önkormányzat, ame-
lyeket a kerületi ének-zene tanárok között oszta-
nak majd szét.

A képviselõk a Tabáni Spartacus Sport és
Környezetvédõ Egyesülettel kialakított sportcé-
lú együttmûködés folytatásáról is határoztak. A
kerület legnagyobb sportegyesülete, mint arról
Vecsey András beszámolt, egy 140 fõs, hat kor-
osztályos labdarúgó-szakosztályt, illetve egy 80
fõs tájfutó-szakosztályt mûködtet. Az egyesület
tervei között szerepel, hogy az elkövetkezõ évek-
ben egy gyalogló és egy kerékpáros szakosztályt is
alakítanak.

A Szervezeti és Mûködési Szabályzat elõírásai-
nak megfelelõen a képviselõ-testület saját, 2008-
as munkatervét is elfogadta, melyben körvona-
lazták az ez évi feladatokat, meghatározták, hogy
az elsõ és a második félévben milyen rendelet-
módosításokkal, közterület-rendezési tervekkel,
beszámolókkal kell majd foglalkozniuk.            -d-
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A képviselõ-testületi ülésen történt

Elfogadták a kerület költségvetését
((FFoollyyttaattááss  aazz  11..  oollddaallrróóll))

A szavazás menete és módja 
a következõk szerint történik
Szavazni csak személyesen lehet reggel 6.00
órától este 19.00 óráig.

A szavazatszámláló bizottság megállapítja a
szavazni kívánó személyazonosságát és azt,
hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazo-
nosság és a lakcím igazolására a következõ, ma-
gyar hatóság által kiállított, érvényes igazolvá-
nyok alkalmasak: lakcímet tartalmazó sze-
mélyazonosító igazolvány (,,régi”, könyvecske
formátumú), vagy személyazonosító igazol-
vány (kártya formátumú), útlevél, 2001. janu-
ár 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély
(kártya formátumú) azzal, hogy mindegyik itt
felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazol-
vány (lakcímkártya) is szükséges.

A személyazonosság igazolására alkalmas az
ideiglenes személyazonosító igazolvány is, a
lakcímet pedig tanúsítja a lakcímigazolvány
igénylésének átvételérõl szóló elismervény is.

Ha valaki az általános nyitva tartásokat kö-
vetõen pénteken, szombaton vagy vasárnap el-
veszíti személyi igazolványát és lakcímkártyá-
ját, akkor a hétvégén csak a személyi igazol-
vány pótlásával együtt az alábbi okmányiro-
dákban kaphat ideiglenes személyazonosító
igazolványt, és ideiglenes lakcímkártyát:

Lurdy Ház (1097 Bp., Könyves K. krt. 12-14.).
Péntek: 10-20 óráig, szombat-vasárnap: 10-16
óráig. Pólus Center (1152 Bp., Szentmihályi út
131.). Péntek-szombat-vasárnap: 10-19 óráig, XIV.
ker. Okmányiroda (Pétervárad u. 11-17.) Péntek:
6.15-13.30 munkaközi szünet: 10.00-10.30; 14.00
- 21.15 munkaközi szünet: 17.00 -17.30.

A szavazatszámláló bizottság a névjegyzékbe
már nem vehet fel választópolgárt.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazat-
számláló bizottság átadja a választópolgárok
részére a szavazólapokat és a borítékot. Min-
den kérdés külön lapon szerepel. A szavazóla-
pokat a választópolgár jelenlétében kell lebé-
lyegezni. A szavazólapok átvételét a választó-
polgár a névjegyzéken saját kezû aláírásával
igazolja.

A szavazásához szavazófülke áll rendelkezés-
re. A választópolgárok kitöltik a szavazólapo-
kat. Érvényesen szavazni csak az egyik válaszra
lehet, az alatta elhelyezett körbe tollal írt x vagy
+ jellel. Egyéb megjelölés érvényes szavazat-
ként nem vehetõ figyelembe.

Végezetül a választópolgárok a szavazólapo-
kat borítékba teszik, és a borítékot a szavazat-
számláló bizottság elõtt az urnába helyezik.

A mozgásában gátolt választópolgárok, ké-
résre mozgóurnával szavazhatnak. Mozgóurna
csak írásban kérhetõ. Mozgóurnát a szavazás
napja elõtt a helyi választási irodától, a szavazás
napján a lakóhely szerinti szavazatszámláló bi-
zottságtól lehet kérni.

Azok a választópolgárok, akik mozgásuk-
ban gátoltak, ugyanakkor igazolással kíván-
nak szavazni az I. kerületben, a szavazás napján
az 5. számú szavazatszámláló bizottságtól
(Budavári Mûvelõdési Ház 1011 Bp., Bem rkp.
6.) kérhetnek írásban mozgóurnát. Ennek az a
feltétele, hogy Önöket legkésõbb március 7-én
16.00 óráig igazolás alapján a helyi választási
irodában, az I. kerületi Okmányiroda népes-
ség-nyilvántartásán (Attila út 12.) felvegyék e
szavazókör névjegyzékébe. 

Az egyes szavazókörökhöz tartozó utcanév-
jegyzék, valamint további információk a
www.valasztas.hu, illetve a www.budavar.hu
honlapokon tekinthetõk meg.

dr. Deák Ferenc
Helyi Választási Iroda vezetõje

Népszavazás
március 9-én

Lejárnak a várakozási 
hozzájárulások
Tájékoztatjuk az I. kerület Váron kívüli lakóit és in-
tézményeit, hogy a 2008. januárjában megelõlege-
zett, de eddig át nem vett ingyenes lakossági és ked-
vezményes gazdálkodói várakozási hozzájárulások
határideje 2008. március 31-én lejár. Ezt követõen
várakozási hozzájárulás kérelemre adható.

IIggaazzggaattáássii  IIrrooddaa

Ünnepi zászlócsere
A korábbi évek sikeres kezdeményezését folytatva,
a Budavári Önkormányzat idén is szeretné elõsegí-
teni, hogy nemzeti színû zászlók kitûzésével a kerü-
let polgárai méltóképpen emlékezhessenek az
1848-as forradalom és szabadságharc évfordulójá-
nak ünnepére.

Az önkormányzat úgy támogatja az utcák ünnepi
díszbe öltözését, hogy a zászlók árának felét kifizeti
a lakók helyett, illetve a régi zászlókat térítésmente-
sen újra cseréli.

A 90x150 cm méretû nemzeti színû zászlókat da-
rabonként 1.500.-Ft-os áron, a 60x90 cm méretû
nemzeti színû zászlókat 900.-Ft-os áron a GAMESZ
székhelyén az Iskola u. 16. szám alatt vásárolhatják
meg folyamatosan a lakóközösségek képviselõi.  

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2007-ben
személyi jövedelemadójuk 1 %-át az AAllaappííttvváánnyy  aa  LLoovvaass
úúttii  ÓÓvvooddáássookkéérrtt részére ajánlották fel. A számlánkra át-
utalt 352.351,- Ft-ot Mikulás és Karácsony alkalmával a
gyermekek fejlesztését szolgáló játékok, szakmai anya-
gok és eszközök vásárlására, gyermekkönyvállomá-
nyunk fejlesztésére, valamint kulturális programok
részvételi díjának kifizetésére használtuk fel. Kérjük,
hogy 2008-ban is támogassák alapítványunkat adójuk
1%-ával. Adószámunk: 18085442-1-41.

Galántai Katalin óvodavezetõ
*

A NNaapphheeggyyii  RRóóbbeerrtt  GGiiddaa  AAllaappííttvváánnyy köszönetet mond
mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták óvo-
dánkat. 2007-ben ez az összeg 468.641.- Ft, melyet já-
ték- és fejlesztõ eszközök beszerzésére, valamint gyer-
mekprogramok megszervezésére használtunk fel.

Huszár Mária óvodavezetõ

1%

Az önkormányzat ingyen hívható
zöld száma közérdekû ügyekben:

06-80-204-275
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((FFoollyyttaattááss  aa  33..  oollddaalloonn))
Sokat segítene a város levegõjén a villamosháló-
zat fejlesztése és a buszsávok számának növelése, a
buszok felszerelése részecskeszûrõvel. Az autózás
visszaszorításának legegyszerûbb módja a parko-
lási díjak drasztikus megemelése, ehhez azonban
elõször a jelenleginél nagyságrendekkel több
P+R parkolót kell építeni. 

Mindez szerepel a fõvárosi közgyûlés által
2006-ban megszavazott levegõszennyezettség vé-
delmi programban is, a szépséghiba csak az, hogy
a végrehajtáshoz szükséges intézkedési tervet a
közgyûlés által megszabott 2006. szeptember 30-
i határidõ ellenére mind a mai napig nem léptet-
ték életbe (a vonatkozó hazai és uniós jogszabály-
ok szerint ezt 2005. február 28-án kellett volna

megtenni). Ráadásul azóta több, a levegõ minõ-
ségét rontó intézkedést hozott a fõváros. Ilyen a
BKV viteldíjak emelése, a zöldfelületek beépíté-
sének lehetõvé tétele, a fõvárosi erdõk eladható-
vá tétele és újabb bevásárlóközpontok építésé-
nek engedélyezése. A Levegõ Munkacsoport
más civil szervezetekkel közösen szeretné elérni,
hogy a fõváros módosítsa szmogriadó-rendele-
tét, csökkentse a tájékoztatási és riasztási küszöb-
értéket, és léptesse életbe a kidolgozott intézke-
dési tervet. 

Már Széchenyi István felhívta a figyelmet a lég-
szennyezettségre a Pesti por és sár címû írásában.
Az elsõ hivatalos mérések Fodor József nevéhez
fûzõdnek, aki az 1920-as években vizsgálta a fõvá-
ros levegõjét. 1935-ben öt, 1937-ben hét mérõál-

lomás mûködött Budapesten. Jelenleg tizenegy
automata és negyvennél is több manuális állomás
méri a fõvárosi levegõ minõségét. Budapesten
évente legalább kétezer ember hal meg idõ elõtt
és százezren betegednek meg a levegõ porszeny-
nyezettsége miatt. Az asztmások száma az utóbbi
huszonöt évben megtízszerezõdött, a tüdõráko-
soké háromszorosára nõtt. 

A Levegõ Munkacsoport (és a vonatkozó jogsza-
bályok) szerint, ha egy évben több mint harminc-
öt olyan nap van, amikor a szálló por mennyisége
túllépi az engedélyezett egészségügyi határértéket,
errõl a hatóságoknak, esetünkben a fõvárosnak
tájékoztatni kell a lakosságot, majd a vészhelyzet
megszüntetésére haladéktalanul intézkedési ter-
vet kell kidolgoznia és végrehajtania.                   -pp-
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A kinevezés határozatlan idejû, a próbaidõ 6 hónap.
Pályázati feltételek: a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti szakirá-
nyú felsõfokú 

- végzettség,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (de legalább a megké-

résérõl szóló bizonylatot).
Elõnyt jelent a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építésügyi vizs-
ga, közigazgatási szakvizsga megléte, ill. szakmai gyakorlat. 

Fõbb feladatok: építési engedély kérelmek, használatbavételi engedély
kérelmek elbírálása, döntés elõkészítés, helyszíni szemle. 

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény, juttatások: a
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata alapján. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. március 17. 
Az elbírálás határideje: 2008. március 31.
Az állás betölthetõ: 2008. április 1.
A pályázatot zárt borítékban „Magasépítési ügyintézõi pályázat” megje-

löléssel a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Jegyzõjéhez lehet
benyújtani, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.  

AA  BBuuddaappeesstt  II..  KKeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  JJeeggyyzzõõjjee

PÁLYÁZATOT HIRDET
iiggaazzggaattáássii  üüggyyiinnttéézzõõii  mmuunnkkaakköörr  bbeettööllttéésséérree

aazz  IIggaazzggaattáássii  IIrrooddáánn

A kinevezés határozatlan idejû, a próbaidõ 6 hónap.
Pályázati feltételek: 

- egyetemi v. fõiskolai közgazdasági felsõoktatásban (ezen belül
kereskedelmi, vendéglátó és szálloda, idegenforgalmi és szálloda szakon)
szerzett szakképzettség, egyetemi v. fõiskolai szintû élelmiszeripari szak-
irányú agrármérnök szakképzettség, jogász szakképzettség, fõiskolai szin-
tû igazgatásszervezõ szakképzettség

- magyar állampolgárság,
- büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- önéletrajzot,
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (de legalább a megké-

résérõl szóló bizonylatot).
Fõbb feladatok: A kerületi kereskedelmi és vendéglátóhelyek mûködési en-
gedélyének kiadása és a telepengedélyezési eljárás lefolytatása. A mûkö-
dési és telepengedéllyel rendelkezõk rendszeres ellenõrzése.
Együttmûködés a társhatóságokkal, nyilvántartások vezetése és azokból
adatszolgáltatás.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény, juttatások a
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata alapján. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. március 17. 
Az elbírálás határideje: 2008. március 31.
Az állás betölthetõ: 2008. április 1. 
A pályázatot zárt borítékban „Igazgatási ügyintézõi pályázat” megjelö-

léssel a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Jegyzõjéhez, dr.
Deák Ferenchez címezve lehet benyújtani, cím: 1014 Budapest, Ka-
pisztrán tér 1. 

AA  BBuuddaappeesstt  II..  KKeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  JJeeggyyzzõõjjee

PÁLYÁZATOT HIRDET
iinnttéézzmméénnyyii  rreeffeerreennssii  mmuunnkkaakköörr  bbeettööllttéésséérree

aa  NNééppjjóóllééttii  IIrrooddáánn

A kinevezés 3 év határozott idõre szól, a próbaidõ 6 hónap.
Pályázati feltételek: a 9/1995. Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 18.
pontja szerinti 

- felsõfokú végzettség,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- önéletrajzot,
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (de legalább a megké-

résérõl szóló bizonylatot).
- Önkormányzati szociálpolitikai területen szerzett gyakorlat elõnyt je-

lent. 
Fõbb feladatok: az önkormányzati feladat- és hatáskörbe tartozó szociális,

gyermekjóléti és egészségügyi feladatokkal kapcsolatos elõkészítõ munka és
végrehajtás, a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátással össze-
függõ szerzõdések, elõterjesztések elõkészítése, az ágazattal kapcsolatos
költségvetési elõkészítõ munka, közbeszerzési eljárások szakmai elõkészíté-
sében való részvétel, szociális intézmények mûködési engedélyeinek nyilván-
tartása és az ezzel kapcsolatos hatósági feladatok, a szociális és gyermekjólé-
ti intézmények mûködésének ellenõrzése. 

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény, juttatások: a
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata alapján. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. március 17. 
Az elbírálás határideje: 2008. március 31.
Az állás betölthetõ: 2008. április 1. 
A pályázatot zárt borítékban „Intézményi referensi pályázat” megjelö-

léssel a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Jegyzõjéhez, dr. Deák
Ferenchez címezve lehet benyújtani, cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.   

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  ee--mmaaiill  ccíímmee  mmeeggvváállttoozzootttt..  ÚÚjj  ee--mmaaiill  ccíímm::

varnegyed@budavar.hu

Új kiállítás a Várnegyed Galériában
A Budavári Önkormányzat Várnegyed Galériája tisz-
telettel a kerület lakóit Budai Képeslapok címû kiállí-
tásának megnyitójára 2008. március 20-án 17 órára.
Köszöntõt mond: dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter. A kiállítást rendezte és megnyitja: Fehér Ferenc.
Közremûködik: Weszely Ernõ harmonikán. A kiállítás
megtekinthetõ 2008. március 21-tõl április 11-ig.
Várnegyed Galéria 1015 Budapest, Batthyány u. 67.
Nyitva: kedd-szombat, 11.00-18.00 óráig.

Meghívó klubnapra
A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSz) következõ
klubnapját 2007. március 11-én, kedden 17 órakor
tartja a szokott helyen: Várnegyed Galéria (Batthyány
u. 67.). Téma: a nyári utazási tervek megbeszélése. A
klubragok részvételére feltétlenül számít a BLSz el-
nöksége.

Iskola-hívogató
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium a 2008/2009 -es tanévben is szeretettel
várja a leendõ elsõ osztályos tanulókat, akiket szüleik
családias környezetben, keresztény, katolikus szel-
lemben kívánnak nevelni. További információ a 375-
6137-es telefonszámon kérhetõ.

Nemzetközi Parlamenti Ösztöndíj
Németországban
A Német Bundestag a Nemzetközi Parlamenti Ösz-
töndíjjal alkalmat nyújt fiatalok számára, hogy elmé-
letben és gyakorlatban megismerjék a német parla-
menti rendszert. Olyan fiatal végzõs egyetemi hallga-
tók jelentkezését várják, akik hazájukban aktívan kí-
vánnak fellépni a demokratikus alapértékek mellett.
A Német Bundestag ezeknek a fiataloknak alkalmat
nyújt arra, hogy egy 15 hetes tartózkodás alatt a
Bundestag egyik tagjánál megismerkedjenek a né-
met parlamenti rendszerrel és a politikai döntéshoza-
tali folyamattal, valamint gyakorlati tapasztalatokat
szerezzenek a parlamenti munka területén. A jelent-
kezési határidõ 2008. június 30. További információk
találhatók a www.bundestag.de/ips cím alatt.

Amennyiben kérdések merülnének fel, a budapes-
ti Német Nagykövetség politikai és protokollreferen-
se, David Bartels úr szívesen áll rendelkezésre (tel.:
06-1-488-3544 vagy e-mail: pol-2@buda.diplo.de).

Ruha-és könyvgyûjtõ akció
Gyûjtést szerveznek egy kárpátaljai magyar gyerme-
kekkel foglalkozó általános iskola számára. Bár-
milyen feleslegessé vált ruha és könyv - elsõsorban
regény, mesekönyv - nagy szolgálatot tesz. A felaján-
lásokat a 06-20-942-2116-os telefonszámon várják
2008. március 10. és március 21. között. Az akcióban
közremûködõ egyetemisták telefonon egyeztetett
idõpontban kisteherautóval a helyszínre mennek az
adományokért.  Az összegyûlt könyveket és ruhákat
Húsvétkor szállítják Kárpátaljára.   

Ismerkedés az internettel
Aki szeretne az internetezõk táborába kerülni, annak
segítenek a kezdõ lépések megtételében a Márai
Sándor Könyvtár munkatársai. Csütörtökönként 10-
tõl 12 óráig várják az érdeklõdõket, elõzetes idõpont
egyeztetéssel (I. ker., Krisztina krt. 87-91.). Jelent-
kezés személyesen a könyvtárban, vagy a 356-
4694-es telefonszámon. A könyvtár egyre bõvülõ
DVD kínálattal is várja látogatóit. A filmeket 2 napra,
450 Ft-ért lehet kikölcsönözni.   

Röviden

Elfogyott a levegõ Budapesten

A zene, a tánc és természetesen a
tombola sem hiányzott a budavári
nyugdíjasok idei farsangjáról. Aki
február 27-én délután véletlenül
bepillantott a Fõ utcai klub üveg-
ablakán, olyan csodát láthatott,
mint a kétlábon járó Túró Rudi,
vagy a Földre szállt Éj királynõje.   

A kerületbõl több mint hetvenen
voltak kíváncsiak az idei jelmezbál-
ra, közülük huszonegyen maguk is
beöltöztek. A „buli kedvéért” nem-
csak a klubtagok, hanem néhány a
szociális gondozó is álruhát öltött.
Návrádi Kálmánné, a Fõ utcai klub
vezetõje nem kis derültséget okozva,
Bohócnak álcázta magát. A Roham
utcai munkatársak a mesebeli Piros-

ka, Tündér és Nyuszi képében jelen-
tek meg. A klubosok mellé néhány
közelben lakó „civil” érdeklõdõ is ér-
kezett, sõt öt pszichiátriai gondozott
is ellátogatott a Fõ utcába. 

A vidám rendezvényt a nyugdíjas
hölgyekbõl álló Nagymama kórus
nyitotta meg, majd a nap fénypont-
jaként a jelmezbál következett. A
résztvevõk rajtszámot kaptak, és de-
mokratikus módon, közönségszava-
zatokkal döntöttek a gyõztesrõl.   

Sokaknak tetszett a Cserkész-jel-
mezt viselõ Újházy Rudi bácsi, hi-
szen õ volt az egyetlen férfi, aki vállal-
ta, hogy jelmezbe bújik. Mások a
Piroska és Nagymama kettõsére vok-
soltak, mert Piroska az egyik gondo-
zónõ,  „nagymamája” pedig - akit fá-

jós lába miatt „unokája” egy kerekes
székben tolt - egy nagyon idõs néni
volt. Akadt, aki úgy vélte, „a pöttyös
az igazi”, társa inkább Mozart operá-
jának hõsére, az Éj királynõjére vok-
solt. Újabb Bohóc is érkezett, de el-
jött többek között egy Csacsi, egy
Ápolónõ, sõt megjelent Juliska is
(Jancsi nélkül).

A legifjabb jelmezes az ötéves
Batman, azaz Tamáska volt, akit
gondozónõ édesanyja hozott el az
óvodából. 

A közönség szavazatai nyomán a
legszellemesebb jelmez díját, a ru-
mos-meggyes üveget szorongató,
„Részeges Popey”, azaz Zsidnay Lász-
lóné, Edit néni nyerte. Jutalmul egy
színes tortakompozíciót vehetett át. 

A tombolahúzás is tartogatott ap-
ró meglepetéseket. Egy szerencsés
nyertes edényfogó kesztyût, más arc-
krémet, vászon bioszatyrot vagy tus-
fürdõt kapott. A fõdíj egy üveg móri
borkülönlegesség volt, amelynek
mértékletes fogyasztását még a ge-
rontológusok is ajánlják. 

Az uzsonnát követõen a Fõ utcai
klub lassan táncteremmé alakult.
Lapunk szemtanúi jelentették, hogy

az önfeledt szórakozás idejére csodá-
latos módon megszûnt minden láb-
fájás és epegörcs. A 89 esztendõs
Klári néni például, aki a közelmúlt-
ban épült fel a combnyaktörésébõl,
úgy ropta a táncot, mint egy me-
nyecske. Hogy melyik zeneszámra?
Természetesen Nádas-Szenes örök-
zöldjére, amely szerint: Nemcsak a
húszéveseké a világ. -a-

Farsang a Fõ utcában

Kerületünk újabb lakója ünnepelte nemrég századik születésnapját. Dr. Liska
Bélánét családtagjai és barátai ünnepelték Dísz téri otthonában e jeles napon.
Február 19-én a Budavári Önkormányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester virágcsokorral és ajándékcsomaggal köszöntötte  Lili nénit, s kívánt to-
vábbi jó egészséget az ünnepeltnek.

Századik születésnap

A legszellemesebb jelmez díját Zsidnay Lászlóné (balra) nyerte

A nap fénypontja a jelmezbál volt 



Régiekre emlékezve

Ásatás a Várlejtõn
Nemcsak a kiemelkedõ, országos érdeklõdésre szá-
mot tartó mûemlékeknek van története, múltja.
Egészen köznapi helyeken is rejt a föld érdekes dolgo-
kat, érdemes megvallatni, felszínre hozni õket.
Szerencsére ma már rendelet is van rá, kiváltképp
olyan helyeken, ahol erre nagy az esély. Ilyen hely a
Vár és környéke. 

Toldy Ferenc utca 32. 34. 36. Társasházat készül-
nek építeni a telekre, ahol hajdan három ház állt. Ál-
lok a sarkon és nézem az ásatást. Itt volt az otthonom
kisgyerekkoromban, míg 1945. január huszonkette-
dike éjjelén telitalálat érte a házat és minden elpusz-
tult.

A Várlejtõn érdemes ásni mindenütt, évszázadok
kincseit forgatja ki az ásó. Ezen a területen hat-, hét-
száz éves emlékek kerülnek elõ. Az ásatás 2007. au-
gusztus végén kezdõdött és a tél beálltáig tartott, de ha
kitavaszodik, folytatják. Vezetõje Terei György, a
Budapesti Történeti Múzeum munkatársa. Az ásatást
20-25 ember végzi, többnyire volt bányászok, akik jár-
tasak a földmunkákban. Hogy mi minden került in-
nen elõ? Korban az elsõ leletek a késõ Árpád-korból
származnak, a 13. század végérõl. A legtöbb lelet
Mátyás király idejébõl való, vagy a közvetlen azelõtti
idõbõl. Találtak két kutat, az egyik szerkezet nélküli,
három méter mély, az alján aránylag ép kerámiadara-
bok voltak. A másik béléses, függõleges gerendákkal,
deszka oldalbéléssel, az alján elég bõ vízzel.
Elõkerültek egy szemes kályha maradványai, ez bent
állt a középkori házban, valamint egy házon kívüli
külsõ kemence is. A telken a középkorban és utána is
valószínûleg egyetlen ház állt, ez többosztatú, kõalapo-
zású, felsõ részében fából készült új épület volt.
Viszonylag gazdag leletanyag került elõ, kerámia edé-
nyek, csont- és fanyelû kés penge nélkül, dobókoc-
kák, egy díszített bronzlemez, mely ládika vagy könyv-
tábla tartozéka lehetett, sok réz-, bronz- és ezüstpénz,
állati csontok is nagy mennyiségben a ház külsõ olda-
lához közel. Egy út maradványait is megtalálták, mely
nagy valószínûséggel a mai Hiltontól vezethetett le a
Dunáig. Ez a terület a Szentpétermártirról elnevezett
középkori külvároshoz tartozott, melynek templomát
a Csalogány utca hetes számú ház mellett tárták fel. A
középkori ház a török idõkre elpusztult. Törökkori
emlék alig néhány került elõ a területrõl; mázas talpas
tál maradványa és néhány pipatöredék. 

Buda 1686-os visszavívása után a Várlejtõ sokáig
nem épült be, hadászati célból tartották üresen. Lelet
nincs is ebbõl a korból. A terület modernkori histó-
riája is már történelem. A 19. század elején jelölték ki
a Toldy Ferenc utca mai nyomvonalát, ekkor a Neue
Gasse nevet viselte, késõbb magyarították Új utcára.
Toldy Ferenc nevét 1871 óta viseli, a névadó Toldy
(Schedel) Ferenc, jeles irodalomtörténészünk, aki eb-
ben az utcában született és élt. A Várlejtõ szisztemati-
kus beépítése az 1870-es években kezdõdött, miután
a Vár katonai erõd jellegét megszüntették. Az egysé-
ges Budapest létrejötte meggyorsította ezt a folyama-
tot. Parcelláztak, kisebb telkek jöttek létre, többnyire
földszintes, szerény házak épültek. Így történt ez vizs-
gált területünkkel is, mely összesen 450 négyszögöl
volt, három részre osztották, három házat építettek
rá, így jött létre a Toldy Ferenc utca 32. 34. és 36-os
számú ház. A házak többlakásosak, de földszintesek
voltak, részben a tulajdonosok, részben bérlõk lak-
ták. Vidékies jellegûek voltak, kerttel, eleinte kom-
fort nélkül, petróleum-, gáz-, majd az 1920-as évektõl
villanyvilágítással.

A házakat Budapest ostroma söpörte le a föld színé-
rõl, mint annyi más társukat a Várban és a Várlejtõn.
Errõl a szomorú korról még csak leletanyag sem ma-
radt, lebontották, ledózerolták, eltüntették. Több év-
tizeden keresztül összetákolt fabarakkok álltak a tel-
ken és a Toldy gimnázium szükségtantermeiként szol-
gáltak.

Most építkezés kezdõdik, soklakásos társasház épül.
Vajon akik itt lelnek új otthonra, gondolnak-e arra,
kiknek a nyomdokába lépnek, azokra az elõdökre,
akik itt éltek és haltak több száz esztendõvel ezelõtt?

dr. Reisinger Frigyesné
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Nagyböjti hangverseny 
a Felsõvízivárosi Szent Anna Templomban
(I. Batthyány tér 7.)
Nagyböjti egyházzenei hangverseny lesz mmáárrcciiuuss  99--éénn, va-
sárnap 19 órakor. Mûsor: Vivaldi: h-moll (A Szentsírnál)
szimfónia; Haydn: A Megváltó hét szava a keresztfán
„Consumatum est” (Elvégeztetett) tétele; Pergolesi: Stabat
Mater (szólisták: Bartha Eszter-szoprán, Szõnyi Szilvia-alt).
Közremûködik: Az Elvinus Kamarazenekar (koncertmester:
Pótz Nagy László; vezényel: Dumbaridisz Imre). 

A belépés díjtalan.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 
Magyar Kultúra Alapítvány székháza
(I., Szentháromság tér 6., Budavár terem) 

MMáárrcciiuuss  1111..  ((kkeedddd))  1188  óórraakkoorr:: Mit adott a magyar rene-
szánsz a világnak? (IV.) Mátyás levelezései és irodalmi kap-
csolatai. A Corvinák emlékei a világban. Dr Szörényi László
az MTA Irodalomtudományi Int. Igazgatója elõadása.

MMáárrcciiuuss  2255..  ((kkeedddd))  1188  óórraakkoorr::  Mit adott a magyar rene-
szánsz a világnak? V.). Mátyás katona-diplomáciája és a fe-
kete sereg. dr. Szabó József János hadtörténész, egyetemi
tanár vetített elõadása.

Hangverseny a Ciszterci Szent Imre templomban
(XI. Villányi út 25.)

22000088..  mmáárrcciiuuss  1166--áánn,,  vvaassáárrnnaapp  2200..0000  óórraakkoorr Pergolesi:
Stabat Mater. Közremûködik Csereklyei Andrea - szop-
rán,Takács Zsuzsanna - alt, a templom nõikara és a
Budapesti Vonósok. Mûvészeti vezetõ: Botvay Károly.
Hangversenymester: Bánfalvi Béla. Vezényel: Csányi Tamás.
Bevezeti: dr. Bolberitz Pál professzor. A belépés ingyenes. A
hangverseny elõtt, 19.00 órakor szentmise. Adományaikat
köszönettel fogadjuk. 

Programok

((FFoollyyttaattááss  aazz  11..  oollddaallrróóll))
A németországi császárváros hangulata kimondva-kimondatlanul a mi
Várnegyedünket is idézi. Nem véletlen, hogy a két település – amelye-
ket a közös történelmi szálakon túl a Duna is összeköt – néhány éve test-
vérvárosi kapcsolatot létesített. A tárlat megnyitóját megtisztelte jelen-
létével Hans Schaidinger úr, Regensburg fõpolgármestere, valamint
Rudolf Eberwein, a városi tanács tagja, aki német nyelven köszöntötte
a mûvészt és a két város szövetségét. Céray Péter, a budapesti német
nagykövetség képviseletében vett részt a vernisszázson. Az est két közre-
mûködõje Nagy Bernadett és Alföldy-Boruss Eszter, fuvolajátékukkal
köszöntötték a vendégeket.

A kiállítást Sediánszky János, Budavár alpolgármestere nyitotta meg,

aki nem csupán önkormányzati vezetõként, hanem a mûvelõ-
déstörténet kiváló ismerõjeként is méltatta a mûvészt és váro-
sát. Felidézve három évvel korábbi személyes látogatását,
Sediánszky János szavakkal festette le a megnyitó közönsége
elõtt a képeken is megjelenõ középkori bástyákat, az óváros szí-
nes, több emeletes gótikus, reneszánsz és barokk házait, palotá-
it, és az egész fölé magasodó dóm kettõs, kõcsipkés tornyát. A
széles folyó, a szigeteket formázó csatornák, valamint a kilenc-
száz éves kõhíd láttán a budavári delegáció látogatásuk alkalmá-
val „a német Velencének” keresztelte el a bajor várost. Erre a
bókra mosolyogva válaszolta Schaidinger fõpolgármester úr:
„a barokk nálunk már újnak számít, csak a gótikus és a román
stílus valóban a régi”.

A Regensburgi impressziók alkotója erdélyi, német-magyar
családból származó képzõmûvész, aki közel negyedszázada él
második hazájában. A Zoller nevet édesanyja emlékére vette

fel. Dolgozott grafikusként, színházi díszletfestõként, zászlóhímzõként,
és minden olyan munkát elvállalt, ami megélhetését és festõi munkáját
segíthette. A város többször is kiállítási lehetõséget kínált számára,
2004-ben az addig életmûvét összefoglalóan, majd a város egyetemén és
legutóbb az Óvárosháza galériájában.  

A kiállítás képeinek vakító sárgái, tiszta kékjei és élénk pirosai tiszta-
ságot és derûs hangulatot árasztanak. A jellegzetes városrészeket olyan
megkapóan ábrázolja a mûvész, hogy a látogatók többsége – ha tehetné
– azonnal elindulna Bajorországba.

A kiállítás megtekinthetõ március 14-ig, keddtõl szombatig, 11 és 18
óra között, a Batthyány utca 67. szám alatt. roj  

Regensburgi 
impressziók

Zichy Mihály Somogyország szülötte, a magyar
mûvészet öntörvényû, autonóm egyénisége.
Ha kezdetben a biedermeier, élete második fe-
lében a historizáló-akadémikus stílus ötvözõ-
dött is eredendõ romanticizmusával, mégis ez
utóbbi lett meghatározó mûvészeti felfogásá-
ban. Maga így fogalmazta meg hitvallását: „A
mûvészet nem fényûzési cikk, a mûvészet a mû-
velõdés eszköze mint a nyomtatott könyv, és
kötelessége, csakúgy mint a könyvnek, hogy
teljes meggyõzõ erejével a kor haladó eszméit
szolgálja.”

Zichy pesti és bécsi tanulmányait követõen,
1847 és 1906 között élete jelentõs részét
Oroszországban töltötte. Eleinte Katalin nagy-
hercegnõ udvarában, majd 1852-tõl egymást
követõ négy cár szolgálatában dolgozott. A
Nemzeti Galéria átfogó tárlatának különleges-
sége az a szentpétervári Ermitázsból származó,
száz darabból álló kollekció, amelyet most lát-
hat elõször a budapesti közönség. Az anyag na-
gyobb része nagyméretû reprezentatív akvarell
és úgynevezett „szépiarajz”, amelyek a cárok
életét mutatják be, de olyan kultúrtörténeti
csemegék is találhatók közöttük, mint az a II.

Sándor vadászata alkalmá-
val készített kártyasorozat,
amelyet Zichy rajzolt a cár
számára, s amin megörökí-
tette önmagát is.  

Zichy 1874-ben a cári ud-
varból abban a reményben
költözött Párizsba, hogy im-
már szabadon alkothat, és
biztosíthatja megélhetését.
Itt készült A rombolás géni-
uszának diadala címû, több
mint húsz négyzetméteres
festménye is. Zichy az 1878-
as párizsi világkiállításra ké-
szítette a festményt, ám a rendezõk arra kény-
szerítették a mûvészt, hogy még a tárlat megnyi-
tása elõtt visszavonja, mivel a képet aktuálpoli-
tikai tartalma miatt veszélyesnek ítélték és dip-
lomáciai bonyodalmaktól tartottak. Ezt köve-
tõen a festõ a pozitív jövõ képében ábrázolt
Köztársaság szimbolikus alakját Krisztusra vál-
toztatta, és átfestette. 

A Nemzeti Galéria a festményt az 1990-es
években a mûvész zalai múzeumában helyezte

el. A jelen tárlatra készülve a képet restaurálva
kívánták a Várban kiállítani, ám a helyi múze-
umban csak úgy tudták elmozdítani helyérõl,
hogy az épület egyik falát megbontották. 

A galériában a teljes Zichy-életmû bemutatá-
sának igényével, a hazai köz- és magángyûjte-
ményekbõl is jelentõs válogatás kerül a látoga-
tók elé. A kiállítás március 23-ig tekinthetõ
meg a C épületben és a fõépület lépcsõfeljáró-
jában. -a-

Zichy Mihály, a rajzoló fejedelem

Zichy Mihály: A rombolás  géniuszának diadala

A magyar festészet 19. századi mestereinek sorát - Munkácsy után - Zichy
Mihállyal folytatja a Magyar Nemzeti Galéria. Az 1880-as évtizedben
Madách és Arany mûveihez, majd a Petõfi díszkiadáshoz készített illusztrációi
annak idején ott sorakoztak szinte minden polgári otthon könyvszekrényében,
és olyan mélyen bevésõdtek a nemzet emlékezetébe, hogy máig meghatározzák
a balladákról és a tragédiáról alkotott képünket. 

Elfogadta az összevont Országos és Fõvárosi Tervtanács a Dísz téri volt honvéd fõparancsnokság re-
konstrukciójának átdolgozott terveit. A korábbi rózsaszín lebegõ tetõ helyett újabb betonpilléres válto-
zat került a tanács elé. Az elképzelés szerint a homlokzaton megjelenõ rizalit tetejére nagyobb méretû
kortárs szobrok kerülnének, az építészek szerint a korábbi tervekhez képest az épület kialakítása archa-
izálóbb, a környezethez léptékeiben és megjelenésében is jobban alkalmazkodó. Újdonság, hogy az épü-
let karcsú, magas pillérsorai látszó betonból készülnének, míg a homlokzat alsó részét a lehetõ legna-
gyobb mértékben áttörnék. A tervtanács engedélyezésre javasolta Kis Péter Építészirodájának tervét.

Újabb változat a Dísz térre



VárnegyedXIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2008. MÁRCIUS 7., PÉNTEK
E-mail: varnegyed@budavar.hu 5

Még tavaly szeptemberben írták alá
azt az ingatlancserérõl szóló megál-
lapodást, melynek értelmében az
Egyesült Államok visszaadja
Magyarországnak a Táncsics Mihály
egykori börtönét is magába foglaló
budavári épületegyüttest.  Budavár
Önkormányzata szeretné elérni,
hogy az ingatlan közösségi funkciót
kapjon és ennek hosszú távú biztosí-
tása érdekében kerüljön önkormány-
zati tulajdonba.

Még szinte meg sem száradt a tinta a
szerzõdésen, máris megkezdõdtek a
találgatások a rendkívül értékes,
egyedülálló adottságokkal rendelke-
zõ terület további sorsáról. 

Sajtóhírek szerint Göncz Kinga
elõzetesen csak annyit mondott,
hogy a Táncsics-börtönt szeretnék
megnyitni a nagyközönség elõtt, míg
Zelles Sándor, a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság vezérigazgatója nem zárta
ki múzeum létesítését sem. 

Hivatalos állásfoglalás tehát még
nem született, konkrétumokról sem
sokat hallani, talán éppen ezért töb-
ben tudni vélik, hogy a telken luxus
lakópark épülhet. Kerületünk pol-
gármestere a hírekre reagálva a napi
sajtóban nyomatékosan kijelentette:
„nemzeti összefogással kell elejét ven-
nünk, hogy elherdálják drágán visz-
szaszerzett nemzeti kegyhelyünket”.
Dr. Nagy Gábor Tamás kizárta an-
nak lehetõségét, hogy a kerület a ta-
lálgatáshoz hasonló beépítést támo-
gatna. 

Hasonlóképpen vélekedik Aczél
Péter fõépítész, aki lapunk kérdésére
elmondta, hogy a Budavári Önkor-
mányzat szeretné mindenki számára
láthatóvá és elérhetõvé tenni az épü-
letegyüttest. Ez megszentelt része a
Várnak, történelmünk egy darabja.
Közkinccsé kell tenni a nevezetes épü-
letet és az Erdélyi bástyát is, ahogyan
más történelmi emlékhelyeken ez
már megvalósult. (Ma már szabadon

látogatható a hosszú amerikai kitérõ
után hazahozott Szent Korona is.)

Sajnos az a tapasztalat, hogy ma-
napság minden pénzzé tehetõ érté-
ket áruba bocsátanak, ezért esély le-
het arra, hogy Táncsics börtöne is a
privatizálás sorsára jut, amit minden
eszközzel meg kell akadályozni. Mert
mindig - a mai viszonyok között pe-
dig különösképpen - szükségünk van
olyan történelmi helyszínekre, nem-
zeti mementókra, ahová szabadon
bejárhatnak a polgárok. 

A fõépítész akkor sem támogatná a
privatizációt, ha a befektetõ ígéretet
tenne a közfunkció biztosítására.
Annak sincs értelme, ha olyan egye-
sület, szervezet, alapítvány kezébe ke-
rül az ingatlan, ami ugyan nem akar
lakásokat építeni, de csak egy szûk ré-
teget szolgál és kirekeszti a lakossá-
got. Éppen ezért a közfunkció meg-
tartására véleménye szerint kizárólag
az jelentene garanciát, ha a várfalak,
a Halászbástya és a vári közterületek
többségéhez hasonlóan a terület ön-
kormányzati tulajdonba kerülne.
Arra nézve soha sem hangzott el kri-
tika, hogy Budavár Önkormányzata -
különösen az értékvédelem és eszme-
iség tekintetében - a polgárok érdeke-
ivel ellentétesen kezelné a rábízott va-
gyont - hangsúlyozta Aczél Péter. Az
önkormányzat évtizedek óta szeretné
átvenni az épületegyüttest, azonban
saját erõbõl erre eddig nem volt lehe-
tõsége, mivel nem tudott megfelelõ
csereingatlant felajánlani.

Most reális esély van a tulajdonjog
megszerzésére, ami egyben biztosíta-
ná az ingatlan megóvását az utókor
számára. Amint az önkormányzat
megkapja a területet, megkezdõdhet
a régészeti feltárás, melynek lezárultá-
val láthatóvá válnának IV. Béla palo-
tájának felszínre hozott maradvá-
nyai. A fõépítész - kialakításában és
funkciójában - a XII. kerületi Bara-
bás Villához hasonló, de még ennél
is impozánsabb kulturális komplexu-

mot látna szívesen a majdnem hat-
ezer négyzetméteres ingatlanon. A
két fõ épület közül a belsõben idõsza-
kos kiállítások, hangversenyek, kö-
zösségi rendezvények, illetve a mûve-
lõdési ház színvonalas programjai
várnák a polgárokat, míg az utcai
szárnyban akár éttermek is helyet
kaphatnának. A kertben elhelyezett
padokkal hamisítatlan vári agóra
jönne létre. Már a régészeti feltárá-

sok megindulása elõtt megnyitnák a
nagyközönség elõtt a Babits sétányt,
ezzel hatvan év után végre újra szaba-
don lehet majd sétálni a nyugati vár-
falon a Bécsi kaputól az épületig,
majd egy újabb lépéssel egészen a
Halászbástyáig, és gyönyörködni a
napfényben fürdõ pesti Duna-part
látványában. A sétányt mindenki
számára elérhetõvé tenné az önkor-
mányzat, az Ibolya lépcsõ mellett ki-
alakításra kerülõ lift pedig a turistá-
kon kívül a mozgásukban korláto-
zott, illetve a nehezebben mozgó pol-
gárok kényelmét szolgálná.

Megkeresésünkre az Oktatási és
Kulturális Minisztériumtól megtud-
tuk, hogy a tárca jelenleg nem rendel-
kezik az ingatlan felett. Az esetleges
hasznosítás során az épület egy részé-
ben 1948/49-es kiállítás elhelyezését
támogatnák.

Mint korábban megírtuk, 2006
októberében Göncz Kinga külügy-
miniszter és April Foley budapesti
amerikai nagykövet írta alá a Tán-

csics Mihály egykori börtönét magá-
ban foglaló épület, a Béla király út 1-
3. alatti villa és a Széchenyi rakparton
álló Biarritz-házban található laká-
sok magyar tulajdonba kerülésérõl
szóló szerzõdést. Ellentételezéskép-
pen az Egyesült Államok megkapja
az USA-nagykövetség melletti két in-
gatlant, melyeket a magyar állam elõ-
zõleg átépít és felújít.

Az épület múltjáról és jelenérõl Janotti
Judit és Ráday Mihály átfogó írását olvas-
hatják az érdeklõdõk a Budapest folyóirat
március 15-én megjelenõ számának négy
teljes oldalán.

Közismert, hogy a mai Táncsics Mihály utca 9.
szám alatti épületbõl szabadították ki a márci-
usi ifjak 1848. március 15-én Táncsics Mi-
hályt. A sors fintora, hogy a nagyformátumú
politikust 1860-ban hét évre ugyanebbe a bör-
tönbe zárták. Rajta kívül itt raboskodtak a re-
formkor nagyjai: Kossuth Lajos, Wesselényi
Miklós, Batthyány Lajos és az író Jókai Mór. A
terület története azonban mint oly sok várbéli
helyszíné ennél sokkal régebbre vezethetõ visz-
sza. A kutatók azt valószínûsítik, hogy a XIII.
században itt állt a budai Vár elsõ királyi szék-
helye és pénzverdéje. A királyi nagykúria
(Magna Curia Regis, németül Kammerhof)
tehát e szerint nem a mai palota helyén, hanem
a polgárvárosban az egykori Szombat kapu
közelében épült. 

1382-ig volt királyi tulajdonban, majd
Nagy Lajos a budaszentlõrinci pálosoknak
adományozta. 1416-ban egy csere folytán
Zsigmond király apósához Cillei Hermanhoz
került, mígnem 1458-60 körül Cillei Ulrik
halálával visszaszállt a koronára. 1541-ig,
Buda elestéig a Guthi Országhok budavári re-
zidenciája volt. 

Az Esztergomból Buda várába telepített
pénzverõházat elõször IV. Béla 1255-ben kel-
tezett oklevele említi. A király ekkor mentesíti
a budavári vám alól az esztergomi eredetû
pénzverõket. Ez a vámmentesség annak a jele,
hogy a pénzverés, amelynek akkoriban maga a
királyi lakóhely a színhelye, a budai várfala-
kon belül történt.

Ezt követõen az épületre Kammerhof néven
az 1310 körül írt Stájer Verses Krónika, Vencel
király 1301. évi budai koronázásának leírása
utal.

Az 1530-as években a telek északi részén lé-
tesült az Erdélyi-bástya. Johann Matthey had-
mérnök 1728-ban készített térképén már fel-
tüntette az Erdélyi bástya mélyebb szintjén ál-
ló Szent József lõporraktárt. Az utca fronton
ma is látható egykori laktanya kétemeletes
épületét 1810 után alakíthatták ki az ott álló
korábbi épületek felhasználásával. Feltehetõen
ettõl kezdve használták a volt lõporraktár épü-
letét börtön céljára. 1887-ben kisebb udvari
toldalékot építettek az akkor katonai térpa-
rancsnokság (Platz Commando Gebaude) és
helyõrségi börtön (Garnison Arrest) céljára
szolgáló épülethez, melyet a II. világháború
elõtt a Pénzügyminisztérium hivatali épülete-
ként használták.

Legyen mindenkié a történelmi emlékhely

A Táncsics-börtönt rejtõ épületegyüttes és a hozzá tartozó mintegy ezerhatszáz négyzetméteres
telek a II. világháborút követõen jóvátétel címén került amerikai tulajdonba. Itt oldották meg a
Budapesten szolgáló tengerészgyalogosok elhelyezését, míg az egyik emeleten tornatermet ren-
deztek be. A kertet ünnepségek megrendezésére használták. 

HIRDETÉS



A rendelet hatálya 
1. § 

(1) A rendelet hatálya a Képviselõ-testületre és annak
bizottságaira, az Önkormányzati  Hivatalra, az Önkor-
mányzat intézményeire, valamint a kisebbségi önkor-
mányzatokra terjed ki. 
(2) Az Áht. 67. § (3) bekezdés alapján a Képviselõ-tes-
tület a címrendet a következõk szerint állapítja meg: 
- Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szervként mûködõ intézmények külön-kü-
lön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 2. és
a 2/a. sz. melléklet tartalmazza. 
- A Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási körébe tar-
tozó szakfeladatok az alábbiak szerint alkotnak egy-egy
címet: 
- Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai, 
- rendszeres pénzbeni ellátás, eseti pénzbeni ellátás, 
- utak fenntartása, parkfenntartás, város- és községgaz-
dálkodás, 
- Polgári Védelem, 
- a 3/c. mellékleten felsorolt összes többi szakfeladat
együtt alkot címet 
- Kisebbségi Önkormányzatok külön-külön. 
- A költségvetésben szereplõ nem mûködési kiadások
feladatonként alkotnak egy-egy címet. 

Az Önkormányzat bevételei 
2. §

A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2008. évi összes bevételi elõirányzatát
a kisebbségi önkormányzatok állami támogatásával
együtt 9.220.040 e Ft-ban ebbõl tárgyévi bevétel
8.220.040 e Ft, 2007. évi szabad pénzmaradvány
1.000.000 e Ft - állapítja meg az 1. sz. és 1/a. sz. mellék-
let szerint forrásonkénti, a 2. sz. és a 2/a. sz. melléklet
szerint pedig intézményenkénti bontásban, a kisebb-
ségi önkormányzatok bevételeit a 12. sz. melléklet tar-
talmazza. 

Az Önkormányzat kiadásai 
3. §

A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2008. évi összes kiadási elõirányzatát a
kisebbségi önkormányzatok kiadásaival együtt
9.220.040 e Ft-ban állapítja meg a 3sz. melléklet sze-
rint. Ebbõl: 

- az intézmények mûködési kiadását a 3/a. és a 3/b.
melléklet szerint, 

- az Önkormányzati Hivatal igazgatási kiadásait és a
gazdálkodási körébe tartozó szakfeladatok mûködési
kiadásait a 3/c. melléklet szerint, 

- az általános- és céltartalékokat a 4. sz. melléklet sze-
rint, 

- a felhalmozási kiadásokat az 5., 5/a. sz. melléklet
szerint, 

- a felújítási elõirányzatokat a 6., 6/a. sz. melléklet
szerint, 

- a kisebbségi önkormányzatok mûködési kiadásait
a 13. sz. melléklet szerint tudomásul veszi. 

4. §
A Képviselõ-testület 

- a hitelállomány alakulásáról szóló kimutatást a 7.
sz. melléklet szerint, 

- az intézmények és az Önkormányzati Hivatal dol-
gozóinak létszámát a 8. sz. melléklet szerint, 

- a mérlegszerû mûködési és felhalmozási célú bevé-
teli és kiadási elõirányzatokat a 9. sz. melléklet szerint, 

- a kisebbségi önkormányzatok a mérlegszerû mûkö-
dési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányza-
tokat a 14. sz. melléklet szerint, 

- a 2008. évi várható bevételi és kiadási elõirányzata-
inak teljesülésérõl szóló ütemtervet a 10. sz. melléklet
szerint, 

- a mûködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010. évi alakulását a 11. sz. mellékletben
rögzítettek szerint, 

- a közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 15.
sz. mellékletben rögzítettek 

szerint, a többéves kihatással járó kötelezettségekrõl
szóló kimutatást a 16. sz. mellékletben rögzítettek sze-
rint fogadja el, illetve a kisebbségi önkormányzatok vo-
natkozásában tudomásul veszi. 

A 2007. évi költségvetés végrehajtási szabályai 
5. § 

(1) Az Önkormányzat intézményeinek és a Polgár-
mesteri Hivatalnak az elemi költségvetést – e rendelet
hatálybalépését követõ 8 napon belül – az e rendelet-
ben meghatározott költségvetési elõirányzatokkal kell
elkészíteniük. 

(2) Az Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatal-
mazza az önkormányzati intézményeket a saját költ-
ségvetésükben elõírt bevételek beszedésére és a jóvá-
hagyott kiadási elõirányzatokon belül a kiadások elõi-
rányzat-felhasználási tervnek megfelelõ teljesítésére az
alábbi korlátozással: 

a) Az intézmények, és az Önkormányzati Hivatal
mûködtetésének  racionalizálása érdekében a bármi-
lyen okból megüresedõ álláshely költségvetési elõi-
rányzata a Polgármester engedélyének beszerzéséig  zá-
rolásra kerül. 

(3) Az intézmények pénzellátása – a kiskincstári
rendszer keretein belül – a jóváhagyott elõirányzat-fel-
használási tervük alapján történik. Kötelezettséget vál-
lalni kizárólag a visszaigazolt és jóváhagyott elõirány-
zat-felhasználási terv alapján és mértékéig lehet, fede-
zet nélküli kötelezettségvállalásért az intézmény veze-
tõjét a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény sze-
rinti felelõsség terheli. 

(4) Az intézmények által kötött, pénzeszközök átvé-
telére irányuló megállapodásokat 1 millió Ft értékha-
tár fölött a Polgármesterrel ellenjegyeztetni kell. Érték-
határra tekintet nélkül ellenjegyeztetni kell a megálla-
podást, ha az átvételnek mûködési kiadási többlete

van. Ha a kiadási többletet az intézmény egyéb megta-
karításból nem tudja fedezni, a megállapodást a
Képviselõ-testület hagyja jóvá. 

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

a) év közben bevétel elmaradása esetén a költségve-
tési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtar-
tása érdekében kiadási elõirányzatokat átmenetileg zá-
roljon, 

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

c) az érvényes közbeszerzési pályázat eredményét
kihirdethesse akkor is, ha a költségvetésben rendel-
kezésre álló fedezet kisebb, mint a nyertes pályázó vál-
lalási ára, a többletfedezet igény nem lehet több a vál-
lalási ár 20 %-nál, és nem haladhatja meg a költségve-
tésben még rendelkezésre álló általános tartalék mér-
tékét, 

d) a Költségvetési-rendeletben jóváhagyott beruházá-
si és felújítási feladatok végrehajtása során egyes felada-
tokra jóváhagyott kereteket maximum 20 %-kal túllép-
heti a szerzõdéskötés során, ha túllépés fedezete más
feladatok megtakarításiból pótolható, 

e) az a), b), c) és d) pont szerinti intézkedések pénz-
ügyi hatását a soron következõ költségvetési rendelet-
módosításban szerepelteti kell. 

(6) Az Önkormányzat többletbevételét általános
tartalékként kell kezelni. Annak felhasználását az Ön-
kormányzat Képviselõ-testületénél a Polgármester kez-
deményezi, felhasználásáról a Képviselõ-testület dönt.
Az intézmények a többletbevételeiket a célra átvett –
pénzeszközök kivételével - csak a Képviselõtestület
döntését követõen használhatják fel. 

(7) A 2008. évi költségvetési rendeletben jóváha-
gyott elõirányzatokat az alábbiak szerint lehet módosí-
tani: 

a) Ha év közben az országgyûlés, a Kormány, illetve
valamely költségvetési fejezet vagy állami pénzalap a
helyi önkormányzat számára pótelõirányzatot biztosít,
a negyedévet követõen a Polgármester rendeletmódo-
sítási javaslattal köteles élni. 

b) A Polgármester jogosult – a Képviselõ-testület
döntését megelõzõen – a célfeladatokra biztosított
központi pótelõirányzatokat, pályázati összegeket az
intézmények, és az Önkormányzat Hivatala részére a
rendeltetésének megfelelõen bontsa le és adjon enge-
délyt azok felhasználására. Fenti döntéseit a soron kö-
vetkezõ rendeletmódosításba be kell építeni. 

c) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal az
Ámr. 53. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében –
figyelemmel az Áht. 93. § (4) , az Ámr. 51. § (1), (2) be-
kezdésében foglaltakra – módosíthatja egyes kiemelt,
ezen belül részelõirányzatait. 

d) A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe
tartozó mûködési célú elõirányzatok átcsoportosítá-
sára a Polgármester jogosult. A szociális kiadások,

valamint az utak fenntartása, parkfenntartás, vala-
mint a város és községgazdálkodás szakfeladatok vo-
natkozásában erre csak az ágazatilag illetékes bizott-
ságok elõzetes állásfoglalása alapján kerülhet sor. A
Polgári Védelem szakfeladaton belül átcsoportosí-
tást a kerületi Polgárvédelmi Parancsnok kezdemé-
nyezhet. 

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

6. §
Az általános- és céltartalékok felhasználása az alábbiak
szerint történhet: 

(1) Rendkívüli események, hatósági és bírósági kö-
telezések fedezetének biztosításáról a Polgármester
dönt, a döntésérõl a soron következõ képviselõ-testü-
leti ülésen köteles tájékoztatást nyújtani. 

(2) A céltartalékok feletti átcsoportosítás jogát a
Képviselõ-testület, a bizottságok, a Polgármester és a
Jegyzõ gyakorolja a 4. sz. mellékleten feltüntetettek sze-
rint, a következõk figyelembe vételével: 

- az intézmények tárgyi eszköz beszerzési keretének
felhasználására – az 5. sz. melléklet szerinti összeg ere-
jéig – az intézmények igényeit figyelembe véve a 
Polgármester elõterjesztést készít és az ágazatilag illeté-
kes bizottság elé terjeszti 2008. március 31-ig. 

- a Képviselõ-testület az Áht. 15/A. § (2) bek. alap-
ján a támogatott szervezetek és magánszemélyek ré-
szére nyújtott támogatási összegek esetében
200.000 Ft értékhatár alatt a közzétételt nem rende-
li el. Ugyanazon szervezet, illetve magánszemély ese-
tében a 2008. évben nyújtott támogatásokat egybe
kell számolni. 

(3) Az átruházott hatáskörben hozott az éves költ-
ségvetést érintõ döntésekrõl a Polgármester a soron
következõ költségvetési rendeletmódosítás és az éves
beszámoló során tájékoztatja a testületet. 

7. § 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármester,
hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket – 100 mil-
lió Ft értékhatárig és 30 napon belüli lekötés esetén –
kamatozó betétben helyezze el a számlavezetõ pénzin-
tézetnél, vagy állampapírokat vásároljon. A 100 millió
Ft feletti és 30 napon túli befektetésekrõl átruházott
hatáskörben a Pénzügyi Bizottság dönt. 

A rendelet hatályba lépése 
8. §

A rendelet 2008. február 29-én napján lép hatályba,
de rendelkezéseit 2008. január 1-tõl kell alkalmazni. A
rendelet kihirdetésérõl a Jegyzõ gondoskodik. 

Budapest, 2008. február 29. 

dr. Deák Ferenc dr. Nagy Gábor Tamás  
jegyzõ polgármester

1. §
A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép: 

„5. § (1) A szociális és gyermekjóléti ellátásra irányu-
ló eljárás kérelemre indul. Az ügyfél a kérelmét - az
igénylésre rendszeresített nyomtatvány, továbbá a  jo-
gosultság megállapításához szükséges nyilatkozatok,
igazolások csatolásával - a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (a további-
akban: Hivatal) Ügyfélszolgálati Irodáin (Budapest, I.,
Kapisztrán tér 1., Budapest, I., Attila út 12.,Budapest
I., Iskola utca 16. címen) nyújthatja be személyesen hi-
vatali idõben, vagy küldheti el e címekre postán.” 

2. §
A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép: „16. § (1) Az alábbi szociális ügyekben a
Képviselõ – testület által átruházott  hatáskörben a
Polgármester dönt: 

a) lakásfenntartási támogatás, 
b) ápolási díj (28. § alapján), 
c) szociális tanulmányi ösztöndíj, 
d) átmeneti segély, 
e) születési támogatás, 
f) beiskolázási segély, 
g) temetési segély (48. § alapján), 
h) élelmiszertámogatás, 
i) természetbeni gyermekvédelmi támogatás.” 

3. §
[Szociális tanulmányi ösztöndíj] 

A Rendelet 41. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép: 

„41. § (1) Szociális tanulmányi ösztöndíjra jogosult
az általános iskola negyedik osztályát elvégzett tanuló,
valamint a középiskola nappali tagozatán tanulmánya-
it folytató tanuló - legfeljebb 19. életévének betöltéséig
- akinek az elõzõ tanév tantárgyi átlaga 4,5 vagy a fölött
van, és családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének másfélszeresét. A magatartás és szorgalom
érdemjegy nem tartozik a tantárgyi átlagba.” 

4. §
[Születési támogatás] 

A Rendelet 46. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, illetve az (5) bekezdés az
alábbi c) és d) pontokkal egészül ki: 

„46. § (1) a) a gyermek szüleinek legalább egyike a
gyermek születésekor és a gyermek születését közvetle-
nül megelõzõ egy évig megszakítás nélkül az I. kerület-
ben bejelentett lakóhellyel és életvitelszerû tartózkodá-
si hellyel rendelkezik, melyrõl kérelmezõ nyilatkozik. 
(5) (A támogatás megállapításához szükséges nyilatko-
zat és igazolás:) 

c) kérelmezõ lakcímének igazolása, 
d) kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy az I. kerület-

ben életvitelszerûen tartózkodik.” 
5. §

[Kedvezményes üdülés] 
A Rendelet 55. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép: 
„55. § (3) A Népjóléti Bizottság döntése alapján a je-

lentkezõket szociális rászorultság szempontjainak mér-
legelésével a gyermekes családok és nyugdíjasok esetén
a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ utal-
ja be a rendelkezésre álló keretszám erejéig.” 

6. §
[Kedvezményes uszodabérlet] 

A Rendelet 56. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép: 

„56. § (3) A kedvezményes uszodabérlet iránti kére-
lem az (1) bekezdés a), b) és c) pontjai esetében a
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnál
nyújtható be. A kérelmek elbírálása az intézményveze-
tõ döntésén alapul, a kiadott bérletekrõl az intézmény
nyilvántartást vezet, továbbá minden hónap 5. napjá-
ig értesítést küld a Hivatalnak.” 

7. §
[Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság] 

A Rendelet 57. § helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„57. § (1) A jegyzõ az egészségügyi szolgáltatás igény-

bevétele céljából, a jogosult részére hatósági bizonyít-
ványt állít ki. (2) Az ellátás részletes szabályaira a
Szociális törvény 54. § - ában foglaltak az irányadóak.” 

8. §
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

[Az ellátások formái] 
A Rendelet 59. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép: 
„59. § (2) Az Önkormányzat a személyes gondosko-

dás körébe tartozó feladatait a következõk szerint látja
el: 

a) Az (1) bekezdés a), b), d), e), f), g), h), i), j) pontja
tekintetében a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ; 

b) Az (1) bekezdés b) pontja tekintetében az
Egyesített Bölcsõdék útján; 

c) Az (1) bekezdés l) pontja tekintetében a
Habilitációs Fejlesztõ Központ útján; 

d) Az (1) bekezdés c), j), k) pontja tekintetében ellá-
tási szerzõdés útján kívánja biztosítani.” 

9. §
[Étkeztetés] 

A Rendelet 65.§ címe „Szociális étkeztetésrõl” „Ét-
keztetésre” változik, a 65. § (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép: 

„65. § (2) Szociálisan rászorult: 
a) akinek a családjában az egy fõre jutó havi jövedel-

me nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének hatszorosát és az (1) bekezdés 

a) – e) pontja alapján jogosult az ellátásra.” 
10. § 

A Rendelet 66. § (1) bekezdés g) pontja, valamint (2)
bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek,
továbbá az (1) bekezdés kiegészül az alábbi h) ponttal: 

„66. § (1) g) nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 3 szorosát: 30% 

h) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének 3,25 szeresét: 20%. 

(2) A térítési díj elengedhetõ, vagy díjkedvezmény-
ben részesíthetõ, ha az (1) bekezdés szerint személyes
díjkedvezményre jogosult, igazolja, hogy önmaga ellá-
tására képtelen, valamint nincs tartásra kötelezett hoz-
zátartozója.” 

11. §
[Házi segítségnyújtás] 

A Rendelet 68. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép: 

„68. § (5) Szociális törvény 63. § -ában megfogalma-
zottak szerint a 2008-ban házi segítségnyújtást újon-
nan igénylõk számára gondozási szükséglet vizsgálata
nélkül nem lehet végezni. A gondozási szükséglet vizs-
gálatára szakértõi bizottságot kell létrehozni. Házi se-
gítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi
gondozási szükségletnek megfelelõ idõtartamban, de
legfeljebb napi 4 órában lehet nyújtani. Ha a gondozá-
si szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást
igénylõt az intézményvezetõ tájékoztatja a bentlakásos
intézményi ellátás igénybevételének lehetõségérõl. Ha
a szolgáltatást igénylõ személy egészségi állapota vagy
személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegû
vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a
házi segítségnyújtás az intézményvezetõ döntése alap-
ján 3 hónapos idõtartamra a gondozási szükséglet vizs-
gálata nélkül is nyújtható.” 

12. §
[Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás] 

A Rendelet 69/A. § -a az alábbi (6) bekezdéssel egé-
szül ki: 

„69/A. § (6) Az ellátását igénybevevõk részére sze-
mélyi térítési díj kerül 
megállapításra.” 

13. §
[Közösségi ellátások] 

A Rendelet 71. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép: 

„71. § (2) Az Önkormányzat közösségi ellátási fel-
adatait a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási

Központ, továbbá egyéb szerzõdéses jogviszony alap-
ján együttmûködõ szervezet által nyújtott szolgáltatá-
sain keresztül látja el.” 

14. §
(1) A Rendelet I. sz. melléklet helyébe jelen rendelet

I. számú melléklete lép. 
(2) A Rendelet II. sz. melléklete helyébe jelen rende-

let II. számú melléklete lép. 
15. §

E rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba. 
A Rendelet hatályba lépésével egyidejûleg a 70/A. §

(2) bekezdés hatályát veszti. 

dr. Deák Ferenc dr. Nagy Gábor Tamás  
jegyzõ polgármester

6 Várnegyed XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2008. MÁRCIUS 7., PÉNTEK
E-mail: varnegyed@budavar.hu

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  44//22000088..  ((IIII..2299..))  KKtt..  rreennddeelleettee  aa  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  aa  sszzoocciiáálliiss  ééss  ggyyeerrmmeekkjjóóllééttii    ppéénnzzbbeellii,,  
tteerrmméésszzeettbbeennii  ééss  sszzeemmééllyyeess  ggoonnddoosskkooddáásstt  nnyyúújjttóó  eellllááttáássookkrróóll  sszzóóllóó  1122//11999999..  ((VVII..  2255..))  KKtt..  RReennddeelleettéénneekk  ((ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReennddeelleett))  mmóóddoossííttáássáárróóll  

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  22//22000088..  ((IIII..2299..))  KKtt..  rreennddeelleettee  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  22000088..  éévvii  kkööllttssééggvveettéésséérrõõll  AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee  aazz  ÁÁllllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó,,  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt  11999922..  éévvii  XXXXXXVVIIIIII..  ttvv..  6655..  §§--áábbaann  kkaappootttt  ffeellhhaattaallmmaazzááss,,  vvaallaammiinntt  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó,,  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt  11999900..  éévvii

LLXXVV..  ttvv..  1100..  §§--  áánnaakk  dd))  ppoonnttjjáábbaann  ééss  aazz  áállllaammhháázzttaarrttááss  mmûûkkööddééssii  rreennddjjéérrõõll  sszzóóllóó  mmóóddoossííttootttt  221177//11999988..  ((XXIIII..  3300..))  KKoorrmm..  rreennddeelleettbbeenn  ffooggllaallttaakk  aallaappjjáánn  aa  22000088..  éévvii  kkööllttssééggvveettééssrrõõll  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::  

A 12/1999. (VI. 25.) Kt. Rendelet 4/2008. (II.29.)
Kt. rendelettel megállapított I. sz. melléklete
Intézményi térítési díjak 1. Étkeztetés 2008.

Normál és diétás helyben fogyasztott étel 450 ,- Ft/adag 
Normál és diétás kiszállított étel 550, -Ft/adag 
Hétvégi meleg csomag 450, -Ft/adag 
Hétvégi hideg csomag 400, -Ft/adag 

A táblázatban szereplõ intézményi térítési díjak a
100%-os díjtételt tartalmazzák. A személyes díjkedvez-
mény mértékét, az intézményi térítési díj %-ában a
Rendelet 66. § (1) bekezdése tartalmazza. 

A 12/1999. (VI. 25.) Kt. Rendelet 4/2008. (II. 29.)
Kt. rendelettel megállapított II. sz. melléklete 

Intézményi térítési díjak 2. 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások 

Megnevezés 2008. 

Házi segítségnyújtás 600, Ft/óra 
Idõsellátás szállítási díj 100,- Ft/km 
Idõsellátás várakozási díj 300,-Ft/óra 
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 1.000,-Ft/hónap 
Idõsek Klubja 840,-Ft/hónap vagy 40,- Ft/nap 
Támogató szolgáltatás személyi segítés 416,-Ft/óra 
Támogatószolgáltatás szállítási díj 100,- Ft/km 
Támogató szolgáltatás várakozási díj 300,-Ft/óra 

Bölcsõde idõszakos gyermekfelügyelet/játszóház
300,- Ft/óra 

Bölcsõdei ellátás térítési díj az 1997. évi XXXI. tör-
vény 4. § hatálya alá nem tartozó külföldi állampolgár
esetében                                                            1.000,- Ft/nap

A táblázatban szereplõ intézményi térítési díjak a
100%-os díjtételt tartalmazzák. A személyes díjkedvez-
mény mértékét, az intézményi térítési díj %-ában a
Rendelet 66. § (1) bekezdése tartalmazza. 



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: 355-0139

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
24.000 Ft+ÁFA
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Ha nem kapja a lapot, hívja a terjesztõt!
06-20-419-8215
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

1.§ 
A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(Az Önkormányzat bevételei) 

„2.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2007. évi módosított összes
bevételi elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok
állami támogatásával együtt 7. 893. 867 e Ft-ban álla-
pítja meg az 1. sz. és a 2. sz. melléklet szerint.” 

2. §
A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(Az Önkormányzat kiadásai) „3.§ A Képviselõ-tes-
tület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2007. évi módosított kiadási elõirányzatát a kisebbsé-
gi önkormányzatok kiadásaival együtt 7. 893. 867 e
Ft-ban állapítja meg. Ebbõl: 

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

- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe tar-

tozó szakfeladatok módosított mûködési kiadását a
3/c. sz. melléklet szerint 

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

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

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

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

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének
módosítását a 14., 14/a. sz. melléklet szerint tudo-
másul veszi.” 

3. § 
Hatályba lépés 

A Rendelet 2008. február 29-én lép hatályba. 
dr. Deák Ferenc dr. Nagy Gábor Tamás  

jegyzõ polgármester

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  11//22000088..  ((IIII..  2299..))  KKtt..  rreennddeelleettee  aa
BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  22000077..  éévvii  kkööllttssééggvveettééssrrõõll  sszzóóllóó  44//22000077..  ((IIIIII..  22..))  KKtt..  rreennddeelleett

mmóóddoossííttáássáárróóll  AAzz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó,,  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt  11999922..  éévvii  XXXXXXVVIIIIII..  ttvv..  6655..  §§  ((11))  
bbeekkeezzddéésséébbeenn  ffooggllaallttaakknnaakk  mmeeggffeelleellõõeenn  aa  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleett  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  

BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  22000077..  éévvii  kkööllttssééggvveettéésséérrõõll  sszzóóllóó  44//22000077..  ((IIIIII..  22..))  KKtt..  rreennddeelleettéénneekk
((TToovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáássáárróóll  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa

1. § 
Az SZMSZ 2. számú melléklete „I. A Pénzügyi
Bizottság feladat- és hatásköre” címszón belül a „A bi-
zottság feladatköre” 13. pontja helyébe az alábbi ren-
delkezés lép, illetve kiegészül az alábbi 14. ponttal: 

A bizottság feladatköre 
„13. Ellátja a kötvénykibocsátással összefüggõ kamat-
és árfolyamkockázat figyelemmel kísérését, szükség
esetén elõterjesztéssel él a Képviselõ-testület felé. 

14. Figyelemmel kíséri a likvid pénzeszközök be-
fektetésével kapcsolatos pénzügyi mûveleteket, dönt
továbbá a kötvénybõl és egyéb forrásokból származó
átmenetileg szabad pénzek befektetéseirõl, amennyi-
ben a befektetés összege meghaladja a 100 millió fo-
rintot és a befektetés 30 napon túli.” 

2. §
Az SZMSZ 2. számú melléklete „III. A Közigazgatási
Bizottság feladat- és hatásköre” címszón belül a „A bi-
zottság feladatkörei” kiegészül az alábbi 5. ponttal: 

A bizottság feladatkörei 
„5. Nyilvántartja és ellenõrzi az önkormányzati képvi-
selõk (polgármester, alpolgármester) vagyonnyilatko-
zatát. Lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 
eljárást és az eljárás eredményérõl a soron következõ
ülésen tájékoztatja a Képviselõ-testületet.” 

3. §
E rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba. 

dr. Deák Ferenc dr. Nagy Gábor Tamás  
jegyzõ polgármester

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  33//22000088..  ((IIII..2299..))  KKtt..  
rreennddeelleettee  aa  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleett  ééss  SSzzeerrvveeii  SSzzeerrvveezzeettii  ééss  MMûûkkööddééssii  SSzzaabbáállyyzzaattáárróóll  sszzóóllóó  1144//11999955..  ((VVIIII..  1100..))

KKtt..  rreennddeelleett  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  SSZZMMSSZZ))  mmóóddoossííttáássáárróóll  

1. §.
A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép: 

„4.§ (5) A parkoló biztosítással kapcsolatos átalány-
díj összege a következõ: 

a) lakás létesítése esetén 2.000.000,-Ft/lakás, 
b) funkcióváltással, bõvítéssel, átalakítással járó új

funkció esetén, amennyiben az a közvetlen lakossági
ellátást szolgálja 3.000.000,-Ft/OTÉK szerinti terü-
letegység, 

c) egyéb esetben 6.000.000,-Ft/OTÉK szerinti te-
rületegység.” 

2. §.
A rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba. 

Rendelkezését az ezt követõen induló ügyekben
kell alkalmazni.

Budapest, 2008. február 29.

dr. Deák Ferenc dr. Nagy Gábor Tamás  
jegyzõ polgármester

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  66//22000088..  ((IIII..  2299..))  KKtt..  
rreennddeelleettee  aa  ppaarrkkoollóóhheellyy--lléétteessííttééssii  kköötteelleezzeettttssééggrrõõll  sszzóóllóó  99//22000055..  ((IIVV..  2299..))  KKtt..  rreennddeelleett  

((ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReennddeelleett))  mmóóddoossííttáássáárróóll  

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás, valamint a gyermekek vé-
delmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 147. és 148. §-ában foglaltak alapján a
következõket rendeli el: 

1. § 
A Rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a
Rendelet melléklete helyébe a jelen rendelet mellék-
lete lép. 

2. §
E rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba, rendel-
kezéseit az új ÁFA törvény hatálybalépését követõen
beszedett térítési díjakra is alkalmazni kell.

Budapest, 2008. február 29.

dr. Deák Ferenc dr. Nagy Gábor Tamás  
jegyzõ polgármester

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  55//22000088..  ((IIII..2299..))  KKtt..  rreennddeelleettee  
aazz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  áállttaall  ffeennnnttaarrttootttt  bbööllccssõõddéébbeenn,,  nneevveellééssii  ééss  ookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyyeekkbbeenn  aallkkaallmmaazzaannddóó  
ééttkkeezzééssii  ttéérrííttééssii  ddííjjaakkrróóll,,  vvaallaammiinntt  aa  nnyyáárrii  nnaappkköözziiss  ttáábboorrtt  iiggéénnyybbeevveevvõõ  nneemm  kkeerrüülleettii  ggyyeerrmmeekkeekk  uuttáánn  

ffiizzeetteennddõõ  ttéérrííttééssii  ddííjjrróóll  sszzóóllóó  22//22000066..  ((IIII..  1166..))  KKtt..  rreennddeelleett  ((ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReennddeelleett))  mmóóddoossííttáássáárróóll  

A 2/2006. (II. 16.) Kt. Rendelet 5/2008. (II. 29.) Kt. rendelettel megállapított melléklete

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által fenntartott bölcsõdében, nevelési és oktatási intéz-
ményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak, valamint a nyári napközis tábort igénybevevõ nem ke-
rületi gyermekek után fizetendõ térítési díj 

Sorszám Intézménytípus Térítési díj (Ft)
megnevezése Nyersanyag ár  ÁFA 20% Fizetendõ

Ft/nap 

1. Bölcsõde 
- napi 3x étkezés 320 - 320 

2. Óvodai intézményi étkezés 
- napi 3x étkezés 296 - 296

3. Általános Iskolai intézményi 
- napi 3x étkezés 328 - 328 
- napi 2x étkezés 276 - 276 
- napi 1x étkezés (ebéd) 226 - 226

4. Gimnázium 
Kosztolányi Dezsõ Általános 
Iskola és Gimnázium 
- menzás étkezés 251 - 251 
Szilágyi Erzsébet Gimnázium 
- menzás étkezés 251 - 251 
Toldy Ferenc Gimnázium 
- menzás étkezés 251 - 251

Térítési díj (Ft) 
Önköltség ÁFA 20% Fizetendõ

Ft/nap 
5. Nyári napközis tábor 

- nem I. kerületi gyermek 
ellátásának térítési díja 2.345 - 2.345 

„Gellértesek” sikere Szentendrén

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
lány csapatai az elõzõ évekhez hasonlóan ismét ,,bevet-
ték” Szentendrét és teljes sikert aratva az V. és VI. kor-
csoportban harmadszor, s immár véglegesen megnyer-
ték a Ferences Kupát. Elõbb az V. korcsoport csapata
nyert három mérkõzést: az elsõt magabiztosan, majd két
azonos számjegyû gyõzelemmel biztosították az elsõ
helyüket. A csapatból egyenletes jó teljesítményt nyúj-
tott: Szili Dóra,Petõ Orsolya és Dobos Zsófia.

Eredmények: Szent Gellért-Egyetemi Katolikus Gim-
názium 44-5, Szent Gellért-Szent Benedek 26-18,
Szent Gellért-Ferences Gimnázium 26-18.

A hatodik korcsoportban (89-90-es születésûek) a
Ferences kupán 6 lány és 8 fiú csapat indult. Két cso-
portban küzdöttek a csoportelsõségért, majd a csoport-
gyõztesek a kupáért. A lányok B csoportjában a ,,gellér-
tesek” a tavalyi gyõztes csapat gerincét megtartva,
Konecsni Tamás testnevelõ tanár és edzõ vezetésével
azonnal a házigazdák ellen kezdtek. Különösebb aka-
dályt nem jelentett, s 20 pontos gyõzelemmel kezdõdött
a sikerszéria. A sikeres antré után röviddel már a váci pi-
aristák következtek, s õk sem tudtak nagyobb ellenállást
kifejteni: sima 45-12- eredmény bizonyította, van esély
a döntõben is!

A fináléban a Szent Angéla gárdája ellen kellett ját-
szani: a jó kondició, a hozzáállás, a lelkesedés meghozta
a sikert és az eddigi legnagyobb különbséggel diadal-
maskodott a csapat, és 58-19-re ledarálták a szimpati-
kus ,,angélásokat”. 

Eredmények: Szent Gellért-Ferences Gimnázium 42-
22 Legjobb dobók: Fehér Fanny 14, Gelley Csenge 12,
Szent Gellért-Vác Piarista Gimnázium 45-12.

A gyõztes csapat névsora: Petõ Orsolya, Sziráki

Zsófia, Vajda Zsófia, Glatz Ágnes, Talum Fruzsina, Ud-
varos Kinga, Szili Dorottya, Dobos Zsófia, Tóth Zsu-
zsanna, Gelley Csenge, Kisznyér Piroska, Fehér Fanny
Edzõ: Konecsni Tamás és Pethõ András.                          F. F.

Új elnökség a Tabáni Spartacusnál
Évi rendes közgyûlését tartotta február 21-én a Tabáni
Spartacus Sport és Környezetvédõ Egyesület. Az Attila
úti klubban gyûltek össze az elnökség tagjai, a labdarúgó
utánpótlás szakosztály és a tájfutó szakosztály küldöttei.  

A több mint 40 résztvevõ elõször a 2007-es évrõl tar-
tott beszámolókat hallgatta meg, és fogadta el. 

Az egyesület immár a kerület legnagyobb sport-
egyesülete, 140 labdarúgó palántával és a 80 tájfutó-
val. Sikeres évet zártak az ifjú labdarúgók és a tájfutók
is, errõl részletesen a szakosztály-évzárókon számol-
tak be. Az egyesület gazdálkodása stabil, kiegyensú-
lyozott, tartozása nincs. Az Budavári Önkormányzat tá-
mogatásának, a sikeres pályázatoknak - no és a szülõk
anyagi áldozatvállalásának - köszönhetõen jut pénz a
magas szintû szakmai munka feltételeinek finanszíro-
zására. 

A közgyûlés egy perces néma felállással adózott
nemrég elhunyt alapító tagja - a sokszoros magyar baj-
nok és válogatott Balogh Tamás - emlékének.  

Utolsó napirendi pontként került sor az új elnökség
megválasztására. A tagság legnagyobb örömére, az
1972-es tájfutó világbajnok, a Spartacus régi sokszoros
válogatott tájfutója, Monspart Sarolta vállalta az egye-
sület társadalmi elnökének feladatát. Irányításával és az
új elnökség lendületes munkájával további szép sportsi-
kerekben bízhat a Tabáni Spartacus Sport és Környe-
zetvédõ Egyesület minden tagja. 

V. L.

Sport

A költségvetési rendelet megtekinthetõ a Budavári Önkormányzat honlapján:
www.budavar.hu / Ügyintézési segédlet / Jogi tájékoztató / Rendeletek / 2/2008. (II. 29.) Kt. rendelet



IInnggaattllaann

HHIILLLL--EESSTTAATTEE  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA  
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkeerreessüünnkk
iiggéénnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéétteellrree  ffiizzeettõõkkéé--
ppeess  üüggyyffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,  GGyyoorrss
ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS..  ÜÜggyyffééllffooggaaddááss  eeggyyeezztteetteetttt  iiddõõppoonnttbbaann..
TTeell..::  221122--22665566;;  0066--3300--99554455--779977..

1144  ÉÉVVEE  FFOOLLYYAAMMAATTOOSSAANN  mmûûkkööddõõ  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA
kkeerreess--kkíínnááll  eellaaddóó--kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt..  TTeelljjeesskköörrûû,,
ggyyoorrss,,  kkoorrrreekktt  üüggyyiinnttéézzééss..  TTeelleeffoonn::  331155--00003311;;  0066//3300--
99444400--008888,,  ee--mmaaiill::  aammaaddeexx@@aaxxeelleerroo..hhuu,,  wwwwww..aammaa--
ddeexx..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))  ffoollyyaa--
mmaattoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ
LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,
221122--22113366,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

II..  BBuuddaaii Várban, az Úri utcában 39m2-es fsz.-i galéri-
ázott (11m2-es) egyedi fûtésû öröklakás eladó! Irányár:
23 M Ft. Tel.: 06-20-540-6083.

MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  ssttaabbiilliittááss  1155  éévvee..  
PPIILLLLÉÉRR  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA..

FFoollyyaammaattoossaann  kkeerreessüünnkk  ttõõkkeeeerrõõss  üüggyyffeelleeiinnkknneekk  
llaakkáássookkaatt..  TTeelljjeesskköörrûû  kkoorrrreekktt  üüggyyiinnttéézzééss..  

TTeell..::  0066--7700--222299--11441122;;  332266--66117799..

II..  BBuuddáánn,, 110 m2-es, Parlamentre panorámás, felújí-
tott, világos, 3 nagyszoba, cirkófûtés, lift, csöndes, IV.
emeleti, szép konyha és fürdõ eladó. Irányár: 34,95 Mio
Ft. Tel.: 06-30-488-3869.

II..  LLoovvaass úton eladó 65 m2-es nagyteraszos és 120 m2-
es nagypolgári luxuslakás, gyönyörûen rekonstruált
századfordulós villaépületben. Tel.: 06-30-567-3003,
www.ingatlan.com/dbdynamic

EEllaaddóó egy 550 m2-es, 3 szintes Pasaréti villa.
Egészségügyi központnak, követségnek, vállalkozások-
nak ideális. Tatarozásra szorul. Tel.: 06-70-383-0386.

NNaapphheeggyy utcában 34 m2-es I. emeleti franciaerkélyes
kertre nézõ csendes lakás eladó. Irányár: 13,7 Mio Ft.
Érdeklõdni: 06-70-556-2949.

AA  HHuunnyyaaddii  János utcában önkormányzati 119 m2-es
lakást két kisebbre cserélnék a környéken vagy a II. XII.
kerületben. Tel.: 06-30-362-9039.

TTuullaajjddoonnoossááttóóll közvetlenül megvásárolható az Úri ut-
cában, felújított, mûemlék jellegû házban, második
emeleti, csendes, utcai, 68 négyzetméteres, kétszobás,
étkezõkonyhás, felújított, cirkófûtéses öröklakás 55
millió Ft-os irányáron. varlakas@gmail.com t.: 06/20-
9429-513 

BBpp..  II..  Tóth árpád sétányon 40 m2-es 1 szoba étkezõ-
konyhás, másfél szobássá alakítható központi fûtéses la-
kás (örök) eladó. Ára: 27 Mio Ft5. Tel.: 06-70-617-2908.

VVáárrkkeerrüülleettbbeenn panorámás olcsóbérû, 40 m2-es garzo-
nom örökbérleti jogát nagyobb öröklakásra cserélném ér-
tékkülönb9zettel. Felújítandó is érdekel. Csereérték 10,5
Mio Ft. Tel.: 06-30-461-2140.

GGaarráázzss tulajdonostól eladó naphegyen. Utcára nyílik.
Áram, víz, szerelõakna van. Kisebb autó, motor, jetski tá-
rolására alkalmas. 16 m2. Derék utcában 2,8 Mio Ft. Tel.:
06-70-514-0109.

VVáárrkkeerrüülleettbbeenn 57 m2-es, D-K-i fekvés, házkazánfûtésû,
1+2 félszobás, elsõ emeleti lakás 25 Mio Ft irányáron el-
adó. Tel.: 06-70-246-2220.

RREENNOOVVOO Ingatlaniroda: budai (Várnegyed, Víziváros,
Hegyvidék) és belvárosi (V.VI.) ingatlanok eladása, kiadása.
Tel.: 224-20-90; 06-20-449-6900; info.renovo@chello.hu.
Várjuk jelentkezését!

EEllaaddóó  eeggyy  jjóó  eellrreennddeezzééssûû,,  55--ddiikk  eemmeelleettii  11++ffééll  sszzoobbááss,,
ggáázzkkoonnvveekkttoorrooss,,  tteerraasszzooss,,  vviilláággooss,,  5544  mm22--eess  ttáárrssaasshháá--
zzii  llaakkááss  ttééggllaaééppííttééssûû  ((11997766))  hháázzbbaann  1199,,33  MMiioo  FFtt--éérrtt..
TTeell..::  0066--7700--228811--88116655..  

SSaajjáátt  magam részére vásárolnék legalább 90 m2-es, 2-
3 szobás napos, világos lakást. Tel.: 06-20-491-9693.

RRaakkttáárrhheellyyiisséégg eladó a Naphegyen. Összközmûves,
közvetlen az utcáról megközelíthetõ raktárhelyiség eladó.
17 m2. Tel.: 788-4018.

II..  BBuuddáánn a Horváth-kert közelében legfelsõ emeleti 153
m2-es hangulatos, modern 1 nappali + 5 hálószobás 2 für-
dõszobás, belsõ 2 szintes 2 erkélyes belsõ átriumos kiala-
kítású öröklakás teremgarázzsal, tárolóval eladó vagy ki-
adó. Irányár: 39,9 M Ft vagy bérleti díj: 190.000,- Ft/hó
Wágner Iroda Tel: 212-1261 0630/488-2203  e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii  Várban, karbantartott 7 lakásos házban, a
Mátyás templomra panorámás, 59 m2-es, 1,5 szoba hallos,
jó állapotú, összkomfortos, dongaboltozatos belterû lakás
örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 22 M Ft Wágner Iroda
Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chel-
lo.hu.

II..  BBuuddaaii  Várban – az Úri utcában – 60 m2-es, jó állapo-
tú, 9 lakásos házban lévõ igényesen felújított, csendes,
világos, cirkófûtéses, 2 szobás lakás örökbérleti joga áta-
dó. Csereérték irányár: 20,3 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-
1261, 0630/964-7065 e-mail: wagnera1@ chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Krisztina körúton – a Vérmezõ közelében –
klasszikus jó állapotú polgári belméretû épületben lévõ
144 m2-es, 3,5 szoba hallos, 2 erkélyes, emeleti, egyedi
gázfûtéses öröklakás eladó, mely 2 generációnak, irodá-
nak vagy rendelõnek is kiválóan alkalmas. Irányár 39,9 M
Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/488-2203 e-mail:
wagnera2@chello.hu. 

II..  BBuuddaaii  Várban - reprezentatív, felújított épületben, 114
m2-es elegáns, nagypolgári, 2,5 szoba hallos, I. emeleti,
közvetlenül a tetõszint alatt lévõ cirkófûtéses, jó állapotú,
napfényes lakás örökbérleti joga átadó. A nappali közel 50
m2-es elegáns szalon jellegû. Csereérték irányár: 39 M Ft
Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - a Budai Vár és a Moszka tér közelében, a
Mátray utcában - romantikus mellékutcában lévõ pano-
rámás, tömegközlekedéshez közeli, de mégis csendes
részen lévõ, jó állapotú 90 m2-es jelenleg 2 szobás, de 3
szobássá is átalakítható – napfényes, azonnal beköltöz-
hetõ erkélyes öröklakás eladó. Irányár: 25,9 M Ft Wágner
Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn  - a Naphegy alján - karbantartott épületben lé-
võ II. emeleti, 3 éve teljeskörûen felújított 74 m2-es, napfé-
nyes, nagypolgári belméretû 2,5 szobás, erkélyes lakás
örökbérleti joga átadó. Csereérték irányár: 15,9 M Ft vagy
csere I. - XII. kerületi 50-60 m2 körüli, 1,5-2 szobás, egye-
di fûtésû öröklakásra. Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Vár közelében a Bécsi Kapunál – jó állapotú pol-
gári belméretû, hívóliftes társasházban lévõ 101 m2-es re-
mek alaprajzi elosztású, legfelsõ emeleti, csendes, világos,
jó állapotú, polgári belméretû 3,5 szobás, cirkófûtéses
öröklakás eladó. Irányár: 37,5 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-
1261, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn  – az Attila úton - bauhaus-épületben lévõ,
belsõ kert felé is nyíló, remek alaprajzi elosztású, 105
m2-es, tágas, napfényes, 2 szoba + hall + személyzeti
szobás, 2 erkélyes, jó állapotú, cirkófûtéses, azonnal be-
költözhetõ összkomfortos öröklakás. Irányár: 28,5 M Ft
Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/488-2203 e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - panorámás részen - egyedi hangu-
latú, önálló kerttel kialakított, csendes, napfényes,
klasszikus belsõ kialakítású 56 m2-es, a padlástér felé
(+ 56 m2) elviekben bõvíthetõ, 1 nappali + 1 hálószoba
+ hallos, cirkófûtéses, nagy teraszos (+10 m2) lakás
örökbérleti joga átadó. A lakáshoz önálló pince is tarto-
zik. Csereérték irányár: 38,9 M Ft Wágner Iroda Tel:
212-1261, 0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chel-
lo.hu. 

II..  BBuuddáánn – a Vérmezõ közelében – jó állapotú, liftes
Bauhaus-épületben 110 m2-es (32 m2 + 78 m2) Budai
Várra panorámás, 4 szobás, belsõ 2 szintes, cirkófûté-
ses öröklakás 20 m2-es terasszal, a tetõtér felé + 60 m2

elvi bõvítési lehetõséggel. Irányár: 33,5 M Ft Wágner
Iroda Tel: 212-1261, 0630/488-2203 e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Gellérthegyen eladó 4 lakásos nagy kertes
villaépületben lévõ 51 m2-es 2 szobás gázfûtéses alag-
sori öröklakás. A lakáshoz gépkocsibeálló is tartozik a
kertben. Irányár: 15,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - a Budai Vár szomszédságában a Hunyadi
János úton - karbantartott épületben lévõ, 94 m2-es 2,5
szobás, teljeskörûen felújított, egyedi gázfûtéses, bútoro-
zatlan lakás kiadó. A lakás utcai fekvése miatt irodának,
rendelõnek vagy üzletnek is kiválóan alkalmas. Bérleti díj:
95.000,- Ft/hó + adó Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Duna-parton kiemelt részen, századfordulós
épületben lévõ a Duna-part felé nyíló, teljes felújításra
szoruló 39 m2-es 1 szoba hallos alagsori, utcafront felé nyí-
ló öröklakás. A lakás bejárata a lépcsõházból nyílik. Utcai
fekvése miatt irodának, rendelõnek is kiváló. Irányár: 8,5
M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-ma-
il: wagnera1@chello.hu.

SSzzoollggáállttaattááss

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

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

TTeelleeffoonn::  332211--33117744;;  0066--2200334422--55555566..

AAMMIINN--AA  SSzzééppssééggsszzaalloonn  22000088--bbaann  iiss  sszzeerreetteetttteell
vváárrjjaa  aa  rrééggii  ééss  úújj  vveennddééggeeiitt..  SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::  --  nnõõii--
fféérrffii--ggyyeerrmmeekkffooddrráásszzaatt,,  kkoozzmmeettiikkaa,,  mmaanniikkûûrr--ppee--
ddiikkûûrr--mmûûkköörröömm..  ÜÜzzlleett::  IIsskkoollaa  uu..  2266..  TTeell..::  220011--7755--
5500;;  0066--2200--338844--11557799..

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

KKöönnyyvveellééss,, bevallások készítése társaságok, egyéni
vállalkozók részére, bérszámfejtéssel, teljeskörû ügyin-
tézéssel. Tel./fax: 3758-734; 06-30-931-2894.

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  
ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS

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

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

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT  TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,  

PPAARRKKEETTTTLLEERRAAKKÁÁSSTT,,  PPAARRKKEETTTTCCSSIISSZZOOLLÁÁSSTT,,  
PPAARRKKEETTTTAA  JJAAVVÍÍTTÁÁSSTT,,  

ccsseemmppéézzéésstt  vváállllaall  kkiissiippaarrooss  ggaarraanncciiáávvaall..  
TTeelleeffoonn::  220022--22550055..  MMoobbiill::  0066--3300--225511--33880000..

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

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fog-
szabályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázz--
hhoozz  mmeeggyyüünnkk!!  NNyyuuggddííjjaassookknnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy!!  Fogászati
háttér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus
mester. 1013 Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Tel.:
06-30-222-3016.

AAddóóbbeevvaallllááss  kkéésszzííttééss,,  AAPPEEHH--üüggyyiinnttéézzééss!!  AAddóótteerr--
vveezzééss,,  kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,  hhaavvii  lliissttáákk  kkéé--
sszzííttééssee,,  nnaapprraakkéésszz  üüggyyffééllkkaappccssoollaatt..  TTeell..::  220022--11116655;;
221144--44995599;;  0066--2200--882233--00220077..  

MMeeggúújjuulltt  SSzzéénnaa  ttéérr  PPaattiikkaa  vváárrjjaa  llááttooggaattóóiitt  vvéérrccuukkoorr--,,
kkoolleesszztteerriinn--,,  vvéérrnnyyoommááss--,,  BBMMII  mméérréésssseell,,  hhoommeeooppáá--
ttiiááss  oorrvvoossii,,  bbõõrrggyyóóggyyáásszzaattii  ttaannááccssaaddáássssaall,,  ggeerriinnccttoorr--
nnáávvaall,,  lléézzeerreess  hhaajj--,,  ééss  bbõõrrkkeezzeelléésssseell..  TTeell..::  222255--77883300..  

ELMÜ-nyugdíjas javít: lakásvillanyt, villanycserépkályhát,
hõtárolókályhát, bojlervillamosságot, elosztótáblát, stb.
Tel.: 06-70-259-0089; 337-0338. Tessék megõrizni!

HHiiddeeggbbuurrkkoolláásstt  vváállllaallookk..  TTeell..::  0066--3300--22227799--661166..  

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviselete. Telefon: 06-20-946-
8461; 319-4401 (www.kozoskepviselo.co.hu), Tárnai
Katalin.

SSzzáámmííttóóggéépp--jjaavvííttááss hétvégén is, vírusirtás, hardver-,
szoftvertanácsadás, optimalizáció. Tel.: 06-20-377-
0951, e-mail: gwsolutions@t-online.hu. Honlap:
www.gws.hu

TTéévvééjjaavvííttááss  aazzoonnnnaall helyszínen! Villamosmérnök
végzettséggel, garanciával! (Orion, Videoton, ITT-Nokia,
Nordmende, Vestel, Schneider, DUAL). Tel.: 06-20-471-
8871.

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, ingatlanok értékbecs-
lését szakképesítéssel, referenciákkal vállalom. Ker-
kuska Kft. Tel.: 06-30-977-6612.

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,
nnyyaakkii--  ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaa--
ttáássaa,,  ttaallppmmaasssszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss
ssttrreesssszzoollddóó  hhaattáássssaall,,  ookklleevveelleess  ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..
TTeell..::  0066--3300--228833--33331144..  

DDÓÓCCZZYY DDEELLIIKKÁÁTT CCSSEEMMEEGGEEÜÜZZLLEETT
NNaappii  éélleellmmiisszzeerreekkttõõll  aa  ffiinnoomm  ccsseemmeeggeeáárruukkiigg,,  iittaallrriittkkaa--
ssáággookkiigg  tteerrjjeeddõõ  vváállaasszzttéékkkkaall  vváárrjjuukk  kkeeddvveess  rrééggii  ééss  llee--
eennddõõ  vváássáárrllóóiinnkkaatt..  CCíímm::  11001144  BBuuddaappeesstt,,  OOrrsszzáágghháázz  uu..
1166..  TTeell..::  22112233--776611;;  22114433--779977..  nnyyiittvvaa  ttaarrttááss::  hhééttkköözz--
nnaapp::  99--1188,,  hhééttvvééggéénn::  1100--1177  óórrááiigg..  

OOkkttaattááss

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

FFrraanncciiaaoorrsszzáággbbaann (is) diplomázott magántanár anya-
nyelvi szintû oktatást vállal, alapfoktól államvizsgáig.
Tel.: 06-70-294-8074.

CCssooppoorrttooss  felkészítést vállalunk minden szinten ma-
tematikából, fizikából, kémiából, nyelvekbõl, több évti-
zedes referenciával. Tel.: 06-20-934-4456; 250-2003.

TTaannííttóónnõõ alsós gyermekeknek rendszeres korrepe-
tálását vállalja angolból is. Tel.: 06-30-452-7451.

AAddááss--vvéétteell

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  kköönnyyvveekkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rréé--
ggii  kkééppeessllaappookkaatt,,  vviittrriinnttáárrggyyaakkaatt  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzz--
éérrtt..  CCDD,,  DDVVDD,,  hhaanngglleemmeezz  vvéétteell..  TTeell..::  333322--00224433;;  0066--
2200--99222200--000011..

KKöönnyyvv!!  KKrriisszzttiinnaa  AAnnttiikkvváárriiuumm  ((II..  RRoohhaamm  uu..  77..  aa
KKrriisszzttiinnaa  ttéérrii  tteemmpplloommnnááll))..  VVeesszz--eellaadd,,  áárrvveerreezz
kköönnyyvveekkeett,,  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rrééggii  ttéérrkkééppeekkeett,,  mmeettsszzee--
tteekkeett,,  kkéézziirraattookkaatt,,  kkééppeess  lleevveelleezzõõllaappookkaatt,,  ppllaakkááttoo--
kkaatt,,  fféénnyykkééppeekkeett,,  eeggyyéébb  ppaappíírrrrééggiissééggeekkeett..  DDííjjttaallaann
kkiisszzáállllááss,,  --éérrttéékkbbeeccssllééss,,  kkéésszzppéénnzzffiizzeettééss!!  TTeell..//ffaaxx::
221122--88990099..  NNyyiittvvaa::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg::  1100--1188  óórrááiigg,,
sszzoommbbaattoonn::  1100--1144  óórrááiigg..  

TTaabbáánnii  kkééppeekk, régi olajfestményeken mûvész hagya-
tékából eladók. Tel.: 06-30-290-4371.

ÖÖttvveenneess--hatvanas évek bútorait, használati és dísztár-
gyait készpénzért megvásárolom. Rédai Ádám mûgyûjtõ.
Tel.: 06-30-2071-600.

Vegyes

PPsszziicchhoollóóggiiaaii tanácsadás felnõtteknek-gyerekeknek.
Diszlexia-szûrés, képességfejlesztés, pályaválasztási
tanácsadás, mediáció. Tel.: 375-7833, 06-70-257-
9303.

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

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

SSzzeerreettõõ gondoskodással eltartási szerzõdést kötnék.
„Kunantikvárium” Tel.: 06-20-971-7297.

ÉÉlleettjjáárraaddéékkoott fizetnék lakásért, tisztességes feltéte-
lekkel. Tel.: 407-3629.

II..  kkeerrüülleettii  eexxkklluuzzíívv  ttáárrssaasshháázz  nnyyuuggddííjjaass  ggoonnddnnookkoott
kkeerreess  aazz  ééppüülleett  ééss  aa  kkeerrtt  tteelljjeess  kköörrûû  kkaarrbbaannttaarrttáássáárraa..
FFéénnyykkééppeess  öönnéélleettrraajjzzookkaatt  vváárruunnkk  aazz  aalláábbbbii  eelléérrhhee--
ttõõssééggeeiinnkkrree::  FFaaxx::  334477--11008811;;  EE--mmaaiill::  mmeettoo@@mmeettooee--
ppiittoo..hhuu;;  PPoossttaaccíímm::  11770044  BBpp..  PPff..  117711..  

FFeelloollvvaassáásstt,, otthoni-, kávéházi társalkodást, színház-
látogatást vállal idõs hölgyek, urak részére rádióbe-
mondó hölgy. Tel.: 06-20-250-5607.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 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:
typoart@gmail.com). Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139,  Fax: (06-1) 458-3081, E-mail: varnegyed@budavar.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! 

IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

SSzzoollggáállttaattááss

AAddááss--vvéétteell

E-mail cím: 
varnegyed@budavar.hu

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyyrraa  

aallkkaallmmaass  mmûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

TTHHEERRMMEEXX--SSPPEEDD  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--66555522

RRéésszzlleettrree  iiss!!

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

Hirdessen a
Várnegyedben!

Hirdetésfelvétel: 
kedden és szerdán 10-15 óráig

1014 Budapest, I. Országház u.15.
(Hátul az udvarban!)

Telefon: 355-0139 • Fax: 458-3081

Üzenete minden I. kerületi 
családhoz eljut!

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess
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