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A Közép-európai Kezdeményezés külügymi-
nisztereinek találkozójához kapcsolódóan
leplezték le október 30-án a Jagelló-dinaszti-
át megalapító, litván származású II. Ulászló
lengyel király, és hitvese, az Anjou-ház ma-
gyar királyi ágából származó I. Hedvig szob-
rát az Európa ligetben. A Bécsi kaputól né-
hány lépésnyire, a várfal tövében látható al-
kotás Magyarország, Litvánia és Lengyel-
ország közös történelmi hagyományainak ál-
lít emléket.

A három ország képviselõit a kerület polgármes-
tere üdvözölte az avatóünnepségen. Nagy Gábor
Tamás rövid köszöntõjében kiemelte: reményei
szerint ez a szoboravatás is hozzájárul ahhoz, hogy
nemzeteink még közelebb kerüljenek egymáshoz
itt, Közép-Európában.

Az eseményen felszólaló Martonyi János kül-
ügyminiszter arról beszélt, hogy a  közép-európai-
akat, litvánokat, lengyeleket és magyarokat sûrûn
bírálják amiatt, mert túl gyakran tekintenek
vissza a múltba és túl sokat álmodnak az elmúlt
idõk dicsõségérõl. Szerinte ebben a bírálatban
van némi igazság, hiszen valóban dicsõséges és
nagy múltjuk van e nemzeteknek. Mi azonban,
mint fogalmazott, alázattal gondolunk a múl-
tunkra, és elsõsorban erõforrásként tekintünk rá
a jelen és a jövõ alakításakor. 

A külügyminiszter arra emlékeztetett, hogy
Európa történelmében kiemelkedõ jelentõségû
volt II. Ulászló és Hedvig házassága, mivel egy ha-
talmas és erõs ország, amely addig nem tartozott
a keresztény közösséghez, ezzel a friggyel európai-
vá és kereszténnyé lett. Martonyi János kijelentet-
te: a szoboravatás üzenete a tisztelet és elismerés
mellett az, hogy a magyar, a lengyel és a litván
nemzet a jövõben is együtt akarja építeni Közép-
Európát és Európát. 

Linas Linkevicius litván külügyminiszter, ma-
gyar kollégájához hasonlóan azt hangsúlyozta,
hogy II. Ulászló és Hedvig házassága történelmi
és geopolitikai szempontból is különleges volt,
ugyanis több ország sorsát, így Litvániáét is meg-

határozta. „Ez a házasság kaput nyitott a keresz-
ténység, az európai és nyugati értékek elõtt, így va-
lóban történelmi esemény volt” – vélekedett.
Kitért arra is, hogy a közös múlt nagyon fontos,
de még fontosabb, hogy a közép-európai nemze-
teknek a jövõjük is közös. 

A Hedvig és Jagelló címet viselõ szobor-együt-
tes alkotója, Dalia Matulaite litván mûvész az
avatóünnepségen elmondta: egyiptomi és korai
gótikus stíluselemeket alkalmazott mûvében.
Kompozíciójával azt kívánta érzékeltetni, hogy
az uralkodók egykor az Istenek gyermekeiként
tekintettek magukra, akik felelõsséget éreztek
népükért. 

A szobor megvalósítását Renatas Juška,
Litvánia magyarországi nagykövete kezdemé-
nyezte, akinek ötletét Kozma Imre atya, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat elnöke is támogatta.
Saulius Karosas litván mecénás, a Litván

Nagykövetség, valamint a Litván Kulturális
Minisztérium biztosított anyagi forrásokat a kivi-
telezéshez. Az emlékmûvet Erdõ Péter bíboros ál-
dotta meg.        -d-

Felavatták Hedvig és Jagelló szobrátTakarékos 
gazdálkodás, 
nagyszabású 
fejlesztések

Október végi ülésén jóváhagyta a képvise-
lõ-testület az önkormányzat 2014-es költ-
ségvetésének koncepcióját, amely a pénz-
ügyi bizottság véleménye szerint reális
alapot biztosít a jövõ évi gazdálkodáshoz.
Döntés született az adósságkezelési szol-
gáltatásra jogosultak körének kiterjeszté-
sérõl, valamint két várfalszakasz állami
tulajdonba adásáról – a Palota-negyed kö-
rüli falak karban tartása ugyanis messze
meghaladja a kerület anyagi teljesítõké-
pességét.

Szomorú hírekkel kezdte dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester a képviselõ-testület leg-
utóbbi, október 31-i ülését. Bejelentette,
hogy elhunyt Zumbok Ferenc, a budai Vár-
negyed és a fertõdi Esterházy-kastély megújí-
tásáért felelõs kormánybiztos. Eltávozott az
élõk sorából Dióslaki Ferenc, aki az SZDSZ
jelöltjeként 1994 és 2010 között volt a képvi-
selõ-testület, valamint a tulajdonosi bizottság
tagja, emellett informatikai tanácsnokként is
dolgozott. El kellett búcsúznunk dr. Szabó
Péter ügyvédtõl, aki az MDF, majd az MDNP
színeiben 1998-tól 2002-ig volt képviselõ, il-
letve a tulajdonosi bizottság alelnöke. Sze-
leczky Szilárd halála is nagy veszteség: õ 1994
és 1998 között a Pénzügyi Bizottság elnöke-
ként, 1998 és 2006 között a bizottság külsõs
tagjaként, 2006-tól pedig a lakásügyi munka-
csoport tagjaként tevékenykedett. A kor-
mánybiztos és az egykori képviselõk emléke
elõtt egy perces néma felállással tisztelgett a
képviselõ-testület.                   (Folytatás a 3. oldalon)

A Fõvárosi Közgyûlés jóváhagyásával, a
Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei
(BGYH) Zrt. saját forrásból a napokban
kezdte meg a Rudas fürdõ bõvítését. A
mintegy egymilliárd forintos beruházás
keretében átalakítják az egykor palacko-
zóüzemként mûködõ, több mint tíz éve
azonban kihasználatlanul álló déli épü-
letrészt, mely az év elején került az állam-
tól a BGYH Zrt. kezelésébe.

Az átvett épületrész földszintjét a ter-
vezett medencetér foglalja majd el, két
közepes méretû és két kisebb, merülõ
medencével, melyekhez közvetlen átjá-

rási lehetõséget biztosítanak az uszodá-
ból. Éttermet alakítanak ki az emeleten,
amely nem csak a fürdõbõl, hanem az
utcáról is megközelíthetõ lesz. A tetõte-
raszon jacuzzi és napozóterasz, valamint
büfé várja majd a fürdõ vendégeit. A
szintek közti akadálymentes közlekedést
liftekkel teszik lehetõvé.

Az épület átalakítása kapcsán a pince
feletti födémtõl kezdve szinte minden
tartószerkezetet megbontanak, újraépí-
tenek. Csak szerkezetkész szintig készül
el az étterem, amelynek belsõ tereit a le-
endõ bérlõ fogja kialakítani. 

A fürdõbõvítéssel párhuzamosan a
jelenleg használt épületrészeket is érin-
ti kisebb-nagyobb mértékben a most
induló fejlesztés. A volt népfürdõ terü-
letén, a jelenleg öltözõket magába fog-
laló részen úgynevezett szaunavilág lé-
tesül. A Juventus kádosztályon a teljes
belsõ felújítással együtt, a meglévõ
kádfürdõ helyiségek helyett a fürdõ
dolgozóinak, valamint az OEP-beutalt
betegeknek az  öltözõit alakítják ki. Az
emeleten lévõ, volt nappali kórház he-
lyén a vendégek részére hoznak létre
váltókabinos szekrényes öltözõket, va-
lamint WC- és zuhanyozó blokkokat.
Mindemellett a földszintes elõcsarnok
felett, az elõcsarnok két oldalán lévõ
épületek emeleti szintjeinek összeköté-
sére hídszerû közlekedõ folyosót építe-
nek.

A beruházásban érintett ingatlanok
állami tulajdonban vannak, a palacko-
zóüzem vagyonkezelõje a BGYH, a töb-
bi ingatlanra pedig ingyenes használati
jog illeti meg a fõvárosi önkormányza-
tot. A munkák a déli szárnynál indul-
nak, s 2014. augusztus 30-ig kell a terve-
zett feladatokat elvégezni.

Legutóbb tavaly végeztek a Rudas für-
dõben felújítási munkálatokat, akkor
egy 500 millió forint költségvetésû re-
konstrukció keretében felújították a für-
dõ homlokzatát, elõcsarnokát, korszerû-
sítették a fûtés- és szellõzõrendszert.
Jelenleg a Rudas a legmagasabb kihasz-
náltsággal mûködõ gyógyfürdõ a fõvá-
rosban, ami azt jelenti, hogy az átlagos
telítettsége 70 százalékos.                       K.D.

Megkezdõdött a Rudas fürdõ bõvítése

II. Ulászló 1386 és 1434 között uralkodott
Lengyelországban. Mivel II. Ulászló litván
nagyfejedelemként foglalta el a lengyel trónt,
uralkodásával egyesítette a két országot, s
Közép-Európa vezetõ hatalmát hozta létre.
Feleségével, Hedviggel – aki az Anjou-ház ma-
gyar királyi ágából származott – a Jagelló-ház
megalapítója volt. Jagelló és utódai közel két-
száz évig ültek a lengyel királyi és litván feje-
delmi trónon, számos uralkodót adva Közép-
Európa országainak, így a magyaroknak is.
Három Jagelló-házi uralkodónk I. Ulászló, II.
Ulászló és II. Lajos.

Több mint egymilliárd forintból alakítják ki a Rudas fürdõ új, déli szárnyát az
évek óta üresen álló, egykori palackozóüzem helyén. A jövõ nyár végéig készül
el a legújabb rész, ahol kis és közepes méretû medencék, jacuzzi, napozóterasz
és étterem is várja majd a vendégeket.

Gyurkovics Tiborra 
emlékeztek a Liteában
November 5-én barátok, pályatársak és irodalombarátok emlékeztek az
öt esztendeje elhunyt Gyurkovics Tiborra, Budavár díszpolgárára.
Kerekasztal-beszélgetés keretében került sor a frissen megjelent
Arcomat ne feledd el címû kötet bemutatójára. A Gyurkovics Györgyi
által szerkesztett válogatásban naplórészletek, levelek és versek  mutat-
ják be a költõ kevésbé ismert arcát. Az est résztvevõit dr. Nagy Gábor
Tamás köszöntötte, majd Nyakas Szilárd publicista vezetésével Linka
Ágnes szerkesztõ, Kárpáti Tamás festõmûvész, Csurka Gergely újságíró
és Gyurkovics Györgyi szerkesztõ, az író-költõ özvegye idézte fel emléke-
it. Az irodalmi részleteket Szersén Gyula Jászai Mari-díjas színmûvész
olvasta fel. (A könyvbemutatóról készült tudósítást következõ számunk-
ban olvashatják.)

Erdõ Péter bíboros áldotta meg az Európa ligetben felállított szobor-együttest

Látványterv az épület újjáépülõ déli szárnyáról
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Nemzeti ünnepünkön, október 23-án a tabáni
1956-os emlékmûnél tartott megemlékezést a
Budavári Önkormányzat. Nagy Gábor Tamás
polgármester ünnepi beszédében kiemelte: a mi
dolgunk, hogy valóra váltsuk egy szabad, függet-
len, sikeres Magyarország álmát, amiért sokan ál-
dozták életüket ötvenhét évvel ezelõtt.

Idén ünnepeljük 1953 hatvanadik, valamint
1963 ötvenedik évfordulóját: ez a két év keretet
és értelmet ad 1956 októberének – kezdte gon-
dolatmenetét dr. Nagy Gábor Tamás a tabáni
’56-os obeliszknél rendezett ünnepségen. A kerü-
let polgármestere felidézte, hogy 1953-ban meg-
halt Sztálin, ám a rendszer, amit fémjelzett, nem
szûnt meg – a „generalissimus” halála sem akadá-
lyozta meg a pribékeket például abban, hogy 184
óra kínvallatás után, a hitéhez hûséges Sándor
István szalézi szerzetest államellenes szervezkedés
és hazaárulás vádjával kivégezzék. 1953 ugyanak-
kor arról is emlékezetes, hogy Moszkvában távo-
zásra szólították fel Rákosi Mátyást, így Nagy
Imre alakíthatott kormányt, aki hozzálátott a
rendszer „hibáinak” kijavításához: felszámolták
az internálótáborokat, beszüntették a padlássöp-
réseket, néhány évre leállították az erõszakos tée-
szesítéseket. Ám a reform – ahogy a polgármester
Alexis de Tocquevill francia történész gondola-
tát idézve fogalmazott – csak arra volt alkalmas,
hogy megmutassa az embereknek: mi az, ami
még mindig elnyomja õket, s ami még kevésbé el-
viselhetõ.

Nagy Gábor Tamás felelevenítette az
ötven évvel ezelõtt történt fontosabb
eseményeket is; például azt, hogy
1963. március 21-én, a Tanácsköztár-
saság kikiáltásának 44., és Mansfeld
Péter kivégzésének 4. évfordulóján az
országgyûlés alakuló ülésén Kádár
János általános amnesztiát hirdetett.
Mint kifejtette: a nemzetközi szerveze-
tek nyomására négyezer ember kisza-
badulhatott, de akik érdemben részt
vettek a fegyveres felkelésben és ezért
köztörvényes bûnözõknek kiáltották
ki õket, nem részesülhettek kegyelem-
ben – még jóval késõbb is történtek
akasztások, s az ’56-os elítéltek közül
sokan még ezután is éveket töltöttek a
börtönökben.

Mikor kezdõdik egy történelmi ese-
mény és mikor ér véget? – tette fel az el-
gondolkodtató kérdést a polgármester.
Szerinte ha úgy gondoljuk, hogy a for-
radalom csak az 1956. október 23-a és
november 4-e között eltelt pár napot jelenti, súlyo-
san tévedünk, mert akkor nem tudnánk mit kez-
deni az 1956. november 23-i néma tüntetéssel,
december 4-ével, amikor az asszonyok gyászme-
netben vonultak a Hõsük terére, és a sortüzekkel,
valamint a megtorlások, kivégzések, bebörtönzé-
sek, meghurcolások hosszú-hosszú évekig tartó
történetével. Nem tudnánk hová sorolni emlék-
mûveinket sem – a közadakozásból 1996-ban

emelt ’56-os obeliszket, Mansfeld Péter szobrát, a
Hortobágyra kitelepítettek, vagy a politikai okok-
ból bebörtönzöttek emlékmûvét –, s nem érte-
nénk azt sem, miért került sor a napokban a vérta-
núhalált halt szalézi szerzetes, Sándor István bol-
doggá avatására.

„Nem lehet 1956 forradalmát és szabadsághar-
cát ünnepelni, nem lehet a hõsökre és az áldoza-
tokra emlékezni anélkül, hogy közben megfeled-
keznénk az elõzményekrõl, megfeledkeznénk a
szocializmus bûneirõl, az emberiség elleni bûn-
tetteirõl” – jelentette ki Nagy Gábor Tamás, aki
úgy vélte: ünnepelni, méltó módon emlékezni
csak úgy lehet, ha nem teszünk egyenlõségjelet a
barikád két oldalán állók közé. „Mi, 1956 örökö-
sei nem kérjük a háborús bûntetteket elkövetõk-
tõl, hogy megértsenek minket, de õk se várják tõ-
lünk azt, hogy szót értsünk velük. Október 23-a
üzenete az, hogy nem lehet hamis megbékélés” –
mondta.

A polgármester ünnepi beszédének zárásaként
az Ócsai Károly szobrászmûvész által tervezett
’56-os obeliszk tetején látható, stilizált madárra
irányította a közönség figyelmét, amely a szabad-
ságot jelképezi: megfogalmazása szerint azoknak
a gondolata és lelke tükrözõdik benne, akik mer-
tek szabadokká válni egy rab világban, akik az éle-
tüket áldozták egy szabad, független, sikeres
Magyarország álmáért. „A mi dolgunk, hogy fejet
hajtva az emlékük elõtt, ezt az álmot valóra vált-
suk” – hangsúlyozta.

Beszédét követõen Nagy Gábor Tamás polgár-
mester dr. Jeney Jánosné alpolgármesterrel közö-
sen elhelyezte a Budavári Önkormányzat koszo-
rúját az 1956-os emlékmûnél. A pártok, civil szer-
vezetek, egyházi közösségek, kerületi intézmé-
nyek képviselõi szintén elhozták virágaikat a tabá-
ni szoborhoz és fejet hajtottak a forradalom hõse-
inek és áldozatainak emléke elõtt. -d-

1956 hõseire emlékeztünk a tabáni emlékmûnél

„Nem lehet hamis megbékélés”
Puskás Ferencre
emlékezünk

2006. november 17-én, hetvenkilenc éves korá-
ban hunyt el Puskás Ferenc, a legendás labda-
rúgó, Budavár díszpolgára. „Egy nemzetnek és
egy egész világnak fáj a szíve” – foglalta össze ér-
zéseit hét évvel ezelõtt a nemzeti gyásznapon
megtartott búcsúztatáson Buzánszky Jenõ. Az
Aranycsapat hátvédje nem túlzott, hiszen
Puskás Ferencet a Föld minden egyes pontján
ismerik és szeretik. A mai napig õ Magyarország
igazi nagykövete, neve pedig Hungarikum,
amit soha, senkinek nem kell elmagyarázni. 

Ahogyan egyszer Grosics Gyula, az Aranycsa-
pat hálóját õrzõ „fekete párduc” fogalmazott,
bárhová mennek a magyarok, ha kiderül hon-
nan jöttek, az elsõ szó, amit az ismeretlen ide-
gentõl hallanak: Puskás.

Csodálták a pályán és tisztelték a minden-
napokban, mert Puskás Öcsi, a száguldó õr-
nagy, vagy ahogyan dicsõséges madridi pályafu-
tása alatt a spanyolok elnevezték, Pancho, olyan
sportoló és ami talán ennél is fontosabb, olyan
ember volt, aki kivívta mások tiszteletét.  Így
voltak ezzel a pályatársak is, a Real Madridban
Puskás Ferenccel tökéletes csatárkettõst alkotó
futballzseni Alfredo di Stéfano nem véletlenül
mondta: „Az egész ember csupa nemeslel-
kûség, mindig bõkezû volt azzal, aki tõle vala-
mit kért. S mindenek fölött jóbarát”.

Emlékét külföldön is méltó módon ápolják,
a Real Madrid valdebebasi sportcentrumában
nemrégiben leplezték le bronzszobrát, míg a
Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) 2009-
ben megalapította a Puskás Ferenc-díjat. Az el-
ismerést a közönség szavazatai alapján minden
évben a szezon legszebb gólját szerzõ játékos
kapja. 

Puskás Ferenc a rendszerváltást követõen ha-
zatért és a Logodi utcában lelt új otthonra.
2000-ben a Budavári Önkormányzat képviselõ-
testülete kerületünk díszpolgárává választotta
minden idõk egyik legnagyszerûbb labdarúgó-
ját, akit Billy Wright az 1953-ban a magyarok-
kal szemben történelmi, 6:3-as vereséget szenve-
dõ angol válogatott kapitánya ezekkel a szavak-
kal jellemzett: „Ott a helye a sport legnagyobb-
jainak arcképcsarnokában - nincs az az elisme-
rés, amelyet ne érdemelne meg”.

A Várnegyed Galéria új kiállításához nemzeti
ünnepünk, az 1956-os forradalom és szabadság-
harc évfordulója kínálta az alkalmat. A Buda-
vári Önkormányzat október 23-i megemlékezé-
seinek helyszíne hagyományosan a Tabánban
felállított emlékmû, amelynek tervezõje Ócsai
Károly szobrászmûvész. A 2011-ben elhunyt
Munkácsy-díjas alkotó munkásságát mutatja be
a Pálya – Mûvek címû tárlat.

A megnyitón Incze Ildikó, a galéria vezetõje kö-
szöntötte a megjelenteket, majd Molnár Zsófia, az
Orfeo Zenekar hegedûmûvésze Bach D-moll
Adagioját játszotta. 

Wehner Tibor Munkácsy-díjas mûvészettörté-
nész arra hívta fel a figyelmet, hogy a mûvész élet-
útja (1938–2011) rendkívül mozgalmas történel-
mi idõszak. Ócsai Károly az 1960-as évek közepén
lépett a mûvészpályára, sokoldalú tevékenysége a
kisplasztikáktól a monumentális alkotásokig ter-
jedt. A kiállítás elsõsorban a 2000-es években ké-
szült emlékmûvekre, szobrokra koncentrál. A
szobrász a közelmúlt szinte minden jelentõs 1956-
os emlékmûpályázatán részt vett. Ennek legfõbb
oka, hogy maga is tevékeny szereplõje volt a forra-
dalomnak, élete végéig hordozta emlékeit, ame-
lyeket 1989 után tervekként is feldolgozott. A mû-
vészt a történelmi és személyes emlékek hitelesí-
tik. A Városligetbe például egy kõbõl faragott lyu-
kas zászlót tervezett. Önmaga így vallott tervérõl:
„Felemelõ érzés volt október 23-án végigvonulni a

Sztálin úton, majd a Hõsök terérõl a Sztálin szo-
borig. E helyt a tüntetõ tömeg tagjának lenni.
Mintha (a magyarság ezeréves szabadságvágya feje-
zõdött volna ki a szobordöntés képében) szabad-
ságszeretõ nemzedékek egész sora figyelte volna
velem együtt lélegzetvisszafojtva az eseményeket.
Ez a történelmi sorsközösség tudata adott erõt a
korábbi harcokhoz. A múltbeli történésekkel való
hasonlóság adott pátoszt az aktuális események-
nek. A zászlók nyitott lyu-
kán, mint ablakon belete-
kintett, vagy mint kitárt ka-
pun bezúdult a történelem.
Ezt az élményt és látomást
szerettem volna Lyukas zász-
ló II. címû szobrom révén
másokkal, sokakkal megosz-
tani.”

A kiállításon látható a
több mint 16 méter magas
tabáni emlékmû terve és fo-
tója is. A süttõi kõbõl ké-
szült obeliszk csúcsát egy
fészkére ereszkedõ turul
foglalja el, a homlokzaton
pedig egy dombormû idézi
fel 1956 emlékét. A megva-
lósult tervek között szerepel
a süttõi emlékmû is, a többi
kiállított szobor (többek kö-
zött a szolnoki repülõsök

emlékmûve, a debreceni népfelkelés mementó-
ja, a budafoki Klauzál szobor) modellszinten va-
lósult meg. 

Ócsai Károly sajátos formarendben dolgozott,
munkáit a stílus avatja egységessé: organikusság és
geometria, a figuratív és nonfiguratív részletek fe-
lelgetése. Az 1990-es években mûveinek alkotó-
elemeiként a hengert, a gúlát és a gömböt válasz-
totta. Emlékmûvei ezekbõl építkeznek. A mûvész
egyik szobrával kapcsolatban azt mondta, hogy az
általa használt módszer olyan viszonyban van a ké-
szülõ mûvel, mint a hexameter az irodalmi alkotá-
sokkal: olyan szabályokat állít fel maga számára,
mint amit egy költõ az idõmértékes verselés alkal-
mazásával. (Ócsai Károly kiállítása november 29-ig
látható a Várnegyed Galériában.)                             -r-

Ócsai Károly szobrászmûvész kiállítása a Várnegyed Galériában 

Kõbe vésett hitelesség
Novemberi
Zenei Szalon
Szilasi Alex zongoramûvész november 12-én
17 órakor várja a Budavári Zenei Szalon közön-
ségét az MTA Zenetudományi Intézetébe (I. ke-
rület,Táncsics Mihály u. 7.). A téma ezúttal a ro-
mantika világának születése. Felcsendül Carl
Maria von Weber szonátája, amely a késõbbi
nagy romantikus zeneszerzõk (Liszt és Chopin)
számára is fontos zenei minta volt. A közönség
Weber zongora muzsikáján keresztül megis-
merheti a legfontosabb kora romantikus stí-
lusjegyeket és átélheti a 19. század gondolatvi-
lágát.

Carl Maria von Weber 
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(Folytatás az 1. oldalról)
A polgármester a gyászhíreket követõen közölte,
hogy a szlovák nemzetiségi önkormányzat tagjai
egészségügyi okokra hivatkozva lemondtak man-
dátumukról, s feloszlatták testületüket.

Elfogadták a képviselõk az önkormányzat el-
múlt háromnegyed éves tevékenységérõl szóló
beszámolót, melynek kapcsán dr. Lukácsné
Gulai Anna pénzügyi igazgató kiemelte: az intéz-
mények fegyelmezett gazdálkodást folytattak,
nem lépték át az idõarányos költségvetési kerete-
iket. A saját forrásból megvalósuló beruházások
közül kiemelte a Kapucinus utca 9. és Pala utca 8.
számú házak teljes felújítását, valamint öt mûem-
léképület hamarosan befejezõdõ, részleges hely-
reállítását. A napokban történt meg a Clark
Ádám téri pavilon mûszaki átadása, emellett a
Mária tér és a Donáti utca, valamint Hattyú és a
Batthyány utca találkozásánál lévõ közterületek
rendezése is rövidesen véget ér.

A jövõ évi költségvetési koncepciót illetõen
Tímár Gyula, a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi
Bizottság elnöke elmondta, hogy a tervezet reális
alapot biztosít a jövõ évi büdzsé elkészítéséhez,
olyan alapelveket fogalmaz meg, amelyek mentén
biztosítható a pénzügyi egyensúly, a szigorú, taka-
rékos gazdálkodás és az intézményhálózat folya-
matos mûködése. Szólt arról is, hogy a KÖZOP-tá-
mogatásból és a kötvénykibocsátásból származó
források, valamint a tartalékok révén alacsony
szinten maradhat a vagyonértékesítés üteme,
emellett a korábbi idõszakokhoz képest nagyság-
rendileg nagyobb fejlesztések valósulhatnak meg. 

A koncepció testületi vitájában Vecsey András
(Fidesz-KDNP) javasolta, hogy a kerület kezde-
ményezze a fõvárosi fenntartású, Döbrentei téri
játszótér átvételét, annak érdekében, hogy rend-
be tudják tenni. Egy új, vérmezõi KRESZ-park ki-
alakítását is szorgalmazta, illetve javaslatot tett a
Tabánban a meglévõ tanösvény felújítására, vala-
mint az idei „Az Év Fája” verseny döntõsének,
egy õsöreg eperfának a körbekerítésére, hogy még
hosszú ideig meg tudják õrizni a különleges ter
mészeti értéket.

Váradiné Naszályi Márta (Párbeszéd Magyar-
országért) arra hívta fel a figyelmet, hogy jövõ
szeptembertõl – a három éves kortól kötelezõ
óvodába járás bevezetésével – valószínûleg nõni
fog az óvodába jelentkezõ gyerekek száma, amire
fel kell készülnie az önkormányzatnak. Emellett
ajánlotta, hogy a kerület saját maga indítson el
egy energiahatékonysági pályázatot társasházak
számára. 

A Várbarlang tervezett újranyitása kapcsán
Dávid Klára (MSZP) jelezte: ha jelentõs összege-

ket költ az önkormányzat az objektum felújításá-
ra, akkor türelemmel ki kell várni, amíg lesz elég
bevétel, s a hely önfenntartóvá tud válni. Miseje
Balázs (Jobbik) a Dezsõ utca 8. számú épület érté-
kesítésének körülményeirõl érdeklõdött.

Nagy Gábor Tamás polgármester a Döbrentei
téri játszótér javasolt átvételével kapcsolatban el-
mondta, hogy a tulajdonrendezés nem a költség-
vetési koncepció keretei közé tartozik, a tabáni
õsfa védelmét illetõen pedig kifejtette: a kerté-
szek szakértõ gondoskodásával eredményeseb-
ben óvhatjuk a fát, mint kerítéssel. Megemlítette,
hogy felkészülnek a kerületi óvodások létszámá-
nak növekedésére: ezzel számolva az önkormány-
zat jövõ szeptemberben át kívánja venni a buda-
vári Kolping Óvoda fenntartását. A Dezsõ utca 8.
szám alatti épület hasznosítása kapcsán megtud-
hattuk, hogy a zeneiskola átköltözését követõen a
ház nappali gyermekmegõrzésre alkalmas hely-
színként mûködött, e funkció iránt azonban cse-
kély érdeklõdést mutattak a kerületi családok. Az
épületet eddig egy bérlõ miatt nem értékesíthet-
ték, de a lakóval idõközben sikerült megegyezni,
így már nincs akadálya annak, hogy a korábbi ter-
veknek megfelelõen meghirdessék eladásra az in-
gatlant.

A polgármester a társasházak energiahaté-
konysági fejlesztésének támogatását jó elképzelés-
nek tartja, ehhez azonban, mint mondta, nincs
szükség újabb pályázatra, mert a cél az eddigi tár-
sasház-felújítási pályázat kibõvítésével is megvaló-
sítható. A Várbarlang megnyitására Nagy Gábor
Tamás szerint csak állami hozzájárulással van le-
hetõség, a technikai feltételek megteremtése, va-
lamint az elsõ kiállítás berendezése mintegy száz-
millió forintba kerülne.

Többen vehetik igénybe az adósságkezelési 
szolgáltatást
Felemelte az önkormányzat a 2007-ben bevezetett
adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének felté-
teléül szabott jövedelemhatárt, annak érdekében,
hogy több család vehesse igénybe az ellátást. Az egy
lakásban élõ több személy esetén a felsõ jövedelmi
korlát 57.000-rõl 71.250 forintra, egyedül élõ ese-
tén 71.250-rõl 85.500-ra, gyermekét egyedül neve-
lõ szülõ esetén pedig 85.500-ról 99.750-re nõ.
Azok viszont, akik öt éven belül részesültek adós-
ságcsökkentési támogatásban, ezután már csak
csökkentett összegû támogatást kaphatnak, a szol-
gáltatás lényege ugyanis az, hogy a családokat kive-
zesse az adósságspirálból, de nem célja, hogy az új-
ra és újra, sokszor életvezetési problémák miatt fel-
halmozódó adósságokat rendezze.

A párhuzamos jogalkotás tilalmára való tekin-
tettel törölte a testület a közösségi együttélés sza-
bályairól szóló rendeletében a jogosulatlan köz-
területi értékesítésre vonatkozó részeket, errõl
ugyanis október közepe óta a módosított sza-
bálysértési, illetve kereskedelmi törvény rendel-
kezik. 

Jóváhagyták a képviselõk az önkormányzat jö-
võ évi belsõ ellenõrzési tervét, valamint a rövid
és középtávú informatikai koncepcióját. Ez
utóbbi megalkotását Fehér János, a polgármes-
teri hivatal informatikusa szerint az teszi aktuá-
lissá, hogy az önkormányzati feladatellátás terén
megmutatkozó struktúraváltás az informatikai
feladatokat is jelentõsen átalakítja.

A nemzeti köznevelési törvény rendelkezései-
hez igazodva módosították a Brunszvik Teréz
Budavári Óvodák alapító okiratát, így néhány
fõvel változott a Mészáros, Nyárs és Tigris utcai
telephelyeken a maximálisan felvehetõ gyermek-
létszám. Lemondott az I. kerületi Közbiztonsági
Közalapítvány kuratóriumának két tagja, dr.
Kiss Szabolcs korábbi rendõrkapitány és dr.
Kecskés Tamás, a rendészeti osztály korábbi veze-
tõje; helyükre Juhász Lászlónét, a kerületi kapi-
tányság igazgatásrendészeti osztályának vezetõ-
jét, valamint Morvai Árpád bûnügyi osztályveze-
tõt nevezte ki a képviselõ-testület.

Gondoskodjon az állam a Palota-negyed
körüli falakról
Az önkormányzat az Ellyps sétányt határoló
várfal omlásával összefüggésben, az elmúlt
években kezdeményezte a budavári Palota-ne-
gyed körüli várfal és támfalszakaszok állami tu-
lajdonba adását, és több ízben kísérletet tett a
kérdés érdemi rendezésére. Az MNV Zrt. kép-
viselõivel folytatott egyeztetetések alapján a tu-
lajdonjog rendezés elsõ lépcsõjeként lehetõség
nyílt két önálló helyrajzi számon nyilvántar-
tott ingatlan állami tulajdonba adására – az
egyiken a leszakadt teraszt közvetlenül támasz-
tó várfal, míg a másikon a Vízi kapuig terjedõ
falszakasz található. Ezeknek a falaknak a fenn-
tartása, felújítása – melyek a Palota-negyedben
álló, állami tulajdonú épületek megtámasztá-
sát szolgálják – messze meghaladja az önkor-
mányzat anyagi teljesítõképességét, ezért dön-
töttek úgy a képviselõk, hogy ingyenesen a
Magyar Állam tulajdonába adják a két érin-
tett, 6458 és 6515 helyrajzi számon nyilvántar-
tott közterületi ingatlanokat. 
(Az önkormányzati rendeleteket a 6. oldalon kö-
zöljük.)                                                                     -d-

A képviselõ-testületi ülésen történt

Takarékos gazdálkodás, nagyszabású
fejlesztések a kerületben

Szûrõnap a Maros utcai Szakrendelõben
Szûrõnapot tartanak a Budavári Önkormányzat támo-
gatásával a Maros utcai Szakrendelõben nnoovveemmbbeerr  2222--
éénn,,  ppéénntteekkeenn  1144  ééss  1188..3300  óórraa  kköözzöötttt.. A szûrés célja,
hogy az esetleges rejtett, tünetmentes betegségeket
vagy a betegségeket megelõzõ állapotokat ideje korán
felismerjék, ezért elsõsorban azokat az I. kerületi fel-
nõtt lakosokat várják, akik csak ritkán veszik igénybe az
egészségügyi ellátást.

Társasházi fórum a pályázati 
lehetõségekrõl
A Budapesti Társasházi Közös Képviselõk Egyesülete nnoo--
vveemmbbeerr  1144--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1177  óórraakkoorr tartja következõ
rendezvényét  a Pajtás étteremben (1015 Gyorskocsi
u.11-13.). A fórum kiemelt témája: Energia és minden
más takarékossági lehetõség a társasházban. Pályázati
lehetõségek.  A részvétel a tagoknak ingyenes, más
résztvevõktõl 500 Ft regisztrációs díjat kérnek. 

Ingyenesen szállítják el az FKF Zrt. 
lombgyûjtõ zsákjait
Továbbra is kizárólag a „Kerti zöldhulladék” feliratú, a
cég logójával ellátott, nyesedékkel, levelekkel, vékony
gallyakkal, kaszálékkal és nyírt fûvel megrakott mû-
anyagzsákokat szállítja el ingyenesen a Fõvárosi
Közterület-fenntartó Zrt. Fontos tudnivaló, hogy a zsá-
kot a kommunális kuka mellé kell kirakni és nem lehet
benne háztartási szemét, ebben az esetben ugyanis az
FKF Zrt.  viszi el a zsákokat.  A nagyobb ágakat legfeljebb
egy méteres darabokra vágva és összekötve kell a hul-
ladékszállítás napján legkésõbb reggel ötig a tartályok
mellé kihelyezni, valamint melléjük rakni egy üres FKF-
es zsákot. A zöldhulladék Pusztazámorba, az ottani
Regionális Hulladékkezelõ Központba kerül, ahol kom-
posztálást követõen talajjavító anyag készül belõle.
Ezért nem kerülhet a zsákokba a fenyõfélék és a diófa
levele, ágai, ezeket ugyanis magas gyanta, illetve olaj-
és mérgezõanyag tartalmuk miatt nem tudják feldol-
gozni. Érdemes ezen az úton megszabadulni a kerti hul-
ladéktól, hiszen az avarégetés Budapest belterületén
nem megengedett, a tiltást figyelmen kívül hagyók
pénzbüntetésre számíthatnak. A cég logójával ellátott
zsák megvásárolható az FKF Zrt. Ügyfélszolgálati
Irodájában, a lakossági hulladékudvarokban  – a pontos
címek a www.fkf.hu honlapon olvashatók –, továbbá
számos kereskedelmi üzletben. Ára tartalmazza az el-
szállítás, valamint a komposztálás költségét. A szolgál-
tatást december 6-ig lehet igénybe venni.

„Hazajáró” a Várnegyedben
A Duna Tv-ben látható „Hazajáró” sorozat alkotóival ta-
lálkozhattak az érdeklõdõk nemrég a Várban. A Lánchíd
Kör meghívására Kenyeres Oszkár és vándortársa, az
ipolysági Jakab Sándor az Úri utcai házasságkötõ te-
remben vetítette le a sorozat egyik összefoglaló epi-
zódját. A filmben a Kárpát-medencében, az elszakított
területeken élõ nemzettársaink beszéltek arról, hogyan
élik meg magyarságukat szülõföldjükön. Az est folya-
mán a nagyváradi Varga Csaba hegymászó - aki 2013
júniusában a Himalája K2 csúcsát hódította meg - is be-
számolt élményeirõl. A programot Nagy-Stroud
Hildegard és Ian Stroud, a Lánchíd Kör Egyesület tagjai
szervezték.  

Röviden

Október végén megkezdõdött a Magyar Nemzeti
Galéria egyik legismertebb festményének restau-
rálása. Benczúr Gyula Budavár visszavétele
1686-ban címû monumentális, huszonöt négy-
zetméteres alkotása novembertõl immár meg-
újulva a múzeum elsõ emeleti Báltermében lesz
látható. 

Benczúr Gyula, Budavár visszavétele 1686-ben
címû alkotását Budapest székesfõváros rendelte
meg 1886-ban Buda töröktõl való visszafoglalá-
sának kétszázadik évfordulójára, az óriási mére-
tû, 7 x 3,5 méteres kompozíció azonban csak a
millenniumi ünnepségre készült el. A szereplõ-
ket, így Esterházy Jánost, Lotharingiai Károlyt,
Miksa Emánuelt vagy Savoyai Jenõt és magát a je-
lenetet hiteles portrék, illetve leírások alapján
festette meg Benczúr. A kép a XIX. századi ma-
gyar történeti festészet talán utolsó nagy alkotá-
sa, a mûfaj sajátosságainak összegzése. Ezt ismer-
ték el az 1900-as párizsi világkiállításon is, ahol a
mû elnyerte a Grand Prix-díjat. 

A Magyar Nemzeti Galériában kiállított fest-
ményt közel ötven éve restaurálták utoljára és
bár megfelelõ állapotban van, a szakemberek
mégis úgy döntöttek, hogy a látvány fokozása, il-
letve az eredeti állapot bemutatása érdekében
felújítják – mondta el a munkát bemutató sajtó-
tájékoztatón Gippert László. A fõrestaurátor tá-
jékoztatása szerint elõször tisztítóablakokat hoz-
nak létre a képen, ennek köszönhetõen látható-
vá válik az évtizedes elszennyezõdés mértéke.
Elszínezõdésekkel is lehet találkozni, ugyanis a
vászon konzerválására használt viasz idõvel hul-

lámosodik és besárgul. Ezért most a viaszt
könnyebb, korszerûbb anyaggal helyettesítik.
Mindezek ismeretében indulhat meg a tisztító
mûvelet, valamint az apróbb lukakat, szakadáso-
kat és festékhiányokat eltüntetõ esztétikai hely-
reállítás, amely körülbelül egy hónapot vesz
majd igénybe. A festmény új keretben és új he-

lyen a galéria elsõ emeleti, úgynevezett Bálter-
mében, más XIX. századi munkák mellett lesz
látható, a tervek szerint már november végétõl. 

Érdekesség, hogy mostani helyére nem kerül
másik alkotás, ennek köszönhetõen a Kupo-
laterem mostanáig eltakart részébõl ismét feltá-
rul a dunai panoráma. 

Egy hónap alatt restaurálják a Budavár visszavétele címû festményt

Megújul Benczúr Gyula fõmûve

Bellák Gábor mûvészettörténész és Gippert László fõrestaurátor ismertette a restaurálás részleteit

Újra kiírták a
Bursa Hungarica
pályázatot

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma megbí-
zásából az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók (A) és
felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fi-
atalok (B) számára a 2013/2014. tanév máso-
dik és a 2014/2015. tanév elsõ félévére vo-
natkozóan.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályá-
zati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):
A felhívás kódja: BURSA-2014A
l lakóhely a pályázatot meghirdetõ települési
önkormányzat területén;
lhátrányos szociális helyzet;
A pályázat benyújtásának határideje: 2013.
november 15.

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályá-
zati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható):
A felhívás kódja: BURSA-2014B
l lakóhely a pályázatot meghirdetõ települési
önkormányzat területén;
lhátrányos szociális helyzet;
l korábban még nem nyert felvételt felsõokta-
tási intézménybe.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.
november 15.
Részletes pályázati tájékoztató a www.budavar.
hu oldalról letölthetõ vagy az Önkormányzat
ügyfélszolgálati irodáin igényelhetõ.
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Felpofozta a parkolóõrt 
Fizetõ parkoló helyen álló személygépkocsit fényké-
pezett a kerületi parkolóõr, amikor egy nõ kipattant a
kocsiból, majd szóváltást követõen arcul ütötte a par-
kolási társaság munkatársát. 
A pofon sokba fog kerülni a vehemens hölgynek,
ugyanis a parkolóõr közfeladatot ellátó személynek
minõsül, ezért bántalmazása egy évtõl öt évig terjedõ
szabadságvesztéssel büntetendõ. 

Hatvanezer forintba került 
az ittas biciklizés
Még mindig vannak, akik a figyelmeztetések ellenére
erõsen ittas állapotban kerékpároznak. Pedig nem éri
meg kihívni magunk ellen a sorsot, hiszen részegen
nem csupán vezetni, hanem biciklizni is tilos. Minden
bizonnyal megtanulta a leckét az a kerékpáros, aki a
mintavétel alapján hatvanezer forintos közigazgatási
bírságot kapott. 

Vigyázat! Trükkös lopók! 
Munkaügyi ellenõrnek adta ki magát az a bûnözõ, aki
azzal csengetett be az egyik kerületi lakásba, hogy
zavarja-e a lakókat a szomszédban folyó felújítás. A
gyanútlan idõs hölgy beengedte az idegent és csak a
férfi távozása után vette észre, hogy beszélgetés köz-
ben eltulajdonította az értékeit. Az eset kapcsán a
rendõrség ismételten felhívja a kerületben élõk fi-
gyelmét arra, hogy a közszolgáltató cégek munkatár-
sai fényképes, sorszámmal ellátott igazolvánnyal ren-
delkeznek, amit kérés nélkül felmutatnak. Ezért sen-
kit se engedjenek be addig otthonukba, amíg sze-
mélyazonosságáról hitelt érdemlõ módon meg nem
gyõzõdtek.

Elkapták az utcai csalót
Elsõsorban külföldi állampolgárokat károsítottak meg
azok az elkövetõk, akik a turisták figyelmét elterelve,
az utcán lopták meg áldozataikat. A nyomozás során
sikerült megállapítani a fõleg a Duna-parton „dolgo-
zó” bûnözõk személyazonosságát, így amikor ismét
felbukkantak, a sértett bejelentésére azonnal reagál-
va, a rendõrök rövid idõn belül elfogták az egyik nem
magyar állampolgárságú tolvajt. Mivel több hasonló
cselekmény is a számlájára írható, a bíróság elrendel-
te elõzetes letartóztatását.

Ne sajnáljuk a drága lakatot a biciklinktõl
Az egyik kerületi társasház II. emeleti korlátjához erõ-
sített kerékpárt a lánc levágásával tulajdonított el is-
meretlen elkövetõ. Jó tudni, hogy érdemes drágább
kerékpárláncot és lakatot beszerezni, a tapasztalatok
szerint ugyanis ezeket látva az elkövetõk inkább
odébbállnak.

Kábítószert találtak igazoltatás közben 
Egy fiatalkorú és egy tizennyolc évnél alig idõsebb fia-
talembert állított elõ a kapitányságra a kerületi járõr,
miután a zavartan viselkedõ fiúk ruházat átvizsgálása
során egyiküknél kábítószergyanús növényi anyagot
találtak. Emiatt  kábítószer birtoklás vétsége miatt in-
dult ellenük eljárás. 

Hamis mobilokkal üzleteltek      
Két külföldi állampolgár iPhone 5 típusú mobiltelefo-
nokat próbált meg eladni az utcán, a kerületi rendõrök
azonban megakadályozták az üzlet létrejöttét. Kide-
rült, hogy a telefonok megtévesztésre alkalmas hami-
sítványok, ezért az árusok ellen hamis megjelölés sza-
bálysértése miatt eljárást folytat a Nemzeti Adó és
Vámhivatal. 

Graffitizõket keresnek
Ismeretlenek letörték a naphegyi nemzeti dohánybolt
külsõ kameráit, valamint feliratokat festettek a bejá-
rati ajtóra és a falra, a cégtáblát pedig festékoldóval
összekenték. A rendõrség a rendelkezésre álló adatok
alapján rongálás bûntett gyanúja miatt indított eljá-
rást. Szintén a festékszóró okozott kárt egy lakóház
falán, ahogyan egy kerületi iroda cégtábláján is gyako-
roltak a hívatlan „mûvészek”. 

Internetes csalók csapolták meg 
a bankszámlát
Nagyon fontos, hogy az interneten keresztül történõ
vásárlások, átutalások során kellõ figyelemmel és kö-
rültekintéssel járjunk el, soha ne adjuk meg ismeretlen
oldalakon nevünket és bankszámlaszámunkat, inter-
netbank jelszavunkat pedig tartsuk titokban. Ellen-
kezõ esetben az internetes bûnözõk akár a bank-
számlánkat is megcsapolhatják. Ez történt az egyik
kerületi polgárral, akinek mobiltelefonjára egymás
után érkeztek üzenetek bankjától azzal, hogy számlá-
járól különbözõ összegeket emeltek le. A sértett ugyan
azonnal intézkedett számlája letiltásáról, addigra
azonban már egy tetemes összeget sikerült elkölteni-
ük a bûnözõknek.

Csalt a vizsgával 
Közúti ellenõrzésen akadt fenn az a személygépkocsi,
melynek hátsó rendszámtábláján érvényes vizsga-
matrica volt, miközben a jármû okmányai már lejár-
tak. Kiderült, hogy a gépkocsi vezetõje számítógéppel
kinyomtatta az érvényességi címkét, mert nem akar-
ta megfizetni a vizsga díját. A trükkös sofõrnek ezek
után nem csupán azért kell szabálysértési bírságot fi-
zetnie, mert érvénytelen mûszaki vizsgával vett részt
a forgalomban, hanem közokirat-hamisítás bûntette
miatt is eljárást indítottak ellene. 

Kék hírek

6-os körzeti megbízott:  TTóótthh  EErrvviinn    rreennddõõrr  ttöörrzzsszzáásszzllóóss

FFooggaaddóóóórraa::  MMiinnddeenn  ppáárrooss  hhéétteenn  hhééttffõõnn  1177--1188  óórrááiigg  
aa  PPaauulleerr  uu..  1133..  sszzáámm  aallaatttt..

7-es körzeti megbízott: 
JJuuhháásszz  PPéétteerr
rreennddõõrr  zzáásszzllóóss

FFooggaaddóóóórraa::  MMiinnddeenn  ppáárrooss  hhééttee
kkeeddddeenn  1177--1188  óórrááiigg  

aa  PPaauulleerr  uu..  1133..  sszzáámm  aallaatttt..

5-ös körzeti megbízott: 
TTóótthh  SSáánnddoorr  

rreennddõõrr  ffõõttöörrzzssõõrrmmeesstteerr

FFooggaaddóóóórraa::  MMiinnddeenn  ppáárraattllaann  hhéétteenn
ppéénntteekkeenn  1177--1188  óórrááiigg  

aa    PPaauulleerr  uu..  1133..  sszzáámm  aallaatttt..

3-as körzeti megbízott: 
AAmmbbrruuss  GGáábboorr  BBaalláázzss  
rreennddõõrr  ffõõttöörrzzssõõrrmmeesstteerr

FFooggaaddóóóórraa::  MMiinnddeenn  ppáárraattllaann  hhéétteenn  
sszzeerrddáánn  1177--1188  óórrááiigg  aa  PPaauulleerr  uu..  1133..

sszzáámm  aallaatttt..

4-es körzeti megbízott:
KKrriissttoonn  TTaammááss  

rreennddõõrr  zzáásszzllóóss

FFooggaaddóóóórraa::  MMiinnddeenn  ppáárraattllaann  hhéétteenn
ccssüüttöörrttöökköönn  1177--1188  óórrááiigg  

aa    PPaauulleerr  uu..  1133..  sszzáámm  aallaatttt..

2-es körzeti megbízott: 
HHoorrvváátthh  LLáásszzllóó  rreennddõõrr

ffõõttöörrzzssõõrrmmeesstteerr

FFooggaaddóóóórraa::  MMiinnddeenn  ppáárraattllaann
hhéétteenn  kkeeddddeenn  1177--1188  óórrááiigg  
aa    PPaauulleerr  uu..  1133..  sszzáámm  aallaatttt..

AA  BBRRFFKK    II..  kkeerrüüllee

JJuuhháásszz  ÁÁkkooss  rendõr hadnagy megbízott KMB (körzeti megbízott) alosztályvezetõ 
elérhetõsége:  06-20/ 422 8334

BBaalloogghh  RRóóbbeerrtt  rendõr törzszászlós KMB csoportvezetõ 

TTaarraa  AAllbbeerrtt  rendõr fõtörzszászlós KMB csoportvezetõ

A közvetlen társadalmi és intézményi kapcsolatok elmélyítése, a lakos-
ság és a rendõrség közötti párbeszéd, valamint a közterületi jelenlét még
hatékonyabbá tétele, illetve a kevésbé súlyos, azonban a polgárokat za-
varó jelenségek helyi szintû megszüntetése és megelõzése tartozik a meg-
erõsített körzeti megbízotti szolgálat feladatai közé. Az I. kerületben a
választási körzeteknek megfelelõen tíz körzeti megbízotthoz fordulhat-
nak a polgárok.

Napi szintû, az interaktivitáson alapuló kapcsolatokra törekszik a lakossággal a
BRFK és ezen belül az I. kerületi rendõrkapitányság. Ennek egyik letéteménye-
se az idén megújított körzeti megbízotti szolgálat, amelynek legfontosabb felada-
ta, hogy a szigorúan vett rendõri kötelezettségeken túlmenõen, aktívan jelen le-
gyen a kerület mindennapi életében – tájékoztatta a Várnegyedet Krammer
György Zsolt ezredes. A kerületi kapitányság vezetõje kifejtette, hogy a körzeti
megbízottak egész nap a számukra kijelölt területen teljesítenek szolgálatot.
Elvárás feléjük, hogy figyeljék a társadalmi folyamatokat, a közösség életének ala-

kulását, saját körzetükben szoros kapcsolatot alakítsanak ki a közintéz-
ményekkel, kereskedelmi és idegenforgalmi egységekkel, dohánybol-
tokkal, italmérésekkel, egyházi intézményekkel, illetve nem utolsó sor-
ban a lakossággal.

„Kétirányú információáramlásra törekszünk, azt szeretnénk, ha a ke-
rületben élõk tisztában lennének azzal, hogy gondjaikkal, panaszaikkal
bizalommal fordulhatnak a körzeti megbízottjukhoz. Ahhoz  a rendõr-
höz, akit arcról ismernek, nap mint nap találkoznak vele az utcán vagy
éppen a boltban, hiszen ott él közöttük” – hangsúlyozta a kapitányságve-
zetõ hozzátéve, hogy a tapasztalatok szerint a polgárok szívesebben beszél-
nek azokkal a rendõrökkel, akiket személyesen ismernek, a körzeti meg-
bízottakat ezért nagyon szigorú követelmények szerint választották ki. 

Mindegyikük kiváló, az emberekkel bánni tudó és a mindennapok
sokszor apróságnak tûnõ gondjaihoz is nagyfokú empátiával közelítõ
szakember, akik bizonyítva rátermettségüket korábban éveken át más
rendõri területeken sikeresen tevékenykedtek. 

KKöörrzzeettii  mmeeggbbíízzoottttaakk  aa
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Budapesti 
Rendõr -fõkapitányság 

I. Kerületi Rendõrkapitányság

1013. Budapest, Pauler utca 13. 
Telefon: 457-5600 / 41-100, 

fax: 457-5600 / 41-101

l-es körzeti megbízott: 
TTóótthh  AAttttiillaa  rreennddõõrr  zzáásszzllóóss

FFooggaaddóóóórraa::  MMiinnddeenn  ppáárraattllaann  
hhéétteenn  hhééttffõõnn  1177--1188  óórrááiigg  
aa  PPaauulleerr  uu..  1133..  sszzáámm  aallaatttt..

8-as körzeti megbízott: 
BBáárrddooss  PPéétteerr  
rreennddõõrr  zzáásszzllóóss

FFooggaaddóóóórraa::  MMiinnddeenn  ppáárrooss  
hhéétteenn  sszzeerrddáánn  1177--1188  óórrááiigg  
aa    PPaauulleerr  uu..  1133..  sszzáámm  aallaatttt..

9-es körzeti megbízott:
HHoorrvváátthh  GGáábboorr  

rreennddõõrr  ffõõttöörrzzssõõrrmmeesstteerr

FFooggaaddóóóórraa::  MMiinnddeenn  ppáárrooss  hhéétteenn
ccssüüttöörrttöökköönn  1177--1188  óórrááiigg  

aa    PPaauulleerr  uu..  1133..  sszzáámm  aallaatttt..
10-es körzeti megbízott:    
GGeellnniicczzkkii  SSzzaabboollccss  
rreennddõõrr  ttöörrzzssõõrrmmeesstteerr

FFooggaaddóóóórraa::  MMiinnddeenn  ppáárrooss  hhéétteenn
ppéénntteekkeenn  1177--1188  óórrááiigg  aa  PPaauulleerr  uu..

1133..  sszzáámm  aallaatttt..

öörrzzeettii  mmeeggbbíízzoottttii  áálllloommáánnyyaa

A körzeti megbízotti körzetek a választási területeknek megfelelõen lettek kialakítva.

A körzeti megbízottak telefonon a 06-1/457 5612-es telefonszámon, illetve személyesen 
a fogadóórájukon elérhetõek.

Krammer György Zsolt éppen ezért arra kéri a kerületben élõket, hogy
használják ki a lehetõséget és a közbiztonságot, illetve személy- és vagyon-
biztonságot érintõ panaszaikkal, javaslataikkal, megoldásra váró rendõr-
ségi ügyeikkel bátran keressék fel a lakókörnyezetükben dolgozó körzeti
megbízottat.

Fontos tudnivaló ugyanakkor, hogy a körzeti megbízottak elsõsorban
azokat a bejelentéseket várják, amelyek nem igényelnek azonnali intéz-
kedést. A rendõrök elsõsorban akkor tudnak hatékonyan fellépni, ha
egy rossz irányba mutató élethelyzet, huzamosabb deviáns jelenség, ma-
gatartás felszámolására van szükség. Ilyenek lehetnek a közlekedési ano-
máliák is, mint amikor rendszeresen rossz helyre parkol valaki, a szom-
szédok közötti elhúzódó viták vagy a másokat bosszantó közterületi je-
lenségek kezelése. 

Legalább ennyire fontos a bûnmegelõzés, az egyenruhás állomány-
ba tartozó körzeti megbízottak ennek érdekében munkaidejüket tel-
jes egészében a számukra kijelölt területen töltik, gyalogosan vagy au-

tóval folyamatosan az utcákat járják. Ezzel próbálják tudatosítani, hogy végzik
a dolgukat és mindenki számára elérhetõek. A minél hatékonyabb fellépés ér-
dekében a szomszédos körzetekben dolgozó rendõrök párban járõröznek, en-
nek során igazoltatnak, körözött személyeket szûrnek ki, mindemellett, ha a
közelükben történik valamilyen azonnali beavatkozást igénylõ bûncselek-
mény, ezekben az ügyekben is eljárnak. Lehet tõlük gyakorlati tanácsokat is
kérni, egyfajta közösségi rendõrök, akik a helyben felmerülõ problémákat
igyekeznek orvosolni. 

A körzeti megbízottak jelenlétének és ellenõrzéseinek köszönhetõen néhány
hónap alatt 27 százalékkal csökkent a közlekedési balesetek száma. Szintén siker,
hogy az iskola rendõreként – a megbízatás nem összetévesztendõ a bûnmegelõzé-
si referens hálózattal – a körzeti megbízott párosnak nemrégiben a Lisznyai utcai
iskolában sikerült elfogni egy bûnözõt, aki a tornatermi öltözõkben hagyott tás-
kákból mobiltelefonokat lopott. Szintén a körzeti megbízottak fogtak el a Várban
egy külföldi állampolgárságú szatírt, a férfira a Budavári Általános Iskolából érke-
zett bejelentés hívta fel a figyelmet. 

llaakkoossssáágg    sszzoollggáállaattáábbaann
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Elõadás a Várbarátok Körében
A Várbarátok Köre legközelebbi elõadását Ponori
Thewrewk Aurél csillagász tartja „A bolygókirály: a
Jupiter” címmel nnoovveemmbbeerr  1111--éénn,,  hhééttffõõnn,,  1177 óórraakkoorr a
Litea Könyvszalonban (Budapest I., Hess András tér
4.).Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Budavári Polgári Szalon
(I., Fõ u.28.)
NNoovveemmbbeerr  1144..,,  ccssüüttöörrttöökk,,  1188..0000  óórraa: „Fél évvel a válasz-
tások elõtt” - Beszélgetés Kiszelly Zoltán politológussal.
November 19., kedd, 18.00 óra: „A magyarság szolgála-
tában” - Beszélgetés a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
elnökével, Szász Jenõ államtitkárral. Közben Szélyes
Andrea, marosvásárhelyi divattervezõ 2013-as haute
couture kollekciójából láthatunk válogatást.
NNoovveemmbbeerr  2211..,,  ccssüüttöörrttöökk,,  1188..0000  óórraa:: „Széchenyi és a ma-
gyar lósport” Prof. Dr. Sótonyi Péter dékán, tanszékveze-
tõ elõadása (Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi
Kar, Anatómiai és Szövettani Tanszék)
NNoovveemmbbeerr  2266..,,  kkeedddd,,  1188..0000  óórraa:: Dr. Szentgyörgyvölgyi
Péter - Pesti Belváros 5. elõadás.
A programok ingyenesek. Mindenkit szeretettel várnak.

Emlékezés Vágó Pál festõmûvészre
NNoovveemmbbeerr  1144--éénn,,  1177  óórraakkoorr filmvetítéssel egybekötött
konferenciával emlékeznek Vágó Pál festõmûvészre a
Városháza aulájában. (I., Kapisztrán tér 1.)A program a
mûvész születésének 160. és halálának 85. évfordulója
alkalmából rendezett elõadás-sorozat utolsó állomása.
Vágó Pált a magyar történeti festészet kiemelkedõ alak-
jaként tartják számon. A „festõ Petõfi”-ként ünnepelt
mûvész fõ mûve a Huszárság diadalútja nagy aranyérmet
nyert az 1900-as Párizsi Világkiállításon (Grand Prix). A
Budavár bevétele 1849. május 21. címû képe a Város-
háza aulájában látható. A rendezvényen köszöntõt mond:
dr. Jeney Jánosné a Budavári Önkormányzat alpolgár-
mestere és dr. Kovács Sándor a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei közgyûlés elnöke. Megemlékezõ méltatást mond:
dr. Benedek Katalin mûvészettörténész. A belépés ingye-
nes. Mindenkit szeretettel várnak.

Ázsiai-magyar fesztivál  
a Hagyományok Házában
Indonéz táncelõadás, japán taiko dob mûsor, harcmûvésze-
ti bemutató, ázsiai és magyar kézmûves játszóház, kiállítás,
teaszertartás – többek között ezekkel a programokkal vár-
ja az érdeklõdõket a „Távol van-e Távol-Kelet?” címû feszti-
vál nnoovveemmbbeerr  99--éénn  ééss  1100--éénn  a Hagyományok Házában.
(I.,Corvin tér 8.) A 8 ázsiai ország valamint Magyarország
hagyományos kultúráját bemutató fesztivál célja, hogy kö-
zelebb hozza egymáshoz az országban élõ ázsiaiakat és ma-
gyarokat. A fesztivál programjai ingyenesen látogathatók.
Bõvebb információ: www.hagyomanyok haza.hu

Irodalmi-zenei est a MOM 
Mûvelõdési Központban
NNoovveemmbbeerr  2277--éénn  1199  óórrááttóóll  Hideg vízben fürdetett gon-
dolataim címmel improvizációs kísérletnek lehetnek ta-
núi az érdeklõdõk a MOM Mûvelõdési Központ kupola-

termében.(XII., Csörsz u.18.)Improvizáció három hang-
szerre – adott egy zongora, egy hegedû és egy hang.
Három neves elõadó – Szakcsi-Lakatos Béla, Kathy-
Horváth Lajos és Takács Bence Ervin – várja a közönsé-
get egy nagy közös játékra. Belépõ:500 forint.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(I., Országház u.14.) 
NNoovveemmbbeerr  1199..,,  kkeedddd,,  1188..0000  óórraa:: „A Brenta folyótól a
Dunáig” - Magyarok Velencénél, olaszok a Dunánál. Az
egyesület vetített elõadása. Meghívott vendég: Maria
Assunta Accili nagykövet asszony és dr. Gina Giannotti, a
Budapesti Olasz Kulturális Intézet igazgatója. Közre-
mûködnek a Kosztolányi Gimnázium olasz tagozatos di-
ákjai.(plébániai díszterem)

Gárdonyi-est a Városházán
Égre nézõ lélek - Földre nézõ szem címmel Gárdonyi-es-
tet szervez a Budai Polgári Casino nnoovveemmbbeerr  1166--áánn,,
szombaton 18 órakor a Városháza aulájában.(I.,
Kapisztrán tér 1.) Közremûködik: Faragó Laura-ének,
próza és  Gál Márta–csembaló. A mûvészek Gárdonyi
Géza novelláiból, regényeibõl,egyházi szerzeményeibõl
adnak elõ zenei és prózai részleteket. A rendezvényre a
belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várnak.

Elõadás a Lánchíd Körben
NNoovveemmbbeerr  88--áánn,,  ppéénntteekkeenn  1133  óórraakkoorr  Böjte Csaba feren-
ces szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke
lesz a Lánchíd Kör vendége. Helyszín: a Budapesti
Egyetemi Katolikus Gimnázium (I., Szabó Ilonka u. 2-4.,
díszterem) www.lanchidkor.hu

Szenior akadémia 
Szeretettel várják az 50+ éveseket a Testnevelési
Egyetem szenior akadémiája  nyilvános és ingyenes elõ-
adás-sorozatának következõ elõadásán. Sport, életmód,
egészség testben és lélekben témakörben elismert szak-
emberek és egyetemi tanárok tartanak elõadást kéthe-
tente. Az elõadás idõpontja: 22001133..  nnoovveemmbbeerr  1111..,,  1177  óórraa..
Elõadó: VitaHelp Egészségközpont. Az elõadás címe:
Minõségi élet mindenkor! Az elõadás elõtt, 15.30-tól bio-
lógiai életkor meghatározása lesz gyorsteszttel az érdek-
lõdõk számára. Helyszín: Testnevelési Egyetem, Aula XII.
Alkotás u. 44. Helyfoglalás 16.30-tól. 

Magyarság Háza
(I., Szentháromság tér 6.)
„Idõutazás Szlavóniában és Baranyában”. November 23-
án 18 órakor horvátországi fiatalok mutatják be, mit jelent
számukra magyarságuk megõrzése szülõföldjükön - vi-
dám tánccal, muzsikával, színházi részletekkel. Az est so-
rán fellép a szentlászlói és a csúzai színjátszó csoport, a
Kankalin népi táncegyüttes Laskóról, a szentlászlói
Ifjúsági Népi Táncegyüttes, valamint a Kopácsi Alkalmi
Zenekar. Az esten köszöntõt mondanak: Répás Zsuzsan-
na, nemzetpolitikáért felelõs helyettes államtitkár és
Jakab Sándor, a Horvátországi Magyarok Demokratikus
Közösségének elnöke. A programra a belépés díjtalan.
www.magyarsaghaza.net

Budavári Lantestek 
(Történeti Múzeum, gótikus terem)
2013. november 24. vasárnap 17 óra: „Flow my tears“ -
Emlékkoncert John Dowland születésének 450. évfordu-
lója alkalmából. Dowland és kortársainak mûveit hallgat-
hatják meg Tóth Emese-szoprán és Kónya István-rene-
szánsz lant elõadásában.

Elõadások Chagallról a Nemzeti Galériában
A Chagall – Háború és béke között és Ámos Imre, a
„magyar Chagall”- a háború örvényében 1937–1944
címû idõszaki kiállításhoz kapcsolódóan elõadássoro-
zattal várják a látogatókat a Magyar Nemzeti
Galériában. Az elõadásokat vasárnap délutánonként
16 órakor tartják.
22001133..  nnoovveemmbbeerr  1100..::  Chagall és Ámos. Egy kiállítás szüle-
tése. Elõadó: Kolozsváry Marianna mûvészettörténész, a
kiállítás kurátora.
22001133..  nnoovveemmbbeerr  1177..:: Marc Chagall festészetének orosz-
országi korszaka (1906-1922)
Elõadó: Bellák Gábor mûvészettörténész.
22001133..  ddeecceemmbbeerr  11..: Zsidó elemek, motívumok, szimbólu-
mok Marc Chagall festészetében. Elõadó: Toronyi
Zsuzsanna levéltáros, a Magyar Zsidó Levéltár igazgatója.
Az elõadáson való részvétel ingyenes. Az elõadások elõtt
a kiállítás belépõjeggyel tekinthetõ meg. Helyszín:
Budavári Palota, B épület, elõadóterem.

Könyvbemutató a Liteában
Fenyvesi Félix Lajos író „Hódolat W. S. mesternek” címû
könyvének bemutatója nnoovveemmbbeerr  1122--éénn,,  kkeeddddeenn  1177..3300
óórraakkoorr  lesz a Litea Könyvesboltban. (I. ker., Hess András
tér 4.) Bevezetõt mond: Dr. Kenyeres Zoltán professzor.
Közremûködik: Havas Judit elõadómûvész és Gryllus
Dániel zeneszerzõ-énekes. Minden érdeklõdõt szeretet-
tel várnak. 

Országos Mezõgazdasági Könyvtár
(I., Attila út 93.)
Géczy Olga és Aurell David Festményeibõl nyílt kiállítás
Szín-harmónia címmel. A kiállítás ingyenesen megte-
kinthetõ november 30-ig, hétköznap 9-18 óráig, hétvé-
gén 10-16 óráig. www.omgk.hu

Irodalmi estek a Szent Imre Házban
(XI., Himfy u. 9.)
NNoovveemmbbeerr  1122..,,  kkeedddd,,  1199..3300  óórraakkoorr:: „Erdélyország az én
hazám”- a Muzsikás együttes estje. (Sipos Mihály,
Porteleki László, Éry Péter, Hamar Dániel)
NNoovveemmbbeerr  1199..,,  kkeedddd,,  1199..3300  óórraakkoorr:: „Tudod, hogy nincs
bocsánat...”- Földes László Hobo József Attila estje.
NNoovveemmbbeerr  2266..,,  kkeedddd,,  1199..3300  óórraakkoorr:: Mesék gyertyafény-
nél-Boldizsár Ildikó estje.
Sorozatszerkesztõ: Csányi Tamás karnagy.
Helyfoglalás az érkezés sorrendjében 19.00 órától.

Elõadások a testi-lelki egészségrõl
A Budapest-Budai Református Egyházközség nagyter-
mében (I., Szilágyi Dezsõ tér 3.) beszélgetés-sorozat in-
dul Az ember egy csoda címmel. A szervezõk a felelõs-

ségre nevelést szeretnék átadni olyan interaktív elõ-
adásokkal, amelyek bemutatják az ember biológiai, in-
tellektuális és lelki sajátosságait. A program az Eduvital
Társaság (www.eduvital.net) közremûködésével jött
létre.
Elõadások: OOkkttóóbbeerr  2299..,,  1188..3300  óórraa:: A biológiai lét alapjai
a genetikában jártas kutató és a pszichológus szemével –
Falus András és Komlósi Piroska. Fizikai lét, értelmi és ér-
zelmi lét és mûködés egyénileg és társasan - Pécsi Rita.
NNoovveemmbbeerr  1199..,,  1188..3300  óórraa:: Érzelem, vágy, értelem, alkotó
erõ – ösztön és tudat. Mit kell megtanulni? - Grész Gábor.
DDeecceemmbbeerr  1177..,,  1188..3300  óórraa::  Mozgás, munka - Somhegyi
Annamária. Alvás, pihenés - Bódis Róbert. 
(www.gyulekezet.hu)

Budavári Mûvelõdési Ház
(I. ker., Bem rkp. 6.)
NNoovveemmbbeerr  1133..  sszzeerrddaa  1100..3300  óórraa:: Kishajó elõadás. Marék
Veronika - Erdélyi Erika: Kippkopp és Tipptopp. A
Nefelejcs Bábszínház elõadása. Belépõdíj: 800 Ft.
NNoovveemmbbeerr  1155..  ppéénntteekk  2200..0000  óórraa:: Makám együttes kon-
certje. Belépõ: 1000 Ft.
NNoovveemmbbeerr  1100..  vvaassáárrnnaapp  1177..0000  óórraa:: „Mily gyorsan száll a
tündéri mámor…”
Giuseppe Verdi, Richard Wagner, W. A. Mozart, Christoph
Willibald Gluck, Johann Strauss mûveit hallhatják a
Budavári Opera Együttes tagjainak elõadásában. Belépõ:
800 Ft.
NNoovveemmbbeerr  88..  ppéénntteekk  1144..0000  óórraa:: Budavári Filmklub a
Tabán Moziban. A házban -színes, feliratos, francia thriller.
Helyszín: I. kerület Krisztina krt. 87-89.
A vetítés ingyenes! A programokról bõvebb felvilágosítás:
www.bem6.hu. Telefon: 201-0324 fax: 201-1780

Elõadás és bemutató a paleolit étrendrõl 
NNoovveemmbbeerr  1133--áánn  dr. Andor Ákos és dr. Bakanek György
elõadásában ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk a pale-
olit táplálkozás magyarországi helyzetével, legújabb
eredményeivel, kihívásaival, valamint a táplálkozással is
összefüggõ civilizációs betegségekkel. Az elõadásokat
követõen Kovács Ákos, gasztronómiai tanár, a „Paleo-
manna” cukrászat vezetõje mutatja be – kóstolóval egy-
bekötve – a paleolit édességek elkészítését.    
A rendezvény idõpontja: nnoovveemmbbeerr  1133..,,  sszzeerrddaa,,  1188..0000--
1199..3300  óórrááiigg..  Helyszín: Oxygen Wellness Naphegy, Vino-
polis Étterem (I., Naphegy u. 67.) A rendezvényen való
részvétel ingyenes! 
További információk: www.oxygenwellness.hu 

Magyar Földrajzi Társaság 
(Millenáris)
Az Expedíciós Szakosztály következõ képes elõadása nnoo--
vveemmbbeerr  1133--áánn,,  sszzeerrddáánn  1188..0000  óórraakkoorr lesz a Makadám
Mérnök Klubban. (II., Lövõház u. 37., Millenáris).
Az ingyenes elõadás témája: Bajkál - a negyedik óceán.
Utazási beszámoló Irkutszktól az Olhon-szigetig. Elõadó:
Gõgös Norbert geográfus, szakosztályi titkár.  

Programok

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete 27/2013. (XI.4.) önkormányza-
ti rendelete a közösségi együttélés szabályairól va-
lamint ezek megsértésének és elmulasztásának
jogkövetkezményeirõl szóló 15/2013.(V.31.) önkor-
mányzati rendelet egyes  rendelkezéseinek hatá-
lyon kívül helyezésérõl

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) be-
kezdésében és 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felha-
talmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §  
Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól
valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövet-
kezményeirõl szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rende-
let18. § (1) bekezdése.

2. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a
hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

dr. Botár Ildikó Tünde          dr. Nagy Gábor Tamás
aljegyzõ polgármester

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 26/2013. (X.31.) önkormány-
zati rendelete a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat 2013. évi költségvetésrõl szóló 3/2013. (III.
1.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-
testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjai-
ban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban
meghatározott feladatkörében a következõket rendeli el:

1.§
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2013. évi
költségvetésérõl szóló 3/2013. (III. 1.) önkormányzati ren-

delet 4. §-ában szereplõ, módosított 10. számú melléklete
(A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szer-
vek 2013. évi engedélyezett létszáma) helyébe jelen ren-
delet 1 melléklete lép.

2. §
Ezen rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a
hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete 28/2013. (XI.4.) önkormányza-
ti rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szó-
ló 5/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10.§(1) bekez-
désében, 26.§-ában, 32.§(3) bekezdésében és 132.§ (4) be-
kezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában  megha-
tározott feladatkörében eljárva  a következõket rendeli el:

1. § 
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-tes-
tületének az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 5/2007.
(III. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) 4.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép: „(3) A rendelet alkalmazása során adósságnak minõsül-
nek a lakhatási költségek közül az Sztv. 55. § (2) bekezdésé-
ben foglaltak.”

2. §
A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép: „(1) A rendelet alkalmazása során a helyben elismerhe-
tõ lakásnagyság a háztartás tagjainak számától függõen:
a) egy és kéttagú háztartás esetében 65 m2, 
b) három és ennél többtagú háztartás esetében személyen-
ként további 10 m2.

3. §
Rendelet 6.§- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.§ A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapí-
tásának módja: a polgármester megkeresésére a Polgár-

mesteri Hivatal Adócsoportja a helyben szokásos ingatlan-
árak figyelembevételével adó-és értékbizonyítványt állít ki.”

4. §
A Rendelet 7.§ (1) bekezdésének felvezetõ mondata, vala-
mint a) és b) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lép-
nek:
„7. § (1) Az önkormányzat lakhatást segítõ adósságkezelési
szolgáltatásban részesítheti azt a személyt vagy családot,
amely megfelel az Sztv. 55.§ (1) a) pontjában foglalt feltéte-
leknek, továbbá
a) amelynek adóssága (többféle adósság esetén az adós-
ságok együttes összege) nem haladja meg az egymillió fo-
rintot,
b) akinek a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének
ba) egy lakásban együtt élõ több személynél
250 %-át
bb) egyedül élõ esetén annak 300 %-át
bc) gyermekét egyedül nevelõ szülõ esetében 350 %-át,
valamint”

5. §
A Rendelet 7. §-a a következõ bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az adósságcsökkentési támogatás igénybevételéhez 3
hónapos elõzetes együttmûködés szükséges a Budavári
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Család-
segítõ Szolgálatával.”

6. §
A Rendelet 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az adós-
ságkezelés körébe bevont adósság 75 %-át, és összege
legfeljebb 300.000,- Ft, az Sztv. 55. § (6) bekezdése sze-
rinti esetben legfeljebb 600.000,- Ft lehet. A támogatás –
az Sztv. 55. § (6) bekezdés kivételével - egy összegben
vagy havi részletekben nyújtható az adós vállalásától füg-
gõen.
(2) Azon személy számára, aki öt éven belül már részesült
adósságcsökkentési támogatásban, második igénylés
esetén a támogatás mértéke nem haladhatja meg az
adósságkezelés körébe bevont adósság 50 %-át, és
összege legfeljebb 200.000,- Ft, az Sztv. 55. § (6) bekez-
dése szerinti esetben legfeljebb 400.000,- Ft, harmadik

és minden további igénylés esetén pedig a támogatás
mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe
bevont adósság 25 %-át, és összege legfeljebb 100.000,-
Ft, az Sztv. 55. § (6) bekezdése szerinti esetben legfeljebb
200.000,- Ft lehet.”

7.§
A Rendelet 15.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„(1) Az adósságcsökkentési támogatás megállapításáról
rendelkezõ határozattal egyidejûleg dönteni kell a lakás-
fenntartási támogatásról.”

8. §
A Rendelet 20.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-

zés lép:
„(1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósít-
ható és a kifizetett összeget vissza kell téríteni az Sztv.
55/B.§ (1) bekezdésében foglalt esetekben.”

9. §
A Rendelet 21.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„21.§ A Sztv. 55/B.§(1) bekezdés b)-c) pontjai alkalmazásá-
ban a jogosult nem tesz eleget a kötelezettségének, ha a fi-
zetési határidõ leteltétõl számított 15 nap eredménytelenül
eltelt, és 
a) az Sztv. 55/B.§(1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a fi-
zetési kötelezettség teljesítése során együttvéve háromha-
vi elmaradás keletkezik,
b) az Sztv. 55/B.§(1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a jo-
gosult három egymást követõ hónapban nem tesz eleget a
fizetési kötelezettségének.”

10. §
Hatályát veszti a Rendelet 15.§ (2) bekezdése, 15.§ (5)-
(6) bekezdései, a 16.§- át tartalmazó „Együttmûködési
kötelezettség” alcím, a Rendelet 18.§-a, 20.§ (2) bekez-
dése.

11. §
Ez a rendelet 2013. november 5. napján lép hatályba, és a
hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

dr. Botár Ildikó Tünde          dr. Nagy Gábor Tamás
aljegyzõ polgármester

Önkormányzati rendeletek
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IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann
kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LAKÁSO-
KAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,
wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

HHaattttyyúúhháázz melletti liftes házban legfelsõ emeleti 49 m2,
kétszobás, szépen felújított erkélyes lakás eladó. A háznak a
Hattyú és a Batthyány utca felõl is van bejárata, az ablakok a
Batthyány utca felé néznek. Közös költség fûtéssel együtt
24.000 forint. Saját tároló van. Irányár: 16,9 millió Ft. Tele-
fon: 0630-5637-350.oo

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

II..  kkeerr..  szuperpanorámás 30 m2-es tabáni, 5. emeleti,
csendes, duplaliftes, elegáns garzon a budai vár alatt, fan-
tasztikus gellérthegyi panorámával frissen felújítva, gyö-
nyörû fürdõ és amerikai konyha, az elegáns Bethlen
Udvarban, díjmentes parkoló övezetben tulajdonostól el-
adó. 12.9 millió forintért. Ingatlanosok kíméljenek. Telefon:
06-30-556-5595.

BBuuddaavváárrii Dísz térre nézõ 74 m2, nagy keresztboltozatos
szobával rendelkezõ garzonlakásom magántulajdonra
cserélném.  Telefon: +36-30-2318-309.

II..  kkeerr..  Gellérthegyen Berényi u. I. em. igényesen felújí-
tott, cirkós, biztonsági ajtós, riasztós 45 m2-es 2 szobás, er-
kélyes, közös és külön tárolós, kocsibeállós, teremgarázsos
lakás eladó. Telefon: 06-30-949-6400.

BBeellbbuuddaaii,, szép bauhaus házban levõ földszinti, utcára és
belsõ kertre nézõ 40 m2-es öröklakásomat nagyobb buda-
vári önkormányzatira cserélném értékegyeztetéssel.
Telefon: +36-30-2318-309.

LLoovvaass úton tulajdonostól eladó 116 nm-es erkélyes, körbe-
napozott, duplakomfortos, cirkófûtéses mûszakilag, esztéti-
kailag felújított lakás szép villaházban. Érdeklõdni: 06-30-
900-4888.

BBaatttthhyyáánnyy  téren 122 m2-es, 2 lakásként kialakított, 2 für-
dõszobás, 2 konyhás, erkélyes, cirkófûtéses önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 22,7 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBpp.. I. ker. Logodi u.-ban gk. beálló terem garageban ki-
adó. Érdeklõdni lehet a 06/30/9416-631 telefon számon

TToollddyy ferenc utcában lévõ teremgarázsban gépkocsibeálló
hosszabb távra kiadó. Érdeklõdni: 06-30-928-1551.

GGaarráázzss kiadó Budán az I. ker. Tábor utcában 20.000 Ft/hó.
Érdeklõdni: 06-20-9362-779.

XXIIII..  Tartsay utcában II. emeleti 53 nm-es másfélszoba-
hallos, cirkós, erkélyes, beköltözhetõ lakás 16,9 millió Ft.
Telefon: 06-30-317-7151.

MMaaddáárrddoommbboonn,, XVII. Kerületben panorámás 27 nm-es
tehermentes garzon öröklakás eladó, esetleg kiadó.
Irányár: 6,4 MFt. Telefon: 06-70-242-4013.

BBuuddaaii  Várban a Dísz téren egy házban lévõ 2 db 127 m2-
es klasszikus nagypolgári belterû önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb lakásra cserél-
hetõ. Csereirányárak: 24,9 M Ft és 26,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..  PPaauulleerr utcában 100 m2-es, remek elosztású, 2 szoba +
2 félszobás, összkomfortos, erkélyes, télikertes, jó állapotú
öröklakás eladó. Irányár: 24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203.  

BBuuddaaii várban a Tárnok utcában 4 lakásos házban 62
m2-es dongaboltozatos, cirkófûtéses, jó állapotú, 2 szobás,
nagy étkezõkonyhás földszinti önkormányzati lakás örö-
kölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 12,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-

AAttttiillaa úton a Budai vár feljáratánál 190 m2-es, nagy bel-
magasságú, különleges egyedi adottságú, reprezentatív
belterû, földszinti, utcai portálos üzlethelyiség tulajdonjoga
eladó.  Irányár: 59,6 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

NNaapphheeggyy  alján a Mészáros utcában, kertes 6 lakásos
társasházban nagypolgári jellegû, reprezentatív módon
felújított, 100 m2-es, 3,5 szobás öröklakás azonnal beköl-
tözhetõen eladó. Irányár: 29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203.

XXII.. Budán a Daróczi utcában jó közlekedés mellett, de
csendes kertvárosi részen eladó egy 30 m2-es 1 szobás,
magasföldszinti, kertre nyíló, azonnal beköltözhetõ, ala-
csony rezsiköltségû, gázfûtéses öröklakás. Irányár: 8,3 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii  Várban az Úri utcában egyedi adottságú, a
Magdolna toronyra panorámás II. emeleti, 42 m2-es, erké-
lyes, verõvényes, jelenleg 1 szobás, de 1,5 szobássá is

visszaalakítható, felújított, gázfûtéses önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii Várban a Fortuna utcában, 3 lakásos felújított
mûemlékházban lévõ 42 m2-es, 1,5 szobás, napfényes,
egyedi gáz-héra fûtésû önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga 2 önálló tárolóval átadó. Csereirányár: 13,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban az Úri utcában reprezentatív dongabolto-
zatos belterû 80 m2-es, igényesen felújított, galériázott,
nagy étkezõkonyhás, cirkófûtéses, emeleti önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 19,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Batthyány téren felújított mûem-
lékházban egy lakószinten lévõ panorámás, 150 m2-es, 2
fürdõszobás, erkélyes, igényesen felújított és 90 m2-es, er-
kélyes, felújítandó önkormányzati lakások örökölhetõ bér-
leti joga átadó. Csereirányárak: 27 M Ft és 14,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

aaddááss--vvéétteell

4400..  hháázzaassssáággii  éévvffoorrdduullóórraa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  LLáásszzllóó,,  SScchheeiibbeerr
HHuuggóó  ffeessttmméénnyytt  vváássáárroollnnéékk..  TTeelleeffoonn::  00663300--330033--66994400..0000

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG  ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS  
vváássáárrooll  rrééggii  kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ééss  mmûûttáárrggyyaakkaatt,,  

sséérrüülltt  áállllaappoottbbaann  iiss..  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--445566--33993388..  0000

GGáábboorr Eszmeralda becsüs- mûgyûjtõnõ (elsõként legma-
gasabb áron) készpénzért vásárol judaikát, továbbá antik és
modern festményeket, bronztárgyakat, bútorokat (figurális
elõnyben), ezüsttárgyakat, aranyékszereket, porcelánokat,
herendit, meissenit, zsolnait, Kovács Margit, Gorka Géza al-
kotásait. Egyebeket, álló-, asztali-, faliórákat, tejes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan vidékre is. Üzletünk: Fõ ut-
ca 67. Telefon: 06-1-364-7534, 06-30-382-7020.oo

HHaasszznnáállaattllaann,,  gyönyörû, svéd hosszú nercbunda, 38-
40 méret sötétbarna – eladó. Telefon: 06-30-240-2744.

sszzoollggáállttaattááss

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

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

IInnggaattllaannffeellúújjííttááss!!  Ingatlanok külsõ-belsõ felújítása. Festés,
burkolás, közmûves, ács, bádogos munkák. Kerítés építése,
javítása. Teljeskörû kertészeti munkák. Telefon: 06-1-781-
402, 06-70-547-2584. 00

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csa-
pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Te-
lefon: 06-30-447-3603.

FFüürrddõõsszzoobbáákk,,  konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszerzés-
el, garanciával! Vízóraszerelés ügyintézéssel! 06-20-961-
6153. www.mesterur.hu.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássiigg..
PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  00662200--99334444--
666644,,  224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU
FFaa  ééss  mmûûaannyyaagg  aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk
ccsseerrééjjéétt,,  ((ppll..  kkééttsszzáárrnnyyúú  aabbllaakknnááll))  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  ggaa--
rraanncciiáávvaall!!  IIggéénnyyeesseenn  ééss  bbeeccssüülleetteesseenn  mmáárr  1188  éévvee!!  FFeell--
mméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  00667700--555500--00226699..oo

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS..  TTeelljjeesskköörrûû  ééppüülleettüüvveeggeezzééss..  
RRééggii  ggeerréébbttookkooss  aabbllaakkookk  ááttaallaakkííttáássaa  tthheerrmmoo  üüvveegghheezz..  

CCíímm::  AAvvaarr  uu..  2255..,,  tteelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..
bbuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu  0000

RREEDDÕÕNNYY,,  RREELLUUXXAA,,  SSZZÚÚNNYYOOGGHHÁÁLLÓÓ,,  ssttbb..
sszzeerreellééssee,,  jjaavvííttáássaa  ggaarraanncciiáávvaall  LLEEGGOOLLCCSSÓÓBBBBAANN!!

TTeelleeffoonn::  00667700--334411--99448899,,  00662200--334411--00004433..

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, 
VÍZSZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, 

KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁT, AJTÓ-, 
ABLAKCSERÉT VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505,
MOBIL: 0630-251-3800. OOOO

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

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem do-
hányzó hölgy, rendezett családi háttérrel háztartásvezetést,
idõs- vagy gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 0630-892-
6355.

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

MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..
TTeelleeffoonn::  00663300--221122--99991199..

LLaakkaattooss, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 1 3754-194.oo

KKéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroolluunnkk!!
AArraannyyaatt,,  eezzüüssttöött,,  bbrriilliiáánnss  éékksszzeerreekkeett,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  

hhaaggyyaattéékkoott..  AArraannyy::  77..220000--1122..000000  FFtt  EEzzüüsstt::  118800--336600  FFtt..
TTeekkiinnttssee  mmeegg  aazz  iinntteerrnneetteenn::  wwwwww..lluuiissggaalleerriiaa..hhuu..  

IIII..  kkeerr..  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--33665511..

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyékénye-
zés munkával, szállítással. Kiss Gábor kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-8384,
06-20-345-9963.

eeggéésszzsséégg

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

HHaatthhaa JÓGA az Alagútnál, mindenkinek a mindennapok-
ban, testi-lelki harmónia és egészség. Képzett, gyakorlott ok-
tatóval. Zerge lépcsõ és a Logodi u. sarkán lévõ Judo terem-
ben. Október 3., 19.30 órai kezdéssel, tel.: 0670-454-7945.

JJóóggaa  aa  mmiinnddeennnnaappii  éélleettbbeenn..  AAzz  eeggéésszzsséégg  mmeeggõõrrzzéésséééérrtt
nnééllkküüllöözzhheetteettlleenn  aa  rreennddsszzeerreess  mmoozzggááss,,  aa  sszzaabbáállyyooss  llééggzzééss
ééss  aa  ssttrreesssszz  oollddáássáábbaann  aa  llaazzííttááss,,  ppiihheennééss..  PPrróóbbáálljjaa  kkii  öönn  iiss!!
HHééttffõõnn  ééss  sszzeerrddáánn  1188..0000--1199..3300--iigg  BBuuddaavváárrii  ÁÁllttaalláánnooss
IIsskkoollaa..  TTáárrnnookk  uu..  99--1111..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--440022--44665577..0000

ookkttaattááss

GGyyóóggyyppeeddaaggóógguuss  tanárnõ, iskolás korú gyermekek fej-
lesztését, (tanulási nehézség, beszédhiba, figyelemzavar,
diszlexia) egyéni módszerrel vállalom. Telefon: +36-20-
365-4554.

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa  ttaannííttááss,,  kköözzééppsszziinnttûû  ééss  eemmeellttsszziinnttûû
éérreettttssééggiirree,,  ffõõiisskkoolláárraa,,  eeggyyeetteemmrree  ffeellkkéésszzííttééss..  TTööbbbb
mmiinntt  hhúússzzéévveess  ggyyaakkoorrllaatt..  TTeelleeffoonn::  0066--11--221133--77774477,,
mmoobbiill::  0066--2200--551188--22880088..0000

SSPPAANNYYOOLL  OOKKTTAATTÁÁSS  OONNLLIINNEE  IISS!!
NNyyeellvvvviizzssggáárraa  ((kköözzéépp--,,  ffeellssõõffookkrraa)),,  eeggyyeetteemmii  sszzaakkaasszz--
vviizzssggáárraa,,  üüzzlleettii  ééss  iiddeeggeennffoorrggaallmmii  sszzaakknnyyeellvvii  vviizzssggáárraa,,

éérreettttssééggiirree  ((kköözzéépp--  ééss  eemmeelltt  sszziinntt)),,  kkiiuuttaazzáássrraa..
HHúúnnggaarroo  ppaarraa  hhiissppaannoohhaabbllaanntteess..  TTeell..  0066--2200--335544--77117777..

Ingatlan

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

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

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

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

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

Adás-vétel

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

www.varnegyedonline.hu • Hírek, információk az I. kerületrõl 
Ismét megnyílt a BÜFÉ a Városháza 

aulájában! 
Friss szendvicsek, üdítõk, sütemények, 

saláták, finom pékáru, kávé. 
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket! 

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Szolgáltatás

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001133..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés
November 22.
December 6.
December 20.

Lapzárta
November 13.
November 27.
December 11.

Lapszám
20
21
22

Gerincbetegségre
Persolvo

Gyógyszalon 

GGeerriinncceerrõõssííttééss,,  nnyyúújjttááss,,  
ffáájjddaalloommccssiillllaappííttááss,,

mmaasssszzáázzss..  

CCíímm::  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  22..,,  SSzzééllll  KKáállmmáánn  ttéérrnnééll..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..  

IInnggyyeenneess  
pprróóbbaakkeezzeellééss!!
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.250 forint,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.400 forint.

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

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

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