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MMS ügyintézés a Budavári
Önkormányzatnál
Tovább bõvült a Budavári Önkormányzatnál az elekt-
ronikus ügyintézés lehetõsége. Két hónapos teszt-
üzem után februártól már „élesben” mûködik az
MMS-ügyintézés. 

Negyven éves a kerületi 
zeneiskola
A kerületi Farkas Ferenc Zeneiskola nagyszabású
koncerttel emlékezett alapításának negyvenedik év-
fordulójára. A Zeneakadémián rendezett programon
az iskola legtehetségesebb, jelenlegi és volt növendé-
kei léptek fel.

Ötven nap a 
Sziklakórházban
Tényszerûen, szinte napról-napra emlékszem az ost-
rom napjaira, de csak úgy, mintha egy film peregne le
elõttem, kockáit távolságtartóan, érzelem mentesen
tudom felidézni. A sors koromnál fogva megkímélt at-
tól, hogy a körülöttem történteket élményként legyek
kénytelen átélni. 

Gekko a Krisztinavárosban
Megnyílt a kerületben az elsõ Gekko: az országos ját-
szóház-hálózat új, krisztinavárosi tagja, ahogy a cso-
port többi egysége, a gyerekek képességfejlesztését te-
kinti elsõrendû feladatának. A Várfok utcai intéz-
mény 0-14 éves korig várja az egészséges és a speciális
nevelési igényû gyermekeket.

Tisztelt Olvasók és Hirdetõk!
A Várnegyed újság e-mail címe 

megváltozott.

Új e-mail címünk:

varnegyed@budavar.hu

Tisztelt Budavári Polgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a névjegyzékbe
történõ felvételrõl szóló értesítõt 2008. február
22-ig kellett megkapniuk. A névjegyzékbõl va-
ló kihagyás, illetõleg törlés vagy a névjegyzékbe
való felvétel miatt 2008. február 20-tól február
27-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.
(Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Okmányiroda Attila út
12. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 49.) A ké-
relem nyomtatványok a www.budavar.hu, és a
www.valasztas.hu honlapokról is letölthetõk. 

A kifogást a helyi választási iroda vezetõjéhez
kell benyújtani, aki a kifogásról legkésõbb a be-
érkezését követõ napon dönt. Ha a helyi válasz-
tási iroda vezetõje

-  a kifogásnak helyt ad, a névjegyzéket mó-
dosítja,

- a kifogásnak nem ad helyt, azt legkésõbb a
beérkezését követõ napon megküldi a Pesti
Központi Kerületi Bíróságnak. A bírósági el-
járásban ügyvédi képviselet nem kötelezõ. A
bíróság a kifogásról a beérkezését követõ 3
napon belül dönt. Ha a bíróság a kifogást ala-
posnak tartja, elrendeli a névjegyzék módosí-
tását, ellenkezõ esetben a kifogást elutasítja. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Egyesek szerint a Fõvárosi Közgyûlés tagjai nem
tudják mi a különbség a Margitsziget és a Vár kö-
zött. Ha tisztában lennének vele, akkor bizonyá-
ra nem szavazták volna meg, hogy a két város-
részre egyforma behajtási és várakozási szabályok
vonatkozzanak.

A Margitsziget Budapest tüdeje, hatalmas szabad
terület, ahová sétálni, sportolni és kikapcsolódni
járnak a fõvárosiak. A Vár azonban sokak lakó-

helye, és a történelmi falak között hivatalok, köz-
intézmények, könyv- és levéltárak, nagykövetsé-
gek, templomok, kereskedelmi és vendéglátóipa-
ri egységek találhatók. Az utoljára az elmúlt év vé-
gén módosított, és ezzel megszigorított 19/2005.
(IV. 22.) számú Fõv. Kgy. rendelet szerint, e két
„védett övezetre” ugyanazon – különleges feltéte-
lekhez kötött – behajtási és várakozási szabályok
vonatkoznak. Az áprilistól komolyabban érezhe-
tõ változásokról dr. Majoros Ildikót, az Igazgatási
Iroda vezetõjét kérdeztük.
s Az itt élõket, illetve itt dolgozókat mennyire érinti
a szabályozás módosítása?

- A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
a Fõvárosi Közgyûlés által alkotott rendeletben
meghatározott hozzájárulás formák közül csu-
pán kettõt, a lakossági behajtási-várakozási hoz-
zájárulást és a gazdálkodói behajtási várakozási
hozzájárulást adja ki.  

s Milyen nagyságrendû összegrõl van szó?
- A képviselõ-testület döntése nyomán, a vári ál-
landó lakosok számára a behajtás és várakozás in-
gyenes. Kizárólag költségtérítést kell fizetni,
amely 1500 forint. A lakosságon kívül behajtási
és várakozási hozzájárulást csak azoknak a gazdál-
kodóknak tudunk kiadni, akiknek a telephelye,
székhelye, fióktelepe a védett övezetben találha-
tó, saját tulajdonú gépjármûvel rendelkeznek, és
megfizették a gépjármûadót. 

A gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás
díja évi 648.000 forint, amelybõl - a gépjármû kör-
nyezetvédelmi kategóriába sorolása alapján – 10,
20, illetve 30 % kedvezmény adható. A fõvárosi
rendelettõl eltérni nem lehet, méltányosság gya-
korlására nincs lehetõség. Az önkormányzat saját
rendeletében csupán a fõvárosi rendelet keretein
belüli eljárási szabályokat alkothat. A gazdálkodói
behajtási-várakozási hozzájárulásokat korábban -
megállapodás alapján - a Fõvárosi Szállítási
Tanácsadó Kft. adta ki. Önkormányzatunk 2007-
ben felmondta ezt a megállapodást, és azóta azt a
Kapisztrán téri ügyfélszolgálati irodánk adja ki. A
Vár védett övezetében évente összesen mintegy
nyolc-kilencszáz engedély kiadására kerül sor.

A többi hozzájárulás formát, amelynek díjait a
Fõvárosi Közgyûlés 2007. december 28-án tízsze-
resére emelte, a fõpolgármester által megbízott
Parking Kft. adja ki, és a bevétel is a Fõvárosi Ön-

kormányzatot illeti.  Korábban a fõvárosnak is a
Fõvárosi Szállítási Tanácsadóval volt szerzõdése a
hozzájárulások kiadására, de tõlünk függetlenül a
fõváros is felmondta a céggel kötött megállapodá-
sát. 2008 elejétõl ugyanabban az irodában, ugyan-
azon személyek a Parking Kft. nevében – akik köz-
beszerzéssel nyerték el a parkolási engedélyek ki-
adásának jogát - végzik ugyanazt a munkát.
s A rendelet módosítása elõtt ki döntött az engedé-
lyek kiadásáról?  

- A kerületnek korábban jóval nagyobb hatásköre
volt, és ezt az itt élõk, illetve itt dolgozók is tudják.
Szeretnénk, ha ügyfeleink megértenék, ezúttal
nem mi hoztunk új szabályokat, hanem a fõváros.
A Fõvárosi Közgyûlés jelölte ki a védett övezete-
ket, figyelmen kívül hagyva a köztük lévõ jelentõs
különbségeket. Ugyancsak a Fõvárosi Közgyûlés
döntött a szigorításokról. Tapasztalataink alapján
mondhatom, hogy a Budavári Önkormányzat
polgármesteri hivatalát ügyfél- és polgárbarát szol-
gáltatásairól ismerik a helyi autósok. Munkatár-
saink - megkönnyítve az ügyfelek dolgát - a kerület
Váron kívüli területén évek óta házhoz viszik a ki-
állított engedélyeket. Biztos vagyok benne, hogy
ezentúl jóval kevesebb cég tudja igénybe venni a
behajtási-várakozási engedélyt.
s A Budavári Önkormányzat milyen lépéseket tett a
rendelet módosítása érdekében?

- A képviselõ-testület két hónappal a jogszabály
módosítás elfogadása elõtt, már tavaly októberben
felterjesztésben kérte a fõvárosi közgyûlési rende-
let módosítását.   Azt kívántuk elérni, hogy a fõvá-
ros adja át a szabályozás lehetõségét a Budavári
Önkormányzatnak. Erre a felterjesztésre sem ak-
kor, sem azóta nem érkezett válasz, annak ellenére,
hogy december 28-án a Fõvárosi Közgyûlés az el-
mondottak szerint módosította, szigorította ko-
rábbi, 19/2005. (IV.22.) számú rendeletét.

Továbbra is szükségesnek tartjuk, hogy a kerü-
let rendelkezzen szabályozó hatáskörrel, és ennek
érdekében meg is tesszük a szükséges lépéseket.  
s Az önkormányzat részérõl milyen technikai elõké-
születeket igényel az április 1-tõl bevezetésre kerülõ
megszigorított behajtási és várakozási rend? 

- A változások része az önkormányzat által kiépí-
tett, és jelenleg teszt üzemmódban már üzemelõ
vári rendszámfelismerõ beléptetõ rendszer teljes
körû alkalmazása. Ezzel a technikai megoldással le-
hetõvé válik a jogosulatlan behajtások és várakozá-
sok megakadályozása és megfelelõ szankcionálása.
s A gazdálkodói behajtási-várakozási engedélyekért
folyamadó ügyfelek hogyan fogadják az új szabályokat?

- Nagyon nagy a felháborodás. Sorra tiltakoznak a
nagykövetségek, a hivatalok, mivel nem csak szi-
gorodtak a feltételek, hanem megszûnt az un.
„bianco” hozzájárulás, a megvásárolt engedélyt
meghatározott rendszámú gépkocsihoz tudják
felhasználni. r.a.
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Aprilistól a Hiltonba érkezõ vendégek sem hajthatnak be a Várba

„Fecseg a felszín, és hallgat a mély” a Várne-
gyedben, ahol egyre többször fordul elõ, hogy a
beszakadt úttest óriási kráterként tátong az utca
közepén; hálózati víz kerül az üregekbe, vagy egy
jó kapcsolatokkal rendelkezõ cég, önkényesen
újabb szakaszt zár le a labirintusból. A lakók ért-
hetõen a polgármesteri hivataltól várnak segítsé-
get, amelyet azonban egy bírósági döntés eltiltott
a barlangrendszert érintõ állagmegóvó, és egyéb
beavatkozásoktól. A kerület nem adta fel a har-
cot, Karácsony István, a Beruházási és Város-
üzemeltetési Iroda vezetõje folyamatosan tartja a
kapcsolatot a szakmai és felügyeleti szervekkel. 
s Hivatalosan ki a barlangrendszer tulajdonosa, és
mely intézmények felügyelete alá tartozik? 

- A budai Vár alatti barlangrendszer állami tulaj-
donból ki nem adható, védett tér. Tulajdonosa
tehát a Magyar Állam; a területet úgynevezett
kezelõi szerzõdéssel birtokolható. A barlang ál-
lapotáért az állam képviseletében korábban a
Kincstári Vagyonigazgatóság, ma annak utóda,
a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács a felelõs. 

A többszintes barlang szinte összenõtt a házak
alatti pincékkel, a történelem során polgári és
katonai védelmi helyként egyaránt szolgált.
Jelentõs régészeti, mûemléki és természeti érté-
kekkel rendelkezik, ezért mindhárom területen
védettséget élvez. 

s Korábban a kerület is részt vett a barlangok állag-
megóvási munkálataiban. Mikor és miért mondtak
le errõl a tevékenységrõl?

- A barlangrendszer több évszázados sajátossága,
hogy részben a természet, részben az ember alakí-
totta járatait. Az 1980-as évek végéig a barlang je-
lentõs részét az államvédelem felügyelte, de ez
egyben azt is jelentette, hogy karbantartották.
Mesterséges átalakítások azonban mostanában is
elõfordultak. 

2004-ben, amikor a Labirintus Kft. jogszerût-
lenül kisajátított egy szakaszt a barlangrendszer-
bõl, az önkormányzat pert indított a cég ellen.
(Hozzá kell tennem, hogy a Labirintus Kft. az
idén újabb szakaszt vágott le a Nagy Labi-
rintusból. A cégnek nincs erre jogosultsága, de
kapcsolatrendszerének, és az illetékes hivatalok
nehézkes ügymenetének köszönhetõen, folya-
matosan mûködhet.  A vízügyi, közegészségügyi,
természetvédelmi stb. szakemberek ellenõrzé-
sük során számtalan szabálytalanságot regiszt-
rálnak, majd a saját intézményük felülbírálja a
szakvéleményt).

Három évvel ezelõtt a bíróság határozatban
mondta ki, hogy a Labirintus valóban jogszerûtle-
nül tartózkodik a területen, ugyanakkor az ön-
kormányzatnak nincs hatásköre a barlangrend-
szer védelmében fellépni. E döntés nyomán –

mintegy három éve – megszüntettük a barlanggal
kapcsolatos intézkedéseket, és a kerület immár
nem szerepelteti költségvetésében az állagmeg-
óvásra fordított összeget sem. (Folytatás a 3. oldalon)

Víz alatt álló üregek, omladozó támfalak

Veszélyben a budavári barlangrendszer

Szigorításokról döntött a Fõvárosi Közgyûlés

Behajtani tilos?

Korhadnak a több évtizede beépített dúcok

Népszavazás
március 9-én
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(Folytatás az 1. oldalról)
Felhívom a figyelmet arra, hogy a népszavazás
napján csak az igazolással szavazók vehetõk fel az
5. számú szavazókör névjegyzékébe, személyi iga-
zolvány alapján viszont senki nem vehetõ fel
egyik szavazókörben sem. 

Megemlítem, hogy a külképviseleti névjegyzék-
be való felvételt február 22-én 16 óráig lehetett kér-
ni. Aki kérte a külképviseleti névjegyzékbe való fel-
vételét és mégsem utazik külföldre, már nincs
módja visszavetetni magát a helyi névjegyzékbe. 

A népszavazás során alkalmazható jogorvoslati
eszközök a kifogás, a fellebbezés, a bírósági felülvizs-
gálati kérelem. A kifogás a választásra irányadó jog-
szabály, illetõleg a választás és a választási eljárás
alapelveinek megsértésére hivatkozással benyújt-
ható jogorvoslati eszköz, amellyel bárki élhet. 

A fellebbezés a választási bizottság elsõfokú ha-
tározata ellen nyújtható be, azt bármely választó-
polgár, illetõleg az ügyben érintett jogi személy
elõterjesztheti. Kizárt a fellebbezés a másodfokon
eljárt választási bizottság, valamint az Országos
Választási Bizottság határozata ellen. 

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem a válasz-
tási bizottság másodfokú határozata, továbbá az
Országos Választási Bizottság határozata ellen
nyújtható be bármely választópolgár, illetõleg az
ügyben érintett jogi személy által. A bíróság hatá-
rozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs. A
bírósági felülvizsgálat eljárásban az ügyvédi képvi-
selet kötelezõ.

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a választá-
si eljárásban általában 3 napos határidõ áll az érin-
tettek rendelkezésére. A határidõt naptári napok-
ban kell számítani, mégpedig a jogsértés elköveté-
sétõl vagy a sérelmezett választási bizottsági dön-
tés meghozatalának napjától. A határidõ jogvesz-
tõ, melynek lényege, hogy a késedelem kimentésé-
re, illetve igazolás elõterjesztésére nincs mód. A
választási bizottság a jogorvoslati ügyben hozott
döntését a meghozatal napján írásba foglalja.

Speciális jogorvoslatok

Az általánostól részben eltérõ szabályok érvénye-
sülnek a médiával, a névjegyzékkel, külképvisele-

ti névjegyzékkel, a külképviseleti szavazással, vala-
mint a választási eredményével kapcsolatos jogor-
voslatok során.

Jogorvoslati fórumrendszer az országos
népszavazáson

Az országos népszavazáson jogorvoslati fórum-
ként eljáró választási bizottságok a következõk:
A területi (Fõvárosi) választási bizottság

- dönt a népszavazással kapcsolatos, kizárólag az
illetékességi területét érintõ kifogásról,

- dönt a szavazatszámláló bizottság határozatai
elleni fellebbezésrõl:

a szavazóhelyiség ellenõrzése, a szavazás tör-
vényes lebonyolításáról való gondoskodás, il-
letõleg

a szavazás folyamán felmerült vitás kérdések-
ben hozott döntések esetében pl. visszautasí-
tottak jegyzékére felvétel esetén;

- elbírálja a sajtó választási kampányban törté-
nõ részvételével kapcsolatos kifogást körzeti mû-
sorszolgáltatás esetében.

Az Országos Választási Bizottság
- dönt a külképviseleti választási iroda tevé-

kenységével kapcsolatos kifogásról, továbbá min-
den olyan kifogásról, amely nem tartozik a terüle-
ti választási bizottság hatáskörébe,

- dönt a szavazatszámláló bizottságnak a szava-
zóköri eredmény megállapításával kapcsolatos
döntése elleni fellebbezésrõl, dönt a területi vá-
lasztási bizottság határozata elleni fellebbezésrõl,

- elbírálja a sajtó választási kampányban törté-
nõ részvételével kapcsolatos kifogást országos ter-
jesztésû idõszaki lap, hírügynökség, illetõleg or-
szágos mûsorszolgáltatás esetében.

Az országos népszavazás során jogor-
voslati fórumként eljáró bíróságok:

Megyei (Fõvárosi) Bíróság
- elbírálja a területi választási bizottság másodfo-
kú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizs-
gálat iránti kérelmet.

Legfelsõbb Bíróság
- elbírálja az Országos Választási Bizottság elsõ és
másodfokú határozatai ellen benyújtott bírósági
felülvizsgálat iránti kérelmet.
További részletek a www.valasztas.hu honlapon
megtalálhatóak.

A 2008. március 9-re kitûzött népsza-
vazás szavazókör címei a következõk:

1. Önkormányzat Intézménye, Úri u. 38.
2. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 

Táncsics M. u. 1-3.
3. Budavári Általános Iskola, Tárnok u. 9-11.
4. Budavári Mûvelõdési Ház, Bem rkp. 6.
5. Budavári Mûvelõdési Ház, Bem rkp. 6.
6. III. sz. Idõsek Klubja, Fõ u. 31.
7. Toldy Ferenc Gimnázium, Toldy F. u. 9.
8. Batthyány Általános Iskola, Batthyány u. 8.
9. Batthyány Általános Iskola, Batthyány u. 8.
10. Vízivárosi Óvoda, 1015 Toldy F. u. 66.
11. I. sz. Idõsek Klubja, Hattyú u. 16.
12. Kosztolányi Ált. Iskola és Gimnázium, 

Attila u. 135-137.
13. Kosztolányi Ált. Iskola és Gimnázium, 

Attila u. 135-137.
14. Kosztolányi Ált. Iskola és Gimnázium,

Attila u. 135-137.
15. Szociális Szolgáltatási Központ, Attila u. 89.
16. Szociális Szolgáltatási Központ, Attila u. 89.
17. II. sz. Idõsek Klubja, Roham u. 7.
18. Szilágyi Erzsébet Gimnázium, 

1016 Mészáros u. 5-7.
19. II. sz. Idõsek Klubja, Krisztina tér 3.
20. Szilágyi Erzsébet Gimnázium ,

1016 Mészáros u. 5-7.
21. Szilágyi Erzsébet Gimnázium, 

1016 Mészáros u. 5-7.
22. Naphegyi Óvoda, Nyárs u. 2-4.
23. Farkas Ferenc Zeneiskola, Dezsõ u. 8.
24. Lisznyai Általános Iskola, Lisznyai u. 40-42.
25. Petõfi Gimnázium, Attila u. 43.
26. Tabán Múzeum, Döbrentei u. 9.
27. Magyar Külügyi Intézet, Bérc u. 13-15.
28. Uránia Csillagvizsgáló, Sánc u. 3/B.

A szavazókörökhöz tartozó utcajegyzéket a
www.valasztas.hu honlapon megtekinthetik, ar-
ról letölthetik. 

dr. Deák Ferenc
Helyi Választási Iroda vezetõje

Tovább bõvült a Budavári Önkormányzatnál az
elektronikus ügyintézés lehetõsége. Két hóna-
pos teszt-üzem után februártól már „élesben”
mûködik az MMS-ügyintézés.     

Napjainkban a fényképek készítésére is alkal-
mas mobiltelefonok igen elterjedtté váltak. Ezt
kihasználva a Budavári Önkormányzat bõvítet-
te a kerületben az elektronikus ügyintézés lehe-
tõségét. Az itt lakóknak már lehetõségük van ar-
ra is, hogy a kerületben észlelt közérdekû prob-
lémákat MMS, azaz telefonos képüzenet formá-
ban jelezzék az önkormányzat felé. Többek kö-
zött MMS-bejelentést tehetnek a kerületiek az
illegális falragaszokról, a graffitikrõl, rongálá-
sokról, vagy más, a városrész területén észlelt hi-
bákról, hiányosságokról. A képüzenethez szöve-
get is csatolni kell a kép-információ megerõsíté-
se és azonosíthatósága érdekében. 

Az MMS-beadványt beküldõket a Polgármes-
teri Hivatal egy napon belül SMS-ben tájékoz-
tatja a képüzenet befogadásáról, illetve arról,
hogy a hivatal milyen intézkedéseket tesz a jel-
zett probléma megoldása érdekében. Emellett
– igény esetén - levélben illetve elektronikus for-
mában (e-mail) bõvebb tájékoztatást is ad a meg-
tett intézkedésekrõl.  

Az MMS-beadványokat a Budavári Önkor-
mányzat a 06/20-489-66-47-es telefonszámra
várja.  

Az új ügyfélbarát rendszer életbelépésével a
polgároknak nem kell felkeresniük semmiféle
hivatalt, nem kell sorban állniuk, elegendõ, ha
a mobiltelefonjukat használják. Az önkormány-
zat pedig a lehetõ legrövidebb idõn belül értesül
a problémákról, megteszi a szükséges lépéseket,
és gyors visszajelzést küld. 

A Vár és az Attila út mellett, július óta az Iskola ut-
ca 16. szám alatt is intézhetik ügyes bajos dolgaikat
a kerület polgárai. Az újonnan kialakított Ügyfél-
szolgálati Iroda elsõsorban iratbevétellel és tájékoz-
tatással foglalkozik, valamint lehetõség van az el-

használódott zászlók becserélésére, illetve újak vá-
sárlására (a kisméretû ára 900, a nagyalakú 1500
forint). Az iroda munkatársai nem foglalkoznak
„klasszikus értelemben” ügyintézéssel, de átveszik
a beérkezõ és az önkormányzatnak címzett irato-

kat, majd továbbítják azokat a Polgármesteri
Hivatalba, ahol az illetékes osztályok haladék-
talanul megkezdik a beadványok feldolgozá-
sát. Az Iskola utcai Ügyfélszolgálat feladata,
hogy megkönnyítse a Duna és a Várhegy kö-
zött, elsõsorban a Vízivárosban élõ polgárok
ügyintézését, hiszen korábban egy-egy irat
beadása vagy az ügyintézéssel kapcsolatos tájé-
kozódás csak a sokak számára nehezen meg-
közelíthetõ Kapisztrán téri, vagy az Attila úti
irodákban volt lehetséges.
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 8-18.30 óráig, kedd: 8–16.00 óráig, 
szerda: 8–16.30 óráig, csütörtök: 8–16.00 óráig,
péntek: 8–13.00 óráig

Regensburgi diákok látogatása 

Örmény est a Márai Szalonban
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel
és szeretettel vár minden érdeklõdõt 22000088..  ffeebbrruuáárr
2266--áánn  1177  óórraakkoorr az I. kerületi Házasságkötõ
Teremben (Úri u. 58.) Örmény remény címû irodal-
mi estjére.
Vendégeink: dr. Issekutz Sarolta az Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke, Böjtösné
Opra Györgyi szövegkönyvíró, Várady Mária szín-
mûvész, Vesztergombi József borász.
Közremûködnek: Lusine Hakobyan – ének, Szabó
László – duduk. Házigazda: Szigethy Gábor

Meghívó klubnapra
A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSz) következõ
klubnapját mmáárrcciiuuss  1111--éénn,,  kkeeddddeenn  1177  óórraakkoorr tartja
a Várnegyed Galériában. (I.ker., Batthyány u. 67.)
Tagjaikat és az érdeklõdõket is szeretettel várja a
BLSz elnöksége.

Lajtha László a népzenekutató
A Hagyományok Háza és a Néprajzi Múzeum közös
fotó- és dokumentumkiállítással emlékezik a 115
éve született és 45 éve elhunyt Lajtha Lászlóra.

Az elsõ emeleti kerengõn
látható tárlat Lajtha éle-
tének jelentõsebb pilla-
natait, állomásait idéze-
tekkel, népzenei feljegy-
zésekkel, kortársai gon-
dolataival és archív fo-
tókkal illusztrálja. A XX.
század elsõ felének
Bartók Béla és Kodály
Zoltán melletti legjelen-
tõsebb magyar zeneszer-

zõjének, népzenekutatójának és zenepedagógusá-
nak tudományos pályáját mutatja be, kizárólag kuta-
tómunkájára fókuszálva. A szakmai tervet Pávai
István, a Hagyományok Háza Folklórdokumentációs
Központjának vezetõje készítette. 

Iskola - hívogató
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium a 2008/2009. tanévben is szeretettel
várja a leendõ elsõ osztályos tanulókat, akiket szü-
leik családias környezetben, keresztény, katolikus
szellemben kívánnak nevelni. 
További információ: 375-6137

Röviden

MMS ügyintézés a Budavári Önkormányzatnál Ügyfélszolgálat a Vízivárosban

Az I. kerület bajorországi test-
vérvárosából, Regensburgból
érkeztek diákok látogatóba
pénteken a Városházára. A
Goethe Gimnázium tanulói
egy diákcsereprogram kereté-
ben látogattak el a Kosztolányi
Dezsõ Gimnázium diákjaihoz. 

A diákokat és kísérõtanára-
ikat dr Nagy Gábor Tamás
polgármester fogadta a Város-
háza aulájában, aki röviden
felvázolta a gyermekek elõtt a
budai Vár és a kerület törté-
nelmét, kiemelve, hogy idén
ünnepeljük a Mátyás 550 em-
lékévet. Ezt követõen a kerü-
let és Regensburg között meg-
lévõ intenzív testvérvárosi
kapcsolatokról beszélt, hang-
súlyozva, hogy nagyon sokat tanulhatunk egy-
mástól. Nincsenek közöttünk határok, és egyre
kevésbé lesznek nyelvi határok. Mindannyian
uniós polgárok vagyunk – mutatott rá. Majd
hozzátette: ahhoz, hogy valóban egy unióba tar-
tozzunk, nagyon fontos a személyes kötõdés, az
iskolai évek, a cserediák-programok alatt létre-
jött barátságok, ismeretségek. – Soha többé ne

legyen olyan viharos évszázada Európának,
mint a XX. század volt – zárta gondolatait dr.
Nagy Gábor Tamás. 

Stelzel Erzsébet a Kosztolányi Gimnázium igaz-
gatója nem csupán a vendéglátást köszönte meg a
polgármesternek, hanem azt is, hogy két évvel ez-
elõtt szorgalmazta a kapcsolatfelvételt a két gim-
názium között.     

Nem múlhat el tél farsangi felvonulás nélkül: a
Budavári Lakosok Szövetsége és a Stróbl
Emlékhely Alapítvány ismét megrendezte télbú-
csúztató menetét a Várban. A menet a megszo-
kott módon Stróbl Alajos szobrától, a Halászbás-
tya melletti Szent István-emlékmûtõl indult,

majd a Szentháromság utca – Tóth Árpád sétány
– Szent György tér útvonalon ért a másik közis-
mert Stróbl-remekhez, a Palotánál található
Mátyás-kúthoz. A résztvevõk innen sétáltak vissza
a Dísz tér érintésével a Halászbástyához.

A télûzõ felvonulás fõ kellékei ezúttal is a csil-
lámló álarcok és a házilag készített lampionok
voltak, ám ezek mellett a közösen énekelt vidám
dalok is hozzájárultak az oldott hangulathoz. – Fõ
célunk a közösségteremtés – foglalta össze az
egyik szervezõ, Szepesfalvyné Bodócsi Eszter a
rendezvény lényegét. A Budavári Lakosok
Szövetségének elnöke jelezte: erre a sétára elsõ-
sorban a környékbeli családok jönnek el; õ maga
is férjével, fiával, menyével és unokáival együtt ér-
kezett.

A helyi civil szervezet vezetõje elmondta: szö-
vetségük az év más részeiben is azon munkálko-
dik, hogy összekovácsolja a környékbelieket.
Minden hónap második keddjén a Várnegyed
Galériában összejöveteleket tartanak, ahol el-
mondhatják egymásnak örömeiket, bánataikat.
A beszélgetések mellett egyéb közös programokat
is tartanak – például kirándulásokat szerveznek
évente legalább egyszer valamilyen aktuális kultu-
rális téma köré fûzve. Tavaly, a Márai-év alkalmá-
ból Márai Sándor szülõhelyén, Kassán jártak az
önkormányzat támogatásával, a korábbi években
pedig az I. kerület testvérvárosaiba, Lendvára és
Zentára látogattak el. d.

Elbúcsúztatták a telet a váriak
Az Iskola utca 16. szám alatti irodában is várják a környéken lakókat
a Polgármesteri Hivatal munkatársai

A diákcsere program keretében kerületünkbe érkezett diákokat dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester fogadta a Városházán

Népszavazás március 9-én
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Több sikertelen próbálkozás után új lendületet
kaphat a Honvéd Fõparancsnokság és környeze-
tének rehabilitációja. Rohamosan közeledik
ugyanis a beruházáshoz igénybe vehetõ európai
uniós források lehívásának határideje, ezekre
azonban kizárólag érvényes építési engedély bir-
tokában lehet pályázni. 

Négy évvel ezelõtt a Várgondnokság Kht. pályá-
zatot írt ki az épületegyüttes hasznosítására, ahol
a magyar államiság történetét bemutató múzeu-
mot, konferencia-központot és kávézókat alakí-
tottak volna ki. A pályázatot végül a Kis Péter épí-
tész nevével fémjelzett alkotógárda futurisztikus
megoldása nyerte meg, a közvéleményt azonban
erõsen megosztotta a mûemléki környezetbe ró-
zsaszín, lebegõ kerámiatetõt álmodó terv.
Ráadásul nem ez volt az egyetlen gond, a pálya-
munka ugyanis több sebbõl vérzett. Nem vette fi-
gyelembe a kerületi építési szabályzatot és mûsza-
ki megvalósítása is kérdéseket vetett fel. Ennek
ellenére úgy tûnt zöld utat kap az elképzelés, az
építész megbízást kapott a munka folytatására és
a szükséges felmérések elkészítésére. A tervek el-
lenõrzésére és a feladatok koordinálására pedig
még 2004-ben operatív bizottság jött létre Hiller
István és Glatz Ferenc vezetésével. Mivel a tervet
az építési hatóságként fellépõ Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal is élesen bírálta, a kezdeti
lendület alábbhagyott olyannyira, hogy egészen
2007 végéig nem történt semmi érdemleges.
Ekkor azonban az építészszakma és a közvéle-
mény kizárásával a szaktárca megkísérelte pályáz-
tatás nélkül rendezni a terület rekonstrukcióját
mondván, ha februárig megkapja az építési enge-
délyt, jelentõs uniós források vonhatóak be a
projektbe. Idõközben a program a kormány által

kiemelten támogatott beruházások lis-
tájára is felkerült, igaz errõl mind a mai
napig nem egyeztettek érdemben a ke-
rületi önkormányzattal. A legegysze-
rûbb megoldás Kis Péter tervének to-
vábbgondolása lett volna, ehelyett
azonban a színfalak mögött megkezdõ-
dött egy tervezõcsoport szervezése.
Mezõs Tamás a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal nem sokkal korábban ki-

nevezett vezetõje Mányi István és egy fiatal építé-
szekbõl álló team kezébe adta volna a tervezést.
Kis Péter mellõzését akkor azzal indokolták,
hogy a 2004-es pályázatot valójában nem meg-
nyerte, csupán az elsõ helyre rangsorolták, azon-
ban ezt az érvelést az Építész Kamara nem fogad-
ta el. Azonnal felállítottak egy szakbizottságot,
ami megállapította, hogy a Kis Péter építészmû-
termével megkötött tervezési szerzõdés jogilag le-
záratlan, így kizárólag újabb pályázattal, valamint

az építész bevonásával lehet rendezni a kialakult
helyzetet. A kamara szerint ráadásul etikai vétsé-
get követ el az az építész, aki olyan megbízást vál-
lal el, amire korábban másik építésszel már szer-
zõdést kötöttek. Bár az állásfoglalást több jogsza-
bály, köztük a szerzõdéskötés szabadságáról szó-
ló rendelkezések felülírják, a minisztérium elfo-
gadta a kamara érveit és új pályázat kiírásáról
döntött. 

Mivel a Dísz tér rehabilitációja szervesen illesz-
kedik a Vár rendbetételét célzó kormányzati
programba, továbbra is a kiemelten támogatott
beruházások között marad, és mint ilyen sikerrel
pályázhat európai uniós forrásokra. Az idõ azon-
ban szorít, április 25-ig el kell jutni az építési en-
gedélyig, ha a program komolyan számol a majd
tíz milliárdos uniós támogatás megszerzésével. A
legfrissebb hírek szerint a folyamat felgyorsítása
érdekében új pályázat kiírása helyett mégis a ko-

rábbi pályázat gyõztesét kérték fel a tervek átdol-
gozására. Kis Péter és csapata gyors munkát vég-
zett, ugyanakkor a február elején a Tervtanács
elé került új tervek lényegesen finomodtak az
elõzõekhez képest. Az építészfórumon olvasha-
tók szerint a pinceszinten flexibilis szerkezetû, a
magyar történelmet és kultúrtörténetet bemuta-
tó audiovizuális kiállítóterek kerülnének kiala-
kításra, a földszinten kapna helyet az agóra, a ré-
gi épület boltozatos termein és az új részek tére-
gyüttesein átvonuló közösségi helyiség- és udvar-
sor. Ennek az észak-déli fõtengelyét középen ke-
let-nyugati irányban utcaszerû átjáró szelné át. A
földszinti homlokzatokat acél-üveg-konstrukció
alkotná, mely elé finom, csipkeszerû „kõfüg-
göny” ereszkedne le. Az emeleten a vasbeton-
szerkezetû, kõburkolatos pillérsorok szintén ki-
állítótereket fognának közre, felnyitható üvegfa-
lakkal. -pp-

(Folytatás az 1. oldalról) 
sMilyen változások történtek az elmúlt idõszakban
a föld alatt, illetve felett?

- Amióta a kerületet eltiltották a barlangtól, ezen
a területen totális felelõtlenség tapasztalható. A
Kincstár nem gondos gazdaként kezeli vagyo-
nát, hanem elhanyagolja azt. Korábban kiala-
kult egyfajta együttmûködés a kerület és az Ál-
lamkincstár között. A polgármesteri hivatal szak-
embereivel rendszeresen lejártunk a járatokba,
figyeltük és jelentettük a változásokat. A rend-
szerváltást követõen komoly összegeket fordít-
hattunk mûszaki-technikai fejlesztésekre.
Közösen pályáztunk a mélypince-, illetve üreg-
rendszer fenntartásának támogatására. Az el-
nyert összegbõl a föld alatt a legkorszerûbb bá-
nyászati módszerekkel indult meg az építkezés.
A bíróság döntése nyomán azonban ki kellett
szállnunk a beruházásból, és a Bécsi kapu térnél
félbemaradtak a munkálatok.

Újabb problémát jelent, hogy a könnyezõ házi-
gomba megeszi a több évtizede beépített dúco-
kat. A barlang bizonyos járataiba ma már lemen-
ni sem lehet, mert nincs elegendõ oxigén. Az ál-
lapotokra jellemzõ, hogy a Bécsi kapu térnél, il-
letve a Dísz téren, az utóbbi idõszakban két busz
alatt is beszakadt az úttest. Ezekre a veszélyekre
többször is felhívtuk a Kincstár figyelmét, ám az
is közel másfél évig tartott, mire kifizették a kár-
elhárítást. 

s Mennyire ítéli veszélyes-
nek a jelenlegi állapotokat?
- A barlangrendszerben
ma már folyosók állnak
víz alatt, és ezek nem ter-
mészetes vizek. A támfa-
lak és az úgynevezett fõte
(mennyezet) számos he-
lyen omlik, hiszen a jára-
tok folyamatos fenntar-
tást igényelnének. Megol-
dásra vár a világítás és a szi-
vattyútelep felügyelet-
ének kérdése is, mert a
kerület kizárásával ezek-
nek  nincs gazdája. 

Veszélyes lehet, hogy a nagy forgalom miatt a
Szentháromság tér, és a Tárnok utca torkolata
alatt a barlang egyik természetes pillérének omlá-
sa tapasztalható. Ezt a veszélyt éppen úgy folyama-
tosan jelezzük, mint a Mátyás templom felújítása
kapcsán felerõsödött problémákat. Az építkezés
területére ugyanis nagy teherbírású munkagépek-
nek is be kell hajtaniuk, de számukra is ez az egyet-
len útvonal létezik. (A sofõrök betartják az elõírást
és lépésben haladnak).
s Véleménye szerint, hogyan lehetne megõrizni és
megvédeni a budavári barlangrendszert?

- A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácstól a
számtalan leépítés és átalakítás miatt idõ közben
távoztak a korábbi, szakmailag jól informált szak-
emberek, és ez a tény mindenképpen leszûkíti a
lehetõségeket. Úgy vélem, az alkalmi munkálatok
helyett egy jól elõkészített pályázattal – a Várhegy
alatti üregrendszert a többi barlanggal komplexen
kezelve – lehetne európai uniós forrásokat szerez-
ni a szükséges állagmegóvó munkálatokra. -r-

A Dísz tér felé nézõ Honvéd Fõparancsnokság im-
pozáns kupolával díszített, eredetileg három emel-
tes neoreneszánsz épülete Kallina Mór – nevéhez
fûzõdik a Budai Vigadó épülete is – tervei alapján
1896-ban készült el. Összekapcsolódva a szintén
Kallina Mór munkáját dicsérõ Honvédelmi
Minisztériummal, a létrejött épületegyüttes az ak-
kori kormányzati negyed egyik hangsúlyos elemé-
vé vált. Mint szinte valamennyi újkori épület, a fõ-
parancsnokság is õrzi a régmúlt emlékeit. A telken
már a középkorban épületek álltak, ezek maradvá-

nyain épültek fel a barokk idõszak polgárházai
majd egy laktanya, melyet késõbb az elsõ vári evan-
gélikus templommá alakítottak. Az 1945-ös ost-
rom során súlyos károkat szenvedett, szinte telje-
sen kiégett, a környezõ kormányzati épületekkel
ellentétben azonban nem bontották le teljesen,
földszintje máig megmaradt. 2004-ben a mûemlé-
ki jelentõségû területen álló épülettorzót védetté
nyilvánították, így mindenképpen megmarad kü-
lönleges kialakítású pincerendszere, díszes lépcsõ-
háza és hatalmas kovácsoltvas kapuja. 

A Dísz tér 17. tervezett funkciói az utóbbi 
másfél évtizedben 
1994: Pályázat a Szent György tér környékének kor-
mányzati célú rendezésére, melyet Török Ferenc és
Kis Péter nyer meg. 
1996: Újabb elképzelések szerint elsõsorban idegenfor-
galmi létesítmények kapnának helyet az épületben. 
1998: A Neumann János Multimédia Központot és
Digitális Könyvtárat kívánják kialakítani benne. 
1999: Elvetik a korábbi elképzelést, s kulturális közin-
tézménnyé változtatnák. 
2000: A kulturális tárca elképzelése szerint
Gyerekvár lesz a parancsnokságból. 

2001: Elvetve a Gyerekvár ötletét, kulturális és turisz-
tikai központot terveznek ide. 
2004: Tervpályázat a Honvéd Fõparancsnokságra.
Kis Péter tervét rangsorolják elsõ helyre. A magyar
kultúra európai teljesítményét, kapcsolatrendszerét,
s a magyar államiság szimbólumait bemutató kiállí-
tás kerülne az épületbe, melynek koncepcióját a
Nemzeti Múzeum ki is dolgozza. Felmerül, hogy ide
kerülne a korona is. 
2007: Kiszivárog az a terv, hogy a turisztikai funkció
mellett a magyar alkotó szellem panteonját létesíte-
nék az épületben. (Forrás: nol.hu)

Víz alatt álló üregek, omladozó támfalak

Veszélyben a budavári barlangrendszer

A mennyezet és a támfal számos helyen omlik

Kiterjedt barlangrendszer talál-
ható a Dísz téri épületek alatt

A kerület kizárásával a barlangoknak nincs gazdája

A mai Várhegy alatti mésztufaüregek a földtör-
ténet kezdetén, hõforrások és vízmosások nyo-
mán alakultak ki. Ötszázezer évvel ezelõtt már
az õsember is menedéket talált az itteni bar-
langfülkékben. A természetes állapotukban
igen alacsony vájatokat a történelem különbö-
zõ korszakaiban emberi kéz mélyítette tovább.
Az oldalfalakat sok helyen felfalazták, a fõtét
(boltozatot) pedig pillérekkel, oszlopokkal tá-
masztották alá. Az üregekbe befolyó víz össze-
gyûjtésére kutakat ástak, amelyeket légaknák-
kal tettek hozzáférhetõvé. A gömbfülkéket ké-
sõbb, a történelmi idõkben hadi vagy gazdasági
okokból összekötötték egymással, illetve a Vár
házainak pincéivel. Emiatt ma már számos el-
nevezéssel illetik az üregtípusokat; barlangról,
üregrõl, pincérõl, mélypincérõl, barlangpincé-
rõl épp úgy beszélnek, mint törökpincérõl és
sziklapincérõl. Legfelül helyezkednek el az épü-
letek pincéi, a felszín alatt 2-3 m mélyen. Ezek a
pincék mesterséges kialakításúak. A középsõ
pinceszint az épületek alatt 3-8 m mélységben
húzódik. Többségük kisebb-nagyobb természe-

tes üreg lehetett a mészkõben, amiket aztán a
lakók kibõvítettek. A harmadik szinten egyedi
és összefüggõ pincéket találunk, ezt a mintegy
15-20 km hosszúságú részt nevezik Nagy
Labirintusnak. A harmadik szint üregeinek fõ
kiterjedési iránya megegyezik a kõzetekben je-
lentkezõ repedések irányaival.  A hegy gyomrá-
ban az 1930-as években építették ki a földalatti
járatokat. 

A második világháború elõtt a járatot vasbe-
tonnal erõsítették meg, majd egy hatalmas óvó-
hely kialakítására került sor, amelyet késõbb
kórházzá alakítottak. A ma is meglévõ, mintegy
kétszáz fõt befogadó Sziklakórházban mûtõt és
kórtermeket alakítottak ki. Akkoriban létesí-
tették a generátort, szellõzõrendszert, víztáro-
zót és a konyhát is. A hidegháborús idõszakban
a barlang évtizedeken át titkos katonai objektu-
mot rejtett.

A kultúra az 1980-as években kapott helyet a
föld alatt. Elõbb egy barlangmúzeum, majd a
Budavári Labirintus nevû vállalkozás kapott
engedélyt arra, hogy feltárja a múlt emlékeit.  

Az üregektõl a Nagy Labirintusig

Az 1945-ös ostrom során súlyos károkat szenvedett az épület

A Tervtanács elfogadta a terveket az egykori Honvéd Fõparancsnokság átalakítására

A korábbi pályázat gyõztesét kérték fel a tervek átdolgozására

Megújulhat a Vár szíve
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Továbbképzésre hívta a kerületi társasházak kö-
zös képviselõit az I. kerületi Házgondnoksági
Kft. A Polgármesteri Hivatalban megtartott ta-
lálkozó célja, hogy a gyakorlatban hasznosítható
ismeretekkel segítse a közös képviselõk munkáját.

A rendszeres továbbképzésre azért van szükség,
mert a szakma egyre összetettebbé válik, a közös
képviselõ akkor tud jó munkát végezni, ha egy-
szerre jogi, gazdasági és adószakember, ért a bizto-
sításokhoz és nem utolsó sorban képes szót érte-
ni a kivitelezõkkel. Ha bármelyik területen hiá-
nyosságai vannak, a közös képviselõ már nem
tudja megfelelõen ellátni feladatát, amire az sem
lehet kifogás, ha esetleg elhivatottságból, ingyen
vállalta magára a munkát. Nem könnyíti meg a
szakemberek dolgát, hogy az elõször 1924-ben el-
fogadott társasházi törvény az évek során több-
ször megváltozott, a hírek szerint hamarosan la-
kás kódex néven teljesen újjászületik – hangsú-
lyozta bevezetõjében Juhász László a Közös
Képviselõk Egyesületének elnöke.

Fontos a biztosítás

A sokszor nehezen követhetõ törvényi változások
nem érintik, mégsem terjedt el kellõképpen a tár-
sasházi biztosítás intézménye. Sajnos még mindig
van olyan ház, ami nem rendelkezik biztosítással,
holott mindenkinek elemi érdeke lenne a bizton-
ságban tudni ingó és ingatlan vagyontárgyait – fi-
gyelmeztetett Horváth Orsolya biztosítási szakér-
tõ. Bármikor elõfordulhat csõtörés, tûzeset, de egy
erõsebb vihar is komoly károkat okozhat, nem be-
szélve a hívatlan látogatókról, akik egyre több kárt
okoznak a közös tulajdonban is. A tolvajok gyak-
ran közös helyiségeket törnek fel, de arra is volt
már példa, hogy elvitték egy társasház kapuját vagy
éppen a komplett kaputelefont. Érdemes felelõs-
ségbiztosítást is kötni, ami a véletlen károkozások
fedezésére szolgál. Egyre több biztosító kínál assis-
tance szolgáltatást, ennek elõnye, hogy nem kell
külön mestert fogadni, a biztosító embere a bizto-
sítás terhére elvégzi a szükséges munkát, ráadásul a
legtöbb cég non-stop elérhetõséggel dolgozik.     

Elhanyagolt kémények

Kocsik Krisztián a fõvárosi kéményseprõ vállalat
osztályvezetõje a kéményellenõrzés fontosságára
hívta fel a figyelmet. Idén alig két hónap alatt már
több haláleset történt a rossz, elhanyagolt kémé-
nyek okozta szénmonoxid mérgezés miatt. Az elsõ
kerület 30 ezer kéménye közül ugyan alig hatszáz
kapott életveszélyes minõsítést, azonban legalább
15 ezer füstelvezetõ szorul alapos felújításra.
Legfontosabb a gázkészülékhez kapcsolódó kémé-
nyek bélelése és a tetõn kívüli rész átépítése.
Gondot okoz ugyanakkor a nyílászárók cseréje,

mivel a tökéletesen záró ablakok elzárják a nyitott
égésterû gázkészülékek levegõ utánpótlását. A filt-
ráció megszûnése pedig nagy eséllyel szénmon-
oxid mérgezéshez vezet, ezért biztosítani kell a
megfelelõ levegõcserét. A ventillációs pára- és
szagelszívókat úgy kell telepíteni, hogy a gázkészü-
lékekkel egy idõben ne üzemeljenek, a ventillátor
ugyanis visszaszívhatja a kéménybõl az égéstermé-
ket. Fontos lenne a gázkészülékek rendszeres el-
lenõrzése is, becslések szerint a készülékek felét
legalább tíz éve nem látta szakember. A kémény-
seprõ vállalat illetékese nyomatékosan kérte a je-
lenlévõket, hogy tegyék lehetõvé a kémények át-
vizsgálását. A kéményseprõk arcképes igazolvány-
nyal rendelkeznek, amit kérésre kötelesek felmu-
tatni, így munkájuk nyomon követhetõ. Egyúttal
felhívta a figyelmet a kémények felújítására kiírt
pályázatokra, melyekrõl további részletek a
www.kemenysepro.hu és a www.emi.hu honlapo-
kon olvashatók. Bár a kéményseprõk nem rendel-
keznek hatósági jogkörrel, ha egy kémény piros la-
pos minõsítést kap, arról az illetékes eljáró hatósá-
got tájékoztatják. Piros lapot nem csupán az élet-
veszélyes kémények kapnak, ez jár az egyre jobban
elszaporodó illegális bekötések esetén is.

Írásos szerzõdés kell

A társasházak jogi ügyleteirõl tartott elõadást dr.
Kesch Ferenc. A közös képviselõk zöme még ma
is írásos szerzõdés nélkül végzi munkáját, pedig
ennek megléte segítene megelõzni az esetleges
jogvitákat. A közösképviselõ kötelessége lenne
rendszeresen meggyõzõdni a lakásokon belüli
közös vagyontárgyak, vezetékek, csövek, kémény
állapotáról, illetve a házat érintõ esetleges átépíté-
sekrõl például gázfogyasztók bekötésérõl. Ezeket
a jogosultsági kérdéseket a megbízási szerzõdés-
ben pontról pontra le lehet írni. 

Túlterhelt vezetékek

Fontos, hogy a kivitelezõkkel készüljön írásos
szerzõdés, ami külön kitér a kötbér kérdésére, il-
letve ragaszkodni kell az elkészült munka mûsza-
ki átadás-átvételekor jegyzõkönyv készítéséhez.
Minden társasház érdeke, hogy hosszú távú felújí-
tási, karbantartási tervet készítsen, hiszen mindig
az ad-hoc munka a legdrágább. Ebben olyan elõre
látható kiadásokat kell feltüntetni, mint a lift vagy
a kémények kötelezõ felülvizsgálata – tanácsolta
Juhász László, aki kiemelte: a közös képviselõk
minden esetben a közösség érdekeit tartsák szem
elõtt. Különösen igaz ez az elektromos hálózat fej-
lesztésekor, hiszen egyre több lakótárs igényelne
bõvítést a villamos mûvektõl, amihez a közös kép-
viselõ beleegyezése is szükséges. A régi házak elekt-
romos rendszere a legtöbb esetben nem bír ki to-
vábbi bõvítést, a túlterhelõdött vezetékek pedig

könnyen tüzet okozhatnak. Ezért ilyen irányú ké-
relem esetén szakemberrel ellenõriztetni kell a ge-
rincvezeték állapotát és terhelhetõségét. Lényeges
a földelés állapotának ellenõrzése, ugyanis sok he-
lyütt ezt egyszerûen megszüntették, ahogyan az is
elõfordul, hogy a villámhárítók sincsenek leföl-
delve. Ezért is kötelezõ kilencévenként jegyzõ-
könyvben rögzíteni ezek állapotát. 

A szabályozás szerint a gázvezetékeket ötéven-
te kell ellenõrizni, ami idén válik aktuálissá. Az
utóbbi idõben sok gondot okoznak a régi kócos
tömítésû gázvezetékek, ezek cseréjére érdemes
elõre felkészülni és külön pénzügyi alapot ké-
pezni, mert ha az ellenõrzéskor a gázmûvek szi-
várgást észlel, azonnal lekapcsolja a házat a rend-
szerrõl. Jó tudni, hogy a hetvenes években épült,
vagy akkoriban felújított házak csatornarend-
szere, a lapos tetõk vízelvezetõi is megérettek a
cserére, az ezekhez használt eternit vezetékek át-
lagéletkora ugyanis harminc év. Javasolt tûzvé-
delmi terv készítése és kihelyezése, amiben fel-
tüntetik a menekülõ útvonalakat, illetve a tûzvé-
delmi berendezések helyét. A kazánházban és a
lift gépházában kötelezõen elhelyezett tûzoltó
készülékek mellett emeletenként ajánlatos to-
vábbi poroltókat felszerelni. 

Pályázati lehetõségek

A házak gazdálkodásáról, az aktuális pályázati le-
hetõségekrõl Jáky-Kopor Judit a Házgondnok-
sági kft. ügyvezetõ igazgatója adott tájékoztatást.
Mivel a közmûszolgáltatók idén 10-15 százalékos
áremelést hajtottak végre, ennek a közös költség-
ben is meg kell jelennie, nehogy fizetésképtelen-
né váljon a társasház. A felújítási tervben sürgõs-
ségi sorrendet kell felállítani, elsõ helyen mindig
a balesetveszély elhárítása szerepeljen. A jelenlegi
kiadások mellett a reálisnak mondható közös
költség 150-200 forint/m2 függõen a ház állapo-
tától és mûszaki felszereltségétõl. A közeledõ el-
számoló közgyûléseken számvizsgálók közremû-
ködése javasolt, amirõl jegyzõkönyv is készüljön.
A közgyûlésre nyolc nappal korábban kell elkül-
deni a meghívókat, az ismételt közgyûlés pedig
akár fél órával késõbbre is összehívható. 

Nem érdemes beszedési megbízást adni,
ugyanis téves számlázás esetén nagyon nehezen
lehet visszakapni a túlfizetést. Hasznos lehet
ugyanakkor a bankok számlavezetési ajánlatai-
nak összehasonlítása, ugyanis jelentõs összeget
lehet egy esetleges bankváltással megtakarítani. 

Állandó likviditási gondokkal küzdenek a tár-
sasházak, ennek csökkentésére jó lehetõséget kí-
nál a lakáskassza program, ami négy, illetve nyolc
éves futamidõvel, harminc százalékos állami tá-
mogatást szavatol. Szintén pénzhez lehet jutni a
kerületi és fõvárosi pályázatokon. Idén a kerületi
önkormányzat megduplázta a pályázati keretet, ez-
zel már 100 millió forint kerül szétosztásra a tár-
sasházak között. A pályázatokat április 18-án délig
lehet leadni, az elbírálásra várhatóan júliusban ke-
rül sor, míg a munkák befejezésének és a számlák
leadásának határideje december 22. -pp-

100 millió forintra pályázhatnak a társasházak

Tanfolyam közös képviselõknek

A kerületi Farkas Ferenc Zeneiskola nagyszabású
koncerttel emlékezett alapításának negyvenedik
évfordulójára. A Zeneakadémián rendezett prog-
ramon az iskola legtehetségesebb, jelenlegi és volt
növendékei léptek fel.

„Legyen a zene mindenkié” – idézte dr. Nagy
Gábor Tamás a Farkas Ferenc Zeneiskola ünnepi
hangversenyének felvezetéseként Kodály Zoltán
sokat emlegetett gondolatát. A kerület polgár-
mestere jelezte: negyven évvel ezelõtt, 1968-ban,
Kodály halála után egy évvel épp e nemes elv je-
gyében alapították meg az I. kerületi zeneiskolát,
s váltották valóra a mester álmát, hogy a zene va-

lóban mindenkié legyen. A polgármester kiemel-
te, hogy a muzsika mindannyiunk lelkét gazdagít-
ja – az igazi zene nem megtöri, hanem betölti a
csendet, gyógyírt hoz az ürességre, s megtartó kö-
zösségi erõként szolgál.

A zeneakadémiai koncert megnyitóján házigaz-
daként dr. Batta András rektor arról szólt, hogy a
megfelelõ színvonalú alapfokú zenetanítás jelen-
tõsége óriási, hiszen innen kerülnek elõ a nagy te-
hetségek, de a társadalom öntudatos polgárai is.
Azt, hogy a széleskörû zenetanítás komoly sikere-
ket hozhat egy országnak, nemcsak a hazai, ha-
nem akár a venezuelai példa is igazolja: a rektor el-
mondása szerint ebben a dél-amerikai országban

harminc évvel ezelõtt a hang-
szervásárlások programszerû tá-
mogatásával a semmibõl alakul-
tak meg az ifjúsági zenekarok
százai, s ezek közül ma már több
is világhírû. Batta András hang-
súlyozta: ma Magyarországon
kiválóan funkcionál a helyi ze-
neiskolák hálózata, amit min-
denképpen meg kell õrizni.

Balogh Anikó, a Farkas Ferenc
Zeneiskola igazgatója ünnepi
beszédében köszönetet mon-
dott elõdeinek, Hadik Istvánné-
nak, Ángyán Károlynak és
Fodor Ferencnek munkájukért.
A zeneiskola vezetõje örömmel
számolt be arról, hogy intézmé-
nyük a nemrégiben végzett, kö-
telezõ minõsítõ eljáráson kiváló
minõsítést kapott. A minõsítõ
szaktestület értékelése szerint az
„oktatás magas színvonalának

biztosítása érdekében a fenntartó önkormányzat
jelentõs anyagi támogatást nyújt a megfelelõ
mennyiségû és minõségû eszközök beszerzésére,
karbantartására”, s „a tanárok végzettsége, igé-
nyessége és szellemisége a garanciája a kiegyensú-
lyozott, színvonalas oktatató-nevelõ munkának, a
szép eredményeknek”. 

A szép eredményekrõl a zeneakadémiai hall-
gatóság is megbizonyosodhatott a jubileumi gá-
lahangversenyen: a zongora, a fuvola, a gitár, a
hegedû, a cselló és a magánének tanszak növen-
dékei szólistaként és kamarazenészként egyaránt
kiváló produkciót nyújtottak, megható átérzés-
sel adták elõ az általuk választott mûveket. A
koncerten fellépett az iskola vonószenekara,
amely Oláh Miklós gordonkatanár vezényletével
Pergolesi g-moll Concertojának elsõ két tételét
szólaltatta meg, s a közönség elé állt a Balogh
Anikó igazgató vezette Anima kórus is Tele-
mann 117. zsoltárával. -d-

A frontruházattól 
a társasági viseletig
„Nincs férfiember gyûjtõszenvedély nélkül” -
vallja dr. Tóth László, a közelmúltban megje-
lent igényes kivitelû album szerkesztõje és ki-
adója, aki gyerekkorában kis gombokat, bajo-
netteket, katonai relikviákat gyûjtött, mára
azonban valóban különleges ritkaságok bir-
tokosa. Többek között a régi Tabánról és az
ostrom utáni budai Várról, valamint -
Rákóczi Ferenctõl Rákosi Mátyásig - a 18-20.
századi osztrák és magyar „uralkodókról” ké-
szült festmények és szobrok szerepelnek gyûj-
teményében. Fõ gyûjtõkörét azonban több
mint húsz éve a Magyar Királyi Honvédség
egyenruhái alkotják. 

Dr. Tóth László a Tabánban született, ma is
ott él - e városrész lokálpatriótája õ maga is - de
A Magyar Királyi Honvédség 1926-1945 címû
kötetbõl rajta kívül még számos tabáni, kriszti-
na- és vízivárosi polgár „köszön vissza”. A gyö-
nyörûen restaurált, eredeti egyenruhákat
ugyanis élõ modellek segítségével mutatja be a
szerzõ. A fotózás kedvéért a gyûjtõtársak és ba-
rátok öltötték magukra a mundért. Akad kö-
zöttük szállodaigazgató, egyetemista, sõt a bu-
davári polgárõrség parancsnoka is látható a ké-
peken. Egy-egy kiegészítõkkel felszerelt, komp-
lett öltözethez gyakran három-négy helyrõl si-
került beszerezni a hozzávalókat. Elõfordult,
hogy máshonnan való a fejfedõ, a csizma, az
atilla, a nadrág és a kitüntetések. Hatalmas
szervezõi munkát igényelt, hogy a fotómûte-
remben minden és mindenki idõben ott le-
gyen. Külön gondot okozott, hogy a természe-
tes anyagokból készült, hatvan-nyolcvan éves
viseletek az idõk során összementek, ezért a
mai modelleknek meg kellett küzdeniük a
zubbony- és nadrágméretekkel.

Az ismeretterjesztõ album - amely szak-
könyvként is egyedülálló munka - idõrend-
ben, fegyvernemenként több száz színes fény-
kép segítségével mutatja be a Magyar Királyi
Honvédség egyenruháit. A trianoni döntést
követõen kaotikus állapotok uralkodtak a ka-
tonaság soraiban, az elsõ szabályzat csak 1926-
ban jelent meg: ez a dátum adja a bemutatott
idõszak kezdõpontját. A könyv címében jel-
zett korszakról korábban nem adtak ki viselet-
történeti mûvet, ezért csupán újságokban
megjelent cikkekbõl, korabeli fotókból és az
idõs, katonaviselt emberek elbeszéléseibõl le-
hetett információhoz jutni. Amikor könyvé-
nek tervével dr. Tóth László felkereste dr.
Holló József Ferenc altábornagyot, a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum fõigazgató-
ját, az altábornagy úr felajánlotta intézményé-
nek teljes körû tárgyi segítségét a kiadvány tel-
jessé tételéhez.

A képek kísérõszövegeit és a kötet archív ké-
pekkel kísért, összegzõ tanulmányát saját, és –
Barcy Zoltán kutatásai nyomán – Baczoni
Tamás, a múzeum fõmuzeológusa készítette.
Az írás tematikus bontásban mutatja be a kor-
szak valamennyi téli és nyári, tiszti és legénysé-
gi, gyakorló és társasági öltözeteit. 

A kötet már külföldön is szép sikert aratott,
a szerzõhöz Japánból, Kanadából, Spanyol- és
Svédországból is érkeztek elismerõ levelek. A
kerület lakói az albumot a Litea, és a Püski
Könyvesboltban, valamint a Hadtörténeti
Múzeumban egyaránt megvásárolhatják.
Február 28-án 14.00 órakor a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum dísztermében dr. Holló
József Ferenc fõigazgató és hadtörténészek
mutatják be a kötetet kedvezményes könyvvá-
sár keretében.  

További érdekességek, információk a
könyvrõl a www.huniform.com honlapon
olvashatók. r.a.

A zeneiskola története
Az elsõ államilag szervezett és támogatott zene-
tanfolyamok 1910-ben indultak el a polgári és le-
ányiskolákban – az akkori I. kerületben rögtön
hat helyen, hegedû és zongora tanszakokon kez-
dõdött meg az oktatás. Az elsõ helyszínek között
volt a mai Batthyány Lajos és a Kosciuszko Tádé
utcai iskola, ahol jelenleg is a legnagyobb lét-
számban folyik a tanítás. Intézményesített for-
mában csak 1949 után, a XII. és a II. kerülettel
közösen indult el a zeneoktatás; 1968-ban terem-
tették meg annak a lehetõségét, hogy az I. kerü-
letben önálló zeneiskola alakuljon. A zeneiskola
központja 1994-ig a Kosciuszko Tádé utcai álta-
lános iskolában volt, amikor is egy önálló épület-
be, a Dezsõ utca 8. szám alá költözhetett. Az in-
tézmény a tantestület javaslatára 2002-ben vette
fel Farkas Ferenc zeneszerzõ nevét, aki az iskola
által rendezett szerzõi esteken túl is számos alka-
lommal megtisztelte hangversenyeiket jelenlété-
vel, s több darabot írt gitárzenekaruk felkérésére.

„Legyen a zene mindenkié”

Negyven éves a kerületi zeneiskola
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1944. december 24-én két hó-
nap múlt el négy éves születés-
napom óta.

Azóta emlékezem folyamato-
san életem eseményeire, addig
csak emlék-szilánkokat õrzök. 

Korán sötétedett, a havas téli
napon már késõ délután meg-
jött a Jézuska Attila utcai ottho-
nunkba. Gondolom, nem csu-
pán azért, mert két kisgyerek na-
gyon várta, hanem azért is, mivel
háború volt, bár ezt eddig az esté-
ig csak kevéssé érzékeltem. Igaz,
édesapám, aki a Szent László fer-
tõzõ kórház orvosa volt, az áprili-
si angol-amerikai bombázások
alkalmával súlyosan megsebe-
sült, csupán egyedül maradt
életben a kórház óvóhelyén, ami
telitalálatot kapott. Ekkorra
azonban már felépült, sõt dol-
gozni is tudott, az Attila utcai se-
gélyhelyre osztották be orvosnak. 

1944 karácsonyáig csak távolról láttam fejünk
felett elhúzó, támadni induló repülõgépeket  és a
horizont szélén vibráló furcsa „sztalinorgonákat”
érdligeti nyaralónk kertjében, ahova lábadozó
apámmal és az õt ápoló anyámmal, nálam három
évvel idõsebb nõvéremmel a nyárra kiköltöz-
tünk. A látványból nem sokat értettem, a kert
bokrain fennakadó vékony sztaniolszálakról pe-
dig egyenesen azt hittem, az én kedvemért dob-
ták le õket a magasból játékszernek. Édesapám –
ahogy akkor neveztem „Apupa”- sérüléseit sem
fogtam fel, csupán furcsállottam, hogy miért sán-
tikál és mik azok az arcán meghúzódó apró forra-
dások, amelyek egyre halványodva ugyan, de éle-
te végéig megmaradtak. A nyár gyorsan elszállt, s
mi visszatérve fõvárosi lakásunkba, folytattuk
megszokott életünket. 

Közeledik a front

Látszólag minden változatlan volt, fûtés, világítás,
vízellátás, közlekedés, minden mûködött, az étke-
zéseken sem látszott meg, hogy egyre jobban köze-
ledik a front. Karácsonykor ugyan nem a szoká-
sos mennyezetig érõ ezüstfenyõt díszítették fel
nekünk a szüleink, csupán egy kisebb és egysze-
rûbb fácskát, de az alatta meghúzódó ajándékok
békebeliek voltak. Miután lezajlott a gyertyagyúj-
tás, csengett a telefon és nagybátyám, a zuglói pol-
gármester vagy ahogy akkor mondták „elöljáró”
telefonált - csodák csodája, a telefont is zavartala-
nul lehetett használni -, hogy nem tud eljönni a
vacsorára, ahová családjával együtt hivatalos volt,
mivel a kerületébe már betörtek az oroszok. A fel-
nõttek izgatottan tárgyalták a
hírt, én azonban nem mertem
megkérdezni, hogy kik azok az
oroszok, csak magamban tû-
nõdtem a szó jelentésén.
Hamarosan azonban különös,
félelmetes dolgokkal kezdtem
õket azonosítani. 

Megkezdõdtek 
a bombázások

Arra már nem emlékszem
pontosan, hogy másnap reggel
vagy csak délután, de ijesztõ
csattanások, ropogások, sûvítõ
hangok hallatszottak, mint
mondták, fegyverek, bombák,
lövések zaja, s mi lemenekül-
tünk a ház légoltalmi pincéjé-
be. Ez a légoltalmi pince a sze-
nes pince folytatása volt, ahová engem eddig so-
hase vittek le. Most, mikor édesanyám kézen-
fogva levezetett ide, érdeklõdéssel tekintettem
körül, hiszen a ház lakóit többnyire ismertem,
bár most mint valami felbolydult hangyaboly
furcsán nyüzsögtek, minél „jobb”, kényelme-
sebb helyet igyekeztek találni a helyiségben. A
tompa mormolás azonban rövid idõ múlva el-
csendesedett, a számomra hatalmasnak tûnõ
szürke vasajtókat sietve bezárták, az élénk világí-
tás megszûnt, csak valami kékes fény derengett.
Aztán hullámokban ránk tört valami eddig so-
ha nem hallott iszonytató moraj, a ház falai szü-
net nélkül rázkódtak, a légoltalmi sziréna visí-
tott, az emberek összebújtak és egyesek imád-
kozni kezdtek. Nem tudom, meddig tartott, ne-
kem borzasztó hosszú idõnek tûnt, mikor - mint
hallottam - lefújták a légi riadót, s a felnõttek be-
kapcsolva zseblámpáikat, visszabotorkáltak la-
kásaikba. A lépcsõházban törmelék volt min-
denfele, de azt hiszem, ekkor még nagyobb sérü-

lések nem keletkeztek a há-
zon. Csak e többnyire jómódú
polgárok, értelmiségiek, hiva-
talnokok által lakott épület
küllemének megváltozása, a
kínosan õrzött rend és tiszta-
ság megbomlása volt számom-
ra nagyon furcsa. 

Sziklabarlangba vájt
óvóhely

Még aznap este elhagytuk ott-
honunkat. Szüleim elõzõleg le-
akasztották a ablakokat és a fa-
lak mellé állították õket, hogy
megvédjék az üveget a légnyo-
mástól, sietve kosarakba, háti-
zsákba csomagolták a kamrá-
ban lévõ élelmiszer egy részét,
pokrócokat, ruhákat szedtek
össze, s miután csatlakozott
hozzánk egyik nagynéném is

férjével és  lányával együtt, elindultunk a Lovas út
fele, hogy elfoglaljuk a számunkra biztosított he-
lyet a  Sziklakórházban. Édesapám ugyanis e kór-
ház sebészének kinevezett barátja, Kovács István
révén ide menekített minket, s maga is itt folytat-
ta orvosi munkáját, amire sajnálatosan azonnal
szükség is volt. A lakás elhagyásakor nõvérem
még visszaszaladt abba a szobába, ahol a kará-
csonyfa állt, frissen kapott Ildi babáját karjába
vette, s hogy megmentse, letette a hallban az ajtók
és ablakok mellé. Mikor februárban visszatér-
tünk a romos lakásba, az üvegek ugyan összetör-
tek, a falak egy része leomlott, de Ildi baba épség-
ben ott volt, ahová kis gazdája helyezte.

A kórház felé vezetõ úton már láttam itt-ott ro-
mokat, de mikor beléptünk a kapun, csend és
meleg volt, a piros kockás köves folyosón fehér
ruhás nõvérek és orvosok siettek nesztelenül, ak-
kor még, legalábbis számomra úgy tûnt, minde-
nütt rend és nyugalom uralkodott. Minket egy
sziklába vájt, alacsony, vakolatlan teremben he-
lyeztek el, legalábbis nekem akkor terem nagysá-
gúnak tûnt a helyiség, ahova néhány lépcsõ veze-
tett le a kórtermekbõl. Félhomály uralkodott itt,
a falakon gyéren pislákoltak a lámpák és renge-
teg ember zsúfolódott  össze. Volt aki egy hinta-
székben húzta meg magát éjjel-nappal, volt aki
padokon kuporgott, de szerencsére mi kaptunk
egy durva deszkából ácsolt emeletes ágyat, amely-
nek alsó részén én feküdtem az édesanyámmal,
fent pedig édesapám. 

Már amikor ott aludt, mert hamarosan olyan
mértékben hozták a környezõ épületekbõl a sebe-
sülteket, hogy egy-két órát leszámítva, a mûtõben

és a kötözõhelyen teljesített
szolgálatot. Az ágyak köré lepe-
dõket, pokrócokat akasztottak
a tulajdonosai, hogy valami in-
timitást mégis csak biztosítsa-
nak maguknak és családjuk-
nak. Sok volt a gyerek és az öreg
ember is. A gyerekek zajong-
tak, sõt olykor hancúroztak is,
de az idõsek csendben, mind
csendesebben, szinte észrevét-
lenül húzódzkodtak össze. Az
idõ elõre haladtával egyre me-
legebb  és büdösebb lett, a leve-
gõtlenség nemcsak a rossz szel-
lõztetési lehetõségek miatt ala-
kult ki, de a kórtermekben fek-
võ sebesültek üszkösödése,
gennyesedése miatt is  borzal-
mas szagok terjengtek. Ha-
marosan mindenféle bogarak
tûntek fel a terjedõ piszok mi-

att, majd patkányokat lehetett látni, ahogy még a
mennyezeten is szaladgáltak. Egyszer iszonyú zaj-
ra ébredtem, mert a sarokban „lakó” rendõrtiszt
a csizmáját és edényeket vagdosott a patkányok
után, amelyek kirágták éjszakára levetett, egyet-
len nadrágját. Enni eleinte többet ettünk, míg
tartott a hazulról hozott ennivaló, aztán egyre ke-
vesebbet. Pufók, dundi gyerekként érkeztem me-
nedékhelyünkre és mikor elhagytam, lapocka-
csontjaim úgy álltak ki a hátamból, mint valami
hegyes szárnykezdemények. Az ostrom vége felé
úgy szereztek szüleim naponta egy tányér levest a
szomszédos barlangrészekben lévõ német kato-
nai kórházból, hogy vért adtak érte a német sebe-
sültek részére. Ezt a levest fogalmam sincs  hol és
hogyan melegítette meg az édesanyám, de arra
emlékszem, hogy délben engem küldtek a mûtõ-
be, hívjam enni édesapámat. A mûtõbe vezetõ
hosszú út felejthetetlen számomra. Végelát-
hatatlan sorban hordágyakon fekvõ sebesültek
mellett kellett elhaladnom. Közülük soknak

majdnem ráléptem a kezére, ahogy többnyire láz-
ban égve, eszméletlenül feküdtek mint egy élette-
len rongybaba vagy jajgattak, nyögtek, zokogtak.
Ruhájuk gyakran merev volt a piszoktól, véres kö-
tések borították fejüket, végtagjaikat. Szerencsére
még csak négyéves voltam és így képtelen voltam
érzelmileg átélni a helyzetet, csak a kísértetiesen
fehér arcok látványa maradt meg bennem mind
a mai napig. Egyszer a Mikó utcából behoztak egy
sebesült csecsemõt, akinek szülei a bombázások-
ban meghaltak. Letették egy kosárban a mûtõ
mellett a folyosóra, mikor már gyógyulóban
volt, a fõmûtõsnõ, Kovács Pista bácsi felesége ki
kiszaladt hozzá, hogy valamilyen cumisüvegbe
tett folyadékkal megetesse. Ez felkeltette érdek-
lõdésemet, mert a baba ugyan sírt olykor, de
mégis egészen más hangja volt, mint a haldokló
felnõtteknek. 

Furcsa módon a pincében, a nyomorúság kel-
lõs közepén sem volt mindenkinek azonos hely-
zete. Volt, ahol az éhes gyerekek állandóan mákos
tészta után siránkoztak, de akadt olyan is, ahol
még csokoládét is kaptak. Nekem ebbõl nem ju-
tott, de ezt csak csöppnyi keserûséggel vettem tu-

domásul. A sziklák mélyén nem sokat hallottam
a kint zajló rémes eseményekbõl. Egy ízben em-
lékszem csak egy borzalmas csattanásra, amikor
egy hatalmas szikladarab leszakadt a mennyezet-
rõl egy távolabbi barlangrészben. A felnõttek azt
mondták, hogy biztosan telitalálatot kapott a fel-
színen egy épület. Jóval késõbb a helyszínt azono-
sítva azt gondoltam, hogy talán éppen a Mátyás-
templom melletti Esterházy-palota pusztulása kö-
vetkezett be ekkor.

Február 12.

Én azonban minden szörnyûség ellenére rendít-
hetetlen biztonságban éreztem magam a szüleim
mellett. Így volt ez akkor is, mikor február 12-én
elterjedt a hír a pincében, hogy az oroszok elfog-
lalták a Várat és bevonulnak a kórházba is. Jött a
parancs, fel kellett sorakozni, a sok viszontagsá-
got megért emberek némán, halottsápadtan áll-
tak, nem tudva, mi fog velük történni. Én az
édesanyám mellett ácsorogtam, kezét fogva, s
bár nem értettem a történéseket, a légkör félel-
metességét érzékeltem. Egyszerre a kórtermek fe-
lõl a lépcsõ tetején megjelent egy orosz  katona.
Davajgitár volt rajta keresztbevetve, fején sapka.
Az arca számomra akkor idegen, taszító emberi
arc volt, hiszen ezt megelõzõen sohasem láttam
ilyen vonásokat. Ma már tudom, tatár vagy kirgiz
harcos lehetett. Kibiztosított fegyverekkel jöttek
nyomában a többiek is, s a felsorakozott pincela-
kóktól órákat követeltek. A szavakat persze nem
értettem, de a mozdulatokat igen. Mikor hoz-
zánk ért az elsõ katona, benyúlt a zsebébe és egy
darab csokoládét nyújtott felém, megsimogatva

fejemet. Én borzadva néztem õt, és anyám mögé
húzódtam. Máig hallom rettegõ suttogását: fo-
gadd el, fogadd el… De én félelmemben eldug-
tam a fejemet, s mire kinyitottam a szememet,
odébb állott… 

Mindenütt rom és rom 

A következõ nap hazamehettünk. A pincében
több héten át egyre fokozódó félhomály uralko-
dott, így mikor a mai Behrám presszó épülete
alatt a hullakamra mellett kivánszorogtunk a
szikrázó napfényre, eleinte semmit se láttam.
Végre megpillantottam a környezetemet, de nem
akartam hinni a szememnek. Mikor lementünk
a pincébe egy-két romos háztól eltekintve min-
den ép, szép és otthonos volt. Most amerre néz-
tem, mindenütt csak rom és rom… Mintha egy
holdbeli tájra jutottam volna. A leomlott falak,
kitépett ablakdeszkák, ajtók, szétrobbant lövedé-
kek, felszaggatott betonjárda darabok, üvegcsere-
pek, széttépett bútorok, használati tárgyak min-
dent beborítottak és a Hadik szobornak is csak a
hósapkás feje látszott ki belõlük. Nagynéném ve-

zetett kézen fogva, nehezen  botorkáltunk lefele a
hatalmasra dombosodó törmelékhalmokon, én
pedig értetlenül hajtogattam: De hát hol a lép-
csõ? Hiszen itt volt a Korlát lépcsõ, hova lett?” A
felnõttek nem adtak magyarázatot, lehajtott fejjel
vonszolták magukat elõre, bizonyára amiatt ret-
tegve, hogy mit találunk odahaza.

Házunk, a Logodi utca 46. és az Attila utca 75.
átjáró ház, amelyet a Logodi utca felõl közelítet-
tünk meg. Teteje nem volt, a vakolatban puska-
golyó és repesz darabok ütötte nyomokat lehetett
látni, az ablakkeretek üresen tátongtak, a mellék-
lépcsõházban néhány lépcsõfok leszakadt, a laká-
sunk ajtaja tárva-nyitva állt, néhány közfal leom-
lott. Berohantam a szobába, ahol valamikor a ka-
rácsonyfa volt felállítva. Érdekes módon nem
esett baja, csak feldõlt, üvegdíszei összetörtek. A
szél vadul fújt az üveg nélküli ablakokon, újabb és
újabb jeges hórétegekkel borította a bútorokat és
a karácsonyfát. Istenem, minden mennyire meg-
változott, milyen idegenné, ellenségessé vált. De
legalább a falak megmaradtak, volt otthonunk,
ahol mindent újra lehetett kezdeni.

Tényszerûen, szinte napról-napra emlékszem az
ostrom napjaira, de csak úgy, mintha egy film pe-
regne le elõttem, kockáit távolságtartóan, érzelem
mentesen tudom felidézni. A sors koromnál fogva
megkímélt attól, hogy a körülöttem történteket él-
ményként legyek kénytelen átélni. Csupán két do-
log jelezte, hogy tudat alatt mégis mennyire hatot-
tak rám ezek a napok: közel másfél évig egyetlen já-
tékom volt csupán, mindig temetést játszottam, a
földbe ástam el babáimat, valamint az, hogy ma na-
pig irtózok minden földalatti helytõl, barlangtól
vagy metrótól. dr. Steinert Ágota

Emlékképek Buda ostromáról

Ötven nap a Sziklakórházban

Közösen emlékezett a kitörés napjára, Budapest II.
világháborús ostromára a Budavári Önkormány-
zat és a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti
Intézete és Múzeuma február 12-én a budavári
Magdolna toronynál, a volt budai helyõrségi temp-
lomnál.

Holló József Ferenc a HM Hadtörténeti Intézete
és Múzeuma  fõigazgatója hadtörténeti szempont-
ból elevenítette fel az 1945-ös eseményeket. A fõvá-
ros ostroma 1944. december 30-án kezdõdött és
több, mint száz napig tartott. Kiemelte, hogy a nagy-
városok között Sztálingrád és Leningrád után
Budapest ostroma tartott a legtovább a második vi-
lágháborúban. Az altábornagy arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy néhány nap leforgása alatt 50 ezer ál-
dozatot követelt az ostrom.      
Nagy Gábor Tamás polgármester megemlékezésé-

ben azt hangsúlyozta, hogy a kitörés napján egyszer-
re emlékezünk Buda ostromának hõsi halottaira, a
kitörésben elesett katonákra és a harcok polgári ál-
dozataira. - Egyszerre állunk a hõsök képzeletbeli sír-

jánál – akik tudták, ismerték és vállalták a halált –
és az áldozatokénál – akik vétlenül szenvedték el a
háború borzalmait – hívta fel a figyelmet a polgár-
mester. Beszédében arra is emlékeztette a
Kapisztrán téren összegyûlteket, hogy a háború tra-
gédiája ma is velünk él a nemzetet sújtó vereségérzet-
ben és demográfiai állapotunkban. – Az ostrom
nyomai nem csupán a köztereinkrõl nem tûntek
még el, de a lelkünkben is ott vannak – emelte ki. –
Az emlékezéssel ragadjuk meg az alkalmat arra is,
hogy szembenézzünk a múlt és a jelen tragédiáival,
elgondolkozzunk, és erõt merítsünk– zárta megem-
lékezõ gondolatait Nagy Gábor Tamás. 

A megemlékezõ beszédek után a Budavári Ön-
kormányzat nevében Nagy Gábor Tamás helyezte
el a kegyelet virágait a Magdolna torony oldalán lé-
võ emléktáblánál.  

Az emléktáblát 2005. február 12-én a budapesti
küzdelemben hõsi halált halt katonák emlékére állít-
tatta a Budavári Önkormányzat és a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézete és Múzeuma. 

Megemlékezés Budapest ostromának évfordulóján

Olvasóink írták

Az Esztergomi bástya és az Országos
Levéltár romjai (Pfannl Egon rajza)

A Helyõrségi templom és a Kapisztrán
szobor (Pfannl Egon rajza)

A Budavári Önkormányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás polgármester rótta le kegyeletét a Buda ostromában elesett
katonák emléktáblájánál
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A bûncselekmények, különösen a betörések, autólo-
pások, gépjármûfeltörések megelõzése, meghiúsítá-
sa érdekében a polgárõrséggel közremûködve a hét
minden napján visszatérõ bûnügyi és közrendvédelmi
akciókat tart a kerületi kapitányság. A fokozott járõr-
tevékenységnek köszönhetõen az elmúlt két hétben
több körözött személyt sikerült elfogni. Folyamatosan
zajlanak a közlekedésbiztonsági akciók is, az ittas ve-
zetõket érintõ zéró tolerancia meghirdetése óta há-
rom autós jogosítványát kellett a helyszínen bevonni
– tájékoztatta lapunkat dr. Kesztyûs Rudolf ezredes,
kapitányságvezetõ. 

Ezúttal nem történt trükkös lopás, a fokozott járõr-
tevékenységnek hála, csökkent az autólopások szá-
ma és a besurranó tolvajok is elkerülték a kerületet.
Amióta a GPS-ekre szakosodott bûnözõk a kerületi
rendõrök vendégszeretetét élvezik, a gépjármû fel-
törések is visszaszorultak. 

Forgalmi változások várhatóak
A kerület több pontján okoznak állandó problémát
azok az „élelmes” autósok, akik a tiltó táblák hiányát
kihasználva szabadon parkolnak a keresztezõdések
közelében vagy éppen forgalmi sávokon. Ennek meg-
szûntetése érdekében hamarosan a Dózsa tér, a
Szarvas tér és az Apród utca környékén több helyen
megállni tilos táblákat helyeznek el. Az új forgalmi
rend betartását a rendõrség szigorúan ellenõrizni
fogja.

Tolvajokat fogtak
Az egyik kerületi mélygarázst nézte ki magának az a
két tolvaj, akiket a biztonsági õr segítségével sikerült
elfognia a kapitányság járõrének. A tolvajok észrevét-
lenül lejutottak a parkolóba, azonban a mozgásérzé-
kelõk miatt folyamatosan világító lámpák elárulták
õket. A biztonsági õrnek feltûnt, hogy az egyik parko-
ló szinten percek óta nem kapcsol le a világítás, ezért
ellenõrzõ útra indult. Leérve a -2 szintre, észrevette
az autók között ólálkodó ismeretlen férfiakat és rög-
tön értesítette a rendõrséget. A kapitányság járõre
néhány perc alatt a helyszínre ért, ahol sikerült tetten
érni az elkövetõket. Feltehetõen a két jómadár továb-
bi bûncselekményekkel is meggyanúsítható, a nyo-
mozás során feltárt adatok szerint több autó, pince és
tároló helyiség feltörése szárad a lelkükön.

Az eset kapcsán dr. Kesztyûs Rudolf felhívja a la-
kosság figyelmét, hogy amennyiben bûncselekmény
szemtanúi lesznek, azonnal hívják a rendõrséget az
ééjjjjeell--nnaappppaall  eelléérrhheettõõ  445577--55661122  tteelleeffoonnsszzáámmoonn..
Minél hamarabb bejelentést tesznek, a rendõrségnek
annál nagyobb esélye van a bûnösök elfogására.

Rablókat keresnek
Két ízben követtek el fiatalkorúak sérelmére rablást
az utóbbi hetekben a Hattyú ház környékén. Elõször
január 31-én este nyolc óra körül egy fiatal fiút szólí-
tott meg két húsz év körüli férfi, majd egyikük egy ta-
pétavágó késsel megfenyegette és felszólította érté-
kei átadásra. A gyermekkorú áldozat ijedtében átad-
ta nagy értékû mobiltelefonját, miközben az egyik tá-
madó még a ruháját is átvizsgálta. A kést használó
rabló 17-20 év körüli, 170 -175 cm magas, hosszúkás
arcú, fehér de szoláriumozott bõrû, az elkövetéskor
felirattal és körbefutó szürke csíkkal díszített, vajszí-
nû kötött sapkát és piros kabátot viselt. Társa 20-22
éves, 180-185 cm magas, fehér bõrû, pufis fehér szí-
nû, prémes kapucnis „Rapper” kabátot viselõ férfi.

Néhány nappal késõbb február 8-án, délután öt
órakor hasonló körülmények között raboltak ki egy
háromtagú fiatalokból álló társaságot. Ezúttal a tá-
madók is hárman voltak, ketten közülük a nagyobb
nyomaték kedvéért késsel fenyegették meg tizen-
éves áldozataikat, akik átadták telefonjaikat és a ná-
luk lévõ készpénzt. Bûnüket tetézve a rablók a társa-
ság lány tagját helyben is hagyták, mert túl vehemen-
sen próbálta megvédeni értékeit. A sértettek leírása
szerint mindhárom elkövetõ 20-25 év körüli, egyikük
160-165 cm magas vékony testalkatú, beesett arcú,
feltûnõen fehérbõrû, sötét gombszemû férfi, aki feke-
te pufi kabátot, sötétkék suhogó melegítõt hordott.
Késsel fenyegetõzõ társai erõsebb testalkatúak, egyi-
kük 190 cm magas, fehér bõrû, rövid szõkésbarna ha-
jú, különös ismertetõjele, hogy két szemfoga elé fogak
vannak benõve, jobb fülében pontszerû fülbevalót vi-
sel. Ruházata vajszínû kabát, sötét pulóver, sötét su-
hogó melegítõ napdrág és fehér sportcipõ. A harma-
dik rabló 170 cm magas, erõs kiállású, rövid hajú, kre-
ol bõrû, alsó ajkában golyó alakú pearcing-et hord.
Rajta is sötét suhogó melegítõ és sötétszürke kapuc-
nis felsõ volt. 

Az eddigi adatok alapján feltételezhetõ, hogy a tá-
madók azonos bûnözõi körbõl kerülnek ki. Áldozatai-
kat a Mammut, a Széna téri Shell kút, illetve a Moszkva
tér környékén szemelik ki, majd egy kevésbé forgal-
mas útszakaszon rájuk támadnak. A rablássorozat a
szomszédos kerületeket is érinti, a minél gyorsabb fel-
derítés érdekében az elsõ kerületi kapitányság Király
Richárd bûnügyi osztályvezetõ irányításával nyomo-
zócsoportot hozott létre. A rendõrség arra kéri a lakos-
ságot, ha útjuk az említett területrõl indulva a Vároldal
csendesebb utcáin keresztül vezet, mindig fokozottan
figyeljenek a mögöttük haladókra. Ha valaki úgy érzi,
hogy követik, minél hamarabb, ha kell akár futva jus-
son ki egy forgalmasabb útszakaszra.

Kék hírek
Megnyílt a kerületben az elsõ Gekko: az országos
játszóház-hálózat új, krisztinavárosi tagja, ahogy
a csoport többi egysége, a gyerekek képességfejlesz-
tését tekinti elsõrendû feladatának. A Várfok ut-
cai intézmény 0-14 éves korig várja az egészséges
és a speciális nevelési igényû gyermekeket.

Gyermekeink boldogsága képességeikben rejlik –
hangsúlyozta a képességfejlesztés jelentõsége kap-
csán Pap Tímea fejlesztõpedagógus, aki a Várfok
utca 12. szám alatt újonnan nyílt Gekko játszóház
munkáját egy ünnepség keretében mutatta be az
érdeklõdõk elõtt. Az intézmény munkatársa jelez-
te: szakmai szempontból a korai fejlesztésnek nem
létezik alsó korhatára, hiszen számos funkcióterü-

let fejlõdése már az anyaméhben megkezdõdik. Az
alapvetõ képességek az agyi érési folyamatok lezá-
rulásáig, a születéstõl hét éves korig fejleszthetõek
rendkívül hatékonyan, de 7-14 éves korban is, ami-
kor még tart az idegsejtek vándorlása, a képzett
szakemberek képesek korrigálni a kisgyermekkor
alatt hibásan rögzült automatizmusokat.

A játszóház munkatársa elmondta: náluk mik-
rocsoportokban zajlik a fejlesztés, a sérült gyere-
keket is a normál csoportba integrálják. A Gekko
egyik legnagyobb újítása, hogy azokat a különle-
ges módszereket, melyeket a gyógypedagógia-tu-

domány a sérültek fejlesztésére kidolgozott, az
egészséges gyerekeknél is alkalmazzák, a tapaszta-
lat ugyanis az, hogy ezekkel az eszközökkel õk is
gyorsabban érhetnek el eredményeket.

Mint megtudhattuk: a foglalkozásokat min-
den esetben egy állapotfelmérés elõzi meg, me-
lyek keretében feltérképezik, hogyan teljesít a
gyermek az életkorához képest az egyes funkcióte-
rületeken. Az állapotfelmérést segíti egy számító-
gépes program, amit a Gekko a Magyar
Tudományos Akadémia szakembereivel együtt-
mûködésben hozott létre.

A foglalkozások életkoronként különbözõek,
de minden életkorban nagy hangsúlyt kap a moz-
gás, a szociális érettség, a beszéd, valamint a meg-

ismerõ funkció fejlesztése.
Ezeken kívül nem marad el az
egyes részképességek (térbeli tájé-
kozódás, vizuális feldolgozás,
hangfelismerés, stb.) erõsítése
sem. A Gekkoban minden funk-
cióterület fejlesztésére található
valamilyen játékszer – ilyen ko-
moly, kiváló minõségû játékpark
egyetlen más intézményben sem
áll a gyermekek rendelkezésére.
Az új intézmény átadási ünnepsé-
gén Bajuszné dr. Molnár Katalin
tulajdonos elmesélte: õ akkor ta-
lálkozott elõször a Gekko módsze-
reivel, amikor az unokáját hét hó-
napos korában – születéskori

problémák miatt – a játszóházba vitték. Miután a
család meggyõzõdött arról, hogy az itt alkalma-
zott képességfejlesztõ technikák számos problé-
mára megoldást nyújtanak, elhatározták: önálló
vállalkozásként, a Gekko-hálózathoz csatlakozva
létrehoznak egy játszóházat az I. kerületben. A tu-
lajdonos kiemelte: szolgáltatásaik magas színvo-
nalát egy szigorú minõségbiztosítási rendszer ga-
rantálja – ennek részeként a Gekko-központ spe-
ciális szakmai felkészítést biztosít diplomás fej-
lesztõ pedagógusaiknak, s rendszeresen ellenõrzi
tevékenységüket. -d-

Gekko a Krisztinavárosban

Aprócska vegyesbolt nyílt nemrég
a Várban az Úri utca 26. szám alatt.
A tulajdonos Boros Gábor úgy ala-
kította ki az üzlet kínálatát, hogy a
péksüteménytõl kezdve a zöldsé-
gen át az üdítõig minden megtalál-
ható legyen ami egy háztartásban
kell. Nem csoda, hogy a környéken
lakók hamar felfedezték az Úri-bol-
tocskát, ahol persze nem csak az
urakat, hanem minden vásárlót szí-
vesen látnak.  

Úri-boltocska

Három helyi intézmény együttmûködési prog-
ramot dolgozott ki és valósított meg az alkohol-
probléma hatékonyabb kezelése érdekében az
Országos Addiktológiai Intézet pályázati támo-
gatásával. A tapasztalatokról egy konferencia ke-
retében számoltak be az I. kerületi szakemberek.

Az Országos Addiktológiai Intézet másfél évvel
ezelõtt hirdetett pályázatot „Helyi együttmûkö-
dés az alkohol-probléma kezelésében” címmel,
azzal a céllal, hogy az alkohol-betegség és a túlzott
alkohol-fogyasztás következményeinek kezelésé-
re hivatott intézmények, szervezetek mûködése
váljon hatékonyabbá. Olyan, legalább egy évre ki-
terjedõ programokat kívántak támogatni, me-
lyek elõsegítik az alkohol-betegek és problémás
ivók, valamint rászoruló családtagjaik célzottabb
ellátását, illetve a korai kezelésbe vételüket. 

A pályázaton közösen indult a Budavári Ön-
kormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szol-
gáltatási Központja, a Szent János Kórház Támasz
Gondozója, valamint a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Pszichoszociális Szolgálata, melyek
együtt 3,6 millió forintot nyertek el a 2007. évi te-
vékenységükhöz. Az együttmûködés hátterérõl az
érintett intézményvezetõk (dr. Buda Béla –
Országos Addiktológiai Intézet, Madár Csaba –
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ,
Frankó András – Pszichoszociális Szolgálat, dr.
Csikós Pál – Támasz Gondozó), míg a szakmai
eredményekrõl a támogatott foglalkozások koor-
dinátorai számoltak be egy közös rendezésû kon-
ferencián.

Mazács Zsuzsanna Zsoa, a Máltai Szeretet-
szolgálat Pszichoszociális Szolgálata, a Fogadó
munkatársaként az általa vezetett Hozzátartozói
Csoport tevékenységét mutatta be az érdeklõ-
dõknek. Mint mondta: ebbe a csoportba azok
mennek el, akik ki akarnak lépni az alkohol-
problémával terhelt család zárt közegébõl és
mernek beszélni gondjaikról. Õk, amikor betér-
nek a Fogadóba, mindenekelõtt bizalmat kap-
nak; itt senki sem hibáztatja õket a kialakult
helyzet miatt. A terapeuta elmesélt egy érdekes
történetet arról, hogy egy fiú és apja külön-kü-
lön, egymás látogatásáról nem tudva mentek el
a Hozzátartozói Csoportba, ahol beszéltek az
anya, illetve feleség alkoholizmusáról. Rövi-
desen aztán az asszony megtudta, hogy a férje,
sõt, a fia is szakemberhez fordult a problémája
miatt – húsz év halogatás után ez adta meg neki
a kellõ lökést ahhoz, hogy végre komolyan szem-
benézzen a betegségével.

Kaplonyi Csilla, a Fogadó relaxációs foglalko-
zásokat tartó pszichopedagógusa arról szólt, ho-
gyan segítenek feldolgozni a gyerekeknek a szü-
lõk alkoholizmusa miatt megélt konfliktusokat.

A szakember jelezte: az alkoholproblémával súj-
tott családokban a feszültség alapjáraton is ma-
gas, a nyugalom a legváratlanabb helyzetekben
is felborulhat. Emiatt a gyerekek állandó bi-
zonytalanságban élnek, s õk is õrlõdnek a szü-
lõk problémáin. Az ilyen családi légkör komoly
kihívások elé állítja testi, lelki fejlõdésüket – saj-
nos emiatt megnõ annak a veszélye, hogy ké-
sõbb maguk is szenvedélybeteggé válnak. A pszi-
chopedagógus elmondta, hogy a Gyermek-
csoportban a stressz-helyzeteket az érzések, gon-
dolatok kifejezésével segítenek feldolgozni.
Ehhez eszközként alkalmazzák a különbözõ re-
laxációs, illetve nyelvi és ügyességi játokat, vala-
mint a rajzolásos alkotótevékenységet. Kap-
lonyi Csilla munkájának korlátjaként említette,
hogy a szülõk problémáját a gyerekeken keresz-
tül nehezen lehet megoldani.

A Szociális és Gyermekjóléti Központ öt-tíz fõs
Depresszió Klubjába járók nagyjából fele-fele
arányban pszichiátriai, illetve alkohol-betegek –
tudtuk meg a klubvezetõtõl, Lázár Nórától. A
csoportvezetõ szakember közölte: a csoport negy-
ven-ötven éves tagjai számára, akik általában
egyedül vagy szülõkkel élnek, azt a célt kell kitûz-
ni, hogy lépjenek ki az izoláltságból, tudják kont-
rollálni a saját életüket. Ha ugyanis ez sikerül, az
alkoholproblémával is könnyebben meg tudnak
birkózni. A klub vezetõje eredményként hozta
fel, hogy ittasan ma már senki sem megy el a fog-
lalkozásaikra, belátták ugyanis, hogy ilyen álla-
potban nem tudnak elõrelépni. Sikerként emlí-
tette azt is, hogy a csoport tagjai, akik beszûkült ál-
lapotuk miatt kezdetben egyáltalán nem figyeltek
egymásra, fokozatosan megtanultak egymáshoz
viszonyulni. Ma már ott tartanak, hogy a kéthe-
tenkénti foglalkozásokon túl is keresik egymás
társaságát – s nem a közös alkoholfogyasztás, ha-
nem egyszerûen a közösségi lét élménye miatt.
Ahogy Lázár Nóra fogalmazott: minden problé-
ma kimondható; ha ez az alkohol-betegeknél is
megtörténik, akkor sikerült megtenni az elsõ lé-
pést a gyógyulás felé. -d-

Az alkoholprobléma kimondható

kimondhato.hu: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Fogadója ezen a webcímen tette közzé az alkohol-
problémával összefüggõ leggyakoribb kérdéseket és
válaszokat. Az alkoholbetegek és hozzátartozóik a
kérdéseiket maguk is feltehetik a szakembereknek
nyilvánosan az oldalról elérhetõ fórum keretei közt,
vagy privát jelleggel, a segits@kimondhato.hu cím-
re e-mailt küldve. A Fogadó szakemberei továbbra
is várják az érintettek jelentkezését személyesen
vagy telefonon a megszokott elérhetõségeken: I.,
Csap u. 2. (tel.: 355-0337), XII., Márvány u. 42.
(tel.: 201-1045).

Éppen egy évtizede, hogy egy londoni székhelyû
civil szervezet vezetõje Magyarországon segítséget
nyújtott az idõs korosztályt felkaroló DélUtán
alapítvány létrejöttéhez. Azóta este 6 és 9 óra kö-
zött mindennap égnek a telefonok, és önkéntesek
tucatjai váltják egymást a készülékeknél, hogy tá-
maszt nyújtsanak a magányos, vagy gondokkal
küszködõ idõsek számára. Az országos tevékeny-
séget ellátó alapítvány a Várnegyedbõl is fogad
hívásokat. 

A rendszerváltás után már számos társadalmi
csoport - például a bántalmazott nõk, rákos bete-
gek, hajléktalanok, fiatalok, drogfogyasztók stb. -
ügyét felkarolta egy-egy alapítvány, de az idõsek
speciális problémáival egyetlen szervezet sem fog-
lalkozott. A nyugdíjasok hol erre, hol arra az in-
gyenes számra telefonálgattak, azt igényelve, hogy
a vonal másik végén õket is meghallgassa valaki.
Közel tíz év telt el, mire külföldi anyagi segítséggel
megalakulhatott az idõs emberek ingyenesen hív-
ható lelki segélyszolgálata, a DélUtán. (Carl
Gustav Jung volt, aki az öregkort egy metaforával
„az élet délutánjának” nevezte.)

Az alapítvány eleinte idõs arcokkal reklámozta
szolgáltatását a plakátokon,  késõbb azonban ki-
derült, hogy a leggyakrabban felvetett gondok
már a néhány generációval fiatalabb, azaz a kö-
zépkorú telefonálóknál is jelentkeznek.
Mindennapos eset, hogy a hívó feleslegesnek érzi
magát, nincs kihez szólnia, átértékelõdött a csa-
ládban való szerepe. A 45 éven felülieknél ehhez
hasonló probléma, hogy valaki egyedül marad,

mert felnõttek a gyerekei, és esetleg elvesztette a
munkáját. 

A hívásokat képzett önkéntesek fogadják, akik
esténként húsz perc erejéig beszélgetnek a jelent-
kezõkkel. Krízishelyzetben természetesen senkit
sem utasítanak el. Akadnak vissza-visszatérõ hí-
vók, számukra nyitott a lehetõség arra, hogy
problémáikat mindig ugyanazzal a személlyel
oszthassák meg. Az évek során újra és újra felbuk-
kantak az idõskorral kapcsolatos, speciális téma-
körök, ezért a DélUtán az igényeknek megfelelõ-
en, kéthetente szerdán orvosi, minden hónap el-
sõ és harmadik csütörtökén ingyenes jogi és be-
tegjogi tanácsadással bõvítette szolgáltatásait. Egy
évvel ezelõtt újabb feladatot is vállalva, Mediációs
Irodát nyitottak, ahol az erre kiképzett önkénte-
sek a hozzájuk forduló idõs emberek és környeze-
tük valós vagy vélt konfliktusaira mindkét féllel
egyeztetve igyekeznek megkeresni a konszenzus-
teremtõ megoldást, és segítenek felderíteni a
múlt sérelmei helyett a jövõ lehetõségeit. 

Az alapítvány önkéntesei között pedagógust,
könyvtárost vagy lelkészt épp úgy találunk, mint
pszichológust, grafikust vagy ingatlanértékesítõt.
Ahogyan korábban õk, úgy az utánpótlás is csak
komoly képzés és hospitálás után állhat munká-
ba. A telefonálók többsége veszteségrõl, gyászfel-
dolgozásról osztja meg gondolatait, ami az ön-
kénteseket is idõrõl idõre megterheli. Az alapít-
vány kuratóriuma gondosan ügyel munkatársai-
nak regenerálódására.      

A DélUtán alapítvány - amely 2006-ban elnyer-
te „Az év civil szervezete” kitüntetést - a hét min-
den napján 18-tól 21 óráig, bejelentkezés nélkül
várja a közép- és idõskorúak hívását a 06-80-200-
866-os telefonszámon. r.a.

Lelki segély az éteren át



IInnggaattllaann

HHIILLLL--EESSTTAATTEE  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA  
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkeerree--
ssüünnkk  iiggéénnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéétteellrree  ffii--
zzeettõõkkééppeess  üüggyyffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,
GGyyoorrss  ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS..  ÜÜggyyffééllffooggaaddááss  eeggyyeezztteetteetttt  iiddõõ--
ppoonnttbbaann..  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..aammaaddeexx..hhuu..

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

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWÁÁggnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ
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

KKiiaaddóó  januártól Vároldalban 50 m2-es, szép, új építé-
sû tetõtéri lakás, Lépcsõ utcában, Internet-hozzáférés-
sel. Gyönyörû panoráma, csendes helyen. Lift nincs.
Bérleti díj: 100.000,- Ft + rezsi. Ingatlanirodák mellõz-
zenek. Tel.: 201-2107; 06-70-361-2576.

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

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

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

II..  BBuuddaaii  Várban 80 m2-es, 2 szobás önkormányzati belsõ
kert felé nyíló felújított lakás örökbérleti joga elcserélhetõ.
Csereirányár 32 Mio Ft vagy Váron belül kisebb öröklakásra
cserélhetõ. Tel.: 3560-438; 06-30-2307-037.

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

NNaapphheeggyy utcában 34 négyzetméteres, elsõ emeleti,
kertre nézõ csendes lakás eladó. Irányár: 13,9 M. Ft. Ér-
deklõdni: 06-70-556-2949.

II..  LLoovvaass úton eladó 65 m2-es nagyteraszos és 120 m2-es
nagypolgári luxuslakás, gyönyörûen rekonstruált század-
fordulós villaépületben. Tel.: 06-30-567-3003, www.in-
gatlan.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. Ér-
deklõdni: 06-70-556-2949.

EEllccsseerrééllnnéénnkk (vagy eladnánk és vennénk) Donáti utcai
100 m2-es panorámás, világos, garázsos luxus öröklaká-
sunkat kisebb öröklakásra a Várban. Tel.: 212-7675; 06-
30-656-0561.

SSaajjáátt részre lakást vennék az I. kerületben 50-70 m2-
között. Tel.: 06-20-9252-091.

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

II..  kkeerrüülleettii  iinnggaattllaanniirrooddaa folyamatosan keres eladó ingat-
lanokat. Tel.: 06-20-342-1805.

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

II..  BBuuddaaii  Vár alatt a Szabó Ilonka utcában kertes, modern
épületben lévõ 52 m2-es, 1,5 szobás, összkomfortos lakás
bútorozva vagy – igény szerint üresen is – bérbeadó. A la-
káshoz – igény szerint – teremgarázshely is bérelhetõ.
Bérleti díj: 80.000,- Ft/hó. Wágner Iroda Tel.: 212-1261;
06-30-964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!    XII. Budán a Sávbhegyen, nettó 120
m2-es kertes, modern, erkélyes, 4 szobás, teraszos kialakí-
tású, világos, csendes önálló sorházi lakás + 18 m2 terasz-
szal + 13 m2 garázzsal, gépkocsi beállóval eladó. A kerti
szinten önálló garzonlakás található. Irányár: 69,9 Mio Ft. 
Wágner Iroda Tel.: 212-1261; 06-30-964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu

II..  KKrriisszzttiinnaa körúton – a Vérmezõ közelében – klaszsikus
polgári épületben lévõ 144 m2-es, 3,5 szoba hallos, 2 erké-
lyes, egyedi gázfûtéses öröklakás eladó, mely 2 generáci-
ónak, irodának vagy rendelõnek is kiválóan alkalmas.
Irányár: 39,9 Mio Ft. Wágner Iroda Tel.: 212-1261; 06-30-
964-7065, e-mail: wagnera1@chello.huI

II..  BBuuddaaii  Várban – reprezentatív, felújított épületben, I.
emelti közvetlenül a tetõszint alatt lévõ (elvi tetõtér bõví-
tési lehetõséggel) 114 m2-es elegáns, nagypolgári, 2,5
szoba hallos cirkófûtéses, jó állapotú, napfényes lakás
örökbérleti joga átadó. A nappali közel 50 m2-es elegáns
szalonjellegû. Csereérték irányár: 39 Mio Ft. Wágner
Iroda Tel.: 212-1261; 06-30-964-7065, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu

IIII..  RRóózzssaaddoommbb tetején – a Vérhalom tér közelében – 9
lakásos, karbantartott, kertes társasházban lévõ, II. eme-
leti, panorámás 64 m2-es, világos, csendes, 2,5 szobás, jó
állapotú, cirkófûtéses öröklakás + 6 m2-es erkéllyel, pincé-

vel. A lakáshoz 15 m2-es garázs is vásárolható + 3 Mio Ft
összegért. Irányár 33,5 Mio Ft. Wágner Iroda Tel.: 212-
1261; 06-30-964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn – a Naphegy alján – karbantartott épületben
lévõ II. emeleti, 3 éve teljeskörûen felújított 74 m2-es, nap-
fényes, nagypolgári belméretû 2,5 szobás, erkélyes lakás
örökbérleti joga átadó. Csereérték irányár: 15,9 Mio Ft
vagy csere I.-XII. kerületi 60 m2 körüli, 1,5-2 szobás, egye-
di fûtésû öröklakás. Wágner Iroda Tel.: 212-1261; 06-30-
964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii  Vár közelében a Bécsi kapunál – jó állapotú szá-
zadfordulós, hívóliftes társasházban lévõ 101 m2-es remek
alaprajzi elosztású, csendes, világos, jó állapotú, polgári
belméretû 3,5 szobás, cirkófûtéses öröklakás eladó.
Irányár: 37,5 Mio Ft. Wágner Iroda Tel.: 212-1261; 06-30-
964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn  – a Vérmezõvel szemben – bauhaus-épület-
ben lévõ, belsõ kert felé is nyíló, remek alaprajzi elosztású,
105 m2-es, tágas, napfényes, 3 szoba+hall+személyzeti
szobás, felújított összkomfortos öröklakás 2 tárolóval.
Irányár: 29,5 Mio Ft. Wágner Iroda Tel.: 212-1261; 06-30-
964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii  Várban – panorámás részen – egyedi hangula-
tú, önálló kerttel kialakított, csendes, napfényes, klasszi-
kus belsõ kialakítású 56 m2-es, 1 nappali+1 háló-
szoba+hallos, cirkófûtéses, nagy teraszos (+ 10 m2) lakás
örökbérleti joga átadó. A lakáshoz önálló pince is tartozik.
A lakás a padlástér felé (+56 m2) elviekben bõvíthetõ.
Csereérték irányár: 38,9 Mio Ft. Wágner Iroda Tel.: 212-
1261; 06-30-964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu

XXIIII..  BBuuddáánn  a Németvölgyi úton, csendes mellékutca
felé nyíló, kertes 9 lakásos villaépületben lévõ 41 m2-es
1 szoba+hálós, kert felé nyíló, jó állapotú alagsori örökla-
kás kerthasználattal eladó. Irányár: 12,9 Mio Ft. Wágner
Iroda Tel.: 212-1261; 06-30-964-7065, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu

II..  BBuuddaaii  Vár közvetlen szomszédságában a Lovas úton –
hangulatos mûemléki környezetben – világos, csendes, 67
m2-es, 1,5 szobás, modern, egyedi kialakítású, frissen fel-
újított, igényesen bútorozott cirkófûtéses lakás kiadó.
Bérleti díj: 120.000,- Ft/hó. Wágner Iroda Tel.: 212-1261;
06-30-964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn – a Budai Vár vonzáskörzetében a Hunyadi
János úton – karbantartott épületben lévõ, 94 m2-es, 2,5
szobás, 1 éve teljeskörûen felújított, egyedi gázfûtéses,
bútorozatlan lakás kiadó. A lakás irodának, rendelõnek
vagy üzletnek is kiválóan alkalmas. Bérleti díj: 95.000,-
Ft/hó + adó. Wágner Iroda Tel.: 212-1261; 06-30-964-
7065, e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn a Duna-parton századfordulós épületben lévõ a
Duna-part felé nyíló, teljes felújításra szoruló 39 m2-es, 1
szoba hallos alagsori öröklakás. A lakás bejárata a lépcsõ-
házból nyílik, azonban utcai fekvése miatt irodának, rende-
lõnek is kiváló. Irányár: 8,5 Mio Ft. Wágner Iroda Tel.: 212-
1261; 06-30-964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu

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

PPaannooppttiikkuumm  kkiiáállllííttááss  ccéélljjáábbóóll  ffoorrggaallmmaass  hheellyyeenn  hheellyyii--
ssééggeett  bbéérreellnnéékk  mmiinn..  8800  mm22--tt..  ppiinnccee  iiss  mmeeggffeelleell..  TTeell..::
0066--3300--222277--22227722..

Állás

II..  kkeerrüülleettii cukrászdába önállóan dolgozó cukrászt (lehet
kezdõ is) keresek. Tel.: 06-20-561-1014.

SSzzoollggáállttaattááss

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

vviillllaannyysszzeerreelléésseekk,,  DDUUGGUULLÁÁSSEELLHHÁÁRRÍÍTTÁÁSS,,  00--2244  óórráá--
iigg  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--ggyyeerr--
mmeekkffooddrráásszzaatt,,  kkoozzmmeettiikkaa,,  mmaanniikkûûrr--ppeeddiikkûûrr--mmûûkköö--
rröömm..  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 ügyinté-
zéssel. 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 felújítá-
sig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06-20-9344-
664; 246-9021. Elmü által minõsített vállalkozás.

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!!  AAddóótteerrvveezzééss,,
kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,  hhaavvii  lliissttáákk  kkéésszzííttééssee,,
nnaapprraakkéésszz  üüggyyffééllkkaappccssoollaatt..  TTeell..::  220022--11116655;;  221144--
44995599;;  0066--2200--882233--00220077..  

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

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviselete. www.kozoskepviselo.
co.hu Tel.: 06-20-946-8461; 319-4401 Tarnai 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 végzett-
séggel, garanciával! (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende,
Vestel, Schneider, DUAL). Tel.: 06-20-471-8871.

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

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,
nnyyaakkii--  ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaattáá--
ssaa,,  ttaallppmmaasssszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszz--
oollddóó  hhaattáássssaall,,  ookklleevveelleess  ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..  TTeell..::  0066--
3300--228833--33331144..  

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 mate-
matikából, fizikából, kémiából, nyelvekbõl, több évtizedes
referenciával. Tel.: 06-20-934-4456; 250-2003.

KKuubbaaii  SSaallssaa indul március 1-én 18 órakor a Budavári
Mûvelõdési Házban I. ker. Bem rkp. 6. Az elsõ óra ingyenes!
Tel.: 06-20-480-2093 www.bem6.hu

TTaannííttóónnõõ alsós gyermekeknek rendszeres korrepetálá-
sát vállalja angolból is. Tel.: 06-30-452-7451.

TTáárrssaassttáánncc  tanfolyam indul március 1-én 17 órakor a
Budavári Mûvelõdési Házban I. ker. Bem rkp. 6. Az elsõ óra
ingyenes! Tel.: 06-20-480-2093  www.bem6.hu

AAddááss--vvéétteell

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  kköönnyyvveekkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rrééggii
kkééppeessllaappookkaatt,,  vviittrriinnttáárrggyyaakkaatt  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt..
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  kköönnyy--
vveekkeett,,  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rrééggii  ttéérrkkééppeekkeett,,  mmeettsszzeetteekkeett,,
kkéézziirraattookkaatt,,  kkééppeess  lleevveelleezzõõllaappookkaatt,,  ppllaakkááttookkaatt,,
fféénnyykkééppeekkeett,,  eeggyyéébb  ppaappíírrrrééggiissééggeekkeett..  DDííjjttaallaann  kkii--
sszzáállllááss,,  --éérrttéékkbbeeccssllééss,,  kkéésszzppéénnzzffiizzeettééss!!  TTeell..//ffaaxx::
221122--88990099..  NNyyiittvvaa::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg::  1100--1188  óórrááiigg,,
sszzoommbbaattoonn::  1100--1144  óórrááiigg..  

TTaabbáánnii  kkééppeekk, régi olajfestményeken mûvész hagyaté-
kából eladók. Tel.: 06-30-290-4371.

TTeerrmmeellõõii  aakkááccmméézz,,  virágméz és dióbél eladó. Szabó
méhész I. Piroska u. 14. Tel.: 375-0845. A megrendelt
mennyiséget házhoz viszem.

AA  PPoollggáárr  GGaalléérriiaa és Aukciósház vásárol készpénzért
vagy aukcióra átvesz festményeket ezüstöt és egyéb kva-
litásos mûtárgyakat. Tel.: 267-4077; 318-6954.

Vegyes

PPsszziicchhoollóóggiiaaii tanácsadás felnõtteknek-gyerekek-
nek. Diszlexia-szûrés, képességfejlesztés, pályaválasz-
tási 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 feltételek-
kel. Tel.: 407-3629.

II..  kkeerrüülleettii  eexxkklluuzzíívv  ttáárrssaasshháázz  nnyyuuggddííjjaass  ggoonnddnnookkoott  kkee--
rreess  aazz  ééppüülleett  ééss  aa  kkeerrtt  tteelljjeess  kköörrûû  kkaarrbbaannttaarrttáássáárraa..
FFéénnyykkééppeess  öönnéélleettrraajjzzookkaatt  vváárruunnkk  aazz  aalláábbbbii  eelléérrhheettõõ--
ssééggeeiinnkkrree::  FFaaxx::  334477--11008811;;  EE--mmaaiill::  mmeettoo@@mmeettooeeppii--
ttoo..hhuu;;  PPoossttaaccíímm::  11770044  BBpp..  PPff..  117711..  

FFeelloollvvaassáásstt,, otthoni-, kávéházi társalkodást, színházlá-
togatást vállal idõs hölgyek, urak részére rádióbemondó
hölgy. Tel.: 06-20-250-5607.

OOddaaaaddnnéékk 2 db gépi perzsaszõnyeget. Tisztítandó. Tel.:
3568-861 (reggel és este).

VÁRNEGYED

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@varnegyed.t-online.hu. Nyomdai kivitelezés: Ester Press, www.esterpress.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket be-
jelenthetik 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

ÁÁllllááss

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
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

RRéésszzlleettrree  iiss!!

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

RÉGISÉGEK VÉTELE

S Z É C S I  A N I TA
M Û G Y Û J T Õ N Õ

OOkkttaattááss

LEGMAGASABB ÁRON
HHEELLYYSSZZÍÍNNII  KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZFFIIZZEETTÉÉSSSSEELL

Vásárol: koloniál és antik
bútorokat, festményt, órát,

porcelánt, ezüstöt, zongorát,
varrógépet, szõnyeget, csillárt és

mindenféle antik tárgyat
Teljes hagyatékot kiürítéssel.

Díjtalan kiszállással.
Tel.: 281-3558

Mobil: 20/986-2239
regiseg@freemail.hu

VVeeggyyeess
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E-mail: varnegyed@varnegyed.t-online.hu

Az e-mail címünk megváltozott:

varnegyed@budavar.hu

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!

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig.

„Emlékezet – Identitás – Kultúra”
Szabadegyetem
Újváry Zsuzsanna: Rablóvezér vagy reálpolitikus? –
Thököly Imre, a kuruckirály.
Március 28. péntek, 18.00

Társastánc
Társastánc és kubai salsa tanfolyam vasárnaponként a
Budavári Mûvelõdési Házban
Új tanfolyamok!!!
FFeebbrruuáárr  1177--ttõõll iinndduullóó  úújj  ttaannffoollyyaammookk::
14 órától társastánc, 15 órától kubai salsa
Február 24-én 11 órától indul az ifjúsági társastánc
tanfolyam a 15-18 éves korosztálynak a tanfolyamok
8 órásak, heti egyszer 1 óra: 6000ft/fõ.
Kedvezmények: jelentkezz mind a két tanfolyamra, és
1000ft kedvezményt kapsz mindkét tanfolyam árából.
Ha van érvényes diákigazolványod akkor csak
5000ft/fõ/tanfolyam.
Bõvebb információ: ekrisz@botafogo.hu, 20/4802093

Török Ádám és a Mini – 60/40 koncert
Április 5., 19 óra.

Tabán Emlékkiállítás és Dokumentációs
Központ
(I.ker. Döbrentei u. 9. tel.: 201-7093)
Nyitva: szerda, szombat: 14.00-18.00, péntek: elõze-
tes bejelentés alapján, vasárnap: 11.00-18.00
Állandó kiállítás: A Tabán története
Idõszaki kiállítások: Tabáni kiskocsmák, Balogh Rudolf
tabáni fotói, Hauszmann Alajos

Bartókos Táncház
Februártól minden pénteken táncház kicsiknek és na-
gyoknak, meghívott zenészek részvételével.
Elsõ alkalom: február 22. 17 óra
17-19 óráig gyermek táncház és Anna néni kézmûves
foglalkozása, 19-23 óráig felnõtt táncház
Belépõ: gyermek: 500Ft, felnõtt: 750Ft

Bartók Táncegyüttes (néptánc oktatás)
Minden hétfõn, kedden és csütörtökön.

Hétfõ: Óvodás csoport: 16.00 -16.45
Gyermek csoport: 17.00-18.30
Felnõtt együttesek: 18.30-21.30
Kedd: Utánpótlás csoport: 18.30-21.30
Csütörtök: Óvodás csoport: 16.00 -16.45
Gyermek csoport: 17.00-18.30
Felnõtt együttesek: 18.45-21.45

Babamuzsika 
Énekes-zenés foglalkozások 6 hónapostól 3 éves korú
gyermekek és szüleik részére
Minden csütörtökön 10 órától
600 Ft/Alkalom, az elsõ alkalom ingyenes, 10 alkalmas
bérlet ára 5000Ft

Budavári Mozgássérült Szervezet
Klubnap: március 11. kedd 14 óra
Akadálymentesített környezet!

Ferenczy István Vizuális Mûhely 
Foglalkozások: hétfõtõl péntekig 17.30-20.30 óráig
Tandíj: napijegy: 1500Ft 

egy hét: 5000 Ft
két hét: 8000 Ft
egy hónap: 12.000 Ft

Tanárok: Kopasz Tamás képzõmûvész, 
Elekes Károly képzõmûvész
Helyszín: Bp. I. ker. Fõ utca. 3.
Telefon: 201 0324, a foglalkozás ideje alatt: 212 9239

Hatha jóga tanfolyam
Minden hétfõn 19.00-21.00 haladóknak
Szerdán 19.00-tól kezdõknek
Részvételi díj: 4000Ft/hó, az elsõ alkalom ingyenes

Regejáró Misztrál Mûvészeti Klub, Buda
2008. március 29. 19.00 óra (kivételesen) SZOMBAT!!! 
vendég: Túlpart együttes. Jegyár: 750Ft

Idõsek Akadémiája - Szeretet Klub
Minden hétfõn 9.00-13.00
Klubvezetõ: Tinka Árpád

Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület
Chemolimpex Nyugdíjas Csoportja
március 27. csütörtök 14 óra klubnap
Klubvezetõ: Cser Jánosné

Tabán Mozi - Budavári Filmklub
március 7. péntek 18 óra: Amerikai gengszter
március 11. péntek 16 óra: Az utolsó óra
március 22. szombat 15 óra: Macskafogó 2.
március 28. péntek 16 óra: Asterix az olimpián 

Tabán Sportkör
március 13. csütörtök 17 óra: Horvátország II. – diave-
títés, elõadó: Meisel Péter
március 27. csütörtök 17 óra: Olaszország – diavetítés,
elõadó: Meisel Péter. Klubvezetõ: Kormos Vera 

Argentin Tangó Klub
minden szerdán: 18.00-tól tanítás, utána táncház
vezeti: Götz Andrea és Szõllõsi András
www.milonga.hu

Kondicionáló torna
Kedden és csütörtökön: 15.30-16.30 és 16.30-17.30
Szerdán és pénteken: 7.30-8.30 és 8.30-9.30
Részvételi díj: 500 Ft

Vox Hungarica Nõi Kar Egyesület
Minden hétfõn és szerdán 18.00-tól

Ismeretterjesztõ elõadások
március 4. kedd 10:30 
dr. Sibalszky Zoltán: Keleti-Kárpátok
március 11. kedd 10:30 Óvári Árpád: Portugália
március 18. kedd 10:30 Nagy Lajos: Peking, ahol az
olimpiát rendezik
március 25. kedd 10:30 Benyik Béla: Turista úton a
Szász-Svájcban 

Vasutas Természetjárók Szövetsége:
Baross Gábor Turista Klub
március 6. csütörtök 14.00-16.00: fogadóóra
március 21. péntek 14.00-16.00: klubnap
Klubvezetõ: Malomhegyi Imre

Zöld Sárkány Mahjong és Társasjáték
Klub
Minden kedden 17.00-22.00
Folyamatos csatlakozási lehetõség
Várjuk családok, baráti társaságok jelentkezését.
Bõvebb információ: www.zoldsarkany.hu info@zold-
sarkany.hu. 
Klubvezetõ: Halász Pál

Gitáriskola
Információ (tanárok, képzés, érdeklõdés): www.bu-
daigitariskola.hu. A Budai Gitáriskola tanfolyamai le-
hetõséget nyújtanak mindazoknak, akik el kívánják
sajátítani a gitárjátékot és közelebbrõl szeretnék
megismerni a hangszer zenéjét. Az egyéni vagy
csoprtos órák alkalmával mindenki a számára leg-
megfelelõbb képzésben vehet részt életkorától, zenei
képességétõl függetlenül. Iskolánkban könnyû-, és
komolyzenei szekció is mûködik.

Budavári Operaegyüttes
Minden pénteken 17.00 órakor
Az operaegyüttes olyan résztvevõket vár, akik komolyan
foglalkoznak az énekléssel (opera, operett, dalirodalom).
Mûködési terület: egyéni korrepetíció, szereptanulás,
együttes éneklés, koncertek, fellépési lehetõségek.
Zenei vezetõ: Nagy Ferenc karmester

Skandináv nyelvtanfolyamok
Információ: Skandináv Ház Alapítvány www.skandi-
navhaz.hu vagy info@skandinavhaz.hu

Tanuljon skandináv nyelveket a Skandináv Ház
Alapítvány szervezésében!

s

Új kiállítások a Várfok Galériában
Várfok Terem (Várfok u. 14.) 
Szotyory László: Parkok és Felhõk - Mandala 
A kiállítás március 14-ig látogatható. 
XO Terem (Várfok u. 11.) 
El Kazovszkij: A részrehajló ítélet.  
Nyitvatartás: keddtõl-szombatig 11-18 óráig.  
Tel./fax: 213-5155, www.varfok-galeria.hu

s

Hagyományok Háza 
(I. ker., Corvin tér 8. )
TTáánncceellõõaaddáássookk
2008. március 30., 19.00 óra: Háromszék Tánc-
együttes Csávási ballada címû mûsora. 
Jegyrendelés: 225-6078; 
e-mail: jegy@hagyomanyokhaza.hu.
2008. március 14., 18 óra: Cédrus Táncegyüttes ün-
nepi elõadása.
2008. március 8., Táncház, táncoktatás, Öröm-Tánc
nap: Egész napos program magyar néptánc és mo-
dern táncmûvészeti alapokon a Mozgás-tér alkotó kö-
zösség tagjaival. Kapcsolat: Magyarné Tóth Andrea
(tel: 06-20-258-9268).

s

Rendezvények nyugdíjasoknak
Március 5-én szerdán 14 órakor nõnapi ünnepsé-
get tart a Budavári Mûvelõdési Ház földszinti ta-
nácstermében az MSZOSZ területi és nyugdíjas
szervezete. (I. ker., Bem rkp.6.) A résztvevõket
vendégül látják.
Március 19-én szerdán: Látogatás az Uránia
Csillagvizsgálóba. Találkozás a Sánc u. és Hegyalja u.
sarkánál 17.45-kor. Részvételi díj: 500 forint.
Jelentkezni lehet minden hétfõn március 17-ig délelõtt
fél 10-12 óráig. (I. ker., Krisztina tér 1. I. emelet.) 

Bem rakpart 6.
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