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Mátyásról, a Tragédiáról
és a számmisztikáról
Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója al-
kalmából jelent meg az Akadémiai Kiadónál Kriza
Ildikó A Mátyás-hagyomány évszázadai címû köte-
te, amelynek  bemutatóját a közelmúltban a Litea
Könyvesházban tartották. A könyvet Jankovics
Marcell mutatta be az érdeklõdõknek. A rendez-
vény után a Kossuth- és Prima Primissima-díjas
rajzfilmrendezõvel, kultúrtörténésszel, és nem
utolsó sorban egy könyvheti újdonság szerzõjével
beszélgettünk.

Megállíthatatlan a tabáni
négypárevezõs
Negyven esztendeje él vízivárosi otthonában olim-
piai ezüstérmes felesége oldalán Jármy Miklós. Az
egykori válogatott evezõs ma is rendszeresen vízre
száll, veteránként több világbajnoki címet szerzett.
Alapító tagja a Budavár testvérvárosában, az angli-
ai Marlow-ban megrendezett hagyományos regat-
tán szép sikereket elérõ Tabáni Hajós Egyletnek.

A Büntetõ Törvénykönyv módosítását kezdemé-
nyezte Nagy Gábor Tamás polgármester, ország-
gyûlési képviselõ annak érdekében, hogy eredmé-
nyesebben fel lehessen lépni a kárt okozó graffiti-
sekkel szemben. A Budavári Önkormányzat to-
vább folytatja a falfirka-mentesítési programját:
az Attila út után hamarosan újabb helyszíneken
teszik rendbe az összefirkált házsorokat.

Dr. Nagy Gábor Tamás sajtótájékoztatón szá-
molt be arról, hogy a Budavári Önkormányzat
átfogó programot dolgozott ki a várost elcsúfító
falfirkák visszaszorítása érdekében. A polgár-
mester jelezte: a graffiti-ellenes akcióterv elsõ pil-
lére a megelõzés, amelyre azért van szükség, hogy
ne legyen divatos jelenség a graffitizés a gyerekek
körében. A kerület iskoláiban már harmadik
éve zajlik egy bûnmegelõzési program, melynek
keretében ráirányítják a diákok figyelmét a graf-
fitik által okozott károk súlyára, illetve igyekez-
nek erõsíteni bennük a környezettudatos visel-
kedést, az épített és természeti értékek megbe-
csülésének fontosságát. Az iskolások pozitív hoz-
záállását igazolják a rendõrség tapasztalatai: nem
I. kerületi fiatalokat szoktak graffitizés közben
tetten érni.

A falfirka-ellenes harc második pillére a helyre-
állítás – mondta Nagy Gábor Tamás, hozzátéve:
ez rengeteg pénzbe kerül, s elkeserítõ, hogy ha
nagy nehezen megtisztítanak egy-egy épületet, ut-
cát a falfirkáktól, a fiatalok rövid idõn belül újra
összefújják azokat. Éppen ezért harmadik pillér-
ként érvényesíthetõ szankciókra is szükség lenne,
ezekhez azonban módosítani kellene a Büntetõ
Törvénykönyvet. A polgármester kifejtette: jelen
értelmezés szerint a graffitizés a rongálás fejezete
alá tartozik, ez azonban nem jó megoldás, a falfir-
kálás ugyanis teljesen más kategória, mint amik
most rongálás címszó alatt nevesítve vannak.
Ezért kezdeményezi országgyûlési képviselõként
azt, hogy a graffitizésnek nyissanak egy teljesen új
fejezetet a Btk.-ban, melyben meghatározzák, mi
számít falfirkálásnak, s hogyan lehet szankcionál-
ni ezt a magatartást.

A lehetséges szankciókkal kapcsolatban Nagy
Gábor Tamás elmondta: húszezer forintot meg-

haladó károkozás esetén vétségnek minõsülne a
falfirkálás, amit pénzbüntetéssel, illetve közérde-
kû munkával lehetne büntetni (elsõsorban azzal,
hogy a graffitizõnek el kellene távolítania a falak-
ról a rajzait). A kétszázezer forintot meghaladó
kártétel, illetve a kulturális örökség részét képezõ
épületek összefirkálása esetén már két évig terje-
dõ szabadságvesztéssel is lehetne büntetni az el-
követõket. Mint elhangzott, a büntethetõvé tétel
lehetõségének biztosítása nem a fenyegetettségre
fókuszál, hanem a jogalkotó a társadalomra való
veszélyeztetettséget fejezi ki az önálló törvényi
tényállás megalkotásával, egyben megteremti an-
nak lehetõségét, hogy a jelenleginél sokkal haté-
konyabb bûnüldözõi és bûnmegelõzõi tevékeny-
séggel eredményeket lehessen elérni.

A polgármester hangsúlyozta, hogy sok káros
hatása van a graffitizésnek: egy összefestett, elha-
nyagolt várost, városrészt sokkal kevesebb turis-
ta keres fel, s rosszul hat az ilyen városkép a be-
fektetõkre is – a helyreállítások pedig minden
évben több százmillió forintot emésztenek fel.
Emlékeztetett arra, hogy öt évvel ezelõtt már kez-

deményezték a többpárti egyeztetést egy graffiti
elleni akcióterv kidolgozására, a kormánypár-
tok azonban akkor nem voltak hajlandóak az
együttmûködésre. Reményét fejezte ki, hogy
most már minden döntéshozó érzi: annyira sú-
lyossá vált a helyzet, hogy mindenképpen lépése-
ket kell tenni, ki kell dolgozni egy egységes stra-
tégiát, meg kell tisztítani a fõvárost és az országot
a graffitiktõl. 

A Budavári Önkormányzat az elmúlt két hó-
napban a kerület legszennyezettebb részeit, az
Attila út vérmezõi szakaszát, illetve a Csalogány
utca I. kerületi oldalát tisztíttatta meg saját költsé-
gén: 5 millió forintból újrafestették és antigraffi-
ti-bevonattal látták el a házak falait. Nagy Gábor
Tamástól megtudhattuk: a falfirka-mentesítést
még idén folytatni kívánják a Vérmezõ túlolda-
lán, jövõre pedig a rakparti házak falait hoznák
rendbe. Szeretnék, ha a Duna-part megtisztításá-
hoz a fõváros is hozzájárulna azzal, hogy eltávolít-
ja a kõkorlátokról, támfalakról, illetve a hidak
alatti aluljárókból a temérdek falfirkát.
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Meghívó
A Budavári Önkormányzat 

idén is megrendezi a hagyományos

Nyárbúcsúztató bált
2008. augusztus 30-án 18 órától

a Czakó utcai Sportpályán
(1016 Budapest, Czakó u. 2-4.)

Tervezett program
19.00 órakor: Gyermektáncverseny

20.00 órakor: Szabó Csilla koncertje
20.45 órakor: Tombolahúzás

21.30 órakor: Hot Jazz Band koncert
23.30 órakor: Tûzijáték

Mûsorvezetõ: Kalocsai Andrea. 
A mûsorszámok között élõzene. 

A belépés ingyenes.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 

Rengeteg pénzt emészt fel a várost elcsúfító falfirkák eltávolítása 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester gratulál a kitüntetetteknek: Ruzsák Erzsébetnek és dr. Fontos Gézának

Törvénymódosítással a graffiti ellen 

Lapunk következõ száma 2008. szeptember 5-én, pénteken jelenik meg!

Új számozásokkal, meghosszabbított, illetve össze-
vont járatokkal találkozhatunk augusztus végétõl
a fõváros tömegközlekedésében. A BKV új para-
méterkönyve több olyan fejlesztést tartalmaz, me-
lyek a kerületünket is érintik.

Hónapokon át tartó huzavona után fogadta el a
fõváros a BKV új paraméterkönyvét.  Míg az év
elején ismertté vált tervezet drasztikus járatritkítá-
sokkal és 6 milliárd forintos megtakarítással szá-
molt, a most jóváhagyott, a kerületek és a civil szer-
vezetek tiltakozásai miatt újra átgondolt, konszen-
zusos változat szerint már csak 1,1 milliárd forin-
tot kell a közlekedési vállalatnak megtakarítania,
amihez két százalék körüli teljesítménycsökkentés
szükséges – a kisebb ritkításokkal párhuzamosan
azonban több fejlesztés is megvalósulhat. Egymás-
hoz igazítják a Deák téri metrócsatlakozásokat (az
utolsó szerelvények bevárják egymást), több járat
útvonalát meghosszabbítják, illetve néhányat ösz-
szekötnek az átszállásmentes utazási lehetõség biz-
tosítása érdekében. Az új menetrendek bevezeté-
sére két ütemben, augusztus 21-tõl és szeptember
6-tól kerül sor.

A kerületet érintõ egyik legfontosabb változás,
hogy a 16-os busz útvonalát meghosszabbítják, így
az a Deák tér - Dísz tér - Moszkva tér útvonalon fog
közlekedni. A mai 10-es és 110-es járatok számozá-
sa 16A-ra és 116-ra változik. A kerületet átszelõ 5-ös
busz szintén hosszabb útvonalat fog bejárni, ugyan-
is Pesten a 67V-vel és a 25-össel összevonják, így a já-
rattal Pasarétrõl egészen Rákospalotáig lehet majd

utazni. A Március 15. téren nem csak az 5-ös, ha-
nem a 8-as végállomása szûnik meg – utóbbi a 112-
eshez hasonlóan a Kálvin térig mehet tovább. 

A 78-as busz új száma a 178-as lesz, s amennyiben
együttmûködési szerzõdés születik a Kerepesi úti
bevásárlóközpont üzemeltetõjével, a járat meg-
hosszabbított útvonalon a Stadionokig közleked-
het, egy betétjárattal kiegészítve mai útvonalán,
178A jelzéssel. A 105-ös ugyanakkor a korábbi
szerzõdés megszûnése miatt nem fog a Gyöngyösi
utcától továbbmenni az angyalföldi Tescoig.               

A 60-as busz, amely eddig a Batthyány tértõl
Óbuda vasútállomásig vitte az utasokat, két járatra
válik szét: a 160-as a Batthyány tértõl Óbuda vasút-
állomás érintésével Békásmegyer központjáig köz-
lekedik, míg a 260-as végállomása a Külsõ Bécsi úti
Gábor Dénes Fõiskola lesz. A 86-os és a 39-es busz
útvonalai (amelyeket a korábbi elképzelések sze-
rint jelentõsen megkurtítottak volna) nem változ-
nak.

A villamosok közlekedésében a Szabadság híd
újranyitását követõen – a tervek szerint ez év de-
cember 20-a után – lesznek változások. A 18-as
mai vonalvezetése (Hûvösvölgy - Savoya Park)
megmarad, ugyanakkor az 56-ost a 61-essel kötik
össze, így az nem fogja a Krisztinavárost és a
Tabánt érinteni. A 41A megszûnik a hídzár felol-
dása után. A 19-es és a 41-es útvonala nem válto-
zik, viszont a Batthyány tér és a Döbrentei tér kö-
zötti szakaszon, a budai fõgyûjtõcsatorna építése
és a vágányfelújítások miatt augusztustól pótló-
buszok szállítják az utasokat.

„A szó az, ami felkelti a lélek emlékezetét” –
idézte a polgármester Hamvas Bélát a Sem-
melweis Ignác tiszteletére rendezett városházi
ünnepségen. Dr. Nagy Gábor Tamás rögtön
hozzá is tette: ma már alig van olyan részlet
Semmelweis életébõl, amirõl ne tettek volna

említést a korábbi években, mégis, kötelessé-
günk emlékezni arra a magyar orvosra, akinek
szobra nem ok nélkül áll az International Col-
lege of Surgeons chicagói palotájában a világ
tíz legnagyobb orvosának emlékmûve között.

(Folytatás a  3. oldalon) 

Semmelweis-napi elismerésekMeghosszabbított járatok

190 éve született Semmelweis Ignác: az évforduló alkalmából ünnepséggel emlékezett a Budavári
Önkormányzat az „anyák megmentõjére”. A Semmelweis-napon elismeréseket vehettek át az
egészségügyi és szociális területen kiemelkedõ munkát végzõ kerületi dolgozók.



A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
19/2008. (VI. 27.) Kt. Rendelete a Budavári Önkor-

mányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételei-

rõl szóló 4/1994. (III. 17.) Kt. Rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról.

11..§§
A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

(A lakások bérbeadásának jogcímei)
„3.§ (2) A pályázat alapján létrejött bérlet: piaci alapú, költ-

ségelvû vagy szociális bérlet. A bérbeadás jogcímét a
Tulajdonosi Bizottság határozza meg.”

22..§§
A Rendelet az alábbi címmel és ezt követõ 4.§-al egészül ki:

„A költségelven történõ bérbeadás
4.§ (1) Költségelven történõ bérbeadással kell a lakást bér-

be adni:
a.) egyedi bizottsági, illetve testületi döntés, valamint pá-

lyázat alapján,
b.) ha a bérlõ az önkormányzati lakás hasznosításával ösz-

szefüggésben jövedelemhez jut (albérletbe adás),
c.) ha több önkormányzati lakás bérleti (bérlõtársi) jogával

rendelkezik,
d.) megüresedett társbérleti lakrész esetén a visszamaradt

társbérlõnek.
(2) A költségelvû bérbeadásnál a bérlõ jövedelmi és vagyo-

ni körülményeit nem kell vizsgálni.
(3) A bérlõnek a lakbér mellett a bérbeadó által biztosított

külön szolgáltatások díját is meg kell fizetnie.”
33..§§

A Rendelet 9.§ (1) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:
(A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell)

„9.§ (1) a) a bérbeadás jogcímét (piaci alapú, költségelvû
vagy szociális bérlet),”

44..§§
A Rendelet 15.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„15.§ (1) Jogi személy a forgalmi érték 50%-áért megvá-
sárolhatja az önkormányzattól a lakás bérlõkijelölési jogát.”

55..§§
A Rendelet 21.§ (2) bekezdés elsõ mondata helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„21.§ (2) Ha a kényszerbérlõ lakásbérlet helyett pénzbeli
térítést kér, ennek összege nem haladhatja meg a kényszer-
bérlettel terhelt lakás forgalmi értékének 60%-át.”

66..§§
A Rendelet 25.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

(Megüresedett társbérleti lakrész bérbeadása)
„25.§ (5) Az (1)-(2) és (3) bekezdésben foglaltak esetén a

bérlõ a megüresedett lakrész után, a lakás komfortfokozatá-
nak megfelelõ költségelvû lakbért köteles megfizetni.”

77..§§
A Rendelet 27.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép, illetve a (2) és a (6) bekezdés elõtti szövegrész az alábbi cí-
mekkel, valamint a 27.§ az alábbi címmel és (8), (9) és (10)
bekezdésekkel egészül ki:

„(2) A szociális lakbér ÁFA-val növelt mértéke:
a.) összkomfortos lakás esetén 238 Ft/m2/hó
b.) komfortos lakás esetén 190 Ft/m2/hó
c.) félkomfortos lakás esetén 83 Ft/m2/hó
d.) komfort nélküli lakás esetén 63 Ft/m2/hó
e.) szükséglakás esetén 50 Ft/m2/hó.”

A (6) bekezdés elsõ mondata az alábbiak szerint alakul: 
„A rendelet 5. §-a szerint piaci alapon történõ bérbeadás

esetén a lakás lakbére a (2) bekezdés a) pontjában meghatá-
rozott lakbér ÁFA-val növelt mértékének ...”

„(8) A költségelvû lakbér ÁFA-val növelt mértéke:
a.) összkomfortos lakás esetén 400 Ft/m2/hó
b.) komfortos lakás esetén 400 Ft/m2/hó
c.) félkomfortos lakás esetén 235 Ft/m2/hó
d.) komfort nélküli lakás esetén 155 Ft/m2/hó
e.) szükséglakás esetén 100 Ft/m2/hó.”
(9) A lakbér mértékének meghatározására és a bérlõk szá-

mára való közlésére minden tárgyévben egy alkalommal, az
elsõ negyedévében kerül sor a KSH által közzétett elõzõ évi
fogyasztói árindex (infláció) mértékének megfelelõen.

(10) A (9) bekezdés szerint megállapított bérleti díjakat
minden tárgyév április 1-tõl kell alkalmazni.”

88..§§
A Rendelet 40 § (1) bekezdés elsõ mondata helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„40 §.(1) Lakáshoz tartozó helyiség általában: a tüzelõtá-
roló (fáskamra, pincerekesz), a padlásrekesz (Tv. 91/A. § 11.
pont) nem lakás céljára akkor adható bérbe, ha: …”

99..§§
A Rendelet 70.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

(Bérlõ térítési kötelezettsége)
„70.§ (1) A Képviselõ-testület és a Tulajdonosi Bizottság

által bérbe adott helyiségek esetén térítésként a forgalmi ér-
ték 10%- át kell a bérlõnek a bérleti szerzõdés megkötésével
egyidejûleg megfizetnie.”

1100..§§
A Rendelet 71.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

(Törzsvagyonra vonatkozó szabályok)
„71.§ (4) A lakások bérbeadásánál a szociális lakbérre vo-

natkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”
1111..§§

Hatályba lépés
(1) Ez a Rendelet 2008. július 1-én lép hatályba, kivéve a

7.§ (1) bekezdését, amely 2008. szeptember 1-én lép hatály-
ba.

(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát
veszti:

- a 8.§-t megelõzõ fejezetcímbõl a „közös” szóhasználat,
- a 11. § (1) bekezdése, valamint az azt megelõzõ cím,
- a 12.§ (1) bekezdése,
- a 22/A §. (3) bekezdése, egyidejûleg a (4) bekezdés szá-

mozása (3) bekezdésre módosul,
- a 28.§ (2) bekezdése.

dr. Deák Ferenc                           dr. Nagy Gábor Tamás 
jegyzõ                                                  polgármester 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 20/2008. (VI.27.) Kt.

Rendelete az épületek, épületrészek és látványok 
kerületi helyi védelem alá helyezésérõl

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §. (1)
bek.; az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. Tv. 57. §. (3) bek.; az építészeti örökség helyi
védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13). sz.
FVM rendelet 4. §-a, valamint a Budapest I. ker. Budavári Ön-
kormányzat 24/2007. (X.31.) Kt. rendelet 4. §. (1). bek.  alapján
a következõ rendeletet alkotja. 

11..§§
Kerületi helyi védelem alá helyezett épületek

(1) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Pauler u. 8. sz.
7081 Hrsz. ingatlanon álló lakóházpincét, földszint + emeleti ré-
szét. A védelem célja az eredeti, ráépítéssel nem érintett lakó-
ház külsõ és belsõ architektúrájának megõrzése és védelme. 

(2) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Pauler u. 18. sz.
7085 hrsz. ingatlanon álló lakóház utcai szárnyát. A védelem
célja az utcai szárny külsõ és belsõ architektúrájának megõrzé-
se és védelme.

(3) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Pauler u. 20. sz.
7088 hrsz. ingatlanon álló lakóházat. A védelem célja a lakóház
külsõ és belsõ architektúrájának megõrzése és védelme.

(4) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Pauler u. 22. sz.
7087 hrsz. ingatlanon álló lakóházat. A védelem célja a lakóház
külsõ és belsõ architektúrájának megõrzése és védelme.

(5) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Krisztina krt.
26. sz. 7075/2 hrsz. ingatlanon álló lakóházat. A védelem célja a
lakóház külsõ és belsõ architektúrájának megõrzése és védel-
me.

(6) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Krisztina krt.
30. sz. 7076 hrsz. ingatlanon álló lakóházat. A védelem célja a
lakóház külsõ és belsõ architektúrájának megõrzése és védel-
me.

(7) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Krisztina krt.
34. sz. 7078/1 hrsz. ingatlanon álló lakóházat. A védelem célja a
lakóház külsõ és belsõ architektúrájának megõrzése és védel-
me.

(8) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Attila út 22. sz.
7099/1 hrsz. ingatlanon álló lakóházat. A védelem célja a lakó-
ház külsõ és belsõ architektúrájának megõrzése és védelme.

22..§§
Kerületi helyi védelem alá helyezett épület-homlokzatok

(1) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Pauler u. 10. sz.
7078/2 Hrsz. ingatlanon álló lakóház utcai (közterületrõl látha-
tó) homlokzatát. A védelem célja az épület homlokzati architek-
túrájának, az utcaképben megjelenõ látványának megõrzése
és védelme. 

(2) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Pauler u. 19. sz.
7097 Hrsz. ingatlanon álló lakóház utcai (közterületrõl látható)
homlokzatát. A védelem célja az épület homlokzati architektú-
rájának, az utcaképben megjelenõ látványának megõrzése és
védelme.

(3) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Attila út 8. sz.
7167 Hrsz. ingatlanon álló lakóház utcai (közterületrõl látható)
homlokzatát. A védelem célja az épület homlokzati architektú-
rájának, az utcaképben megjelenõ látványának megõrzése és
védelme.

(4) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Attila út 10. sz.
7164 Hrsz. ingatlanon álló lakóház utcai (közterületrõl látható)
homlokzatát. A védelem célja az épület homlokzati architektú-
rájának, az utcaképben megjelenõ látványának megõrzése és
védelme.

33..§§
Kerületi helyi védelem alá helyezett épületrészek

(1) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Pauler u. 17.
sz. 7096 hrsz. ingatlanon álló lakóház utcai kapuzatát és annak
közvetlen építészeti környezetét. A védelem célja a kapuzat
és az azt díszítõ környezõ építészeti elemek megõrzése és vé-
delme. 

44..§§
Kerületi helyi védelem alá helyezett látványok

(1) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Krisztina krt.
páros oldalának a Krisztina krt. – Mikó utcai útkeresztezõdés-
bõl feltárulkozó látványát. A védelem célja a kialakult látvány
építészeti karakterének, sajátságos hangulatának megõrzése. 

(2) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Pauler u. mind-
két oldalának a Pauler u. – Mikó u. keresztezõdésbõl feltárulko-
zó látványát. A védelem célja a kialakult látvány építészeti ka-
rakterének, sajátságos hangulatának megõrzése. 

55..§§
E rendelet 2008. július 1-jével lép hatályba, és rendelkezéseit
ezt követõen kell alkalmazni. 

dr. Deák Ferenc                           dr. Nagy Gábor Tamás 
jegyzõ                                                  polgármester 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 17/2008. (VI. 27.) Kt.

Rendelete a Budavári Önkormányzat Képviselõ-
testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló 12/1999. (VI. 25.) Kt. Rendeletének
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról

11..§§  
A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a pénzben
nyújtott ellátások, valamint a közgyógyellátási jogosultság
megállapításánál az egy fõre jutó havi jövedelem kiszámítása-
kor jövedelemként kell figyelembe venni – a Szociális törvény
4. § (1) bekezdés a) pontjában, a 10. § (4) bekezdés a) pontjá-
ban foglaltak, valamint a szociális tanulmányi ösztöndíj kivéte-
lével – az Önkormányzat által az igénylõ és családtagjai részére
korábban megállapított pénzben és természetben nyújtott
rendszeres ellátások havi összegét.”

22..§§
A Rendelet 6. § (4) bekezdésének a) és d) pontjai helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek:

„6. § (4) a)  (A jövedelem igazolásához csatolni kell:)
a.) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve

õstermelõi tevékenységbõl (a továbbiakban együtt: vállalko-
zás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását meg-
elõzõ hónap jövedelmét

d.) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozás-
ból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hó-
napját közvetlenül megelõzõ tizenkét hónap alatt szerzett jöve-
delemrõl szóló igazolást - vállalkozó esetében az illetékes APEH
igazolását -, melynek egyhavi átlagát kell figyelembe venni, az-
zal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt
idõszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalko-
zási tevékenység megkezdésétõl eltelt idõtartam nem éri el a 12
hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási te-
vékenység idõtartama alapján kell kiszámítani”

33..  §§  
A Rendelet 16/A. §- az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„16/A. § (4) A Képviselõ-testület a Népjóléti Bizottság javas-
lata alapján az elhunyt személy – akinek az elhalálozása idõ-
pontjában fennálló lakóhelye Budapest I. kerület közigazgatási
területén volt – köztemetése költségeinek megtérítési kötele-
zettsége alól az eltemettetésre köteles személyt

a.) részben mentesítheti akkor, ha:
aa.) egyedülélõ és havi jövedelme nem haladja meg az öreg-

ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát,
ab.) családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ket-
tõ és félszeresét.

b.) teljes mértékben mentesítheti akkor, ha:
családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfél-
szeresét.”

44..§§
A Rendelet 22. §-át megelõzõ fejezetcím az alábbiak szerint
módosul:

„Normatív lakásfenntartási támogatás”
55..§§

[Születési támogatás]
A Rendelet 46. § (1) bekezdése az alábbi c) ponttal, illetve az

(5) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:
„46. § (1) c.) kérelmezõ családjában az egy fõre jutó havi jö-

vedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének ötszörösét.

(5) e.) (A támogatás megállapításához szükséges nyilatkozat
és igazolás:)

e.) kérelmezõ és családtagjai jövedelemigazolása.”
66..§§

A Rendelet 56. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép, illetve a (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

„56. § (1) Az Önkormányzat a XII. kerületi Szabadidõsport
Központ Uszodájában 50%-os kedvezménnyel bérletet bizto-
sít:

a.) a 70. életévüket betöltött nyugdíjasok részére,
b.) a három vagy több gyermeket nevelõ családok részére,
c.) gyermekét egyedül nevelõ szülõ és kiskorú gyermekei ré-

szére, amennyiben kérelmezõ családjában az egy fõre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének háromszorosát.

(2)  c.) (A jogosultság az alábbiak szerint igazolható:)
c.) a jövedelmi helyzet kérelmezõ és családtagjai jövedelem-

igazolásával.”
77..  §§

1) E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.
2) Ahol a rendelet lakásfenntartási támogatást említ, azon

normatív lakásfenntartási támogatást kell érteni.
3) A Rendelet hatályba lépésével egyidejûleg az 55. § hatá-

lyát veszti.

dr. Deák Ferenc                           dr. Nagy Gábor Tamás 
jegyzõ                                                  polgármester  

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 16/2008. (VI.27.) Kt.

Rendelete a fõvárosi közterületek használatáról és a
közterületek rendjérõl szóló, többször módosított
59/1995. (X.20.) Fõv. Kgy. rendeletnek (továbbiak-

ban: R.) a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
tulajdonában álló közterületekre vonatkozó végrehaj-
tásáról szóló a 26/1995. (XII. 20.) Kt. rendelete (to-

vábbiakban: Vhr.) módosításáról

11..§§
A fõvárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjé-
rõl szóló, többször módosított 59/1995. (X. 20.) Fõv. Kgy. rende-
letnek (továbbiakban: R.) a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat tulajdonában álló közterületekre vonatkozó végrehaj-
tásáról szóló, többször módosított 26/1995. (XII. 20.) Kt. rende-
lete (továbbiakban: Vhr.)  2. § f) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:
„közüzemi üzemzavar elhárításához, amennyiben a közüzemi

üzemzavar helyreállítójának a közút tulajdonosa és kezelõje fe-
lé történõ bejelentésében megjelölt határidõt a bejelentõ önhi-
bájából túllépi.” 

22..§§
A Vhr. 8. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (4) A közterület-használati hozzájárulás olyan, az Ön-
kormányzat tulajdonát képezõ közterületen épített és nem az
Önkormányzat tulajdonát képezõ teraszok esetében, melyek
elbontása és visszaépítése aránytalanul nagy költséggel járna
vagy a közterület rendeltetésének megfelelõ funkciója nem ál-
lítható vissza, kizárólag teljes évre adható.”

33..§§
A Vhr. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § (3) E rendelet hatálya alá tartozó épületrészek, gará-
zsok, pavilonok, pavilon jellegû építmények, épített teraszok és
üzemanyagtöltõ állomások esetében a fizetés feltételeirõl a
Polgármester - a Pénzügyi Bizottság véleményének ismereté-
ben - e rendelet 1. számú mellékletében az adott tevékenység-
re megállapított díjtételtõl eltérõen is megállapodhat a 12. § (4)
bekezdésébe foglaltak alapján.

A gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. tör-
vény szerint gazdasági reklámnak nem minõsülõ olyan társa-
dalmi hirdetés esetében, amely valamely kulturális-, sport,-, il-
letve állami vagy önkormányzati rendezvénnyel összefüggés-
ben tartalmaz közérdekû tájékoztatást, az e rendelet 1.számú
melléklet b/3 díjtételének 50 %-át kell a közterület-használati
díj címén, utólag megfizetni.”

44..§§
A Vhr. 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § (4) A közterület-használati díjak mértékét a rendelet 1.
sz. melléklete tartalmazza. A díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. A
díjtáblázatban nem meghatározott célú közterület-használat
esetén a fizetendõ díjat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság és a Pénzügyi Bizottság véleményének ismeretében a
Polgármester egyedileg határozza meg. Az ingatlan-nyilvántar-
tásban olyan nem önkormányzati tulajdonú közterületként nyil-
vántartott közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére át-
adott belterületi földrészlet után, amely nem képezi más önkor-
mányzat tulajdonát, de, a Budavári Önkormányzat tulajdonában
lévõ közterülettel mûszaki, fizikai egységet képez, az e rendelet
1. számú mellékletben az adott tevékenységre megállapított
díjtételben meghatározott díj 50%-át kell megfizetni.”

55..§§
A Vhr. 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„12. § (4) A díjmérséklés és elengedés mértékének kérdésé-
ben – az illetékes önkormányzati bizottság elõzetesen megkért
véleményének birtokában – a Polgármester dönt. Díjmérséklés
esetén a Polgármester e rendelet 1. számú mellékletében az
adott tevékenységre megállapított díj maximum 90 %-ig dönt-
het a díjmérséklésrõl.

66..§§
(1) E rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendeletet a folyamatban lévõ, még el nem bírált
ügyekben is alkalmazni kell.

dr. Deák Ferenc                           dr. Nagy Gábor Tamás 
jegyzõ                                                  polgármester 

Önkormányzati rendeletek
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének 18/2008. (VI.27.) Kt. Rendelete az
Önkormányzat által fenntartott bölcsõdében, nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó étkezé-
si térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevõ nem kerületi gyermekek után fizetendõ

térítési díjról szóló 2/2006. (II. 16.) Kt. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-
testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás, valamint a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.
és 148. §-ában foglaltak alapján a következõket rendeli el:

11..  §§
A Rendelet 1.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a
Rendelet melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete
lép.

22..  §§
E rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

dr. Deák Ferenc                           dr. Nagy Gábor Tamás 
jegyzõ                                                  polgármester 
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által fenntartott böl-
csõdében, nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó ét-
kezési térítési díjak, valamint a nyári napközis tábort igénybevevõ
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(Folytatás az 1. oldalról)

Az utókor tiszteletét Semmelweis elsõsorban a gyermekágyi láz
okainak felderítésével és az általa kidolgozott megelõzési módsze-
rekkel vívta ki, mégis, halhatatlanságához a kimagasló szakmai tu-
dása mellett önzetlensége, az elesettek, a betegek, a rászorulók
ügyéért végzett áldozatkész munkája is nagyban hozzájárult. 

Nagy Gábor Tamás szerint Semmelweishez hasonlóan ma is
sokan dolgoznak rendkívüli elhivatottsággal a betegekért, rászo-
rulókért – õk azok, akiknek munkáját az önkormányzat minden
évben Semmelweis-díjjal jutalmazza. A polgármester jelezte:
idén a díjazottaknak az emlékérmen és az oklevélen kívül egy
szívrõl szóló könyvet is ajándékoznak, szimbolizálva azt, hogy –
ismét Hamvas Béla szavait idézve – „a szív az égi tudat, a szeretet
székhelye”.

Idén a Semmelweis-díjat Ruzsák Erzsébet, a Budavári Önkor-
mányzat Népjóléti Irodájának csoportvezetõje és dr. Fontos Géza
háziorvos vehette át. Polgármesteri dicséretben részesült dr. Er-
délyi Gábor fõorvos, a Pszichiátriai Gondozó vezetõje, Krieser
Andrea, az Egyesített Gondozási Központ intézményvezetõ-he-
lyettese, Fehér Eszter, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
adósságkezelõ munkatársa, Nagy Antalné és Szakács Györgyné,
az Egyesített Bölcsõdék gondozónõi, valamint az Egészségügyi
Szolgálattól dr. Malmos Erzsébet bõrgyógyász, kozmetológus, kli-
nikai onkológus fõorvos, dr. Rusák Mária fül-orr-gégész fõorvos,
Fehér Balázsné általános ápoló, mûtõs szakasszisztens, dr.
Tihanyi Katalin gyermekgyógyász szakorvos, iskolaorvos, Érdi

Emõke röntgen asszisztens, Faluhelyi Tamásné általános, audio-
lógiai és fizikoterápiás asszisztens, Deákné Kõvári Mária védõnõ,
illetve dr. Takács Judit gyermekgyógyász szakorvos, gyermek házi-
orvos. A népjóléti ágazat intézményvezetõi, Pusztainé Berényi

Katalin (Egyesített Bölcsõdék), Madár Csaba (Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat), dr. Bodroghelyi László (Egészségügyi
Szolgálat), Barta Gábor Zsolt (GAMESZ) szintén jutalmat vehet-
tek át a polgármestertõl.

3VárnegyedXIII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM, 2008. JÚLIUS 18., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Felhívás
A Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete
2008. június 26-i ülésén arról határozott, hogy az egyházi, ala-
pítványi és vállalkozási alapon mûködõ Családi Napköziket, böl-
csõdéket és óvodákat is bevonja a területi ellátásba, annak ér-
dekében, hogy a szülõk részére szélesebb választék álljon ren-
delkezésre, valamint, hogy minden jogos igényt ki tudjunk elégí-
teni. Várjuk azon szülõk jelentkezését, akik ilyen típusú intéz-
ménybe kívánják járatni a gyermekeiket. Amennyiben a kivá-
lasztott intézmény megfelel a feltételeknek, a Képviselõ-testü-
let jóváhagyását követõen – várhatóan 2008. szeptember –
szerzõdést kötünk az intézmény fenntartójával a szolgáltatás
vásárlására. A szolgáltatásért - számla ellenében - gyermeken-
ként 20.000,- Ft/hó összeget fizet az Önkormányzat a szolgál-
tatás nyújtójának.

Az Önkormányzat által meghatározott feltételek: - a szerve-
zet rendelkezzen mûködési engedéllyel, - a gyermekek ellátását
végzõ intézmény (az ellátás helyszíne) az I. kerületben legyen, -
jogosult legyen a szervezet az állami normatíva igénybevételé-
re, - a szülõ nyújtsa be igényét az Önkormányzathoz, megnevez-
ve, hogy mely szervezet által fenntartott létesítményben kíván-
ja a gyermekét elhelyezni, várhatóan mennyi idõre.

Kérjük, hogy a jelentkezéseket 2008. augusztus 19-ig
nyújtsák be a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalához (1014 Budapest, Kapisztrán tér
1.). Érdeklõdni lehet a 458-3023, és a 458-3000/3165 tele-
fonszámon.

Pénzügyi Igazgatóság

Pontosítás
A Várnegyed 2008. július 4-i számában „Közmeghallgatás a ke-
rületben” címmel megjelent cikkünkben félreérthetõen közöl-
tük az építményadóval kapcsolatos tájékoztatást, ezért az aláb-
bi a kiegészítéssel kívánunk élni: az építmények adóztatására
1999 óta kerül sor, mely elsõsorban a nem lakás céljára szolgá-
ló ingatlanokat, irodaépületeket, üzlethelyiségeket, garázsokat
érinti. Továbbá adókötelesek azok a lakások, melyek székhely-
ként, vagy telephelyként szolgálnak valamely vállalkozás szá-
mára. A kizárólag lakás céljára szolgáló ingatlanok mentesülnek
az adózás alól. Tekintettel arra, hogy e gazdálkodó szervezetek
többsége kényszervállalkozás, az idei évtõl 75%-os adókedvez-
ményt biztosít az Önkormányzat a helyi Rendeletben foglaltak
szerint.

2009. január 1-jétõl lehetõség van az értékalapú ingatlanadó
bevezetésére, de a kerület nem kíván élni e törvényi lehetõséggel.
A jelenlegi helyi szabályozást továbbra is fenn kívánja tartani, így
változatlanul az ingatlan alapterülete (m2) után kerül az adó meg-
állapításra a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok, és azon laká-
sok esetében, melyek székhelyként, telephelyként, vagy fiókte-
lepként szerepelnek valamely hatóság nyilvántartásában.

Kötelezõ tüdõszûrés
Az ÁNTSZ Közép-magyarországi regionális tiszti fõorvosa ha-
tározatilag elrendelte a régió területén élõ 30 év feletti lakos-
ság körében a kötelezõ tüdõszûrést. A tüdõszûrés helyszíne:
Szent János Kórház, Kerületi Tüdõgondozó, Budapest 1122
Pethényi köz 1. A tüdõszûrés ideje: 2008. június 15 - decem-
ber 31. Idõpont elõjegyzésre lehetõség van, a 355-8322-es
telefonszámon. Rendelési idõ: hétfõ-csütörtök: 8-19, péntek:
8-13 óráig. A vizsgálathoz szükséges beutalót kérjük, házior-
vosától szerezze be!

dr. Deák Ferenc jegyzõ

Pótbeiratkozás a Zeneiskolába
A Farkas Ferenc Zeneiskola 2008-2009-es tanévre pótbeirat-
kozást tart az alábbi idõpontokban: szeptember 3-án szerdán
14-18 óráig, szeptember 4-én csütörtökön 14-18 óráig, szep-
tember 5-én pénteken 14-18 óráig. Régi és új növendékek be-
iratkozása a Zeneiskola központi épületében (I. ker., Dezsõ u. 8.
Telefon: 375-0372, 225-1804, e-mail: farkasferenc.zeneisko-
la@axelero.hu).

Változások a gyermek-szakrendelésen
A volt Budai Gyermekkórház - jelenleg a Fõvárosi Önkormány-
zat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházaiban
telephely összevonás történt, mely három gyermek-szakren-
delést érint.

2008. 07. 01-tõl a Gyermekszemészeti Szakrendelés és az
Ifjúságpszichiátriai Gondozó a Logodi utcából, valamint az
Epilepsia Centrum (neurológia, EEG, fejfájás, lázgörcs profil) a
Baba utcából a kórház Bolyai utcai telephelyére költözött.
Mindkét rendelésen a sürgõs esetek kivételével elõjegyzéssel
dolgoznak. Szemészet: 375-8764 és 375-8737. Ifjúságpszi-
chiátriai Gondozó: 345-06-00/155 mellék, tel/fax: 345-06-12.
Epilepsia Központ és Neurológiai Szakrendelés: 345-06-13 (ez
fax is). A központ vezetõ fõorvosának vonala: 345-06-11.

Röviden

Semmelweis-napi elismerések

Ruzsák Erzsébet tõsgyökeres kerületi polgár: nagyszülei, szülei is itt éltek,
õ maga a Vízivárosban lakik születése óta. Tanulmányait a kerületi Batt-
hyány Lajos Általános Iskolában kezdte és a Toldy Ferenc Gimnáziumban
folytatta, innen került az ELTE francia-történelem szakára. Bár diplomá-
ja alapján tanár is válhatott volna belõle, mégis, harmincöt évvel ezelõtt az
I. kerületi Tanács ipar-kereskedelmi osztályához vették fel ügyintézõnek.
Munkahelye azóta változatlan (igaz, a Tanács azóta Önkormányzattá
alakult át), 1992-tõl azonban szociális ügyekkel foglalkozik a Népjóléti
Irodán. Munkáját megbízhatóan, nagy körültekintéssel és odaadással vég-
zi; a rászoruló, anyagi támogatásért az önkormányzathoz forduló kerületi
lakosokkal szemben mindig empatikus, körültekintõ és õszinte. Együtt-
mûködésre törekszik a szociális szolgáltatásban dolgozó munkatársakkal,
segíti az új kollégák beilleszkedését, és támogatja a jobbító szándékú változ-
tatási javaslatokat a helyi szociális ellátórendszeren belül.

Dr. Fontos Géza 1961-ben szerezte meg orvosi diplomáját a szegedi
egyetemen. Belgyógyászként és aneszteziológusként elõször egy Bács-
Kiskun megyei kórházban dolgozott, aztán rövid ideig az Országos
Orvosszakértõi Intézet szakértõjeként tevékenykedett. Ezután – követve
édesapja hivatását, aki Kenderesen volt körzeti orvos – kezdett család-
orvosként praktizálni. Dr. Fontos Géza több mint harminc éve dolgozik
kerületünk alapellátásában, így egy emberöltõnél is hosszabb az az idõ,
melynek során a hozzá tartozó és õt választó családok sorsát nyomon kö-
vethette, egészségi állapotát megõrizhette, javíthatta. Igazi klasszikus
belgyógyászként az egész embert látja és gyógyítja, nem csak a betegséget.
Gondossággal, lelkiismeretességgel látja el betegeit, s eszköztárából nem
hiányzik a humor sem. Figyelmessége, empátiája, legendás udvariassá-
ga méltán teszi elismert orvossá mind a betegek, mind a munkatársai kö-
rében. 

A Semmelweis-díj idei kitüntetettjei

Az elmúlt hetekben kerületünk több, 100 esztendõt is
megélt lakóját köszönthettük, s ezek a visszatérõ év-
fordulók, baráti és családi ünnepségek azt a képzetet is
kelthetik bennük, hogy lám milyen jó városrészünk
levegõje, amely több honfi és lakótársunknak ilyen ki-
vételesen magas életkort biztosít. Elült lám, vélhet-

jük, az elmúlt századok, ostromok ártó zaja és füstje és
most már évtizedek folyamatos békéje, szorgos hét-
köznapi munkája, a családok, s a közösségek összetar-
tó ereje orvosságként is hathat. Akkor amikor, korunk
fejlõdõ technikája egyre több jármûvel, gépkocsival
teríti be tereinket, utcáinkat, amikor egyre nagyobb

érték lesz bolygószerte a tiszta víz és a levegõ, nem te-
hetünk mégsem mást, minthogy e nyüzsgés, telítettség
ellenére egyre jobban vigyázzunk magunk és mások,
mindannyiunk egészségére, hogy újra és újra, újabb és
újabb 100 éves honfitársunkat köszönthessük város- és
országszerte! - s -

Szisztematikus munka folyik, évrõl évre elõre
meghatározott rendben követik egymást a fel-
újítások. Idén elsõsorban a homlokzatok, illet-
ve a lábazat és a kapuk rekonstrukcióján dolgoz-

tak a szakemberek. A mûemléki védettség mi-
att a munkálatoknál restaurátor közremûködé-
sét is igénybe vették, aki szavatolta az eredeti ál-
lapotnak megfelelõ helyreállítást. A tavalyi öt-
venhét után idén májusig harmincnyolc lakó-
ház felújítása készült el. Olyan szépséges épüle-
tek kapták vissza részben vagy egészben régi kül-
sejüket mint a XVIII. században élt kovácsmes-
terek munkáját dicsérõ kopogtatókkal ékesített
Úri utca 58. alatti egykori Hadik majd Janko-
vich ház, vagy a két középkori épületbõl átépí-
tett, majd Ybl tervei szerint kialakított Táncsics
Mihály utca 23. alatti Zichy-palota. A barokk
épület érdekessége, hogy közvetlen közelében a
mai Táncsics Mihály utca 21. és 23. területén
egy XV. századi zsinagóga maradványai tárták
fel a régészek. A zsinagóga egy része az egykori
Mendel házak udvarán a késõbbi Zichy-palota

Babits sétány felé esõ elõkertjében állt. Az
„akenázi” rítusú késõgótikus nagyzsinagógát
1461-ben a Mátyás király által kinevezett
Mendel Jakab zsidóprefektus építtette. 

Szintén megújult Tóth
Árpád egykori Táncsics
Mihály utca 13. alatti lakó-
háza és a Bécsi kapu téri
Hatvany-palota is. Az or-
szág legnagyobb édesipari
vállalatát felépítõ egykori
Deutsch, majd az arisztok-
rácia köreibe bebocsátást
nyerve a Hatvany elõnevet
felvevõ család tagjaként
Hatvany Lajos a magyar iro-
dalom egyik legjelentõsebb
támogatója volt. Korán elkö-
telezte magát a tudományok
mellett, Freiburgban nyelvé-

szetet és filozófiát tanult, miközben lelkesen ta-
nulmányozta az új szellemiségû párizsi és londo-
ni irodalmi vonulatokat. Bár ismerõje volt a
modern hangvételnek, mindvégig a magyar
költészetet tartotta igazi szívügyének.
Tanulmányai befejeztével visszatért Budapest-
re, ahol hamarosan az irodalmi élet egyik meg-
határozó alakjává vált. Barátságot kötött Ady-
val, rajta keresztül az új magyar irodalom és kü-
lönösképpen a Nyugat szervezõje és anyagi tá-
mogatója lett. 

Maga is jeles irodalmár volt, újságot és köny-
veket írt, kritikákat fogalmazott. Nem állt távol
tõle a politika sem, az õszirózsás forradalom
alatt Károlyi mellett szállt síkra, helyet kapott a
Nemzeti Tanács vezérkarában. A demokrati-
kus forradalom bukását követõen külföldre
kényszerül, majd 1927-ben a börtönt kockáztat-
va hazatért. Vád alá helyezik, de egy év múlva
már szabadul és újra az irodalomnak szenteli
életét. Hamarosan megint el kell hagynia az or-
szágot, a második világháború után azonban
hazatér, egyetemi tanári kinevezést kap és meg-
írja Petõfi öt kötetes életrajzát. Otthona a Bécsi
kapu téri Hatvany-palota a történelmi korsza-
koktól függetlenül mindvégig a hazai irodalmi
élet egyik központja volt. - pp -

Zrinszky Józsefné, Lenke nénit dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte 
100. születésnapján a Budavári Önkormányzat és a kerület lakói nevében.

Dr. Netkovszky Albertné, Karola néninek Sediánszky János alpolgármester gratulált
103. születésnapja alkalmából. 

Születésnapi köszöntõk

Megújuló mûemlékházak
Évek óta jelentõs összegeket költ a vári mûemlékházak felújítására a Budavári Önkormányzat.
Idén eddig harmincnyolc épület - köztük Tóth Árpád egykori lakóháza és a Hatvany-palota -
homlokzata, kapuzata vagy éppen lábazata újulhatott meg.

Tóth Árpád egykori lakóháza a Táncsics Mihály utca 13. alatt

A Táncsics Mihály utca 23. alatti Zichy-palota

A Bécsi kapu téri Hatvany-palota



Magas alakja messzirõl feltûnik. Kedvesen kísér
mûtermébe, mutatja tegnapi és mostani munká-
it. A zsúfolt asztalon könyvek és lemezek. A tiszta-
ság és tisztesség õrszeme, a régiekhez ragaszkodó
és folyton megújuló. A veszendõre figyelõ a mai
gyûlölködõ világban. Az ilyen festõ képeit rejtõzõ
zene járja át. Az efféle alkotó csendes figyelme
erõt és reményt takargat. És nemcsak a kék ködö-
ket, zöld párákat, barna meleg félhomályt ötvözõ
képei, de szavai is melegséget sugároznak.

Vinczellér Imre festõmûvészt az elmúlt évek
örömérõl és gondjairól kérdeztem, a jövõ tervei-
rõl faggattam.

– Májusban töltöttem be az 55. életévemet.
Elmondhatom, hogy a világ legnagyszerûbb szüle-
it kaptam. Anyám mûvészetekre érzékeny ember
volt. Nagyon szerette a zenét; az élete nem úgy ala-
kult, ahogy szerette volna, az 50-es 60-as nehéz
évek miatt. Nálunk az volt a szokás gyerekkorom-
ban, hogy amikor születésnap jött, a zongorata-
nárnõmmel külön játszottam. Ha apámat ünne-
peltük, akkor a nõvéremmel négykezest. A kará-
csonyeste, amikor a família összejött, elképzelhe-
tetlen volt ajándékok és zongorajáték nélkül.
Sõt, ara is emlékszem, a vidéki mûteremben en-
gem a lányom kísért hegedûvel. Nagyon sokat jár-
tunk a természetbe, az összes fölmenõm nagy va-
dász volt; nálam ez a természet- és mûvészetszere-
tet megmaradt a mai napig...

s A családi hátér befolyásolta pályaválasztásod?
Befolyásolta, de ösztönösen vonzódtam valami
kifejezési lehetõség után. Rájöttem, hogy a zene
nem az én világom, a színpad csillogása nekem
idegen. Egy mûterem csendjébe való elvonulásra,
töprengésre vagyok alkalmas. Tizennégy éves ko-
romban apámtól kaptam egy olajkészletet, s elsõ-
ként egy képet másoltunk le. Apám akkor döb-
bent rá, hogy én jobban festek nála. Elvitt Tóth
Menyhérthez, késõbb én kerestem fel Borsos
Miklóst, aki nagy szeretettel biztatott. És még egy
fontos név: Budapesten híres nagypolgári család
volt a Kasselik építészdinasztia. Egyik oldalági
sarja nagybátyám, Kasselik László, akit kitelepí-
tettek, ezért Pakson a Dunára nézõ kis mûtermé-
ben élt és dolgozott nagy szegénységben. Sokat
köszönhetek neki. 15 éves koromtól festõmûvész
szerettem volna lenni. Az élet nagy ajándéka,
hogy az lehetek, amire készültem! Mélyebb gyöke-
rei vannak az értékkeresésnek. Az inspirál, hogy a
festményeken keresztül szépséget közvetítsek, föl-
hívjam embertársaimat a világban zajló harmó-
nia és diszharmónia konfliktusára.
s Milyen volt 1980-ban egy friss diplomás élete?

A Képzõmûvészeti Fõiskolán Patay László és
Bráda Tibor voltak a tanáraim. Állandóan tartot-
tam a kapcsolatot Borsos Miklóssal, atyai jó bará-
tommal. Feleségével, Bubával csodálatos életet él-
tek itt Budán és Tihanyban. Irodalomban és ze-

nében való jártasságuk lenyûgözött, nem vélet-
len, hogy rajtuk keresztül nagyszerû embereket is-
mertem meg. A 100 éves évfordulóra megjelent
könyvben le is írtam az elsõ találkozásunkat. A
szobraimra azt mondta: ezek elég csuszmákosak,
a grafikára: elég jók, mikor a festményeimet mu-
tattam, fölkiáltott: miért nem ezzel kezdte. Nem
tartotta fontosnak a fõiskolát, irány Firenze, a
nagy mesterektõl tanulni és sokat utazni. Ez a mai

napig szenvedélyem maradt. A soproni Tavaszi
Fesztiválon találkoztam vele utoljára. Õ soha
nem udvariaskodott. Odament a képeimhez és
azt mondta: „Örülök, Imre, hogy nem, divatozik.
Ritka, finom mûvészetet mûvel.”
s Beszélnél még az indulásodról?

Nagyon nehéz volt. Különösen úgy, hogy vidé-
ken éltem. A szülõi házam Kalocsán van. Ott él-
tem meg sok jót, és sok szomorú eseményt. Tíz
éve vagyok Pesten; a rokonaim nagyobb része itt
élt a fõvárosban. Nem volt egyszerû a megélhetés.
Mivel a feleségem biológus, így az õ gimnáziumi
tanári fizetésére támaszkodva, viszonylag szaba-
don dolgozhattam, amíg felfedeztek.
s Fiatalon kerültél a Koller Galériához.

Korábban Rézkarcoló Mûvészek Alkotóközös-
ségének hívták. A Budapesti Tavaszi Fesztiválnak
voltam vendége. A Mednyánszky Teremben állí-
tottam ki (1988-ban), amit Szinyei Merse Anna
mûvészettörténész nyitott meg. Szakmailag ez
volt az elsõ értékelés rólam, innen számíthatom,
hogy a szakma felfigyelt rám. Soha annyi újságíró,
kritikus nem keresett meg, mint akkor. Meghív-
tak a Koller Galériába, üzentek, hogy szeretnék
látni a képeimet. Emlékszem, három festménye-
met vittem be, Koller Gyuri bácsi hívta Varga

Imrét, Melocco Miklóst, Kass Já-
nost, és percek múlva ott álltam a
szakma nagyjai elõtt. A véleményü-
ket kérdezte, és azt mondták: fi-
nom, nem divatos munkák. Fel
kell venni! Koller György „szalonjá-
ban” egy életre szóló útravalót kap-
tam. Udvarias, kedves, nagy mû-
veltségû, szerény mûvészek voltak,
akik szeretettel fogadtak maguk kö-
zé. Így lettem késõbb tagja a Molnár
C. Pál Baráti Körnek, akik 2000-
ben díjukkal is kitüntettek.
s Meghatározók képeiden a zenei él-

mények.
Hét éves koromban kezdtem  zon-
gorázni tanulni Kalocsán. Tanár-
nõm egy kegydíjon élõ nõvér, ki-
semmizett, zeneakadémiát végzett apáca. A mûvé-
szet és a hit erõsen kapcsolódott az õ személyében,
túl a szülõi hatáson. Minden vele töltött órám

imával kezdõdött, azután ültem le a zongora elé.
Ez a 60-as években történt, amikor apám majd-
nem elvesztette az állását, mert beíratott hittanra.
A család nagyobb részét kitelepítették, a mi há-
zunkat félig államosították. A muzsika ma is kitöl-
ti a napjaimat. Zene alatt én csak komolyzenére
tudok gondolni. Látsz itt a falon egy nagyobb ké-
pet, ez a Sydney-koncert címû munkámnak egyik
variációja. Három éve szerepelt a Párizsi Szalon ki-
állításán. Ennek köszönhetem, hogy megkerestek
és tagja lettem 2004-ben a Francia Mûvészeti Aka-
démia Társaságnak.

s Ez pontosan mit jelent?
Be kellett adnom egy curriculum vitae-t, egy nagy
katalógust a képeimrõl. Megkaptam a Diplome
de Medaille d’Or kitüntetést! A párizsi Inter-
continental Szálló dísztermében adták át egy cso-
dálatos ünnepségen. Óriási megtiszteltetés ez, a
franciák figyelme és kedvessége, meghívásuk egy
kiállításra, amit éppen most készítek elõ. Mar-
seille-ben és Cannes-ban részt vettem már nem-
zetközi seregszemlén, ahonnan szintén egy-egy je-
lentõs díjat hoztam haza.
s A közelmúltban is reflektorfénybe került munkás-

ságod.
Mádl Ferenc köztársasági elnök adta át a Magyar
Köztársaság Arany Érdemkeresztjét. A Magyar
Mûvészeti Akadémia Koller-díjjal jutalmazott. S
ha már errõl kérdeztél, megemlítem, hogy a
Gundel család díjat alapított, amit magyar Os-
carnak is neveznek. Mikor errõl olvastam, meg-
lepve láttam, hogy elõttem Darvas Iván, Faludy
György, Szabó Magda, Tordy Géza kapta meg...
Az idén is 14 kategóriában, különbözõ mûvésze-
ti mûfajokban ismerték el a legjobbakat. Ebben
az évben, a festõmûvészeti kategóriában nekem
adták a díjat.
s Lesz-e születésnapi kiállítás?

A múlt év nyarán egy negyvenfõs társaság kere-
sett meg Szekszárdról. Azt mondták búcsúzás-
kor, hogy addig nem nyugszanak, amíg nem
rendeznek nekem egy kiállítást. És most jelent-
keztek, hogy eljött az alkalom egy nagyobb be-
mutatkozásra. 2008. szeptember 5-én, pénte-
ken délután 3 órakor lesz a tárlat a helyi múze-
umban, Jókai Anna, Kossuth-díjas író fogja
megnyitni. Születésnapomra készül egy új albu-
mom és lassan szeretném befejezni a család kul-
túrtörténetével foglalkozó könyvemet. Szóval
munkával és nem pihenéssel ünneplem ezt a
nem kerek évfordulót, hogy minél több szépet
adjak embertársaimnak.              Fenyvesi Félix Lajos
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Régiekre emlékezve

Rohbock Lajos-metszetek Budáról
Egy városról, annak részeirõl, épületeirõl ké-
szült képek nemcsak gyönyörködtetõek, ha-
nem helytörténeti dokumentumként is felbe-
csülhetetlenek. A veduták ilyen városábrázo-
lások. Különböznek a tájképektõl, precízeb-
bek, aprólékosabbak. Budáról sok ábrázolás
készült a századok folyamán. Az elsõ a Sche-

del-féle világkrónikában megjelent kép a bu-
dai Várról, ez még sok fantáziaszülte elemet
tartalmaz. A szép fametszet Mátyás király ide-
jében ábrázolja Budát. Késõbbiekben a vedu-
ták sokszor ostrom vagy egyéb természeti csa-
pás közepette mutatják be a budai Várat. Sok
kép készült a Vár 1686-os visszafoglalásáról,
de az 1849-es várostromról is. Árvízi és tûz-

vészképek is vannak. Késõbb, békés idõsza-
kokban a képek is mások lettek. A 19. század-
ban sok kiemelkedõ mûvész készített rajzokat,
festményeket, metszeteket a városról.

Szóljunk most egyikükrõl, Rohbock La-
josról, eredeti német nevén Ludwig Roh-
bockról. Az õ személyérõl kevés említés esik,

de az általa megrajzolt városképek közismer-
tek. Rohbock Nürnbergben született 1824-
ben. Különbözõ német városokban folyta-
tott tanulmányokat és rajzolt, festett. Megfor-
dult a Harz hegységben, Darmstadtban és a
Rajna vidékén. Festett akvarelleket is, de fõ
mûfaja az úgynevezett ecsetrajz volt, ezeket a
nagyon precíz képeket metszették aztán acél-

Születésnapi beszélgetés Vinczellér Imre festõmûvésszel

A szellem szabadsága 

Könyvünnep a budai Várban
A Magyar Könyv és a Magyar Nyelv ünnepét 2008. szeptember
elsõ hétvégéjén (5-6-7.) rendezi meg a Budavári Önkormányzat
a Szentháromság téren. A megnyitó szeptember 5-én 16.00
órakor lesz, melyet könyvvásár, pódiumbeszélgetések, zenei elõ-
adások kísérnek majd. Köszöntõt mond Nagy Gábor Tamás pol-
gármester. 

Budavárért Emlékérmek átadása
A Budavárért Emlékérmek átadó-ünnepsége szeptember 6-án,
16.00 órakor lesz a Városháza aulájában (I. Kapisztrán tér 1.).

Buda Eliberata
Augusztus 30-án és 31-én ötödször szervezik meg több európai
nemzet hagyományõrzõinek részvételével a budai Várban a Buda
Eliberata elnevezésû rendezvényt Budavár 1686-os bevételének
emlékére. Célja, megismertetni, élõ közelségbe hozni az emberek
számára 1686 augusztusának Európára nézve sorsdöntõ esemé-
nyét, amely a Török Birodalom európai uralmának hanyatlásához
vezetett. 

A rendezvény alapját egy több napos élõ katonai tábor képezi,
melynek érdekessége, hogy a közönség a tábor felállításától kez-
dõdõen az események tevõleges részesévé válik. A katonai tábor
helyszíne a budai Vár Újvilág kertje, ahol a nézelõdõ nemcsak a ko-
rabeli kézmûvességgel, katonai szokásokkal ismerkedhet, hanem
kipróbálhatja fegyverzetüket, akár fel is próbálhatja öltözetüket,
páncélzatukat, eheti ételüket, ihatja italukat, együtt mulathat ze-
néjükre. S amennyiben mulatása féktelenre sikeredett, úgy kipi-
henheti a csata, s a mulatság fáradalmait egy általa választott ka-
tonai sátor korabeli fekhelyén. A rendezvény varázsa abban rejlik,
hogy a szervezõk történészek bevonásával is igyekeznek a legva-
lósághûbb képet adni a korszak teljes kultúrájáról oly apró részle-
tekig, mint pl. a törökök által kedvelt leány-, illetve fiúrablás (a kö-
zönség soraiból). A rendezvény fõ eseménye a vár visszavívása
komoly pirotechnikai és látványelemekkel, melyben megeleve-
nedik a vár ostroma ágyúkkal, ostromlétrákkal, korabeli közel-
harccal, s gyõzelmi ünneppel.

Idén elõször vakok és gyengén látók, illetve mozgássérültek
számára is  lehetõséget biztosítanak arra, hogy a rendezvény ak-
tív részesei lehessenek, melynek elõsegítésével külön csoport
foglalkozik. A rendezvény a Várõrség Alapítvány, a Sárkányos
Lovagrend szervezésében, a Honvédelmi Minisztérium - Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum közremûködésével, a Budavári Önkor-
mányzat és a Budavári Kht. támogatásával jön létre. 

Programok
ba és így jelentek meg fõként könyvillusztrá-
cióként.

1856-57-tõl állt kapcsolatban Magyar-
országgal és munkálkodott nálunk. Hunfalvy
Jánossal, a híres földrajztudóssal és íróval volt
baráti és munkatársi kapcsolatban. Több
könyvet alkottak meg együtt, Hunfalvy írta a
szöveges részt, Rohbock készítette a képanya-
got. 1857-ben jelent meg a „Magyarország és
Erdély” címû közös alkotásuk, 1859-ben pe-
dig „Budapest és környéke”. A nagyon szép
köteteket a Lauffer és Stolp kiadó adta ki.
Számunkra az utóbbi kötet az érdekesebb.
Felbecsülhetetlen értéket képviselnek a szép
és precíz acélmetszetek, melyek a kor jeles épü-
leteit, városrészeit ábrázolják. A reformkor-
ban épült, de a mai városképet is meghatározó
épületek, valamint a mára már megváltozott
vagy elpusztult alkotások láthatók rajtuk.
Megjelenik az Alagút, a Lánchíd több pers-
pektívából, Buda és Pest a Gellért-hegyrõl, a
Krisztinaváros, Pest a Rácvárosból, régen le-
bontott városkapuk, a még teljesen máskép-
pen kinézõ Szentháromság tér és Nagybol-
dogasszony templom, a Rudas fürdõ, a Csá-
szármalom és Császár fürdõ. Több mint ötven
képet készített Rohbock Pest-Budáról. Hun-
falvy János érdekes történeti és földrajzi leírá-
saival együtt ma is élvezhetõ, érdekes olvas-
mány, néhány éve reprint kiadásban is megje-
lentették.

Rohbock Lajos a késõbbiekben hasonlóan
értékes alkotásokat készített Ausztriában és
Németországban is, 1875-ben albuma jelent
meg a Berni felföldrõl, megfestette a Rajna-hi-
dakat is. Németországban Darmstadtban a
Lange kiadónál jelentek meg mûvei, õk a
„Budapest és környéke” kötetet is megjelen-
tették németül, ismertséget és némi reklámot
csinálva hazánknak.

Rohbock Lajos 1893-ban halt meg hatvan-
kilenc éves korában.

dr. Reisinger Frigyesné

Budavár és a Krisztinaváros

Vinczellér Imre festõmûvész

Idén Gundel Mûvészeti-díjjal tüntették ki

Aves III.
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A „meglepetésemberek” között két „házi bo-
rász”: Mécs Károly és Trokán Péter (civilben
színmûvészek) valamint Kis Gergely Márton hi-
vatásos citera- és kobozmûvész, a népmûvészet
ifjú mestere (civilben református tiszteletes)
vallott arról, hogy hogyan váltak szenvedélyes
borásszá, illetve zenésszé. 

Mécs Károly úgy fogalmazott hogy amikor
borral kezdett foglalkozni, „beleártotta magát a
nagyok dolgába.” Mindennek a nagypapa, az
Elzászból bevándorolt Mathias Müller az oka,
aki borkereskedõként hajdan a Várfok utcá-
ban lakott. A jómódú család feje Bécsben önál-
ló lerakattal rendelkezett, ám az elsõ világhábo-
rú után vagyonából semmi sem maradt. 

A színmûvész ez alkalommal maga által válo-
gatott irodalmi idézeteket olvasott fel, elsõként
Krúdy Gyula: A szõlõ címû írását. A Márai
Szalonban már oly’ sokat emlegetett Krúdy egy
hétköznapi gyümölcsrõl is olyan hangulatosan
írt, akár az ízes falatokról: „Királyi gyümölcs, és
a szegények gyümölcse, mert ízében benne van
minden jó íz, amelyet az életben szerettünk.
Van benne ilyenkor üde ifjúság savanykája, ké-
sõbb érett öregség édes bölcsessége. Eszedbe
hoznak ízei minden ízt, amely kedves és emlé-
kezetes volt életedben, az elsõ csók friss zama-
tosságától kezdve az öregségig csipegeted a szõ-
lõszemeket a fürtrõl. Egyik szemben gyermek-
korod ízeit érzed, a másikban esküvõd napja
van elrejtve, a harmadikban a roppanó magocs-
ka vénségedrõl beszél.”

A felolvasás utáni ihletett pillanatban a
Fortuna étterem pincérei – az elmaradhatatlan
Hegedûs Péter vezetésével – Mécs Károly borát
kínálták körbe. A „fordított nap” jegyében ez-
úttal a felszolgálók jártak körbe a hallgatóság so-
raiban, és nem a közönségnek kellett az elõtér-
ben várakoznia. A borkóstolás közben a szín-
mûvész szerényen „magyar parasztbornak” ne-
vezte szentgyörgyhegyi birtokán termelt saját
itókáját, amelyet annak idején Sabján, az ör-
mény származású borász állított össze. „Én sze-
retem a bort, de nem vagyok borász” – tette
még hozzá, és szerényen elhallgatta, hogy bará-
tai néhány éve a Magyar Borrend lovagjává vá-
lasztották. 

Mécs Károly a következõ irodalmi részletet a
19. századi és a jelenkori helyzet párhuzamba
állítása miatt olvasta fel. Eötvös Károly: Utazás
a Balaton körül címû könyvében ugyanis így ír:
„A rajnai borok s finomabb francia borok tíz-
szer értékesebbek, mint a mi jobbfajta boraink.

Leáldozott a tokaji aszúbor napja is. Egész
Hegyalján nincs már háromszáz igazi szõlõs gaz-
dánk. Rossz idõ, rossz féreg, rossz tudomány
tönkre tett bennünket. Kiváltképpen a rossz tu-
domány.”

Kis Gergely Márton elsõként egy középkori
krónikáséneket adott elõ, majd Szigethy
Gábor azt kérdezte a lelki pásztortól, hogy szíve
szerint hol ütné fel a Bibliát? A zsoltáros köny-
vet választotta – ott is a 150-dik zsoltárt –
amelyben a különbözõ hangszerek dicsérik az

Urat. Különleges hivatásaira utalva elmesélte,
hogy apai ágon a családja 13 generációra vissza-
menõen református lelkész, õ a 14. a sorban. A
néphagyományokhoz való kötõdést az anyai
ágtól kapta. Édesanyja pedagógus-népdaléne-
kes. Végül visszatért a feltett kérdésre, és a
Bibliában az Apostolok cselekedeteit jelölte
meg. A 17. fejezetben Pál apostol a görögöket
akarta megtéríteni. Kis Gergely Márton azt a
meghatározó gondolatot emelte ki, amely sze-
rint Isten „az egész emberi nemzetséget is egy
vérbõl teremtette, hogy lakjon a föld egész fel-
színén; meghatározta elrendelt idejüket és la-
kóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát-
ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen
nincs is messzire egyikünktõl sem; mert õben-
ne élünk, mozgunk és vagyunk.” A tiszteletes
magyarázatában hozzátette: -Nekünk ezt a föl-
det és kultúrát át kell adnunk a gyerekeinknek;
mindez annál könnyebb, minél több a kapcso-
lat a népzenével, és a  történelemmel. 

Trokán Péter saját készítésû traminijével lep-
te meg a hallgatóságot. Az õ borral kapcsolatos
története is a családhoz kötõdik, édesapja
ugyanis vendéglõs volt, aki bár nem csinálta, de
fogyasztotta a bort. Gyakran emlegette, hogy
szeretné, ha lenne egy kis szõlõje, ez azonban so-
ha sem adatott meg számára. Fia, a veszprémi
Petõfi Színház tagjaként kezdett kacérkodni a
gondolattal, hogy édesapja emlékére venne egy
szõlõskertet. Végül Paloznakon, egy 94 éves né-
nitõl vásárolta meg a kétszáz négyzetméteres
„birtokot”, amelynek leve hagyományosan a fû-
szeres tramini. 

Az újabb kóstolás után Kis Gergely Márton
nem volt rest és boros nóták pengetésébe-ének-
lésébe fogott.

Mintegy sluszpoénként kiderült, hogy a társa-
ságban jelen van még egy szõlõsgazda. Ráadásul
ez a valaki nõnemû, és nem más, mint Gábor
Júlia, a Márai Szalon háziasszonya. Maga olvas-
ta fel kedves írását, amely egyebek mellett arról
tudósított, hogy milyen csábításoknak enge-
dett, amikor a szekszárdi borvidéken vett szõ-
lõt. A harmadik körben tehát vörös bort, való-
di kadarkát szolgáltak fel a pincérek, de nem ti-
tok, hogy a bor valódi készítõje Vida Péter, az
egyik leghíresebb szekszárdi borász volt. Hege-
dûs Péter különleges delikáteszt is kreált erre az
alkalomra.

Az est második felében Gyarmati Lívia új do-
kumentumfilmjét, az orvhalászokról szóló, Kis-
halak… Nagyhalak címû alkotást nézhették
meg az érdeklõdõk. 

A Márai Szalon tavaszi évada ezzel lezárult, de
a törzstagok már tudják, hogy szeptember utol-
só keddjén újra ott a helyük az Úri utcai házas-
ságkötõ teremben. R. A.

Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója
alkalmából jelent meg az Akadémiai Kiadónál
Kriza Ildikó A Mátyás-hagyomány évszázadai
címû kötete, amelynek  bemutatóját a közel-
múltban a Litea Könyvesházban tartották. A
könyvet Jankovics Marcell mutatta be az érdek-
lõdõknek.  A rendezvény után a Kossuth- és
Prima Primissima-díjas rajzfilmrendezõvel, kul-
túrtörténésszel, és nem utolsó sorban egy könyv-
heti újdonság szerzõjével  beszélgettünk.

s Mikor kezdett néprajzzal foglalkozni?
Fiatal koromban nem annyira a néprajz, mint az
õstörténet vonzott. Amikor a nagynéném halála
után, ránk maradt néhány hímzés és könyv – pél-
dául a négykötetes „Malonyai” – e hagyatékot in-
kább szerethetõ tárgyaknak, mint néprajzi doku-
mentumoknak tekintettem. Néprajzi fogékony-
ságom története valójában a János vitéz rajzfil-
mes feldolgozásakor, a mûben való elmerüléssel
kezdõdött.  Ugyanakkor nem titok, hogy gyerek-
koromtól erõs nemzeti elkötelezettséggel rendel-
kezem. Hogy úgy mondjam, már a pelenkám is
piros, fehér, zöld volt, és a kiságyam mellett Kos-
suth Lajos képe lógott. 
s Hunyadi János és Mátyás alakja az ön rajzfilmso-

rozataiban is többször feltûnik. Néhány epizódban egé-
szen különleges jelképek is megjelennek. Ezeket ön
„fejtette meg”?
Az Eb, aki a kanalát meg nem eszi! címû népme-
sét sokan ismerik, de a Jankula címû mondát,
amely Hunyadi Jánosról szól, a Kemény Simon,
illetve a Mátyást királlyá választják címû történe-
teket – A mondák a magyar történelembõl soro-
zat darabjait – jóval kevesebben. Azok a motívu-
mok, amelyek az egyes feldolgozások során meg-
jelennek, saját néprajzi érdeklõdésem eredmé-
nyei. Így kapott helyet kutatásaimban az a mo-
mentum, hogy Mátyás király Mátyás napján, és a
Halak jegyében született. Ez utóbbit egyébként a
budai Várban maga is megörökíttette, hiszen egy
ránk maradt vörös márványoszlopon delfinek
szimbolizálják a csillagjegyet. De idetartozik Má-
tyás apostol halas története, és a jégtörõ Mátyás-
sal kapcsolatos hiedelem is. Számomra az össze-

hasonlító mitológia rendkívül fontos tudo-
mányág.
s Dolgozott korábban Kriza Ildikóval?

Az ismeretségünk 1980-ig nyúlik vissza, de
csak az általa szerkesztett Mesék és mondák
Mátyás királyról címû gyûjtemény kiadásakor
találkoztunk elõször. Megkeresett, hogy vállal-
nám-e könyvének illusztrálását? A kötet nem
gyerekeknek készült – hiteles néprajzi változat
– amely elõször az Akadémia Kiadónál, majd
a Magyar Könyvklubnál, végül a Helikon ki-
adónál jelent meg. 
s Milyen szakmai újdonságokat találunk A Má-

tyás-hagyomány évszázadai címû kötetben?
Mindaz, amit mi magyarok népmûvészetnek
nevezünk, jóval jelentõsebb anyagot takar,
mint amit külföldön e mûfajba sorolnak.
Innen ered Bartók és Kodály zenéje, sõt a re-
formáció is ebbõl táplálkozik. Kríza Ildikó be-
bizonyítja könyvében, hogy a népköltészet fel-
fedezésekor, a 19. században feljegyzett mon-
dák, szólások elõzményei megtalálhatók a ko-
rábbi századok írott mûveiben. Mátyás halála óta
folyamatosan keletkeztek a róla szóló történetek.
Hazánkban a nemzeti király iránti érdeklõdés a
felvilágosodás korától kezdve állandósult. A szer-
zõ azt is igazolja, hogy az emberi tulajdonságok
anekdotikus kifejezése, pellengérre állítása az iro-
dalomban és a folklórban egyaránt középkori
gyökerû. A könyvben egy-egy népi bölcsesség
több korban, és több szerzõnél is visszatér. Nem
így a „nagyorrú Mátyás”, amely csupán a 19. szá-
zad közepe óta közkeletû kifejezés; azelõtt sehol
nem hivatkoznak Hunyadi Mátyás méretes orrá-
ra. A korabeli képzõmûvészeti ábrázolások sem
adnak erre alapot. Kriza Ildikó Jókainál fedezi fel
az „orr-fordulatot”. Nagy mesemondónk is vehet-
te valahonnan, ha máshonnan nem, saját végte-
len fantáziájából. Szerintem e képzet abban az
idõben keletkezhetett csak, amikor már a kirá-
lyok, fejedelmek oldalnézetû képmását verték az

érmékre. Mátyás idejében ez még nem volt szo-
kásban. A könyvet az idézetek teszik igazán szí-
nessé. Rendkívül érdekes a nyelvi közeg, amely-
ben a népi kifejezések között találjuk például az
„elorozkodik” igét, amely oda lopózkodikot je-
lent, vagy a „megró” kifejezést, amely annyit tesz,
hogy kirója rá az adót.
s Az idei könyvhéten ön is új kötettel mutatkozott be.

Mirõl szól különös címû munkája, a 3+1 - A négy évszak
szimbolikája?
A könyv nem csupán az évszakok szimbolikájáról
szól, hanem a „négyességet” bontja ki. A könyv
vezérmotívuma, hogy a négyességben mindig van
egy rendhagyó elem. A 4 valójában mindig 3+1.
Három elem analóg, egy pedig mindig kilóg a
sorból. Termékeny három évszak – terméketlen
tél; három a magyar igazság – egy a ráadás. A téma
mérhetetlenül gazdag, szinte csak a könyv terje-
delme szab határt. Szerepel benne a kártya szim-

bolikája, a négy elem, a négy alapszín, de ha a ma-
gyar nemzeti ünnepeket jobban megnézzük, ak-
kor kiderül, hogy három ilyen van – mindhárom
termékeny évszakra jut egy – de nincs téli nemze-
ti ünnepünk.
s A reneszánsz évben ön reneszánsz emberként több

mûfajban is alkot. A hírek szerint legnagyobb vállalkozá-
sa, Az ember tragédiája hamarosan elkészül…
Valóban, már az utolsó hiányzó epizódon, a
Londoni színen dolgozunk. A forgatókönyv
1983-ban született, ám csak ’89-ben kaptunk elõ-
ször pénzt a megvalósításra. A mû érdekessége,
hogy az elmúlt húsz évben lezajlott egy technoló-
giai forradalom, amelynek során a Tragédia elsõ
fele filmszalagra készült, míg az utolsó négy szín
számítógépes animáció. Miután befejezzük a fel-
vételeket, újravágjuk az egészet, és új  hangfelvétel
is készül. Terveink szerint oktatási segédanyag-
ként DVD-n hozzuk forgalomba 15 részben,
önálló fõcímekkel, de készül egy 150 perces mo-
ziváltozat is.
s Több mint húsz éve a Tragédián dolgozik. Gondolt

már arra, hogy mit csinál majd, hogyha egyszer elkészül
vele?
Nézze, nemsokára hetven éves leszek, és nagyon
kevés a szabadidõm. Szeretnék továbbra is hûsé-
ges maradni ahhoz az elvemhez, hogy soha ne
kelljen valamit kényszerbõl csinálni. A közel-
múltban felkérést kaptam A walesi bárdok rajzfil-
mes változatára, amire azt válaszoltam, a filmet
már nem vállalom, de elkészítem hozzá a képes
forgatókönyvet. A Duna Tv is megkeresett egy
Nepomuki Szent Jánosról szóló, megvalósításra
váró ismeretterjesztõ mûsor tervével.  Ehhez ha-
sonlót 14 éve készítettem utoljára. Mindemellett
régi szenvedélyem az írás. Számomra ez a legna-
gyobb élvezet. Ha mégis marad egy kis szabad-
idõm, akkor gombászni járok. Akár hiszi, akár
nem gomba mindenütt terem; még a Pannónia
Filmstúdió igazgatói szobája alatt is találni kucs-
magombát. Rojkó Annamária

Mindenki másképp csinálta

Mátyásról, a számmisztikáról és a Tragédiáról

Június 24-én, a Márai szalon szezonzáró estjén, minden meghívott vendég valami egész mást muta-
tott meg önmagából, mint amire a jelenlévõ közönség elõzetesen számított. A „senki sem az, aminek
látszik” mottót már az alkalmi kiállítás is szimbolizálta, hiszen a tárlóban Latinovits Zoltán mû-
egyetemi leckekönyvét és építés-szerkezettan füzetét mutatta be a házigazda, Szigethy Gábor.

Kis Gergely Márton, Trokán Péter és Mécs Károly a Márai Szalonban

Hagyományok Háza
(1011 Budapest, Corvin tér 8.)
Augusztus 5., 20 óra: Budapest Fõváros Bartók Táncegyüttes
mûsora: 1. rész „ Kecske ment a kiskertbe”, 2. rész  Palóc lako-
dalmas. Augusztus 7., 20 óra Budapest Fõváros Bartók Tánc-
együttes mûsora: 3. rész „ Kecske ment a kiskertbe”, 4. rész
Palóc lakodalmas. Augusztus 12., 20 óra: Magyar Állami Népi
Együttes: Táncos magyarok. Augusztus 14., 20 óra: Magyar Ál-
lami Népi Együttes: Táncos magyarok. Augusztus 19., 20 óra:
Kincsõ Néptáncegyüttes: „Járd ki lábam, járd ki most”. Au-
gusztus 21., 20 óra: Magyar Állami Népi Együttes: Táncos ma-
gyarok. Augusztus 26., 20 óra: Magyar Állami Népi Együttes:
Táncos magyarok. Augusztus 28., 20 óra: Magyar Állami Népi
Együttes: Táncos magyarok. Kiállítás: Lajtha László, a népzene-
kutató. (Hagyományok Háza elsõ emeleti kerengõ). A tárlat
Lajtha László életének jelentõsebb pillanatait, állomásait idéze-
tekkel, népzenei feljegyzésekkel, kortársai gondolataival és ar-
chív fotókkal illusztrálja. A XX. század elsõ felének Bartók Béla
és Kodály Zoltán melletti legjelentõsebb magyar zeneszerzõjé-
nek, népzenekutatójának és zenepedagógusának tudományos
pályáját mutatja be, kizárólag kutatómunkájára fókuszálva.

Ingyenes gospel koncert
A Magyar Continental Singers ad koncertet augusztus 6-án,
szerdán 19 órakor a Szilágyi Dezsõ téri református templom-
ban. A modern gospel zenét játszó együttes nyári turnéjának
egyik állomása lesz a látványos fényjátékkal, színpadi tánccal,
jelenetekkel ötvözött budapesti koncert. A hangverseny in-
gyenes. 

Táncestek a Karmelita Udvarban
Július 29. kedd, 20.30 órakor és augusztus 7. csütörtök, 20.30
órakor: Kavala kúttu, indiai tánckavalkád - Sivasakti Kalánanda
Táncszínház. Július 30. szerda, 20.30 órakor és augusztus 6.
szerda, 20.30 órakor: Tango Argentino - Kulik Johanna és Gellai
Tamás, valamint a Quartett Escualo zenekar. Július 31. csütör-
tök, 20.30 órakor és augusztus 12. kedd, 20.30 órakor: Las
Flamencas - Lippai Andrea és a FlamenCorazon Arte Tánc-
színház. Augusztus 1. péntek, 20.30 órakor: Mezõség, Élõ
Martin Archívum V.- Honvéd Táncszínház. Augusztus 5. kedd,
20.30 órakor és augusztus 15. péntek, 20.30 órakor: Tavaszi
szél - Duna Mûvészegyüttes. Augusztus 8. péntek, 20.30 órakor
és augusztus 13. szerda, 20.30 órakor: Táncos magyarok -
Magyar Állami Népi Együttes. Augusztus 14. csütörtök, 20.30
órakor: Táncmámor - Botafogo Táncegyüttes. Az elõadásokat
követõen táncház. Rossz idõ esetén az elõadásokat a Színház-
teremben tartják meg. 

Budafest a Várban
Augusztus végéig várja a zenebarátokat az idén tizenhetedik
alkalommal megrendezett Budafest Nyári Zenei Fesztivál.
Budapest legnépszerûbb nyári kulturális találkozójának ezúttal
is kiemelt helyszínek, a Hilton Dominikánus Udvara, a Szent
István tér és a Margitsziget adnak otthont. Július 24. csütörtök:
a Budapest Klezmer Band koncertje. Közremûködik: Bíró
Eszter. Mûvészeti vezetõ: Jávori Ferenc. (Hilton-Dominikánus
Udvar). Július 29. kedd: Operett est. Kálmán-Lehár-Strauss
örökzöld melódiái, az Operettszínház fiatal mûvészeivel.
(Hilton-Dominikánus Udvar). Augusztus 8. péntek: Puccini:
Manon Lescaut – opera, a debreceni Csokonai Színház ven-
dégjátéka. Rendezõ: Szergej Maszlobojscsikov. Vezényel:
Kocsár Balázs. (Margitszigeti Szabadtéri Színpad). Augusztus
15. péntek: Gounod: Rómeó és Júlia – opera. Rendezõ: Csiz-
madia Tibor. Vezényel: Szabó-Sipos Máté. (Margitszigeti Sza-
badtéri Színpad).

Programok

Jankovics Marcell
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A fokozott közterületi rendõri jelenlétnek és a polgárõrség
támogatásának köszönhetõen továbbra is csökken a bûn-
cselekmények száma a kerületben, rablás és életellenes
cselekmény ezúttal sem történt. Folyamatosak a betöré-
sek, gépkocsifeltörések és lopások megelõzését célzó köz-
rendvédelmi és bûnügyi akciók. Az elmúlt idõszakban is tar-
tottak közlekedésbiztonsági ellenõrzéseket a kerület útjain,
ezek eredményeképpen tizenegy büntetõpont mellett
nyolc jogosítványt vontak be.

A rendõrség továbbra is kiemelten foglalkozik a hajlékta-
lan kérdéssel, legutóbb a Bugát lépcsõ körül voltak ellenõr-
zések, de határozottan fellépnek a rendõrök a Horváth
kertbe beköltözõ és a lakosságot zavaró, a törvényes rend-
be ütközõ életmódot folytató fedél nélküliekkel szemben. 

Kedvezõek a kapitányság mutatói júniusban: a rablások
felderítési aránya 100 százalék volt, de budapesti viszony-
latban a betörések elkövetõinek kézrekerítésében is átla-
gon felül teljesítettek a kerületi rendõrök. Második a havi
összehasonlításban a kapitányság az ismeretlenes ügyek,
illetve az általános felderítés tekintetében, ami 60 százalék
feletti eredményességet jelent.  

Autó tolvajt fogott a fiatal rendõr
Július elsejével tizenkét, tanulmányait frissen befejezõ
rendõr vette fel a szolgálatot a kerületi kapitányságon.
Egyikük máris szép sikert ért el, hiszen járõrtársával közö-
sen július 9-én az Attila úton tetten értek, majd elfogtak egy
korábban többször büntetett autófeltörõ párost. Az ifjú
rendõr kiváló munkája elismeréseképpen kapitányi dicsé-
retben részesült. 

Ellenõrzik a koldusokat
A napi rendszerességgel megtartott ellenõrzések dacára
idén is elõfordul koldulás a Lánchídon. Míg a korábbi évek-
ben a külföldrõl érkezõ koldusokat kitoloncolták, az EU bõ-
vítése óta erre nincs lehetõség. A kapitányság emberei
rendszeresen elõállítják a kéregetõket, elindítják a szabály-
sértési eljárást, aminek egyelõre nincs komolyabb vissza-
tartó ereje. 

Amerikai rendõrök a kerületben
New York 17-es körzetébõl érkezett delegáció a kerületbe.
Az amerikai rendõrök a magyar polgárõrök és rendõrök ta-
valyi munkalátogatását viszonozták, melynek keretében
közvetlenül nyílt lehetõség a tengerentúli módszerek tanul-
mányozására. A delegáció megismerkedett a kapitányság
munkájával, illetve részt vettek az országos polgárõr talál-
kozón.

Hajléktalan telefonbetyár
Egy nyilvános telefonfülkébõl hívta fel a rendõrséget egy
fegyverrel fenyegetõzõ férfi. A kerületi járõr azonnal a hely-
színre sietett, majd kérdõre vonták a még mindig telefoná-
ló ittas hajléktalant, aki elmondta, hogy összeveszett élet-
társával és elkeseredésében hívta fel a rendõrséget.

Kék hírek

Tisztelt Szerkesztõség!
Kerületi lapunk korábbi számában választ próbált adni kerü-
letünk távfûtéssel fûtõ lakóinak aggodalmaira. Az Attila út 41.
szám alatti társasház lakói a 2006. évet értékelõ közgyûlésen
egyöntetû álláspontra jutottak a fûtési költségek tûrhetetlen
voltát illetõen. A közgyûlési határozat szerint a közös képvi-
selõ és a számvizsgálók feladata lett a lehetséges megoldá-
sok keresése. 2007 júliusában rendkívüli közgyûlésen mutat-
ta be az Invite Bt. ügyvezetõje azt a komplex megoldást, ami
a tervezéstõl a megvalósításon át a folyamatos szervizellátá-
sig minden feladatot magában foglal. A javasolt tervet és költ-
ségvetést a közgyûlés elfogadta, illetve határozatával elindí-
totta a megvalósulást.

A teljesség igénye nélkül szeretnék néhány fontosabb ada-
tot elmondani:

A tervezett költségvetést nem lépték túl a kivitelezõk, a
beruházás értéke 16.000.000 Ft volt, amit teljesen hitelbõl
fizetett a társasház, a felvett hitel kamatmentes és a törlesz-
tés, valamint a fûtési energia összértéke nem éri el a távfûtés-
ért fizetett díj mértékét.

A bankhitel elõkészítésével párhuzamosan az Invite Bt.
(tel.: 06 (20) 912-3566)beszerezte az engedélyeket. Szak-
embereket biztosított a beruházás fázisainak ellenõrzésére,
mivel ez részben hatósági jogköröket érint és az ellenõrzés
csak jogszabályok által elõírt módon végezhetõ.

Nem elhanyagolható az sem, hogy a beruházás részeként
elvégezték a társasház gázhálózatának rekonstrukcióját. A
kivitelezési munkálatok során tartották a teljes munkára vál-
lalt 90 napos határidõt.

Az új rendszer kiépítését fûtési szezonban végezték és az át-
állás, beüzemelés csak órákban mérhetõ leállást okozott. A be-
építésre került kazánok korszerû szerelt kéményt kaptak,
amelynek felállítása 10 napot vett igénybe - vállalási idõn belül.

Természetesen - mint mindenhol - itt is voltak zökkenõk.
Például nem volt felhõtlen a gázvezetékekhez való hozzáfé-
rés megszervezése a lakásokban és folyamatosan gondos-
kodni kellett kisebb-nagyobb károk elhárításáról is. A gázhá-
lózat visszakapcsolása sem volt könnyû, mert az ellenõrzése-
ket és a gázórák beüzemelését nem egyszerre csinálták, el-
lenben csak munkaidõben tudták végezni. A vállalkozók sze-
mélyes elkötelezettsége abban nyilvánult meg, hogy hétvé-
geken is dolgoztak. Így hozták be a hiányos egyeztetések
okozta késedelmet.

Az egész beruházás folyamatos ellenõrzés alatt volt a
Számvizsgáló Bizottság és a közös képviselõ által. A folyamat
lezárása után minden tulajdonos megkapja a beruházás rész-
letes elszámolását, illetve tájékoztatást a jövõbeni tevékeny-
ségek rendjérõl. Ilyenek a karbantartási szerzõdések és a
SZMSZ módosítása a fûtési hálózat átalakítását szabályozó
közgyûlési határozat alapján.

Andrássy István számvizsgáló, Attila út 41.

Postaláda

Megállíthatatlan a tabáni négypárevezõs
Negyven esztendeje él vízivárosi otthonában
olimpiai ezüstérmes felesége oldalán Jármy
Miklós. Az egykori válogatott evezõs ma is
rendszeresen vízre száll, veteránként több vi-
lágbajnoki címet szerzett. Alapító tagja a
Budavár testvérvárosában, az angliai Marlow-
ban megrendezett hagyományos regattán szép
sikereket elérõ Tabáni Hajós Egyletnek.

s Mikor került kapcsolatba az evezéssel?
Úszóként kezdtem, méghozzá nem is ered-
ménytelenül, hiszen tagja voltam az ifjúsági vá-
logatottnak. Mégis úgy éreztem, hogy nem va-
gyok elég jó, ezért átnyergeltem az evezésre. Bár
jelentõs nemzetközi sikereket nem értem el,
mégis hálával tartozom a sportágnak. Nem csu-
pán az egészséges életmódot, a jó kondíciót a
mozgás és a víz szeretetét, hanem a mexikói
olimpián a tõr csapattal ezüstérmet nyert vívó
feleségemet Gulácsy Máriát is az evezésnek kö-
szönhetem.   
s Hogyan ismerkedtek meg?

Elõször a balatoni Honvéd üdülõben találkoz-
tunk, én a magyar bajnokságról érkeztem, ké-
sõbbi feleségem pedig a vívó világbajnokság fá-
radalmait jött kipihenni. Nem sokkal késõbb
egy összejövetelt szervezett a lakásukon, ahová
nem tudtam elmenni, viszont édesapja ragasz-
kodott hozzá, hogy újra találkozzunk. Nem vé-
letlenül, ugyanis a nevem alapján ismerõsként
üdvözölhetett - mint kiderült, apámmal a 30’-
as években jó ismeretségben voltak. Így kerül-
tem 1967-ben a Vízivárosba, abba a lakásba,
ahol ma is együtt lakunk a feleségemmel.   
s Miért hagyta abba az aktív sportot?

A sors akarta úgy, hogy felhagyjak az aktív ver-
senyzéssel. Alig voltam huszonhét éves, amikor
a válogatott partnerem elhagyta az országot, ne-
kem pedig döntenem kellett: magam mellé ve-
szek egy jóval fiatalabb versenyzõt és mindent
újra kezdek, vagy leteszem a lapátot. Én az utób-
bit választottam, de nem sokáig bírtam a Duna
illata nélkül, kilenc évvel késõbb már újra a ha-
jóban ültem. 
s Hogyan került vissza az evezés világába? 

Miután elvégeztem a Vendéglátó Ipari Fõisko-
lát, az egyik belvárosi szállodában kezdtem dol-
gozni. Itt találkoztam egy régi evezõstársammal,
aki akkoriban a Nemzeti Bank túraevezõs szak-
osztályánál volt edzõ és felajánlotta, hogy száll-

jak be a hajójukba, s induljunk el néhány verse-
nyen. Ez már több mint harminc éve történt,
de azóta sem hagytam abba az evezést. 
s Milyen versenyeken indul?

Túraversenyekkel kezdtem, aztán a ’80-as évek-
ben lehetõség nyílt veterán versenyeken is elin-
dulni. Az elsõ világbajnokságomon a dániai
Kertemindében kormányos négyesben rögtön
elsõ lettem a Harmat doktor vezette hajóval.
Róla tudni kell, hogy az õ nevéhez fûzõdik az el-
sõ magyar veterán nyolcevezõs összehozása,
ami megalapozta a magyarok hírnevét a nagy
nemzetközi versenyeken. Azóta több világbaj-
nokságról hoztunk haza érmeket, a vegyes szá-
mokban elért elsõ helyek mellett 1986-ban
Szlovéniában a kétpárevezõsök között, 2004-
ben Hamburgban pedig nyolcasban sikerült
nyerni.
s Hogyan állt össze a tabáni négypárevezõs?

Két évvel ezelõtt Pajor Ildikó a Tabán Társaság
elnöke felhívott, hogy volna-e kedvem megszer-
vezni a Tabáni Hajós Egylet hajóját, ami a tabá-

ni regattán kiállna a marlow-i négyes-
sel szemben. Igent mondtam azzal a
feltétellel, hogy az ellenfeleink velünk
egyidõsek legyenek. Végül az angolok
nem jöttek el, a másik két hajó pedig
csupa fiatalból állt, így bár derekasan
küzdöttünk, alulmaradtunk. 2007-
ben viszont már itt volt a marlow-i egy-
ség, rajtuk kívül egy csepeli hajó és a
Budapesti Evezõs Egylet csapata in-
dult a versenyen. Illetve elõször úgy
tûnt, hogy csak indulna, hiszen éppen
akkor kezdett áradni a Duna, ezért
sürgõsen új helyszín után kellett néz-
ni. Szerencsére sikerült Csepelre át-
költöztetni a versenyt, amit a hendike-
pes lebonyolításnak köszönhetõen vé-
gül a Nagy Tibor-Jármy Miklós-Koze-
schnik László-Pénzes László összetéte-
lû Tabáni Hajós Egylet nyert meg. A
hendikep lényege, hogy hajónként ki-
számolják a versenyzõk átlagéletkorát,
majd egy táblázat segítségével mind-
egyik egységhez a korosztálynak megfe-
lelõ idõt párosítják, amit levonnak a
versenyeredménybõl. Így fordulhat
elõ, hogy hiába nyer egy hajó, ha a ben-
ne ülõk jóval fiatalabbak a mögöttük

végzõknél, mert a végelszámolásnál az „öregek”
idejét az elõre megadott korrekciós értékkel
csökkentik.
s Ettõl kezdve úgy tûnik megállíthatatlan a tabá-

ni hajó, a júniusi Marlow-i versenyen több elsõ helyet
is begyûjtöttek. Hogyan alakultak az angliai futa-
mok?
A Marlow Regatta a szigetország egyik legrégeb-
bi evezõsversenye. Az írott  források szerint az
elsõ versenyt 1855-ben rendezték, de az ottani-
ak úgy tartják, hogy ennél jóval nagyobb múlt-
ra tekint vissza a regatta. Minden évben több
száz nevezés érkezik, szinte ötpercenként indul-
nak a futamok, nem csoda, hogy igazi népün-
nepély a kétnapos verseny. Végül a regatta tör-
ténetének elsõ magyar csapataként három
számban indulhattunk. A négypár evezõs tabá-
ni hajó elsõ lett, a kétpár evezõs versenyen csak
két másodperccel maradtunk alul a tavalyi vi-
lágbajnok egységgel szemben, míg a kormá-
nyos négyesek között meg kellett elégednünk a
harmadik hellyel.   K. Á.

Múltidézõ, hagyománytisztelõ, ugyanakkor új-
szerû és bohókás - az ellentétek harmóniája te-
szi különlegessé Lánchíd utca legújabb kávézó-
ját. A hely neve: Marvelosa.

A Lánchíd utca évtizedes kallódás után ismét
feléledni látszik. Bár a Budavári Palota alatti
partszakasz legjellegzetesebb tömbje, a Várkert
Bazár jelenleg is pusztul, és még csak sejteni
sem lehet, mikor kezdõdhet meg a régóta ese-
dékes felújítás, az Ybl-remek és a Clark Ádám
tér közti házak lassan megújulnak. A legszem-
betûnõbb változást a nemrégiben felépült
Design Hotel hozta a hullámzó és esténként szí-
nes fényekkel játszó üveghomlokzatával, de
üde színfoltként hatnak a különleges lakberen-
dezési tárgyakat árusító üzletek is az utcában.
Ezek az új látványosságok kétségtelenül sokat
javítottak a Duna-parti házsor összképén,
mindeddig azonban hiányzott egy olyan „be-
ülõs hely”, ami szoros kapcsolatot teremt kör-
nyezetével. 

Balogh Ágnes, aki óbudai lakosként és
mûegyetemi tanárként hosszú évekig
minden hétköznap a budai Duna-parton
utazott oda s vissza, sokáig dédelgette ma-
gában azt az álmot, hogy egyszer egy kis ká-
vézót nyit a kiváló adottságokkal bíró, de
méltatlanul elhanyagolt Lánchíd utcá-
ban. Miután a 13. számú ház földszintjén
sikerült megvásárolnia egy magántulaj-
donú helyiséget, nekikezdhetett álmának
megvalósításához: építészként saját maga
tervezte meg a kávézót, és a kivitelezést is
õ maga irányította.

– 2006 decemberében kezdtünk a he-
lyiség átalakításához és ez év áprilisában
nyitottunk meg – foglalta össze az építés
kronológiáját a tulajdonos. Mint mond-
ta, az egyes funkciók elhelyezésétõl a bur-
kolatok anyagának, színének kiválasztásá-
ig minden részletkérdésben igyekezett a
lehetõ legjobb megoldást megtalálni, s ez
nem ment egyik napról a másikra. A be-
rendezési tárgyak összeállítását is nagy
mûgonddal végezte. 

„Mivel ragaszkodok a régi dolgokhoz,
soha nem dobok ki semmit, így sok, rég-
rõl maradt bútort hasznosíthattam újra a

kávézóban” – mesélte Balogh Ágnes. Ahogy
körbevezetett bennünket kávézójában, kide-
rült, szinte mindegyik bútordarab egy ötletes
átalakítás eredménye: a lila brokáttal bevont
kanapé például eredetileg piros volt és mûbõr
borítású, a mûegyetem dékáni irodájából dob-
ták ki évekkel ezelõtt. A zöldre mázolt evõesz-
köztartó korábban katalógusszekrényként szol-
gált egy könyvtárban, és a falakon elhelyezett
tükrök míves keretei is képkeretként funkcio-
náltak egykoron. Még a homlokzaton is egy új-
rafelhasznált tárgy díszeleg: a nagymama régi
teáskannáját helyezték ki cégérnek.

Ahogy az enteriõr, az étel és italkínálat is a ré-
gi és az új, a klasszikus és a modern ötvözésével
született meg. A nagymama konyhájából a máj-
galuska- és a maceszgombócleves, a máskosgu-
ba és a túrógombóc mindig megtalálható a kí-
nálatban, viszont egyedi kreációk is szerepel-
nek a hónapról hónapra megújuló, az évszak-
hoz igazodó étlapon – ilyenkor, nyáron például

számtalan könnyû saláta-költeménybõl lehet
válogatni. Az italok között is megtalálhatjuk a
háziast és az egzotikust a finom gyümölcsször-
pöktõl a különleges fûszerezésû teákig.

– Nem volt minta, amirõl másoltam, min-
dent a saját ízlésemnek megfelelõen alakítot-
tam ki - mondta érdeklõdésünkre az építészbõl
lett vendéglátós. Mint megtudhattuk, még a ká-
vézó neve, a Marvelosa szó is családi találmány.
Amikor a leányával a névadáson gondolkod-
tak, szép formájú betûkbõl próbáltak összerak-
ni egy dallamos csengésû szót. Így született meg
a Marvelosa, amely leginkább a csodálatost je-
lentõ angol marvellous-re, illetve sokak szerint
a magyar mályvarózsa szóra emlékeztet. 

Balogh Ágnes „ars poeticája” alapvetõen az,
hogy a kávézóba betérõ vendégek jót ehesse-
nek-ihassanak, emellett pedig szemet gyönyör-
ködtetõ látványban legyen részük, az asztalok
mellõl zavartalanul szemlélhessék a páratlan
Duna-parti panorámát. A vizuális élményszer-
zéshez maga a vendéglátóhely is hozzá kíván já-
rulni azzal, hogy izgalmas képzõmûvészeti alko-
tásokat és építészeti terveket mutat be: az elsõ
kiállító éppen leánya, Tóth Ágnes lesz, aki
2005-ben diplomázott festõmûvészként. A ká-
vézó vezetõje az arculat kialakításánál nagy
hangsúlyt helyezett arra, hogy hozzájáruljon a
Lánchíd utca második világháború elõtti fé-
nyének visszaállításához. Az üzletportált is le-
véltári kutatások felhasználásával tervezte meg:
kiderült, itt a 13. szám alatt régen is egy kávézó
mûködött, így a mostani, nagy ablakfelületû ki-
alakítás is az egykori vendéglátóhely megjelené-
sét idézi.

„Szeretném, ha rendben lenne a környék,
ezért is fáj nagyon, amikor nem az építést, ha-
nem a pusztítást látom”- mondta. Különösen
az bántja, hogy a fiatalok gátlástalanul összefir-
kálják a házak falait. Ha a kávézó portálját fúj-
ják le, õ igyekszik azonnal elvégezni a helyreállí-
tást - ám nem sokat tehet olyankor, amikor hó-
napokon át más tulajdonán „díszeleg” a festék-
spray nyoma. Azaz mégis, csak némiképp rebel-
lis módon: a korábbi években a fiával együtt
több alkalommal is kivonult festékes vödrök-
kel a Várkert Bazár elé, és lemázolta az utcai
homlokzat graffitikkel összerondított részeit.

- d -

Marvelosa, ahol régi és új találkozik

A gyõztesek: Kozeschnik László, Jármy Miklós, Pénzes László és Nagy Tibor
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11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkeerreessüünnkk
iiggéénnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéétteellrree  ffiizzeettõõkkéé--
ppeess  üüggyyffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,  GGyyoorrss
ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS..  ÜÜggyyffééllffooggaaddááss  eeggyyeezztteetteetttt  iiddõõppoonnttbbaann..
TTeell..::  221122--22665566;;  0066--3300--99554455--779977..

II..  BBuuddaaii Várban, az Úri utcában 39m2-es fsz.-i galériázott
(11m2-es) egyedi fûtésû öröklakás eladó! Irányár: 21,5 M
Ft. Tel.: 06-20-540-6083.

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoo--
ssaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--
22113366,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu,,  wwwwww..wwaaggnneerr--
aa11@@cchheelllloo..hhuu..

VVáárr szomszédságában lévõ örökpanorámás, mûszakilag
felújított 40 m2-es világos, örökbérleti garzonomért vegye
meg az általam kiválasztott ingatlant, vagy nagyobb örökla-
kásra cserélném. Felújítandó és hitelátvállalás is érdekel: cse-
reérték 10,5 Mio Ft. Tel.: 06-30-461-2140; 2-143-203.

TTóótthh Árpád sétányon panorámás, napos, csendes, felújí-
tandó, háromszobás, 73 m2-es öröklakás 47 M Ft-ért el-
adó. Tel.: 06-70-523-1969.

DDíísszz térre nézõ II. emeleti 127 m2-es önkormányzati la-
kást kisebbre cserélünk. Tel.: 3750-435, reggel-este. 06-
20-398-7238, 06-20-569-2729.

II..  BBuuddáánn  a Krisztina körúton a Vérmezõnél - a Mikó utca
közelében - klasszikus jó állapotú polgári belméretû épület-
ben lévõ 144 m2-es, 3,5 szoba hallos, 2 erkélyes, emeleti,
egyedi gázfûtéses öröklakás eladó, mely 2 generációnak, iro-
dának vagy rendelõnek is kiválóan alkalmas. Irányár 36,9 M
Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/488-2203 e-mail:
wagnera2@chello.hu 

II..  BBuuddaaii Várban - reprezentatív, felújított épületben, 114
m2-es elegáns, nagypolgári, 2,5 szoba hallos, I. emeleti, cirkó-
fûtéses, jó állapotú, napfényes lakás örökbérleti joga átadó. A
nappali közel 50 m2-es elegáns szalon jellegû. Irányár: 39 M Ft
Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail: wag-
nera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn - az Attila úton - bauhaus-épületben lévõ, belsõ
kert felé is nyíló, remek alaprajzi elosztású, 105 m2-es, tágas,
napfényes, 2 szoba + hall + személyzeti szobás, 2 erkélyes, jó
állapotú, cirkófûtéses, azonnal beköltözhetõ összkomfortos
öröklakás eladó. Irányár: 26 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii  Várban 6 lakásos kertes házban 26 m2-es (+ önál-
ló tároló) kertre nyíló egyedi gázfûtéses, felújítandó, világos
lakás örökbérleti joga átadó. Irányár: 7,9 M Ft, összeköltözõk-
nek! A közvetlenül mellette lévõ 37 m2-es lakás örökbérleti
joga is átadó. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-
7065, e-mail: wagnera1@chello.hu. 

II..  BBuuddáánn a Horváth-kertnél az Attila úton 49 m2-es I. eme-
leti 1,5 szobás, remek alaprajzi elosztású belsõ kert felé nyíló,
jó állapotú, összkomfortos öröklakás eladó. Irányár: 16,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn  a Batthyány-tér közelében klasszikus polgári bel-
méretû épületben lévõ 51 m2-es hangulatos, jó állapotú, cir-
kófûtéses, 1,5 szobás lakás örökbérleti joga átadó. Csere-
irányár: 9,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-
7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii  Várban, karbantartott 7 lakásos házban, a Mátyás
templomra panorámás, 59 m2-es, 1,5 szoba hallos, jó állapo-
tú, összkomfortos, dongaboltozatos belterû lakás örökbérleti
joga átadó. Csereirányár: 22 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06.30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu. 

II..  BBuuddaaii Várban, Tóth Árpád felé nyíló jó állapotú, klasszi-
kus 138 m2-es, dongaboltozatos, duplakomfortos, cirkófûté-
ses, reprezentatív, 3 szoba + 2 félszoba + hall + étkezõs ön-
kormányzati lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 59
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-ma-
il: wagnera1@chello.hu. 

II..  GGeelllléérrtthheeggyyeenn  kiemelt lakóövezeti területen kertes tár-
sasházban lévõ,  panorámás, legfelsõ emeleti, 60 m2-es 2 szo-
ba hallos, egyedi gázfûtéses, vízórás öröklakás 4 m2-es táro-
lóval. A lakás alapterülete 57,5 m2 + 6,16 m2 erkély. Irányár:
28,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203,
e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  NNaapphheeggyyeenn  a Tabánnál, a Budai Várra panorámás 74 m2-
es 2,5 szoba hallos + 2 erkélyes (+ 7 m2), egyedi gázfûtéses
azonnal beköltözhetõ öröklakás közös nagy napozóterasszal
eladó. Irányár: 39,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-
30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

BBuuddaavváárrii  hétszobás öröklakás eladó. Tulajdonosától köz-
vetlenül megvásárolható az Úri utcában, felújított, mûemlék
jellegû házban kétszintes, felújított, cirkófûtéses, második
emeleti 76 és tetõtéri 185 m2-es, összesen 261 négyzetméte-
res társasházi öröklakás szintenként, 49,9 és 120, vagy egy-
ben, 165 milliós  irányáron. varlakas@gmail.com  t.: 06 20
9429 513.

II..  BBuuddáánn, Naphegyen - Nyárs utcában - zárt-kertben 55
m2-es bútorozatlan lakás, garázzsal együtt vagy külön kiadó.
Tel.: 06-30-9592-792, e-mail: vagyon@t-online.hu

AA  VVáárrbbaann 72 m2-es két- és félszobás, a Tóth Árpád sétá-
nyon budai hegyekre nézõ magasföldszinti, boltíves, önkor-
mányzati lakás örökbérleti joga 25,9 Mft-ért eladó. Tel.: 06-
70-703-0915.

MMáárriiaa térnél bauhaus házban kertre és utcára nézõ 78m2-
es lakás tulajdonostól eladó . Irányár: 26 millió Ft. Tel.: 06-30-
992-3136

EEllaaddóó lakás a Naphegy tövében! Eladó a gellérthegy utca és
a Krisztina körút felõl egyaránt megközelíthetõ, 71 m2-es - a
Horváth-kertre nézõ várpanorámás - szép állapotú, felújított
társasházi lakás. Irányár: 27,75 millió Ft. Tel.: 06-30-585-
7773.

MMeeggmmeenntteennéé pénzét az inflációtól? I. krisztinavárosban IV.
emeleti 116 m2-es nagypolgári 4 szobás lakkás, 3 szoba az Ág
utcára, a többi helység a Várra nézõ. Teljeskörûen, igényesen
felújított. Gépesített, beépített konyha sok extrával. Azonnal
beköltözhetõ. Tulajdonos tel.: 06-20-805-5442.

AAttttiillaa  úti távfûtéses, gépesített garzon kiadó. Internet van.
40.000 ft + rezsi. Tel.: 06-30-9491-618.

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

VVáárrbbaann  78 m2-es, 1,5 szobás, különleges hangulatú, igénye-
sen felújított öröklakás eladó. Irányár: 47,5 Mio Ft. Tel.: 06-
70-237-9030; 201-9475.

EEllaaddóó!!  I. kerület Hattyú utcában 60 m2-es, 270 cm belma-
gasságú stúdiólakás, számítógépekhez vezetékezve, konvek-
tor fûtés, riasztó, páncél ajtó. Bukó-nyíló ablakok. Jó állapotú
lakás, szép házban. Kiváló infrstruktúra. Bejárat lépcsõházból,
utcára ajtó nyitható. Ár: 16 Mft. Tel.: 878-387, 06-30-476-
1117.

II..  KKrriisszzttiinnaa krt-on Várra nézõ 3 és félszobás VI. meleti 83
m2-es lakás tulajdonostól eladó. Tel.: 06-30-9304-843.

HHéévvíízzeenn,,  Tó fürdõtõl 600 m-re, gázfûtéses 20 m2-es mini-
garzon 5,9 millióért, felújítandó 27 m2-es garzon 7,2 millióért
kertes házban, terasszal, kocsibeállóval eladó. Tel.: 06-30-
999-2027.

SSzzaabbóó  Ilonka utcában 84 m2+8 m2 terasz, 2,5 szobás, fel-
újított IV. emeleti, klímás, Parlamentre, Dunára nézõ pano-
rámás lakás eladó 48,8 MFt. Tel.: 06-20-3939-689

EEggéésszzsséégg

SSzzíívv és érrendszeri szûrõvizsgálat. Gyors, fájdalommen-
tes módszer az érelmeszesedés kimutatására korhatár nél-
kül. Azonnali kardiológus orvosi kiértékeléssel. www.jo-
szivvel.hu. Jelentkezés: 06-30/954-0886.

SSzzoollggáállttaattááss

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  

vvíízz--,,  vviillllaannyysszzeerreelléésseekk,,  DUGULÁSELHÁRÍTÁS,,  
00--2244  óórrááiigg  hhééttvvééggéénn  iiss  ggaarraanncciiáávvaall..  

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

KKöönnyyvveellééss,, bevallások készítése társaságok, egyéni vál-
lalkozók részére, bérszámfejtéssel, teljeskörû ügyintézés-
sel. Tel./fax: 3758-734; 06-30-931-2894.

EELLMMÜÜ--nnyyuuggddííjjaass  jjaavvíítt: lakásvillanyt, villanycserépkály-
hát, hõtárolókályhát, bojlervillamosságot, elosztótáblát,
zárlakatokat, szakadásokat, lámpákat, csengõt, stb. Totális
WC-szerelés, szagelszívó. Tel.: 06-70-259-0089; 337-
0338. Érdemes megõrizni!

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

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

FFoottóó-video minden alkalomra céges- és magánesemé-
nyek, események (esküvõ, ballagás stb.) Tel.: 06-30-
9929-001; 06-20-9999-958.

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

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

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

NNoonn--SSttoopp Zárszerelés. Zárcsere javítás, heveder zár.
Tel.: 06-30-863-7680; 06-70-294-9611. 

LLaappoosstteettõõ szigetelést vállalunk hõszigetelve is, garanci-
ával, referenciákkal. Stabil gárda. Tel.: 405-4603; 06-30-
9315-495. 4 Pillér Bt.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT  TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,  

PPAARRKKEETTTTLLEERRAAKKÁÁSSTT,,  PPAARRKKEETTTTCCSSIISSZZOOLLÁÁSSTT,,
PPAARRKKEETTTTAA  JJAAVVÍÍTTÁÁSSTT,,  

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

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogsza-
bályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  NNyyuuggddííjjaassookknnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy!!  Fogászati háttér biz-
tosított! Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013
Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 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..  

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

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

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

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  KKrriisszzttiinnaa  AAnnttiikkvváárriiuumm  ((II..  RRoohhaamm  uu..  77..  aa
KKrriisszzttiinnaa  ttéérrii  tteemmpplloommnnááll))..  VVeesszz--eellaadd,,  áárrvveerreezz  kköönnyy--
vveekkeett,,  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rrééggii  ttéérrkkééppeekkeett,,  mmeettsszzeetteekkeett,,
kkéézziirraattookkaatt,,  kkééppeess  lleevveelleezzõõllaappookkaatt,,  ppllaakkááttookkaatt,,  fféénnyy--
kkééppeekkeett,,  eeggyyéébb  ppaappíírrrrééggiissééggeekkeett..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss,,  --
éérrttéékkbbeeccssllééss,,  kkéésszzppéénnzzffiizzeettééss!!  TTeell..//ffaaxx::  221122--88990099..
NNyyiittvvaa::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg::  1100--1188  óórrááiigg,,  sszzoommbbaattoonn::
1100--1144  óórrááiigg..  

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok készpénzért, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Hívjon bizalommal. Aradi
László. Tel.: 285-4808; 06-30-831-9608.

GGyyûûjjtteemméénnyyeemmbbee vásárolok teljes hagyatékot, könyveket,
zongorát, festményeket, bútorokat, porcelán, ezüst tárgya-
kat, zsolnay, bronz tárgyakat, órákat, neo-reneszánsz bútoro-
kat, mindenféle régiséget. Tel.: 06-20-341-4161.

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

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

TTöörröökk  sszzõõnnyyeeggrreessttaauurrááttoorr  rrééggii  ééss  úújj  kkéézziiccssoommóózzáássúú
sszzõõnnyyeeggéétt  kkéézzzzeell  kkiittiisszzttííttjjaa,,  sszzaakksszzeerrûûeenn  mmeeggjjaavvííttjjaa..
RRééggii  ééss  úújj  kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  vveesszz  ééss  eellaadd,,  ttaannááccssoott  aadd..
ÜÜzzlleett  ccíímm::  IIII..  kkeerr..  KKeelleettii  kkáárroollyy  uu..  2200//BB..  TTeell..::  331155--22115599;;
331122--00119999  vvaaggyy  0066--2200--224466--55339944..  

MMeegguunntt, kiolvasott, feleslegessé vált könyvei eladásá-
ban segítünk. Könyvtárát, metszeteit, képeit otthonában
felértékeljük. Antikvár-hálózat info@hunbook.hu, Tel.:
486-1515.

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa,,  fizika (pót)-vizsga felkészítés minden szin-
ten több évtizedes referenciákkal. Tel.: 06-20-93-44-456,
250-2003.

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

AAnnaallíízziiss (integrál, differenciálszámítás, stb.) valószínû-
ségszámítás, lináris algebra tanítása, vizsgára felkészítés.
Több mint húszéves gyakorlat. Tel.: 213-7747; 06-20-
518-2808.

ÚÚSSZZÓÓTTÁÁBBOORR
a Margitszigeten és a Komjádiban,

a Darnyi Tamás úszóiskolában 
16.000 Ft/hét és 14.000/hét. 

Telefon: 359-7895 és 335-2097

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítás, pótvizsgára, osztályvizsgára,
pótérettségire felkészítés, több mint húsz éves gyakorlat.
Tel.: 213-7747, 06-20-518-2808.

VVeeggyyeess

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

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

II..  kkeerrüülleettii  TTáárrssaasshháázz  lleeiinnffoorrmmáállhhaattóó  ggoonnddnnookkoott  kkeerreess,,
9977  mm22--eess  sszzoollggáállaattii  llaakkáássbbaa,,  5555,,66  mm22--eess  ccsseerreellaakkááss
sszzüükkssééggeess..  TTeell::  0066--3300--99005533--444455..

PPlléébbáánnooss  aajjáánnlláássáávvaall eltartási szerzõdést kötnék. „Kun-
antikvárium”, tel.: 06-20-971-7297.
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VÁRNEGYED

Tisztelt hirdetõk! Apróhirdetés-felvétel legközelebb 2008. augusztus 26-án és 27-én lesz 
kedden és szerdán 10-15 óráig személyesen a szerkesztõségben!

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  llaappjjaa.. Megjelenik kéthetente. Felelõs kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. Tipográfia, nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. (e-mail:
typoart@gmail.com). Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139,  Fax: (06-1) 458-3081, e-mail: varnegyed@budavar.hu. Nyomdai kivitelezés: Ester Press, www.esterpress.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az
ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek a (06-20)-419-8215-ös telefonon, e-mailen a szepig@freemail.hu címen. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! 

IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

SSzzoollggáállttaattááss

EEggéésszzsséégg

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess

Ha nem kapja a lapot, 
hívja a terjesztõt!

0066--2200--441199--88221155

RÉGISÉGEK VÉTELE
S Z É C S I  A N I TA
M Û G Y Û J T Õ N Õ
LEGMAGASABB ÁRON
HHEELLYYSSZZÍÍNNII  KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZFFIIZZEETTÉÉSSSSEELL

Vásárol: koloniál és antik
bútorokat, festményt, órát,

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

denféle antik tárgyat
Teljes hagyatékot kiürítéssel.

Díjtalan kiszállással.
Telefon: 281-3558

Mobil: 20/986-2239
regiseg@freemail.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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

HHoommllookkzzaattsszziiggeetteellééss
ppáállyyáázzaattíírráássssaall  

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

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

20 szó felett: +100 forint+ÁFA/szó.

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

24.000 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

12.000 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
160.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
26.000 Ft+ÁFA

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

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