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A reneszánsz gyerekszemmel
Kapcsolódva a Reneszánsz év rendezvényeihez, a
Budavári Önkormányzat támogatásával Mátyás 550
címmel tehetséggondozó rajzpályázatot hirdetett a
Lisznyai utcai Általános Iskola. A beérkezõ munkák-
ból a Várnegyed Galéria rendezett kiállítást, melynek
megnyitóján került sor a pályázat ünnepélyes ered-
ményhirdetésére.

Madarak és fák ünnepe
Érdekes programmal ün-
nepelte meg a Madarak
és Fák napját az elsõ ke-
rület. A Budavári
Mûvelõdési Ház szerve-
zésében a nemrégiben
felújított Franklin utcai
játszótéren megtartott
rendezvény elsõdleges
célja az volt, hogy a vá-
ros szívében élõ gyereke-
ket megismertesse a ter-
mészet csodáival, az élõ-
világ védelmének fontos-
ságával, tiszteletet éb-
resztve bennük a növé-
nyek és állatok iránt.

Mátyás király és a Tabán
Tabáni Reneszánsz Körkép címmel konferenciával
egybekötött kiállítást szerveztek a Tabán Múzeum-
ban. A Budavári Mûvelõdési Ház és a Tabán Társaság
közös rendezvényén a városrész régészeti feltárásá-
nak anyagát bemutató kiállítás, valamint a Tabán
Mátyás korabeli életérõl, régészeti érdekességeirõl,
egykor volt épületeirõl, kertjeirõl, és az igazságos ki-
rály Pálos rendhez fûzõdõ kapcsolatáról szóló elõadá-
sok várták az érdeklõdõket. Az elõadások szünetei-
ben Helyey László színmûvész a korszakot felidézõ
írásokból olvasott fel részleteket.

Kerületi sikerek ritmikus
gimnasztikában
Nem tartozik mostanában a magyar sikersportágak
közé a ritmikus gimnasztika, van azonban egy re-
ményt keltõ ifjú versenyzõ, aki egyre jobb eredménye-
ket ér el a nemzetközi versenyeken. A kerületben élõ
alig tizenöt éves Topic Dária a legutóbbi korosztályos
világkupán a dobogóra is felállhatott, amire évek óta
nem volt példa a szakágban.  

Amíg az utcán a fenti „akció” zajlott, az irodában
dr. Deák Ferenc, a polgármesteri hivatal jegyzõje
köszöntötte a munkatársakat, valamint a velük
szorosan együttmûködõ kerületi rendõrkapi-
tányság képviseletében megjelent dr. Kesztyûs
Rudolf ezredes, rendõrkapitányt és dr. Séllyei
Gábort, a polgárõrség elnökét. 

- A Budavári Önkormányzat 2008. január 1-jé-
tõl vette át a korábban társulásként mûködõ sza-
bálysértési hatóság önálló feladatkörét - tájékoz-
tatta a jelenlévõket a jegyzõ. A Büntetõ Törvény-
könyv „bagatell bûncselekményeknek” nevezi a
szabálysértési kategóriába sorolható ügyeket. Ha
az erkölcsi szabályokat sikerül a joganyagban ér-
vényesíteni, akkor csökkenhet majd ezeknek a
mindannyiunkat bosszantó, apró bûncselekmé-
nyeknek a száma.

A jegyzõ üdvözlõ szavai után dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester nyitotta meg az új irodát.

- Az önkormányzat számára e helyiség átadása
látszólag kis jelentõségû, mégis fontos esemény.
Más kerületek inkább bezárni, mint megnyitni
szoktak hasonló helyiségeket. Amikor arról kel-
lett dönteni, hogy hol helyezzük el a szabálysérté-
si irodát, elsõként a polgármesteri hivatal épülete
merült fel. A Városháza azonban megtelt, és az
ügyfelek számára közlekedési szempontból is ne-
hezen megközelíthetõ épület; ezért esett a válasz-
tás a Krisztinavárosban jól megszokott „kis sziget-
re”, az okmányiroda és az ügyfélszolgálat melletti,
nem rég megvásárolt és átalakított helyiségre. 

A bagatell bûncselekmények hatása társadalmi
méretekben talán nem túl jelentõs. Elõfordu-
lásuk mégis gyakori, és következményeik súlyo-
sak lehetnek. Ide tartoznak például a falfirkák,
amelyek készítõit az Országgyûlés törvényi úton
nem bünteti, az önkormányzat helyi rendelete

azonban ezt a cselekményt a rongálás kategóriába
sorolja. Felmérhetetlen, hogy a festékszóróktól a
házfalakon, a mûalkotásokon évente mekkora
kár keletkezik kerületi vagy akár nemzetgazdasági
szinten. Néhány évvel ezelõtt New Yorkban Giu-
liani polgármester sikerrel vette fel a harcot a
szabálysértések ellen. Büntetni kezdték a tilos-
ban parkolást, a szemetelést, és Manhattan fo-
kozatosan biztonságos városrésszé vált. Bár Ma-
gyarországon a tendenciák nem kedveznek az
ilyen típusú rendcsinálásnak, a közterület-fel-
ügyelet megerõsítése mégis sikeres lehet. Fel
kell lépni a közterületi italfogyasztás, a jogosulat-

lan közterület-foglalás ellen, mert szabályozott
keretben kívánjuk mûködtetni a városrészt. Az
itt élõk bizonyára megértik, hogy nem „kaszál-
ni”, hanem rendet tartani szeretnénk. Nem el-
szakadni kívánunk, hanem közelebb kerülni a
valósághoz. Bízom a kollégák bölcsességében és
rugalmasságában, és arra kérem õket, hogyha
úgy látják, hogy bizonyos cselekményekkel a kép-
viselõ - testületnek is foglalkoznia kell, jelezzék a
problémát. Végül azt kívánom a szabálysértési
iroda munkatársainak, hogy a kerületben minél
kevesebb munkájuk adódjon - zárta megnyitó-
beszédét dr. Nagy Gábor Tamás. roj 
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3 Szabálysértési iroda nyílt a kerületben

Falfirkáktól a tilosban parkolásig

A Krisztinavárosban az okmányiroda és az ügyfélszolgálat mellett nyílt meg a szabálysértési iroda
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A kerületi közterület-felügyelõk május 5-én virágládákkal a kezükben érkez-
tek a szabálysértési iroda megnyitására. Úgy hozta a véletlen, hogy az átadó-
ünnepség idején - alig néhány saroknyira a Roham utcai irodától - tetten értek

egy illegális palántaárust, és éppen a tõle elkobzott rekeszeket szállították a
raktárba. Valójában ezzel a mozzanattal kezdte meg új székhelyén munkáját a
Budavári Önkormányzat legifjabb egysége. 

Beethoven emlékkoncert a Nemzeti Táncszínházban

„Nagy tettekre meg volt bennem a hajlam”
„Május 7-én a Budai Theatrumban
Concert tartatott, a’ mellyen egy
Beethoven nevû muzsikus a
Fortepiánón való mesterséges jádzása
által mindeneknek magára vonta fi-
gyelmességét” - e szavakkal emlékezett
a Magyar Kurir 1800. május 13-i szá-
ma arról a hangversenyrõl, amelyet
Ludwig von Beethoven adott a buda-
vári közönségnek.

A Várnegyedben immár hagyomány-
nak számít, hogy a különleges zenei
esemény emlékére – minden esztendõ-
ben ugyanazon a napon – koncertet
tartanak a Nemzeti Táncszínházban.
A hangverseny megkezdése elõtt dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester a
színház falán elhelyezett Beethoven-
táblánál idézte fel a több mint kétszáz
évvel ezelõtt történteket. -Az itt élõk
számára kultúrtöténeti tradíció, hogy
évrõl évre megemlékezzenek a város el-
sõ kõszínházáról, és arról, hogy színpa-
dán hajdan maga Beethoven játszott.
A mûvészt József Nádor hívta meg, aki
Alexa Pavlovnával tartott esküvõje
után a kor legkiválóbb muzsikusait lát-
ta vendégül. Beethoven mellett Haydn
is a vendégszeretetüket élvezte. (Te-
remtés - korábbi fordításban Alkotás -
címû oratóriumáról kapta nevét a bu-
dai Alkotás utca.) A Habsburg fõher-
cegnek köszönhetõen Beethoven
nemcsak a Brunszvik család martonvá-

sári kastélyában, és a Tabánban, az Er-
dõdy palotában, hanem nagyobb kö-
zönség elõtt, a budai színházban is fel-
léphetett. A Magyar Kurír tudósításá-
ból tudjuk, hogy az F-dúr, op. 17, kürt-
zongora szonátát adta elõ egy Punto
nevû kürtmûvésszel. 

A világhírû zenemûvész 27 éves ko-
rától érzékelte, hogy hallása egyre rom-
lik, majd az egyre jobban elhatalmaso-
dó betegség végül ellehetetlenítette az
aktív koncertezést. Személyes tragédiá-
ja miatt lelke depresszióba fordult, és
az öngyilkosság gondolata foglalkoztat-
ta. „Nagy tettekre megvolt bennem a

hajlam... Hogyan is vallhattam volna
be, éppen annak az érzékszervemnek a
gyarlóságát, melynek énbennem töké-
letesebbnek kellett volna lennie, mint
másban...” - írta 32 évesen heiligens-
tadti végrendeletében, és mindnyá-
junk számára nagy szerencse, hogy vé-
gül nem dobta el magától az életet –
mondta emlékbeszédében a polgár-
mester. Beethoven akaraterejével és
emberfeletti erõfeszítéssel komponis-
taként teljes életet élt. A zeneszerzést
kiváló belsõ hallása tette lehetõvé; így
születhetett meg többek között a Missa
solemnis és a IX. szimfónia.

Õ volt az elsõ zeneszerzõ Euró-
pában, aki mûveinek jogdíjaiból
tartotta fenn magát. Korábban
Bach a templomi közösségnek kö-
szönhette jövedelmét, míg Mozart
egy támogató megrendelésére dol-
gozott.

A Budavári Önkormányzat az
egykori hangverseny kétszázadik
évfordulóján, 2000. május 7-én
pótolta a világháború során meg-
rongálódott és eltûnt emléktáblát.
Azóta a színház falai között szép
számmal játszottak jeles mûvészek,
többek között Lantos István, Bo-
gányi Gergely, Jandó Jenõ. Az idei kon-
certet Várjon Dénes adta volna, de ví-
rusfertõzés miatt le kellett mondania a
fellépést. Helyette a fiatal zongorista
nemzedék Liszt-díjas mûvészével, Szo-
kolay Balázzsal, és a Hungária trióval
találkozhatott a közönség. (Interjúnk a
3. oldalon olvasható.) Szokolay Balázs
Kadosa Pál, Kocsis Zoltán, Kurtág
György és Rados Ferenc növendéke-
ként végzett a Zeneakadémián, és trió-
ja vezetõjeként - Zádori Édua Amarilla
hegedû-, illetve Várady István cselló-
mûvész társaságában - lépett fel. 

2008-ban ünnepeljük a Nyugat cí-
mû lap centenáriumát, ezért a zene-
szerzõre emlékezzünk Gáspár Kor-
nél 1911-ben, a Nyugatban megjelent
Beethoven címû versének egy részle-
tével: 

„Sohase látott mezõkre vágyunk,/Uj
hangok, színek mámora von;/Magasra
lobban elfojtott lángunk,/Dereng vilá-
gunk, ragyog az élet,/Túl vagyunk gon-
don, törpe bánaton;/Üdv, akarat, cél már
nem holt igézet,/Gyönyör fog el, mely si-
mogat és éget/S valami epesztõ, szép fáj-
dalom./Mind ami túl mély, hogy ember
kibírja,/Mind ami túl szép, hogy szív dal-
ba sírja /Miénk örökre, árnytalanul;/Me-
rész a röptünk, nyitva világunk,/Vég-
telenbe látunk, repesve szállunk,/A tit-
kok éje ezer lángra gyúl./S íme csend tá-
mad, magunkhoz térünk/S mit tudunk,
mit értünk?/Hogy zendülve rezgett pár
gyatra húr.”

Dr. Nagy Gábor Tamás (képünkön)
az ünnepi köszöntõ után koszorút he-
lyezett el a színház falán elhelyezett em-
léktáblánál. r. a.

Beethoven emlékére Szokolay Balázs zongoramûvész és a Hungária trió adott koncertet a Nem-
zeti Táncszínházban
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AA  rreennddeezzvvéénnyy  ccééllkkiittûûzzééssee::  eeggyy  ggoonnddttaallaann,,  eeggyyüütttt  ttööllttöötttt  nnaapp  bbiizzttoossííttáássaa  
aa  ggyyeerrmmeekkvváállllaallááss  ééss  aa  hhaarrmmoonniikkuuss  ccssaallááddii  éélleett  ggoonnddoollaattáánnaakk  jjeeggyyéébbeenn

Szervezõk: Budavári polgári kezdeményezés a Polgármesteri Hivatal támogatásával, 
a Baba Barát 2006 Közhasznú Alapítvány szervezésében.

Védnökök: dr. Nagy Gabor Tamás polgármester, Nagycsaládosok Országos Egyesülete

RReennddeezzvvéénnyyeekk  ééss  pprrooggrraammookk  aa  KKaappiisszzttrráánn  ttéérrii  sszzaabbaaddttéérrii  sszzíínnppaaddoonn::

1111..0000 A rendezvény megnyitása 
1111..0055  --  1111..2255 A Csillagszemû Gyermek-táncegyuttes fellépése
1111..3300  --  1111..4455 Piroska és a farkas 

– a felvidéki tarkanyi óvodások elõadása 
1111..4455  --  1111..5555 Tombolasorsolás 
1111..5555  --  1122..0000 A védnökök üdvözlõ szavai
1122..0000  --  1133..0000 Kolompos mulatság – a Kolompos-együttes 

zenél, táncol, énekel a gyerekekkel
1133..0000  --  1144..0000 Vuk – A Fogi Színház elõadása
1144..0000  --  1144..3300 A Madách Musical Tánciskola 

bemutatója 
1144..3300  --  1144..4455 Tombolasorsolás
1144..4455  --  1155..0000 A Kecskés-együttes 

hangversenye

AA  KKaappiisszzttrráánn  ttéérreenn  ééss  aa  VVáárroosshháázzaa  aauulláájjáábbaann

1111..0000  --  1155..0000 Pónifogat, 
lovaglás pónilovon az aulában 

1144..0000 óráig: gyöngyfõzés, 
arcfestés, csuhébaba készítés

AA  sszzppoonnzzoorrookk  áállttaall  bbiizzttoossííttootttt  éétteelleekkkkeell  ééss  iittaallookkkkaall              mmeeggvveennddééggeelljjüükk  aa  ggyyeerreekkeekkeett,,  aa  ttéérreenn  
ééss  aazz  aauulláábbaann  aa  ggyyeerreekkeekk  mmiinnddeenn  sszzoollggáállttaattáásstt  iinnggyyeenneesseenn  vveehheettnneekk  iiggéénnyybbee..    
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Továbbra sem látogatható a Budavári Labirintus 
Továbbra sem látogatható a Labirintus Kiállítás-szervezõ Kft. által használt vári mélypince rendszer, illetve az ott ki-
alakított „üzlet”.  

Ismeretes, hogy a Budavári Önkormányzat jegyzõje 2008. március 28-án azonnali hatállyal elrendelte a Budavári
Labirintus bezárását. A bezárás indoka az volt, hogy a Labirintus Kft. az Úri utca 9. szám alatti vári mélypince- illetve
barlang- rendszerben programszervezõ és turisztikai tevékenységet folytatott, holott erre nem volt engedélye.

Az üzlet bezárása ellen a Labirintus Kiállítás-szervezõ Kft. fellebbezett. A végrehajtási kifogás elbírálására kijelölt
XI. kerület a kifogást elbírálta. Ezt követõen az üzlet bezárására vonatkozó határozat érvényben maradt. Ennek ér-
telmében május 8-án az I. kerületi rendõrkapitányság közremûködésével az „üzlet” azonnali bezárásának végrehaj-
tására került sor. Így a Labirintus Kft. által használt vári mélypince rendszer továbbra sem látogatható, és a barlang-
rendszer bejáratán lévõ zár érintetlenségét a Budavári Önkormányzat, valamint az I. kerületi rendõrkapitányság
rendszeresen ellenõrzi. dr. Deák Ferenc jegyzõ

KözleményFogadóórák

Dr. Nagy Gábor Tamás   
polgármester
Fidesz-KDNP

minden hónap elsõ és harmadik szerdája
elõzetes idõpont-egyeztetés: 458-3012  Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.

Sediánszky  János   
alpolgármester
Fidesz-KDNP

minden hónap elsõ hétfõjén 10-12 óráig     
elõzetes idõpont-egyeztetés: 
458-3000/3142-es mellék 

Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.

Dr. Apagyi Barnabás   
1. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap utolsó kedd 18-19 óra Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.,
II. emelet, Képviselõi szoba

Majoros Sándor   
2. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap második keddjén,
telefon: 06-30-624-3064, 375-5138

Páros hónapokban: Fidesz iroda, Fõ u. 28., 
17-18 óráig. Páratlan hónapokban: I. Kapisztrán 
tér 1. II. em., képviselõi szoba 16-17 óráig

Dióslaki Ferenc   
MSZP-SZDSZ minden hónap elsõ csütörtök 17-18 óra SZDSZ iroda, I. Fõ u. 6.

Dobrányi Tamás   
MDF minden hónap elsõ csütörtök 17 óra

Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.,
II. emelet, Képviselõi szoba

Gecse Gábor  
MSZP-SZDSZ
Iványi Tibor 
MSZP-SZDSZ minden hónap második péntek 15-17 óra Krisztina tér 1. Irodaház I. emelet

Kibédi Tamás 
MSZP-SZDSZ

telefonos egyeztetés alapján
06-20-941-35-43 

Dr. Lovász Gabriella
MSZP-SZDSZ minden héten szerdán 16 óra Krisztina tér 1. Irodaház I. emelet

Lovász László 
MSZP-SZDSZ minden hónap elsõ péntek 15 óra

Rotyis József 
MSZP-SZDSZ minden hónap negyedik kedd 15-17 óra Krisztina tér 1. Irodaház I. emelet

Velez Árpád
MSZP-SZDSZ

telefonos egyeztetés alapján
06-20-363-18-95 vagy 1-225-00-36 

Király Kornél  
3. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap elsõ szerda 17-18 óra,
telefonos bejelentkezés
a 06-20-557-31-10 számon

Idõsek klubja, I. Fõ u. 31.

Dr. Tamási Róbert   
4. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap elsõ hétfõ 14.30-15.30-ig Toldy Ferenc Gimnázium

Tímár Gyula   
5. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap elsõ szerda 17-18 óra Várnegyed Galéria, I. Batthyány u. 67.

Dr. Pósfai Gábor   
6. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap utolsó kedd 18-19 óra Idõsek Klubja, I. Hattyú u. 16. 

Dr. Jeney Jánosné   
7. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap elsõ hétfõ 17-18 óra Nevelési Tanácsadó, I. Logodi u.

Velich Katalin   
8. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap elsõ kedd 16.30-17.30
Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda, 
I. Lovas út 3.

Kovács György   
9. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap második szerda 16-17 óra Idõsek Napköziotthona, I. Roham u. 7.

Patthy Szabolcs  
10. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap második szerda 17-18 óra,
telefon: 06-30-456-7967

Szent Gellért Katolikus Gimnázium,
I. Krisztina krt. 63.

Horváth Orsolya   
11. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap elsõ csütörtök 17-18 óra Szent Gellért Általános Iskola könyvtára,
I. Naphegy u. 14.

Vecsey András   
13. sz. választókerület
Fidesz-KDNP - Nemzeti Fórum

minden páros hónap elsõ hétfõ 17-19 óra Tabán Múzeum, I. Döbrentei u. 9.

Orczy Antal   
14. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óra Sánc utcai Uránia Csillagvizsgálóban

Polgármester

Alpolgármester

Listás képviselõk

Egyéni képviselõk

Megelõzés és egészségfejlesztés címmel tartotta
meg idei elsõ konferenciáját a budavári
Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum. A prevenció
kérdéskörét feldolgozó szakmai találkozón a
nemrégiben elkészült drogérintettség vizsgálat
eredményeit is ismertették.

A fiatalok drogérintettségét mérõ elsõ kutatásra
2004-ben került sor a kerületben, melyben a 7-
12. osztályos tanulók kábítószerhez fûzõdõ viszo-
nyát mérték. Mivel a sikeres prevenció egyik felté-
tele a szerhasználattal kapcsolatos folyamatok is-
merete, a KEF úgy döntött, hogy az idei tanévben
a 9. és 10. évfolyamos diákok körében megismét-
li a kutatást. A feladat az volt, hogy a kutatás átfo-
gó képet adjon a kerületi iskolások drog, illetve
kábítószer érintettségérõl, annak mértékérõl, a
fogyasztás helyzetérõl és tendenciáiról.

A lekérdezés hat kerületi fenntartású iskola hu-
szonhat osztályában összesen 643 tanuló bevoná-
sával történt. Érdekes képet mutat a megkérde-
zettek lakóhely szerinti megoszlása, ugyanis a diá-
kok alig nyolc százaléka budavári lakos, a gyere-
kek többsége a második és a tizenegyedik kerüle-
ti. Némileg meglepõ, hogy többen vannak a lá-
nyok, a kutatásba bevontak 58 százaléka képvise-
li a gyengébbik nemet. A Gerõ Márton és Girasek
Edmond által összeállított kérdõív alapvetõen a
cigaretta, az alkohol és a különbözõ kábítószerek
használatára kérdezett rá. Az eredmények azt mu-
tatják, hogy a tanulók több mint fele kizárólag le-
gális szereket próbált ki, 36 százalékuk nyúlt legá-
lis drogokhoz és kábítószerekhez, és mindössze

egy százalék azoknak az aránya akik kizárólag ká-
bítószereket próbáltak ki. Két százalék azoknak az
aránya, akik egyáltalán nem találkoztak drogok-
kal. A szerek megoszlása szerint a legtöbben –
66,9 százalék – a cigarettát próbálták ki, ami meg-
felel az országos átlagnak. A kipróbálás idõpont-
ja felfelé mozdult el, jelenleg 12-15 éves kor közé
tehetõ a kerületben. Kicsit nagyobb a dohányzást
kipróbáló lányok száma, ugyanakkor a „nagy do-
hányosok” a fiúk közül kerülnek ki. A vizsgált
korcsoportban 15 százalék a rendszeresen do-
hányzók aránya, a cigarettázás a 16 évesek között
ugrik meg. Szinte valamennyi megkérdezett (96
százalék) ivott már alkoholt, de többségük eddigi
élete során három pohárnál kevesebbet fogyasz-
tott. A fokozottabb mértékû alkoholfogyasztás
kevés fiatalra igaz. Jellemzõ ugyanakkor a „nagy-
ivás”, ennél ritkábban fordul elõ lerészegedés, de
a megkérdezettek 60 százaléka így is legalább egy-
szer berúgott az elmúlt évben. Aggasztóbb adat,
hogy egy hónapon belül a 9.-esek fele, a 10.-esek
több mint kétharmada ivott meg legalább egyszer
öt italnál többet, az alsóbb évfolyamosok ötöde, a
felsõsök majdnem fele pedig legalább egyszer le-
részegedett.

A kábítószerek tekintetében a gyógyszer orvosi
rendelvény nélküli használatát, a gyógyszer és al-
kohol együttes alkalmazását, a marihuána, ana-
bolikus szteroidok, LSD, extasy, kokain, amfeta-
minok, heroin, mágikus gomba és szifonpatron
használatát mérték. E szerint a kipróbálás a 2004-
es adatokhoz képest emelkedett, az akkori 20 szá-
zalékról elérte a 37 százalékot. Az egyes kábítósze-

rek elterjedtsége a gyógyszer és a gyógyszer
és alkohol együttes fogyasztása kivételével
kedvezõbb a budapesti adatoknál. 

A legelterjedtebb szerek - a 2004-ben
mértekkel megegyezõen - a marihuána és a
gyógyszerek. Nem mozdult el jelentõsen a
kipróbálás idõpontja, ami 14-16 év közé
tehetõ, a fû gyors terjedése kifejezetten a 9.
és 10 évfolyamosokat érinti. A vizsgálatot
megelõzõ egy évben a diákok 24,6 százalé-
ka, harminc napos intervallumban alig 13
százaléka nyúlt valamilyen tiltott szerhez.
Ami a nemek szerinti megoszlást illeti, úgy
tûnik, hogy a gyógyszer inkább nõi, míg a
marihuána férfi drog. Ugyanakkor a
gyógyszert és az alkoholt együtt hasonló
arányban használják a lányok és a fiúk. A drogok
forrásaként leggyakrabban a barátokat jelölték
meg, az idegenektõl való vásárlás aránya ala-
csony, alig 2-4 százalékos. 

Míg a tanulók 40 százaléka egyáltalán nem is-
mer olyan helyet ahol marihuánához lehet jutni,
a többieknek elég világos elképzelései vannak a
beszerzési forrásokról - fõleg kerületen kívüli he-
lyeket jelöltek meg. A tanulók húsz százaléka sze-
rint ráadásul az iskolában is hozzá lehet jutni a
fûhöz. A családi viszonyok és a szerhasználat kö-
zötti kapcsolat vizsgálatakor kiderült, hogy az
italfogyasztás esetében a szülõkkel való kapcsolat
tûnik hatásos gátló tényezõnek, miközben egye-
dül a marihuána fogyasztásra van hatással a csa-
lád épsége. Az egyszülõs családok gyermekei
ugyanis háromszor annyit fogyasztanak a szerbõl

mint a kétszülõs modellben élõk. Rákérdeztek a
prevenciós tapasztalatokra is, e szerint a diákok
nyolcvan százaléka részt vett már valamilyen
drog-prevenciós programon, melyek kétharma-
dát jelenlegi iskolájuk szervezte. Ezek a progra-
mok annyiban mindenképpen eredményesnek
mondhatók, hogy a diákok közel fele elégedett
volt a rendezvénnyel. Elgondolkoztató, hogy a
drogok hatását tekintve a külsõ szakértõnek hisz-
nek leginkább a tanulók. A kutatás eredményeit
összegezve elmondható, hogy míg a 2004-es fel-
mérés az országos átlagnál alacsonyabb érintett-
séget regisztrált, mára a kerület elérte a budapes-
ti mértéket. Különösen a gyógyszer és a marihu-
ána használata nõtt meg, a gyakori szerhasználat
azonban még mindig alacsonyabb a fõvárosi át-
lagnál. K. Á.

A vizsgált kerületi diákok 37 százaléka kipróbálta a drogokat

Legelterjedtebb a marihuána és a gyógyszer



Mátyás és a reneszánsz gyerekszemmel
Kapcsolódva a Reneszánsz év rendezvényeihez, a Budavári Önkormányzat támogatásával Mátyás
550 címmel tehetséggondozó rajzpályázatot hirdetett a Lisznyai utcai Általános Iskola. A beérkezõ
munkákból a Várnegyed Galéria rendezett kiállítást, melynek megnyitóján került sor a pályázat ün-
nepélyes eredményhirdetésére. 

Május 7-e piros betûs ünnep a budavári hangversenybarátok nap-
tárában, hiszen ezen a napon hagyományosan arra a koncertre em-
lékeznek, amelyet 1800-ban Beethoven mester adott a Budai
Theatrum közönségének. A Nemzeti Táncszínházban idén
Szokolay Balázs nemzetközi hírû, Liszt-díjas zongoramûvész, és a
Hungaria trió muzsikált a komolyzene híveinek. A mûvészek be-
ugrással mentették meg a Várjon Dénes betegsége miatt veszélybe
került elõadást. Szokolay Balázzsal az elõadást követõen, a
Zeneakadémián beszélgettünk.

s Milyen érzés ugyanazok között a falak között fellépni, ahol több mint
kétszáz évvel ezelõtt Beethoven ült a zongoránál?

Akár a közelmúltra, akár évszázadokra tekintek vissza, mindig ha-
sonlóan hat rám az idõ.  Ha látom a korabeli koncertmûsort, teg-
napnak érzem a rég letûnt pillanatot. Számomra Beethovenre em-
lékezni éppen olyan érzés, mint Bartókra, aki itt a Zeneakadémián
ugyanabban a teremben tanított, mint ahol most én fogadom a
növendékeimet, és ahol éppen ülünk. A róla elnevezett teremben
hetente többször szembenézek a szobrával és - mindez engem is
helytállásra ösztönöz. Ezek a géniuszok mûveikben maradandót
alkottak, ami minden elõadómûvészt kötelez. Az külön megható,
ha emberként emlékezünk rájuk. Ilyen különleges pillanat volt a
közelmúltban, amikor Bartók Béla egyik hangszerében - amin ha-
marosan koncertet adok én is - felújítás közben egy cigarettacsik-
ket találtak. A csikk egykor a zeneszerzõé lehetett. Hasonlóan ritka
érzés ugyanazon a színpadon játszani, ahol a hallásproblémákkal
még nem küszködõ, fiatal Beethoven is fellépett. 
s Mikor kérték fel a koncertre, és hogyan állította össze a mûsorát?

Öt nappal a hangverseny elõtt  Dénes telefonon hívott, hogy való-
színüleg le kell mondja a fellépést. Én a triómmal koncerteztem
(Pécsett, aztán Bécsben Kurtág, Bartók, Kodály, Takács… mûvek-
kel), ezért nem volt könnyû elvállalni hirtelen egy más mûsort. Ép-
pen szerdán délután érkeztünk haza,és rögtön fõpróba,majd elõ-
adás következett. Elõtte, az utazások között egyetlen napunk volt
elõvenni Beethoven korai cselló- és hegedû-zongora szonátáit,
amelyek illettek az emlékhangverseny apropójához. Ezek mellé vá-

lasztottuk Csajkovszkij a-moll trióját. A Várszínházban sajnos a
vártnál nagyobb kihívást jelentett a régen felhangolt Bösendorfer
zongora, ami igen rossz állapotban van. Külön energia kellett meg-
szelíditéséhez, ez a hangszer nem szerencsés kamarázásra. Azért
Csajkovszkij hatalmas mûvét már mi is élvezni tudtuk, és örültünk
a hálás közönségnek.
s Kérem, mutassa be muzsikustársait, a Hungaria Trió tagjait!

Zádory Édua Amarilla - aki Bécsben tanult,és ott él - 5 éve keresett
meg,azóta rendszeresen szonátázunk együtt. Késõbb triózni kezd-

tünk,és nagy örömünkre Váradi István lett a csellistánk,akit azt hi-
szem nem kell bemutatnom itthon, óriási tehetség egyre több
nemzetközi elismeréssel. Ausztriában sok fontos koncertünk volt
Hungaria trióként. Legutóbb Kurtág is dolgozott velünk,akinek
most mutattuk be új mûvét. Bevallom, szeretek fiatalokkal játsza-
ni, mert lelkesedésük engem is inspirál, és lehet õket vinni…. 
s Sok mûvész pályája során szinte specialistájává válik egy-egy zene-
szerzõnek. Ha szíve szerint választhat, kitõl játszana?  

Nem tartom magam specialistának, és változó hogy milyen mûve-
ket érzek igazán közel magamhoz,de szinte mindent játszom. Fiatal
koromban volt egy Scarlatti-, késõbb egy Schumann-korszakom,
és már régóta Brahms… Szerintem a három legnagyobb mester-
hez: Bach-hoz, Mozarthoz és Beethovenhez felnõni legnehezebb
feladat.
s Milyen személyes élmények kötik a Várnegyedhez?

A Várhoz épp olyan szoros kötelék fûz, mint Magyarországhoz. Az
„idõ-szellem” a budai vár vastag falai között is érvényesül, és ha kül-
földi vendégeim érkeznek, mindig büszkén mutatom nekik, ez en-
gem is feltölt. Sok teremben játszottam ott rendszeresen, a Vár-
színházban pedig több lemezfelvételem is készült.
s Milyen közeli és távolabbi tervek foglalkoztatják?

Immár hagyománynak számít, hogy nyaranta kurzusokat tartok a
keszthelyi Festetich kastélyban és Siófokon... Augusztusban szóló-
estem lesz Franciaország legnagyobb zongora fesztiválján (Festival
la Roque d’Antheron). A hazai közönséggel többek között október
9-én a Zeneakadémia nagytermében találkozom, ahol „Vallásos és
költõi harmóniák” címmel Liszt estet adok. Errõl jut eszembe -
amire nem rég jöttem rá -, hogy éppen 2011-ben leszek 50
éves,amikor Liszt Ferenc születésének 200-dik évfordulóját ünne-
peljük majd. Erre az évre nagy terveim vannak, többek között a h-
moll szonáta, meg Brahms: B-dur zongoraversenye, amikkel eddig
vártam… Rojkó A.
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Tisztújító közgyûlés a Lánchíd Körben
A Lánchíd Kör május 28-án, szerdán 17 órakor tartja
tisztújító közgyûlését (a korábban küldött meghívóval
ellentétben). Elõször dr. Mojzes Imre egyetemi tanár, a
Kör elnöke tart elõadást libanoni útjáról, ezután kerül
sor a közgyûlésre. Az ügy fontosságára tekintettel ké-
rik tagjaik megjelenését. 

Az elõadásra érdeklõdõket is szívesen látnak.
Helyszín: Budai Vigadó fszt. (I. ker. Corvin tér 8.).
Horetzky kiállítás a Várban
Horetzky meghívja a kerület lakóit kiállítására, amely
egy éjszakán át 2008. június 6-án 20.00-24.00 óráig
tekinthetõ meg. Helyszín: Mária Magdolna torony, Ka-

pisztrán tér, budai Vár. Információ: www.horetzky.hu,
gregory@horetzky.com.
Gulyásparti a Czakón
A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSz) folytatni kívánja
több éves hagyományát. Ismét megrendezik barátaik és
támogatóik közös Gulyáspartiját, a Czakó utcai sportte-
lepen. Céljuk, hogy a szabad levegõn, szabadon eszmét
cseréljenek. A gulyásfõzés kezdete: május 30. péntek,
17 óra. Szorgos segítõ kezeket az elõkészítéshez már
16.30 órára köszönettel várnak! A sporttelep ideális ját-
szóhely a kisebbeknek, így a gyerekeket és az unokákat
is bátran elvihetik az eseményre az érdeklõdõk. Min-
denkit szeretettel várnak.

Röviden

„Tegnapnak érzem a múltat”

Körülnézve a kiállító teremben igazi közösség-
építõ vállalkozásnak lehetünk tanúi, olyan
kezdeményezésnek, amiben a legkisebbektõl
az iskolásokig a kerületi fiatalok lehetõséget
kaptak, hogy megfogalmazzák, mit jelent szá-
mukra Mátyás király – hangsúlyozta köszöntõ-
jében dr. Nagy Gábor Tamás. A polgármester
arra is emlékeztetett, hogy az önkormányzat
nem csupán a reneszánsz emlékév miatt dön-
tött a kerületi 2008 Mátyás éve rendezvényso-
rozat megrendezése mellett, hanem azért is,
mert Mátyás király számos vonatkozásban kö-
tõdik a kerülethez. 

Uralkodása alatt majd harminckét éven át
Budavár volt az államiság központja, ahogyan
itt kapott helyet a kulturális felemelkedés
egyik mozgatója, a corvinákat õrzõ messze föl-
dön híres könyvtár is. A magyar reneszánszt
alapvetõen meghatározta Mátyás személye,
nélküle és az apjához Hunyadi Jánoshoz kap-
csolódó nándorfehérvári diadal nélkül nem
indulhatott volna el Magyarországon az euró-
pai értelemben vett fejlõdés.  

Mátyás kora maga volt a virágzás idõszaka,
amit az évszázados török, majd az osztrák hó-
doltság, a szuverenitás elvesztése követett. A
másik ok, hogy ma Magyarországon a törté-
nelmi személyiségek közül õ a legismertebb és
a legnépszerûbb a lakosság körében. Mindez
nem véletlen, hiszen Mátyás király nevéhez az
igazságosság képe kötõdik, az õ alakjában hite-
lesen testesül meg az igazság. Különösen fontos

erény ez akkor, amikor a magyar történelem
megannyi igazságtalansága után mindannyian
arra vágyunk, hogy igaz és méltányos közügye-
ink legyenek. Mátyáson keresztül pedig azt lát-
hatjuk, hogy ez nem idea, hanem igenis megva-
lósítható cél. 

Ezért is öröm, hogy ilyen sok nevezés érkezett
a rajzpályázatra - köztük a kolozsvári Báthory lí-
ceum diákjainak munkái - mert ez azt jelenti,
hogy a gyerekek megértették Mátyás üzenetét.

A megannyi kiváló alkotás mutatja, hogy mi-
lyen közösségteremtõ ereje van Mátyás király-
nak napjainkban. Helyhiány miatt a Várnegyed
Galériában csak a korcsoportonkénti legjobb
munkák kerültek kiállításra, azonban a tárlat-

ról kimaradó alkotások
sem vesznek el a nagykö-
zönség számára, hiszen a
www.matyaseve.hu hon-
lapon valamennyi rajz
megtekinthetõ. 

Mózessy Egon a rajz
munkaközösség zsûri-
zésben is szerepet vállaló
vezetõje elmondta, hogy
a pályázat kiírásakor fi-
gyelembe vették a külön-
bözõ korosztályok eltérõ
érdeklõdését és rajzkész-
ségét. Ennek megfelelõ-
en a beérkezett munkák
között egyaránt megta-
lálhatók a legkisebbek él-
mény szintû meseábrá-
zolásai és a felsõsök re-
neszánsz kori portré má-

solatai. A gimnazisták ennél is komplexebb
feladatot kaptak, hiszen õk a tér érzékékelteté-
sét is segítségül híva, a tájban, csendéletekben
gondolkodhattak. Végül az önkormányzatnak
köszönhetõen négy korcsoportban 3-3 díj oda-
ítélésére nyílt lehetõség, azonban még így is
nagyon nehéz dolga volt a zsûrinek, hiszen szá-
mos valóban kiváló, mûvészi értékû munka
közül kellett kiválogatniuk a legjobbakat.

- a -

Szokolay Balázs Liszt-díjas zongoramûvész
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Érdekes programmal ünnepelte meg a
Madarak és Fák napját az elsõ kerület. A
Budavári Mûvelõdési Ház szervezésében a
nemrégiben felújított Franklin utcai ját-
szótéren megtartott rendezvény elsõdleges
célja az volt, hogy a város szívében élõ gye-
rekeket megismertesse a természet csodái-
val, az élõvilág védelmének fontosságával,
tiszteletet ébresztve bennük a növények és
állatok iránt. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, a ren-
dezvény védnöke megnyitójában arra hívta
fel a jelenlévõk figyelmét, hogy milyen sok
mindent lehet megtanulni a természettõl.
Ehhez azonban nyitott szemmel kell járni,
figyelni a hangokat, neszeket, az állatokat és
a virágokat, amik körülvesznek bennünket.

Eleink is tudták ezt, s az összegyûjtött isme-
reteket gyerekmesékbe szõve adták át a kö-
vetkezõ generációknak. Példaként említet-
te a vadludakat, akik azért repülnek V-alak-
ban, hogy így segítsék egymást. Mivel ilyen
alakzatban repülve kevésbé fáradnak el, a
madarak hosszabb távot tudnak megtenni.
– Együtt, egy célért közösen fáradozva az

emberek is tovább juthatnának, akárcsak a
vadludak - tette hozzá.  

Az ünnepség hírére hamar megtelt a
környék gyermekes családjai körében
egyébként is népszerû játszótér, ahol ezút-
tal civil szervezetek kedveskedtek különbö-
zõ programokkal a kicsiknek, míg a színpa-
don Navratil Andrea népdalénekes és De-

meter László kobzos dalai szórakoztatták a
közönséget. 

Eljött a Magyar Biokultúra Szövetség, a
Biokultúra Közép-Magyarországi Egyesü-
lete, a National Geographic Channel, a Ma-

gyar Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület, a Levegõ Munkacsoport, a Zöld Fia-
talok Egyesület, a Hulladék Munkaszö-
vetség és a Magyar Környezeti Nevelés
Egyesülete, hogy az alkalmi kitelepüléseken
ki-ki a maga szempontjai szerint, de a legki-
sebbek számára is érthetõ formában mutas-
sa be, mit tehetünk természeti értékeink
megtartásáért. A gyerekek aktív részvételé-
rõl a játékos ismeretterjesztõ foglalkozások
gondoskodtak, a kicsik pedig láthatóan
nagy lelkesedéssel színeztek, rajzoltak, töl-
tötték ki a tesztlapokat, bio élelmiszereket
kóstoltak, elrejtett játék baglyok után kutat-
tak vagy éppen hallgatták a térre varázsolt
madárhangokat. 

A rendezvény legnagyobb sztárja mégis
egy hús-vér vadmadár volt, a gazdája kezén
békésen üldögélõ, néha szárnyait bontoga-
tó egerészölyv a gyerekeket és felnõtteket
egyaránt elbûvölte.

* * *Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának
(UNEP) jelentése szerint az egész Földön csök-
ken a költözõ madarak száma, ami a faji sok-
féleség csökkenésének csalhatatlan jele.
Megfigyelték, hogy Afrika és Eurázsia között
a legfontosabb madárútvonalakon 41 száza-
lékkal csökkent a költözõ vízimadár populá-
ció, de kevesebb a telet melegebb éghajlaton
töltõ énekes madarak száma is. 

Az UNEP arra a következtetésre jutott,
hogy a jelenség okai a klímaváltozás miatt nö-
vekvõ elsivatagosodás és a madarak élõhelyé-
ül szolgáló vízfelületek csökkenése. 

A Tabánban élõ Szentiday Klára
Mária villamosmérnök-fizikus kutató
a nyugdíjazása után kezdett regénye-
ket írni. Az elmúlt három évben há-
rom könyvet is megjelentetett- ezeket
mutatta be az érdeklõdõknek néhány
napja a Tabán Múzeumban.

Szentiday Klára Mária fizikus-villamos-
mérnökként kezdte pályafutását, egye-
temi doktorátusának témáját az optoe-
lektronika tárgykörébõl merítette.
Dolgozott elektronikai mérõmûszer-
gyárban, híradásipari kutatóintézet-
ben, majd fõiskolai oktatóként csak-
nem 28 évet töltött el a Budapesti
Mûszaki Fõiskolán. Egy szabadalom, a
densitochrom elnevezésû mérõmû-
szer kifejlesztése is a nevéhez fûzõdik.
Öt mûszaki könyvet írt, többségüket
társszerzõvel, továbbá fõiskolai jegyze-
teket, tudományos közleményeket
publikált. Nyugdíjba vonulása után
kezdett regényeket írni – történeteibe
a saját élettapasztalatait építette be.

Elsõ regénye, A sárga angyal 2005-
ben látott napvilágot. Az izgalmas és sa-
játos humorral átszõtt történet a 70-es
évek Magyarországába kalauzolja olva-
sóit. A regény hõsnõje - villamosmér-
nök kutató - a Sárga Angyal Szövetség
tagjaként harcba száll a munkahelyi
visszaélések és a korrupciós bûnözés fe-
nyegetõ rémével. Két gazdasági bûn-
cselekmény sikeres leleplezése után egy
kisvárosba küldi mentora, ahol egy
gyilkossággal súlyosbított környezetká-
rosítási ügyet kell felderítenie, ám a he-
lyi hatalmasságok által felbérelt gazfic-
kók megverik, késõbb elrabolják, és
csupán egy csinos rendõrnyomozó se-
gítségével úszhatja meg a kalandokat.

Mûkincsrablás egy Duna-parti kisvá-
ros múzeumában; gyilkosság és számos
kaland - így összegezhetõ a 2006-ban
megjelent, Két kard címû, szerelmi bo-
nyodalmakkal fûszerezett, fordulatok-
ban bõvelkedõ kriminálhistória. Itt a
szálak a Budapesti Mûszaki Egyetemre
vezetnek, ahol oktatók, könyvtárosok

kerülnek gyanúba, illetve válnak áldo-
zattá. Az események középpontjában
ezúttal is A sárga angyal címû regény-
bõl megismert Kéri házaspár áll, s a
minden rejtélyt megoldó derék fõnyo-
mozó, aki munkatársain kívül család-
tagjai, sõt egy furfangos kis öregasz-
szony segítségére is számíthat.

A tavaly kiadott Gyilkosság Budán
krimi, sci-fi, thriller és sorstragédia egy-
ben, melynek centrumában egy újfajta
geotermikus energiaforrás létrehozásá-
ért vívott küzdelem áll. A történetben az
erõmû realizálásához egy olyan eszközre
volna szükség, mely napjainkban csu-
pán a fantázia világában létezik. Vajon
sikerrel járnak-e az erõmû felépítésén fá-
radozó tudósok, kiknek munkáját egy
titokzatos budai gyilkosság, s egy kisfiú
eltûnése majdhogynem derékba töri?
És milyen sajátos nyomozati eljárást kö-
vet a fiatal rendõrtiszt, aki a szépnem
nagy kedvelõje, amellett elszánt és bá-
tor, s az igazság kiderítése érdekében vál-
lalja a legveszélyesebb kalandokat? Az

eseményeket szorosra fonják a sze-
relmi szálak, tele civódással, szenve-
déllyel, ám az annyira áhított „bol-
dog vég” csupán a legszerencséseb-
beknek adatik meg.

A szerzõ három regénye - A sár-
ga angyal, Két kard, Gyilkosság
Budán - között igazából a regény-
hõsök teremtenek kapcsolatot,
egyik-másik hol fõszereplõként,
hol mellékalakként bukkan fel,
visszaköszön, mint régi ismerõs.
Részben ennek tudható be, hogy -
bár mindegyik mû önálló, egymás-
tól független történet -, lényegé-
ben trilógiának, évtizedeken átíve-
lõ, egységes egésznek tekinthetõ a
három kötet. Szentiday Klára
Máriának egyébként már készül a
negyedik könyve is, A táncoló betyár,
mely a korábbiakhoz hasonlóan egy
társadalmi regénybe ágyazott krimi:
egy ismeretlen Munkácsy-kép tûnik
fel, majd el az események forgatagá-
ban. 

Az eddig megjelent könyveket egy-
egy részlet erejéig a Tabán Múzeum-
ban rendezett könyvbemutatón, He-
lyey László színmûvész tolmácsolásá-
ban ismerhette meg a kerületi közön-
ség. -d- 

Kettõs könyvbemutató 
a Liteában

Az örmény kultúra hetének felvezetéseként kettõs könyvbemu-
tatóra invitálta a történelem és a mûvészetek iránt érdeklõdõ
könyvbarátokat a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormány-
zat. A Litea Könyvszalonban megtartott zenés irodalmi esten
Benedek Katalint és Dávid Csabát nemrégiben megjelent köte-
teikrõl Kürthy András faggatta. 

A Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat megalakulása
óta feladatának tekinti a mûvészetek támogatását, s lehetõsége-
ihez mérten igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy az arra érdemes
munkák könyv alakban is megjelenjenek. Dávid Csaba, Város
és költõje, illetve Benedek Katalin, Mûvészek és Alkotások I-II.
kötetei ennek az önkéntes vállalásnak köszönhetõen egy olyan
idõszakban kerülhetnek az olvasók kezébe, amikor az értékek
ellehetetlenítésének, a kultúra geocídiumának lehetünk tanúi
- emlékeztetett a jelenkor viszonyaira rövid köszöntõjében
Bakó Annamária a Litea háziasszonya. 

Bár teljesen más mûfajt képviselnek, a két kötet mégis szá-
mos ponton kapcsolódik egymáshoz, hiszen a két szerzõ részt
vett egymás könyvének szerkesztésében, formálásában. Ennél
is fontosabb azonban az a szellemiség és értékorientáltság, ami
Benedek Katalint és Dávid Csabát összeköti. A múlt tisztelete,
esztétikai és etikai hitvallásuk alapozza meg azt a szellemi kö-
zösséget, ami legfrissebb munkáikban is tetten érhetõ – muta-
tott rá a szerzõk egymáshoz fûzõdõ viszonyára Kürthy András.
Mindketten a hagyományok õrzõi, még akkor is, ha Dávid
Csaba az irodalmár, Benedek Katalin pedig a tudós muzeoló-
gus szemüvegén át szemléli a világot.

Dávid Csaba könyve a magyarok számára oly kedves Krak-
kóba kalauzol, megismertet a város és szülötte a méltatlanul ke-
vés figyelmet kapó festõ, költõ és színházi ember Stanislaw
Wyspiañski történetével. Bemutatja a lengyel történelem
nagyrészt Krakkóhoz kapcsolódó legfontosabb eseményeit,
azokat a történéseket, melyek Wyspiañski mûveiben is megje-
lennek. Mesélve tanít és tanítva mesél, láttat és elgondolkoztat,
miközben emléket állít Krakkó alapításának hétszázötvenedik
és költõje halálának századik évfordulójára.

Míg Dávid Csaba munkájában jól körülhatárolható a hely
és az idõ, Benedek Katalin kötete sokkal szélesebb perspektívát
ölel fel. A Mûvészetek és Alkotások második részében tizenhat
év húsz írása kapott helyet. Múltunk értékeinek ismerete nél-
kül nem lehet jelenünk sem, vallja a szerzõ, aki most bemuta-
tott munkájával megmutatja mennyire keveset tudunk saját
dolgainkról - hangsúlyozta Kürthy András. Elfeledett alkotó-
kat, rejtõzködõ értékeket mutat be a kötet, melyben Benedek
Katalin arra figyelmeztet, hogy hagyományaink, eleink öröksé-
gének ápolása a legfontosabb értékmentés. Teszi mindezt szó-
rakoztatva, a szakmaiságot sem nélkülözõ mégis közérthetõ
formában, a laikus számára is élvezhetõ nyelven. 

Az est folyamán Bardócz Orsolya tolmácsolásában Benedek
Elek megzenésített meséi szórakoztatták a közönséget, míg
Dávid Csaba könyvébõl Merza Krisztina olvasott fel részleteket. 

K. Á.

Az optoelektronikától a regényírásig

Madarak és fák ünnepe a kerületben

Hamarosan kirepülnek az elsõ idei vörös vércsék,
amelyek néhány hétig még szüleikkel tanulják a
vadászatot. E kistermetû sólyomféle védett faj, esz-
mei értéke 50 000 forint. Kerületünkben négy köl-
tõhelyet ismernek a Magyar Madártani Egyesület
önkéntesei: a Várban kettõt, valamint a Mészáros
utcában és a Fõ utcában. Lehetnek azonban még
további költõpárok is, mert a vércsére csak kevesen
figyelnek föl. Leggyakrabban kisebb ablakokban,
falüregekben, padlások szélén rakják le 4 -6 tojásu-
kat, amelyeken egy hónapig kotlanak. Nyár elején
hagyják el a fészket a fiatalok. Ekkor elõfordul,
hogy az ügyetlen fiókák a földre kerülnek, és mivel
még nem repülnek jól, ott veszélyben vannak.
Ilyen esetben a 06/20-261-9964 -es telefonon lehet
segítséget kérni. A vércsék védelmét segíti minden-
ki, aki a környezetében észlelt vércseköltést beje-
lenti a fenti telefonszámon.

Vörös vércsék a Várnegyedben

Hivatalosan 1996-óta ünnepeljük a Ma-
darak és Fák napját, azonban Hermann Ot-
tó hazánk egyik elsõ környezetvédõje már a
folyószabályozások kapcsán felvetette, 
hogy szükség lenne legalább egy olyan napra,
amit az élõvilágnak, a „madaraknak és fák-
nak” szentelünk.



Néhány héttel azután, hogy a Magyar Nemzeti Galériában a
Reneszánsz év alkalmából nyílt új kiállítás, most a 20. század
egyik reneszánsz egyéniségére, Moholy-Nagy Lászlóra emlékezik a
múzeum. A konstruktivizmus és avantgárd mestere - akinek nevét
egyesek i-vel, mások j-vel ejtik - Berlinben, majd New Yorkban is,
élete végéig, magyarnak tekintette magát.  

A fõépületben megnyílt kiállítás a mûvész korai korszakára, a pá-
lyakezdéstõl a Bauhausba történt meghívásig (1916-1923) eltelt
néhány évre összpontosít. Azt elemzi, hogy miként lett a jószeré-
vel autodidakta fiatalemberbõl az egyetemes konstruktivizmus
mértékadó mestere, a 20. század egyik legnagyobb hatású mûvé-

szetpedagógusa. Az 1895-ben Bácsborsódon
született festõ és költõ Kassák Lajos révén ke-
rült a mûvészvilágba. 1918-ban már a
Jelenkorban publikált, majd 1922-ben cikk-
sorozatban fogalmazta meg az addigi életpá-
lyáját végigkísérõ esztétikai és mûvészetpeda-
gógiai programját: a magyar aktivizmusból
eredõ, utópisztikus elméletét, amely egy igaz-

ságos társadalomba vetett hitrõl
tett tanúbizonyságot. Erre épült a
német ifjúsági és életreform-moz-
galom nyomán kialakított pedagó-
giája, amely az embert az „Élet” egé-
szének szerves részeként, míg a mû-
vészetet a képességek megvalósítá-
sának eszközeként fogta föl.

A Nemzeti Galéria különleges ki-
állítása Botár Olivér Kanadában
élõ mûvészettörténész-professzor
hosszú éveken át folytatott kutató-
munkájának összefoglalása. A tár-
lat nemcsak Moholy-Nagy tevé-
kenységének már kezdetben is
megmutatkozó sokoldalúságát mu-
tatja be a költészettõl és lapszerkesztéstõl a festészeten,
grafikán, fényképezésen, színházi és színpadtechnikai
munkákon át a kísérleti filmig, hanem elemzi e rend-
kívüli kreativitás forrásait, a mûvészre hatást gyakoroló
tényezõket is. A látogató dokumentumok - fényképek,

folyóiratok, könyvek, kiáltványok, plakátok,
vetített filmek, számítógépes adaptációk - és
eredeti mûtárgyak révén bepillantást nyerhet
a magyar és a nemzetközi avantgárd történeté-
be és kapcsolatrendszerébe. E stílusvilág olyan
személyiségei szerepelnek a tárlaton, mint
Kassák Lajos, Bortnyik Sándor, Berény Ró-
bert, Uitz Béla, Tihanyi Lajos, Mattis Teusch
János, vagy a dadaizmus legendás vezéregyéni-
sége, Kurt Schwitters. 

Botár Olivér, aki korábban az amerikai
Salgó Alapítvány kurátoraként dolgozott,
felfedezte, hogy Moholy-Nagy Architektúra
1. címû képének hátoldalán egy mésszel fe-
dett másik festmény látható. A mészréteg el-
távolítása után elõtûnt ábrázolás indította
arra, hogy mélyebben elemezze a mûvész út-
keresését.  
A kiállítás az Amerikai Egyesült Államokban

aratott sikere után Pécsett is bemutatkozott.
Az elsõsorban külföldi (amerikai, német és
svájci) magángyûjteményekbõl válogatott iz-
galmas mûtárgy-együttest ezúttal hazai köz-
gyûjtemények anyagai is kiegészítik.

Ezzel a kiállítással párhuzamosan, a Nemzeti Galéria 3. emele-
tén Modern mestermûvek 1910-1925 címmel a hazai avantgárd
képviselõinak grafikáiból látható válogatás.  

Az újraértelmezett Moholy-Nagy 1916-1923 címû tárlat augusz-
tus 24-ig tekinthetõ meg. r. a. 

VárnegyedXIII. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM, 2008. MÁJUS 23., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu 5

Bevezetésként a Liszt Ferenc Egyetem hallgató-
inak népzenei csokra szórakoztatta a szép szá-
mú közönséget, majd Sediánszky János köszön-
tötte a vendégeket. Az alpolgármester arra em-
lékeztetett, hogy többeknek a Tabán egyet je-
lent Máraival, Krúdyval és Kosztolányival, a zeg-
zugos utcákban megbúvó kiskocsmákkal. Pe-
dig a Tabán ennél sokkal öregebb még akkor is,
ha évszázados múltjáról sokkal kevesebbet tu-
dunk. A konferencia nem kevesebbre vállalko-
zott, mint feltárni a korai Tabán elfeledni lát-
szó történetét. Annál is fontosabb történel-
münk ismerete és továbbadása a világban, hogy
ne forduljon elõ még egyszer, ami Mátyás ötszá-
zadik évfordulóján Párizsban megesett. Akkor
a francia fõváros legnagyobb attrakciója Nagy
Szulejmán és a török mûvészeti kiállítás volt. 

Jankóné Pajor Ildikó gyûjteményvezetõ, a Ta-
bán Társaság elnöke az elõzményekrõl szólva el-
mondta: egy éve merült fel a gondolat, hogy a
Reneszánsz évhez kapcsolódva a Tabánhoz kö-
tõdõ reneszánsz tárgyi és történeti elemeket
mutasson be a múzeum.

Köszönhetõen a Budapesti Történeti Múze-
umnak, az utóbbi évek ásatásai során felszínre
került leletekbõl sikerült egy olyan tárlatot ösz-
szeállítani, mely bemutatja Mátyás korának ta-
báni vonatkozásait. Sokat segített a múzeum a
konferencia megvalósulásában is, hiszen az elõ-
adók többsége a vári intézmény szakemberei
közül került ki. 

Az elsõ elõadáson Papp Adrienn a mai Ta-
bán középkori képét jelenítette meg a közön-
ség elõtt. Mint emlékeztetett, a Tabán török
kori kifejezés, a középkorban Alhévízként em-
legették. Akkoriban még felszíni patakként fu-
tott a Dunába az Ördögárok, a terület történe-
tét pedig alapvetõen a Pesttel szembeni elhe-
lyezkedés és az összeköttetést biztosító rév hatá-
rozta meg.

Egyik elsõ említése is ehhez kapcsolódik, a
XI. században mint dunai átkelõ szólnak róla.
A XIV. században már meglehetõsen sûrûn la-
kott, lakosságának zöme német ajkú volt. A kö-
vetkezõ századokban megnõtt a szõlõterületek
jelentõsége, ezzel párhuzamosan a népesség-
ben egyre nagyobb számban jelennek meg ma-
gyarok. A Gellérthegy a XVI. században már je-
lentõs szõlõtermõ vidéknek számított, a prés-
házak mellett már közintézményekkel, plébáni-
ákkal és a hévizes forrásokra épült Szent
Erzsébet kórházzal. Elhelyezkedését tekintve az
egykori Tabán a mai zöldterületeket, a Várhegy
- Gellérthegy - Duna közötti részt foglalta el. A
kõházak inkább az Ördögárok Duna felöli olda-
lán épültek.

P. Aczél Zsongor pálos rendi szerzetes Mátyás
és a pálosok kapcsolatáról beszélt. Maga Virág
Benedek pálos szerzetesként írt gyönyörû soro-
kat Mátyásról és királlyá választásáról, a rendrõl
viszont csak kevés szót ejt a magyar történelmet
összefoglaló írásában. 

„Ha tudni akarod milyen az ország sorsa,
nézd meg a pálosok életét” tartották a pálosok
és tudta ezt Mátyás is, aki jól ismerte a mai

Hûvösvölgyi útnál található vadászkastélyához
közeli budaszentlõrinci monostort. Azt a mo-
nostort, amit Nagy Lajos is jól ismert és ahon-
nan lánya Hedvig pálosokat hívott a Jasna
Góra-i Fekete Madonna õrzésére. Mátyás gyak-
ran idõzött a pálosoknál, imádkozott és pihent
a monostor falai között. 1475-ben Hunyadi

László lefejezésekor élt a monostorban Báthory
László. Gyöngyösi Gergely pálos rendfõnök
említi, hogy több szent életét megírta magyarul,
minden bizonnyal õ volt az, aki elsõként ma-
gyarra fordította a bibliát. Mátyás több privilé-
giumot adott a pálosoknak. Egyik oklevele ta-
núsága szerint a pálosokat saját birtokaikon
megillette a pallosjog, azonban a szerzetesek ezt
a jogukat sohasem gyakorolták. Ugyanebben az
évben kinevezi Péceli Benedeket a rend jogi
ügyeinek képviseletére mondván, hogy a pálo-
sok dolga nem a pereskedés, hanem az imádko-
zás. Mátyás mindig jó szívvel volt a pálosok irá-
nyában, több apátságot, kolostort adományo-
zott nekik, de az igazi közösséget az a lelki irá-
nyultság jelentette, ami Mátyást és a pálosokat
egyaránt jellemezte. 

A Tabán Mátyás kori mindennapi életérõl a
területen végzett ásatásokkor talált és a múze-
umban részben kiállított leleteket segítségül
híva adott érdekes pillanatképet Kovács Esz-
ter. 

Elsõsorban a hûtõként használt vermekbõl
elõkerült számtalan teljesen ép edény és hasz-
nálati tárgy alapján rekonstruálták a kutatók a
korabeli háztartások mindennapjait. Akko-
riban már zömében mázas edényeket használ-
tak, melyeket eleinte fehérre vagy szürkére fes-
tettek, utalva a korábbi típusú fazekas tárgyak-
ra. A kunyhóba beépített tûzhelyet felülrõl
gyújtották be, a három lábú edényeket (innen a
lábas elnevezés) pedig a nyitott tûzre helyezték.
Ezeket már fülekkel is ellátták, amikbe fadara-

bot dugtak és így vették le az edényt a tûzrõl. A
fülek mindig kifelé fordultak a tûzbõl, míg a fü-
letlen edényeket vastartóra rakva helyezték a
lángok közé.

Számtalan kõcserép kupa is elõkerült a föld
alól, bizonyítva a terület borászati fontosságát.
A tálaló edények leginkább fából készültek, az

egyébként is kevés cseréptálból alig maradt
meg az utókornak. Az evõeszközök közül a kü-
lönbözõ formájú és díszítésû kések voltak a leg-
fontosabbak. Nyelük fa és csont, pengéjük vas
volt. Kevésbé voltak díszesek a fából, vagy az
ezüstbõl készült kanalak. A kor újdonsága volt
az eleinte kétfogú villa, amibõl Mátyás korában
még alig használtak. Gyakori volt a cserépkály-
ha, amit hátulról, egy másik helyiségbõl fûtöt-
tek. Majd minden háztartás rendelkezett per-
sellyel, amibe a dinárokat és a garasokat gyûjtöt-
ték. Mátyás garasa volt az elsõ, amin megmin-
tázták a Kisjézust tartó Szûzanyát. A leletanyag
szerint játszani már akkor is szerettek az embe-
rek, malmoztak, golyóztak és speciális ostrom-
játékkal múlatták az idõt. 

A reneszánsz kultúrához szorosan hozzátar-
toztak a kertek. Mint Tóth Anikó elmondta,
már Zsigmond alatt megkezdõdött a haszon-
kertek egy részének díszkertté alakítása. Má-
tyás udvarát már a széles, könnyen áttekinthe-
tõ esztétikus kertek jellemezték. Sétáló utak,
formára nyírt bokrok, ligetek és gyümölcsö-
sök, rengeteg virág, különleges fûszerek, gyógy-
növények, pázsitok tették barátságosabbá a
kor reneszánsz kertjeit. Az állatvilág jelenlétét a
madárházak biztosították, Mátyás azonban
nem érte be ennyivel és két oroszlánnal tette
különlegessé kertjét. Felesége Beatrix kedvéért
egzotikus növényeket ültettetett, a valóban ki-
rályhoz méltó látványt csobogók, díszkutak,
patakok, apró tavak gazdagították.

- a - 

Mátyás király és a Tabán Bakfark Budán
Bakfark után ne nyúlj a lanthoz! Ez a mondás járta
a XVI. századi zenészek körében. A Reneszánsz év
és Bakfark Bálint születésének 500. évfordulója
kapcsán közöljük az alábbi részletet Gyárfás Endre:
Bakfark, Európa lantosa címû regényébõl.  

Nevelõanyám mesélt néha tündérkirályok palotái-
ról, el is képzeltem egyiket-másikat, ám képzeletem
a tyúk röpte volt, a valóság pedig a sólyomé. Úgy kó-
száltam Budavár falai és ablakai, loggiái és boltívei
alatt, hogy kapkodnom kellett a fejemet: hol itt lát-
tam meg valami ámulatra méltó bronzalakot - ki-
rályt, oroszlánt, lovas vitézt, szentet -, hol ott kápráz-
tatott el egy szökõkút, márványmedence, kovácsolt-
vas korlát, hímzett falikárpit. 

A Szent Zsigmond piacán még otthonosan
õdönghettem, a kofák, küldöncök, koldusok nem-
igen ütöttek el a brassaiaktól. A Szárazárkon átveze-
tõ felvonóhíd mellett kõpadokon üldögéltek a jöve-
vények, a búcsúzást halogatni s a bebocsáttatást siet-
tetni akarók, no meg az ötvösök, a nyergesek, a sza-
bók, a csizmadiák, a patikáriusok suttyó legénykéi,
akik arra vártak, hogy a kapuból kikiáltson egy udva-
ronc, és hozasson valamit mesterüktõl a bentiek-
nek. A két kõpad, vagy ahogy tréfásan nevezték, a
„szakállszárító” lustálkodói csak akkor rebbentek
szét, amikor a súlyos láncok félelmetesen csöröm-
pölve behúzódtak a kaputorony nyílásaiba, és föl-
emelték a hidat. Nem is a zajtól menekültek, hanem
a hídról aláhulló lótrágya, szemét, sárgöröngy alól. 

Az ágyúcsövek bennünket nem riasztottak, in-
kább megnyugtattak: ha Ferdinánd serege vagy
Szolimán hada próbálkoznék, még a Szárazárokig
se jusson el, s a Zsigmond építtette Friss Palota és
beljebb Mátyás varázslatos kastélya sértetlen marad-
jon az idõk végezetéig.

Az idõk végezetéig..?
Olyankor imádkoztam csak a Szent Zsigmond

templomban, amikor torkon ragadott a félelem.
Attól féltem a legkevésbé, hogy meghalok. Az ré-
misztett inkább, hogy megsüketülök, vagy hogy ujja-
im megbénulnak. S mivel láttam én leprásokat, hó-
hértól félholtra gyötörteket, csatából nyomorultul
hazatérõket, nemcsak képzeletem okolhattam e li-
dérces álmokért. Ez volt az én fõbenjáró - nem bû-
nöm, hanem aggodalmam. Kevésbé, de azért nyo-
masztott az érzés, hogy Gondviselõ Atyám már nem
sokáig engedi nekem látni Budavár pompáját, a pa-
zar palotákat, hõseink bronz és kõ képmásait, a
csorgó-és szökõkutakat, Mátyás domboldali kertje-
it, a szakácsok, kukták, étekfogók vincellérek tánc-
nak is beillõ nyüzsgését, a koncra lesõk sürgését, a
jóllakottak tunyulását, a cifra ornátusokat, a szürke
csuhákat és legfõképpen a budai leányokat, asszo-
nyokat, ajánlkozókat és megközelíthetetleneket,
adakozókat és fukarkodókat, kedveseket és kedvet-
leneket, kedvezõket és elkedvetlenítõket. 

Egy õszi napon komppal keltem át a Dunán,
mondták, Pesten olcsóbban vásárolhatok magam-
nak ruhát - Buda messzi földön a legdrágább -, így
is lett, s már indultam vissza, amikor a partról, ha-
lászok, révészek, hajósok bárkái mellõl  átnéztem
a királyi városra, azaz hogy a semmire. A Nagy
Semmire, mert a hosszúkás kis hegyet házastul,
tornyosul, várfalastul, bástyástul akkorra már el-
nyelte a köd.

Eltûnt Buda, s bár tudtam, hogy ott van, azt is
tudtam, hogy hamarosan - hónapok múlva? évek
múlva? - nem lesz ott.

Tabáni Reneszánsz Körkép címmel konferenciával egybekötött kiállítást szerveztek a Tabán Múzeumben. A Budavári Mûvelõdési Ház
és a Tabán Társaság közös rendezvényén a városrész régészeti feltárásának anyagát bemutató kiállítás, valamint a Tabán Mátyás korabeli
életérõl, régészeti érdekességeirõl, egykor volt épületeirõl, kertjeirõl, és az igazságos király Pálos rendhez fûzõdõ kapcsolatáról szóló elõ-
adások várták az érdeklõdõket. Az elõadások szüneteiben Helyey László színmûvész a korszakot felidézõ írásokból olvasott fel részleteket.

Az újraértelmezett Moholy-Nagy

A tabáni vermekbõl sok épen maradt Mátyás korabeli edény került elõ 
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A Szigethy Gábor által rendezett alkalmi
tárlaton szent könyvek: antikvár Bibliák és
zsoltáros könyvek kaptak helyet.  Az est el-
sõ témája – a 128. zsoltár – szövegértelme-
zési és mûfordítási megközelítéseket vetett
fel. Az évszázadok során a különbözõ fele-
kezetekhez tartozó fordítók és teo-
lógusok, számtalan variációban
ültették át magyarra az egykori hé-
ber szöveget. A vendégek Szõcs
Artúr színmûvész tolmácsolásá-
ban az 1500-as évek elsõ fordítása-
itól kezdve napjainkig hat változa-
tot hallgathattak meg. A különbö-
zõ versek eltérõ címvariációkban -
például Ének a grádicsokra, Za-
rándokének, Ének a fölmenetelre
stb. - születtek meg. A Grádicsok
éneke így szól: „Mind boldog az, a
ki féli az Urat; a ki az õ útaiban
jár!/Bizony, kezed munkáját
eszed! Boldog vagy és jól van dol-
god./Feleséged, mint a termõ szõ-
lõ házad belsejében; fiaid, mint az
olajfacsemeték asztalod körül.-
/Ímé, így áldatik meg a férfiú, a ki
féli az Urat!/Megáld téged az Úr a
Sionról, hogy boldognak lássad
Jeruzsálemet életednek minden
idejében;/És meglássad fiaidnak
fiait; békesség legyen Izráelen!”

Dr. Xeravits Géza - aki koráb-
ban önálló könyvet is szerkesztett e téma
kapcsán - elmondta, hogy a zsidó kultúrá-
ban fogant szövegeket évszázadokkal, évez-
redekkel késõbb a katolikusok és reformá-
tusok a számukra vonzóbb változatban for-
dították. Apró eltérésekrõl van szó, ame-
lyek jelentése mégis meghatározó. A
„Feleséged a ház mögött” sorban például
nem könnyû letenni a voksot, mert a hé-
berben a „mögött” és a „belsejében” hatá-
rozószóra ugyanazt a kifejezést alkalmaz-
zák. Egy amerikai teológus szerint a zsoltár-
nak ez a sora a testi szaporodás metaforája.
E különös állásfoglalásra Virágh Sándor
sárospataki református lelkész saját fordí-
tásával felelt: õ ezt a hasonlatot használta:
„Feleséged a hálószobában”. Véleménye

szerint: ahogy a szõlõtõke lugassá terebé-
lyesedett, úgy lett a „nappali-házbelsõbõl”
hálószoba. Harmati Béla evangélikus lel-
kész szerint minden esetben fontos az ere-
deti nyelvek tanulmányozása. 

A régi ószövetségi, és a késõbbi újszövet-

ségi környezetet gazdagítják a sokféle kul-
túra történetei. Egy-egy esetben nem feltét-
lenül kell állást foglalni, de figyeljünk a fi-
nomságokra.

Az est második része a Hegyi beszéd kö-
rül zajlott. Az egyik látványos probléma,
hogy Máté evangélista hosszan, míg Lukács
röviden írta le azt a jelenetet, amikor Jézus
a tanítványaihoz beszél. „Mikor pedig láta
Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és a
mint leül vala, hozzámenének az õ tanítvá-
nyai. És megnyitván a száját, tanítja vala
õket, mondván: Boldogok a lelki szegé-
nyek: mert övék a mennyeknek országa.
Boldogok, a kik sírnak: mert õk megvígasz-
taltatnak. Boldogok a szelídek: mert õk
örökségül bírják a földet. Boldogok, a kik

éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert
õk megelégíttetnek. Boldogok az irgalma-
sok: mert õk irgalmasságot nyernek.
Boldogok, a kiknek szivök tiszta: mert õk az
Istent meglátják. Boldogok a békességre
igyekezõk: mert õk az Isten fiainak mondat-
nak. Boldogok, a kik háborúságot szenved-
nek az igazságért: mert övék a mennyeknek
országa” - írja Károli Gáspár fordításában
Máté evangélista.

Harmati Béla úgy vélte, a négy evangélis-
ta négy különbözõ személyiség, akik más
módon tanúskodtak Jézus életérõl. Fel-

jegyzéseikbe saját emberi hibáikat is beleír-
ták. Az evangéliumi történetek mögött bi-
zonyos gyûjtemények jelentik a teológiai
hátteret, de bámulatos, hogy az emberek
emlékezete megõrizte a kétezer éves epizó-
dokat. A Máté-féle Hegyibeszéd hosszú ide-
je foglalkoztatja a teológusokat, politikuso-
kat. A boldogokról szóló nyolc kijelentés
ugyanahhoz az etikai vonulathoz tartozik,
mint Hamurabbi törvényei és a Tíz paran-
csolat. 

A kellemes hangulatban zajló bibliai tár-
salgás után, a történelmi egyházak képvise-
lõi és a közönség az ökumené jegyében,
Légli Ottó János-hegyi Sauvignon Blanc
borával koccintott. 

- a -

Jótékonysági hangverseny
A Szent István Gimnázium Jubileumi Szimfonikus Zenekar (ala-
pító: Záborszky József) jótékonysági hangversenye az erdélyi
marosbogáti Emmaus gyermekotthon és árvaház javára 2008.
május 30-án, pénteken 18.30-kor a Szilágyi Dezsõ téri reformá-
tus templomban.

Mûsor: A. Gabrieli: Ricercar a quattro No.VII (hypoion), G.
Ph. Telemann:  D-dúr kürtverseny, J. Haydn: D-dúr gordonka-
verseny, J. Haydn: D-dúr, „Miracle” szimfónia No.96

Közremûködnek: Börzsönyi Máté - kürt, Fejérvári János - gor-
donka. Vezényel: Ménesi Gergely. A belépés díjtalan. 

Adományokat a helyszínen lehet felajánlani, melyeket köszö-
nettel fogadunk.

Gyermekotthon Marosbogáton
A Marosvásárhely melletti erdélyi faluban mintegy hatszáz
magyar lélek él. Már a helyi magyar oktatás is megszûnt,
amikor 2002-ben a református egyházközség egy nagyobb
összegû külföldi támogatás segítségével és néhai Csiha
Kálmán bíztatására tizenegy árva és nehéz sorsú gyermek
gondozását felvállalva létrehozta az Emmaus gyermekott-
hont és árvaházat. Ma már 41 rászoruló gyermek számára
nyújtanak családias otthont, öltözéket, mindennapi kenye-
ret, keresztény nevelést és oktatást az otthont mûködtetõ
nonprofit szervezet segítségével. Az üzemelési költségeket
többnyire ír, kanadai, holland, ausztrál és német segítõk által
rendszeresen biztosított támogatásokból tudják megoldani.
A gyermeklétszám növekedése folytán köszönettel fogadná-
nak rendszeres támogatást az anyaországból is, szeretnénk,
ha egy-egy magyarországi intézmény egy-egy gyermeket
„örökbe fogadva”, a gyermek éves ellátásának költségeit át-
vállalva támogatni tudná az ott folyó lélekmentést.

A Budai Református Egyházközség a Misszió Évének prog-
ramjában az idei évre a marosbogáti gyermekotthont válasz-
totta ki fõ támogatottjául. Így a februári gyülekezeti bál ked-
vezményezettjei is õk voltak, de tartottunk már jótékonysági
könyv- és CD-vásárt is az  õ javukra az I. kerületi Allegro
Thaler Kiadó segítségével. A különbözõ segélyakciókból be-
folyó támogatásokat nyár végén egy összegben tervezzük el-
juttatni Marosbogátra. Az otthon vezetõi támogatási célként
a konyha teljes körû, az uniós követelményeknek is megfele-
lõ korszerûsítését jelölték meg, hiszen ennek hiányában az
otthon további mûködéséhez szükséges engedélyek beszer-
zése is veszélybe kerülhet.  

Kérjük, aki teheti, adományaival járuljon hozzá, hogy a
marosbogáti Emmaus gyermekotthon és árvaház továbbra is
mûködhessen, a kis erdélyi faluban a magyar nyelvû oktatás
fennmaradhasson, a rászoruló gyermekeket támogató szol-
gálat tovább mûködhessen. A május 30-i, a Szilágyi Dezsõ
téri református templomban megrendezésre kerülõ jóté-
konysági koncerten is mód nyílik a felajánlások átadására.
Köszönjük mindazok segítségét, adományát, akik bármilyen
kis mértékben is, de támogatják õket.

Információk: www.marosbogat.freeweb.hu, www.gyulekezet.hu.
Telefon: 06-20-560-9620 Csenki Zsuzsanna diakóniai gondnok

Áldomás a Bibliára

Régiekre emlékezve

Hétköznapok a középkori Budán
A cím a ma már kissé elfelejtett írónk, Surányi Miklós regé-
nyére utal. Az 1917-nben megjelent könyvhöz meglehetõ-
sen nehéz hozzáférni. A regény nem élvonalbeli irodalom,
inkább bestseller. Számunkra az képezi érdekességét, hogy
megpróbálja elénk varázsolni a középkori Budát, azt a
Budát, melyrõl meglehetõsen keveset tudunk.

A regény segítségével idézzük meg a kort, az 1200-as évek
végét, Kun László uralkodását, Buda mindennapi életét, a
budai polgárok szívós harcát városukért, privilégiumai-
kért. Egy tudományosabb mûvet is segítségül hívunk a kor
megidézésére, Zolnay László jeles régészünk Ünnep és hét-
köznap a középkori Budán címû munkáját. A két könyv
együtt ad képet errõl az érdekes idõszakról.

A regény fõszereplõje Wernher budai bíró, rektor,
1288-tól 1300-ig viselte ezt a tisztséget. A király nevezte ki,
az õ embere volt, de messzemenõen a budai polgárság ér-
dekeit képviselte. A budai polgároknak az esztergomi káp-
talannal és vezetõjével, Ladomér érsekkel volt vitájuk vám-
szedési gyakorlatuk miatt. A viszály hosszan elnyúlt és sok
erõszakot szült.

Hogy is nézett ki Buda ebben a régi korban? Friss és alig
néhány évtizedes város volt, a házak még szinte mész - és
malterszagúak. IV. Béla királyunk, a második honalapító
építette a várost a hegyen. Erõs fallal körülvéve, hogy el-
lent tudjon állni, ha netán újra támadnának a tatárok.
Németek, magyarok, de olaszok és franciák és egyéb bete-
lepített náció is lakta. 

Kirívó ellentétek nem voltak, egységesen budai polgár-
nak vallották magukat valamennyien, érdekeik is meg-
egyeztek. A Vár körül közelebb, távolabb kis települések
sorakoztak, Logod, Felhévíz, Tótfalu, Nyék, Gercse,
Szentjakabfalva és Szentpétermártir falva a mai Víziváros
területén. A Nyulak szigetén kolostorokat építtetett a ki-
rály és dús adományokkal látta el õket.

Surányi regénye 1288-ban indul,  ekkor lett Wernher
budai bíró. Örömünnepet ülnek, ökörsütés, csapra vert
hordók, német dalnokok és hárfások köszöntik a tavaszt
és az új bírót. A szereplõk közt Kézai Simon, jeles történet-
írónk és krónikásunk is megjelenik. „Budavárában ezidõ-
tájt szakadatlan folyt az építkezés. Nemes urak, udvari

tisztviselõk, comesek, ispánok, kamarai emberek, vagyo-
nos kereskedõk és zsidók egyre építkeztek, toldották-fol-
dották házaikatés a hegytetõn éppen négy templom állott
restaurálás alatt”. Már igéretesen épült a Mária Magdolna-
templom és a Nagyboldogasszony-templom is.

Wernher comes német ember volt, apját Béla király né-
met földrõl hozta Budára, édesanyja a Rajnavidék egy ha-
talmas lovagvárából került Magyarországra. Fiúk a királyi
udvarban nõtt fel. Apród volt, lovag, de késõbb egyre in-
kább polgárrá vált, budai polgárrá, aki minden erejével azt
a célt tûzte maga elé, hogy az új várost, Budát felvirágoztas-
sa, és olyanná tegye, mint Nyugat-Európa gazdag nagyvá-
rosai. „Ilyenkor a verandán üldögélve látta Wernher bíró
az ezertornyú Párizst, a szûk utcájú Firenzét, a cifra és ka-
cér Brüsszelt, a rátartós és büszke Velencét, és úgy képzel-
te, hogy mindezeket a városokat egyszer még utoléri, meg-
haladja, és homályba borítja a Duna két partján két ma-
gyar város, Buda és Pest jövõbeli dicsõsége. A világ leg-
szebb és legnagyobb városa lesz ebbõl a két kõ- és sárfészek-
bõl.” Kun László volt ekkor a király és teljesen egyetértett
Wernherrel és a budai polgárokkal Buda felvirágoztatásá-
nak tervében. Hiteleket vett fel a város és vállalta a kiátko-
zást is, küzdött körömmel-foggal. Zavaros idõk voltak
ezek. „Ez a mi szent hegyünk, ez az a szikla, melyen az or-
szág dicsõsége épül, ezt kell erõssé és gazdaggá, bevehetet-
lenné és hatalmassá tenni.”

A terv sikerült, a város fejlõdött és virágzott, hasonlóvá
vált Nyugat-Európa nagyvárosaihoz. Háromszáz éven ke-
resztül pompázott és ragyogott a Várhegy tetején. Erõs-
kezû uralkodói alatt virágzott és gazdagodott, mûveltség-
ben, kultúrában, mûvészetekben is felvette a versenyt bár-
melyik nyugati nagyvárossal. Zolnay szerint ez a háromszáz
év, 1241-tõl 1541-ig volt városunk aranykora. „Ez az az idõ-
szak, mikor e földre idegen legfeljebb mint vendég, vagy
mint hadifogoly tehette a lábát.”

Elmúlt régen ez a szép háromszáz év. Alkotásait, tárgyi
emlékeit is nagyrészt elsöpörte az idõ és az a sok csapás,
ami aztán a „szent hegyre” zúdult. Mi meg, kései utódok,
eltöprenghetünk azon, mi lett volna, ha töretlenül folyta-
tódik az aranykor.  

R. Dékány Mária

A Márai Szalon április 29-i estjén három felekezet lelkésze rövid idõ alatt bebizonyította,
hogy a Szentírás egy-egy szakaszáról jó hangulatban, a megbékélés jegyében is folyhat
könnyed párbeszéd. Dr. Harmati Béla ny. evangélikus püspök, Virágh Sándor református
tiszteletes és dr. Xeravits Géza katolikus teológus a Biblia évének apropóján találkozott
egymással és a szalon közönségével. Az irodalmi esthez ezúttal Légli Ottó balatonfelvidéki
borász biztosította a nagyon is világi „misebort”. 

Dr. Xeravits Géza katolikus teológus, dr. Harmati Béla evangélikus püspök és Virágh Sándor református lelkész a pár-
beszéd után Légli Ottó borával koccintottak

A XIII. században épült a Mária-Magdolna templom



XXXII. Bárdos Lajos Zenei Hetek
22000088..  áápprriilliiss  55--jjúúnniiuuss  1155..

JJúúnniiuuss  77--éénn  1199  óórraakkoorr:: A reneszánsztól a barokkig - a
Bárdos Lajos kamarakórus hangversenye. Helyszín:
Budavári Önkormányzat, Városháza (I. ker., Kapisztrán
tér 1.). Mûsor: Clement Jannequin: Ce mois de mai,
Adriano Banchieri: Capricciata, Contrapunto bestiale alla
mente, Adriano Banchieri: Madrigale a un dolce Usignolo,
Josquin  Desprez: El Grillo, Roland de Lassus: Mon coeur se
recommande a vous, Claudio Monteverdi: Sfogava con le
stelle, Pierre de la Rue: O salutaris hostia, Claudio
Monteverdi: Santa Maria, Georg Fr. Händel:  Lascia ch’io
pianga (Rinaldo), Francesco Roselli: Adoramus Te Christe,
Heinrich Schütz: Ehre sei Dir Christe  (A Máté passióból),
William Byrd: Ave verum, Carlo Gesualdo: O vos omnes, G.
Fr. Händel: Halleluia a Messiásból. Közremûködik az
Albinoni Kamarazenekar. Karnagy: Zsigmond Balassa.
Vezényel:Kempelen Tünde

Magyar Emlékekért a Világban 
Közhasznú Egyesület

JJúúnniiuuss  33..  kkeedddd,,  1188  óórraa:: Mit adott a magyar reneszánsz a
világnak? (X.) Mátyás-kori emlékek Csehországban,
Franciaországban, Angliában. Dr. Messik Miklós  vetített
elõadása. Elõadások helyszíne: Magyar Kultúra Alapítvány
székháza, I. ker., Szentháromság tér 6. Budavár terem.

Várbarátok Köre Klub
aa  LLiitteeaa  KKöönnyyvveessbboolltt  ééss  TTeeaasszzaalloonnbbaann
(I. ker., Hess András tér 4.)

JJúúnniiuuss  99..  hhééttffõõ,,  1177  óórraa::  A reneszánsz könyvkultúra em-
lékei a Nemzeti Könyvtárban. Elõadó: Zsupán Edina az
Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának munkatársa.

Nemzeti Táncszínház - színházterem
(I. ker., Színház u.1-3)

MMáájjuuss  2277..  kkeedddd,,  1199..0000  óórraa:: Egy faun délutánja, a 10
éves Bozsik Yvette Társulat elõadása.

MMáájjuuss  2299..  ccssüüttöörrttöökk,,  1100..3300  óórraa:: Zene-Bona, Szana-
Szét, Honvéd Táncszínház. Törökvészi Bérlet (4)

MMáájjuuss  3300..  ppéénntteekk,,  1199..0000  óórraa:: Koreográfus-vallomá-
sok, Budapest Táncszínház.

MMáájjuuss  3311..  sszzoommbbaatt,,  1199..0000  óórraa:: Nagyidai cigányok,
ExperiDance - Román Sándor Tánctársulata.
NNeemmzzeettii  TTáánnccsszzíínnhháázz  --  RReeffeekkttóórriiuumm

Május 24. szombat, 15.00 óra: Varázscirkusz, a 10
éves Bozsik Yvette Társulat elõadása.

MMáájjuuss  2244..  sszzoommbbaatt,,  1199..0000  óórraa:: Varázsfuvola, a 10 éves
Bozsik Yvette Társulat elõadása.

Budavári Mûvelõdési Ház
(I. ker., Bem rakpart 6.)

PPrrooggrraammookk  ggyyeerreekkeekknneekk
HHééttffõõ,,  kkeedddd,,  ccssüüttöörrttöökk,,  ppéénntteekk:: néptáncoktatás a

Bartók Táncegyüttessel.
CCssüüttöörrttöökköönnkkéénntt  1100..0000  óórraa:: Babamuzsika. Az 1-4

éves korosztály számára kiscsoportos foglalkozások.
Népdalok, mondókák, népi játékok segítségével fejlesz-
tik a kicsik kreativitását, kognitív képességét, ezáltal is
elõsegítve a közösségbe való beilleszkedésüket. 

PPéénntteekkeennkkéénntt  1177..0000  óórrááttóóll:: Táncház a Bartók Tánc-
együttessel.
PPrrooggrraammookk  ffeellnnõõtttteekknneekk::

HHééttffõõttõõll  ppéénntteekkiigg  1177..3300--2200..3300:: Ferenczy István
Vizuális Mûhely. A Ferenczy István Vizuális Mûhely 1957
óta meghatározó szerepet tölt be a fõváros képzõmûvé-
szeti életében. A vizuális nevelést szolgálja hagyományos
képzõmûvészeti profillal: szobrászat, mintázás, festõ, rajz
kezdõ és haladó tagozaton. Tanárai Munkácsy-díjas, elis-
mert mûvészek: Elekes Károly és Kopasz Tamás képzõ-
mûvészek. 

Programok
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Sebõ Junior Klub a Bem rakparton
A Kassák Klub-beli egykori estek hagyományait megidézve - egyszersmind megújítva azokat - 2005-
ben Sebõ-klub nyílt a Benczúr Klubban. A havi rendszerességgel tartott koncerteken sok évtizedes,
népzenei és énekelt verseket felölelõ repertoárjából válogatott a Sebõ Együttes, hol tematikusan, hol
vadonatúj anyagot játszva. A koncertblokkok között hangszerbemutatók voltak, és természetesen
vendégeket is a színpadra szólítottak: zenészbarátokat, kortárs költõket. 

A Benczúr Klub megszûnése után Sebõék két klubban folytatják: a Senior klubban a korábbi ha-
gyományt követik.

A Sebõ Junior Klubbal az együttes visszatér a gyökerekhez: a táncházmozgalom egyik szülõhelye
ugyanis a Bem rakpart volt. A Budavári Mûvelõdési Házban tartandó klubesteken a Magyar
Zenemûvészeti Egyetem népzene szakos hallgatói állandó vendégmuzsikusok lesznek, emellett
Sebõék az elsõ kerületben lakó mûvészekkel terveznek közös muzsikálást, beszélgetést. Terveik sze-
rint az õszi évadban a klub vendégei elsõ lesznek: Sebestyén Márta, Agócs Gergely, Palya Bea, Somló
Tamás és még sokan mások.

A Sebõ Junior Klub elsõ összejövetele: 2008. május 31. 19.00 óra.
Helyszín: Budavári Mûvelõdési Ház (1011 Budapest, Bem rakpart 6.) A belépõ 800 Ft.
A Sebõ együttes 1970-ben alakult, kezdetben két (Sebõ-Halmos), majd négy taggal. Vezetõje és

zeneszerzõje Sebõ Ferenc.
„Az együttes repertoárján régi stílusú kelet-európai parasztzene (magyar és szomszéd népek zené-

jébõl) és énekelt versek szerepelnek (József Attila, Weöres Sándor, Nagy László, Szécsi Margit, stb). A
népzene helyenként még élõ régi rétegét egyrészt a Magyar Tudományos Akadémia Kodály alapítot-
ta Népzenekutató Csoportjának segítségével másrészt saját gyûjtõmunkánk eredményeképpen ta-
nultuk meg, ahol erre lehetõség volt, idõs zenészektõl, egy az egyben.” 

A Várfok Galéria idén ünnepli nagykorúságát,
18. évét. E jubileumi eseményt egyéb évfordu-
lók is kísérik, így Nádler István 70. születésnap-
ja, vagy a Várfok Galéria nemzetközi színrelé-
pésének 10. évfordulója, - az 1998-as párizsi FI-
AC-on való részvételétõl számítva. 

A budapesti jubileumi kiállítás-sorozattal
párhuzamosan a Várfok Galéria két másik euró-
pai nagyvárosban lesz jelen. Berlinben a Várfok
Galéria mûvészkörének alkotásaiból rendezett
tavaszköszöntõ kiállítás fogadja majd az érdek-
lõdõket május végétõl a Berlini Magyar
Intézetben, míg Párizsban három hónapon ke-
resztül öt mûvész mutatkozik be két különbözõ
helyszínen, négy kiállítás keretében.

A kiállításokat befogadó egyik helyszín a
Bastille közelében található Galerie Keller. A
Várfok Galériával létrejött együttmûködése ré-
vén Csiszér Zsuzsi, Gyõrffy László és Nádler
István mutatkozik be a párizsi galéria kiállítóte-
rében, míg Budapesten ezzel párhuzamosan a
Galerie Keller két nemzetközileg jól ismert fes-
tõmûvésze, Jacques Flechemuller és Mathias
Schauwecker alkotásaiból nyílik kiállítás május
29-én, a Várfok Galéria két termében. A Rue
Keller-ben május közepén kerülnek bemutatás-
ra Csiszér és Gyõrffy legfrissebb festményei a

Traversée Interne - „Belsõ Utazás” címû tárla-
ton. Ezt követõen Nádler István közelmúltban
készült alkotásai fogadják majd a francia közön-
séget, június közepétõl egészen július végéig. 

A magyar mûvészek bemutatkozása ezzel
még nem ért véget, hiszen a Galerie Keller-el
párhuzamosan a Párizsi Magyar Intézet fogadja
be a mindkét alkalommal három mûvészt be-
mutató csoportos kiállítást. Május 14-tõl Csi-
szér Zsuzsi és Gyõrffy László munkái foglalják el
a falakat, meghívott vendégmûvészük Jacques
Flechemuller lesz. A következõ alkalommal
Herman Levente, a Várfok Galéria mûvészköré-
nek legfrissebb tagja állít ki Ray Monde-al egye-
temben, az õ meghívott mûvészük Mathias
Schauwecker. E második kiállítás alkalmából a
festmények az emberi lét, születésének és jövõjé-
nek kérdéseit boncolgatják, míg az elsõ kiállítás
alatt az ember környezetéhez és belsõ világához
fûzõdõ viszonya lesz terítéken. A kiállítások ide-
je alatt Párizsban több fontos kulturális esemény
színesíti a nyarat (Múzeumok Éjszakája, Zene
Ünnepe), így a kiállítások látogatói izgalmas ka-
valkádban részesülnek majd.

A kiállításokról bõvebben a következõ oldalakon ol-
vashatnak: Várfok Galéria (www.varfok-galeria.hu),
Párizsi Magyar Intézet (www.instituthongrois.fr).

Május 24-én, szombaton, 11.00-18.00 óráig iz-
galmas programokkal, interaktív meseelõ-
adással, kézmûves foglalkozással, reneszánsz
táncházzal, ügyességi játékokkal és koncerttel
várja a Nemzeti Galéria az érdeklõdõket. A
programok a Reneszánsz év keretében nyílt
„Mátyás király öröksége” címû kiállításhoz
kapcsolódnak.

11.00-12.00 óráig: Szent György és a sárkány
- Interaktív mesejáték
Élt, élt éldegélt valamikor egy öreg király és a lá-
nya nagy boldogságban, de egy napon megje-
lent a királyi várban a félelmetes sárkány… A
Róka Móka Mesetár zenés, interaktív elõadása
gyerekeknek.

12.00-14.00 óráig: Táncház és ügyességi játé-
kok Mátyás király udvarában Reneszánsz és ko-
ra barokk páros és körtáncok mellett megismer-
kedhetsz a középkori ügyességi játékok rejtel-
meivel: bilboquet, gyûrûdöfés, és különféle do-
bójátékok. Az udvari mutatványosok között is
kipróbálhatod magad különbözõ zsonglõresz-
közökkel, mint például a tûzlánc, az ördögpálca
vagy a babzsák.

14.00-16.00 óráig: Játszóház és kézmûves
foglalkozás

A múzeum reneszánsz mûtárgyai között, - s

azokat megismerve - a gyerekek közremûködé-
sével eljátszunk egy Mátyás királyról szóló tör-
ténetet, melyet tárgykészítés, lakoma és tánc
követ. Ezen a napon az érdeklõdõk megismer-
kedhetnek a fajansztányér-festés, a gyöngyös
fejdísz fûzés, a keszkenõ hímzés, a rézdomborí-
tás, a díszes kódexlap festés valamint a kõfarag-
vány és vár-makett készítés titkaival.

16.00-17.30 óráig: Koboz-duda-tekerõ, nem
kell túl nagy hangerõ... A Beste zenekar tagjai
dudán, tekerõn, kobozon, dobon idézik meg a
reneszánsz udvari zenét.

11.00, 14.30, 15.00 óra: Tárlatvezetések
A szüleidet se hagyd otthon! Amíg Te játszol,

õk tárlatvezetéssel megnézhetik a Mátyás király
öröksége - Késõ reneszánsz mûvészet Magyar-
országon címû kiállítást. A kiállításra váltott be-
lépõjeggyel a részvétel a tárlatvezetéseken in-
gyenes. 

Ezen a napon a Nemzeti Galéria étterme ked-
vezményes gyerekmenüvel és bébiétellel várja a
gyerekeket. A legkisebbek kényelmérõl a Baba-
mama szoba gondoskodik, a Kreatívjáték és a
Blup Group Kft. jóvoltából. Kedvezményes
családi jegy (2 felnõtt+gyerekek): 2.100,- Ft

(Magyar Nemzeti Galéria Budavári Palota, A épü-
let, www.mng.hu.)  

Hunyadi Mátyás, 
a király
Hagyomány és megújulás 
a királyi udvarban (1458-1490)

A „Reneszánsz év 2008” keretében idén
ünnepli az ország Hunyadi Mátyás királlyá
választásának és trónra lépésének ötszázöt-
venedik évfordulóját. Ez alkalomból, a „4x
a reneszánszról” sorozatban a Budapesti
Történeti Múzeum nagyszabású kiállítás-
sal kíván tisztelegni a király emléke elõtt. A
kiállítás megismertet a király személyével,
a dicsõséges hadakozáshoz és a jeles mûvé-
szetpártoláshoz nélkülözhetetlen gazdag-
sággal. Elvezeti a látogatót a király hadi tá-
borába, és a királyi udvar ünnep- és hétköz-
napjainak helyet adó palotákba. Végül pe-
dig Corvina-kódexek és szobrok segítségé-
vel a király körüli humanista szellemi köz-
pontot is bemutatja. Hatvanöt, külföldi
gyûjteményben õrzött, ritka és értékes mû-
tárgy idézi meg a híressé vált itáliai kapcso-
latokat és a Magyarországot akkoriban
Csehországgal és Ausztriával is összekötõ
fontos történelmi szálakat. Számos olyan
remekmû látható itt, amely még soha nem
volt kiállítva Magyarországon. Olasz-
országból a firenzei Uffizi-képtár, a Bar-
gello és a Medici-könyvtár, Rómából a
Vatikáni Könyvtár, Bécsbõl a Kunsthis-
torisches Museum adta kölcsön mûtárgya-
it erre az alkalomra. 

A kiállítás 2008. június 30-ig látogatható,
a hét minden napján 10-tõl 18 óráig, szom-
batonként 20 óráig a Budapesti Történeti
Múzeumban, a Budavári Palota „E” épüle-
tében (1014 Budapest, Szent György tér 2.)

Hétvégi rendezvények a Hunyadi Má-
tyás, a király címû kiállítás alkalmából

Május 24. szombat 11 óra: Szép halmok,
zöld ágak… Ifjú zenemûvészek hangverse-
nye. Közremûködnek: a Weiner Leó Zene-
mûvészeti Szakközépiskola és az Ádám Jenõ
Zeneiskola növendékei.

Május 25. vasárnap 11 óra: Régi magyar
szakácsok emlékezete. Reneszánsz látvány-
konyha, királyi pecsenyék és édességek hely-
színi készítése. Különleges falatok kóstolga-
tása, zenés borozás. Pecsenyesütõ mester:
Tamás József. Az édes ízek tudora: Jeszen-
kovits Tibor. 

Május 31. szombat 10 óra: Zene - Tér - Kép.
Fafúvós hangszerek. Hangszerbemutató és
zenehallgatás kicsinyeknek és nagyszülõk-
nek. Közremûködnek: a MÁV Szimfonikus
Zenekar mûvészei.

Június 14. szombat 10 óra: Mátyás király
„Arany Almák Palotája”. Családi nap - játé-
kos tárlatvezetésekkel, zene és táncbemuta-
tókkal, kézmûves foglalkozások, vásári por-
tékák árusításával. Királyi hintózás az
Oroszlános udvaron.

Június 21. szombat 18 óra: Múzeumok éj-
szakája a reneszánsz jegyében. Tárlatveze-
tések, historikus zenei koncert, történelmi
táncok, táncház, mutatványosok bemuta-
tói. Reneszánsz mûterem - fényképezés kor-
hû viseletekben.

Egész napos családi programok a Nemzeti Galériában A Várfok Galéria Párizsban 

NNaappoonnttaa:: Budai Gitáriskola
VVaassáárrnnaappoonnkkéénntt  1144..0000--2200..0000  óórrááiigg:: Társastánc és

Salsa oktatás és össztánc.
HHééttffõõ,,  kkeedddd,,  ccssüüttöörrttöökk,,  ppéénntteekk:: Néptáncoktatás a Bar-

tók Táncegyüttessel
HHééttffõõnn  ééss  sszzeerrddáánn  1188..0000  óórraa:: A VOX Hungarica Nõi Kar

próbái. A Vox Hungarica Nõi kar 1989-ben alakult, alapító
tagjainak egy része korábban a Magyar Rádió Gyer-
mekkórusában énekelt. Karnagy: Döbrössy János.

KKeeddddeennkkéénntt  1188..0000--2222..0000  óórrááiigg:: Zöld sárkány mahjong
és társasjáték klub. A mahjong és a társasjáték klub tagjai-
nak a keddi klubnapokon lehetõsége van több szórakozási
formát kipróbálni. 

SSzzeerrddáánnkkéénntt  1188..0000  óórraa::  Argentin Tangó Klub - tánctaní-
tás, majd össztánc.

PPéénntteekkeennkkéénntt  1177..0000  óórrááttóóll:: Táncház a Bartók Tánc-
együttessel.

PPéénntteekkeennkkéénntt  1177..0000  óórrááttóóll:: a Budavári Operaegyüttes
próbái. A Budavári Operaegyüttes olyan résztvevõket vár,
akik komolyan foglalkoznak az énekléssel (opera, operett,
dalirodalom). Mûködési terület: egyéni korrepetíció, sze-
reptanulás, együttes éneklés, koncertek, fellépési lehetõ-
ségek. A mûhely zenei vezetõje Nagy Ferenc karmester.

Egyedi programok gyerekeknek
MMáájjuuss  2244..  1155..0000  óórraa:: Mézengúz, Budavári Filmklub a

Tabán moziban. 
MMáájjuuss  2255..  1100..0000  óórraa::  Gyereknap a Franklin utcai játszó-

téren. Mûsor: Makám, Szalóki Ági, Mézeskalács Huszárok,
Lázár Ervin: A fájós fogú oroszlán mesejáték. 
Egyedi programok felnõtteknek

MMáájjuuss  2244..  2200..0000  óórraa:: Gershwin-dalok, Dávid Viktória
Lyra-díjas gospel- és dalénekes elõadásában.

MMáájjuuss  2255..  1199..0000  óórraa:: Regejáró Misztrál Mûvészeti Klub
A Misztrál zenei együttes országos, kulturális klubhálózat
megteremtésén dolgozik, amelynek célja, hogy elismert
mûvészek segítségével a magyar irodalom és a zene nép-
szerûsítése. A klubesteken - a Misztrál együttesen kívül -
meghívott zenei elõadók, színészek és táncosok lépnek fel. 

MMáájjuuss  2277..  1100..3300  óórraa:: Újabb spanyolországi kalandozá-
sok I. - dr. Sibalszky Zoltán diavetítéses elõadása.

MMáájjuuss  3300..  1166..0000  óórraa:: Bakancslista, Budavári Filmklub a
Tabán moziban. 

MMáájjuuss  3300..  1188..0000  óórraa:: Zrínyi-hagyomány, Bene Sándor
elõadása a Budavári Szabadegyetemen.

(Telefon: 201-0324 Fax: 201-1780, bem6@bem6.hu
www.bem6.hu.).



Holtomiglan-holtodiglan

Régen, nagyanyáink, ükanyáink idejében
megkötötték a házasságot és valamilyen
oknál (társadalmi, vallási stb.) fogva végig is
vitték holtomiglan, holtodiglan. Ez ma már
így nem érvényes. Akkor is ott volt mögötte
a kínlódás, „az asszonynak nagy, mindent el-
takaró köténye van” szemlélet. Pedig
ugyanúgy változott a fiatal, a középkorú és
az idõs ember személyisége, mint napjaink-
ban. Ezeknek a gondolatoknak a keretében
fussunk át a jelenen közösen.

A párválasztást érdemes korosztályon-
ként kategorizálni. Hiszen másra vágyunk,
és mások az indítékaink fiatal korunkban,
felnõtt korunkban és öregkorunkban is. Ez
az úgynevezett háromszoros párválasztási
világjelenség.

Ez a nézet a fejlett országokban már elfo-
gadott, hiszen a válások aránya a fiatalon,
sõt a késõbb kötött házasságok esetében is
nagyon magas, nem csak Magyarországon.
Nagyon sok ember házasodik újra, sõt a kö-
zépkor tájékán, vagy idõsebb korban még
egyszer.

Fiatal korban mást tartunk életcélnak, és
így késõbb értetlenül állunk a párunkkal
szemben, hogy miért akar számunkra lé-
nyegtelen célokat megvalósítani. Mert fiatal
korukban a férfiaknak és a nõknek egyaránt
más a célja és más az igénye is. A huszonéves
fiataloknál leginkább az erotika, a szexualitás,
az anyagiak a legfõbb motivációs erõ. Kü-
lönösen jellemzõ ez a férfiakra. A nõk már ek-
kor is életre szóló partnerrõl álmodnak. Olyan
partnerrõl, aki erõs, megbízható, de mind-
amellett mégis gyengéd, és apaként is bizto-
sítja, hogy a születendõ gyermekek jó körül-
mények között, jól felnevelhetõk legyenek.

Késõbb már inkább az érzelmi és anyagi

biztonság iránti igény az erõteljesebb. Mivel
az emberi természet, személyiségünk, har-
mincon túl érik meg teljesen, így nagyon
fontos, hogy az akkor választott pár minden-
képpen olyan legyen, hogy az akkor megkö-
tött házasság, élettársi kapcsolat - amely-
ben rengeteg érzelmi, intellektuális és sze-
xuális elem is van - tartós legyen. Ilyenkor
gyakran az elsõ házasságból született gyer-
mekek nagyok, és elhagyták, vagy éppen
hogy elhagyni készülnek a családi fészket,
amely a legtöbb esetben kihûlõben van.

A 40-50 éves korban kötött házasságok,
élettársi kapcsolatok semmivel sem rosz-
szabbak, mint az elsõ, fiatal korban kötött
frigyek.

Megfigyelhetõ, hogy az ebben a korban
kötött házasságok tartósabbak ugyan, de itt
az a tanulság, hogy a felek már megtapasz-
talták, hogy ha valami nem mûködik jól, ha
mégsem érzik jól magukat, akkor ebbõl a
párkapcsolatból is ki lehet lépni, és könnyeb-
ben ki is lépnek, mint az elsõbõl.

A XXI. század egyik legnagyobb hiánya,
hogy mellõzzük az érzelmeket, a szeretetet,
az egymáshoz tartozást, egymás kezének
megfogását. Jó volna, ha - az összetartóbb
házasságok, élettársi kapcsolatok érdeké-
ben - az emberek nagyobb odafigyeléssel,
nagyobb érzelmi stabilitással, kisebb kap-
csolaton kívüli kitekintgetésekkel, és egy-
másnak a segítésével, biztatásával próbál-
nák megtartani kapcsolataikat. 

Fontos tehát, hogy azok, akik jó kapcso-
latban, jó házasságban élnek, érzelmileg
stabilak legyenek. A társadalomban elfoglalt
helyzetük stabil, érzelmi életük kiegyensú-
lyozott legyen, szorongásra való hajlamuk
kisebb, énjük biztos legyen, és konfliktusok
esetén - amelyek minden kapcsolatban elõ-
fordulnak - ne érzelmi fókuszú megoldások

(pl. ital) kerüljenek elõtérbe, hanem a felme-
rülõ problémák valódi megoldására kon-
centráljanak.

Az emberek életében még a második, sõt
a harmadik periódusban is - akár házassági,
akár élettársi kapcsolatban nézzük - szük-
ségünk van az érzelmekre, a boldogságra,
tulajdonképpen mindhalálig. Ne legyenek
elõítéleteink az idõskorú boldogsággal
szemben. Nem szabad megvetni azt, aki
„vált”, ha nem árt ezzel senkinek. A gyer-
mekek felnõttek, õk is élik a maguk életét.

Elváltak és özvegyek, egyenlõek vagyunk
mi emberek abból a szempontból, hogy ezt a
rövid kis életünket itt a földön, lehetõség
szerint boldogságban szeretnénk leélni.

dr. Sebestyén Tamás 
pszichológus

PPáárrkkaappccssoollaattii  vváállssáággookk,,  ggyyeerrmmeekknneevveellééssii,,  sszzeexxuuááll--
ppsszziicchhoollóóggiiaaii  pprroobblléémmáákk  mmeeggoollddáássááhhoozz,,  ppáárrkkaappccssoollaattii
mmeeddiiáácciióóhhoozz  sseeggííttssééggeett  iiggéénnyyllõõkknneekk  iiddõõppoonntt  eeggyyeezzttee--
ttééss::  0066--2200--449944--66220000..  

Lélekgyógyász
A legfrissebb, negyedéves statisztikák szerint
is elõrelépett a kapitányság a BRFK rangso-
rában - tájékoztatta lapunkat dr. Kesztyûs
Rudolf ezredes, kapitányságvezetõ, aki el-
mondta, hogy a javuló eredményekhez hoz-
zájárult a polgárõrség és a BRFK központi
erõinek támogatása. A kedvezõ fo-
lyamatok fenntartása érdekében jú-
nius 1. és szeptember 30. között a
Várban és a turisztikailag fontos
helyszíneken az eddiginél is több
rendõr teljesít majd szolgálatot, illet-
ve a nyári idõszakban újra megnyílik
a Tárnok utcai rendõrõrs. Folyta-
tódnak a közrendvédelmi akciók,
melyek keretében továbbra is a
megelõzésen lesz a hangsúly. Az ed-
diginél is nagyobb jelentõséget kap a
parkolási anomáliák visszaszorítása,
különösen a másodiknak és harma-
diknak parkoló autósok számíthatnak a
rendõrség szigorára. 

Pincéket dézsmáltak
Lakossági bejelentést követõen sikerült tet-
ten érni egy pincék feltörésére szakosodott
betörõpárost. A jómadarak éppen az egyik
társasház pincéit pakolták ki, amikor az egyik
lakónak feltûnt az idegenek ténykedése.
Szerencsére azonnal kihívta a rendõröket,
akik a helyszínen elfogták a bûnözõket. Dr.
Kesztyûs Rudolf az eset kapcsán felhívja a la-
kosság figyelmét, hogy bûncselekmény ész-
lelése esetén azonnal hívják a rendõrséget,
mert így van a legnagyobb esély az elkövetõk
kézrekerítésére. 

Újra lecsaptak a trükkös tolvajok
Elõzõ lapszámunkban már beszámoltunk an-
nak a tolvaj párosnak a módszereirõl, akik
idõs személyek sérelmére több alkalommal

követtek el trükkös lopásokat a kerületben.
A bûnözõkrõl fantom képet is közöltünk, en-
nek ellenére újra sikerült megkárosítaniuk
egy hiszékeny idõs polgárt. Ezúttal áldozatuk
körzeti orvosára hivatkozva csaltak ki na-
gyobb összegû készpénzt.

A képeinken látható bûnözõ páros nõ tag-
ja 30-35 év körüli, körülbelül 170 cm magas
testes melírozott hajú, barna bõrû. Társa
180-185 cm magas, erõs testalkatú szõke
hajú „gyerekes” arcú, 30 év körüli férfi.  

Graffitizõk rendõrkézen
Éppen a rakpart sétány Lánchíd utca és a
Várkert Casino közötti kõkorlátjának és a
környék épületeinek, utcabútorainak „deko-
rálásával” foglalkozott a fiatalokból álló tár-
saság, amikor a kerületi rendõrjárõr megza-
varta õket. A rendõröket meglátva a graffiti-
sek megpróbáltak kereket oldani, egyiküket
azonban sikerült nyakon csípni. A kapitány-
ságon elõállított, egyébként az egyik budai
kerületbõl érkezõ fiatalembernél több flakon
festék spray-t és egy üvegtörésre használa-
tos eszközt találtak. Társai beazonosítása je-
lenleg is folyamatban van, a falfirkálót elfogó
rendõrök jutalomra számíthatnak.              - K -

Kék hírek
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Szabadkáról származó szülei is sportol-
tak fiatal korukban, édesanyja baletto-
zott, édesapja tornász volt, így termé-
szetesnek vették, hogy Dáriával minél
fiatalabb korban megismertessék a
mozgás örömét. A Tigris utcai óvodá-
ba járt, amikor három évesen elkezdett
mûvészi tornázni a Mészáros utcában,
s bár az elsõ évzáró bemutatón még el-
sírta magát, alig fél év alatt olyan tehet-
ségnek látszott, hogy edzõi javaslatára
megpróbálkozott a ritmikus gimnaszti-
kával. Öt éves korában került a Diana
SE-be, ekkor már versenyeken is elin-
dult, majd edzõjével együtt a Csepeli
RG Clubban folytatta a munkát.

Tehetsége már igen korán megmu-
tatkozott, a korosztályos viadalok ered-
ményei alapján minden évben ott volt
az ország legjobb nyolc versenyzõje kö-
zött. Többszörös magyar bajnok, 2006-

ban pedig kivívta a jogot, hogy a ma-
gyar válogatott legfiatalabb tagjaként
képviselje hazánkat a moszkvai Eu-
rópa-bajnokságon. Igaz a kontinens vi-
adalon végül nem léphetett szõnyegre,
a csapat tartalék versenyzõjeként mégis
rengeteg hasznos tapasztalatot szerzett,
megízlelhette egy válogatott találkozó
légkörét. Ez is közrejátszott abban,
hogy tavaly már a junior kéziszercsapat-
tal készült a következõ EB-re. 

A felkészülés során egyre jobb ered-
ményeket ért el, az egyéni formába ho-
zásra koncentrálva sorozatban vett
részt a nemzetközi megmérettetéseken
és sikerrel vette az Európai-bajnoki vá-
logató versenyeket. Erõssége a szalag,
ebben a számban várható tõle az igazi
kiugrás. Egész éves teljesítményének
köszönhetõen immár a válogatott tel-
jes jogú tagjaként utazhat el a június-

ban, Torinóban megrendezésre kerü-
lõ egyéni Európa-bajnokságra. Legna-
gyobb sikerét az idei portugál Világ
Kupán érte el, ahol a dobogó harma-
dik fokára állhatott fel. Az eredmény
annál is inkább figyelemre méltó, hi-
szen ilyen rangos versenyen hosszú
évek óta nem sikerült magyar verseny-
zõnek a legjobbak közé férkõzni. Ennél
szerényebb helyezéssel is beérné azon-
ban az idei EB-n, ahol a vállalt cél az el-
sõ nyolcba kerülés. Nem lesz azonban
egyszerû teljesíteni a célt, hiszen a volt
szovjet utódállamok miatt rendkívül
erõs a mezõny. Mindenesetre a formá-
jával nincs baj, hiszen az idei elsõ ko-
molyabb versenynek számító Buda-
pest Bajnokságon elsõ lett szalagban,
(összetettben második, úgy mint kari-
kával és labdával, a kötéllel pedig har-
madik).

Ennél minden bizonnyal sokkal ne-
hezebb dolga lesz jövõre, amikor a fel-
nõtt együttes kéziszer válogatott tagja-
ként kezdi meg a felkészülést az Eu-
rópa- és Világbajnokságra. Van tehát
miért dolgoznia, hiszen edzõi szerint,

ha továbbra is egyenletesen fejlõdik,
esélye lehet kiharcolni az indulás jogát
a 2012-es londoni olimpiai játékokon.
Az igazi cél emellett a következõ, 2016-
os olimpiai lesz a csapat, így Dária szá-
mára is. Ahhoz azonban, hogy az eddi-
gieknél is jobb eredményt érjen el,
szükség lenne szponzorok segítségére.
Az állandó versenyzés, a napi 4-6 órás
edzések, a szükséges sportszerek beszer-
zése ugyanis komoly anyagi terhet je-
lentenek a családot eltartó édesanyá-
nak, aki egyedül neveli Dáriát és vízi-
labdázó bátyját. - a -

Fontosabb eredmények:
2004: Országos bajnokság csapat és

szerenkénti 1. hely; 2005: Szlovák nem-
zetközi verseny 1. hely; 2006: Együttes ké-
ziszercsapat EB válogató versenyek 2.
hely; 2007: Ostrava egyéni összetett 1.
hely, szerenkénti 4-szeres 1. hely; 2007:
Országos Bajnokság csapatverseny és
egyéni összetett 3. hely, szerenkénti 1-sze-
res 1. hely, 1-szeres 3. hely; 2007: Or-
szágos Bajnokság együttes kéziszercsapat
2. hely.

Kerületi sikerek ritmikus gimnasztikában

Immár hagyományossá vált a Tabáni
Spartacus labdarúgó utánpótlás szak-
osztály gyermek labdarúgó tornája a
Tabánban. Az elmúlt évben életre hí-
vott Machos Ferenc labdarúgó után-
pótlás emléktornával a nemrég el-
hunyt legendás Vasas játékosra, az
aranycsapat utáni generáció kiemelke-
dõ játékosára, Machos Ferencre emlé-
keztünk.

Csak úgy, mint az elsõ alkalommal,
most is mindenki elfogadta a meghí-
vást, és így magas színvonalú tornát si-

került rendezni. A hét résztvevõ csapat
között, a tízéves korosztály legjobbjait
felvonultató csapatok – mint a Vasas, és
a Honvéd is ott voltak. A torna erejét
jól mutatja, hogy a tavalyi gyõztes Vasas
Pasarét csapata idén nem tudott a dön-
tõbe kerülni. A döntõben végül is a
Honvéd fiataljainak óriási küzdelem-
ben sikerült 2:1-re legyõzniük a II. ker.
UFC csapatát, és egy évre hazavinni a
díszes vándorserleget.

A legendás játékosra való megemlé-
kezést az öregfiúk mérkõzése tette tel-

jessé. A Vasas öregfiúk idén az MTK
öregfiúkkal mérték össze erejüket, és
nagyon látványos mérkõzésen 7:2
arányban alulmaradtak az Illés Bélá-
val, és több volt válogatott játékossal
felálló ellenfelükkel szemben. 

A mérkõzéseket megtekintették és a
díjátadáson is részt vettek a volt játé-
kostársak - köztük Ihász Kálmán - vala-
mint a legendás tréner Ilovszky Rudi
bácsi is. 

Az eredményhirdetéskor minden
résztvevõ csapat díjat kapott, a legjobb

játékosok értékes tiszteletdí-
jakat vehettek át. 

A ragyogó tavaszi idõben a
sok résztvevõ focista palánta,
a szülõk és a meghívottak is
nagyon jól érezték magukat.
A siker láttán biztosra vehetõ,
hogy jövõre is megrendezzük
a Machos Ferenc labdarúgó
utánpótlás emléktornát.   

Végezetül a végeredmény:
1. Bp. Honvéd, 2. II. ker. UFC,
3. Vasas Pasarét, 4. XII. ker.
Hegyvidék, 5. Vasas SC, 6.
Kelen SC, 7. Tabáni Sparta-
cus. Vass László 

Nem tartozik mostanában a magyar sikersportágak közé a ritmikus gimnasztika,
van azonban egy reményt keltõ ifjú versenyzõ, aki egyre jobb eredményeket ér el a
nemzetközi versenyeken. A kerületben élõ alig tizenöt éves Topic Dária a legutób-
bi korosztályos világkupán a dobogóra is felállhatott, amire évek óta nem volt
példa a szakágban.  

Sikeres volt a Machos Ferenc emléktorna I. kerületi egyházak labdarúgó bajnoksága

Az EU-házban is Egyház-ban!
Idén már a 15. bajnokságot rendezzük
meg a szokásos helyen, a Czakó utcai
Sport- és Szabadidõközpontban 2008.
május 31-én, szombaton 8.30 órakor.
Megnyitó 8.45-kor. A bajnokságot dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester nyit-
ja meg.

Az idei bajnokság is meghívásos. Az
alábbi templomok, plébániák és egyhá-
zak csapatai indulnak: Bécsi kapu téri
evangélikus templom I. és II., Szent
Anna plébánia I. (Sördögök) és II.,
Szilágyi Dezsõ téri református temp-

lom I. és II., Tabáni Alexandriai Szent
Katalin plébánia, Krisztinavárosi plé-
bánia, Szent Gellért, Szent Flórián gö-
rög katolikus templom, Örmény Ka-
tolikus Egyház, Budavári Mátyás temp-
lom. Újonc: Budai Kapucinus temp-
lom.

A csapatok vándorkupáért küzde-
nek, melyet a rendezvény védnöke,
Orbán Viktor ajánlott fel. Neki kö-
szönhetõk a legjobb kapusnak, a leg-
jobb mezõnyjátékosnak és a gólkirály-
nak felajánlott fõdíjak. Az elsõ három
helyezett kupát, minden csapattag ér-
met, az elsõ hat helyezett oklevelet kap.

A rendezvény díszvendége, aki a kez-
dõrúgást is elvégzi: Sándor „Csikar”
Károly, az MTK labdarúgó-legendája.

Délben a résztvevõk – térítésmente-
sen - meleg ebédet kapnak. 

Támogatóink: Budavári Önkor-
mányzat, Római Katolikus Egyház, Ta-
bánért Alapítvány, Tabán ABC, I. ker.
KSE, Tabáni Terasz Étterem.

Minden érdeklõdõt, szórakozni vá-
gyó polgárt szeretettel látunk és vá-
runk! V. A.

Gyalogoljunk, kiránduljunk

A Tabáni Gyaloglók Köre megalakulása óta
már több túrát szervezett. A kiránduláso-
kon 10-12 fõ vesz részt, házaspárok, höl-
gyek, nagyszülõk unokákkal. A tavaszi idény
utolsó túrája június 7-én, szombaton lesz. Az
útvonal Normafa-Jánoshegyi kilátó - Erdei
pihenõpark - Normafa, 7 km, 2 óra. Talál-
kozó - mint mindig - Moszkva tér, 18-as vil-
lamos, 9 órakor. Túravezetõ: dr. Szentiday
Klára. Tel.: 375-8467. 

Tabáni Spartacus

Gyalogoljunk, kiránduljunk

A Vasas öregfiúk idén az MTK öregfiúkkal mérték össze erejüket



IInnggaattllaann

HILL-ESTATE INGATLANIRODA 
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.

14 ÉVE FOLYAMATOSAN mmûûkkööddõõ INGATLAN-
IRODA kkeerreess--kkíínnááll  eellaaddóó--kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt..  TTeelljjeess--
kköörrûû,,  ggyyoorrss,,  kkoorrrreekktt  üüggyyiinnttéézzééss..  TTeelleeffoonn::  331155--00003311;;
0066//3300--99444400--008888,,  ee--mmaaiill::  aammaaddeexx@@aaxxeelleerroo..hhuu,,
wwwwww..aammaaddeexx..hhuu..

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

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoo--
ssaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ
LAKÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,
221122--22113366,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu,,  wwwwww..wwaagg--
nneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

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

RRaakkttáárrhheellyyiisséégg eladó a Naphegyen. Összközmûves, köz-
vetlen az utcáról megközelíthetõ raktárhelyiség eladó. 17
m2. Tel.: 788-4108.

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

VVáárr  szoknyáján 53 m2-es, 1,5 szobás hallos, galériázott,
D és K tájolású, cirkós, vízórás, kertkapcsolatos hangulatos
lakás, mely szépen gondozott kertbõl nyílik 26,6 Mio Ft-ért
eladó. Tel.: 201-9475; 06-70-237-9030.

II..  kkeerr..  Logodi utcában II. emeleti (liftes), 82 m2-es vilá-
gos 1+2 szobás, jó elosztású, felújítandó szép polgári lakás
26 Mio Ft-ért eladó. Tel.: 201-9475; 06-70-237-9030.

FFiiaattaall értelmiségi házaspár keresi lakását. Életünket egy
elsõ kerületi, világos lakásban képzeltük el. Ha Ön lakását
eladni szándékozik, az lehet, hogy a mi jövõbeni otthonunk.
Tel.: 06-20-925-5036.

GGaarráázzss kiadó a Bécsi kapu közelében. Egyedi garázs,
száraz. Tel.: 411-3600.

FFõõ utcában a Lánchídnál II. emeleti 2 szoba, személyze-
ti szobás 80 m2-es lakás irodának és rendelõnek is alkal-
mas eladó 22 Mio Ft-ért. Tel.: 06-20-208-5456. 

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

II..  kkeerr.. Mátray utcai 2,5 szobás, 76 m2-es, I. emeleti (lif-
tes) DK-i, utcai, napos, egyedi gázfûtéses lakás-tulajdo-
nostól 24 Mio Ft irányáron eladó. Tel.: 06-20-345-6157.

BBuuddaavváárrii kétszobás öröklakás eladó. Tulajdonosától
közvetlenül megvásárolható az Úri utcában, felújított, mû-
emlék jellegû házban, második emeleti, csendes, utcai, 76
négyzetméteres, kétszobás, étkezõkonyhás, felújított, cir-
kófûtéses társasházi öröklakás 53 millió Ft-os irányáron.
uriutca@gmail.com, uriutca@gmail.com, Tel.: 06-20-
9429-513.

XXIIII.. Németvölgyi úton, 108 m2-es, 4 szoba duplakomfor-
tos, panorámás, társasházi nagypolgári lakás, gépkocsi-
beállási lehetõséggel, kertkapcsolattal eladó. Irányár: 62,5
M. Ft. Érdeklõdni: 06-309-421-535.

ÚÚjjlliippóóttvváárroossii három szoba hallos, irodának is alkalmas
napfényes felújítandó polgári lakás tágas kilátással 25 M.
Ft-ért eladó. Tel.: 06-20-966-3547.

IInnggSSppoorrttAArrtt ingatlan iroda keres eladásra lakásokat, üz-
leteket a kerületben ill. II. XI. XII. kerületben. Tel.: 06-30-
9227503; www.ingsportart.hu.

KKiiaaddóó Iroda-Zsolt udvarban, földszinten, utca-kapcsola-
tos, 26 m2-es, kétmunkahelyes berendezett iroda kiadó: 95
ezer Ft+ÁFA+rezsi (cca. 25.000 Ft) Érdeklõdni lehet: 06-
30-9424-823.

LLaakkááss és iroda a Krisztina körúton, Horváth kerttel
szemben, esetleg külön-külön is kiadó. Berendezéssel, te-
lefonközponttal, internet csatlakozással, jó közlekedési le-
hetõség. Kedvezõ bérleti díj megállapodás szerint. Érdek-
lõdni lehet: 06-30-948-1355.

SSzzaabbóó Ilonka utcában 67 m2-es erkélyes, napfényes
öröklakás tulajdonostól eladó. Tel.: 06-20-3385-108.

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

NNaapphheeggyy utcában eladó egy 51 m2-es, másfél szobás la-
kás. Irányár: 21,5 Mio Ft. Tel.: 06-30-311-4333.

II..  kkeerrüülleett, Hattyú utcában, III. emeleti, déli fekvésû, vár-
oldalra nézõ, világos, 59 m2-es, loggiás, 2,5 szobás, össz-
komfortos lakás tulajdonostól eladó. Vételár:
24.900.000,- Ft. Tel.: 06-70-770-3118.

GGaarráázzss kiadó a Naphegyen. Tel.: 213-9845; e-mail: pro-
puskas@freemail.hu.

II..  BBuuddaaii Várban, karbantartott 7 lakásos házban, a
Mátyás templomra panorámás, 59 m2-es, 1,5 szoba hallos,
jó állapotú, összkomfortos, dongaboltozatos belterû lakás
örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 22 M Ft. Wágner
Iroda, Tel.: 212-1261, 06-30/964-7065 e-mail: wagne-
ra1@chello.hu. 

VVáárrii önkormányzati 85 m2-es lakásomat kisebb vári ön-
kormányzati lakásra cserélném értékegyeztetéssel. Tel.:
06-30-252-0985; 06-20-215-5419.

II..  BBuuddáánn a Krisztina körúton a Vérmezõnél - a Mikó utca
közelében - klasszikus jó állapotú polgári belméretû épü-
letben lévõ 144 m2-es, 3,5 szoba hallos, 2 erkélyes, emele-
ti, egyedi gázfûtéses öröklakás eladó, mely 2 generáció-
nak, irodának vagy rendelõnek is kiválóan alkalmas.
Irányár 36,9 M Ft. Wágner Iroda, Tel.: 212-2136, 06-
30/488-2203 e-mail: wagnera2@chello.hu. 

II..  BBuuddaaii Várban - reprezentatív, felújított épületben, 114
m2-es elegáns, nagypolgári, 2,5 szoba hallos, I. emeleti, cir-
kófûtéses, jó állapotú, napfényes lakás örökbérleti joga
átadó. A nappali közel 50 m2-es elegáns szalon jellegû.
Csereérték irányár: 39 M Ft. Wágner Iroda, Tel.: 212-1261,
06-30/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn a Naphegyen - a Gellérthegy utcában - klasszi-
kus polgári épületben lévõ a Gellérthegy felé panorámás,
erkélyes 72 m2-es 3 szobás (1 amerikai konyhás nappali +
2 szoba) egyedi gázfûtéses, gépészetileg 2 éve felújított, III.
emeleti öröklakás. Irányár: 25,5 M Ft. Wágner Iroda, Tel.:
212-1261, 06-30/964-7065 e-mail: wagnera1@chel-
lo.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - az Országház utcában, a Szent-
háromság tér közelében - karbantartott épületben lévõ
csendes belsõ udvar felé nyíló, világos, jó állapotú, egyedi
gázfûtéses, 28 m2-es önkormányzati lakás örökbérleti joga
átadó. A lakás a tetõtér felé elviekben bõvíthetõ.
Csereérték irányár: 10,9 M Ft. Wágner Iroda, Tel.: 212-
1261, 06-30/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - az Attila úton - bauhaus-épületben lévõ, bel-
sõ kert felé is nyíló, remek alaprajzi elosztású, 105 m2-es,
tágas, napfényes, 2 szoba + hall + személyzeti szobás, 2 er-
kélyes, jó állapotú, cirkófûtéses, azonnal beköltözhetõ
összkomfortos öröklakás eladó. Irányár: 26,9 M Ft. Wágner
Iroda, Tel.: 212-1261, 06-30/488-2203 e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - a Magdolna-templomra panorámás,
erkélyes, hangulatos belsõ kertes házban lévõ, csendes,
napfényes 43 m2-es újszerû állapotú, igényesen felújított,
új nyílászárókkal kialakított, cirkófûtéses, 1,5 szobás lakás
örökbérleti joga átadó. A lakásban lévõ beépített konyha
gépekkel felszerelt. Csereérték irányár: 17,9 M Ft. Wágner
Iroda, Tel.: 212-1261, 06-30/964-7065 e-mail: wagne-
ra1@chello.hu. 

II..  BBuuddáánn a Naphegy alján - a Hegyalja út közelében - fris-
sen felújított - a Csap utca felé nyíló - telekkönyvileg föld-
szinti, természetben I. emeleti, 43 m2-es összkomfortos,
alacsony rezsiköltségû öröklakás önálló tárolóval eladó
vagy kiadó. Lakás ill. iroda vagy rendelõ számára is kiváló.
Irányár: 17 M Ft. vagy bérleti díj: 60.000,- Ft/hó. Wágner
Iroda, Tel.: 212-1261 06-30/488-2203 e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

II..  KKrriisszzttiinnaavváárroossbbaann igényesen felújított, gépesített, fel-
szerelt 129 m2-es 2 fürdõszobás, 2 konyhás, erkélyes örök-
lakás önálló garázzsal eladó. A lakás két generációnak vagy
irodának ill. rendelõnek is kiválóan alkalmas. Irányár 55 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 (+ tá-
roló) kertre nyíló egyedi gázfûtéses, felújítandó, világos la-
kás örökbérleti joga átadó. Irányár: 7,9 M Ft. Wágner Iroda,
Tel.: 212-1261, 06-30/964-7065 e-mail: wagnera1-
@chello.hu. 

II..  BBuuddáánn a Horváth-kert közelében legfelsõ emeleti 153
m2-es hangulatos, modern 1 nappali + 5 hálószobás 2 für-
dõszobás, belsõ 2 szintes 2 erkélyes belsõ átriumos kialakí-
tású öröklakás teremgarázzsal, tárolóval eladó vagy kiadó.
Irányár: 39,9 M Ft. Wágner Iroda, Tel.: 212-1261 06-
30/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu.

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

EEllaaddóó egy 105 m2-es, 5 különbejártú szobás, egyedi fû-
tésû, emeleti lakás a Várhegy oldalában, kiváló közleke-
déssel tulajdonostól. 37 Mio Ft-os irányáron. Tel.: 06-30-
260-7936. 

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  KKrriisszzttiinnaa  AAnnttiikkvváárriiuumm  ((II..  RRoohhaamm  uu..  77..  aa  KKrriisszzttiinnaa
ttéérrii  tteemmpplloommnnááll))..  VVeesszz--eellaadd,,  áárrvveerreezz  kköönnyyvveekkeett,,
kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rrééggii  ttéérrkkééppeekkeett,,  mmeettsszzeetteekkeett,,  kkéézziirraattoo--
kkaatt,,  kkééppeess  lleevveelleezzõõllaappookkaatt,,  ppllaakkááttookkaatt,,  fféénnyykkééppeekkeett,,
eeggyyéébb  ppaappíírrrrééggiissééggeekkeett..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss,,  --éérrttéékkbbeeccss--
llééss,,  kkéésszzppéénnzzffiizzeettééss!!  TTeell..//ffaaxx::  221122--88990099..  NNyyiittvvaa::  hhééttffõõ--
ttõõll--ppéénntteekkiigg::  1100--1188  óórrááiigg,,  sszzoommbbaattoonn::  1100--1144  óórrááiigg..  

ZZóórráádd Ernõ grafikáit keresem kedvezõ áron. Gyûjtõ va-
gyok. Tel.: 06-20-3707-221.

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..  

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

,,,,AAzz  üüzzlleettii  éélleett  aallaappjjaa  aa  bbeeccssüülleett”” 22 éve ebben a szellem-
ben végzem tevékenységemet. Büszke vagyok arra, hogy 5-
ös minõsítésû szakmai tevékenységemmel nemcsak hazai
magánszemélyek, hanem szállodák is igénybe veszi.
Tisztességes üzleti szellemmel az ország bármely pontján
felvásárolok festményeket, ezüstöt, porcelánt, bútorokat,
kandallók, faliórát és arany ékszert is. Akár egész hagyaté-
kot. Kérem, tekintse meg honlapomat. Google keresõ: L’ouis
Galéria www. mconet.hu. Bp. II. ker. Margit krt. 51-53.
Nyitva: hétfõtõl-péntekig 10-17 óráig.

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

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

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

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

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

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

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

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT  TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,  

PPAARRKKEETTTTLLEERRAAKKÁÁSSTT,,  PPAARRKKEETTTTCCSSIISSZZOOLLÁÁSSTT,,
PPAARRKKEETTTTAA  JJAAVVÍÍTTÁÁSSTT,,  

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

EELLMMÜÜ--nnyyuuggddííjjaass  jjaavvíítt: lakásvillanyt, villanycserépkály-
hát, hõtárolókályhát, bojlervillamosságot, elosztótáblát,
stb. Tel.: 06-70-259-0089; 337-0338. Tessék megõrizni!

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

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

AAddóóbbeevvaallllááss  kkéésszzííttééss,,  AAPPEEHH--üüggyyiinnttéézzééss!!  AAddóótteerrvveezzééss,,
kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,  hhaavvii  lliissttáákk  kkéésszzííttééssee,,  nnaapprraa--
kkéésszz  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 Ka-
talin.

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

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

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

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

AAjjuurrvvééddiikkuuss,,eeggéésszzssééggmmeeggõõrrzzõõ,,mméérreeggtteelleennííttõõ  mmaasszz--
sszzáázzss!! AA  tteesstt  ééss  eellmmee  ttiisszzttííttáássáárraa  sszzoollggáállóó,,  aazz  eeggéésszz
tteessttrree  kkiitteerrjjeeddõõ mmaasssszzáázzss  mmeelleeggíítteetttt  ggyyóóggyynnöövvéénnyy--
oollaajjjjaall  ttöörrttéénniikk..  ÉÉrrddeekkllõõddnnii::  0066--2200--447777--66445511..  

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

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviselete. Tel.: 213-9845; e-mail:
propuskas@freemail.hu.

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss házhoz megy! Tel.: 2035431; Mobil: 06-
30-553-7947.

ÁÁllllááss

OOrrsszzáággooss hálózattal rendelkezõ cég hitelügyintézõ munka-
társat keres! Részletek: 06-30/315-8966, www.cchun.hu.

OOkkttaattááss

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

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

KKüüllffööllddii egyetemen végzett fiatal német nyelv tanítását,
nyelvvizsgára való felkészítést vállal. Tel.: 06-20-455-
4742.

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

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

MMaatteemmaattiikkáábbóóll felvételi felkészítést, korrepetálást vál-
lal az I. kerületben lakó Akadémiai-díjas gimnáziumi tanár
25 éves gyakorlattal. Tel.: 06/20-429-7853.

VVeeggyyeess

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

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

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

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

NNeeggyyvveenneesseekk, ötvenesek, nyugdíjasok, értelmiségi ba-
ráti társasága bõvülne intelligens, kultúrált, jószívû, érzé-
keny, humort, kötetlen beszélgetéseket kedvelõ emberek-
kel. Jelige: „barátság” 1462 Bp. Pf. 659.

5555  felettiek kultúrát, sportot, táncot kedvelõ farkasréti
magántársaságát bõvítenénk párokkal és szóló férfiakkal.
Tel.: 06-30-747-6920. 

PPóóttnnaaggyymmaammaassáággoott vállalok a kerületben. Megbeszélés
szerint. 54 éves, jobboldali beállítottságú vagyok. 06-20-
540-5070; 212-5835 (este).

GGyyeerrmmeekkffeellüüggyyeelleetteett, korrepetálást vállal 50 éves gim-
náziumi tanárnõ az I. kerületben. Tel.: 06/1-202-5949
vagy 06-30-363-8057.

VÁRNEGYED

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig.

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  llaappjjaa.. Megjelenik kéthetente. Felelõs kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. Tipográfia, nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. (e-mail:
typoart@gmail.com). Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139,  Fax: (06-1) 458-3081, E-mail: varnegyed@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

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyyrraa  

aallkkaallmmaass  mmûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

0066--3300//665555--66555522
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RRéésszzlleettrree  iiss!!

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..
SSzzoollggáállttaattááss

EEggéésszzsséégg

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

ÁÁllllááss

VVeeggyyeess

Ha nem kapja a lapot, 
hívja a terjesztõt!

06-20-419-8215



I. 
Az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött közhasznú
szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen biztonságosan,
szakmai hozzáértéssel gondoskodtunk a vagyonkezelésünk-
ben lévõ területek, épületek üzemeltetésérõl, illetve a gond-
jainkra bízott infrastrukturális hálózatok fenntartásáról. 

A 2007. május 8-án aláírt támogatási szerzõdésben az
OKM a 2006 évi 171.000.000 Ft támogatással szemben csak
130.000.000 Ft támogatást biztosított közhasznú feladata-
inkra. Ezért a Kht üzleti terve csak 61 napra tudta vállalni a
hidegenergia szolgáltatást a vári intézmények részére.

2007. szeptember 21-én aláírt támogatási szerzõdés mó-
dosításban az OKM további 30.000.000 Ft-tal támogatta a
Kht-t, amely fedezetett nyújtott a hûtési szezon összes költ-
ségére. Ez lehetõvé tette, hogy megõrizzük stabilitásunkat.

A mûszaki csoport hatékonyan végzi az épületgépészeti,
villamossági és diszpécseri feladatokat egyaránt. A közterü-
leti, kertészeti csoport idõjárásfüggõ foglalkoztathatóságát
szem elõtt tartva állítottuk be azt a létszámot, amely alkal-
mas külsõ munkások (szakközépiskola) bevonásával a fel-
adatunk elvégzéséhez.

Elkészített 3 éves üzleti stratégiai tervünk alapján végez-
zük munkánkat.

Részletesen a fenntartási, üzemeltetési feladatainkról:
1. A parkokat, közterületeket változatlan gondossággal

tartjuk karban, ügyelve az évszakoknak megfelelõ, változa-
tos virágos színfoltok kialakítására. A tisztaság és a látoga-
tók biztonsága változatlanul megoldott feladat. Számba vet-
tük és idõrendbe soroltuk a kezelésünkben lévõ felületek,
építmények halaszthatatlan javítási, felújítási munkáit és a
rendelkezésre álló forrás függvényében végezzük el õket.
Ennek során  folyamatosan javítjuk a kõburkolatainkat, a te-
rületünkön lévõ szobrok talapzatát, a támfalak burkolatait.

Megszüntettük a várfalak állapotát jelentõsen rongáló kú-
szónövényzetet, ezzel megelõztük a további állapotromlást.

2. A Clark Ádám téri hûtõközpontban elõállított hideg-
energiát fennakadás nélkül szolgáltattuk. A szükséges kar-
bantartási feladatokat az üzemelés kezdõ idõpontjára befe-
jeztük. A hûtési idényre kisegítõ munkásokat biztosítottunk.

3. A 24 órás ügyeleti rend szerint mûködõ diszpécser köz-
pont valamennyi vezetékes (épületfelügyeleti, díszvilágítá-
si, területõrzõ) hálózat, illetve rendszer biztonságos mûkö-
dését tartósan biztosítja. A terület õrzésével megbízott
NKÖV Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Kht részére a
Csikós udvarban épülõ mélygarázs építési területe miatt
ideiglenesen a Kht. székházában biztosítottunk ellenõrzési
pontot.

4. Az általunk kezelt irodaépület (a volt Karmelita kolos-
tor) kihasználtsága a Neumann Kht. elköltözése miatt visz-
szaesett. A bérbeadásból származó bevételünk így is fedez-
te az épület üzemeltetési költségeit ideiglenes bérlõk (KÖSZ
projektiroda) elhelyezése következtében. Ezzel - még ha át-
meneti idõre is - méltó, üzletképes hasznosítást értünk el.

A 2006. augusztus 20-án bekövetkezett vihar által oko-
zott jelentõs károk helyreállítását többségi tulajdonosunk
segítségével és saját forrás biztosításával be tudtuk fejezni,
a vihar által harmadik személyeknek okozott kárunk rende-
zésével együtt. 

5. A rendelkezésünkre álló kulturális-turisztikai célra
hasznosítható területeink az elõzõ évnek megfelelõen hasz-
nosultak. A szezonális vendéglátó helyek közül a Barokk ka-
pu ,,alatti” kávézó terasz (Halászú Fiú Terasz) valósult meg,
a Palota úti elhagyott gépházat szórakozóhely kialakítása
céljából adtuk bérbe. 

A Kht bevételeinek növelése fõleg a területhasznosítással
függ össze, mely tevékenységünk egyre eredményesebb, nö-
vekvõ tendenciát mutat a korlátainkon belül is, de természe-
tesen ügyelünk a területfejlesztés és a gondjainkra bízott ér-
tékek kérdésére is.

A Minisztérium és a Budavári Önkormányzat támogatásá-
val és jelentõs saját forrás felhasználásával harmadszor is
sikeresen megrendeztük a SAKK-MATT Vár elnevezésû nyá-
ri szabadtéri programot. Az alapfeltételek megteremtésével
(helyszín, kosztümök, produkció) egy olyan évrõl-évre visz-
szatérõ turisztikai látványosságot valósítottunk meg, amely
minden korosztály számára szellemes, szórakoztató, a hely-
hez méltó programot kínál. 2007-ben elõször más színházi
produkciókkal is színesítettük a palettát (komolyzene, ka-
maraopera, népzene).

II.
A Budavári Palota környezetének fejlesztése kereteit, irá-
nyát meghatározó kormányhatározatok alapján folytattuk a
már korábban elkezdett beruházási, ingatlanfejlesztési fel-
adatokat. A már korábban elõkészített munkákat a korábbi
kormányhatározatok által biztosított források maradványai
felhasználásával folytattuk.

A korábban befejezõdött elõkészítõ munkák alapján az
alábbi konkrét, jelentõs fejlesztési feladatot végeztük el:

1. A Nyugati oldal pince-, illetve régészeti szintjeinek be-
mutatását és az északi építési hely engedélyezett tervek sze-
rinti építését befejeztük, majd hasznosítási pályázatot ír-
tunk ki bormúzeum funkcióra, amely sikeresen zárult.

2. A Csikós udvar alá tervezett mélygarázs (a teljes beru-
házás I. ütemeként) vállalkozói forrásból tervezett megvaló-
sítása a befektetõ-üzemeltetõ konzorciummal megkezdõ-
dött. A régészeti feltárásokkal az elõkészítõ kézi földmun-
kák befejezõdtek. Megkezdõdött a tényleges építési sza-
kasz, átadás várható ideje: 2009. tavasz.

Szamkó Katalin
ügyvezetõ igazgató
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AA..

BB..

Személyi jellegû ráfordítások (1-3)
1. Bérköltség

Ebbõl - Megbízási díjak
- Tiszteletdíjak

2. Személyi jellegû egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
A Szervezet által nyújtott támogatások

113322  992277
9944  668833

92
1 920
6 740

31 504
0

113399  666677
9966  663377

1 920
10 816
32 214

0

SSoorr--
sszzáámm

a
01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

AA..  ÖÖsssszzeess  kköözzhhaasszznnúú  tteevvéékkeennyysséégg  bbeevvéétteellee
1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás
a. alapítótól
b. központi költségvetésbõl
c. helyi önkormányzattól
d. egyéb

2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
BB..  VVáállllaallkkoozzáássii  tteevvéékkeennyysséégg  bbeevvéétteellee
CC..  ÖÖsssszzeess  bbeevvéétteell (1-7 sor)
DD..  KKöözzhhaasszznnúú  tteevvéékkeennyysséégg  rrááffoorrddííttáássaaii (14-19 sorok)
Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb költségek
Pénzügyi mûveletek
Rendkívüli ráfordítások
EE..  VVáállllaallkkoozzáássii  tteevvéékkeennyysséégg  kkööllttssééggeeii (21-26 sorok)
Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mûveletek ráfordításai 
Rendkívüli ráfordítások
FF..  ÖÖsssszzeess  rrááffoorrddííttááss  ((DD++EE))
GG..  AAddóózzááss  eellõõttttii  vváállllaallkkoozzáássii  eerreeddmméénnyy  ((BB--EE))
HH..  AAddóóffiizzeettééssii  kköötteelleezzeettttsséégg
II..  TTáárrggyyéévvii  vváállllaallkkoozzáássii  eerreeddmméénnyy  ((GG--HH))
II..  TTáárrggyyéévvii  kköözzhhaasszznnúú  ((AA--DD))
EErreeddmméénnyy

531  844
173 000
171 000

1000
1000 

154 294

204 550

531 844
531 607
184 390
132 927
193 512
20 778

0

0

531 607
0
0
0

237
237

527 273
173 458
171 458

1000
1000

161 862

191 953

527 273
526 900
187 234
139 667
194 872

5 127

0

0

526 900
0
0
0

373
373

0

0

c d eb

AA  ttéétteell  mmeeggnneevveezzééssee EEllõõzzõõ  éévv

EEllõõzzõõ  éévv TTáárrggyyéévv

TTáárrggyyéévvEEllõõzzõõ  éévv((eekk))
mmóóddoossííttáássaaii

Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban)

Ezer Ft

Budavári Vagyonkezelõ és Innovációs Kht. közhasznú beszámoló eredménykimutatása 2007. év

TTáámmooggaattáásstt  nnyyúújjttóó  sszzeerrvveezzeett  mmeeggnneevveezzééssee

AA  rreennddeelléékkeezzééssrree  bbooccssááttootttt  
ttáámmooggaattááss  öösssszzeeggee

AA  ttáámmooggaattááss  ccéélljjaa

AA  ffeellhhaasszznnáállááss  üütteemmeezzééssee

AAzz  eellsszzáámmoollááss  hhaattáárriiddeejjee

Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budavári Önkormányzat, 
Budai Vároltalmazó Közhasznú Közalapítvány

Közhasznú szerzõdés alapján mûködési támogatás
Viharkárra kapott támogatás
SAKK-MATT rendezvényre Fõvárosi Önkormányzattól
Károly kapu felújításához Budai Vároltalmazó Közhasznú Közalapítványtól

Mûködési támogatás folyósítás 2007. 01. 11. 14 250 000 Ft 
2007. 02. 02. 14 250 000 Ft
2007. 05. 15. 51 500 000 Ft
2007. 07. 04. 33 833 000 Ft
2007. 10. 04. 46 167 000 Ft

Az OKM és a Budavári Kht. által kötött közhasznú 
szerzõdésben rögzített feladatok

Mûködési támogatás: a folyósítással azonos ütemben

2008. január 31.

Ft

160 000 000
11 458 158
1 000 000
1 000 000

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2007. év

MMeeggnneevveezzééss
Bér, prémium
Tiszteletdíj
Költségtérítés
Megbízási díj
Folyósított kölcsön teljes összege
- mérlegkészítésig fennálló tartozás
- visszafizetett összeg
- a fizetendõ kamat
Természetbeni juttatás
Egyéb juttatások (étkezési utalvány)
Összesen

TTáárrggyy  éévv
9 900
1 920

120
11 940

Ezer Ft

TTáámmooggaattóó  mmeeggnneevveezzééssee

Központi költségvetési szerv
Elkülönített állami pénzalap
Helyi önkormányzat és szervei
Közhasznú alapítványtól
Összesen

172 000

1 000

173 000

171 458

1 000
1 000

173 458

eellõõzzõõ  éévvii ttáárrggyyéévvii

TTáámmooggaattááss  öösssszzeeggee

Kimutatás a kapott támogatásokról 2007. év
Ezer Ft

Folytatás a 11. oldalon 

Kimutatás a vezetõi tisztségviselõknek 
nyújtott juttatásokról 2007. év
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FFeellmmeerrüülltt  kkööllttssééggeekk

Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások. Elábé
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítások
Összesen

ÖÖsssszzeesseenn

68 206
89 724

1 789
27 515

139 667
194 872

5 127
526 900

TTáámmooggaattáássbbóóll

32 346
38 064

1 051

101 997

173 458

SSaajjáátt  bbeevvéétteellbbõõll

35 860
51 660

738
27 515
37 670

194 872
5 127

353 442

Ezer Ft

Pénzügyi kimutatás a támogatás 
felhasználásáról 2007. év

MMeeggnneevveezzééss

Pénzbeli támogatás

Nem pénzbeli támogatás

Összesen

EEllttéérrééss  EE  FFtt--bbaann

-

-

-

EEllõõzzõõ  éévv

-

-

-

TTáárrggyyéévv

-

-

-

MMeeggjjeeggyyzzééss  aa  vváállttoozzáásshhoozz

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2007. év
Ezer Ft

MMeeggnneevveezzééss

Saját tõke összesen

Törzstõke
Tõkeváltozás
Ebbõl:
Tárgyévi eredmény

EEllõõzzõõ  éévv

46 125

26 210

19 915

237

TTáárrggyyéévv

46 498

26 210

20 288

373

MMeeggjjeeggyyzzééss
aa  vváállttoozzáásshhoozz

A tárgyévi eredmény 
növelõ hatása

A tárgyévi eredmény 
növelõ hatása

VVáállttoozzááss

373

373

Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2007. év

Budavári Vagyonkezelõ és Innovációs Kht. mérlege 2007. év ,,A” változat

Sor-
szám

a
01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 

11.

AA..  BBeeffeekktteetteetttt  eesszzkköözzöökk (I+II+III)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
BB..  FFoorrggóóeesszzkköözzöökk (I+II+III+IV)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
CC..  AAkkttíívv  iiddõõbbeellii  eellhhaattáárroolláássookk

EESSZZKKÖÖZZÖÖKK  ÖÖSSSSZZEESSEENN (A+B+C)

6 016 188
157

6 016 031

97 728
1 243

13 894

82 591
1 460

66  111155  337766

6 112 595
287

6 112 308

60 643
206

10 589

49 848
553

66  117733  779911

0

0

00

c d eb

A tétel megnevezése Elõzõ év TárgyévElõzõ évek
módosításai

EEsszzkköözzöökk (aktívák)

Sor-
szám

a
1122..
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
2200..
2211..
22.
23.
24.
25.

26.

DD..  SSaajjáátt  ttõõkkee  ((II++IIII++IIIIII++IIVV++VV++VVII++VVIIII))
I. JEGYZETT TÕKE
III. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE (-)
III. TÕKETARTALÉK
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
EE..  CCééllttaarrttaalléékkookk
FF..  KKöötteelleezzeettttssééggeekk
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
GG..  PPaasssszzíívv  iiddõõbbeellii  eellhhaattáárroolláássookk

FFOORRRRÁÁSSOOKK  ÖÖSSSSZZEESSEENN

4466  112255
26 210

23 727
-4 049

237
33  550000

66  003388  111188

5 991 444
46 674
27 633

66  111155  337766

4466  449988
26 210

23 727
-3 812

373
55  000033

66  009955  550055

6 068 441
27 064
26 785

66  117733  779911

00

00

00

c d eb

A tétel megnevezése Elõzõ év TárgyévElõzõ évek
módosításai

FFoorrrráássookk  (passzívák)

Sor-
szám

a
I. 
II. 
III. 

IV. 
V. 
VI. 
VII. 

A.

VIII.
IX. 
B. 
C. 
X. 
XI. 
D. 
E. 

XII. 
F. 
G. 

ÉÉrrttéékkeessííttééss  nneettttóó  áárrbbeevvéétteellee
AAkkttiivváálltt  ssaajjáátt  tteelljjeessííttmméénnyyeekk  éérrttéékkee
EEggyyéébb  bbeevvéétteelleekk

III. sorból: visszaírt értékvesztés
AAnnyyaaggjjeelllleeggûû  rrááffoorrddííttáássookk
SSzzeemmééllyyii  jjeelllleeggûû  rrááffoorrddííttáássookk
ÉÉrrttéékkccssöökkkkeennééssii  lleeíírráássookk
EEggyyéébb  rrááffoorrddííttáássookk

VII. sorból: értékvesztés
ÜÜZZEEMMII  ((ÜÜZZLLEETTII  TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGG))  EERREEDDMMÉÉNNYYEE

(I+II+III+IV+V+VI+VII)
Pénzügyi mûveletek bevételei
Pénzügyi mûveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY (+C+-D)
Adófizetõi kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23)

154 294

188 910

184 390
132 927
193 512
20 778

0
-188 403

1

1
-188 402
188 639

188 639
237

237
237

161 862

177 081

187 234
139 667
194 872

5 127
4 226

-187 957

1

1
-187 956
188 329

188 329
373
373
373

c d eb

A tétel megnevezése Elõzõ év TárgyévElõzõ évek
módosításai

Ezer Ft

Ezer Ft

Ezer Ft

Ezer Ft

Budavári Vagyonkezelõ és Innovációs Kht. összköltség eljárással készített eredménykimutatása 2007 év ,,A" változat

Folytatás a 10. oldalról
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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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„Mikor belenézek a segítségre szoruló állat szemébe, nem tudok nemet mondani.”
Gál Tiborné menhelyvezetõ

Kérem segítse munkámat adományával!
Váczikai Cerberus Alapítvány, Paks

Adószám: 18858341-1-17
Számlaszám: 70600047-14000728

Tel.: 06-20-455-9983, 06-20-549-9993

A Paksi Állatmenhely
445500  mmeeggmmeenntteetttt  áállllaatt

Már 16 éve az állatok szolgálatában...


