
Közel egy évtizedes hagyomány, hogy a Budavári Ön-
kormányzat és a Honvédelmi Minisztérium Hadtör-
téneti Intézete és Múzeuma közös rendezvényen emlé-
kezik Budapest második világháborús ostromára, a
civil és a katonai áldozatokra. 

Február 12-én, a Kapisztrán téren, az egykori
helyõrségi templom falán elhelyezett emléktáblá-
nál a Himnusz hangjaira katonai díszõrség tisztel-
gett, majd Holló József Ferenc nyugalmazott altá-
bornagy, a Honvédelmi Minisztérium Hadtör-
téneti Intézete és Múzeuma igazgatója idézte fel a
korabeli eseményeket.                     (Folytatás a  3. oldalon)

V I Z I V Á R O S tt V Á R tt K R I S Z T I N A V Á R O S tt N A P H E G Y tt T A B Á N tt G E L L É R T H E G Y

A BU DA P E S T I .  K E R Ü L E T BU D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT L A P J A l W W W. B U DAVA R . H U l XIV.  É V F O L YA M ,  4 .  S Z Á M ,  2009 .  F E B RU Á R 27 . ,  P É N T E K

A budai Duna-parti fõgyûjtõcsatorna építési mun-
kálatai következtében két és fél hónapon keresztül
újabb útlezárások és forgalomkorlátozások lesznek a
Bem rakparton és a környezõ utcákban.

Korábban átmenetileg lezárták a Bem rakpart
mindkét, északi irányba vezetõ forgalmi sávját
egy körülbelül 50 méteres szakaszon, az Aranyhal
utcánál, a Batthyány tér közelében. Február 25-
tõl a forgalmat átterelték a belsõ sávra, így ekkor-
tól a külsõ és a parkoló sávot zárták le. Az
Aranyhal utca zsákutcává vált a Fõ utca felõl. Ez a
forgalmi rend március végéig marad érvényben.
Várhatóan február 26-tól március 25-ig kétirá-
nyúsítják a Fõ utcát. A Clark Ádám tér felõl a Fõ
utcába érkezõk a Halász utcánál kanyarodhatnak
le a Bem rakpartra. A Halász utca ez idõ alatt egy-
irányúvá válik a Fõ utca irányából a Bem rakpart
felé, hogy a BKV buszok zavartalanul közleked-
hessenek. Ezért azok az autósok, akik a Halász ut-
cánál hajtanak fel az alsó rakpartról a felsõ rak-
partra, csak jobbra kanyarodhatnak majd, a
Batthyány tér irányába, de nem hajthatnak be
egyenesen a Halász utcába. Az alsó rakpartra veze-
tõ lehajtót lezárják, azonban a kétirányú forga-
lom biztosított marad a felhajtó sávon.

A forgalmi rend átmeneti módosítására a Bem
rakpartot, a Pala, a Halász és a Jégverem utcát
érintõ csatornaépítés miatt van szükség. A kör-
nyéken zajló munkálatok elsõ fázisában, elõrelát-
hatólag február 26 és március 5 között a Bem rak-
part Halász és Pala utca közötti szakaszát lezárják,
a Pala utcát szintén lezárják, a Jégverem utca pe-
dig zsákutca lesz a Fõ utca irányából. Második fá-
zisban, várhatóan március 6 és 25 között a Bem
rakpartot teljes szélességében lezárják a Pala utca
és a Clark Ádám tér között. A rakpart ezen szaka-
szán lakók az addigra megnyitott Pala utcán ke-
resztül juthatnak el otthonaikhoz, parkolni pedig
a környezõ utcákban tudnak ez alatt a két hét
alatt. Március végéig a Jégverem utca zsákutca

marad a Fõ utca irányából. Áprilisban is folytató-
dik a fõgyûjtõcsatorna építése a Bem rakpartnál,
ami újabb forgalomkorlátozást tesz szükségessé.
A Bem rakpart Halász utca és a Szilágyi Dezsõ tér
közötti szakaszán egy sávon haladhat majd a for-
galom, ami a csatornaépítési munkák függvényé-
ben elõször a parkoló sáv, majd a belsõ sáv lezárá-
sával jár. A parkolás átmeneti tilalmáról a kivite-
lezõ szórólapok és közlekedési táblák kihelyezésé-
vel értesíti majd az autósokat. 

Szintén áprilisban a Vám utca zsákutcává válik
az Iskola utca felõl, a Fõ utca két forgalmi sávja
közül pedig lezárják a páros számú épületek elõt-
ti sávot. Amíg a Vám utcában lévõ épületek csa-
tornarendszerét rákötik a fõgyûjtõcsatornára, ar-
ra az idõre a Vám utcát teljesen lezárják. Ez vonat-

kozik a Vám utca és a Bem rakpart sarkán lévõ, a
Dunára nézõ épületekre is: amikor ezeknek a há-
zaknak a csatornáját rákötik a fõgyûjtõre, akkor a
Bem rakpart külsõ sávját kell átmenetileg lezárni.

A forgalom ekkor a belsõ sávban haladhat.
Az autósok a Bem rakpart és a Fõ utca környé-

kén március és május közepe között fokozottan
figyeljék a forgalmi rend változását jelzõ KRESZ-
táblákat és a sávok felfestését, ne rutinszerûen ve-
zessenek! 

A csatornaépítéssel járó munkák várhatóan
május közepére fejezõdnek be a Bem rakparton
és a környezõ utcákban, ezt követõen visszaáll az
eredeti forgalmi rend. Nyárig már csak kisebb
forgalomkorlátozásokra kell számítani az aszfal-
tozás miatt.

Május közepéig módosul a forgalmi rend

Útlezárások a Bem rakparton

A csatornaépítés miatt két és fél hónapig módosul a forgalmi rend a Bem rakparton és a környezõ utcákban

Megemlékezés 
a nemzeti ünnepen
A Budavári Önkormányzat az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc 
161. évfordulója alkalmából 

ünnepi megemlékezést tart a budai Várban, 
a Dísz téri Honvéd Emlékmûnél 
2009. március 15-én 10.00 órakor.

A megemlékezésen beszédet mond 
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester.  

A BKV tájékoztatása szerint az NKH jogosult a
közlekedésben részt vevõ bármelyik jármû átvizs-
gálására. A hatóság rendszeresen ellenõrzi a BKV
jármûveit ennek során januárban három várbusz
esetében tártak fel hiányosságokat. A buszokat
nem kellett kivonni a forgalomból, azonban javí-
tásukat követõen a megadott határidõn belül a
hatóság vizsgálóállomásán be kell mutatni. A vári

vonalon közlekedõ IK 405 típusú midi autóbusz-
ok már túlhaladták tervezett élettartamukat,
fenntartásuk az összes többi típus közül a legma-
gasabb költségigényû. Mûszaki állapotuk a váz-
szerkezet fáradása és korrodáltsága, valamint a fõ-
darabok és alkatrészek elhasználódása miatt az
utóbbi években jelentõsen romlott. Ennek tud-
ható be, hogy a mûszaki meghibásodások aránya

is ennél a jármûtípusnál a legmagasabb. A közle-
kedési vállalat sajtóosztálya a nemrégiben lezaj-
lott busztesztelésrõl lapunk kérdésére elmondta,
hogy egyelõre nincs döntés arról, milyen típussal
váltják le a várbuszokat. A teszt egy felmérés volt
annak érdekében, hogy a BKV tájékozódjon a jár-
mûkínálatról, tapasztalatokat szerezzen a szóba
kerülõ jármûvekrõl, illetve értékelje az utasok
visszajelzéseit. A jármûvek cseréje ugyanakkor
idõszerû, erre a közeljövõben sor kerülhet. Ko-
molyan felmerült elektromos hajtású hybrid jár-
mûvek beszerzése, vizsgálják a forgalomba állítás
lehetõségeit. 

Arra a kérdésre, hogy legalább esõs, havas idõ-
ben a várba közlekedõ buszok miért nem állnak
be a Moszkva téri (Várfok utcai) megállóba, azt a
választ kaptuk, hogy a jármûvezetõknek indulás
elõtt kötelességük lenne a végállomáson várakoz-
ni. A Forgalombiztonsági Osztály, valamint a vá-
ri autóbuszvonalak csoportvezetõje ellenõrizni
fogja a szabályok betartását, azt is, hogy pár perc-
cel indulás elõtt beállnak-e a megállóba, és a sza-
bálytalankodók ellen felelõsségre vonást kezde-
ményeznek. 

Kiderült ugyanakkor, hogy a jármûvezetõk a
menetrend szerinti pihenõidejüket a Várfok ut-
cában lévõ tartózkodóban töltik. Elõfordul azon-
ban, hogy nincs idejük a tárolótéren parkolni,
ilyenkor a busz kénytelen a tartózkodó elõtt meg-
állni. (Folytatás a  2. oldalon)

Továbbra is ázhatnak az utasok

Nem lesznek utasvárók a várbusz vonalán
Didergõ- zsörtölõdõ utasok a várbusz megállójában a Moszkva téren. A havas esõ-
ben ázó 20-30 ember a közelben álló jármûvek felé tekinget. Hiába. A vári lakosok
és a munkába igyekvõk arról panaszkodnak, hogy a jármûvek zsúfoltak, mûszaki-
lag megbízhatatlanok, a járatok többször kimaradnak.  A Moszkva téri végállomá-

son nincs utasváró, ráadásul a busz csak az utolsó pillanatban áll be a megállóba,
így havas-szeles idõben is kénytelenek az utasok a szabad ég alatt várakozni. A 16-
os buszokat nemrégiben lakossági bejelentést követõen ellenõrizte a Nemzeti Közleke-
dési Hatóság, három jármûvet ismételt mûszaki vizsgára küldtek. 

Emlékezés a budapesti 
harcok civil és 
katonai áldozataira

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester Cseh Tamás legendássá
vált dalához kapcsolódva emlékezett az ostrom áldozataira

Segítõket keresnek
Önkéntes segítõket keres fõvárosunk egyik leg-
hasznosabb szolgálata, az Otthon Segítünk Ala-
pítvány. A 2001. óta tevékenykedõ szolgálat felada-
tának a kisgyerekeket nevelõ családok segítését tûz-
te ki célul. Az elmúlt években sok-sok család gyer-
mekének tudtak segíteni az alapítvány munkatár-
sai. A segítség általában heti néhány órás együttlé-
tet jelent a nehéz helyzetbe került kisgyermekes
családokkal. Az alapítvány ezért felkészítõ tanfolya-
mot indít, melyre várja azoknak a segítõ szándékú
embereknek a jelentkezését, akik fontosnak tart-
ják, hogy kerületünkben testileg és lelkileg is egész-
séges gyerekek nõjenek fel. 

A szolgáltatás a családok számára ingyenes, és az
önkéntesek ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejük-
ben végzik a tevékenységüket. Ha ön szülõ vagy
nagyszülõ és lenne hetente néhány órája arra, hogy
egy kisgyermekes család mellé álljon, ha képes meg-
értõen, türelemmel meghallgatni másokat, akkor
legyen önkéntese szolgálatunknak és jelentkezzen
nálunk! Az alapítvány a 365-1436-os telefonszá-
mon, vagy a 06-20-299-0672-as mobilszámon  ér-
hetõ el munkaidõben. További információt a
www.otthonsegitunk.hu oldalon találhatnak.
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Húsz éves a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Magyarországi fennállásának 20. évfordulóját ünnepli
idén a Budavárért Emlékéremmel kitüntetett Magyar
Máltai Szeretetszolgálat. A jeles évfordulóra Ma-
gyarországra érkezett a Szuverén Máltai Lovagrend
uralkodó nagymestere, Fra' Matthew Festing. A Fõ ut-
cai Gondviselés Házában tartott ünnepségen részt
vett dr. Nagy Gábor Tamás polgármester is. Az egyko-
ri kolostorépület ebédlõjében Kozma Imre atya, a
Szeretetszolgálat elnöke üdvözölte a vendégeket. -
Ebben az épületben mindig szegényeken segítettek.
Mi ezt a hagyományt folytatjuk, amikor itt hajléktala-
nok és idõs emberek találnak otthonra, innen indul a
mentõautónk és az utcán élõket segítõ szolgálatunk.
Szimbolikus jelentõsége van annak, hogy ez az épület
pontosan a Parlamenttel szemben van - mondta Imre
atya. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatot a Budavári
Önkormányzat is köszöntötte az évforduló alkalmából.
A Fõ utcai Gondviselés Házában élõk számára az ön-
kormányzat egy televíziókészüléket adományozott. 

Lakossági fórum a Vízivárosban  
2009. március 3-án, kedden 17 órakor dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester, Majoros Sándor, Király Kornél,
Tamási Róbert, Tímár Gyula és Pósfai Gábor önkor-
mányzati képviselõk városrészi lakossági fórumot tar-
tanak a Vízivárosban élõk számára a Hagyományok
Házában (1011 Budapest, Corvin tér 8.). Téma:
Integrált Városfejlesztési Stratégia, megvalósult fej-
lesztések, jövõbeli tervek.

Díszpolgár választás 2009
A Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete min-
den évben megválasztja a kerület új díszpolgárát. A
„Budavár Díszpolgára” kitüntetõ cím átadására – a
kerület önkormányzatának legnagyobb elismerése-
ként - május 21-én, Budavár 1849-es visszafoglalá-
sának évfordulóján, a Kerület napján kerül sor. Kérjük
olvasóinkat, hogy esetleges javaslataikat levélben
vagy faxon 2009. március 10-ig juttassák el a Pol-
gármesteri Titkárságra. Cím: 1014 Budapest, Ka-
pisztrán tér 1., fax: 458-3082.

Hunyadi László emléktáblájának 
megkoszorúzása
Hunyadi László halálának 552. évfordulóján, 2009.
március 16-án 12.00 órakor a Budavári Önkormány-
zat koszorúzással egybekötött megemlékezést tart
Hunyadi László emléktáblájánál, a budai Várban, a
Csikós udvarban. Hunyadi László emléktábláját 2008-
ban, a Mátyás Emlékévben avatta fel a Budavári Ön-
kormányzat.    

Köszönet az 1%-ért
A Tabánért Alapítvány 2008 évben a személyi jövede-
lemadó 1 százalékából 41 ezer forintot kapott. A pénzt
a Tabáni Spartacus SKE támogatására, kulturális
anyagok készítésére, valamint programok szervezé-
sére fordítottuk. Kérjük további támogatásukat a sze-
mélyi jövedelemadó 1 százaléka segítségével az aláb-
bi adószámra: 18085284-1-41. Köszönjük.

Vecsey András,
a Tabánért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Mozgássérültek klubnapja
2009. márciusától a hónap elsõ keddjén tartják a
mozgássérültek klubnapját, 15-17 óra között. A leg-
közelebbi összejövetel március 3-án lesz a Budavári
Mûvelõdési Házban (Budapest, I., Bem rakpart 6.)
Program: 2009. évi tagdíjak befizetése,  kirándulás és
színházlátogatás idõpontjának megbeszélése. 

Nyelvi játék a könyvtárban
A budai Szabó Ervin Könyvtárak egy 3 fordulós nyelvi
játékkal emlékeznek meg Kazinczy Ferenc születésé-
nek 250. évfordulójáról. A megfejtéseket a Márai Sán-
dor Könyvtárba, (1016 Krisztina krt. 87-91) vagy bár-
melyik budai könyvtárba kérjük eljuttatni postán, sze-
mélyesen vagy e-mailben (fszek0101@fszek.hu)
2009. március 15-ig. A megfejtések mellett kérjük
feltüntetni a nevet, elérhetõséget (cím, telefon, vagy
e-mail) és az életkort! 33..  ffoorrdduullóó:: Ismert verssorok,
amelyek a nyelvújítás nélkül másképp hangoznának.
Melyek azok a nyelvújítás kori szavak, amelyek a
Szózat 3. és 4. versszakában szerepelnek?

Gyalogoljunk együtt!
A téli szünet után március 28-án folytatódnak a gya-
loglótúrák a Tabáni Gyaloglók Köre szervezésében. A
javasolt programok mind a gyerekeknek, mind az
idõsebbeknek ajánlhatók. Sõt, kisebb-nagyobb ku-
tyával érkezõket  is szívesen látnak a szervezõk. A
szombati túrára a találkozó idõpontja reggel 9 óra, in-
dulás 9.05 órakor. A helyszín: Moszkva tér, a 18-as
villamos végállomása. A túra útvonala a helyszínen
kerül kiválasztásra. A rendszeres túrázók lépésszám-
lálót kapnak ajándékba. Túravezetõ: dr. Szentiday
Klára, tel.: 365-8467. Tabáni Spartacus SKE  

Közgyûlés a Lánchíd Körben
A Lánchíd Kör március 12-én, csütörtökön 17 órakor
tartja tisztújító közgyûlését a Magyar Mûvelõdési
Intézetben (I. Budapest, Corvin tér 8.).  Ekkor köszön-
tik dr. Boross Marietta néprajzkutató tagtársukat is ki-
tüntetése alkalmából a róla és a kitüntetési ünnepség-
rõl szóló film levetítésével. Kérik, hogy az egyesületi
tagok minél nagyobb számban vegyenek részt a köz-
gyûlésen.  

Röviden Fogadóórák

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: 
458-3000/3201-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 kedd
Páros hónapokban: Fidesz iroda 17-18 óráig, 
I. Fõ u. 28. Páratlan hónapokban 16-17 óráig, 
I. Kapisztrán tér 1. II. em., Képviselõi szoba 

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 Minden hónap második csütörtök 17-18 óra

SZDSZ iroda, I. Fõ u. 6., 
és egyeztetett helyen és idõben megkeresésre

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

Kibédi Tamás 
MSZP-SZDSZ

Egyeztetett idõpontban és helyszínen
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 Krisztina tér 1. Irodaház I. emelet

Rotyis József 
MSZP-SZDSZ

Minden hónap 23. napja, ha munkaszünet, 
akkor az ezt követõ munkanap 15-17 óra Krisztina tér 1. Irodaház I. emelet

Velez Árpád
MSZP-SZDSZ Telefonos egyeztetés alapján 1-225-00-36 

Király Kornél  
3. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ szerda 17-18 óra.
Telefonos bejelentkezés: 06-20-557-31-10 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,  I. Toldy Ferenc u. 9.

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
KDNP-Fidesz

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. 80.

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 II. számú Idõsek Klubja, I. Roham u. 7.

Patthy Szabolcs  
10. sz. választókerület
KDNP-Fidesz

Minden hónap második szerda 17-18 óra 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 könyvtár,
I. Naphegy u. 14.

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

Minden páros hónap elsõ hétfõ 17-18 óra Tabán Múzeum, I. Döbrentei u. 9.

Orczy Antal   
14. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óra Uránia Csillagvizsgáló, Sánc utca 3/b.

Polgármester

Alpolgármester

Listás képviselõk

Egyéni képviselõk

Továbbra is 
ázhatnak az utasok
(Folytatás az 1. oldalról)
Ha a pihenõidõ hosszabb (ilyen jármûvezetõn-
ként délelõtt és délután két-két alkalommal for-
dul elõ) a sofõröknek a Várfok utca alján lévõ tá-
rolótérre kell kiállniuk az autóbusszal. Ilyenkor
az utasok azt látják, hogy az autóbuszok zárt ajtók-
kal várakoznak a tárolótéren vagy a tartózkodó
elõtt, de ezekben az esetekben általában nem en-
nek a jármûnek kell indulnia. A BKV tájékozta-
tása szerint utasváró létesítésére a várbusz vona-
lán azért nincs lehetõség, mert ehhez legalább há-
rom méter széles járdafelületre lenne szükség. A
Moszkva téren a Posta alacsonyan lévõ ablakai
miatt nem lehet fedett várót kialakítani. 

A reggeli és délutáni zsúfoltságot a BKV azzal
magyarázza, hogy a budai Várban közlekedõ vo-
nalakon (16, 16A, 116) a helyi adottságoknak
megfelelõen negyvenkét személyes Ikarus IK
405-ös típusú midibuszok közlekednek. Ezek
összkapacitása 900–1200 utas óránként. Több
éves utasszámlálási adatok azt mutatják, hogy
csúcsidõben is csupán 500–700 utast szállítanak
a várbuszok, ami legfeljebb 60–70%-os kihasz-
náltságot jelent. A kocsik a BKV szerint reggeltõl
kora estig sûrûn, 2-3 percenként közlekednek (a
tapasztalatok nem ezt mutatják – a szerk.) viszont
gyakran fordulhat elõ olyan forgalmi és más aka-
dály, ami felborítja a menetrendet. Ilyenkor egy-
két perces késés is már zsúfoltságot okozhat. Az
utóbbi idõszakban jelentõs számú meghibásodás
is nehezítette a menetrend szerinti követések be-
tartását, ezen a téren azonban a BKV szerint az el-
múlt napok intézkedései nyomán érezhetõ javu-
lás következik be.                 K. Á.

Három évvel ezelõtt az elsõ versenyen ezernél is
többen indultak, a száz csapatban zömében öt-
ven éven felüliek szerepeltek – emlékezett a kez-
detekre a program szervezésében szakmai vezetõ-
ként részt vállaló Monspart Sarolta.

Igaz néhány hónap alatt a résztvevõk majd har-
minc százaléka kiszállt a versenybõl, akik kitartot-
tak jó néhány kilótól szabadultak meg, s ha edzet-
tebbek nem is, azért mérhetõen fittebbek let-
tek. A második évben kicsit megváltozott a
társaság, inkább fiatalabbak jöttek, akik
ugyan jellemzõen nem voltak túlsúlyosak,
edzettségi állapotuk mégsem volt megfelelõ.

Az életmódváltás rajtuk is segített, hiszen a
verseny végére láthatóan jobb fizikai állapot-
ba kerültek. Idén a súlycsökkenés mellett ép-
pen az általános fittség elérése a cél. Ennek ér-
dekében a Magyar Szabadidõsport Szövetség
segítségével heti egy alkalommal külön spor-
tolási lehetõséget biztosítanak. Aki akar, szer-
vezett körülmények között gyalogolhat, fut-
hat, úszhat vagy éppen tornázhat. Ez azért fon-
tos, mert Magyarországon még ma is a legtöb-
ben táplálkozási szokásaik megváltoztatásával
akarnak lefogyni ahelyett, hogy elkezdenének
többet és intenzívebben mozogni. 

A tapasztalatok szerint a jelentkezõk alig
harmada képviseli az erõsebbik nemet, ezért a
versenyen való részvétel egyik feltétele, hogy a
csapatnak legyen férfi tagja. 

Monspart Sarolta szerint a férfiak távolmaradá-
sának egyik oka, hogy a nõkkel ellentétben kevés-
bé tartják fontosnak az egészségmegõrzést, sõt ak-
kor sem kérnek segítséget, amikor már igazán
rossz állapotba kerültek. 

Pedig óráról-órára nagyobb a verseny, ha nem
vagyunk edzettek testben és lélekben, bizony vesz-
tesként kerülünk ki a mindennapi élet csatáiból. 

Különösen igaz ez a mai válságos idõszakban,
amikor újabb és újabb kihívásokkal kell szembe-
néznünk. A munkahelyi életmódváltó csapat-
verseny a fizikai állóképesség megszerzése mellett
abban is segít, hogy olyan mikroközösségek ala-
kuljanak ki, melyekben a ma megszokottnál job-
ban figyelnek egymásra az emberek. 

A program támogatása a munkaadóknak is
hasznot hoz, hiszen számtalan felmérés bizonyít-
ja, hogy a sportnál nincs hatékonyabb kohéziós
erõ. Az immár fitt és összetartó munkahelyi kö-
zösség pedig jobban teljesít, hatékonyabb problé-
mamegoldásra képes, ráadásul bizonyítottan
csökken a betegség miatti hiányzások száma. 

Sokat tehetnek tehát a cégek azon túl is, hogy
elengedik sportolni, kicsit mozogni a versenyzõ-
ket. Edzõ biztosításával, házon belüli sportprog-
ramok szervezésével vagy akár uszoda, fittness
bérlet vásárlásával maguk is hozzájárulhatnak a
csapat sikeréhez. 

Hiszen a verseny célja, hogy a résztvevõk a prog-
ram végén edzettebbek, karcsúbbak legyenek. A
hogyanról a csapatok maguk dönthetnek, a szer-
vezõk csak jó ötletekkel tudnak szolgálni. Két he-
tente e-mailt küldenek, amiben étkezési tanácso-
kat adnak, módszertani ajánlásokat tesznek, fel-
hívják a figyelmet az aktuális tömegsport rendez-
vényekre, illetve sportolási lehetõségekre. Érde-
mes nyomon követni a hírelevelet, ugyanis példá-
ul a BSI gyalogló versenyeire ingyenesen nevez-
hetnek az életmódváltó csapatverseny résztvevõi.

További információ: Rab Éva vagy Monspart
Sarolta Tel.: 428-8226, Galgóczi Dóra és Kerek
Judit tel.: 428-8249. Email: csapatverseny@oe-
fi.antsz.hu.

Indul a munkahelyi életmódváltó verseny
Harmadik alkalommal rendezik meg a munkahelyi életmódváltó csapatversenyt. Az Egészségesebb Munka-
helyekért Egyesület az Országos Egészségfejlesztési Intézet és az Önkormányzati Minisztérium kezdeményezé-
sének célja, hogy bebizonyítsa: az ülõ munkát végzõk életmód váltással, a korábbinál több és intenzívebb moz-
gással jobban fogják magukat érezni a bõrükben. 

s Hasznos tudnivalók versenyzõknek:
l A vegyes összetételû csapatok létszáma öt és tíz fõ között
lehet – egy férfit mindenképpen nevezni kell -, egy munka-
hely több csapattal is jelentkezhet
l Nevezési díj: a munkaadók biztosítják a versenyzõknek a
kezdõ és a végsõ mérlegelésen való részvételt, valamint az
esetleges utazási költséget
l A nevezéseket a csapatverseny@oefi.antsz.hu e-mail cí-
men március 16-ig fogadják (Nevezési lap is itt kérhetõ) 
l A gyõztes csapat tagjai egy hétvégét tölthetnek el a Kék
Duna Wellness Hotel vendégeként Ráckevén.  
l A mérlegelés fittségi indexének számítása – a nyitó és vég-
sõ mérlegelés alkalmával is – a 2 km-s finn gyalogló teszttel,
valamint a testtömegindex mérésével történik
l A verseny idõtartama: 2009. április 6-2009. október 15.
l Kezdõ mérlegelés, kérdõívek kitöltése: 2009. április 06 –
17. között
l Végsõ mérlegelés, értékelõ kérdõívek kitöltése: 2009. ok-
tóber 5-15.
l Eredményhirdetés, országos sajtótájékoztató, záróünnep-
ség: 2009. október 29. 

Közhírré tétel
Értesítem az érintett állampolgárokat, szervezete-
ket és érdekképviseleti szerveket, hogy 2009-ben
ismét sor kerül a többször módosított 16/2000. (VI-
II. 15.) Kt rendelettel megalkotott Kerületi Építési
Szabályzat felülvizsgálatára, illetve a 2008-ban
megkezdett felülvizsgálat folytatására.

A munka a teljes szabályzatra, azaz a teljes kerü-
letre kiterjed, és célja a meglévõ szabályok szüksé-
ges pontosítása, az építés rendjének és az építési
fegyelem elõsegítése, illetve megszilárdítása, be-
ruházói, valamint lakossági javaslatok megvizsgá-
lása és indokolt esetben az ezzel kapcsolatos sza-
bályok megalkotása, módosítása, a kerület város-
fejlesztési stratégiájába tartozó beruházások elõ-
segítése.

A módosítás célzott és várható hatása a fentebbi
célok megvalósulása. 

A meglévõ szabályzattal, illetve annak módosítá-
sával kapcsolatban az érintettek javaslatokat, észre-
vételeket tehetnek. Kérem, hogy ezeket legyenek
szívesek legkésõbb 2009. március 20. napjáig a
Budavári Önkormányzat Fõépítészi Irodájához eljut-
tatni (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.). 

Jobbító szándékú együttmûködésüket elõre is kö-
szönöm.                                           dr. Aczél Péter fõépítész
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(Folytatás az 1. oldalról)
Emlékbeszédében elmondta, a Vár védõi
csak a kitörés és megadás között választhat-
tak. A kitörés mellett döntöttek, és ez azt je-
lentette, hogy egy-két harckocsi támogatásá-
val akkora távot kellett megtenniük egy nap
alatt, mint a támadóknak ötven nap leforgása
alatt. A Bécsi kapu tértõl a Hûvösvölgyig tar-
tott az út, amelyet a mintegy négyezer magyar
védõ közül mindössze negyvenöten tudtak
megtenni. A többiek elestek, megsebesültek
vagy fogságba estek. A 2000-ben állított em-
léktábla a harcban részt vevõ valamennyi
résztvevõ elõtt tiszteleg, nem tesz különbséget
katona és katona, illetve a katonák és a polgá-
ri áldozatok között. 

A Magyar Bajtársak Harci Szövetsége nevé-
ben vitéz Galántai Ervin emlékezett az 1944.
december 26-án kezdõdött blokádra. Õ maga
bajtársaival részesese volt az ostromnak,
amelynek akkori tanulsága a szónok szerint
ma is érvényes: „Minden elveszhet, kivéve a
becsületet!”

A megemlékezésen ezt követõen felcsen-
dült Cseh Tamás és Bereményi Géza Széna
tér címû szerzeménye, majd dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester ehhez a legendássá vált
dalhoz kapcsolódva fogalmazta meg ünnepi
gondolatait. 

– A tisztelet annak szól, ami szent – kezdte
beszédét Budavár polgármestere. Annak, aki
sorsával, példájával megmutat valamit ne-

künk, halandóknak a halhatatlanságból, vala-
mit, az elmúlásában vele el nem tûnõ emberi
értékekbõl. Így jár tisztelet az anyának, az apá-
nak; a férjnek, a feleségnek és a gyermeknek; a
barátnak és a bajtársnak… Minket a tisztelet
hozott ide, a budavári Magdolna toronyhoz,
hogy fejet hajtsunk a második világháború ál-
dozatainak emléke elõtt. A halott anyák és
apák, a férjek és feleségek, a halott gyermekek,
barátok és bajtársak emléke elõtt. És emlékez-
zünk azokra is, akik a háború és az ostrom bor-
zalmait átélve életre szóló testi-lelki nyomorú-
ságot szenvedtek, vagy egy életre magányra
ítéltettek, mint özvegyek, árvák. Hajtsunk fe-
jet elõttük, akik a második világháború egyik
leghosszabb városostromának áldozataivá, és,
akik halálukkal hõseivé váltak. 

A hõsi áldozatok, a megalázottak és meg-
kínzottak neve csak a hozzátartozók, leszár-
mazottak lelkébe égett be. Kétségbeesett se-
gélykiáltásuk, fájdalmas sikoltásuk, vagy ép-
pen konok és büszke hallgatásuk azonban itt
visszhangzik a dalban: „A Hattyú utcán én
úgy megyek azóta naponta át, itt feküdt el sok
tízezer, s nem nézem a házak falát”. Ma már
alig látszanak a „golyónyomok, a ronda go-
lyónyomok”, de lelkünkben ég „a Széna tér,
látom, hogy ég”, és látom, „kik elbújtak ott,
bújt a pincébe apám is, anyám is, míg a szoldá-
tok üvöltve halálig… Így megyek, én így me-
gyek a Széna téren át.”

Szívbemarkoló, könnyfakasztó szavak. Úgy

hallgatjuk, dúdoljuk Cseh Tamás dalát, ma, a
21. században, mint ezred éve õseink hallgat-
ták a regösök és igricek énekét, kik dalaikkal
életben tartották az el nem felejthetõ történe-
teket, a hõsök emlékezetét, ezzel adták meg
nekik tiszteletet és a közösségnek az éltetõ ösz-
szetartozást.

Miért fontos, hogy ma itt vagyunk? Azért,
hogy átéljük a gyászt, a fájdalmat. Minél mé-
lyebben éljük át az emlékezés katarzisát, annál
felelõssebben éljük meg jövõnket. „A halottak
tisztelete megtiltja az örökségünk önkényes
kezelését”, és arra kényszerít bennünket, hogy
elõdeink céljait kövessük. 

Az emlékezet és a tisztelet ereje tehát ab-
roncsként fogja össze azt a szövetséget, me-
lyet nem csupán maguk az élõk, hanem az
élõk, a már holtak, és a még meg sem születet-
tek viszonya alkot. E tisztelet nélkül nincs
örökség. Örökség nélkül nincs nemzet – zár-
ta ünnepi beszédét dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester.

A megemlékezés végén az emléktáblánál a
Honvédelmi Minisztérium képviseletében
koszorút helyezett el dr. Holló József Ferenc
nyugalmazott altábornagy. A Budavári Ön-
kormányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester és Sediánszky János alpolgár-
mester koszorúzott, majd a Magyarok Világ-
szövetsége, és a hagyományõrzõ civil szerveze-
tek képviselõi helyezték el az emlékezés virá-
gait. R. A.

Emlékezés a budapesti harcok áldozataira Buda, 1945 február
Február 13-án, a Budavári Mûvelõdési Ház Magdolna
toronynál tartott megemlékezésén Sediánszky János nem
csupán alpolgármesterként, hivatali tisztében, hanem a
budapesti ostrom egyik túlélõjeként emlékezett a katonai és
polgári áldozatokra. 

Az ünnepség szónoka kamaszként, szüleivel, családjá-
val, lakótársaival töltötte el a karácsony elsõ napjától
február 13-ig tartó öt hetet. A saját és más házak pincé-
iben bújkáló újságíró, szerkesztõ e szavakkal örökítet-
te meg szenvedéseit: „Hetek óta élünk a négyemeletes
ház pincéjében. Fent hideg van és hó, néha ragyog a
nap és a kék ég, ahonnan olykor piros ejtõernyõs cso-
magok szállnak alá, utánpótlás csomagokkal. Máskor
nyomott, szürke a mennybolt is, egy-egy harcigép húz
el az udvarunk felett, szárnyain vörös csillag, s lángok
lövellnek a szárnyából.

Ha néha felmerészkedünk a kiürült lakásba, már a
szaga is idegen, fagyottan hintázik ágaival az elhagyott
karácsonyfa.

Egyszer-kétszer tûzszünetekben, mi is körbesétáljuk a
környéket: félelmetes a holt csend, redõnyök lógnak,
házbelek, belövések vágtak lyukakat a falakba…”

Sediánszky János visszaemlékezésének további részé-
ben líraian láttatta a vízért sorban álló asszonyokat, és a
riadt kamasz szemével idézte fel az orosz, majd a német
járõrök kemény szavait. Emlékbeszéde pontos leírás
volt – szavait idézve: „a történelem alulnézetbõl”.

Az ünnepség a Boldog Batthyány-Strattmann László
Idõsek Akadémia Irka Körének mûsorával folytatódott.
Vörösmarty Mihály Szózata után Gyulai Pál: Hadnagy
uram, és Illyés Gyula: Buda, 1945. címû verse hangzott
el, Gyulányi Eugénia, Lestyán Katalin és Kuszál László
elõadásában. Végül Danielisz Éva szavalta el saját ünne-
pi költeményét.

A megemlékezés koszorúzással zárult. Az emléktáblá-
nál a Budavári Önkormányzat nevében dr. Nagy Gá-
bor Tamás polgármester és Sediánszky János alpolgár-
mester, a Budavári Mûvelõdési Ház nevében Marsi
László igazgató koszorúzott.  - a -

Február 10-én, a szemerkélõ esõben katonazenekar vonult fel a Lovas
úton, majd a Sziklakórház elõtt csatlakozott a megemlékezõk csoportjá-
hoz. A fõvárosi légoltalmi szükségkórház megnyitásának 65. évfordu-
lója alkalmából hat intézmény példás összefogásával táblát avattak a
történelmi emlékhely bejáratánál.

A különleges szerepet betöltõ egészségügyi ellátóhely – amely ma
már eredeti berendezéseit megõrizve, múzeumként õrzi a 20. szá-
zadi magyar történelem drámai mozzanatainak emlékeit – 2002-ig
titkos objektumnak számított. A létesítmény szerepének történeti
kutatása 2007-ben kezdõdhetett, s a munka során számos szemta-
nú – ápoló, sebesült katona és civil – segítette a történészek és do-
kumentátorok munkáját. A túlélõk tevé-
kenységét, helytállását korábban soha sen-
ki nem ismerte el, ezért „pótlandó a korok
igazságtalanságát” a Sziklakórház mûköd-
tetésében részt vett szervezetek: a Szent
János Kórház, a HM. Hadtörténeti Intézet
és Múzeum, a Fõvárosi Önkormányzat, a
Budavári Önkormányzat, a Fõvárosi Pol-
gári Védelmi Igazgatóság és a Magyar Vö-
röskereszt közös emléktáblát állítottak, és
az egykori egészségügyi személyzettel, illet-
ve betegekkel együtt megemlékezést tar-
tottak.

Elöljáróban dr. Pintérné dr. Gönczi Ág-
nes, a Sziklakórházat egykor fenntartó
Szent János Kórház fõigazgatója tolmá-
csolta dr. Székely Tamás egészségügyi mi-
niszter köszöntõjét. A miniszter hangsú-
lyozta, hogy annak idején ezen a helyen
mindenkin segítettek; a pesti polgárokon
épp úgy, mint a szovjet katonákon. Nem
látványos harci tettekben, hanem a min-
dennapi szolgálat során mentették az éle-
teket.

Dr. Holló József Ferenc nyugalmazott altábornagy, a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum fõigazgatója a katonai orvosok
munkáját méltatta, akik nem nézték a rangot és a nemzetiséget, ha-
nem kizárólag  a beteget, az embert látták. A hadtörténész elmond-
ta, hogy a várhegy mélyén kb. 10 km hosszú barlangot és pince-
rendszert 1848-ban épp úgy, mint az I. világháború idején is óvó-
helyként használták. 1939-ben a járatokat megerõsítették, a lejára-
tok számát korlátozták, hogy a barlang védelmet nyújtson a bom-

bázások ellen. A Sebészeti Szükségkórház 1944. februárjában nyílt
meg, és a gyakori légitámadások nyomán májusban vált a sürgõs-
ségi ellátás bázisává. Vezetõjévé dr. Kovács István egyetemi adjunk-
tust, helyettesévé dr. Seibriger Andrást nevezték ki. A létesítményt
300 ember befogadására tervezték, Budapest ostroma alatt azon-
ban teljesen megtelt sebesülttel, mert 650-700 beteget is befogad-
tak. A kórházat 1945. júliusában bezárták, a két vezetõ orvos a há-
ború után tilalmi listára került, és nem gyakorolhatta hivatását.

1956. október 25-étõl mintegy két hónapon keresztül ismét mû-
ködött, és ellátta a sebesült civileket, katonákat. A fõorvos, dr.
Máté András helyettese újra dr. Seibriger András volt. A követke-
zõ hetekben hat fiú és egy lány is született a bombabiztos létesít-
ményben. A Sziklakórházat december 22-én zárták be.

A hadtörténész visszatekintõ beszéde után két szemtanú,
Daróczi Mária egykori ápolónõ, és Balogh György, 1956-ban meg-
sebesült lakos idézte fel emlékeit. 

Az egykori diáklány 16 évesen, egyenesen az iskolapadból jelent-
kezett önkéntes segéd-ápolói szolgálatra, amelynek során a gyógy-
szer-, kötszer- és vízhiánnyal küzdõ személyzet emberfeletti munká-
val igyekezett ellátni feladatát. „Mindnyájan csak tettük a dolgun-
kat…” – zárta szavait az emlékezõ.

Balogh György 1956. november 5-én, súlyos haslövéssel került a
Sziklakórházba. Mûtétje után a jobb oldalán egy szovjet õrnagy fe-
küdt, aki ugyanolyan ellátást kapott, mint a magyar sebesültek. -A
betegek között nem volt megkülönböztetés, s hogy az orvosok mi-
lyen jó munkát végeztek, bizonyítja, az, hogy mindezt most 80 éve-
sen magam mondhattam el – mondta az idõs szemtanú.

Az emlékbeszédek után került sor a tábla leleplezésére, majd
megkoszorúzására. A táblát állító szervezetek a legmagasabb szin-
ten képviseltették magukat. A Budavári Önkormányzat nevében
dr. Nagy Gábor Tamás helyezett el koszorút a Sziklakórház bejára-
tánál. roj

1945 februárja. A magyar fõváros pesti olda-
lán megszûnt a harci zaj, a budai oldalon is
csak egy-két helyen folyt a védõk szervezett el-
lenállása, a budapesti csata végsõ óráit jegyez-
ték. A Gellért-hegyet védõ, Florian Geyer 8.
SS hadosztály törzsének helyet adó finn nagy-
követség leégett épületének térségében még
tart a küzdelem. Az épületet a védõk már el-
hagyták amikor az ott tárolt üzemanyaghor-
dókat ért belövés tüzet okozott, de szomszé-
dos házakért kemény csata dúlt. 

A követség magyar gondnoka, Tömör
Ferenc, családjával 1904 óta lakott az épület-
ben, mióta a Weckheim család szolgálatába
ált és akkor is maradt, amikor 1934-ben a csa-
ládnak az egyik fiú szerencsejátékban szenve-
dett vesztesége folytán el kellett azt adnia. Az
új tulajdonos, a finn követség továbbra is  al-
kalmazta. A többi alkalmazottal ellentétben a
front közeledtekor sem menekült el, a harcok
során is igyekezett ellátni feladatát, védeni, óv-
ni a finn javakat, ezért többször szembekerült
az ott állomásozó németekkel.

A Vörös Hadsereg támadását követõen feb-
ruár 11-én, a németek feladták a területet, las-
san csitult a tûzharc. A lakása heverõjén ülõ
gondnokra egy szovjet katona, ma már kide-
ríthetetlen okból rálõtt. Az idõs férfit mellka-
sán érte a lövés. A segélykiáltásra nemcsak a

szomszéd szobában lévõ felesége rohant át,
hanem jöttek a szomszédok is, igyekeztek segí-
teni, de életét az azonnali orvosi beavatkozás
sem menthette volna meg. Sérülése után öt
órával elhunyt. A hozzátartozók megrongáló-
dott ajtókból, bútorokból ,,koporsót” eszká-
báltak, s a kert egyik gránát szaggatta tölcsérét
kibõvítve, eltemették. A megrázó eseményen
felesége, unokái és egy-két szomszéd hajtott
fõt. A család néhány nap múlva elköltözött. 

A harcokat követõen városszerte összeszed-
ték a tetemeket, megkezdték a földbehelyezet-
tek exhumálását. A követség területe is sorra
került, több azonosíthatatlan, felismerhetet-
len emberi maradványt ástak ki és vittek el on-
nan.

Tömör Ferenc fia 1946-ban jött haza a ha-
difogságból. A kertben apja tetemét keresve,
eredménytelenül ásatott fel tekintélyes terü-
letet. Elképzelhetõ, hogy korábban már ex-
humálták, de az is lehetséges, hogy napjaink-
ban is ott porladnak valahol Tömör Ferenc
hamvai.

2008-ban új nagykövetet, Jari Vilént nevez-
ték ki a budapesti finn diplomácia élére.
Olyan embert, aki kutatja a történelmet, tisz-
teletet ad a hõsöknek, áldozatoknak. Már ha-
zájában foglalkozott elõdei budapesti munká-
jával és a követség épületének történetével.

Így ismerte meg a magyar gondnok tragédiá-
ját. Hivatala átvétele után különbözõ újságok-
ban, rádiókban megindította az elhunyt roko-
nainak, leszármazottjainak keresését.

Több mint hat évtized telt el, mégis siker ko-
ronázta a nagykövet munkáját, sikerült meg-
találni a háború alatt ott élõ unokákat, akik
kis gyermekként élték át az ostromot. Nap-
jainkban már koros emberek, de a harcok
majd minden pillanatára emlékeznek. Látták
nagyapjuk halálát, a kertben elesett katoná-
kat, a közelben tárolt nagy halom aknát, az ott
álló gépkocsikat. Szomorú szívvel emlegették,
hogy a 94 éves kort megélt nagyanyjuk halálá-
ig nem feledte nagyapjukat, egyetlen vágya
volt, hogy megtalálja annak végsõ nyughelyét.
Lassan feledésbe ment a hajdani finn kapcso-
lat, amikor értesítést kaptak: Jari Vilén nagy-
követ tisztelettel várja õket, hogy Tarja Ha-
lonen köztársasági elnök nevében a család leg-
idõsebb nõtagjának átadja a nagyapjukat posz-
tumusz megilletõ finn kitüntetést, a finn sza-
badságkereszt gyászérmét. E magas kitünte-
tést elõször kapta meg idegen állampolgár.

Az átadási ünnepség nem volt fényes, hival-
kodó, nem hívtak össze sajtótájékoztatót, hi-
szen a nagykövet szerint emberi kötelességüket
teljesítették, a finn nemzet nem feledheti azo-
kat, akik hõsként áldozták fel életüket.       M. K. 

Emberek az embertelenségben

Sediánszky János alpolgármester az ostrom egyik túlélõjeként idézte
fel a szörnyû napokat 

Elismerés 63 év múltán

A Sziklakórház megnyitásának 65. évfordulója alkalmából közösen avattak emléktáblát a mûködtetésében részt
vett szervezetek az épület bejáratánál
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Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(Magyar Kultúra Alapítvány székháza, 
Budapest I., Szentháromság tér 6.)

Március 3., kedd, 18 óra: A 48-as magyar emigrá-
ció francia földön. Kossuth titkos párizsi útja. A
Magyar Nemzeti Bizottság megalakulásának 150
éve - dr. Messik Miklós vetített elõadása. Köszöntõt
mond dr. Kedves Gyula hadtörténész.

Tabulatúra Régizenei Klub a Budai 
Református  Egyházközség kistermében
(Budapest, I., Szilágyi Dezsõ tér 3. )

Március 9-én, hétfõn 19 órakor ,,Szép hazádért,
kedvesidért...” A hazáért harcolók emlékezete. A ren-
dezvény ingyenes. Mindenkit szeretettel várnak.
Információk: www.tabulatura.hu, www.gyulekezet.hu,
tel: 06-20-560-9620

Hagyományok Háza
(Budapest, I., Corvin tér 8.)
TTáánncceellõõaaddáássookk

Március 4., 15 óra: Honvéd Táncszínház - Rendha-
gyó történelemóra.

Március 7., 19 óra: Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttes - Táncba fordulva. Magyarországi bemutató!
A kiváló csíkszeredai együttes Erdély legszebb táncai-
ból és dalaiból merít legújabb mûsorában. Rendezõ-
koreográfus: Szûcs Gábor, a Jászság Népi Együttes
mûvészeti vezetõje, mûvészeti munkatárs: Sz. Urbán
Mária.

Március 13., 19 óra: Magyar Állami Népi Együttes -
Verbunkos.

Március 20., 19 óra: Magyar Állami Népi Együttes -
Földön apám fia volnék. A homok- és videóanimációk-
kal színesített mûsor utazás térben, idõben, a képze-
letben, színpadra állítva a Kárpát-medence legszebb
táncait. 

Április 3., 19 óra: Halljunk szót…! A reprezentatív
gálamûsor ízelítõt nyújt a Budapesti Tavaszi Fesztivál
keretében megrendezendõ XXVIII. Országos Tánc-
háztalálkozó kínálatából. 

Április 4., 10.30 óra: Honvéd Táncszínház - Ország-
alma, avagy Mátyás király és a cigánylány. A mesejáték
az álruhás Mátyás király és a szépséges, szegény ci-
gánylány különös szerelmérõl szól, megannyi játékos
ötlettel fûszerezve.
KKoonncceerrtteekk

Március 6., 19 óra: „Dúdoltam én…” – Sebõ Ferenc
Március 25., 15 óra: Elindultam szép hazámból.

Közremûködik a Magyar Állami Népi Együttes zene-
kara Pál István Szalonna és Radics Ferenc vezetésével,
énekel Herczku Ágnes.
GGyyeerreekknneekk

Március 6., 17 óra: Aprók tánca - Tavaszváró böjti
játékok.

Március 13., 14 óra: Szabadságünnep.
Március 20., 17 óra: Aprók tánca - Tavaszváró böjti

játékok.
Március 27., 17 óra: Aprók tánca - Tavaszváró böjti

játékok.

JJeeggyyeekk  ––  ffeelláárr  nnééllkküüll
Több száz rendezvény jegyei kezelési költség nélkül

vásárolhatók március 1-jétõl a Hagyományok Házá-
ban! Jegypénztárunkban a Magyar Állami Népi
Együttes elõadásain és egyéb székházi programjain-
kon kívül számtalan budapesti és vidéki rendezvény
jegyei kaphatók. Nyitva tartás: hétfõtõl - csütörtökig
12-18, pénteken 10-14 óráig. (1011 Budapest, Corvin
tér 8., a Budai Vigadó épülete, tel.: 225-60-56, e-ma-
il: jegy@hagyomanyokhaza.hu.)

Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum
(Budapest, I., Szilágyi Dezsõ tér 6.)

Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig 9-16, pénteken
9-13 óra. Kapos-menti fehérhímzések – a Dombó-
vári Városi Múzeum kiállítása. Megtekinthetõ: márci-
us 30-ig.

Programok nyugdíjasoknak
Március 4-én, szerdán 14 órakor vendéglátással

egybekötött Nõnapi ünnepséget tart a Budavári
Mûvelõdési Ház földszinti tanácstermében (I., Bem
rkp. 6.) az MSZOSZ területi és nyugdíjas alapszerve-
zete.

Március 24-én, kedden 16 órakor: a népligeti
Planetárium meglátogatása. Vetített képes elõadás:
A Hubble univerzuma. Jelentkezni és a részvételi díjat
befizetni március 2-án a szakszervezeti irodában le-
het, de. fél 10-tõl 12 óráig. Cím: Krisztina tér 1. I.
emelet.

Programok

Régiekre emlékezve

Meghalt Mátyás király,
oda az igazság...
A 2008-as esztendõ a reneszánsz éve volt, 550 éve lé-
pett trónra Mátyás király. Uralkodása, kül- és belpo-
litikája, mûvészetpártolása, könyvtára és udvarának
tudósai a figyelem középpontjába kerültek.

Az emlékév végén vessünk egy pillantást Mátyás
utolsó napjaira, halálára és a halála utáni zûrzavaros
viszonyokra.

Mátyás király mindössze negyvenhét évet élt, ez
mai szemmel nézve kevésnek tûnik, viszont har-
minckét éven keresztül uralkodott. A halál váratla-
nul érte és néhány nap alatt ragadta el. Az életmû,
melyet alkotott, félbe maradt, derékba tört. Nem tu-
dott a trónutódlásról gondoskodni, törvényes utóda
nem lévén az utódnak szánt természetes fiát, Corvin
Jánost elsodorták intrikus ellenfelei és Mátyás halá-
la után káoszba és zûrzavarba süllyedt az ország.

1490 tavaszán úgy tûnt, Mátyás ereje teljében van
és egészséges. Közeledett húsvét ünnepe, a virágva-
sárnapot Bécsbe ünnepelte Mátyás és kísérete. Ápri-
lis negyedikére esett ebben az évben virágvasárnap.
Mátyás részt vett az istentiszteleten és egyéb szertartá-
sokon, többek közt lovaggá ütötte a velencei követet.
Az események hosszúra nyúltak, Bonfini leírása sze-
rint hat órán keresztül tartottak és Mátyás, aki elõtte
sem evett, rosszul érezte magát és éhes volt. Igen ér-
dekes Bonfini leírása: „Hogy valamit egyék, s erõt-
lenségét elmulassza, Péter kulcsárral picenói fügét
hozatott, ez azonban állott, romlott volt. A király ha-
ragra lobbant, felháborodott, s hiába csitítgatta a ki-
rályné. Azt mondta, feje szédül, szeme homályoso-
dik. Hálószobájába vitette magát. Ekkor hirtelen
szélütés érte”. Nem is tért többé magához, két napig
tartó haláltusa után 1490. április 6-án meghalt.
Szintén Bonfini krónikájában szerepel az a leírás,
hogy Mátyás halálakor két kedves oroszlánja – me-
lyeket Firenzébõl kapott és a budai Vár vadaskertjé-
ben tartott – hirtelen elpusztult. Ezen a napon
Budán egyetlen hollót sem lehetett látni, viszont
Fehérváron, a királyok temetkezési helyén nagy csa-
patokban keringtek és károgtak. Lábra kapott az a
pletyka, hogy Mátyás nem természetes halált halt, a
füge, amit evett, mérgezett volt. Ezt azonban bizonyí-
tani sosem lehetett. Mátyás viszont nem volt annyi-
ra egészséges, mint a köztudat tartotta, súlyos kösz-
vény és egyéb bajok kínozták.

A királyt elõször Bécsben ravatalozták fel és bú-
csúztatták, majd érckoporsóban hajón vitték
Budára, onnan pedig Fehérvárra, ahol nagy pompá-
val helyezték örök nyugalomra. A szertartást Kál-
máncsehi Domokos fehérvári prépost végezte, gyász-
beszédet Pietro Ransano lucerai püspök mondott és
ott voltak az ország fõurai és fõpapjai szinte teljes lét-
számban. Nem sokkal utána díszes márvány síremlé-
ket állítottak a királynak a következõ felirattal: E
márvány alatt Corvin Mátyás fekszik, ki tettei után
Istennek tûnik, végzete azt tanúsítja, hogy ember
volt.

Mátyás halála után az ország trónvillongások szín-
tere lett, az életmû pusztulásnak indult. Négy trón-
követelõ is fellépett. A szelíd Corvin Jánost hamar
félreállították. A nagyravágyó özvegyet, Beatrix ki-
rálynét csellel és furfanggal, látszatházassággal ját-
szotta ki Ulászló, aki végül is trónra került. Mátyás
híres fekete serege széthullott, zsoldot nem kaptak,
csak ígéreteket. Egy részüket ugyan Ulászló felfogad-
ta, de aztán szélnek eresztette õket. A kóbor katonák
sarcoltak, raboltak, fosztogattak. Mátyás építkezései
pénz hiányában leálltak. A budai és a visegrádi palo-
ta be nem fejezett részei torzóban maradtak.

A világhíres Corvina könyvtárat elkezdték szét-
hordani. A fõurak elõszeretettel kérték kölcsön a kö-
teteket, de vissza már nem adták. Corvin János is szá-
mos értékes könyvet vitt magával amikor Budáról
távozott. Az új király, II. Ulászló nem törõdött a
könyvtárral, õrizet nélkül hagyta, sõt el is ajándéko-
zott belõle elõkelõ külföldi látogatóknak. A Mátyás
udvarában élõ tudósok, mûvészek egy része Budán
maradt ugyan, de sokan visszatértek hazájukba, el-
hagyták az országot.

A reneszánsz ragyogása elhalványodott Budán,
Mátyást tehetségtelenebb, erõtlenebb utódok követ-
ték, az ország megkezdte zuhanását Mohács felé.

dr. Reisinger Frigyesné

A Bonfini-szobor avatásáról szóló híradásba – az alkotó Farkas Zoltán
halála kapcsán – belekerült egy sajnálatos tévedés. Alábbiakban –
Csorba László az MTA Történettudományi Intézete igazgatóhelyettes-
ének levele alapján – közöljük részletesen a történetet.

„1945. január 15-én érte el a front a spanyol követség épületét, és az-
nap este sajnos bekövetkezett a tragédia. Egy német gránát a ház elõtti
utcaszakaszon telibe talált egy orosz üteget, mire a szovjetek azt hitték,
a követségen náci partizánok lapulnak. Megrohanták az épületet, va-
dul kutatni kezdtek és Farkast, aki próbálta elmagyarázni a helyzetet,
két társával együtt rémesen összeverték. Perlasca a portástól tudta meg,
hogy Farkasék késõbb a tetõn át próbáltak elmenekülni. Január 16-án

reggel a front továbbhaladt dél felé, már az Operánál dörögtek az
ágyúk, így az Eötvös utcában enyhült a nyomás. Perlasca ellenõrizte a
védett házakat, és amikor délután visszatért a követségre, akkor tudta
meg, hogy megtalálták Farkas szétzúzódott holttestét az egyik szomszé-
dos ház udvarán. Társai, akik vele voltak, elmondták, hogy megcsú-
szott a jeges tetõn. ’Iszonyú csapás volt ez számomra – önti szavakba
megrendülését emlékirata lapjain Perlasca – nagyszerû barátom, ez a
tiszteletre méltó ember, egyike az utolsó még létezõ úriembereknek, el-
ment közülünk. […] A követség udvarán temettük el. Mielõtt elhagy-
tam volna Magyarországot, ismét elmentem oda, hogy utoljára elbú-
csúzzam tõle. De az emléke soha nem fog elmúlni a szívembõl.” 

Január 27-én még maga a házigazda, Szigethy
Gábor is alaposan meglepõdött, amikor kiderült,
hogy az est vendégeként beharangozott gráciák
száma nem három, hanem négy, mert egyikük
meglepetésvendéget is hozott magával. A Márai
Szalonban ezúttal a hölgyeké – Andrejszki Judit
barokk énekesnõ-csembalómûvészé, Magyarország
borkirálynõjeként Götz Mária Ildikóé, Nagy
Katalin szerkesztõ-mûsorvezetõé és a „titokzatos
negyediké” – volt a fõszerep.

A szebbik nem képviselõinek tiszteletére az al-
kalmi kiállítás tárgya nem lehetett más, mint a
divat – igaz, a férfidivat anno. A tárlóban a
Tudományos Gyûjtemény egy 1829-ben ki-
adott számában, illetve a Honmûvész egy tíz év-
vel késõbbi lapjában megjelent illusztrációk
idézték fel a mai közönség számára a népi arisz-
tokrácia prémes, kucsmás viseletét, majd a kö-
vetkezõ évtizedben hódító frakkot, cilindert és
sétapálcát. Az elegáns rajzok mellett egy veretes
nõi karkötõ is helyet kapott. Az eredetileg rene-
szánsz festéssel antikizált alumínium „ékszer”
Ruttkai Éva színházi kelléke volt az 1955-ben
bemutatott Néma Leventében, majd miután a
darabot levették a mûsorról, a mûvésznõ a kar-
kötõt személyes tárgyként viselte. 

Andrejszki Judit elõadásában csembalóval
kísért reneszánsz virágének, Balassi Bálint ver-
se adta meg az est hangulatát, majd Szigethy
Gábor néhány szóval bemutatta Nagy Katalint,
egykori tanítványát, a Lánchíd Rádió és a Hír
Tv szerkesztõ-mûsorvezetõjét. Közösen idézték
fel azt az epizódot, amikor húsz évvel ezelõtt
Katalin a Petõfi Rádió Péntektõl péntekig cí-
mû kulturális magazinja számára élõ kapcsolás-
ban jelentkezett az aznap megnyílt Ruttkai Éva
Emlékszobából. 

A szalon házigazdája ezt követõen a felkészü-
lési módszerekrõl, az empátiás készségrõl kér-
dezte a riportert. Nagy Katalin szerint a megér-
zésnek fontos szerepe van ebben a szakmában.
Nem elegendõ feltenni a kérdéseket, a vála-
szokra is figyelni kell, és adott esetben a ripor-
ter reakciója sem maradhat el. Bár minden in-
terjúalany önálló személyiség, a két évtizedes
rádiós újságírói tapasztalat – többek között a
Napközben címû mûsornál eltöltött évek – kel-
lõ muníciót adnak a beszélgetésekhez. - Ha va-
laki komolyan veszi saját magát, akkor megfele-
lõen fölkészül a riportalanyból – vallja Nagy
Katalin. Bár a nézõk által kedvelt szerkesztõ a
Hír TV-ben nem kulturális, hanem közéleti,
belpolitikai mûsorokat készít, a szalon közön-

ségének elárulta, hogy a politikai napisajtótól
szinte megcsömörlött. Sokkal szívesebben ol-
vas könyveket, amelyek a szórakoztatás és ki-
kapcsolódás mellett a szókincs megtartásában
is segítenek. Kedvenc szerzõje nem más, mint
Agatha Christie.

Szigethy Gábor ezt követõen arra kérte Ka-
talint, hogy hivatását gyakorolva rögtönözzön
interjút a „második gráciával”, Götz Mária Il-
dikóval, aki 2008-ban elnyerte a Magyarország
borkirálynõje címet. A villámbeszélgetésbõl
megtudhatta a közönség, hogy 2008 júliusának
végén az ország különbözõ borvidékeirõl 23
hölgy mérte össze a tudását a borász szakmából.
A versenyzõk többek között olyan különleges
feladatokat kaptak, mint a lopóhasználat és a
dugóhúzás ismerete, valamint a borfelismerés.
A borkirálynõ – aki jelenleg üzleti kommuni-
kációt tanul, és az idén ismét szeretne megmér-
kõzni a fejedelmi címért – elmondta, hogy a
Tokaj-hegyaljai Götz Pincészet a festõi környe-
zetben elhelyezkedõ Hercegkúton található,
Sárospataktól mintegy 3 kilométerre. A falu
büszkesége, a 2002 óta a világörökséghez tarto-
zó Kõporosi és Gombos-hegyi pincesor. Ezen a
vidéken található Götz István borász érlelõ és
kóstolópincéje is. A családi vállalkozás 17 hek-
táron, kitûnõ fekvésû szõlõterületeken, össze-
sen hat dûlõben helyezkedik el. E déli-délnyu-
gati fekvésû, régebbi és újabb telepítésû terüle-
teken a hagyományos tokaji szõlõfajták mind-
egyike megtalálható. A pincészet egyik siker-
ágazata az úgynevezett reduktív bor. A szakkife-

jezés a könnyû, üde, fiatal állapotban forgalom-
ba hozott borokat jelenti, melyek jellegét a szõ-
lõbõl származó elsõdleges illat- és zamatanya-
gok határozzák meg.

Az est muzsikával és énekkel folytatódott, de a
hangszerek megszólaltatója, Andrejszki Judit
muzsikálás közben újabb és újabb meglepetések-
kel rukkolt elõ. Az eredetileg megbeszélt egy he-
lyett három csembalót, pontosabban egy spiné-
tet, egy virginált és egy csemballínót mutatott be
a Márai Szalon közönségének. Elmondta, hogy a
csembaló – a közhiedelemmel ellentétben –
nem a zongora õse. A csembaló ugyanis penge-
tõs hangszer, s a pengetõket – amelyeket régen
hollótollból gyártottak – a mûvész billentyû se-
gítségével mozgatja. E hangszeren a XV. század-
ban játszottak elõször, ezután vált a reneszánsz és
a barokk zenekarok alaphangszerévé. A maga
korában szinte minden arisztokrata hölgy tu-
dott rajta játszani. Míg a virginál Angliában õs-
honos, a spinétet Olaszországban és Spanyol-
országban használták. A hangszerek megszólal-
tatásával illusztrált rövid ismertetést zenei prog-
ram követte. Angol, francia és magyar dallamok
csendültek fel, majd a mûvésznõ színpadra hívta
a közönség soraiban helyet foglaló Sebestyén
Mártát, aki örömmel vállalta, hogy furulyával,
énekszóval közremûködik az esten. 

A szalon vendégei ez alkalommal a Götz csa-
lád borait kóstolhatták egy-egy Fortuna-falat kí-
séretében, majd Szigethy Gábor: Mátyás király
a Budai Várban címû filmjét tekinthették meg
az érdeklõdõk. - a -

3+1 grácia a Márai Szalonban

Farkas Zoltán tragédiája

Andrejszki Judit, Nagy Katalin és Götz Mária Ildikó
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Magyarok és ujgurok 
nyomában 
a Lánchíd Körrel

A Lánchíd Kör hagyományos Julianus megemlé-
kezése ezúttal az ujgurok földjére vezette az érdek-
lõdõket. Dr. Máthé Lajos néprajzkutató elõadásá-
ból kiderült, hogy a jelenleg Kínához tartozó belsõ-
ázsiai Tarim medencében élõ ujgurok a magyarok
közeli rokonainak tekintik magukat. A Hilton-
ban megtartott rendezvény zárásaként a résztve-
võk megkoszorúzták Julianus barát szobrát. 

Körösi Csoma Sándor 1823-ban Teheránban
írt végrendeletében a magyarok õsi szálláshely-
ét a Tiensan hegységen túli Tarim medencé-
ben helyezi el. Neki nem sikerült eljutnia kis
és nagy Bukáriába, dr. Máthé Lajos azonban
évekig élt az ujgurok között.

Eddigi kutatása során több száz õsmesét, ki-
lencezer népdalt és ezerkétszáz jelképet gyûj-
tött össze, számos földrajzi és történelmi ha-
sonlóságot tárt fel a két nép és a két terület kö-
zött. 

A Tarim medencében a szélsõséges sivatagi
éghajlatnak köszönhetõen szinte érintetlenül
maradtak meg több ezer éves tárgyi emlékek.
Évtizedekig nem esik kiadós esõ, a levegõ só
tartalma pedig olyan nagy, hogy konzerválja a
szerves anyagokat. Így maradhattak meg szinte
érintetlenül háromezer éves falvak, mumifiká-
lódott testekkel teli szent helyek. 

A medencében jelenleg a magyarokhoz ha-
sonlóan tíz millió ujgur él, testvéreik a távo-
labb letelepedett jugarok száma alig több mint
tízezer – ebben a csángók sorsával mutatnak
rokonságot. Zászlójukon kék alapon jelenik
meg az arany nap és az ezüst újhold, mint a szé-
kely lobogóban. 

A közelben található Ordoszból került elõ a
hun királyi korona, és a terület észak-keleti ré-
szérõl Peking közelébõl indultak nyugatra
1040-ben a kunok.

Az ujgurok 840-ben Mongólia felõl érkeztek
mai hazájukba, ahogyan mi magyarok is tet-
tük. A XIV. századig jól megfért itt az iszlám, a
buddhizmus és a kereszténység – nesztoriánus
hittérítõk a kínai császár engedélyével már a
hetedik században megjelentek a nomád lovas
népek között. Vélhetõen a magyarok jó része
nekik köszönhetõen már keresztény volt, ami-
kor a Kárpát medencébe érkezett. 

Bár az ujgurok az iszlámot vették fel, a roko-
ni szál létezõ még akkor is, ha minden valószí-
nûség szerint a magyarok õshazája a Tarim
medencénél is keletebbre tehetõ. 

A belsõ-ázsiai kapcsolat még ennél is régebbi
keletû: a keleti népvándorlást bizonyítják az itt
talált, idõszámításunk elõtti idõkbõl származó
skótkockás szövetek. Volt tehát összeköttetés a
Kárpát medence és a selyemút mentén fekvõ
Tarim medence között. 

Tudják ezt az ujgurok, akik a mai napig nem
felejtették el, hogy a magyarok rokonai. A kö-
zös eredetet számos tárgyi emlék és életmód-
beli sajtosság igazolja. Például mindkét nép
õsi jelképe a tulipán. Téves az az elképzelés,
hogy a tulipánt holland közvetítéssel ismerték
meg a magyarok, ugyanis Belsõ-Ázsiában a
Tadzsik területeken az írisszel együtt hatalmas
tulipán mezõk vannak. A virágot innen vitték
el a törökök a hollandoknak. Szintén innen
származik a Magyarországon õshonosnak tar-
tott szilva, alma és barack, nem vitás, hogy a
két nép élelmiszertérképe lefedi egymást.
Vitathatatlanul innen származik a székely ka-
puk pálma motívuma. Mert Székelyföldön
nincs pálma, azonban Belsõ-Ázsiában annál
több, ahogyan szõlõlugas is, amit errefelé bada-
csonynak hívnak. De vannak „székely” kapuk
is, mögöttük szõlõvel és a sivatagos környezet-
ben is jól öntözött gyümölcsössel. 

A képanyaggal gazdagon illusztrált elõadást
követõen mutatták be a Lánchídköri Füzetek
legújabb példányát. A kiadványban a Hilton
külsõ udvarán található Julianus szobor kelet-
kezésérõl, a mecénás Bendefy Lászlóról és az
alkotó Antall Károlyról 2004-ben elhangzott
elõadás szövege is olvasható.  

Vele minden találkozás meglepetés. Ámulatba ej-
ti hallgatóit, mert mindent tud. És átlép évszáza-
dokat, fölidéz elfeledett dolgokat, komoly és tré-
fálkozó, aggódó és reménykedõ.

Benyhe János, az ELTE spanyol tanszékének
tanára, az Európa és a Corvina Kiadó szerkesztõ-
je, a francia, spanyol és portugál irodalom jeles
fordítója, az utóbbi idõben magyar anyanyel-
vünk szószólójaként fordul olvasóihoz. Dohogó
és Új dohogó címû Kortárs Kiadónál megjelent
köteteiben kimunkált szövegeivel a nyelvápolás
közösség- és nemzetmegtartó jelentõségét hang-
súlyozza.

A Litea Könyvszalon bemutatóján új könyvei-
rõl és terveirõl kérdeztem.
–Öt-hat személyhez kapcsolódik pályám egy-egy

fordulópontja - kezdi a visszatekintést. - Osztovits
Ágnes, a Heti Válasz felelõs szerkesztõje példát-
lan türelemmel rávett, hogy vállaljak egy rovatot.
Igen ám, de én soha életemben nem foglalkoz-
tam újságírással. Mûfordítással, szerkesztéssel
telt el az életem, s nem tudtam, hogy fogom érez-
ni magam és fõleg az olvasóim. Végül mégis kö-
télnek álltam. Gondolkodtam, milyen legyek eb-
ben a nyelvápoló rovatban. Kitaláltam egy olyan
középarányost, amely most már kilencedik éve
beváltnak tekinthetõ.
s Szeretik az olvasók?

Sokan olvassák. Egy tegnapi szereplésem alkal-
mával mondták a korosabb hallgatóim közül né-
hányan, hogy szívesen olvassák a lapot, és az én
rovatomnál kezdik. Érdekes módon, a beküldött
villámposta levelekbõl az derül ki, hogy fiatalab-
bak is érdeklõdéssel tanulmányozzák a tegnap
üzenetét. Mert akárhogy is nézem, életkorom mi-
att is, én a tegnap üzenetét közvetítem. Nyelv-
szemléletemben nem mondom, hogy korszerût-
lenségre törekednék, egyébként is az a rovatom
célja, hogy ápoljam, mûveljem az anyanyelvün-
ket, és lenyesegessem a vadhajtásokat... Nagyon
sok kárt okoz az, aminek egyébként sokat is kö-
szönhetünk.

s A televízióra gondolsz?
A látványkultúrának, a televíziónak nagy erénye,
hogy közelebb hozza a nézõhöz a világot. Azon-
ban ámító, manipulációs lehetõségeket is kínál
azoknak, akik élni óhajtanak ezzel. Nehéz eldön-
teni, több jót vagy több rosszat köszönhetünk a
látványkultúra terjedésének.
s A sorozat honnan kapta a címét?

Beszélgetés közben említettem a szerkesztõnek,
hogy én a nemzedékem és iskolázottságom szelle-
mében eldohognék nyelvünk egy-egy torzszülötte
fölött. Így lett dohogó a címe.  
s Hogyan születnek rövid írásaid?

A kilencedik évben úgy érzem, hogy a téma való-
ban az utcán hever. Naponta találkozom olyasmi-
vel amin felszisszenek magamban, és kerekítek
belõle egy irodalmi tárcát... Kosztolányinak sok
rövid írása szintén a nyelvápolást célozta. Nem te-
kintem magam mûfajteremtõnek, inkább sze-
rény tanítványnak. Több mesterem is volt, Kosz-
tolányi mindenképpen, a tárgykezelés könnyed-
sége miatt, azután a nagy nyelvész, Fogarasi János,
aki fölfedezte a magyar szórend titkát, hogy hol
helyezkedik el a mondataink értelmi hangsúlya.
Mivel mi magányos nyelvet beszélünk, ezért csõs-
tül szakad ránk az indoeurópai hatás.
s Mit látsz a legégetõbb problémának?

Az iskola szerepét. Kissé még az akadémiát is mel-
lé állíthatom. Újabban szinte röstellni való, ha
nyelvünk védelmében emel szót valaki. Az a
trend, hogy minél több angol szóval éljünk. Az
angol valóban nagyszerû nyelv, tömör és minden-
evõ, gátlástalanul olvaszt magába minden nyelvi
hatást. Ezzel nehéz versenyezni, de hát mégse an-
gol ajkú az egész világ. Vajon szükséges-e, elkerül-
hetetlen-e, hogy feladjuk azt, amik vagyunk? A lé-
nyünket, amely, mint Kosztolányi írta, gyönyörû
anyanyelvünkben jelenik meg. A lelkünket azért
ne adjuk oda semmilyen gyakorlatias célért. 
s Készül-e új fordítás?

Egy nehéz és sürgõs munka rabszolgája vagyok.
Ez a könyv egy nagyregény, annak az argentin író-

nak, Julio Cortázarnak a mûve, aki a 60-as évek
óta világsikert arató spanyol-amerikai írók négyes
fogatának a legidõsebb tagja volt. Ez a négy író:
Cortázar, García Márquez, Carlos Fuentes és
Vargas Llosa valahogy a világ irodalmi köztudatá-
ba lendítette a spanyol-amerikai prózát. Szinte el-
homályosította elõdeit, talán az egyetlen, Borges
kivételével, aki tõlük függetlenül máig õrzi csor-
bítatlan tekintélyét. Cortázar regényének a címe:
Sántaiskola, azt a játékot jelenti, amelyet fõleg
kislányok játszottak gyerekkorunkban. Azért je-
lentõs ez a regény, mert a XX. század második fe-
lének  Joyce-át ünnepli benne a világ. Éjjel-nappal
ezen dolgozom, legutóbb két nap alatt fordítot-
tam 8 sort. Azt hiszem, ez életem másik fõmûvé-
nek ígérkezik.
s Említetted, hogy amikor jöttél, sétáltál a Várban.
Mit jelent neked a Várnegyed?
- Sok mindent. A Vár egész jelképisége minden

magyar érzésû embernek üzen valamit. Én csak
közigazgatásilag lakom a másik kerületben, az or-
szággyûlési választókerületet tekintve a Várne-
gyedhez tartozom. Kétlaki vagyok: a szívem itt, a
lelkem ott. Nagyon jó érzés az ódon szépségû há-
zak között sétálni, a Mátyás templomnál megpi-
henni, és töprengeni nehéz jelenünkrõl.

Fenyvesi 

Anyanyelvi õrjárat
Beszélgetés Benyhe János mûfordító, esszéistával

A közös szülõföld és város, Hódmezõvásárhely
kötött össze bennünket. Ma is emlékszem az el-
sõ színházi találkozásra, ahogy fölintegetett
hozzám, a kakasülõre. Igaz, késõbb kiderült,
egy virágarcú színinövendéknek szólt az égõ
szárnyú mosoly.

Egyszer, nagy jókedvében elsétáltunk a csen-
des Pál utcába, közel a híres Kincses temetõ-
höz. „Látod, itt születtem - csapott csontos ke-
zével a vállamra. - Az ott csupa víz volt. Anyám
mosóteknõjében vittem lánypajtásomat...” És
hangosan nevetett, jobbról fölrebbentek, az
õsz-arany lombokból fölszálltak a madarak.

Mintha most is hallanám intelmeit, csak
nem annyira dörögve. Inkább keserûen. „Ha
ma lennék pályakezdõ, nem biztos, hogy ebben
a szakmában szeretnék elhelyezkedni.” Ezt ha-
lála elõtt mondta egy újságnak. Már a hatvanas
években is érezte Othellóként, hogy a nézõté-
ren csupa Jago ült. Már akkor belévillant a fájó
felismerés, szavainak sugárzó melegsége nem
tört át a rivaldán.

Ó, ha feltámadna, betoppanna 90. születése
napján, lenne csak szomorú. Elnémulna, mint
az ikonfestõ Rubljov, átélve a nem szûnõ embe-
ri szörnyûségeket. Mivé lett az õ szent lobogása?
Áldozathozatala? Bessenyei Ferenc színészi
nagyságához az is hozzátartozott, hogy nagy em-
bereket játszott el. A magyar történelem tiszta
hõseit. Imádott színházához hozzátartoztak a
mély érzések, a magasztos erkölcsi eszmények.
Nemzetféltés és Isten dicsérete. Úgy tetszik, és
ma, 2009-ben még pontosabban látszik, a het-
venes években ez mind elmúlt.

A nagyság, az igazi érték kiveszett a világból.
És eltûnt a színház templomából is, és a mindig
hû nézõk lelkébõl is kikopott. Jóvátehetetle-
nül és feledésre ítélve.

Talán ez dühítette legjobban, talán ebbe halt
bele magányában. A folytonos árulásban. Mé-
ricskélésekben. Mert értett hozzá a hatalom: ha-
lála estéjén (2004. december 28-án) ismét, im-
már tizedszer, a Dúvad címû filmjét vetítették.
Ezt a szocialista életet végigtomboló közepes fi-
gurát. Nem a szívéig izzó Bánkot és Kossuthot
mutatták a képernyõk, nem Széchenyit és
Görgeit, Ádámot és Hamletet, Othellót és Lear
királyt... És nem Dózsát, ami többszörösen is ki-
emelkedik életmûvébõl. Bessenyei itt pattaná-
sig feszült némasággal, egyetlen és végleges arc-
cá tisztult tekintettel formálta meg a fõhõst.

Ha megkérdeznénk száz embert, legtöbben a
drámai hangot emelnék ki. Pedig óriás színé-
szete tele volt humorral, játékossággal, köny-
nyedséggel. Hat évtizedet is meghaladó színé-

szi mûködése fényes korszakot jelentett a 20.
század második felének színházi életében.
Fölfelé suhanó csillagként szelte át a nehéz,
zsarnoki idõt, s emelkedett a legnagyobbak kö-
zé. Szeretett játszani, mindig gyõzni, hatalmas
orgánumával, gyönyörû énekhangjával bezen-
geni a nézõteret. Belénk égetni dialógusokat,
verssorokat: „Itt élned, halnod kell”

Alig említjük: Háry János volt Kodály daljá-

tékában, Bagó a János vitézben. S õ volt Hig-
gins professzor, és felejthetetlen Tevje a He-
gedûs a háztetõn hazai bemutatóján. Robosz-
tus alakja, eget-áthasító hangja jól érvényesült
a filmen és televízióban is. Bessenyei Ferenc
mindenre figyelõ férfi volt, és gyermekien naiv
lélek. De színház dolgában erõs és kemény; szí-
nészi igazának tudatában szívós és kitartó.

A hódmezõvásárhelyi gyermek- és ifjúkor él-
ményei meghatározták egész pályáját. Onnan
hozta hazaszeretetét, a vidék becsülését, fák, vi-
rágok figyelmét. A lovak iránti örök rajongá-
sát. Kivételes színészi pályája is onnan indult.
A vendégeskedõ szegedi társulat szerzõdtette
csodás énekhangja és tehetsége miatt.

Utoljára Budapesten találkoztam vele. Mi-
kor díszpolgárrá választották. Terveztük, hogy
folytatjuk a harminc éve megkezdett riportot.
De sokat késett. Már a vacsoránál említette:
„Sétáltam. Elbúcsúztam végleg... Bementem a
kis evangélikus templomba, nyitva volt az ajta-
ja. Mindent megköszöntem Istennek...”

Köszönjük, kedves Bessenyei Ferenc, ránk
pazarolt lobogó életedet. Biztató csillagként
jársz elõttünk az új évszázadban.                 F. F. L.

Emese a Téka
táncházban
Február 14-én Emese elsõként érkezett. Már a
pénztárnál elmesélte, ne gondoljuk, hogy õ nad-
rágban jött táncházba, mert fölötte ott a szoknya is
– de hát engedett az anyagi szigornak, így a hideg-
re tekintettel fölvette a nadrágot. Nem maradt
azonban sokáig rajta, a ruhatárban gyorsan átöltö-
zött. És már röpült is Anna néni játszóházába tyú-
kot varrni, merthogy Bálint napján – a tyúkültetés
idején – mi mást készíthetnének egy népi kézmû-
ves foglalkozáson. Ott persze Emese megtudta mi
is az a tyúkültetés, miért is van rá szükség, meg per-
sze azokat a fortélyokat is, hogyan lesz az egyszerû
színes filcbõl tojásmelegítõ kotlós, ami jól jön
majd a húsvéti asztalra is.

Amint megszólalt a zene, Emese otthagyta a fél-
kész állatot és már rohant is táncolni a többiekkel.
Acsai Katalin vezetésével körtáncot jártak duda- és
tekerõkísérettel. Mikor az aprónépek elfáradtak,
körbeültek a színpad elõtt, hogy a Téka tagjaitól
megtanuljanak egy szép magyar népdalt. 

Emese persze itt is remekelt. Amint az elsõ dalt
megtanulták rögtön jelentkezett, hogy õ az oviban
tanult egy szép éneket, s már mondta is a szöveget
a felnõttek nem kis derültségére: Duda, duda, szõ-
rös duda, az is szõrös, aki fújja… Kiderült, hogy a
dallamát Emese nem ismeri – így aztán Lányi
György jó dudáshoz méltón el is énekelte neki. 

Az újabb dalolás és tánc után a kipirult Emese –
no meg a többiek – visszatértek a kézmûves asztal-
hoz, elvégre azoknak a kotlósoknak muszáj elké-
szülniük! Fûzték a színes cérnát, rögzítették a szár-
nyakat, a szemeket, a csõrt, ezzel is elõsegítve a csir-
keszaporulat idei meglétét… A kézimunka után
Emese fogta a madarát, az anyukáját és azzal az ígé-
rettel távozott, hogy két hét múlva újra találko-
zunk vele a Téka táncházban.

A Budavári Mûvelõdési Ház kínálata gyerekeknek:
Téka táncház gyerekeknek február 28. 17.00 óra,

március 28. 17.00 óra.
Fabrika mûhely, bábos kézmûves foglalkozás kicsiknek

minden kedden 17.00 órától.
Fióka foglalkoztató, személyiségfejlesztõ játszóház két

éves kortól minden hétfõn 9.30-12.30 között
Bölcs Bagoly iskola elõkészítõ foglalkozás minden hétfõn
16.15-17.45 között.

Babamuzsika, énekes, zenés foglalkozás 6 hónapos kor-
tól minden csütörtökön 10.00 óra.

Téli játszótér március végéig minden csütörtökön 10.45
órakor.

Néptánc oktatás gyerekeknek a Bartók Táncegyüttes
táncosaival hétfõn és csütörtökön 16.00 órakor az óvodá-
soknak 16.45-kor a gyerekeknek.

Bessenyei Ferenc születésnapján



Tisztelt Szerkesztõség!
Családunkat ért december 23.-i tûzeset kapcsán ke-
resem Önöket.

A kerület lapját gondolom a legmegfelelõbb hely-
nek ahhoz, hogy köszönetet mondjak családom nevé-
ben a körülöttünk élõ embereknek, akik határtalan
szeretetükkel és segítõkészségükkel bizonyították,
ebben a világban is léteznek még ezek a fogalmak, tu-
lajdonságok, érzések. Nem volt olyan ember, aki ne
kérdezte volna, segíthet-e valamiben...Nem volt olyan
ember, aki részvétével ne hatott volna meg bennün-
ket... Az anyagiakról nem is beszélve.

A segítõ kezek a házunkból ott voltak, amikor a füg-
göny lángra kapott, amikor a gyerekekkel a körfolyo-
sóra szorultunk. Az elsõ boríték akkor érkezett, ami-
kor még fel sem ocsúdtunk és a tûzoltókat kerülgetve
jött hozzánk Geréb Zsolt, az Ostrom utcai fotósboltból. 

Segítettek bennünket ruhanemûvel, élelmiszerrel,
gondolattal, érzéssel. 

Köszönöm a Batthyány utca 48.-as számú ház la-
kóinak, hogy Tímár Gyula vezetésével segítségünkre
siettek. Köszönöm a képviselõ úrnak, hogy az önkor-
mányzat adta lehetõségeket is segített megtalálni. 

Az önkormányzat részérõl köszönetet kell, hogy
mondjak Bálint Piroskának, Ruzsák Erzsébetnek és
mindenkinek, aki megértéssel, segítséggel, korrekt,
teljes körû tájékoztatással fordult családunkhoz.

Köszönöm a kerület Iskola utcai Óvodájának és
Bölcsõdéjének, hogy nevelõik gyermekeink lelkét
napközben is a történtekkel kapcsolatban ápolják és
szeretettel gondoskodnak róluk, családunk felé türe-
lemmel vannak.

Ha valakit nem említettem név szerint, az is érezze
magát ezek között az emberek között és legyen ma-
gára büszke, hiszen sokat tett! Nem trehányságból te-
szem mindezt, hanem mert a segítõ kezek névsora
végtelen lehetne.

Köszönettel: BBrraaddáákk  KKaattaalliinn

Tisztelt Szerkesztõség!
Megdöbbenve olvasom legújabb, ezévi harmadik szá-
mukban a volt Honvéd Fõparancsnokság terveivel
kapcsolatos olvasói leveleket. Még véletlenül sem sze-
repel közöttük olyan, ami ne a régi homlokzat vissza-
állítását tartaná az egyetlen, helyes és igaz útnak a re-
konstrukció kapcsán. Szerintem, az egykor honvéd fõ-
parancsnokságnak épült tömböt (ha megváltozott a
funkciója) akkor lehet, de felesleges és okafogyott a
régi állapotába visszaállítani. A régebbi építészek na-
gyon jól tudták, hogy milyen célra milyen épületet
szokás, kell, lehet építeni. Ha eldõlt, hogy az új épüle-
tet mire fogják használni, csak akkor érdemes a külsõ
látványáról is vitatkozni. Ha elolvasnák az 1889-ben

épült párizsi Eiffel-toronnyal kapcsolatos felháboro-
dott levelek tömegét és az esztétikai megítélése körü-
li vitákat, akkor láthatnák, hogy a modern építészet
minden idõben kihívta az azt ellenzõk haragját. Ma,
többnyire mindenki csodálattal tekint erre az építé-
szeti kuriózumra. A "modernizmus"-t szitokszóként
használó olvasói levél késztetett arra, hogy felhívjam a
figyelmet, miszerint nem biztos, hogy ami modern, az
mindenki számára elviselhetetlen. Nekem a közölt
terv tetszik! Éspedig azért, mert szerintem gyönyörû-
en egészíti ki egymást benne a régi és az új, a neore-
neszánsz és a modern rész. A felsõ rész optikailag sok-
kal emberközelibb és természetbarátabb látványt
nyújt azzal, hogy nem merev kockamód metszõdik be-
le a térbe. Lehetne akár teljesen üvegbõl is, akkor ta-
lán a betonutálók is megenyhülnének. Sõt, mintha egy
magyar ember feltalálta volna az átlátszó, fényát-
eresztõ betont is. Lehet, hogy ezzel lehetne demonst-
rálni Magyarország fejlõdõképességét a rengeteg tu-
rista elõtt. A kategorikus ellenzõknek csak azt tudom
tanácsolni, hogy tessék elmenni Párizsba és megnézni
milyen fantasztikus kreativitással képesek a franciák
elegyíteni a régebbi és a modern építészetet.

RRuumm  AAttttiillaa  mûvészettörténész

Tisztelt Várnegyed Szerkesztõség!
A Dísz téri felújítási tervvel kapcsolatos összeállítá-
sukhoz csatlakozva – abban a reményben, hogy a
döntéshozók(!) végre meghallják a közvélemény és a
szakma igazi képviselõinek hangját – szabadjon né-
hány gondolatot papírra vetnem.

Ahogy egy korábbi levelemben írtam, mint a
Várnegyed lakója és az itt történõ változásokra odafi-
gyelõ polgár, több cikket is olvastam a témával kap-
csolatosan, és számos képet néztem meg a Dísz téren
felújítani tervezett épületrõl.

Egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy a vélemé-
nyek ennyire megosztottak.

Nyugdíjas lévén nap, mint nap sétálok a Várban, s
elgondolkodom, milyen épület illeszkedne erre a hely-
színre. Többször megállapítottam, hogy nem tudok el-
képzelni olyan épületet, ami jól illeszkedne a környe-
zetbe. 

Figyelembe véve a vár turista forgalmát, a XXI. szá-
zadi igényeket, az épületegyüttes bármilyen formá-
ban történõ felújítása véleményem szerint teljesen
értelmetlen és zsúfolttá tenné a Dísz teret, eltakarná a
Várszínház, a Sándor Palota, a Palota komplexum, és a
háttérben a Gellért-hegy adta csodálatos látkép
együttest. Levegõtlenné és zsúfolttá tenné ezt a cso-
dálatos teret. Számomra teljesen érthetetlen, hogy
erre egyáltalán pályázatot írhattak ki?

Megkérdõjelezem a jelenlegi romos épületmarad-

vány olyan óriási mûemléki értékét. Nem hiszem, hogy
akár építészetileg, akár volt funkcióját tekintve na-
gyobb értéket képvisel, mint a valamikori Nemzeti
Színház és számos más már régen lebontott patinás
épület. 60 éve kerülgetjük ezeket- a Vár szépségét
csak rontó világháborús romokat! 

Javaslom meggondolni a jelenlegi romok teljes le-
bontását, s ezzel a tér megnyílna mindkét irányba, a
várba sétálóknak gyönyörû látványt engedne északról
délre és fordítva. Az épület helyén kiépített parkban
szinte körpanorámában gyönyörködhetne a látogató,
pihenni vágyó. A park alá mélygarázs építését tudom
elképzelni. A nyugati oldalon – a Sándor Palotával
szemben - a romkert már feltárt és értékes területén
épülhetne fel egy a környezõ épületekkel harmonizá-
ló, a környezetbe illõ, belül modern kulturális központ,
gyönyörû kilátással a budai hegyekre és a szemben lé-
võ patinás épületekre. Az alagsorban bemutathatók
lennének a feltárt maradványok, s még esetleg egy
szállodával is bõvített egységgel (gazdaságosan) har-
monikusan lezárható lenne a tér.

Fentiekbõl gondolom érzékelhetõ, hogy a Vár épí-
tészeti egységének megóvása rendkívül fontos szá-
momra.

Az elõttem véleményt formálókkal messzemenõen
egyetértve a tervezett ,,alakzat”  minden csak nem
építészeti alkotás! Véleményem a fenti levelemet bi-
zonyos mértékben –a friss információk birtokában
módosítva – az alábbi:

1. Ha megfelelõ EU stb. keretet tudunk biztosítani,
akkor a meglévõ tervek (leporolása) alapján mint mû-
emléket állítsuk helyre az épületet eredeti ”külsõ ké-
pében”, természetesen a belsõ funkciók a mai köve-
telményeknek megfelelõen kialakíthatók.

2. Barátkozom azzal a gondolattal is – ha a pénz-
ügyi keret csak ezt engedi meg – hogy mint Drez-
dában – maradjon meg az épület egy ,,második világ-
háborús mementónak”, természetesen nem ebben a
formában, ahogy most kinéz!! Látogatható, kultúrált
formában.

3. Ha minden kötél szakad, akkor a fenti levelem-
ben vázolt elképzelés megvalósítását javasolnám.
(Egyszerûen vegyük úgy, hogy a II. világháború során
egy bombatalálattal több érte az épületet!)

- Alakítsanak ki egy „panoráma parkot” kellemes
virágos, törpe fákkal, szökõkutakkal, kávézókkal,
gyermekeknek játszóhellyel, stb. Így mind honfitársa-
ink, mind az idelátogatók élvezhetnék minden irány-
ban a méltán híres csodálatos vári látnivalókat.

Nagyon bízom benne, hogy – mindnyájunk megelé-
gedésére - csatánkat megnyerjük! S nem kell újabb 60
évet várnunk az eredményre!

Tisztelettel: TTóótthh  VVaazzuull
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Hatékonynak bizonyulnak a közlekedésbiztonsági akciók, az
ellenõrzések során elsõsorban a gyorshajtókat, a szabályta-
lanul parkolókat, illetve az ittas vezetõket igyekeznek kiszûr-
ni a forgalomból – tájékoztatta lapunkat dr. Kesztyûs Rudolf.
A kerületi kapitányság vezetõje elmondta, hogy hamarosan
megkezdõdik a jelzõlámpákba épített kamerarendszer tele-
pítése. A város több pontján már sikeresen mûködõ rend-
szerrel a piroson való áthaladást dokumentálják. A szabály-
talankodók százezer forintos bírságra számíthatnak, a ka-
merákkal várhatóan a kerület forgalmasabb csomópontjai-
ban találkozhatnak majd az autósok. 

Folytatódnak a közbiztonsági akciók is, a polgárõrséggel
közös járõrözések során a megelõzésre helyezik a hangsúlyt.
A tapasztalatok szerint a folyamatos közterületi rendõri je-
lenlét haszna különösen a gépjármûvekkel kapcsolatos bûn-
cselekmények, illetve a lakásbetörések, alkalmi lopások
visszaszorulásában figyelhetõ meg.

Csoportos lakásrablás – keresik az elkövetõket
Vélhetõen trükkös tolvajok követtek el csoportos rablást feb-
ruár 18-án a Várszoknya egyik társasházában. A három el-
követõ – két férfi és egy nõ – megfigyelte, hogy az idõs hölgy
leviszi a szemetet a kukatárolóba, majd a lakásáig követték.
Itt azonban nem a jól bevált ál-vízszerelõ mesével álltak elõ,
hanem az erõszakot választották és a nénire nyomták az aj-
tót. Bejutva a lakásba ráparancsoltak áldozatukra, hogy fe-
küdjön le az ágyra, mialatt egyikük õrizte a megrémült idõs
hölgyet, két társa összeszedte a lakásban található értéke-
ket. A sértett annyira megijedt, hogy a bûnözõk távozását
követõen még órákig nem mert felkelni, így talált rá rokona,
aki értesítette a rendõrséget. Az elkövetõk közül a nõrõl
annyit megtudtak a rendõrök, hogy 160 cm magas, vöröses-
szõke és teltkarcsú, társaihoz hasonlóan kreol bõrû.

Kirabolták a lottózót
Február 19-én egy 170 cm magas, rövid, göndör hajú, vékony
testalkatú, hátizsákot és zöld kapucnis kabátot viselõ fiatal-
ember lépett be a Fõ utcai lottózóba. A férfi azonban nem lot-
tószelvényt akart vásárolni, hanem egy fegyvernek látszó
tárggyal a bevétel átadására szólította fel az alkalmazottat. A
pénz átadását azonban nem várta meg, belemarkolt a kasz-
szában tárolt bankjegyekbe és néhány ötszáz forintossal el-
menekült a helyszínrõl. Útját a Batthyány téri kamerarend-
szer rögzítette, a felvételeket jelenleg elemzi a rendõrség.

Keresik a késelõt
Nagy erõkkel keresik a február 9-ei Fõ utcai rablótámadás
elkövetõjét. A mentálhigiénés rendelésre érkezõ áldozat ép-
pen befordult a Fõ utcai társasház kapualjába, amikor az el-
követõ mindenfajta felszólítás nélkül rátámadt, többször
megszúrta, majd áldozata táskájával elmenekült. A kerületi
nyomozók gyanúja szerint az elkövetõ jó helyismerettel ren-
delkezik, ugyanis két nappal késõbb a közeli Csónak utcában
elrejtve megtalálták a táskát és az elrabolt iratokat.  

Kék hírek

A budapesti rendõrfõkapitány pályázatot hirdet aa  rreennddõõrrii  hhii--
vvaattááss  iirráánntt  éérrddeekkllõõddõõ  rroommaa  sszzáárrmmaazzáássúú  ffiiaattaallookk  kköözzééppiisskkoollaaii
ttaannuullmmáánnyyaaiinnaakk  ttáámmooggaattáássáárraa. Pályázni az a budapesti la-
kóhellyel rendelkezõ magyar állampolgár tud, aki valamely
fõvárosi szakközépiskola vagy gimnázium második, illetve
harmadik évfolyamának hallgatója, nem kötelezték évismét-
lésre és az elõzõ évi átlageredménye legalább 3.00.

További feltétel a büntetlen elõélet, a kifogástalan életvitel
és jó hírnév valamint az egészségügyi alkalmasság.

A sikeres pályázókkal tanulmányi szerzõdést kötnek,
melynek értelmében a rendõrség megtéríti a menza étkez-
tetés költségeit, tanévenként 25 ezer forint ruházkodási, il-
letve tanszer segélyt folyósít. Ezen felül tanulmányi ered-
ménytõl függõen havi ösztöndíjat biztosít. 

A támogatásban részesülõ kötelezi magát, hogy középis-
kolai tanulmányainak utolsó évében jelentkezik valamelyik
rendészeti szakközépiskolába, vagy a Rendõrtiszti Fõiskolára
részt vesz a felvételi eljárásban, az iskola elvégzését követõ-
en pedig a támogatás idejével megegyezõ idõtartamig a
BRFK hivatásos állományában teljesít szolgálatot. 

JJeelleennttkkeezzééssii  hhaattáárriiddõõ::  mmáárrcciiuuss  2200..
További információ: Keszei Szilárd, telefon: 443-5314,

443-5300/31-386. 
**        **        **Az ORFK pályázatot hirdet aa  ffeellssõõookkttaattáássbbaann  nnaappppaallii  ttaaggoozzaa--

ttoonn  jjooggii,,  iiggaazzggaattáássii  vvaaggyy  ggaazzddaassáággttuuddoommáánnyyii  kkééppzzééssbbeenn
rréésszztt  vveevvõõ  rroommaa  sszzáárrmmaazzáássúú  ffiiaattaallookk  sszzáámmáárraa. 

Pályázatot azok nyújthatnak be, akik a felsõoktatási intéz-
mény elsõ évfolyamát sikeresen elvégezték és tanulmányi
átlaguk legalább 3.5.

További feltétel a budapesti lakóhely, a hivatásos szolgála-
ti, köztisztviselõi vagy közalkalmazotti jogviszony vállalása,
büntetlen elõélet, a pályázó és hozzátartozóinak kifogástalan
életvitele, valamint az egészségügyi alkalmasság. 

A sikeres pályázók részére a mindenkori diákhitel részará-
nyos összegét folyósítják. 

Pályázni március 20-ig a z Országos Rendõr-fõkapitány-
ság  Humánigazgatási Szolgálatnál lehet. 

Pályázati felhívás

Bírságolási kézikönyv az APEH-nál
Január vége óta újabb szolgáltatással áll az APEH az adózók rendelkezésére. A
www.apeh.hu felületen közzétett Bírságolási kézikönyv célja, hogy az adózók meg-
ismerjék az adóhatóság által a bírságok megállapítása és kiszabása során alkalma-
zott – általános, valamint az egyes cselekményeknél, mulasztásoknál irányadó – el-
veket. A kézikönyv hagyományos, nyomtatott formában nem jelenik meg, ellenben
az interneten frissül, amennyiben a jogszabályok, illetve a szankciók változnak. A
Bírságolási kézikönyv az adózás rendjérõl szóló törvény, és az abban foglalt szankci-
ók alapján készült.

Az APEH a szankcionálási gyakorlatát úgy alakítja ki, hogy az biztosítsa az eljárás át-
láthatóságát, a szubjektív elemek kizárását, valamint az egységesség országos gya-
korlatban való érvényesülését, továbbá, hogy az adózókat a jogszabályok rendelke-
zéseinek betartására ösztönözze. Adóhatósági bírság alkalmazására csak a teljesen
feltárt és kétséget kizáróan bizonyított eljárás alapján kerülhet sor. A bizonyítás az
állami adóhatóság feladata. Az adóhatóság eljárása során minden esetben köteles
az adózó javára szóló körülményeket, bizonyítékokat is feltárni, és döntése során fi-
gyelembe venni. A Bírságolási kézikönyv nem minõsül jogszabálynak.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

Apeh tájékoztató

Postaláda

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma: 06-80-204-275

www.budavar.hu

Elsõsorban idõs emberek jóhiszemûségét használta
ki egy lelkiismeretlen televízió szerelõ. A készülé-
kek értékéhez képest aránytalanul magas áron vál-
lalta a javítást, a végösszegrõl azonban csak a
munka elvégzése után tájékoztatta a megrendelõ-
ket. Számlát egyetlen esetben sem adott, a kicserélt
alkatrészt magával vitte, a megadott telefonon pe-
dig jó ideje nem érhetõ el. Hirdetését a Várnegyed
újság már törölte, de elképzelhetõ, hogy más kerüle-
ti lapokban tovább reklámozza magát. 

,,Tévéjavítás azonnal helyszínen! Villamos-
mérnök végzettséggel, garanciával! (...)” szól a
bizalomgerjesztõ, de mint utóbb kiderült, be-
ugrató hirdetés. A gyanútlan telefonáló kihív-
ja a mesterembert, aki átnézi a készüléket, vala-
mit kicserél, majd több tízezer forintot kér a ja-
vításért. Borsos kiszállási díjat számol fel, ho-
lott a telefonban errõl említést sem tesz.

Ráadásul a készülékbõl kivett alkatrészt sem
adja vissza, így utólag már azt sem lehet leellen-
õrizni, hogy valóban szükség volt-e a cserére.  

Persze számla sehol, így reklamálni vagy a ga-
ranciát érvényesíteni sem lehet, annál is in-
kább, mert a korábban megadott számon már
senki sem veszi fel a telefont.

Ilyen, és ehhez hasonló leveleket kaptunk
olvasóinktól, akik mindannyian ugyanazt a
szerelõt hívták ki. 

„A Várnegyedbõl néztem ki hónapokkal ez-
elõtt egy tévészerelõ hirdetését, amikor elrom-

lott a televízióm. A szerelõ becsapott, és szeret-
ném kérni, hogy többé ne közöljék hirdetését,
hogy más elsõ kerületi lakost már ne csaphas-
son be. Érkezése elõtt nem árulta el telefonon,
hogy mindenképpen felszámít kb. 7 ezer Ft ki-
szállási díjat” –írja egyikük a szerkesztõségünk-
nek írt levelében, majd így folytatja: „Anélkül
cserélt ki egy egész panelt a tévémben, hogy
megmondta volna, ez a javítás 45 ezer Ft-ba fog
kerülni. Ekkora költség esetén szokás megkér-
dezni, hogy vállalja-e a megrendelõ az ilyen ma-
gas javítási díjat. (…) Kérésem ellenére sem
hagyta itt az eredeti alkatrészeket, amelyeket
kivett a tévémbõl, és amelyek az én tulajdono-
mat képezik. (…) Nem akart számlát adni a
munkáról, és közölte: a 45 ezer Ft-ot õ számla
nélkül mondta. Csak akkor volt hajlandó
számlát írni, amikor azzal fenyegettem, hogy
rendõrt hívok. A  hirdetésében õ garanciát vál-
lal a javításra. Ha nem ad számlát, úgy a garan-
cia sem lehet érvényes.”

Bizony olvasónknak igaza van. Bár a szerelõi
tevékenység szabadáras, a munka várható költ-
ségérõl tájékoztatni kell a megrendelõt, aki té-
teles elõkalkulációt is kérhet. A számlára vagy
fizetési bizonylatra azért van szükség, hogy a ga-
ranciát érvényesíteni lehessen. Ennek mérté-
ke 20 ezer forintot meghaladó munka esetén
hat hónap. Jó tudni ugyanakkor, hogy egyéni
vállalkozó tételes számlaadásra nem kötelezhe-
tõ, esetében a nyugtaadás is szabályos. Még a

telefonban tájékoztatást kell adni a kiszállási
díjról, amirõl szintén számlát kell kiállítani. 

A kerületi kapitányságon a konkrét esetekkel
kapcsolatban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a
szerelõ magatartása kimerít több szabálysértési,
illetve bûncselekményi kategóriát. Egyrészt a
számlaadás elmulasztásával adóvétséget köve-
tett el, míg az elvárható tájékoztatás megtagadá-
sával megtévesztette a megrendelõket. A készü-
lék értékéhez képest aránytalanul magas javítá-
si költség utólagos felszámítása felveti a csalás
gyanúját, a kicserélt alkatrész önkényes elvitele
pedig akár lopásnak is minõsülhet. A hasonló
esetek elkerülése érdekében a szerelõvel érde-
mes elõre, telefonon tisztázni a kiszállás díját, il-
letve a várható javítási költséget. Pénztárcánk
megóvása érdekében a javítás idejére hívjuk át
szomszédunkat vagy ismerõsünket a lakásba,
hiszen ha többen vagyunk, könnyebben meg-
akadályozhatjuk a túlszámlázást, illetve a készü-
lék kérés nélküli megjavítását, ráadásul vita ese-
tén tanúnk is van a történtekre. Ha mégis úgy
érezzük, hogy a szerelõ becsapott, azonnal hív-
juk a kerületi kapitányságot, illetve jelezzük az
esetet a fogyasztóvédelmi hatóságnál. 

A rendõrségen az éjjel-nappal hívható
457-5612 telefonszámon várják a kerületben
lakók bejelentéseit, észrevételeit. A Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság irodájának címe:
1088 Budapest, József krt. 6. Telefonszámai:
459-4832, 459-4833.

Szabadáras a televízió javítása

Szerelés csillagászati árakon



IInnggaattllaann

HILL-ESTATE INGATLANIRODA 
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkeerreessüünnkk
iiggéénnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéétteellrree  ffiizzeettõõkkééppeess
üüggyyffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,  GGyyoorrss  ÜÜGGYYIINNTTÉÉ--
ZZÉÉSS..  ÜÜggyyffééllffooggaaddááss  eeggyyeezztteetteetttt  iiddõõppoonnttbbaann..  TTeell..::  221122--
22665566;;  0066--3300--99554455--779977..

KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget keresek
az I. kerületben. Telefon: 202-2505, mobil: 06-30-251-3800.°

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

II..  FFaazzeekkaass utca Mária tér sarkán 78 m2-es kertre és utcára
nézõ két szoba + hall + fél szoba erkélyes lakás tulajdonostól el-
adó. Irányár: 26 millió Ft. Tel.: 06-30-9923-136.

TTáárrssaasshháázzkkeezzeellééss, teljeskörû háttérrel kedvezõ díjtételek-
kel, 35 éves gyakorlattal. Naphegyi Bt., tel./fax: 213-6613, e-
mail: naphegyibt@chello.hu.

SSzzaabbóó Ilonka utcában 68 nm-es, 3,5 szobás, felújított la-
kás garázzsal eladó. Irányár: 38 MFt. Tel.: 06-20/3939-
689. (2)

II..  CCssaapp utcában újépítésû ház rámpás lejáratú teremgará-
zsában kocsibeállók kedvezõ áron, tulajdonostól kiadók.
Motorosoknak is. Érdeklõdni: 06-30/6450-452.

IIIIII..  kkeerrüülleett központjában, külön bejáratú irodaházban, ní-
vós, felújított irodák hosszútávra bérbeadók. Tavasz u. 5.) 06-
20/967-3922; 06-30/932-5356.

XXIIII..  kkeerrüülleettii, belsõépítész-tervezte, 28 nm-es, napos, utcai,
földszinti, elõkertes stúdiólakás alapbútorokkal 5 nm tároló-
val eladó. Park szemben, kitûnõ közlekedés, boltok közel. 13,
5 millió Ft. Tel.: 375-7126, 06-20/537-1457.

II..  kkeerr.. Krisztina krt-on Várra nézõ, 83 nm-es, 3 és fél szo-
bás, VI. emeleti polgári lakás 33,2 M Ft-ért tulajdonostól el-
adó. Tel.: 06-30/9304-843.

DDööbbrreenntteeii utcában 47 nm-es, 1,5 szobás jó állapotú,
Gellérthegyre panorámás, I. emeleti cirkofûtéses lakás eladó.
19,8 M Ft. Tel.: 06-20/3939- 689.

7788-76-120 nm-es vári öröklakások eladók. Telefon: 201-
9475; 06-70-237-9030.

EEllaaddóó öröklakást keresek a Vár területén, vagy az I., II., XII.
kerületben. Tel.: 201-9475; 06-70/237-9030.

SSzzaabbóó Ilonka utcában 54 nm-es, 2 szobás, jó állapotú lakás,
felújított szép házban eladó. Ára: 19,8 M Ft. Tel.: 06-20/393-
9689.

VVIIIIII..  kkeerr.. Rákóczi térrnél (épülõ metrónál), igényes házban,
80 nm-es utcai, II. emeleti, 3 szobás , napos, gyönyörûen fel-
újított öröklakás vadonatúj cirkófûtéssel 18 M Ft-ért eladó. (A
szomszédos garzon is eladó 5.8 M Ft-ért). Tel.: 06-20/489-
3612.

VVáárrii  önkormányzati 85 nm-es lakásomat kisebb vári ön-
kormányzatira, vagy I. kerületire cserélném értékegyeztetés-
sel. Tel.: 06-30/752-3946.

RReemmeekk lehetõség a Budai Várban! Tóth Árpád sétány felé
nyíló panorámás, 50 m2-es csendes, napfényes, 1,5 szoba
hallos, felújítandó, II. (legfelsõ) emeleti egyedi gázfûtéses
önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó vagy egy metró
közeli 1,5 - 2 szobás lakásra cserélhetõ. A lakás a tetõtér fe-
lé elviekben bõvíthetõ. Csereérték irányár: 16,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Budai Vár közelében a Logodi utcában
126 m2-es belsõ 2 szintes, 2 fürdõszobás, 2 szoba + 2 félszoba
elosztású, cirkófûtéses, 2 generációnak is kiválóan alkalmas
öröklakás eladó. Irányár: 39,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  NNaapphheeggyyeenn - a Gellérthegy utcában, a Tabán közelében -
jó állapotú, modern építésû, belsõ kertes társasházban lévõ, I.
emeleti, 48 m2-es, 1 szoba +2 félszobás, világos, egyedi gáz-
fûtéses, részben kert felé is nyíló öröklakás + 7 m-es loggiával
eladó. Irányár: 20,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn az Attila úton - a Horváth-kert közelében - jó álla-
potú épületben lévõ 64 m2-es III. emeleti, jó állapotú (új nyí-
lászárók, új fürdõszoba, új konyhabútor, festés), összkomfor-
tos, cirkófûtéses, 2 szobás, napfényes, azonnal beköltözhetõ
polgári belméretû öröklakás eladó. Irányár: 18,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

IIII..  DDuunnaa-parti részén a Kolossy-tér közelében, frissen fel-
újított, modern, gépesített, kedvezõ rezsiköltségû 37 m2-es, 1
szobás, remekül bérbeadható V. emeleti öröklakás panorá-
más kilátással a Dunára, a Margit-szigetre, azonnal beköltöz-
hetõen eladó. A lakás megközelítése tömegközlekedéssel is
kiváló, a közelben ingyenes parkolási lehetõség. Irányár: 12,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30/964-7065, e-ma-
il: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Vérmezõvel szemben az Attila úton, karbantar-
tott épületben, kertkapcsolatos és utcafront felé is nyíló 85
m2-es, 1,5 szoba hallos, felújított, összkomfortos, csendes
öröklakás. Iroda vagy rendelõ céljára is kiválóan alkalmas.
Irányár: 22,5 M Ft. Igény szerint eladó a ház földszintjén egy
felújított, 15 m2-es utcai portálos üzlethelység is. Irányár: 7,5
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203, e-ma-
il: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - a hangulatos Tóth Árpád sétány felé nyí-
ló - panorámás, duplakomfortos, cirkófûtéses, reprezentatív
belterû 138 m2-es 3 szoba + 2 félszoba + hall + étkezõs kiala-
kítású önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó. A lakás
alapterületi elosztása alapján több generáció számára is kivá-
ló. Csereirányár: 49,7 M Ft.  Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Egyetem tér közelében a Szerb utcá-
ban elegáns, liftes Bauhaus-épület II. emeletén lévõ 138 m2-
es 3 szoba + hall + személyzeti szobás, tágas, kiváló alaprajzi
elosztású, 2 erkélyes, kedvezõ rezsiköltségû, jó állapotú,
csendes öröklakás eladó. A lakás 2 külön bejárattal rendelke-
zik, így 2 generációnak is kiválóan alkalmas. Irányár: 59 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

RReemmeekk garzon a Budai Várban! Országház utcában, a
Szentháromság tér közelében - karbantartott épületben lévõ
jó állapotú, egyedi gázfûtéses, 28 m2-es I. emeleti önkormány-
zati lakás örökbérleti joga átadó. A lakás a tetõtér felé elviek-
ben bõvíthetõ. Csererányár: 10,9 M Ft.  Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Horváth-kertnél legfelsõ emeleti 153 m2-es
hangulatos, modern 1 nappali + 5 hálószobás 2 fürdõszobás,
belsõ 2 szintes 2 erkélyes, átriumos kialakítású összkomfortos
öröklakás teremgarázzsal, tárolóval eladó. Irányár: 39,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

VVéérrmmeezzõõnnééll emeleti két szoba, hall, személyzeti szobás,
dupla komfortos felújított erkélyes lakás hosszú távra bérbe
adó. Tel.: 06-20/967-3922.

TTóótthh Árpád sétányra nézõ, kb. 50 nm körüli emeleti lakást
vásárolnék. Tel.: 18 óra után, 06-30/362-8194, 355-6395.

II..  BBuuddáánn a Vérmezõvel szemben, Bauhaus-épületben lévõ,
belsõ kert felé nyíló, 59 m2-es felújított, rusztikus kialakítású,
2 szobás, amerikai konyhás, igényes tölgyfa bútorokkal be-
épített, azonnal beköltözhetõ öröklakás eladó. Irányár: 21,5
M Ft.  Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30/964-7065, e-
mail: wagnera1@chello.hu.

NNééggyysszzoobbááss Attila úti öröklakás kiadó, eladó vagy érték-
egyeztetéssel hasonló kisebbre cserélhetõ. Tel.: 06-
30/9491-618.

RReennddkkíívvüüllii  ajánlat. Attila úton egy egész emelet (három
önálló öröklakás összesen: 203 nm) egyben eladó. Tel.: 06-
30-9491-618.

SSzzoollggáállttaattááss

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  

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

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

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06-20-9344-664,
246-9021. Elmû által minõsített vállalkozás.

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

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

MMiinnõõssíítteetttt villanyszerelõ mester vállalja mérõhely-kiépítést,
gáz EPM érintésvédelmet, cserépkályha javítását. Telelefon:
06-20/530-0344, http://cserepkalyha-kandallo.webs.com.

AAddóóbbeevvaallllááss--kkéésszzííttééss  ffeebbrruuáárr  11--ttõõll,,  hhaa  vviisssszzaajjáárr  aa  bbeeffiizzee--
tteetttt  aaddóóbbóóll..  VVáállttssoonn  kköönnyyvveellõõtt!!  AAddóóttaannááccssaaddóó  tteelleeffoonn::
0066--2200//882233--00220077..  ((22))

SSzzáámmííttóóggééppéétt otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás,
rendszertelepítés. Internet beállítása. Hardveres problé-
mák megoldása. Cseregép. Telefon: 06-20-998-0798.
http://www.fmrkft.hu. (2)

KKöözzööss képviseletet, társasházkezelést vállalok korrekt,
megbízható módon. Tel.: 06-70/940-3865, e-mail: czako-
szilvia@gmail.com.

GGUUMMII--  ÉÉSS  AAUUTTÓÓSSZZEERRVVÍÍZZ,,  MMÛÛSSZZAAKKII  VVIIZZSSGGÁÁZZTTAATTÁÁSS  AA
DDÉÉLLII  PPÁÁLLYYAAUUDDVVAARR  MMÖÖGGÖÖTTTT,,  II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..

BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  0066--2200--556655--22110055..  °°

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyékénye-
zés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013 Bu-
dapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384, 06-20-
345-9963.

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

PPaarrkkeettttaaccssiisszzoolláásstt,,  llaakkkkoozzáásstt,,  jjaavvííttáásstt,,  
lleerraakkáásstt  vváállllaallookk..  BBaarraabbááss  JJeennõõ  kkiissiippaarrooss,,  
tteelleeffoonn::  334499--44889999,,  0066--7700--22880000--447799..

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, ingatlanok értékbecslé-
sét szakképesítéssel, gyakorlattal, referenciával vállaljuk.
Kerkuska2000 Kft. 06-30/977-6612.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJ ÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 

INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, 
PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTA JAVÍTÁST, 

VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, 
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30-251-3800. °

KKõõmmûûvveess--bbuurrkkoollóó munkákat teljes körû lakásfelújítást mi-
nõségi munkával, referenciákkal, rövid határidõre vállalok.
06-30/280-7257. (2)

TTáárrssaassáággookk,,  eeggyyéénnii  vváállllaallkkoozzóókk,,  ttáárrssaasshháázzaakk  kköönnyyvveellééssee,,
bbeevvaalllláássookk  kkéésszzííttééssee,,  tteelljjeesskköörrûû  üüggyyiinnttéézzéésssseell..  TTeell..::  0066--
3300//99331122--889944  vvaaggyy  337755--88773344..  °°

TTaavvaasszzii nagytakarítás, ablaktisztítás, vasalás, bevásárlás.
Sofõrszolgálat, ezermester munkák. Hétvégén és munkaszü-
neti napokon is. Hívjon bizalommal. Tel.: 06-20/595-3057.

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,  nnyyaakkii--
ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaattáássaa,,  ttaallppmmaasszz--
sszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszzoollddóó  hhaattáássssaall,,  ookk--
lleevveelleess  ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--228833--33331144..  °°

ÁÁppoolláásstt, gondozást, ebédet, lelki segítséggel, szeretõ gon-
doskodással. „Kunantikvárium”. Tel.: 06-20/9717-297.

AAddááss--vvéétteell

DDrráággaakkõõ (briliáns) aranyékszer (régi törtarany és ezüst
evõeszközök, dísztárgyak vásárlása készpénzért a legmaga-
sabb áron. Tekintse meg a Google-ban a Louis Galériát. E-
mail: lakatos@mconet.hu. Keressen fel a II. Margit krt. 51-
53-ban, Louis Galéria.

AAnnttiikkvváárriiuumm könyveket, teljes könyvtárakat, régi képesla-
pokat, vitrintárgyakat vásárol készpénzért. Tel.: 332-0243,
06-20/9220-001.

ÖÖttvveenneess-hatvanas évek bútorait és használati tárgyait
készpénzért megvásárolom. Rédai Ádám magángyûjtõ. Tel.:
06-30/207-1600.

ÁÁllllááss

SSzzeennvveeddééllyybbeetteegg Fiatalokért Alapítvány ügyvezetõt, iro-
davezetõt, irodai alkalmazottakat, munkatársakat keres. Tel.:
06/20-598-9741.   

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabá-
lyozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóthné
Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina
krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06-30-222-3016.°°

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa-, fizika-, informatika-, kémiatanítás általá-
nostól felsõfokig, középiskolai tanártól. Tel.: 06-20/946-
7553, skype: ok-tato.

TTeehheettssééggggoonnddoozzááss, korrepetálás alsó tagozatos diákok-
nak, több éves gyakorlattal. Tel.: 06/30-622-1591.

7XIV. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM, 2009. FEBRUÁR 27., PÉNTEK
E-mail: varnegyed@budavar.hu

VÁRNEGYED

A hirdetések tartalmáért 
a szerkesztõség 

nem vállal felelõsséget!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. 
Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon/fax: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek

a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@freestart.hu címen. Nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. Nyomás: Innova-Print Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.

IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

SSzzoollggáállttaattááss

EEggéésszzsséégg

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

ÁÁllllááss

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

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyyrraa  

aallkkaallmmaass  mmûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

0066--3300//665555--66555522

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyy
kkiiáállllííttáássaa  

ppáállyyáázzaattíírráásshhoozz  iiss!!

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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ZÁR, KILINCS,
LAKAT, VASALAT

11002277 BBpp..,,  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5544..          TT..::  220011--33992288
11111177  BBpp..,,  FFeehhéérrvváárrii  úútt  2244..      TT..::  446666--55665544
NNyyiittvvaa::  HH--PP::  99--1188        SSzz::  99--1144

ÚJ!
!!

SZOMBATONKÉNT
-1100%%  !!!!!!!!!!

+SZOLGÁLTATÁSAINK:

l KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-,
speciális és mágneskulcs

l ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
l EGYFORMA ZÁRLATÚ 

ÉS FÕKULCSOS RENDSZEREK
l HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi is
l ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, 

HEVEDERZÁRBETÉTEK 
CSERÉJE ä

ÚJ!!!
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