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Minden igényt kielégítõ, a legmodernebb edzõgé-
pekkel felszerelt uszodát, szaunát és kávézót, vala-
mint egy száznegyven férõhelyes mélygarázst ma-
gába foglaló wellness központ építését kezdték meg
nemrég a Czakó utcai sporttelep keleti lejtõjén. A
teljes egészében föld alá süllyesztett létesítmény
szolgáltatásait kedvezményes áron vehetik majd
igénybe a kerületi lakosok. Megújul a felszín is, a
Czakó területén az elbontott sportpályák helyén té-
len jégpályaként használható teniszpályákat és egy
szabványos méretû mûfüves focipályát építenek. 

A Budavári Önkormányzat egy eredménytelen ki-
írást követõen 2006-ban írt ki pályázatot a Czakó ut-
cai sporttelep területén létesítendõ wellness köz-
pont megépítésére. A gyõztes Oxygén Wellness cso-
port vállalta, hogy felépíti, majd az önkormányzat
tulajdonába adja az épületet, amit cserébe huszonöt
évig használhat – tájékoztatta a Várnegyedet Fabó
György.

Az építtetõ cég elnöke elmondta, hogy a képvi-
selõ-testület által jóváhagyott szerzõdés értelmé-
ben a pályázatban foglaltakon felül elvégzett beru-
házásokkal további tizenöt év használati jogot sze-
rezhetnek. 

Ezek egy részét már teljesítették, tavaly adták át a
gumiborítású futókört, míg a tervek szerint a felszín
rendezésekor az újonnan kialakított két teniszpá-
lyán felül a meglévõ mûfüves focipályát is átépítik és
szabványosítják. Szintén többletvállalás, hogy a te-
niszpályák helyén télen jégpályát alakítanak ki. A te-
niszpályákat nyáron a Czakó utcai sporttelep, a jég-
pályát a wellness központ üzemelteti.

(Folytatás a  3. oldalon)

Wellness és jégpálya a Czakón

A szolgáltatásokat kedvezményes áron vehetik majd igénybe a kerületi lakosok

Elektronikus ügyintézés a
Budavári Önkormányzatnál
A papírmentes hivatal gyakran használt, divatosnak
mondható kifejezés, azonban belátható idõn belül
nem valósítható meg teljes mértékben a közigazgatás-
ban. Az I. kerületben az utóbbi négy évben jelentõs
igazgatás-szervezési intézkedésekre és informatikai
fejlesztésekre került sor az un. elektronikus közigaz-
gatás megteremtése érdekében.

Lukács Sándor
a Márai Szalonban
Az irodalom, a muzsika és a kitûnõ borok a Márai
Szalon állandó kellékei. Szigethy Gábor vendégei közül
ezúttal Lukács Sándor Jászai Mari-díjas, érdemes mû-
vésszel beszélgettünk.

2009 perc foci megállás 
nélkül a Kosztolányibann

A hagyományok szerint az évszámnak megfelelõen
idén 2009 percig pattogott a labda a Kosztolányi De-
zsõ Általános Iskola és Gimnázium tornatermében. A
Guiness-rekordok könyvébe illõ tizenkettedik mara-
toni tanár-diák focimeccsen sztárvendégek is pályára
léptek.
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Ha hét országra talán nem is, de egy pati-
nás városrészre szóló vigadalomban egé-
szen biztosan részt vehettek mindazok,
akik csatlakoztak a Mátyás550 emlékévet
lezáró kosztümös játékhoz. A Magyar
Kultúra Alapítvány székháza egyetlen
napra reneszánsz palotává változott. A
rendezvény fõvédnökeként a bált meg-
tisztelte jelenlétével Mádl Dalma asz-
szony, a Mátyás Emlékév Védnöki Tes-
tületének elnöke. 

A délután a gyerekek örömére telt el,
míg estére a szép számban megjelent fel-
nõtt közönség többsége eleget tett a szer-
vezõk kérésének, és maga által kreált
vagy kölcsönzött korhû jelmezt öltött. A

Budavári Lakosok Szövetsége például
egyhangú elnökségi határozatban mond-
ta ki, hogy civil szerveztük csatlakozik a
kezdeményezéshez, és részt vesz a bálon.
Kreativitásban nem volt hiány, Szepes-
falvy Rihárd például egykori cserkészkö-
penyére prémgallért tûzött, barett sapká-
ját madártollal ékesítette, és lovagként je-
lent meg. Néhány hölgy egzotikus kosz-
tümöt öltött magára, és a jelentõs alka-
lomra fátylat készített.

A bál kezdetét fanfárok, jelezték, és
Zugmann Zoltán személyében elõkerült
az udvari bolond is, aki tréfás szavakkal
terelte a bálozókat a Corvin terembe.
Maga Mátyás sem emlékezett arra, hogy

valaha hölgyet alkalmazott volna hopp-
mesterként, ám ezúttal Pregitzer Fru-
zsina Jászai-díjas színmûvésznõ töltötte
be ezt a tisztet.  A ceremóniamester kitû-
nõen kiállta a próbát; irányításával a kö-
zönség a múlt és a jelen között utazha-
tott. A bál során folyamatosan felidézte a
korabeli eseményeket, majd „visszatér-
ve” a jelenbe, különbözõ mûsorszámok-
ra és programokra invitálta a jelenlévõ-
ket. A királyi pár korabeli esküvõjére így
emlékezett: „Az esküvõre az Úr 1476.
esztendejének december havának 22.
napján, vasárnap került vala sor. A pom-
pa minden eddigit felülmúlt. A királyi
pár magas trónszékeken, teljes fejedelmi
díszben foglalt helyet a Nagyboldog-
asszony templomban. Az esketést Gábor
egri püspök végezte, az ég áldását könyö-
rögvén le az oltár elõtt térdelõ egybekel-
tekre. Az egyházi szertartás után a budai

várba tartott az esküvõi menet, itt
gyûltek össze a fejedelmek, herce-
gek, grófok, püspökök, zászlós-
urak és lovagok. És itt kezdetét vet-
te a lakodalmi mulatság. Aszta-
lokon édességek, csirke, kappan,
vadsült, sült ostyából puszpángbo-
kor, amit a király és a királyné zász-
laja díszített. A karácsonyi ünne-
pek alatt lakoma lakomát követett,
ismétlõdtek a lovagjátékok, a tré-
fás mutatványok. És persze szólt a
zene…”

Ötszázharminchárom évvel a ki-
rályi frigy után – több mint tízsze-
res gyémántlakodalmukon – a je-
gyespár ismét örök hûséget eskü-
dött egymásnak. Az illúzió szinte
teljes volt, hiszen Mátyást nem
játszhatta más, mint a sztentori
hangú, babér koszorúval ékesített
Helyei László, Beatrixet pedig a
gyönyörû György Orsolya Dorisz
alakította.

(Folytatás az 5. oldalon)

A magyar kultúra napján
Január 22-én ünnepli az ország a magyar kultúra napját. Kölcsey Ferenc e
napon fejezte be a Himnuszt, amirõl 1989 óta emlékezünk meg.   

Az órákon át kitartóan zuhogó esõ ellen nem sokat tehettek a szervezõk.
Hiába szólt a hangszóróból Vivaldi Négy évszak címû versenymûvének
Tavasz tétele, a nap mégsem bújt elõ. Január 22-én délelõtt, Kölcsey
Ferenc Batthyány téri szobránál az érdeklõdõk ernyõk alatt emlékeztek
meg a magyar kultúra napjáról a Budavári Önkormányzat által szervezett
ünnepségen.

A Himnusz keletkezésének emléknapján nemzeti irodalmunk legéke-
sebb, Erkel Ferenc által megzenésített költeménye csendült fel, majd
Sediánszky János alpolgármester köszöntötte a jelenlévõket. Emlé-
keztetett arra, hogy a vers eredeti, kézírásos példányát a nemzeti könyvtár
õrzi. - A Himnusz a magyar alkotóerõ bizonyítéka – hangsúlyozta, majd
hozzátette, hogy a költõ hazaszeretete, elkötelezettsége minden mûvében,
így a Himnusz után tíz esztendõvel, 1833-ban keletkezett Emléklapra cí-
mû epigrammában is megjelenik: „Négy szócskát üzenek, vésd jól kebe-
ledbe, s fiadnak/Hagyd örökûl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN
ELÕTT”. Kölcsey a hazaszeretet mellett az összefogás fontosságára intette
unokaöccsét a Parainesis címû mûvében is: „Egyedül a legnagyobb erõ
sem tehet mindent, mondhatnám, nem tehet sokat: egyesített erõknek
pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges. Mit ér egy csepp víz? De
milliomonként egyesült cseppek megdöbbentõ erõt fejtenek ki.” Az idé-
zet felolvasása után Sediánszky János arra kérte a megjelenteket, hogy szív-
leljék meg Kölcsey szavait. (Folytatás a  3. oldalon)

Bállal búcsúztatták az emlékévet

Vigadalom Mátyás udvarában

A Budavári Önkormányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és Sediánszky János
alpolgármester helyezte el az emlékezés virágait a Kölcsey szobornál

„Szóljon a mai este az élet örömeirõl, a zenérõl és a táncról, a szerelemrõl és a család-
ról!” – kiáltotta a hoppmester, és Budavár bálozói nem is kérették magukat. Január
17-én pompával, finom ételekkel, kellemes muzsikával és bajvívással köszöntötték
Mátyás királyt és ifjú feleségét, a nápolyi Beatrixet.

A bálozó közönség korhû jelmezben köszöntötte a királyi párt
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Elektronikus ügyintézés a Budavári Önkormányzatnál

Célunk az ügyfelek számára lehetõvé tenni, hogy a papír alapú ügy-
intézés mellett az elektronikus út is választható legyen számukra az
ügyek indításánál. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a hiva-
tali ügyintézés feltételei jelentõsen javuljanak az informatikai
rendszerek alkalmazása következtében, s kimutathatóan csökken-
jen az un. „élõ munka” iránti igény és a papírfelhasználás mértéke. 
A kérelmek elektronikus úton történõ hivatali ügyintézésének cél-
ja:  az ügyfelekkel való, minél szorosabb kapcsolattartás, az I. kerü-
letben lakók rugalmas, gyors kiszolgálása. 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testü-
letének informatikai stratégiája, valamint az elektronikus ügyinté-
zésrõl és az elektronikus úton nem intézhetõ hatósági ügyek köré-
nek meghatározásáról szóló 25/2005. (X. 28.) Kt. rendelet alapján
kezdõdött meg a modern közigazgatás követelményeinek megfele-
lõ, elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése. A rendelet
végrehajtása során a Polgármesteri Hivatalban jelentõs változás kö-
vetkezett be mind a hivatali munkamódszerekben, mind az infor-
matika alkalmazási területén.      

Az elektronikus ügyintézés bevezetése a Képviselõ-testület, majd
a bizottságok tevékenységét érintette elõször. A testületek tagjai a
munkájukhoz szükséges döntés-tervezeteket elektronikus úton
kapják meg a fénymásolt papír anyagok helyett. Kimutatásaink
szerint éves szinten több tízezer forintot sikerül ilyen módon meg-
takarítani.

A hivatali munka számos területén informatikai támogatás se-
gíti az ügyintézést, pl. az elektronikus ügyviteli rendszer figyeli és
számítja az ügyintézési határidõt, tartalmazza a szükséges forma-
nyomtatványokat, az ügyintézõi munkát támogató egyéb megoldá-
sokat. A döntésekhez szükséges nyilvántartásokat szintén számító-
gépes adatbázisok segítésével állítjuk elõ. A Budavári Önkormány-
zat engedélyt kapott az Elektronikus Kormányzati Központ által
üzemeltetett Ügyfélkapuhoz való csatlakozásra, amely sikeresen
megvalósult, az informatikai rendszerek közötti összeköttetés lét-
rejött. Az Ügyfélkapuhoz való csatlakozás további feltétele: a
84/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet, mely elõírja a kormányzati ge-
rinchálózathoz kapcsolódó informatikai rendszerek biztonsági kö-
vetelményeit, amit szintén teljesítettünk.    

Az elektronikus ügyintézés kialakításához a Hivatalban intézett
ügykörök közül több, mint hatvan esetében elkészítettük az ügyin-
tézés folyamatát leíró ügymenet-modellt és folyamat-ábrát. Az
elektronikus ügyintézés kezdeményezése esetén fel kell készülni ar-
ra, hogy papír alapú irat is keletkezik az ügyben, ehhez szükséges az
iratkezelõ és ügyviteli rendszer további fejlesztése is. A hatósági
döntések elektronikus változata csak minõsített elektronikus alá-
írással és idõbélyegzõvel ellátva minõsül hitelesnek, ezért sor ke-
rült az elektronikus aláírás feltételeinek megteremtésére. Az infor-
matikai alkalmazások bizonyos informatikai ismeretek birtoká-
ban mûködtethetõk, ezért belsõ és külsõ képzésekre került sor a
köztisztviselõk, ügykezelõk körében.

Napjainkra – a fejlesztések nyomán -  a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál a következõ
ügykörökben lehetséges elektronikus ügyintézést kezdeményezni
és folytatni (a beadvány benyújtásától a döntés közléséig):

s Honnan érhetjük el az elektronikus ügyintézést?

Az elektronikus ügyintézést kezdeményezõ ûrlapokat a
http://www.budavar.hu oldalon az e-ügyintézés ikonra kattintva
érhetjük el, regisztráció után a Virtuális Városháza/E-Ügyinté-
zés/ rovaton belül. A regisztrációt a kulcsos lakatra kattintva kez-
deményezhetik ügyfeleink.

A http://www.budavar.hu portálon az elektronikus ügyinté-
zést kezelõ alkalmazás a jobb oldalon található e-ügyintézés me-
nüpont alatt érhetõ el.

Az elektronikus ügyintézés jelenleg a Microsoft Internet Ex-
plorer böngészõjével lehetséges. Más szintén széles körben hasz-
nált böngészõkhöz történõ optimalizálás a következõ idõszakban
valósul meg!

A regisztráció menetérõl segédanyagot a Virtuális Városhá-
za/E-Ügyintézés/Tájékoztató menüpont alatt találhatnak az ér-
deklõdõk.

Az ûrlapok ügyfélkapus regisztráció birtokában vagy e-aláírás
esetén érhetõk el, és alkalmazhatók. A hatósági típusú ügyekben
elektronikus aláírással ellátott, hiteles kiadmányként kézbesíti a
határozatot, végzést az informatikai rendszer. 

s Mely ügykörökben indítható elektronikus ügyintézés?

l 1. A parkolási behajtási-várakozási hozzájárulás 
e-ügyintézése 

A gépjármû parkolási behajtási-várakozási hozzájárulás ügyinté-
zése a Fõvárosi Közgyûlés 19/2005. (IV.22.) Fõv. Kgy. rendelet, va-
lamint a Budapest I. került Budavári Önkormányzat 30/2005.
(XII.20.) Kt. rendelete alapján történik. A rendeletek az Önkor-
mányzat honlapján (www.budavar.hu/ Hasznos Informáci-
ók/Rendeletek) megtekinthetõek. A hozzájárulás illetékmentes,
azonban az eljárásnak költsége van az ingyenes hozzájárulások ese-
tében is. A díjtételeket és költségeket a fent megjelölt rendeletek
tartalmazzák. 
A hozzájárulási kérelmek lehetnek:

a) Kerületi (várakozási övezet):
- lakossági várakozási hozzájárulás
- egészségügyi várakozási hozzájárulás
- gazdálkodói várakozási hozzájárulás
b) Vári (védett övezet):
- lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás,
- gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás,
- egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás, kérelem, 
- az eljárási költség 1500,- forint.
Lehetõség nyílik banki átutalással megfizetni a jogszabály

szerinti hozzájárulás díját és az 1500,- Ft eljárási költséget.
Amennyiben az ügyfél ezt a fizetési módot választja, a közle-
mény rovatban fel kell tüntetnie a nevét és elektronikus
ügyének elindulását visszaigazoló, e-mailben megadott re-
gisztrációs számát. 

Az ügyintézést az Igazgatási Iroda ügyintézõje folytatja le, a
papír alapú ügyintézésre vonatkozó folyamat szerint. Meg-
vizsgálja a beadványban foglaltakat, ellenõrzi a személyes ok-
mányokat, és dönt az engedély kiadásáról, amit rögzít a par-
kolási programban. 

Ha az engedély nem adható ki, akkor az ügyintézõ elutasító ha-
tározatot készít elõ kiadmányozásra.
l 2. A közérdekû beadvány, panasz

A közérdekû kérelem, javaslat, bejelentés, továbbá az önkor-
mányzat mûködésére, a Hivatal tevékenységére, döntésére, eljárá-
sára, mulasztására, dolgozójának tevékenységére stb. vonatkozó
panasz bejelentésére szolgál az elektronikus ûrlap.

A beadvány digitális aláírás nélkül benyújtható, azonban az ügy-
félnek az elektronikus ügyintézés bonyolításához az önkormányza-
ti honlapon, a Virtuális Városházán regisztrálnia kell magát. A re-
gisztráció a menürendszer fölött található „lakat és kulcs” ikonra
kattintva kezdeményezhetõ. A regisztráció során a jelszavát és a fel-
használói nevét szükséges megadnia a belépéshez. Javasoljuk, je-
gyezze meg mind a jelszót, mind a felhasználói nevet annak érde-
kében, hogy a következõ alkalommal már mint regisztrált felhasz-
náló léphessen be a rendszerbe. 

A közérdekû bejelentés, javaslat telefonon (zöld telefonszámon
üzenetrögzítõre mondott),  hangüzenet formában is megtehetõ. A
bejelentés alapján történõ ügyintézés ez esetben is elektronikus
úton, papír nélkül folytatódik a Hivatalban.  Az intézkedésrõl tele-
fonon egy napon belül tájékoztatjuk a bejelentõt. Nem szükséges
elektronikus aláírás a bejelentõ részérõl, illeték- és díjfizetési köte-
lezettség nincs.

Amennyiben az érdemi ügyintézés 30 napnál hosszabb idõt
vesz igénybe, a bejelentõt a bejelentéstõl számított 15 napon be-
lül tájékoztatni kell az elintézés várható idõpontjának egyidejû
közlésével. A tájékoztatás megtörténtét az ûrlapon rögzíteni kell.

Amennyiben a tájékoztatás telefonon nem adható meg
a tett intézkedésekrõl, és írásbeli válaszra van szükség,
polgármesteri, vagy jegyzõi  kiadmányozással, elektro-
nikus úton történik a válasz továbbítása.

A telefon, a mobiltelefon, a telefax szintén fontos, kü-
lönösen a mobiltelefon napjainkban igen elterjedt tájé-
koztató eszközzé vált. A Budavári Önkormányzat vezeté-
se számára fontos, hogy az I. kerület területén észlelt hi-
bák, hiányosságok mielõbb az intézkedésre jogosultak
tudomására jussanak, ezért lehetõvé tettük az SMS-ek és
MMS-ek fogadását. A Polgármesteri Hivatal SMS-ben és
MMS-ben is várja a kerületben észlelt hibákat, közérde-
kû problémákat jelzõ üzeneteket a következõ telefonszá-
mon: 06-20-489-66-47. A rövid üzenet (SMS) lehetõsé-
gét felhasználva igyekszünk gyors visszajelzést is adni a
bejelentõnek a szöveges-  vagy képüzenet nyomán tett in-
tézkedésünkrõl. 

A Polgármesteri Hivatalban a közérdekû témában be-
érkezõ SMS-ek, MMS-ek nyomán teljes körû elektroni-
kus ügyintézés történik - a beadványnak minõsülõ fotó
és szöveges üzenet  beérkezésétõl a válasz közléségig, va-
gyis a válasz SMS elküldéséig. 

Az MMS-hez feltétlenül csatolni kell szöveg üzenetet is,
az Üzenet mezõben, a kép-információ megerõsítése, azo-
nosíthatósága érdekében. 

A beérkezõ MMS, illetve SMS küldõjét - egy napon be-
lül - SMS-ben tájékoztatjuk a képüzenet befogadásáról, a hivatal ré-
szérõl szükséges intézkedésrõl. A beküldõt arról is tájékoztatjuk,
hogy amennyiben az intézkedésünkrõl bõvebben szeretne értesülni,
adja meg a postai levelezési címét, vagy e-mail címét. Az intézkedé-
sünk eredményérõl tizenöt-napon belül megadjuk a tájékoztatást.
l 3. A telekadó bevallás, építményadó bevallás, 
és a gépjármûadó adatváltozás bejelentése elektronikus úton
A bejelentés az elektronikus ûrlap kitöltésével történhet. Az ûrlap
egyben lehetõséget ad arra is, hogy – amennyiben a méltányosság
gyakorlásához elõírt feltételek fennállnak – egyben méltányosság
megállapítása iránti kérelemnek is minõsüljön az elektronikus be-
advány. 
l 4. A graffiti bejelentés elektronikus úton történõ 
ügyintézésérõl

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat folyamatosan tö-
rekszik arra, hogy a kerület rendezett és tiszta legyen, ezért határo-
zottan fellép a graffiti-jelenség ellen. A graffiti-mentesítési prog-
ram megvalósítását elektronikus ügyintézés támogatja.

Az Önkormányzat célja az, hogy az I. kerületben egyetlen graffi-
ti se legyen sem a házfalakon, sem a közterületeken. Ezen cél eléré-
se kiemelkedõen fontos a kerület lakossága érdekében, így javítva
komfortérzetüket, továbbá az évente itt megforduló turistaforga-
lom miatt sem hanyagolható el a falfirkák megszüntetése.   
Annak érdekében, hogy a graffiti mentesítés minél szélesebb kör-
ben és minél hatékonyabban, gyorsabban történhessen meg, a
Budavári Önkormányzat megteremtette a feltételeket ahhoz, hogy
ügyfelei, továbbá a graffiti-szennyezõdést észlelõk – elsõsorban a
társasházak képviselõi - elektronikus úton is bejelenthessék a falfir-
ka környezetszennyezést. 

A bejelentés és annak nyomán a szükséges ügyintézés elektroni-
kus úton történhet – a követkjezõk szerint:

A falfirkák megjelenését on-line, a megfelelõ elektronikus ûrla-
pon lehet bejelenteni a Polgármesteri Hivatalhoz. Ezt követõen –
ugyancsak elektronikus kapcsolat-felvétel történik az Önkor-
mányzat által kijelölt graffiti-eltávolító céggel, - a szennyezõdés eltá-
volítására.

A graffiti eltávolítását követõen a Hivatal munkatársa ellenõrzi a
munka elvégzését. 

Javasoljuk a bejelentõ ûrlap alkalmazását, mert fontosnak tart-
juk, hogy a megjelenésük után mielõbb sor kerüljön a graffitik el-
távolítására.
l 5. A közterület-használati engedély kérelem elektronikus 
úton történõ benyújtása és ügyintézése

A közterület-használati(foglalási) engedély kérelmek elektroni-
kus úton történõ ügyintézésére a közterület-használatról szóló he-
lyi rendelet ad felhatalmazást, a következõk szerint. Elektronikus
ügyintézés kezdeményezhetõ és folytatható:

a) Egyedi ügyek: 
1. hirdetõ-berendezés és reklámhordozó elhelyezése normál
2. hirdetõ-berendezés és reklámhordozó elhelyezése megvilágított
3. óriásplakát, hirdetõoszlop, köztéri óra reklámmal 
4. reklámzászló
5. megállító tábla 
6. alkalmi árusítás 
7. árubemutatás
8. árubemutatás árusítással egybekötve
9. építési munkával kapcsolatos – építési engedélyhez nem kötött –

létesítmények valamint építõanyag és törmelék elhelyezéséhez
10. építési konténer elhelyezése
11. vendéglátó terasz elõszezonban (január 1-tõl április 30-ig) és utó-

szezonban (október 1-tõl december 31-ig) 
b) Pályázat elbírálása alapján: 

12. árusításra szolgáló ideiglenes asztal, állvány, gurulókocsi, 
hûtõpult
13. portrérajzolás
14. fenyõfa árusítás
15. közterület egyéb turisztikai célra történõ hasznosítása (távcsõ,

fiáker állomás)
Mivel a közterülethasználat illetékköteles, és az egyidejû elektro-

nikus illetékfizetés még nem lehetséges, az illetékfizetés csekken,
postai befizetéssel vagy illetékbélyegben teljesíthetõ. 

Céges közterület használati kérelem esetén, a kérelmezõnek iga-
zolnia kell, hogy cég képviseletére jogosult. 
l 6. A mûködési engedély, telepengedély iránti eljárás kezdemé-
nyezése és ügyintézése, elektronikus úton

Ezekben a hatósági eljárásokban az ügyfél (vagy képviselõje) sze-
mélyes megjelenése nem mellõzhetõ, s illetékfizetési kötelezettség
is kapcsolódik. Az eljárás bonyolultsága ellenére az elektronikus út
gyorsítja az ügyintézést. Pl. amennyiben hiánypótlásra van szük-
ség, az e-ügyintézés biztosítja a gyors értesítést.
l 7. Az anyakönyvi kivonat kérelmezések elektronikus úton

Az anyakönyvi kivonat igénylés a rendszerben az anyakönyvveze-
tõkhöz érkezik. A különbözõ kivonatok között illetékkötelesek és
illetékmentesek is vannak, a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ-
en. Az illeték igazolt befizetése után a kivonat átvehetõ vagy postai
úton kézbesíthetõ.
l 8. A hagyatéki eljárás kezdeményezése – 300 ezer Ft alatti ér-
tékû hagyaték esetén – elektronikus úton is történhet. A kapcso-
latfelvétel a hivatal munkatársával ilyen módon gyorsan megtör-
ténhet. Az eljárásban döntéshozatalra nem kerül sor.
l 9. Az építési eljárás felfüggesztésének engedélyezése, építke-
zés megkezdésének bejelentése, értesítés elektronikus úton – épí-
tési ügyekben

Eljárás felfüggesztése elektronikus úton - a közigazgatási hatósá-
gi eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) 32.§(3) bekezdése alapján az ügyfél kérelmére törté-
nik – az építésügyi hatósági eljárások esetén. 

(Folytatás a következõ oldalon)

A papírmentes hivatal gyakran használt, divatosnak mondható kifejezés, azonban belátható idõn belül nem valósítható meg teljes mérték-
ben a közigazgatásban. Az I. kerületben az utóbbi négy évben jelentõs igazgatás-szervezési intézkedésekre és informatikai fejlesztésekre ke-
rült sor az un. elektronikus közigazgatás megteremtése érdekében.

e-ügyintézés »



Nagyon sok lakó jelezte panaszát, felháborodását amiatt, hogy az
utóbbi idõben a Toldy Ferenc utca páratlan oldalán parkoló jár-
mûveket szinte minden nap megbüntették, szabálytalan parkolás
címen. A bírságot a Fõvárosi Közterület-felügyelet szabta ki. A
polgármesteri hivatal már kezdeményezte a járdán történõ parko-
lási lehetõség kialakítását. 

Az utóbbi hetekben számtalan panasz érkezett a lakóktól, hogy a
Toldy Ferenc utca páratlan oldalán parkoló jármûvekre szinte
minden nap helyszíni bírságot ró ki a Fõvárosi Közterület-felügye-
let. A panaszosok elmondták, hogy a parkolás 15 éve így történik
az utcában, hiszen nagyon kevés a parkolóhely. Ezért az autósok a
kétsávos utca mindkét oldalán parkolnak, vigyázva arra, hogy a
gyalogos közlekedés számára is maradjon elegendõ hely. Az itt
élõk, az autósok ezt a forgalmi rendet elfogadták, ezzel kapcsolat-
ban probléma soha nem merült fel.

Szerkesztõségünk utánajárt a panaszoknak. Megkérdeztük a
Polgármesteri Hivatalt, mit tud tenni a Toldy Ferenc utcai parko-
lás ügyében. Mint megtudtuk, a Budavári Önkormányzat értetle-
nül áll azelõtt, hogy a Fõvárosi Közterület-felügyelet most szinte
nap mint nap megbírságolja az autósokat, holott eddig ez a parko-
lási rend nem okozott gondot. Amint a Polgármesteri Hivatal tu-
domást szerezett a bírságolásról, azonnal kezdeményezte a Fõ-

városi Közterület-fenntartónál és Fõvárosi Közterület-felügyelet-
nél a büntetések felfüggesztését, amíg a forgalmi helyzet rendezés-
re nem kerül. Emellett a kerület a forgalmi helyzet mielõbbi meg-
oldását is kérte a fõvárostól: a jelenlegi forgalmi rend fenntartása
mellett, megfelelõ jelzõtáblák kihelyezésével lehetõség lenne a jár-
dán történõ parkolásra. 

Janocsek Ferenc, a Fõvárosi Közterület-felügyelet szóvivõje la-
punknak elmondta, hogy amíg a forgalmi rend nem változik, a
felügyelet továbbra is helyszíni bírságot szab ki. Mint mondta, a
felügyeletnek, mint jogkövetõ szervnek, a hatályos szabályok sze-
rint kell eljárnia a területen közlekedõ jármûvek és a gyalogosok
védelme érdekében. A KRESZ csak abban az esetben teszi lehetõ-
vé a járdán való parkolást, ha azt jelzõtábla vagy útburkolati jel
megengedi, a jármû a járda szélességének legfeljebb a felét foglal-
ja el, a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter sza-
badon marad, és a jármû tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem ha-
ladja meg.

Arra a kérdésre, hogy eddig miért nem voltak következetesen
„jogkövetõk”, illetve, hogy miért nem figyelmeztették a lakókat,
mielõtt bírságolni kezdtek, csak találgathatjuk a választ. 

A Polgármesteri Hivatal az autósok türelmét kéri, amíg a forgal-
mi helyzet rendezésérõl a fõváros nem intézkedik.   

Az ügy további fejleményeire késõbb még visszatérünk.  
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A  pedagógus díszoklevelek
adományozásának feltételei
A kerületünkben élõ nyugdíjas pedagógusok leg-
késõbb 2009. március 10-ig nyújthatják be a pe-
dagógus díszoklevelek (arany-, gyémánt-, vas-
és rubindiploma) iránti, 2009. évre szóló kérel-
müket.

A kérelmeket az I. kerületi Polgármesteri Hi-
vatal Jegyzõi Titkársága (Közoktatási, Mûvelõdési
és Sport Referatúra) fogadja, de benyújtható a
végzettséget adó fõiskolákhoz, egyetemekhez
vagy azok jogutód intézményeihez. Hivatalunk el-
érhetõsége: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. II.
emelet 204.

AA  ppeeddaaggóógguuss  ddiipplloommaa  aaddoommáánnyyoozzáássáánnaakk  ffeell--
ttéétteelleeii::

Aranydiploma igényléséhez szükséges okmá-
nyok:

- az 50 évvel ezelõtt szerzett oklevél fénymá-
solata

- díszoklevél iránti kérelem a fõiskola fõigaz-
gatójához

- rövid szakmai önéletrajz
- a munkakönyv 9-12. oldalainak fénymásola-

ta vagy munkahelyi igazolás az ott eltöltött évek-
rõl (melynek minimum 30 évnek kell lennie)

Gyémánt-, vas- és  rubindiploma igényléséhez
szükséges okmányok:

- az elõzõ adományozott (arany-, gyémánt-,
vas) oklevél fénymásolata

- rövid szakmai önéletrajz
- díszoklevél iránti kérelem a fõiskola fõigaz-

gatójához.
A díszoklevél iránti kérelem beadásához szük-

séges egy adatlap kitöltése, amelyen fel kell tün-
tetni az adóazonosító jelet és a társadalombizto-
sítási azonosító jelet (TAJ szám).

Érdeklõdés és felvilágosítás: Koppányi Csabá-
né, telefon: 458-3058.

Nyílt nap a Nevelési Tanácsadóban
Az I. kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai
Intézet február 10-én, a Logodi utca 80. szám

alatt rendezi Nyílt nap-ját, amelyre szeretettel
várják a  kerületben dolgozó óvónõket, pedagó-
gusokat, gyermekvédelemmel foglalkozó szak-
embereket, orvosokat, védõnõket, és a téma
iránt érdeklõdõ szakembereket. A 9 és 15 óra kö-
zött megrendezendõ programban a gyermek-
pszichológiával és fejlesztõ pedagógiával kapcso-
latos szakmai elõadások és workshopok váltják
egymást. Dr. Bárdos Katalin a szakvélemények
ellenõrzésének tapasztalatairól tart elõadást,
majd Pece Gizella és Vajda Zsuzsánna: A fejlesztõ
pedagógiai munkacsoportot mutatja be. Az isko-
laérettségi vizsgálatokról, a pszichoterápia  gya-
korlati kérdéseirõl és egyéb témakörökrõl works-
hop keretében konzultálnak a szakemberek. A
részletes programról a nevtan@budavarnev-
tan.t-online.hu e-mail címen kérhetõ információ. 

Ingyenes gallyaprítás
A Budavári Önkormányzat a tavaszi vegetációs
idõszakban (február 20 - március 31. között) kí-
sérleti jelleggel ingyenes gallyaprítási akciót hir-
det a kerületi lakosok számára. Az ingatlan terü-
letén keletkezõ 15 cm körátmérõt meg nem ha-
ladó gallyakat - amennyiben a lakók elõre egyez-
tetett idõpontban a közterületre kihelyezik - in-
gyenesen ledaráltatjuk és elszállíttatjuk. Felme-
rülõ igény esetén a gyommentesítés érdekében
az összevágott gally elteríthetõ például a cserje-
felületek alatti területekre. Ebben az esetben a ki-
vitelezõ a felaprított gally mennyiséget átadja a
kérelmezõ lakó részére.

Az akcióra jelentkezni lehet korlátozott lét-
számban a Budavári Önkormányzat Beruházási
Irodáján a 458-3073 telefonszámon. 

Budavári Önkormányzat Beruházási Iroda

Cukor klub
Tájékoztatom kedves betegeinket és a cukorbe-
tegségek, valamint a betegséggel kapcsolatos té-
ma iránt érdeklõdõket, hogy az Egészségügyi
Szolgálat Maros u. 16/b. sz. alatti Szakorvosi
Rendelõintézetének alagsori tanácstermében

2009.február 19-én, 14 órai kezdettel Cukor klub
keretében elõadást tart intézetünk diabetológus
szakorvosa dr. Krivanek László. Az elõadást a té-
mával kapcsolatos kötetlen beszélgetés követi. 
Cukor klub a jövõben is rendszeresen lesz, min-
den hónap harmadik csütörtökén 14 órától, szin-
tén a Maros utcai rendelõben. Minden kedves ér-
deklõdõt szeretettel várunk.

dr. Bodroghelyi László fõigazgató-fõorvos

Emlékezés az áldozatokra
A Budavári Mûvelõdési Ház szeretettel meghívja
a kerület lakóit 2009. február 13-án 10.00 órára
a Mária Magdolna-toronyhoz (Kapisztrán tér 6.),
hogy közösen emlékezzünk meg Budapest ostro-
mának áldozatiról. 

Ünnepi köszöntõt mond: Sediánszky János al-
polgármester. Közremûködnek a Boldog Batt-
hyány-Strattmann László Idõsek Akadémia Irka
Körének tagjai.

Civil áldozatokra emlékeznek
Immár 63 éve, hogy a magyar fõváros területén
elült a harci zaj. Katonák, civilek ezrei, tízezrei
váltak az öldöklés áldozataivá. Öt éve, civil kez-
deményezésre, a Nemzeti Kegyeleti Bizottság
minden évben a harcok elülte napján a Farkasréti
temetõben megemlékezik az ártatlan civilekrõl.
Az emlékezésre a két felrobbant budai ház - a
Régent, és a Vitéz utca Fõ utca sarkán lévõ épü-
let - romjai alatt életüket vesztõ áldozatok sírjá-
nál kerül sor. A tiszteletadás pártpolitika-men-
tes. A Farkasréti temetõben történõ fõhajtás
nemcsak az ott nyugvó civileknek szólhat, ha-
nem azokra is emlékezhetünk, akik a nagy világ-
égés során valahol jeltelen, vagy éppen megjelölt
sírban nyugodnak. A szervezõk, tisztelettel vár-
ják azok megjelenését, akik pergõ életükbõl né-
hány percet szánnak az áldozatok tiszteletére,
akik úgy érzik, tartoznak ezzel elõdeinknek.
Helyszín: Farkasréti temetõ (megközelítés:
Moszkva térrõl 56 villamos. Belvárosból 8-as
busz. Idõpont: 2009. február 13-a, 10 óra. 

Tájékoztatók

(Folytatás az 1. oldalról)

Az önkormányzattal megkötött
szerzõdés értelmében a kerületi
polgárok kedvezményesen vehetik
igénybe a wellness központ szolgál-
tatásait, a kerületi iskolák pedig
meghatározott idõben ingyen hasz-
nálhatják a tanuszodát. A mintegy
4300 m2 összterületû létesítmény-
ben aerobic és spinning terem, va-
lamint a legmodernebb kardiogé-
pek várják majd a sportolni vágyó-
kat. Gondoltak a kisgyermekes csa-
ládokra is, számukra gyermekmeg-
õrzõt alakítanak ki, míg az állandó
orvosi felügyeletrõl három orvosi
rendelõ gondoskodik. A húszmé-
teres medence mellett alakítják ki a
szaunát, a kényelmi szolgáltatáso-
kat fodrászat, kozmetika, szolári-
um és az épület tetején kialakított
üvegfalú kávézó teszi teljessé. Az
épület tervezésekor figyelembe vet-
ték a környék adottságait, a földmunkák so-
rán kivágott kéttucatnyi fa helyett nyolcvan
fiatal csemetét ültetnek. A bejárat elhelyezé-
sének köszönhetõen a wellness központ for-
galma nem érinti a sporttelep mûködését, a
mélygarázsba érkezõ autók pedig elkerülik
a Naphegy lakóövezetét.

A magyar tulajdonú vállalkozás kellõ ta-
pasztalatokkal rendelkezik a sportcélú beru-
házások területén, ami garanciát jelent a
Czakó utcai wellness sikerére. 

2005 végén a Fáy utcában nyitottak egy
2600 m2-es fitness-wellness központot, ahol
többek között ötven kardiogép, tornater-

mek, pezsgõfürdõs medence és szauna várja
a vendégeket. Tavaly az Árpád úton ennél is
nagyobb, összesen 7000 m2-es sportközpon-
tot adtak át. Itt már a wellness és fitness szol-
gáltatások mellett egy tizenegy rendelõs or-
vosi részleget is kiépítettek. 
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(Folytatás az elõzõ oldalról)
Az eljárás felfüggesztését indokolt esetben egy alkalommal az ügy-
fél is kérheti. Az eljárás felfüggesztésérõl a hatóság végzéssel dönt.
A kézbesítése is elektronikus úton, az informatikai rendszer segí-
tésével történik.

Az építkezés megkezdésének bejelentése, valamint az ügyfél érte-
sítése az e-ûrlap kitöltésével, elektronikus úton is történhet.

Ezekben az esetekben a papíralapon indított és lefolytatott épí-
tésügyi hatósági eljárás közbensõ eljárási cselekményének intézé-
sét az ügyfél elektronikusan is kérelmezheti. Az ügyben keletkezõ
többi irat papír alapú.
l 10. A kölcsönigazolás kérelem -  jegyzõi igazolás kiadásához a
Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépítési kedvezmény és
/vagy kiegészítõ kamattámogatás igénybevételéhez, a lakáscélú tá-
mogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet szerint -
elektronikus úton is benyújtható. Az igazolás kiadásához szüksé-
ges kérelem az e-ûrlapon is benyújtható a jegyzõhöz. Az ügyintézés
az Igazgatási Irodán történik.

Amennyiben szükséges, az ügy felelõs ügyintézõje hiánypótlásra
felszólító intézkedést készít elõ, s a szükséges iratok csatolására szó-
lítja fel a kérelmezõt.

Az illetékfizetés kötelezettség teljesítése – további intézkedésig -
hagyományos úton történik.                         

Az ügyintézés során úgy kell eljárni, hogy az igazolást a kérelme-
zõ törvényes határidõn belül (a kérelem beérkezésétõl számított 15
napon belül) megkaphassa.

Az elektronikus ügyintézés a KJLI-in Kedvezményes lakásvásár-
lási kölcsönhöz jegyzõi igazolás kérelem jelzetû ûrlap – kitöltésével
indítható.

A felsorolt – elektronikus úton is kezdeményezhetõ - ügyek kö-
zül a panaszok, közérdekû bejelentések, kérelmek és javaslatok, a
graffiti-mentesítés, továbbá a parkolási ügyek kivételével a hatósá-
gi ügyekben a beadványt (a kitöltött ûrlapot) elektronikus aláírás-
sal el kell látni, de – az I. kerületben - már csak néhány napig! 

Az Önkormányzat ugyanis csatlakozott az Ügyfélkapuhoz,
amely elérhetõ a www.magyarorszag.hu portálon. Célja a
Hivatalok számára biztosított ügyfélkapus viszontazonosítás, ami
helyettesíti az elektronikus aláírást.

s Az Ügyfélkapu:

Az ügyfélkapu olyan szolgáltatás, amelynek segítségével az ügyfél,
biztonságosan kapcsolatba léphet elektronikus közigazgatási ügyin-
tézést nyújtó intézményekkel. Az ügyfélkapu használatának feltéte-
le a regisztráció. 

l Regisztráció az Ügyfélkapun:
1. Az okmányirodán - személyes megjelenéssel és okmányazono-

sítással lehet regisztrációt kérni. A szükséges személyazonosító ok-
mányok egyszeri bemutatását követõen elkészül az ügyfélkapus re-
gisztráció. Kerületünkben az Attila út 12. szám alatti Okmány-
iroda foglalkozik az ügyfelek ügyfélkapus regisztrációjával.

Ügyintézés: az ügyfélkapus regisztráció bejelentkezést nem igé-
nyel, bármely ügyintézõ-pultnál, amelyiknél éppen befejezõdik az
ügyintézés, soron kívül elvégzik az ügyfélkapus regisztrációt.
Amennyiben a földszinti ügyintézõk éppen foglaltak, az emeleti
részen dolgozóknál is lehet regisztráltatni. 

A regisztrációról az ügyfél kap egy Regisztrációs nyugtát, ame-
lyen a megadott adatai szerepelnek és a regisztráló szerv neve, cí-
me. A megadott e-mail címére néhány napon belül üzenet fog ér-
kezni, a visszaigazolást – kérjük – mielõbb tegye meg, mert kü-
lönben öt napon túl elévül a regisztráció! Az ismételt ügyfélka-
pus regisztráció már nem díjmentes, 1500 Ft ellenében kerülhet
rá sor.

2. Elektronikus aláírással a www.magyarorszag.hu-n keresztül
történhet a regisztráció.

l Hasznos tudnivalók az elektronikus ügyintézéssel 
kapcsolatban 

Azoknál a hatósági ügyeknél, amelyekhez eljárási költség vagy
díjfizetés kapcsolódik - az illeték kivételével - az ügyfelek banki át-
utalással teljesíthetik a pénzfizetést, amennyiben személyesen
nem jelennek meg ügyintézés céljából a Hivatalban (pl. közterü-
let-használati díj, parkolási hozzájárulás eljárási költsége). A csek-
kes vagy készpénzfizetés az elektronikus úton kezdeményezett el-
járások során is lehetséges az ügyfélszolgálatokon. Az illetékfizetés
jelenleg még kizárólag csekkes fizetéssel, postahivatalokban telje-
síthetõ.

Az ürlap-kitöltõs elektronikus ügyintézési lehetõség mellett a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat honlapjáról letölthe-
tõek az önkormányzat helyi rendeletei, a Várnegyed címû önkor-
mányzati lap elektronikusan olvasható, az ügyintézést megkönnyí-
tendõ, letölthetõ nyomtatványokkal állunk a kerület polgárainak
rendelkezésére. 

Az Okmányirodára on-line idõpont kérhetõ. A Kapisztrán téri
ügyfélszolgálaton is mûködik az okmányirodai idõpont-foglaló. 

Az ügyfélszolgálatokon un. internetes számítógép áll az ügyfelek
rendelkezésére – a hivatalos munkaidõ alatt. Munkatársaink –
igény esetén – segítséget nyújtanak az e-ügyintézéssel való ismerke-
désben. A számítógépeken a Polgármesteri Hivatalban intézett,
legnagyobb gyakoriságú ügykörökben, a modellezett hivatali ügy-
intézési folyamatok (folyamatábrák) is megtekinthetõk, az ügyinté-
zéshez kapcsolódó tudnivalókkal, a kapcsolódó jogszabályokkal
együtt.

A közigazgatási eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény leg-
újabb módosítása a közeljövõben lép életbe és a jelenleginél szigo-
rúbb eljárási szabályokat és rövidebb ügyintézési határidõket álla-
pít meg. Annak érdekében, hogy a törvényi elõírásoknak és az ügy-
felek elvárásainak is megfeleljen a hivatali ügyintézési tevékenység,
további megoldásokat kell keresnünk, elsõsorban az informatika
területén. Ezért kiemelt jelentõségû az elektronikus ügyintézés to-
vábbi fejlesztése. Az újabb eredményekrõl   tájékoztatni fogjuk az
érdeklõdõ ügyfeleinket! 

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kérdésekkel a
HelpDesk-hez a vvh@budavar.hu címen vagy a webmesternél le-
het érdeklõdni a 06-20-501-2081-es telefonszámon, a hivatalos
munkaidõben pedig a 1-458-3043 telefonszámon.

Budavári Önkormányzat Szervezési Igazgatóság

Wellness és jégpálya a Czakón

Bírságolnak a Toldy Ferenc utcában 

Látványterv az épülõ wellness központról
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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 Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyvtárába
(1016 Bp. Krisztina krt. 87-91) vagy bármelyik budai
könyvtárba kérjük eljuttatni postán, személyesen
vagy e-mailben (fszek0101@fszek.hu) 2009. márci-
us 15-ig. A megfejtések mellett kérjük feltüntetni a
nevet, elérhetõséget (cím, telefon, vagy e-mail) és az
életkort! Az eredményhirdetésrõl és díjátadásról ér-
tesítjük a résztvevõket. Játsszanak velünk!

11..  ffoorrdduullóó:: Anagramma játék, amely Kazinczy éle-
tének fõbb állomásait tartalmazza. Melyek ezek a
helységnevek? - MÉLY RÉSEN - PÁROS TASAK -
RAGADVÁNY - SEPERJE - CSALÓ REMEG - LÉPSZ
MOHA - CSIHOL - CSUKNÁM.

Zeneiskolai hangverseny
Mendelssohn születésének 200. évfordulója alkalmá-
ból a Farkas Ferenc Zeneiskola koncertet rendez elsõ-
sorban énekes növendékek közremûködésével feb-
ruár 26-án, csütörtökön 18 órakor a Kosciuszkó Tádé
utca 3. szám alatt, az iskola dísztermében. Mûsor-
vezetõ:Ungár István. Rendezõ: Hantos Andrea ma-
gánének tanár. Mindenkit szeretettel várnak!

Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv V.
Lapunk nyomdaadásának idõpontjában, január 29-
én került sor a Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv
V. kötetének bemutatójára. A kiadványban két írás
foglalkozik az I. kerület helytörténeti kutatásaival:
Gábriel Tibor: A Budai Vigadó fél évszázada (1900-
1950) címmel írt tanulmányt, míg Vecsey András: a
Tabánért Alapítvány tevékenységét mutatja be. A kö-
tet megvásárolható a Budapesti Honismereti Társa-
ság székhelyén, 1043 Budapest, Berda József u. 48.
szám alatt. Tel.: 370-0652.

Köszönet a támogatásért
A Kosztolányi Dezsõ Gimnázium pedagógusai köszö-
netüket fejezik ki mindazoknak, akik az iskola Attila
Alapítványát támogatták (adószám: 19675864-1-
41) a 2007. évi jövedelemadójuk 1 százalékával. Az
összegyûlt 1.138.949.- forintot az alapító okiratban
meghatározott cél szerinti tevékenységeknek meg-
felelõen használjuk fel, tehát tanulmányi kirándulá-
sokra, a szociálisan rászoruló gyermekek támogatá-
sára, jutalomkönyvek vásárlására, a szabadidõ tar-
talmas eltöltésére.       Attila Alapítvány Kuratóriuma

Köszönik a segítséget
A kiemelkedõen közhasznú Magyar Rákellenes Liga
kéri, hogy személyi jövedelem adója 1%-val segítse a
rákbetegségek legyõzéséért létrehozott alapítványt.
A civil szervezet a gyógyítást segítõ mûszerekkel és
eszközökkel támogatja a kórházakat. Az idei kam-
pány célja, hogy minél több tagot toborozzanak a ta-
valy alakult Túlélõk Klubjába. Adószám: 19653417-
1-43.               dr. Vasváry Artúrné, Magyar Rákellenes Liga

A NNaapphheeggyyii  RRóóbbeerrtt  GGiiddaa  AAllaappííttvváánnyy köszönetet mond
mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták az
óvoda alapítványát. A felajánlott 524.952 Ft-ot játék-
és fejlesztõ eszközök vásárlására fordítottuk.

Huszár Mária óvodavezetõ

Mozgássérültek klubja
A Mozgássérültek klubnapja - az elõzetes terveknek
megfelelõen - február 10-én, 15 órakor kezdõdik a
Budavári Mûvelõdési Ház, Budapest, I. Bem rakpart
6. szám alatt.

Helyesbítés
Lapunk január 16-i számában az Itthon és a magyar-
ság szolgálatában címmel közölt cikkben tévesen je-
lent meg dr. Kiszely István neve. Az érintettõl elnézést
kérünk. 

Röviden

Zongora klub a Bem rakparton
Plutzer Gábor zongoramûvész vezetésével Zongora
klub indul a Budavári Mûvelõdési Házban. A klubot 6-tól
100 éves korig, minden korosztálynak ajánlják. A szer-
vezõk nem ragaszkodnak a zeneiskolai módszerekhez;
nem kell szolfézsra, zeneelméletre járni, és a klassziku-
sok mellett lehetõség nyílik a könnyûzenei stílus elsajá-
títására is. Várják az idõsebb kezdõ, vagy újrakezdõ nö-
vendékeket is. A klub keretein belül minden hétfõn és
csütörtökön elõre egyeztetett idõpontban egyéni okta-
tás zajlik. Jelentkezés: 201-0324 (I. kerület, Bem rak-
part 6.)

MNG szabadegyetem 
A Magyar Nemzeti Galéria hagyományaihoz híven ismét
olyan elõadásokat ajánl a látogató közönség figyelmébe,
melyek segítenek elmélyíteni a Vajda Lajos kiállítás
nyújtotta élményeket, s bõvíteni a kiállítás kapcsán
szerzett ismereteket. A mûvészettörténeti, zenei elõ-
adásokat, filmvetítéseket magában foglaló sorozat
programjai keddi napokon délután 4 órakor kezdõdnek
a Magyar Nemzeti Galéria B épületének elõadótermé-
ben. A programok látogatása ingyenes.

2009. február 3., 16.00 óra: Kottakép és forgató-
könyv. Barabás Márton képzõmûvész elõadása a Bartók

és Vajda mûvészete közötti összefüggésekrõl, a mûvek-
ben fellelhetõ közös élményekrõl és a Vajda képeiben,
rajzaiban fellelhetõ zeneiségrõl.

2009. február 10., 16.00 óra: 16 órától tárlatvezetés
a Vajda Lajos (1908-1941) címû idõszaki kiállításon
Pataki Gábor kurátorral. A tárlatvezetésen a kiállításra
megváltott belépõjeggyel lehet részt venni.

2009. február 10., 17.00 óra: „A magyar kaland”. Az
Európai Iskola és mûvészei (filmvetítés) Dessewffy
Zsuzsa filmje. Szerkesztõ: Pataki Gábor, operatõr:
Farkas Tibor.

2009. február 17., 16.00 óra: Vajda Lajos. Genetika
és zsenialitás – Czeizel Endre elõadása.

2009. február 24., 16.00 óra: Párbeszéd. Kép és ze-
ne. Résztvevõk: Farkas Ádám szobrászmûvész, Serei
Zsolt zeneszerzõ, karmester, Dobra János karnagy, fo-
tográfus, Horváth Mária énekmûvész. 

Országos Mezõgazdasági Könyvtár
(Budapest, I., Attila út 93.)
Madarász Zoltán grafikus olajfestményeinek kiállítása
február 3-tól 28-ig tekinthetõ meg az Országos Mezõ-
gazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban. A
tárlat hétköznap 9-tõl 18 óráig, hétvégén 10-tõl 16 órá-
ig látogatható.

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

Február 6., 17 óra: Aprók tánca- Gyertyaszentelõi
medvecsalogatás.

Február 13., 17 óra: Aprók tánca- Bálint napi madár-
lakodalom.

Február 13., 17 óra: Gyebnár László - Táncos technikák.
Február 14., 10.30: Gulyás László - Vándormuzsikus,

avagy a régi világ hangszereinek meséi.
Február 18., 15 óra: Magyar Állami Népi Együttes -

Verbunkos.
Február 19., Kapos-menti fehérhímzések – kiállítás-

megnyitó.
Február 20., 17 óra: Aprók tánca - Farsangfarki mas-

karás bál.
Február 24., Hagyomány és Természet konferencia.
Február 27., 17 óra: Aprók tánca - Böjt.

Hangversenyek a 

Ciszterci Szent Imre templomban 
(Budapest, XI. Villányi u. 25.)

Február 15-én, vasárnap 10.15-kor Haydn Missa
Rorate coeli desuper

Korabeli hangszereken közremûködik a templom kó-
rusa és kamaraegyüttese; vezényel Csányi Tamás.  

Röviden

(Folytatás az 1. oldalról)
A köszöntõt követõen a megemlékezés résztvevõi
Lisányi Berta, a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium
11/a osztályos diákjának elõadásában hallgatták
meg a Huszt címû verset. E költemény záró sorai
köré építette ünnepi gondolatait dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester. Elsõként azt fejtette ki,
hogy a magyar kultúra napján mit jelent szá-
munkra Kölcsey szállóigévé lett felszólítása:
„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derûl!" Az
üzenet úgy szól, hogy mûvelni kell a kultúrát, és
ápolni a hagyományokat. A kultúra ma is tág ki-
fejezés, amelynek jelentését nehéz körülírni.
Szûkebb értelemben mûvelést, mûveltséget ér-
tünk alatta, de a kultúra fogalma alá tartozik szin-
te minden, ami körülvesz bennünket: a tudás, a
zene, a mûvészet és az irodalom. Eleink minderre
nem sajnálták az áldozatot. 1686-ban, az ostrom
után az elsõ lépés volt Budán, hogy az itt élõk is-
kolát alapítottak. Felismerték, hogy a kultúra, az
oktatás, a mûvelõdés jelenti a kivezetõ utat.
Késõbb az abszolutizmus erõs gazdasági elnyo-
mást jelentett, de a nemzeti kultúra képes volt
megmenteni az országot. 

Napjainkban erõsen apadnak a kultúra pénz-
ügyi forrásai. Néhány jó szándékú közösség még
áldoz az értékekre, de az állam kivonulása e terü-
letrõl, egyre látványosabb. Az állam nem tölti be
hivatását; beszedi az adót, mégsem látja el mecé-
nási feladatát. Ilyen helyzetben fontos tudni és
látni, hogy a szívünkben ott él a hagyomány, ma-
gyarként ünnepeljük a kultúra napját. A reform-
kor legnagyobbjai nem engedték a német nyelv
hivatalossá tételét. Kossuth-nak, Kölcsey-nek,
Batthyány-nak köszönthetjük, hogy ma is magya-

rul mondhatjuk el nemzeti himnuszunkat: „Is-
ten áld meg a magyart…” – zárta szavait a polgár-
mester.

Az ünnepi beszédet követõen Kallós Ede
Kölcsey Ferencet ábrázoló szobránál, a Budavári
Önkormányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás
és Sediánszky János koszorúzott, majd a Kosz-
tolányi Dezsõ Gimnázium pedagógus és diákkö-
zössége, néhány civil szervezet és magánszemély
helyezte el az emlékezés virágait. 

A programok délután a Magyar Kultúra Ala-
pítvány székházában a Magyar Emlékekért a
Világban Egyesület kiállításával folytatódtak. A
régiók találkozása  rendezvénysorozat keretében

Árpád-házi Szent Erzsébet emlékezete Európá-
ban címmel megrendezett tárlat tablói Sáros-
pataktól-Viterbóig mutatják be a magyar királyi
dinasztia szentéletû hercegnõjének életét. 

Valójában egy felújított kiállításról van szó, me-
lyet eredeti formájában Szent Erzsébet születésé-
nek nyolcszázadik évfordulója alkalmából két év-
vel ezelõtt mutattak be elõször a nagyközönség-
nek. A mostani tárlat ennek a lyoni, angliai, viter-
bói és közép-franciaországi emlékekkel kibõvített
változata. Dr. Messik Miklós az egyesület elnöke
az elõzményekrõl szólva elmondta, hogy a kiállí-
tás már megjárta Európát, eljutott az elszakított
részekre is, legutóbb Kassán mutatták be. A har-
minckilenc tablón bemutatott háromszázhetven
kép kronológiai sorrendben követi Szent Er-
zsébet életútját, illetve részletesen foglalkozik a
magyar és a külföldi, köztük a szép számú tenge-
rentúli emlékhelyekkel.

Szent Erzsébet alakját a világ minden táján
mély tisztelet övezi, zarándokhelye van Szlovéni-
ában és szentté avatásának helyszínén Perugia-
ban is, de szintén nemzeti kegyhellyé válhat az
Erzsébet ereklyéit õrzõ Viterbó. Elmondható,
hogy Szent Erzsébet a legismertebb nõi szent, egy-
szersmint magyar hölgy, aki egyszer talán Európa
védõszentje lesz – zárta köszöntõjét dr. Messik
Miklós.

A rendezvénysorozat esti programján a kárpát-
medencei fiatalok hangversenye elõtt dr. Nagy
Gábor Tamás köszöntötte a határon túlról érke-
zõ kórusokat, énekes- és hangszeres szólistákat.
Szótári értelmében a kultúra szó valaminek a fo-
lyamatos gyakorlatát, mûveltséget, megmûvelést
jelent, míg társadalmi szempontból a közösség

megtartásának egyik eszközét hívjuk így. Ahány
ember annyiféleképpen magyarázza, számára mit
is jelent a kultúra, az azonban biztos, hogy mind-
annyiunk lelkét átszövi. Közösség nem létezik
kultúra nélkül, s ha megnézzük Magyarország mi-
kor adott a legtöbbet a világnak, azt is látjuk, ho-
gyan kapcsolódik a kultúra ápolása a nemzet fel-
emelkedéséhez. 

Ehhez ezer éves történelmünk alatt csak né-
hányszor voltak meg a feltételek. Ilyen idõszak volt
az Árpád-háziak kora, a reneszánsz és a Hunyadiak
évszázada, a reformkor és a dualizmus, majd a két
világháború közti alig két évtized. Mindegyik tör-
ténelmi korszakot a kultúra felvirágoztatásában

érdekelt szervezõ akarat, erõs központi hatalom
jellemezte: Az Árpád-házi királyok nyugati mintá-
ra szervezték meg az államigazgatást, Mátyás itáliai
mûvészeket hívott az országba, Eötvös elindította
a népiskola programot, a reformkor felkarolta az
anyanyelv ügyét. Példájuk azt mutatja, hogy az ál-
lam nem vonulhat ki a kultúra támogatásából –
hangsúlyozta a polgármester.

Január 22-én a Himnusz születésnapján fejet
hajtunk Kölcsey Ferenc nagysága elõtt – kezdte
beszédét dr. Koncz Gábor a Magyar Kultúra Ala-
pítvány elnöke. Emlékezzünk arra, hogy Nemes-
kürty István tett javaslatot a Himnusz megírásá-
nak megünneplésére és emlékeztessünk: az idei
Haydn évhez kapcsolódó 2010-es Erkel emlékév
és az azt követõ Liszt évforduló triásza az EU-ban
meghirdetett szellemi innovációt hozza el Ma-
gyarországra. A Magyar Kultúra Alapítvány az Ár-
pád-házi Szent Erzsébetet bemutató tárlattal nyi-
totta meg az ünnepek sorát. Idén is lesz karikatú-
ra kiállítás, a rajzolók ezúttal az ötéves uniós tag-
ságról mondhatnak véleményt. 2009-ben számos
évfordulót ünneplünk: kétszáz évvel ezelõtt halt
meg Haydn, kétszázötven évvel ezelõtt született
Kazinczy Ferenc, százötven éve Benedek Elek, egy
évszázada Radnóti Miklós, és idén ünnepeljük a
japán-magyar kapcsolatok újraindulását. „Ne
mondj le semmirõl/Isten mûvét rongálja bármi
rontás” írja Babits, s így tesz a Magyar Kultúra
Alapítvány is, amikor az intelmek ellenére igyek-
szik minden tervét megvalósítani. Ilyen a tizen-
harmadik alkalommal megszervezett kórustalál-
kozó is, aminek újdonsága, hogy a résztvevõk kö-
zösen éneklik el az Európai Unió himnuszát.
Annál is inkább, mert Beethoven Örömódájá-
nak egyik sora tokaji dallamokat idéz.– zárta be-
szédét dr. Koncz Gábor.

Este a magyar kultúra napja utolsó budavári
állomásán a mûvelõdési házban ismét a zene ka-
pott fõszerepet. A közismert gospelénekes
Dávid Viktória ezúttal új oldaláról mutatkozott
be, elõadásában Kodály Zoltán dalaiból hang-
zott el összeállítás. A nagysikerû, különleges
hangulatú koncertet Lutzer Gábor zongorajáté-
ka tette teljessé.

K. Á.

A magyar kultúra napján

Kárpát-medencei kórusok adtak hangversenyt a Magyar Kultúra Alapítvány székházában

Árpád-házi Szent Erzsébet életútját mutatja be a kiállítás
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(Folytatás az 1. oldalról)
A budai bíró – dr. Nagy Gábor Tamás polgármester – a bálhoz illõ rene-
szánsz jelmezben, hódolattal köszöntötte a királyt és jegyesét: „Amerre
vonultál végig az országon, a nép, mint valami áradat követett,
és amint elérted Budát a város kapujánál fellobogózva, balda-
chinnal fogadtunk Téged. Mielõtt bebocsátottunk a városba,
Buda szabad királyi város nevében arra kértelek, ígérd meg es-
küszóval, hogy sohasem csorbítod szabadságunkat, a törvénye-
ket, a tanács határozatait, s egyéb, a régi királyok adta mentessé-
geinket. Mindannyian, akik ott voltunk emlékszünk esküdre!
Mielõtt a vár megnyílt volna elõtted, ugyanilyen ígéretet tettél
az ország minden fõurának, fõpapjának. Bevezettetvén a város-
ba, egyenesen a Boldogasszony templomába mentél, hálát ad-
tál Jézus Krisztusnak s az Istenanyának, Magyarország patróná-
jának; megesküdtél, hogy szolgálni és nem sérteni fogod az egy-
ház jogait. És most mi adunk hálát Néked, amiért mindezt meg-
tartottad!”

A királyi párhoz intézett tiszteletteljes szavak után, Buda bí-
rája a bálozó közönséghez fordult: „Budavár Szabad Királyi
Város Polgárai és Vendégei! Azt kérem mindannyitoktól,
hogy õrizzétek meg Itália és Pannónia lakóinak e királyi pár ál-
tal alkotott ragyogó dicsõségét! Üdvözöljük
tehát örömmel mindkét királyi felséget,
évenként ünnepélyesen emlékezzünk meg er-
rõl a napról, és hagyjuk az utókorra öröksé-
gül, hogy míg magyar ember él e földön szün-
telenül magasztalja az igazságos Mátyás ki-
rályt és a legkegyesebb Beatrix királynét.” Fel-
harsant a Vivát, majd a vendégsereg kép-
viselõi megajándékozták  Beatrixot, Magyar-
ország új királynéját.    

Elsõként reneszánsz öltözetben Pálffy
László matematikus lépett a királyné elé, és egy
doboz sakkjátékot nyújtott át, hiszen Beatrix
volt az elsõ hölgy Magyarországon, aki kedvel-
te az elme játékát.

Másodikként Bodócsi Eszter, a Budavári
Lakosok Szövetségének elnöke egy gyümölcs-
kosarat kínált a nápolyi királyasszonynak. A

fonott kosárban összegyûjtötték a Buda lankáin termett zamatos körtét,
mosolygós almát, és az illatos szõlõt, hogy Beatrixnak minél többször le-
gyen része a Pannónia földjén termett friss gyümölcsökbõl és a szõlõbõl
készült finom borból. 

Egy muzsikus termett harmadikként a trón elõtt, aki egy díszes lantot
adott a muzsikát kedvelõ királynénak, majd  Pannónia istenfélõ népe
nevében a papnak öltözött Aczél Péter fõépítész nyújtott át egy mise-

könyvet, misszálét, és arra kérte az új királynét,
hogy imádkozzon a magyarokért.

Mátyás hitvese olasz nyelven köszönte meg az
ajándékokat, de az udvari tolmács segítségével min-
denki érthette az itáliai származású hölgy szavait:
„Alattvalók, Budavár Szabad Királyi Város Polgárai
és Vendégei! Örömmel jöttünk hozzátok Pannónia
földjére az itáliai Nápolyból. S ím, nem csalatkoz-
tunk a magyar emberek jóságában, kedvességében,
vendégszeretetében. Köszönjük a jó szót és a míves
ajándékokat.” 

Mátyás király hexameterben szólt a megjelentek-
hez. Saját korát összevetette jelenünkkel, és jó ta-
náccsal látta el a kései utódokat: „Érdeklõdsz a tö-
kéletes élet titka után? Nos:/Mit te nem óhajtasz,
másnak olyat sose tégy!/Messze jövendõnek példa

lehetne korunk,/Mondogatják sokan, hogy elõbbre való ez a
század/régi koroknál, s van rá ezer indokuk is./Minderrõl
mit gondolok én? Egy sor csak a válasz: /Korunkról amit
mondtak, egyszerûen nem igaz...”

A számos köszöntõ és beszéd után a király felemelte borral
teli kupáját, és megadta a jelet a mulatságra. Reneszánsz tán-
cosok varázsolták el a vendégsereget, majd Baráz József veze-
tésével a Stella kamarakórus madrigálmûsora következett. 

Bajvívás és lovagi torna nélkül fél évezreddel ezelõtt elképzel-
hetetlen lett volna a mulatság, ennek emlékére Mátyás Fekete
seregének vitéze a közönség gyûrûjében újra megküzdött egy
itáliai legénnyel. A gyõztes személye nem volt kérdéses.

Hogy volt-e tombola annak idején, arról nincsenek feljegy-
zések. Ezen a kivételes esten azonban minden nyertes magá-
tól a királytól vehette át nyereményét. A társasjátékok, kora-
beli szakácskönyvek, cd-k, a Várról szóló filmek mellett jófaj-
ta borokat, vacsorameghívásokat sorsoltak ki. A fõdíj a Szent
György Fogadó Gyémánt lakosztályába szóló meghívás volt.

A hoppmesternek és az udvari bolondnak egész este akadt
dolga, mégpedig a jó hangulat fenntartása. A folyosón a
Fekete Holló étterem kínálta a reneszánsz lakomák ízeit: a
töltött káposztát, töltött csirkecombot, nyársra húzott hú-

sokat, salátákat, réteseket és fánkokat. Aki megszomjazott, megkóstol-
hatott egy jó kupa bort vagy seritalt. A különtermekben  filmvetítés és
könyvárusítás zajlott, a „trónteremben” pedig késõ este reneszánsz
körtánccal, majd páros gyertyatánccal ért véget a mulatság. roj 

Bállal búcsúztatták az emlékévet

Vigadalom Mátyás udvarában
Újra áll Bonfini 
szobra a Várban

Ismét felavatták Antonio Bonfini itáliai humanista,
Mátyás király történetírójának szobrát a budai
Várban. A második világháborúban megsemmisült
eredeti alkotást olaszországi ikerpárja alapján öntöt-
ték újra.

A Reneszánsz Év - 2008 záróeseményeként Hiller
István oktatási és kulturális miniszter, Horváth Csa-
ba fõpolgármester-helyettes és Andrea Maria An-
tonini, Ascoli Piceno polgármester-helyettese avatta
fel újra az itáliai humanista, Antonio Bonfini szob-
rát a Budavári Palota területén, az Oroszlános udvar-

ba vezetõ kapu mellett. Az eredeti Bonfini-szobrot,
Farkas Zoltán szobrászmûvész alkotását 1934-ben,
az olasz-magyar kulturális együttmûködés jegyében,
civil kezdeményezésként, Festetics Domonkos gróf
felajánlásából állították Stróbl Alajos Vadászkútja
közelében. 1935-ben egy másolat is készült a mûrõl,
amit Festetics gróf és az alkotómûvész Budapest köz-
remûködésével Bonfini szülõvárosának, Ascoli
Picenonak ajándékozott. 

A Várban felállított eredeti szobor Buda 1944-45-
ös ostromakor találatot kapott és nyomtalanul el-
pusztult. A késõbbi évtizedek során mindig akadt,
aki szorgalmazta a humanista tudós emlékmûvének
rekonstrukcióját, ám hol a pénz, hol a szándék, hol
mindkettõ hiányzott a megvalósításhoz. Végül az
Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirde-
tett Reneszánsz Év - 2008 címû programsorozat ke-
retében nyílt lehetõség az újraállításra. A Budapest
Galéria szervezte a munkálatokat, melyek során
Fáskerti István és munkatársai kiutaztak Ascoliba,
mintát vettek a szoborról, és ennek segítségével ide-
haza kiöntötték az eredeti mû pontos mását.

A most felavatott Bonfini-szobor nem csak a kivá-
ló humanista tudós és az olasz-magyar barátság em-
lékét idézi, hanem az eredeti mû alkotójának,
Farkas Zoltánnak is emléket állít. A jeles szobrász
egykor ügyvédi praxist is folytatott, és e minõségben
jogtanácsosként dolgozott a Spanyol Királyság buda-
pesti követségén. Farkas a vészkorszakban az olasz
Giorgio Perlasca munkatársaként sokat tett az üldö-
zött budapesti zsidók megmentéséért. A fõváros ost-
roma során szovjet katonák verték agyon tévedés-
bõl, mert nácinak hitték. Farkas Zoltán ugyanakkor
halt meg, amikor legjelentõsebb köztéri alkotását, a
Bonfini-szobrot is elpusztították. d.

Az irodalom, a muzsika és a kitûnõ borok a Márai Szalon állandó
kellékei. Szigethy Gábor vendégei közül ezúttal Lukács Sándor Já-
szai Mari-díjas, érdemes mûvésszel beszélgettünk.

s Hogy érezte magát a szalon közönségének körében?
Nagyon meglepett, hogy milyen sokan eljöttek. Két termet is meg-
töltöttek az érdeklõdõk, ami azt jelenti, hogy a házigazdák folyama-
tosan magas színvonalú esteket rendeznek és ébren tartják az em-
berek érdeklõdését. Szíven üti az embert, ha olyan helyre hívják,
ahol nem közömbösséget tapasztal, hanem lelkesedést, odafigye-
lést és szeretetet.
s Gábor Júliával, a Márai Szalon háziasszonyával bizonyára a Vígszín-
házból ismerik egymást…

Julikát nagyon régen, az édesanyja révén ismertem meg. Hála a
sorsnak elmondhatom magamról, hogy Ruttkai Éva kollegája le-
hettem. Várkonyi Zoltán 1972-ben szerzõdtetett a Vígszínházhoz,
és hat évvel késõbb kaptam meg Tennessee Williams: Orfeusz alá-
száll címû darabjának férfi fõszerepét. A darabban két hatalmas sze-
rep van; az egyik a Lady – a filmen Anna Magnani játszotta – a szín-
házban pedig Éva, a másik a Val Xavier nevû fiatalember, aki végig-
csavarogja Amerikát. Õt Marlon Brando alakította a híres film-
ben, és ezt a szerepet kaptam meg én. A darab kapcsán Évával élet-
re szóló barátság szövõdött közöttünk. Julika sokszor felkereste õt a
színházban, és ma is, ha találkozunk, szinte gyerekkori pajtások-
ként üdvözöljük egymást. Amikor elkezdtek együtt járni Szigethy
Gáborral, természetesen Gábort is barátommá fogadtam. Kiváló
irodalomtörténésznek tartom, akit nagyon érdekel a színház.
Kiemelkedõ munkája a Latinovits monográfia, és a Ruttkai emlék-
háznak is egyik létrehozója, „szellemi konspirátora” volt.
s Ebben a színházi évadban, mely darabokban láthatja önt a közönség?

Nagy örömmel mondom, hogy utoljára huszonéves koromban ját-
szottam ennyit. A Vígben és a Pesti Színházban összesen hét darab-
ban játszom, ezek közül négy fõszerep, három pedig nagyon ko-

moly szerep. A Furcsa pár és a
Sylvia címû vígjátékokkal egy-
aránt a kétszázadik elõadás felé
közeledünk. Emellett játszom az
Úrhatnám polgárban, a Vörös
és feketében, a Tündérlaki lá-
nyokban, a Körmagyarban és a
Rubensben. 
s Véleménye szerint a színház új
igazgatója, Eszenyi Enikõ folytatja
majd a Várkonyi Zoltán által kiala-
kított, és Marton László által to-
vább vitt „vígszínházi stílust”?

Nyugodt lelkiismerettel mond-
hatom, hogy megvehetik a bérle-
tet jövõre is! Nagyon szeretjük a
saját törzsközönségünket, de a
„Marton-éra” egyik legnagyobb
érdeme az volt, hogy generáció-
váltást hajtott végre a nézõtéren. Már nemcsak az Újlipótvárosból,
hanem a Budapest más pontjairól, sõt sokszor vidékrõl is eljönnek
hozzánk egy-egy elõadás kedvéért. Biztos vagyok benne, hogy
Eszenyi Enikõ fantasztikus színészi és rendezõi energiáit igazgatói
mûködésében is kamatoztatni fogja, tehát újabb és újabb közön-
ségrétegek fogják megszeretni a színházat. Olyan kontinuitás lesz,
ami természetesen változásokat is hoz, de ez törvényszerû.
s Színházi elfoglaltságai mellett mikor jut ideje a versírásra?  

Három évvel ezelõtt jelent meg legutóbbi, Az elûzött álom címû
kötetem a Nap kiadónál. Ebben a gyûjteményben húsz új vers, és

az elõzõ négy kötet legkarakteresebb darabjai kaptak helyet.
Számomra különleges, drámai élményt jelent, hogy a kötet
Domokos Mátyás utolsó szerkesztõi munkája volt. Azóta nem ju-
tott energiám az írásra, ám remélem, hogy ezen a nyáron pótolom
a mulasztást. Bevallom, egy prózai tervet is dédelgetek, de errõl
még korai lenne beszélni. 
s Elõfordul, hogy közönség elõtt szaval?

Önálló estemmel, amelyet Az elûzött álom címû kötet alapján állí-
tottam össze, színházi elfoglaltságaimtól függõen járom az orszá-
got. Ilyenkor egyedül állok a pódiumon, és a versek között beszé-
lek-beszélgetek is a hallgatósággal. Imádom ezeket az esteket, és
mámorító érzés, ha értõ fülekre találok.
s A Márai Szalon a mûvészek és közéleti emberek mellett, mindig a leg-
nevesebb hazai borászokat látja vendégül. Önt milyen érzelmek fûzik a
borokhoz?

Miskolcon születtem, ott éltünk tizenhat éves koromig. A miskol-
ciak tudják, hol a Kerekhegy, a Bodó sor, és én is korán megtanul-
tam, mert az anyai nagymamáméknak ott volt a szõlõje. Amint to-
tyogni kezdtem, már vittek is szüretelni. Számomra ez minden év-
ben fantasztikus ünnep volt. Fehér borunk volt, kellemes, nyári
fröccsbor. Emlékszem, kiskamaszok voltunk az unokatestvérem-
mel, amikor az ünnepi, vasárnapi ebédeknél egy ujjnyi borocskát
már mi is kaptunk. Persze telespriccelték szikvízzel, de ihattunk egy
fröccsöt tizenkét évesen. 
s Azóta is megmaradt a fehérbornál?

Ahogy egyre bölcsebb lesz az ember, mindenben igyekszik a minõ-
ség felé orientálódni. Én is így vagyok ezzel, ezért a bort nem a szí-
ne, hanem a kvalitása szerint választom. Nem múlhat el úgy nap,
hogy meg ne innék egy pohár jófajta bort.                   Rojkó Annamária

Lukács Sándor a Márai Szalonban

Bajvívás nélkül elképzelhetetlen lett volna a mulatság

Buda bírája egy Corvinákról szóló könyvet ajándékozott az est
fõvédnökének
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Továbbra is kedvezõen alakul a kerületi bûnügyi sta-
tisztika, az elmúlt két hétben súlyosabb életellenes, il-
letve kiemelt bûncselekmény, rablás, testi sértés nem
történt – tájékoztatta lapunkat dr. Kesztyûs Rudolf
ezredes. Elsõsorban az alsó rakparton fordultak elõ
gépkocsi lopások, ezért a kapitányságvezetõ arra ké-
ri a lakosságot, hogy a jármûvekkel kapcsolatos bûn-
cselekmények megelõzése érdekében tegyenek be-
jelentést, ha a parkoló autók körül gyanúsan viselke-
dõ személyeket látnak. 

A kapitányság a parkoló autók biztonságát folya-
matos járõrözéssel igyekszik biztosítani. Jelenleg is
tart a kibõvített kamerarendszer beüzemelése, az új
éjjellátó rendszertõl a bûncselekmények jelentõs
csökkenését várják. A polgárõrség bevonásával foly-
tatódnak a bûnmegelõzési és közlekedésbiztonsági
akciók is. 

Hatvanszor lopott a Déliben
Korábbi lapszámunkban bemutattuk annak a férfinek
a fényképét, akit a rendõrség a Déli pályaudvaron el-
követett lopásokkal gyanúsított. Jónak bizonyult a
rendõrök szimata, hiszen a nyomozás során hatvan
rendbeli bûncselekményt sikerült rábizonyítani a pá-
lyaudvari szarkára. 

Ál-villanyszerelõk a kerületben
Ezúttal az Attila és az Ostrom utca környékén jelen-
tek meg a trükkös tolvajok, akik elektromos hibára
vagy áramlopásra hivatkozva jutnak be a sértettek
lakásába. Mialatt egyikük a villamoshálózat ellenõr-
zését színlelve eltereli az otthoniak figyelmét, társa
összeszedi a lakásban található értékeket. 

Ráadásul gyakran elõfordul, hogy visszatérnek a
bûntett helyszínére, és a jól bevált módszerrel újra
meglopják idõs áldozataikat. 

Dr. Kesztyûs Rudolf nyomatékosan kéri a kerületi
polgárokat, hogy idegent soha ne engedjenek be la-
kásukba. A bejutni akaróktól kérjék el fényképes iga-
zolványukat és egy vonalas telefonszámot, ahol sze-
mélyazonosságukat igazolni tudják. Jó tudni, hogy az
elektromos mûvek, vízmûvek, gázmûvek, illetve a
rendõrség emberei is rendelkeznek fényképes iga-
zolvánnyal, amit kérésre kötelesek felmutatni. Saját
biztonságuk érdekében a legkisebb gyanú esetén is
kérjenek segítséget szomszédjuktól vagy hívják a
rendõrséget az éjjel-nappal elérhetõ 457-5612 tele-
fonszámon.

Pincéket fosztogatott – elfogták
Még tavaly év végén egy pince feltörése közben az
Attila úton tetten értek egy bûnözõt. A nyomozás so-
rán kiderült, hogy az elkövetõ több hasonló bûncse-
lekménnyel alaposan gyanúsítható ügyét a kerületi
rendõrség vádemeléssel továbbította az illetékes
szerveknek. 

Kutyáját védte, megütötték az idõs asszonyt
Még december végén a Naphegy téren tettleg bán-
talmaztak egy idõs asszonyt. A környéken élõ sértett
a reggeli órákban pumijával sétálni indult. A kis ku-
tyát jól ismerték a helybéliek és szívesen játszottak
vele. Nem úgy mint az a férfi, aki a hozzáfutó kutyát
minden ok nélkül rugdalni kezdte. Az idõs, mankóval
járó asszony megpróbált kedvence segítségére siet-
ni, a magáról megfeledkezett férfi azonban arcon
ütötte, amitõl a földre esett és rövid idõre elvesztette
az eszméletét. Mikor magához tért, annyit látott,
hogy az elkövetõ egy ismerõsével vitatkozik, majd
bemegy a közeli BKV épületbe. Mint kiderült, a közel
két méter magas, nagydarabarab, tagbaszakadt férfi
buszsofõr, az ügyben a rendõrség garázdaság bûn-
tettének gyanúja miatt folytat eljárást. 

Meg kell hosszabbítani 
a vagyonõr igazolványokat
A kapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya felhívja az
érintettek figyelmét, hogy személy és vagyonvédelmi
kamarai tagságukat legkésõbb március végéig meg
kell hosszabbítani. Az igazolvány meghosszabbításá-
nak hiánya a kamarai tagság megszüntetésével és
mûködési engedélyük visszavonásával jár, igazolvá-
nyukat a rendõrség bevonja.  

Kék hírek

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

www.budavar.hu

A hagyományok szerint az évszámnak megfelelõ-
en idén 2009 percig pattogott a labda a Koszto-
lányi Dezsõ Általános Iskola és Gimnázium tor-
natermében. A Guiness-rekordok könyvébe illõ
tizenkettedik maratoni tanár-diák focimeccsen
sztárvendégek is pályára léptek.

Az elsõ meccset 1998-ban játszották, akkor elég
volt 1998 percet a pályán töltenie a csapatoknak,
azóta fokozatosan emelik a tétet, minden évben
egy perccel nõ a játékidõ. Megdõlt Puskás Öcsi le-
gendás mondása, mert ezúttal nem a labda volt a
legjobb kondícióban, hiszen a harminchárom
óra és huszonkilenc percig tartó gálán kétszer is
ki kellett cserélni az elhasználódott játékszert.
Nem így a résztvevõket, akik végig küzdötték a jó
hangulatú meccseket. 

Mivel idén csak tizennyolc fiú jár a végzõs osztá-
lyokba, kivételesen alsóbb évfolyamokon tanulók
is bekerülhettek a háromfõs csapatokba. A fiata-
labb gyerekek –köztük a korosztályos kempo világ-
bajnok Marton Bence – nagy megtiszteltetésnek
vették a felkérést és kettõs erõvel vetették magukat
a küzdelembe. Szintén a diákokat erõsítette az eszé-
ki különítmény, a délvidéki magyar gimnázium di-
ákjai már másodszor jöttek el a rendezvényre.

Szükség is volt a gyerekek elszántságára, hiszen
a tanárok soraiban több olimpiai és világbajnok
sportoló és közéleti személyiség is feltûnt. A szer-
vezõ és ötletgazda Sebestyén Tamás hívására töb-
bek között eljött az aranyos öttusacsapatból
Hanzély Ákos, az egykori ferencvárosi csatár
Wukovics László,  a kétszeres olimpiai bajnok öt-
tusázó Martinek János, a színészválogatott Besen-
czi Árpáddal, a média csapat, Balázs Pali, Varga
Miklós és még sokan mások. Külön meccseltek a
lányok, õk a tanárnõkkel csaptak össze. 

Jó volt a hangulat, az iskola tanulói végig buzdí-
tották a csapatokat, a szponzorok jóvoltából pe-
dig mindenkinek bõven jutott a finomságokból.
Mint a kezdetek óta minden évben, a Retek utcai
pékség friss kiflit és péksüteményeket a Bomba
energiaitalt, a Hús nagykereskedelmi vállalat sza-

lámit, a kerületi sportegyesület virslit hozott, a
Decathlon biztosította a labdákat, a kupát pedig a
Balu kft. ajánlotta fel. 

Bár ezúttal sem a gyõzelem, hanem a részvétel
volt a fontos, a diákok azért szerették volna végre
nyerni – az eddigi összes gálán tanárok diadal-
maskodtak – de legalábbis megnehezíteni tanára-
ik dolgát. Míg tartott a lendület ez sikerült is, a
gyerekek szinte minden meccsüket elõnnyel
kezdték, sõt a gála elsõ gólja is egy diák nevéhez

fûzõdik. Az önkormányzat csapata ellen például
mindkét félidõ elején gólokkal vezettek, végül
azonban gyõzött a rutin, – valamennyi önkor-
mányzati csapattag betalált az ellenfél hálójába -
így nem sikerült elégtételt venni a tavaly elszenve-
dett vereségért.

A felnõttek fölénye a többi mérkõzésen is meg-
maradt, a diákok idén sem tudtak mestereik fölé-
be kerekedni, így újabb kupára került fel a taná-
rok neve. Nem volt oka panaszra azonban a vesz-
teseknek sem, hiszen minden résztvevõ az alka-
lomra készített éremmel térhetett haza. A gála jö-
võre megismétlõdik, a mostani tizenegyedikesek
részvételével, akik már most fogadkoznak, hogy
megtörik az átkot és a kosztolányis foci történeté-
ben elõször legyõzik a tanárokat. - a -

2009 perc foci megállás nélkül a Kosztolányiban

Kerületünk legnagyobb, és egyben legnépesebb
sportegyesülete, a Tabáni Spartacus Sport és
Környezetvédõ Egyesület kitûnõ évet zárt. Mind
a futball, mind a tájfutó szakosztály eredménye-
sen szerepelt a 2008-as évben. Gyalog Zoltánt, a
tájfutók edzõjét kérdeztem, a sikerek titkáról, és
az idei év várható eredményeirõl.

s Mi a véleményed az utánpótlás csapatról, milyen
az összetétele?

Meglehetõsen szélesek az életkori határok; a
nyolc évestõl a húsz éven felüliekig foglalkozom
gyerekekkel. Az elmúlt évek toborzásainak kö-

szönhetõen mindegyik korosztályban igen erõs
csapattal büszkélkedhetünk.
s Milyen a kapcsolatod a gyerekekkel és a szülõkkel?

Az utóbbi idõben egyre bensõségesebb a kapcso-
latom a gyerekekkel és a szülõk is egyre jobban be-
kapcsolódnak a klub sportéletébe.

s Vannak válogatott sportolók a csoportban?
2008-ban három Budapest válogatottunk volt.
Idén, a tavalyi eredmények alapján, egy fõ orszá-
gos -, három-négy fõ pedig budapesti kerettagság-
ra számíthat.
s Hány edzésük van egy héten, s milyen helyszíne-
ken folynak a tréningek?

Az alapozási idõszakban az idõsebb versenyzõk-
kel heti hatszor edzünk, többségében hegyi terep-
futással. Átlagosan heti egy-két alkalommal fut-
nak a gyerekek térképpel.
s Lesznek-e edzõtáborok, mentek-e külföldre ver-
senyezni?

A tavalyi hárommal szemben idén négy edzõtá-
bort tervezek, melybõl három vidéki (Vértes,
Mátra), egy pedig budapesti helyszínen lesz meg-
rendezve. Ezeken az edzõtáborokon szinte a tel-
jes csapat részt vesz (35-40 fõ), mivel ezek képezik
a felkészülés legfontosabb részét. 2009-ben há-

rom külföldi versenyzést tervezünk - egy szlovén,
egy cseh, és egy velencei megmérettetés vár a csa-
patra.
s Mik lesznek az idei év legfontosabb eseményei,
versenyei?

Mint minden évben, idén is elsõsorban az orszá-
gos bajnokságokra készítem fel a gyerekeket, de
az év legfontosabb versenye az Ifjúsági Európa
Bajnokság lesz, melyre reményeim szerint egy,
esetleg két versenyzõnk is kijuthat. Kiemelkedõ
eseménynek számít továbbá a Miskolcon rende-
zendõ öt napos Hungária Kupa, mely idén egy-
ben a Felnõtt Világbajnokság kísérõversenye is.
s Milyen eredményekre számítasz idén?
Azt hiszem, lehetek optimista, mivel a tavalyi

sikeres év után lelkesen vetették bele magukat a
fiúk a téli alapozásba. Érzésem szerint a tíz bajno-
ki érem reális célkitûzés.
s Kívánom, hogy ezek a tervek teljesüljenek és ismét
egy sikeres évet zárjatok.               

Dobróka Anett

Beszélgetés a tabáni tájfutók edzõjével

Tíz bajnoki érem a cél
A 2008-as év a nagy változások éve volt a tájfutók-
nál a Tabáni Spartacusban. A szakosztály teljes veze-
tõsége kicserélõdött, melynek köszönhetõen nyu-
galom és béke honol a klubban, végre teljes mérték-
ben a sportra tudnak koncentrálni.

Két saját nevelésû országos válogatott verseny-
zõjük eligazolását követõen Gyalog Zoltán csak re-
ménykedhetett a további sikerekben. Azonban a
gyerekek akaraterejének és lelkesedésének kö-
szönhetõen mégis igen eredményes évet zárt az
egyesület.

A téli alapozást követõen márciusban a Vértesben
egy gánti edzõtáborral kezdték meg az idei verseny-
szezonra való felkészülést. A nemzetközi Tavaszi és
Õszi Spartacus Kupákon, melyeket a szakosztály
rendezett, a fiatalok is jócskán kivették a részüket a
rendezésben.

Az országos bajnokságokon összegyûjtött hat
érem igazolja az egész éves kemény munkát. Ugyan
az országos válogatott, Liszka Krisztián nem jutott ki
az Ifjúsági Európa Bajnokságra, két egyéni -, és két
csapatérmével õ a szakosztály legjobb versenyzõje.
Az év végi összesítésben a tájfutó szakosztályok köz-
ti versenyben az elõkelõ 13. helyet szerezte meg a
Tabáni Spartacus.

Kevesen tudják, de az elsõ kerület is bõvelkedik távfûtött lakások-
ban. A Krisztinavárosban az Attila út környékén, a Várban a
Tóth Árpád sétányon is találkozhatunk ezzel a kényelmes, ámde
meglehetõsen drága fûtési megoldással. A nemrégiben megújult
ÖKOPlusz Program a távfûtött lakásokban élõk költségeinek
csökkentését szolgálja. 

A kormányzat még 2007. december végén mintegy másfél milli-
árd forintot különített el a lakások egyedi fûtés-szabályozásának
és a költségosztás feltételeinek kiépítéséhez. Az állam sikeres pá-
lyázat esetén vissza nem térítendõ támogatást biztosít a felhaszná-
lói közösségek, társasházak számára fûtéskorszerûsítés céljára. A
2008. februárjában megjelent kiírás szerint harmincöt százalé-

kos, azaz lakásonként ötvennégyezer forintos támogatást ígért az
állam, mostantól ez a szám ötven százalékra, vagyis hetvenhétezer
forintra nõ. Korábban az önkormányzat a pályázót terhelõ ön-
részhez legfeljebb a bekerülési költség tizenöt százalékának megfe-
lelõ összeg erejéig adhatott támogatást, most nagyobb hányad-
ban, illetve egészében is átvállalhatja a lakóközösséget terhelõ sa-
ját részt. Változott a pályázatok beadási határideje is, 2009. június
30-ig lehet jelentkezni, és a korábban jelentkezõk is az új támoga-
tásban részesülnek. 

Jelenleg lakásonként a hõközpontban mért légköbméterre vetí-
tett hõmennyiség díját kell a lakóknak megfizetni. Az egyéni fû-
tésszabályozás kiépítése után lehetõség nyílik a fûtésszámlák akár
tizenöt százalékos csökkentésére, és a ténylegesen elhasznált hõ

utáni fizetésre. Az ÖKOPlusz Programban való részvételt a lakó-
házakban élõk minimum négyötödének kell megszavaznia, hi-
szen az állami támogatás nyújtásának feltétele, hogy a korszerûsí-
tést valamennyi lakásban elvégezzék. A többségi döntést követõ-
en a FÕTÁV elvégzi a helyszíni felmérést, ajánlatot ad a megvaló-
sításra, összeállítja a támogatási pályázatot, elkészítteti a mûszaki
terveket, lebonyolítja a kivitelezést, elvégzi a mûszaki ellenõrzést,
utógondozza a beruházást, valamint garanciákat nyújt.

Budapesten a cég vállalta, hogy az Ökoprogramba regisztrálók
számára tíz százalékkal mérsékli az alapdíjat. 

Bõvebb információ a FÕTÁV ÖKOPluszról az  ÖKO Plusz kék
vonalán, a 06-40-201-215 telefonszámon kapható. 

ÖKOPlusz Program - a távhõ díja csökkenthetõ
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HILL-ESTATE INGATLANIRODA 
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KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst keresek az I. kerületben. Te-
lefon: 202-2505, mobil: 06-30-251-3800.
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II..  FFaazzeekkaass utca Mária tér sarkán 78 m2-es kertre és utcá-
ra nézõ két szoba + hall + fél szoba erkélyes lakás tulajdo-
nostól eladó. Irányár: 26 millió Ft. Tel.: 06-30-9923-136.

BBeeééppíítthheettõõ tetõtereket keresünk felújítás ellenében.
Referencia: www.diszkoszkft.hu. Tel.: 06-30-639-2955.

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

II..  kkeerrüülleettii, Kapucinus utcai, fûtött teremgarázsban
20nm-es garázsrészt egy gépkocsi részére bérbe adok.
Érdeklõdni lehet a 06-20/9 442-592 telefonszámon a
délutáni és esti órákban.

PPéécceelleenn eladó egy kétlakásos családi ház egyik 43 nm-
es lakása. Az épület helyenként mûszaki jellegû felújítást
igényel. A házhoz tartozik egy saját használatú kertrész, tá-
rolóval. Irányár: 8,5 millió. Tel.: 06-20/ 444-0730.

SSzzaabbóó Ilonka utcában 54nm-es, 2 szobás, jó állapotú la-
kás, felújított, szép házban eladó 22,9 M Ft. Tel.: 06-
20/3939-689.

NNééggyy szobás (nagy nappali+háló), távfûtéses, Attila úti
lakás kiadó, eladó vagy értékegyeztetéssel kisebb, hason-
ló környékbeli lakásra cserélhetõ. Tel.: 06-30/9491-618

TTóótthh Árpád sétányra nézõ panorámás háromszobás,
emeleti, felújítandó, 73m2-es magántulajdonú lakás 38
millióért eladó. Tel.: 06-70-523-1969.

IIII..  kkeerrüülleett Eszter utcában újépítésû 103 nm-es, napos,
csendes, cirkós lakások eladók. Ár.: 77,4 MFt, 87,7 MFt.
www.budaihegyek.hu; Tel.:06-70/523-1969. 

SSzzaabbóó Ilonka utcában 68 nm-es, 3,5 szobás, felújított la-
kás garázzsal eladó. Irányár: 38 MFt. Tel.: 06-20/3939-
389.

II..  BBuuddaaii Várban – a Táncsics Mihály utcában - frissen
felújított 6 lakásos mûemlékházban 35 m2-es, dongabolto-
zatos, mediterrán belsõ kert felé nyíló, jó állapotú, csendes,
cirkófûtéses, kiváló alapterületi elosztású önkormányzati
lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 13 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - a hangulatos Tóth Árpád sétány felé
nyíló - panorámás, önálló bejáratú, duplakomfortos, cirkó-
fûtéses, reprezentatív belterû 138 m2-es 3 szoba + 2 fél-
szoba + hall + étkezõs kialakítású önkormányzati lakás
örökbérleti joga átadó. A lakás alapterületi elosztása alap-
ján több generáció számára is kiváló. Csereirányár: 54,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-
mail: wagnera1@chello.hu

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

BBuuddaaii Vár hangulatos szomszédságában a Szalag utcá-
ban - igényesen, frissen felújított, 10 lakásos épületben lé-
võ I. emeleti, 68 m2-es, 2 szobás, közvetlen tetõszint alatt
lévõ, egyedi gázfûtéses, felújítandó önkormányzati lakás
örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 15 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu. 

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Egyetem tér közelében a Szerb ut-
cában 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 bejárat-
tal rendelkezik, így 2 generációnak is kiválóan alkalmas.
Irányár: 59 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - a Horváth-kert mellett - modern, hívóliftes
épületben lévõ, IV. emeleti 36 m2-es felújított, napfényes,
1 szobás, összkomfortos, gépesített, azonnal beköltözhetõ
öröklakás saját, zárt 4 m2-es tárolóval eladó. Irányár: 13,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30/964-7065, e-
mail: wagnera1@chello.hu.

II..  NNaapphheeggyyeenn - a Gellérthegy utcában, a Tabán közelé-
ben - jó állapotú, modern építésû, hívóliftes, belsõ kertes
társasházban lévõ, I. emeleti, 48 m2-es, 1+2 szobás, vilá-
gos, egyedi gázfûtéses, 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..  BBuuddaaii Várban - hangulatos mûemléki környezetben
lévõ - igényesen felújított, beépített bútorokkal kialakí-
tott, azonnal beköltözhetõ, saját tulajdonú 39 m2-es, 1 szo-
ba hallos, összkomfortos ÖRÖKLAKÁS eladó. Új burkola-
tok, új fürdõszoba, új beépített bútorok. Irányár: 25 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn az Attila úton - a Horváth-kert és a Vérmezõ
között - jó állapotú épületben lévõ 64 m2-es III. emeleti,
frissen, igényesen felújított, újszerû állapotú (új nyílászá-
rók, új fürdõszoba, új konyhabútor, festés - mázolás), össz-
komfortos, cirkófûtéses, 2 szobás, napfényes, azonnal be-
költözhetõ 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
felújított, 1 légterû, modern, gépesített, kedvezõ rezsi-
költségû 40 m2-es stúdiólakás panorámás kilátással a
Dunára, a Margit-szigetre, azonnal beköltözhetõen eladó.
A lakás megközelítése tömegközlekedéssel is kiváló, a
gépkocsik számára pedig a közelben ingyenes parkolási
lehetõség van. Irányár: 13,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
2136, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

BBuuddaaii Várban jó állapotban levõ, magán tulajdonú,
egyedi fûtéses, 40 nm-es lakás eladó. Hangulatos kert, és
a pincében tároló tartozik hozzá. Tel.: 06-30/3833282.

SSzzeenntt István körúton elegáns házban 85 nm-es, emele-
ti (liftes), 2,5 szobás, szép öröklakásom kiadva, 19,5 Millió
Ft-ért eladó. Jó befektetés! Tel.: 06-20-7759-154.

IIIIII..  kkeerrüülleett központjában, külön bejáratú irodaházban,
nívós, 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
tárolóval eladó. Park szemben, kitûnõ közlekedés, boltok
közel. 13, 5 millió Ft. Tel.: 375-7126, 06-20/537-1457.

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

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

EEllaaddóó  egy kétszobás, 57 nm-es, három franciaerkélyes,
nagyon napfényes lakás a Horvát kertnél. Szép lépcsõhá-
zas, liftes házban, a III. emeleten. Közvetítõk kíméljenek.
Irányár: 19,4 millió. Tel.: 06-20/823-0407.

AAddááss--vvéétteell

DDrráággaakkõõ (briliáns) aranyékszer (régi törtarany és ezüst
evõeszközök, dísztárgyak vásárlása készpénzért a legma-
gasabb 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 ké-
peslapokat, 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.

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 felújí-
tásig. 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-ki-
építést, gáz EPM érintésvédelmet, cserépkályha javítását.
Telelefon: 06-20/530-0344, http://cserepkalyha-kan-
dallo.webs.com.

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

HHeettii takarítást vállalok a kerületben. Olcsó, megbízha-
tó, leinformálható. Tel.: 386-6064 este.

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

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

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

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

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

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.

CCOOMMPPUUTTEERRKKLLIINNIIKKAA!!  Számítógép-javítás, karbantar-
tás, bõvítés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal! Telefon: 06-30-857-2653.

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

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

ÁÁllllááss

SSzzeennvveeddééllyybbeetteegg Fiatalokért Alapítvány ügyvezetõt,
irodavezetõt, irodai alkalmazottakat, munkatársakat ke-
res. Tel.: 06/20-598-9741.    

OOtttthhoonn is végezhetõ, jó kereseti lehetõséggel telefonos
munkára munkatársat keresek. Tel.: 06-20/8230-177.

EEggéésszzsséégg

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

SSzzéénnaa tér Patika megújulva várja régi és új látogatóit.
Szolgálatásaink: (emeleten) Homeopátiás orvosi rendelés.
Ingyenes bõr és hajdiagnosztika. Ingyenes bõrgyógyászati
tanácsadás. Vércukor-, koleszterin-, vérnyomás-, testzsír
tartalom mérés. Gyógymasszázs, gerinctorna. Lézeres fej-
bõr kezelés, cellulitis kezelés. Nyitott polcos fitotékánkban
dermo-kozmetikumok, gyógytermékek, vérnyomásmé-
rõk széles választéka.

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa tanítás, középszintû és emeltszintû
érettségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint
húszéves gyakorlat, telefon: 213-7747, 06-20-518-
2808.

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

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség
nem vállal felelõsséget!

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  llaappjjaa.. 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. Nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. Nyomás: Innova-Print Kft. 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. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! 

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
-110%  !!!!!

+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
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