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Országgyûlési 
képviselõ-választás 2010
Négyévenként nyílik mód arra, hogy – alkot-
mányos jogunkkal élve – szavazatunkkal
döntsünk arról, kik képviseljenek bennün-
ket az Országgyûlésben. Hazánkban 2010.
április 11-én kerül sor az országgyûlési képvi-
selõ-választás elsõ fordulójára, 2010. április
25-én pedig a második fordulóra.

Festõ 
a Krisztinavárosban
A Benkõ Cs. Gyulát sokan ismerik az Alsó-
Krisztinavárosban. Naponta találkoznak
vele a kutyások, amint kedvenceit sétáltat-
ja a Bem rakparton, máskor az unokákat
kíséri a Vár oldalában. Azt azonban csak
mûvészbarátai és képeinek lelkes hívei tud-
ják, hogy szabadidejében egy tetõtéri mû-
terembõl tekint le a környékre, és mediter-
rán hangulatú képeket fest.
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22 Meg kell õrizni
a nyugdíjak reálértékét!
Közös nyilatkozatot adtak ki a budai idõsügyi tanácsok

Az I. kerületi Városházán rendezett konferen-
cián számoltak be a budai idõsügyi tanácsok
képviselõi a nyugdíjas-ellátások terén szerzett
helyi tapasztalataikról. A találkozó végén közös
nyilatkozatot fogadtak el, melyben felhívták a
figyelmet a kormányzati elvonások miatt bekö-
vetkezett jelentõs életszínvonal-csökkenésre, va-
lamint arra, hogy megszorítások helyett átgon-
dolt idõspolitikára lenne szükség.

Az I., II., III., XII. és XXII. kerületi idõsügyi taná-
csok és idõsekkel foglalkozó testületek képviselõi
találkoztak február 6-án a Városházán. A találko-
zó résztvevõit házigazdaként dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester, a Budavári Idõsügyi Tanács
elnöke köszöntötte, aki a találkozó célja kapcsán
elmondta: fel kell hívni a kormány figyelmét bi-
zonyos intézkedések következményeire, melyek
az idõsek életében húsbavágó, napi problémákat
idéznek elõ.

Az I. kerületi idõsügyi fórum alelnöke, az ön-
kormányzat Népjóléti Bizottságának elnöke, dr.
Pósfai Gábor konkrét számokkal igazolta az idõ-
sek életkörülményeinek romlását. Jelezte: idén
4,1%-kal emelik a nyugdíjakat, ám az általános
infláció 4,2%-os, a nyugdíjasok kiadásai 5,6%-kal
növekednek, az általuk igénybe vehetõ szolgáltatá-
sok támogatásának összege pedig átlag 10%-kal
csökken. 2005 óta a nyugdíjasoknak nyújtott szol-
gáltatások normatív támogatásának reálértéke
drasztikusan csökken; az idõsek életkörülményei-
nek romlását mutatja, hogy az önkormányzathoz
évrõl évre egyre többen fordulnak segélyért. Az
idõsek ellátását kiemelt feladatként kezeli a kerü-
let: annak ellenére, hogy egyre kevesebb állami
normatívát kapnak, igyekeznek fenntartani, sõt,
javítani ellátásaik színvonalát - ennek jegyében bõ-
vítették ki és újították fel nemrégiben az I. számú
Idõsek Klubját a Roham utcában, valamint adták
át korábban a III. számú klubot a Fõ utcában.

Budafok-Tétény polgármestere, Szabolcs Attila
arra emlékeztette a jelenlévõket, hogy az önkor-
mányzatok - köztük a XXII. kerületi is - nagyon sok
önként vállalt feladatot lát el, nem hagyhatják
ugyanis magukra a segítségre szorulókat. Riczkó
Andrea, a II. kerület képviselõje ugyancsak a helyi
többletellátások fontosságát hangsúlyozta.

Kovács Lajos, a XII. kerület alpolgármestere az
állami finanszírozás folyamatos csökkenésérõl
beszélt, mint mondta, idén a házi segítségnyújtás
esetében -15, az étkeztetésnél -30, a nappali ellá-

tásnál - 40%-os elvonás történt. Az alpolgár-
mester szerint ilyen mértékû normatíva-csök-
kentést már lehetetlenség intézményi raciona-
lizálással ellensúlyozni. 

Szabóné Varga Valéria, az Óbudai Gondo-
zási Központ vezetõje szintén arról számolt be,
hogy az állami szerepvállalás csökkenése miatt
egyre nehezebb fenntartani az alapellátás
rendszerét. 

Nagy Gábor Tamástól megtudhattuk: a je-
lenlegi finanszírozási rendszerben az I. kerületi
intézmények is a mûködés határán vannak, a
kötelezõ feladatok ellátásának költségeit ugyan-
is az állami normatívák már csak 34%-ban fede-
zik – a hiányzó összeget a kerületnek kell vala-
hogy kipótolnia. A polgármester úgy véli: amíg
nem lesz gazdaságélénkítés, az elosztható köz-
pénz mennyisége sem fog bõvülni – ám az ön-
kormányzatok már nem tudják sokáig fenntar-
tani ezt a rendszert. A Budavári Önkormány-
zatnak a korábbi évek kiegyensúlyozott gazdál-
kodásának eredményeképp még vannak tarta-
lékai, a legtöbb települést azonban hamar ösz-
szeroppantja az önkormányzati szférából törté-
nõ jelentõs pénzkivonás. 

Dr. Pósfai Gábor, a Budavári Idõsügyi Ta-
nács alelnökének kezdeményezésére a konfe-
rencia résztvevõi egyhangúlag elfogadtak egy
nyilatkozatot, amely reflektál a nyugdíjasokat
érintõ aktuális problémákra. A kommünikében
kinyilvánították tiltakozásukat az ellen, hogy a
„kormány az idõsek megtévesztése érdekében a
nyugdíjas társadalmat érintõ kormányzati megszo-
rítások helyett az általa gerjesztett rémhírekrõl egyez-
tet az idõsszervezetekkel”, s arra kérik a jelenlegi ka-
binetet, hogy az érdemi párbeszéd megteremtése
érdekében állítsa vissza az Országos Idõsügyi
Tanács mûködésének méltóságát. Nem osztják az
országos tanács véleményét a mai nyugdíjrend-
szer stabilitásáról – ehelyett úgy látják, hogy a kor-
mányzati megszorítások és a 13. havi nyugdíj meg-
szûntetése miatt a nyugdíjasok életszínvonala je-
lentõsen, mintegy 15-20%-kal csökkent. Nem ér-
tenek egyet azzal a kormányzati tervvel sem, mely
70 évre tolná ki a nyugdíjkorhatárt, ez az elképze-
lés ugyanis figyelmen kívül hagyja a magyar lakos-
ság egészségi állapotát és az európai viszonylatban
alacsonynak számító várható élettartamot.

A Budai Idõsügyi Tanácsok Konferenciájának
résztvevõi szerint mára megszûnt a nyugellátások
biztonsága, a nyugdíj elõtt állók nem tudják, mi-

kor és milyen feltételekkel kerülhetnek be a
nyugdíjrendszerbe, míg a jelenlegi nyugdíjasok
számára nincs biztosítva legalább a nyugdíjak re-
álértékének megõrzése. Ezért nyomatékosan ké-
rik a mindenkori kormányt és az országgyûlés tag-
jait, biztosítsák a nyugdíjak reálértékének megõr-
zését, megszûntetve azt a méltánytalanságot,
hogy évek óta csökken a nyugdíjak vásárlóereje,
egyre nagyobb szegénységbe sodorva az idõs em-
bereket. Azt is kérik: védjék meg az idõsek számá-
ra biztonságot, a nemzet egésze számára megtaka-
rítást jelentõ állami nyugdíjrendszert, és ne en-
gedjenek a privatizációt sürgetõ pénzügyi körök
nyomásának.

A nyilatkozat aláírói úgy vélik: megszorítások
helyett átgondolt társadalom-, és ezen belül idõs-
politikára van szükség, amely kiszámítható és ter-
vezhetõ jövõt kínál a nyugdíjasok és a nyugdíj
elõtt állók számára. Olyan jövõt szeretnének,
amely biztosítja az emberi méltóság megõrzését,
az emberek reális szükségleteit, és az irántuk ér-
zett felelõsséget helyezi fókuszba. - d - 

– Az idei év kínálatának összeállításakor is ki-
emelt figyelmet fordítottunk a család- és idõs-
barát programokra. Fontosnak tartjuk, hogy
minden korosztály számára érdekes és színvona-
las programkínálatot nyújtsunk. Ugyanakkor fi-
gyelembe kell vennünk azt is, hogy a válság és a
megszorítások miatt sokan a kulturális kiadáso-
kon próbálnak spórolni. Az ingyenes elõadá-
sokkal, vetítésekkel, a jelképes belépti díjas ren-
dezvényekkel azok számára is kikapcsolódási le-
hetõséget teremtünk, akiknek a pénztárcája
nem tenné lehetõvé a szórakozást – mondta
Marsi László igazgató. 

Az egészséges életmód jegyében a BEM6 idén
is hangsúlyos szerepet szán a mozgás népszerûsí-
tésére. A kedden és csütörtökön délelõtt, szer-
dán és pénteken délután megtartott alakformá-
ló tornát kifejezetten a kevésbé intenzív mozgás-
ra vágyók igényeihez igazították. A programon a
nyugdíjasok kedvezményes áron vehetnek részt.
Szintén a testi frissességet hivatott szolgálni a
szerdán és csütörtökön jelentkezõ „Fiatalító jó-
ga” 50 éven felülieknek, míg a Tabán Sportkör
programjában a túrák mellett vetítéssel egybe-
kötött zenés-szöveges elõadások is szerepet kap-
nak.                                                    (Folytatás a 4. oldalon)

Család- és idõsbarát 
programok a BEM6-ban

Egyre nehezebb a megélhetés

A Budavári Mûvelõdési Ház idei kínálatában minden korosztály megtalálja a számára vonzó
vagy érdekes programokat. A hagyományos ismeretterjesztõ, helytörténeti, irodalmi és mûvészeti
klubok mellett a számítástechnikai tanfolyam és a mozgással összefüggõ foglalkozások vonzzák a
legtöbb érdeklõdõt a BEM6-ba.

Cseh Tamás dalai 
lelkünkben élnek

Hatvankilenc pályamûbõl nyílt 
kiállítás a Várnegyed Galériában.

Tudósításunk az 5. oldalon olvasható

Önkormányzati
segítség
a rászorulóknak

Az elhúzódó gazdasági válság és a kormányzati
megszorítások ellenére az önkormányzat a to-
vábbiakban is fenn kívánja tartani a szociális
ellátások jól mûködõ rendszerét. Sõt, épp az el-
mélyült recesszió negatív hatásainak ellensú-
lyozására, várhatóan idén is mûködtetni fogja
a tavaly megalkotott válságkezelési alapot.

Egyes szakértõi vélemények szerint ugyan már el-
értük a gazdasági válság legmélyebb pontját, ez
azonban azt is jelenti, hogy a krízis által leginkább
érintett rétegek rendkívül rossz helyzetben van-
nak, s változatlanul segítségre szorulnak. Számuk
szinte napról napra emelkedik. 2009-ben jelen-
tõsen megnõtt, s jelenleg is magas a segélyt igény-
lõk száma. A népjóléti területen dolgozó szakem-
berek tapasztalatai szerint a középréteghez tarto-
zó családok közül is egyre többen kérnek önkor-
mányzati segítséget.           

A munkanélküliség a kerületben élõket sem
kíméli, és az eddigi tendencia, miszerint elsõsor-
ban 50 év feletti nõk veszítik el állásukat, változni
látszik. Sajnálatosan az aktív korú, családfenntar-
tó férfiak is - annak ellenére, hogy többségük ma-
gasan képzett - egyre nagyobb számban válnak
munkanélkülivé. Szintén nehéz helyzetben van-
nak a fiatal pályakezdõk, akik a szûkülõ munka-
erõpiacra be sem tudnak kerülni.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Országgyûlési Választás 2010
Tisztelt Választópolgárok!

Négyévenként nyílik mód arra, hogy – alkotmányos jogunkkal
élve – szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek ben-
nünket az Országgyûlésben. Hazánkban 2010. április 11-én
kerül sor az országgyûlési képviselõ-választás elsõ fordulójára,
2010. április 25-én pedig a második fordulóra.

A választópolgárok a nyilvántartásba (névjegyzékbe) történt felvé-
telükrõl, továbbá a szavazás helyérõl, idejérõl a szavazással kapcso-
latos egyéb tudnivalókról szóló értesítõt (kopogtató cédulát) az
ajánlószelvénnyel együtt 2010. április 8-12. között a postán ke-
resztül kapják meg.

Budapest Fõváros I. kerülete az országgyûlési képviselõk álta-
lános választásán a 01. számú egyéni választókerület.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi lis-
tára lehet.

A választáson választójoggal rendelkezõ állampolgárok névjegy-
zékét 2010. április 10-tõl április 17-én 16 óráig közszemlére tesz-
szük a Helyi Választási Irodán, kerületünkben az Okmányirodán
(1013 Budapest, Attila út 12.). 

A névjegyzékbõl való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel
miatt szintén a közszemlére tétel idõtartama alatt lehet kifogást
benyújtani a Helyi Választási Iroda vezetõjéhez.

A módosított névjegyzék 2010. április 9-én 16 óráig és április
23-án 16 óráig tekinthetõ meg a  Helyi Választási Irodán, kerüle-
tünkben az Okmányirodán (1013 Budapest, Attila út 12.). 

A Magyar Köztársaság területén szavazni kizárólag személye-
sen, a választópolgár lakóhelyén, vagy lakóhelyétõl távol – igazo-
lással – lehet, reggel hat órától este hét óráig.

Az országgyûlési képviselõ-választásra az I. kerületben a korábbi
évekhez képest kialakított szavazókörökben az alábbi módosítá-
sok történtek:

Két szavazókör - a területi beosztásuk változását nem érintõ - új
helyen mûködik. A 16. számú szavazókört a Szociális Szolgáltató
Központ, Attila út 89. szám alól a II. számú Idõsek Klubja,
Roham utca 7. szám alá, a 27. számú szavazókört a Nav N Go
Kft. Bérc utca 16. szám alól a Balassi Bálint Intézet, Somlói út
51. szám alá helyeztük át.

Az érintett választópolgárok az értesítõjüket, melyeket a fent
említett idõpontig a posta kézbesített, már a változásnak megfele-
lõ szavazókörbe szólóan kapják meg.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétõl távol, de
Magyarország területén tartózkodik igazolást – a választás elsõ és
második fodulójára egyaránt - a lakóhely szerint illetékes önkor-
mányzat jegyzõjétõl kérhet (1013 Budapest, Attila út 12.) szemé-
lyesen vagy meghatalmazott útján 2010. április 9-én 16 óráig,
ajánlott levélben pedig úgy, hogy az megérkezzen az illetékes helyi
választási irodához 2010. április 6-ig.

Az igazolás kiadásához a kérelmezõ:
lnevét
l személyi azonosítóját (személyi számát)
l lakcímét, 
l annak a településnek a nevét köteles megadni, ahol választó-

jogát gyakorolni kívánja, és
l azt a címet kell megadnia, ahová az igazolást kéri, valamint

hogy 
l az igazolást az elsõ, a második vagy mind két fordulóra kéri-e.
Fontos tudnivaló, hogy akár az elsõ, akár a második fordulóra

kér igazolást, azt a fenti idõpontig kell megtennie.
Az igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt szavazókör-

ben szavazhat.
Ha az igazolás kiadását követõen mégis a lakóhelye szerinti sza-

vazóhelyiségben szeretne szavazni, 2010. április 8-ig egy alkalom-
mal kérheti a lakcíme szerinti Helyi Választási Iroda vezetõjétõl,
hogy – az igazolás bevonásával egyidejûleg – vegyék vissza a lakó-
helye szerinti szavazókörbe.

Akiknek lakóhelye nem az I. kerületben van, és ezért igazolás-
sal kívánnak itt szavazni, illetve akiknek lakcíme csak a település
színtû – Budapest, I. kerület – megnevezést tartalmazza, az 5. szá-
mú kijelölt szavazókörben – 1011 Budapest, Bem rkp. 6.
(Budavári Mûvelõdési Ház) – adhatják le szavazataikat.

Az a magyar állampolgár, aki külföldön él/tartózkodik, és ma-
gyarországi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, de a választás nap-
ján külföldön tartózkodik, kérheti a külképviseleti névjegyzék-
be történõ felvételét a lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodától.
Ennek megfelelõen szavazatát hazánk nagykövetségén vagy fõ-
konzulátusán adhatja le.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a választópolgár
személyesen vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt
meghatalmazással rendelkezõ meghatalmazott útján 2010. már-
cius 19-én 16 óráig kérheti, ajánlott levélben pedig úgy, hogy az,
2010. március 19-ig megérkezzen az illetékes Helyi Választási
Irodához.

Amennyiben a kérelmet meghatalmazott útján nyújtja be, a
meghatalmazás akkor fogadható el, ha a választópolgár a megha-

talmazást saját kezûleg írta és aláírta. Ha a meghatalmazás nem sa-
ját kezûleg került megírásra, azon – a választópolgár aláírása mel-
lett – szükséges két tanú nevének és lakóhelyének feltüntetése, to-
vábbá a tanúk aláírása. 
A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmezõ:
l családi és utónevét
l személyi azonosítóját (személyi számát) 
l születési helyét és idejét
l anyja nevét
lmagyarországi lakcímét, továbbá
l annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmezõ a

választójogát gyakorolni kívánja, valamint
l a kérelmezõ külföldi értesítési címét, ha a döntésrõl szóló ér-

tesítés kézbesítését nem magyarországi lakcímére kéri.
A kérelmet el kell utasítani, ha nem tartalmazza a megjelölt ada-

tokat.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár ugyancsak

2010. március 19-ig módosíthatja annak a külképviseletnek a
megjelölését, ahol a választójogát gyakorolni kívánja, illetõleg kér-
heti törlését a külképviseleti névjegyzékbõl és visszavételét a lakcí-
me szerinti névjegyzékbe.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel, illetve annak eluta-
sítása ellen az érintett választópolgár a döntésrõl szóló értesítés
kézhezvételét követõ három napon belül nyújthat be kifogást a vá-
lasztási irodán.

Fontos tudni, hogy a Külképviseleten a választás elsõ forduló-
jára 2010. április 4-én (az amerikai kontinensen 2010. április 3-
án), a választás második fordulójára a hazai választás napján, azaz
2010. április 25-én (az amerikai kontinensen 2010. április 24-én)
kerül sor.

A mozgásukban gátolt választópolgárok mozgóurnát írásban
igényelhetnek. A kérelmet a szavazás napjáig postai úton a Helyi
Választási Iroda Vezetõjéhez (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.),
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Okmányirodáján
(1013 Budapest, Attila út 12.), illetve a szavazás napján az értesí-
tõn feltüntetett szavazókör szavazatszámláló bizottságához kell
benyújtani. 

Ha Ön mozgásában gátolt, de nem a lakóhelyén tartózkodik,
(szavazás egészségügyi, szociális, büntetés-végrehajtási stb. intéz-
ményben) elõször igazolást kell kérnie a lakcíme szerinti helyi vá-
lasztási irodától, majd az igazolás birtokában kell mozgóurnát igé-
nyelnie  az intézmény fekvése szerinti helyi választási irodától,
vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókör
szavazatszámláló bizottságától. (Csak abban a kivételes esetben
nincs szüksége igazolásra, ha az intézmény ugyanazon szavazókör
területén helyezkedik el, ahol az Ön lakóhelye van).

Az ajánlásról

Az egyéni választókerületekben független jelöltek vagy párt ál-
tal állított jelöltek indulhatnak. Jelöltet a választási bizottság-
hoz bejelentett és nyilvántartásba vett párt állíthat.

A választópolgár csak egyéni választókerületi jelöltet ajánlhat és
csak abban az egyéni választókerületben, amelyben lakóhelye
van.

Jelöltet ajánlani ajánlószelvényen lehet. Ajánlást kizárólag a he-
lyi választási iroda által a választópolgároknak megküldött hivata-
los ajánlószelvényen lehet gyûjteni.

A jelöltet 2010. március 19-én 16 óráig lehet bejelenteniaz or-
szággyûlési egyéni választókerületi választási bizottságnál.

Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlószelvény kitöltésének szabályai:
Az ajánló választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti családi és

utónevét, lakcímét, személyazonosítóját (személyi számát), az
ajánlott személy családi és utónevét, a jelölõ szervezet nevét, il-
letve független jelölt esetén a független jelölés tényét.
Amennyiben két vagy több párt közös jelöltet kíván állítani, az
ajánlószelvényen valamennyi érintett párt nevét fel kell tüntet-
ni.  Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak saját kezûleg
alá kell írnia.

Nem gyûjthetõ ajánlószelvény:
lmunkahelyen,
l munkaidõben, vagy munkaviszonyból, illetõleg munkavég-

zésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezett-
ség teljesítése közben,
l a fegyveres erõknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati vi-

szonyban levõ személytõl a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat
teljesítése közben,
l tömegközlekedési eszközön,
l állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak elõnyt ad-

ni vagy ígérni, valamint az ajánlásért elõnyt kérni, illetõleg elõnyt
vagy annak ígéretét elfogadni tilos!

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet:
lnem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
l az ajánlási szabályok megsértésével gyûjtöttek.
Érvénytelen akkor is az ajánlás, ha az ajánló választópolgár a

hivatalos ajánlószelvényre nem vezette rá hiánytalanul mindazo-
kat az adatokat, amelyeket az „ajánlószelvény kitöltésének szabá-
lyai” címszó alatt kerültek felsorolásra.

Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi
ajánlása érvénytelen. Aki több jelöltet is ajánlott, annak vala-
mennyi ajánlása érvénytelen.

Az egyéni választókerületi jelöltet állító pártok, valamint a füg-
getlen jelöltek az egyéni választókerületi választási bizottságba, a
területi listát állító pártok a területi választási bizottságba, az orszá-
gos listát állító pártok az Országos Választási Bizottságba jogosul-
tak egy-egy tagot megbízni. A felsoroltak a szavazatszámláló bizott-
ságokba is megbízhatnak egy-egy tagot.

A megbízott tagot a jelölt, illetõleg a lista jogerõs nyilvántartás-
ba vételét követõen, de legkésõbb 2010. április 2-án 16 óráig le-
het bejelenteni a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámlá-
ló bizottság esetén a helyi választási iroda vezetõjénél, kerületünk-
ben az Okmányirodán (1013 Budapest, Attila út 12.).

A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független je-
lölt vagy meghatalmazottja, illetõleg a párt bíróság által bejegyzett
képviselõje vagy az általa adott írásbeli meghatalmazással rendel-
kezõ meghatalmazott jogosult, de a meghatalmazással rendelkezõ
képviselõ további meghatalmazást adhat.

A közös listát állító pártok közösen bízhatnak meg tagot a vá-
lasztási bizottságokba.

A független jelölt, illetõleg a párt által megbízott választási bi-
zottsági tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a választott tago-
kéval. Így a megbízott tag nemcsak figyelemmel kíséri a választási
bizottság munkáját, hanem tevékenyen részt is vesz benne, a bi-
zottság rendelkezésére álló valamennyi információt megismerhe-
ti. A tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat
azonban sem az õt megbízó párt vagy független jelölt részére, sem
bárki másnak nem adhatja ki!

Az országgyûlési képviselõk választásáról szóló, többször módosí-
tott 1989. évi XXXIV. törvény 5. §. (2) bekezdésének rendelkezése
szerint, az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább 750 vá-
lasztópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges.

A választással kapcsolatos kampány 2010. április 9-én 24 óráig
és április 11-én 19 órától április 23-án 24 óráig tart.

Kampányt folytatni 2010. április 10-én 0 órától április 11-én 19
óráig és 2010. április 24-én 0 órától április 25 -én 19 óráig tilos.

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyez-
ték, 2010. május 25-ig köteles eltávolítani.

Helyi Választási Iroda munkatársainak elérhetõsége
Vezetõje: dr. Deák Ferenc, jegyzõ. Cím: 1014 Budapest, Ka-

pisztrán tér 1. telefonszám: 458-3015, telefax: 458-3001. 
Helyettese: Fekete Sándorné, okmányiroda vezetõ. Cím: 1013

Budapest, Attila út 12. telefonszám: 489-4441, telefax: 489-4444.
Választási Információs Szolgálat: Vígh Katalin. Cím: 1014

Kapisztrán tér 1. telefonszám: 458-3015
Névjegyzékkel kapcsolatos információk (igazolás, külképvisele-

ti szavazás, okmányokkal kapcsolatos tájékoztatók): Zsarnayné
Gorzás Renáta. Cím: 1013 Budapest, Attila út 12. Telefonszám:
489-4443, telefax: 489-4444.

Országos Választási Iroda Választási Információs Szolgálata
Levélcím: 1903 Budapest, Pf.: 314. Telefonszám: 441-1616.

Kék szám: 06-40-200-717, 441-1616. Telefax: 441-1617. E-mail
cím: visz@otm.gov.hu.

Területi –Választási Információs Szolgálat
Budapest-Fõváros. Cím: 1052 Budapest, István utca 1-3., te-

lefon: 327-1209., telefax: 318-8188. E-mail cím: ugyfelszolgalat-
@budapest.hu .

dr. Deák Ferenc, 
Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda Vezetõje 

Február 8-tól kézbesítik
a kopogtatócédulákat
Február 8-tól március 19-ig gyûjthetik a pártok a kopogtatócé-
dulákat. A választói névjegyzéket február 10-17. között lehet el-
lenõrizni.

Február 8-án kezdik kézbesíteni a több mint nyolcmillió vá-
lasztópolgárnak az áprilisi országgyûlési választásról szóló ér-
tesítõket és ajánlószelvényeket. A kopogtatócéduláknak feb-
ruár 8-12. között kell megérkezniük. Az értesítõ tartalmazza a
családi és utónevet, a lakcímet, a személyi azonosítót, a név-
jegyzékbeli sorszámot, a szavazás helyét és idejét, valamint a
szavazással kapcsolatos egyéb tudnivalókat. A névjegyzéket
február 10. és 17. között kell közszemlére tenni az önkor-
mányzati hivatalokban. Az ajánlás csak akkor érvényes, ha
azon szerepel a jelölt és a jelölõszervezet neve (közös jelölésnél
mindegyik szervezet neve), az ajánlást tevõ választópolgár ne-
ve, címe, személyi azonosító száma, valamint aláírása. Az aján-
lásokról tilos másolatot készíteni, és tilos az adatokat esetlege-
sen adatbázis építésére felhasználni. Az országgyûlési egyéni
választókerületben indulni szándékozó jelöltek március 19-ig
gyûjthetik az ajánlószelvényeket, és szintén eddig az idõpon-
tig kell bejelenteni az országgyûlési egyéni választókerületi vá-
lasztási bizottságnál, ha valaki indulni kíván a választáson. Az
összegyûjtött, de le nem adott ajánlószelvényeket március 22-
éig meg kell semmisíteni. 

Szavazókör kijelölése
Tisztelt Választópolgárok!
A választási eljárásról szóló, többször módosított 1997. évi C.
törvény 10. §. (2) bekezdése alapján az Országgyûlési képvise-
lõk 2010. április 11. és 25. napjára kitûzött választásán azon vá-
lasztópolgárok részére, akiknek a lakcíme a lakcímbejelentésre
vonatkozó jogszabály értelmében csak Budapest I. kerület tele-
pülés megnevezést tartalmazza, illetõleg akik igazolással ren-
delkeznek, a Budapest Fõváros I. kerület szavazókörei közül, a
szavazás helyéül az 5. számú szavazókört (Budavári Mûve-
lõdési Ház 1011 Bem rkp. 6.) jelölöm ki.

dr. Deák Ferenc, a Helyi Választási Iroda vezetõje 

Közszemlére kerül 
a névjegyzék
Tisztelt Választópolgárok!
A 2010. április 11. és 25. napjára (vasárnapra) kiírt országgyû-
lési képviselõk választására elkészített névjegyzék a választási el-
járásról szóló, többször módosított 1997. évi C. törvény (Ve.)
14. §. (1) bekezdése alapján 2010. február 10-tõl február 17-ig
közszemlére kerül.

Ezen idõ alatt lehet a Ve. 20/E. §. (1) bekezdése értelmében
kifogást elõterjeszteni a névjegyzékbõl való kihagyás, törlés
vagy jogellenes felvétel miatt a HVI vezetõjénél.

A közszemlére tett választójogosultak névjegyzéke megte-
kinthetõ a Polgármesteri Hivatal Okmányirodáján (1013 Bu-
dapest, Attila út 12.) ügyfélfogadási idõben.

dr. Deák Ferenc, a Helyi Választási Iroda vezetõje 
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(Folytatás az 1. oldalról)

A Budavári Önkormányzat, reagálva a kedve-
zõtlen gazdasági-társadalmi folyamatokra, a
tavalyi évhez hasonlóan idén is mûködtetni
kíván egy válságkezelési alapot, amelybõl cél-
zott támogatás biztosítható a rászorultaknak.
Mint ismeretes, a kerület egy évvel ezelõtt dol-
gozta ki komplex válságkezelési csomagját,
ami egyrészt a helyi vállalkozások túlélését se-
gíti (a helyiségbérleti díjak befagyasztásával, a
régóta üresen álló önkormányzati helyiségek
kedvezményes áron történõ bérbeadásával,
valamint a vállalkozások hitelfelvételét köny-
nyítõ óvadéki alap létrehozásával), másrészt
pedig a legrászorultabb kerületi lakóknak
nyújt támogatást. 

Ennek része volt többek között a közüzemi
díjhátralékosok támogatása a HÉRA Alapít-
vánnyal együttmûködve. Az Önkormányzat a
legrászorulóbb nyugdíjasok esetében a tavalyi
évben kompenzálta a 13. havi nyugdíj elvoná-
sát is. 

Tízmillió forint keretösszegû karitatív pályá-
zatot is kiírt az önkormányzat, amelyen helyi
szervezetek vehettek részt az itt élõk számára
nyújtott szociális és egészségügyi preventív
programokkal. Emellett a kerületben mûködõ
nyolc egyházközösségnek is támogatást adtak,
amit ugyancsak a legrászorultabbak megsegíté-
sére lehetett fordítani.

Az átmeneti segélyezésbe bevonhatók körét
tavaly júliusban bõvítették: a korábbi, 57 ezer
forintos jövedelemhatárt 62.700 forintra
emelték, mivel a kormány 2008. óta nem emel-
te a támogatás alapját képezõ nyugdíjmini-
mum összegét (28.500,- Ft).

A Budavári Önkormányzat a költségvetési
koncepciójában már kinyilvánította, hogy
2010-ben is fenn kívánja tartani a válságkeze-
lési alapot, amelybõl a tavalyiakhoz hasonló tá-
mogatásokat lehet biztosítani a leginkább rá-
szoruló embereknek. A pályázatok kiírására az
elkövetkezõ hónapokban, a költségvetési ren-
delet elfogadását követõen kerülhet sor.
Mindezek mellett természetesen továbbra is
igénybe vehetõk az évek óta mûködõ szociális
támogatási formák.

Csökkenõ állami támogatások

Az önkormányzat az eddigi szociális ellátási for-
mákat annak ellenére igyekszik fenntartani,
hogy az állami források egyre szûkülnek. Ta-
valyhoz képest idén - az infláció hatását nem
számítva - 137,5 millió forinttal kevesebb köz-
ponti forrás áll rendelkezésre a kerület költség-
vetésében. Ugyanakkor az önkormányzat szoci-
ális ellátórendszerrel kapcsolatos kiadásai fo-
lyamatosan emelkednek, mert az állam fokoza-
tosan kivonul ennek a területnek a finanszíro-

zásából, magukra hagyva a fenntartó önkor-
mányzatokat. Jogszabály-módosításokkal a kor-
mány ugyan megteremtette annak a lehetõsé-
gét, hogy az önkormányzat térítési díjat kérhes-
sen a szolgáltatásokért. Az önkormányzat azon-
ban a kormányzati finanszírozás hiányát nem
hárítja át a szociálisan rászoruló, segítséget
igénylõkre. Nem lehet elvárni az idõsektõl vagy
a pszichiátriai betegektõl és más, hátrányos
helyzetû személyektõl, hogy magas térítési díjat
fizessenek, miközben bevételeik folyamatosan
csökkennek. 

Az önkormányzat tehát nincs könnyû hely-
zetben, ám a megszorítások ellenére sem akar a
céljain változtatni: a pénzügyi realitásokat fi-
gyelembe véve, a lakosság igényeihez mérten
kívánja szinten tartani, illetve fejleszteni a meg-
lévõ, komplex szolgáltatásokat nyújtó szociális
ellátórendszert a kerületben.

Szociális és gyermekvédelmi 
ellátások
A pénzbeli ellátások körében az idõskorúak já-
radékát azok vehetik igénybe, akik nem rendel-
keznek megfelelõ szolgálati idõvel, így öregségi
nyugdíjra nem jogosultak. Az aktív korúak kö-
zül rendszeres szociális segélyre jogosultak a
munkanélküliek, amennyiben egészségük tar-
tósan károsodott, 55. életévüket betöltötték,
vagy - meghatározott feltételek mellett - 14 éven
aluli kiskorú gyermeket nevelnek. Ha egy aktív
korú munkanélküli nem felel meg a rendsze-
res szociális segély feltételeinek, az önkormány-
zat által szervezett közfoglalkoztatási program-
ban vehet részt. A közfoglalkoztatás keretében
felajánlható munkakörök az önkormányzat in-
tézményeiben tölthetõk be.

Normatív lakásfenntartási támogatást kér-
hetnek azok a rászorulók, akiknél a lakásfenn-
tartás költsége a háztartás havi összjövedelmé-
nek 20%-át meghaladja. Adósságkezelési szol-
gáltatás áll a szociálisan hátrányos helyzetbe ke-
rült személyek, családok rendelkezésére a lak-
hatással kapcsolatos adósságterheik enyhítése
érdekében. 

Átmeneti segély a rendkívüli élethelyzetbe
került, létfenntartási gondokkal küzdõ embe-
reknek adható. Az önkormányzat többféle
konstrukciót dolgozott ki az átmeneti segélye-
zés formáira, így eseti, rendszeres vagy rendkí-
vüli átmeneti segély is adható, de rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás is nyújtható. 

Amennyiben valaki tartós felügyeletre, gon-
dozásra szoruló családtagját gondozza, maga
pedig jövedelemmel nem rendelkezik és rend-
szeres pénzellátásban nem részesül, ápolási dí-
jat igényelhet. A mozgáskorlátozottak személy-
gépkocsi szerzési és átalakítási támogatást, illet-
ve közlekedési támogatást vehetnek igénybe.

Aki egy elhunyt személy eltemettetésérõl gon-
doskodik, és családjában az egy fõre esõ jövede-
lem nem haladja meg a nyugdíjminimum há-
romszorosát, temetési segélyt kérhet.

Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és
rehabilitációs ellátások költségeit térítik meg
egy meghatározott egyéni keret terhére azok-
nak, akik szociális helyzet alapján - alanyi jo-
gon, normatív vagy méltányossági alapon - köz-
gyógyellátásra jogosultak. Az önkormányzat
élelmiszertámogatást is nyújt egyedülálló, illet-
ve családos személyeknek, ha az egy fõre jutó
havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyug-
díjminimum kétszeresét. Amennyiben a kérel-
mezõ más rendszeres támogatásban nem része-
sül, évente legfeljebb négyszer, alkalmanként
maximum 5.000 forint értékben adhatók élel-
miszerutalványok.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménye-
ket – például évi kétszeri pénzbeli támogatást –
vehetnek igénybe szociális helyeztük alapján a
gyermeket nevelõ családok, akik idõszakos lét-
fenntartási gondok esetén rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatást is kérhetnek. A rend-
kívüli gyermekvédelmi támogatást a tanköny-
vek, tanszerek beszerzése, az egészségügyi szol-
gáltatásokért fizetendõ térítési díjak átvállalá-
sa, a gyermekintézmények étkezési térítésének
díjkedvezménye, illetve egyéb ellátások formá-
jában is nyújthatja az önkormányzat.

Egyszeri 50 ezer forintos támogatás adható a
kerületi családoknak gyermek születése esetén,
ha a baba érkezését megelõzõ egy évben leg-
alább az egyik szülõ bejelentetten és életvitel-
szerûen az I. kerületben lakott. A születési tá-
mogatás a gyermek hat hónapos koráig kérel-
mezhetõ. Tanév kezdetén beiskolázási segélyre
jogosult az általános iskolás, vagy a 19. életévét
még be nem töltött nappali tagozatos középis-
kolás gyermek szülõje, ha a család egy fõre jutó
jövedelme nem haladja meg a nyugdíjmini-
mum összegének másfélszeresét. Ilyen szociális
helyzet mellett az általános iskola negyedik osz-
tályát elvégzett, valamint a középiskolába járó
nappali tagozatos tanulóknak havi szociális ta-
nulmányi ösztöndíj is jár akkor, ha a gyermek
jól tanul, azaz az elõzõ tanévi záró tanulmányi
átlaga 4,5 vagy a fölött volt.

A Budavári Önkormányzat kedvezményes
üdülést biztosít Zamárdiban, Balaton-parti
üdülõjében a rászoruló gyermekes családok és
nyugdíjasok, továbbá az I. kerület oktatási in-
tézményeiben tanuló diákok részére. Az ön-
kormányzat támogatásával mindemellett 50%-
os kedvezménnyel vásárolhatnak bérletet a
XII. kerületi Szabadidõsport Központ uszodá-
jában a 70. életévét betöltött nyugdíjasok, a há-
rom vagy több gyermeket nevelõ családok, va-
lamint a gyermeket egyedül nevelõ szülõk és
kiskorú gyermekeik.                                            K. D.

Önkormányzati segítség 
a rászorulóknak

Eltörölték 
az ingatlanadót

Január 26-án az Alkotmánybíróság megsemmisí-
tette az „ingatlanadót”, azaz a lakóingatlanok
megadóztatására vonatkozó törvényi rendelkezése-
ket. A taláros testület határozata ráadásul vissza-
menõleges hatályú, így még azok is visszakapják
pénzüket, akik már befizették az elsõ összeget. 

Megsemmisítette a kormány által kivetett ingatlan-
adót az Alkotmánybíróság (Ab). A döntés különö-
sen fontos az I. kerületben élõk számára, hiszen - már
csak a kerület presztízsébõl adódón is - számos ingat-
lan található itt a budai oldalon. 

Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy a tör-
vény 2009 nyarán történt elfogadása óta sok bead-
vány érkezett, amelyekben az adó alkotmányosságát
kifogásolták. Több szakértõ is felvetette, hogy az el-
képzelés nincs tekintettel az adóalanyok jövedelmi
helyzetére. Mások azt kifogásolták, hogy csak lakóin-
gatlanokra vetették ki az adót, más ingatlanok (pl.
banképületek vagy gyárak) nem estek adózás alá. Az
sem volt egyértelmû, hogy mi alapján állapítanák
meg a lakóingatlanok értékét: az adóteher megállapí-
tásakor azok vélelmezett, vagy a forgalmi értékét ven-
nék-e alapul. A kifogások közül az Alkotmánybí-
róság többet is megalapozottnak talált és megsemmi-
sítette az ingatlanadót. 

Az ingatlanadó nem csupán a családok számára
okozott volna jelentõs kiadást, de azoknak a nyugdí-
jasoknak is, akik évtizedek óta kerületünk polgárai.
Számokra az újabb adóteher megfizetése szinte lehe-
tetlen lett volna. 

Mint ismert, az elsõ lakóingatlan után 30 millió fo-
rintos érték fölött, egy esetleges második ingatlan
esetében viszont már 15 millió fölött kellett volna
adót fizetni. Az érintett ingatlanok után 30 millió fo-
rintos érték alatt 0,25 százalékos, 30-50 millió között
0,35 százalékos, míg 50 millió fölött 0,5 százalékos
adót kellett volna fizetni. 

Törölte az APEH 
a vagyonadó-kalkulátor adatait
Miután az Alkotmánybíróság alkotmányellenes-
ség miatt visszamenõleges hatállyal megsemmisí-
tette az egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ
adóról szóló törvény lakóingatlanokra vonatkozó
részeit, valamint a 242/2009. (X.29.) Kormány-
rendeletet, az APEH elnöke elrendelte az adóha-
tóság internetes oldalára kihelyezett vagyonadó-
kalkulátort használókról rögzített adatok adatvé-
delmi szabályok szerinti megsemmisítését.

Az adatok megsemmisítése az AB határozat köz-
zétételének napján, 2010. január 28-án megtör-
tént. A nagy értékû lakóingatlan adójáról beval-
lást benyújtó adózók esetében az adóhatóság in-
tézkedik a bevallás adatainak törlésérõl, az iratok
megsemmisítésérõl, és errõl az érintetteket egye-
dileg tájékoztatja.  Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

Drágábban utazunk 

Február 1-tõl átlagosan 4 százalékkal többet kell fizetnünk a BKV jegyeiért, bérleteiért. Az áreme-
lés miatt drágul a parkolás is.

Egy BKV-jegy ára 320 forintra emelkedett, a havi bérlet ára pedig 9.800 forint lett február 1-tõl.
A tanulók bérlete 3.850 forintba kerül mostantól, a nyugdíjasbérlet ára azonban nem változik.

A környéki vonaljegyek jelentõsebben emelkednek, mert ezek a már korábban meghirdetett, de
szintén február elsejétõl érvényes helyközi autóbusz és vasúti tarifákhoz igazodnak. Az 5 kilométe-
res teljes árú környéki vonaljegy 155, míg a 10 kilométeres 245 forintba kerül. Térségünkben a
22-es, 22E, 222-es, 63-as, 64-es és 164-es járatok városhatáron túli szakaszain egységesen az 5 kilo-
méteres környéki vonaljeggyel is lehet utazni.

Drágul a parkolás is Budapesten. A fõvárosi rendelet ugyanis a mindenkori BKV-menetjegy
alapján állapítja meg a parkolásért fizetendõ összeget. Az alapdíj így 300-ról, 320 forintra nõ feb-
ruár 1-tõl. Parkolási díjak az egyes zónákban: 1. övezet: 400 forint/óra. 2. övezet: 320 forint/óra.
3. övezet: 240 forint/óra . 4. övezet: 160 forint/óra parkolási díjat igényel.

Bírósági ülnökök választása
A Köztársasági Elnök 3/2010 (I.19.) KE hatá-
rozatában az Országos Igazságszolgáltatási
Tanács elnökének elõterjesztésére a Budai Köz-
ponti Kerületi Bíróság ülnökeinek megválasz-
tását 2010. február 15. napja és 2010. március
31. napja közé esõ idõtartamra tûzte ki. 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
1997. évi LXVII. törvény 123.§ (1) bekezdése ér-
telmében az ülnököket a bíróság illetékességi te-
rületén lakóhellyel és választójoggal rendelkezõ
magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi te-
rületén mûködõ helyi önkormányzatok és társa-
dalmi szervetek – kivéve a pártokat – jelölik. 

A törvény értelmében a bíróságra ülnöknek
büntetlen elõéletû, választójoggal rendelkezõ,
30. életévét betöltött, de a 70. életévet el nem ért
magyar állampolgár választható. 

Az ülnökök megbízatása négy évre szól. A je-

löltnek a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkoz-
nia kell. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a je-
lölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét,
lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét,
foglalkozását, munkahelye nevét és címét, havi
átlagkeresetét, valamint az aláírását, továbbá nyi-
latkoznia kell arról, hogy büntetve volt-e, illetve
rendelkezik-e választójoggal. 

Kérjük, hogy a jelöléseket, illetve a jelölt nyilat-
kozatait 2010. február 19-ig juttassák el dr. Deák
Ferenc jegyzõnek címezve a Polgármesteri Hiva-
talba (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)

A bírósági ülnökké jelölés mintanyomtatvá-
nyát, a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szó-
ló nyilatkozat mintanyomtatványt, valamint a bí-
rósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalma-
zó tájékoztatót a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati irodáiban megtekinthetik. 

dr. Deák Ferenc jegyzõ

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat nyilvános pályázatot hirdet a tulajdoná-
ban lévõ, lakás és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadására, illetve eladására.
A részletes pályázati kiírás átvehetõ a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Irodáján. Budapest I. kerület,
Kapisztrán tér 1. Telefon: 458-3000, 458-
3030, vagy megtekinthetõ az Önkormányzat
honlapján, a www.budavar.hu internetcímen,
a Pályázatok/Vagyoni Iroda menüpont alatt.

Az önkormányzat 
ingyen hívható 

zöld száma: 

www.budavar.hu

06-80-204-275
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Becsületrend Kozma Imre atyának 
A Budavárért Emlékéremmel kitüntetett Magyar
Máltai Szeretetszolgálat vezetõje, Kozma Imre atya
megkapta a francia állam legnagyobb kitüntetését, a
Becsületrendet. Az elismerést Kozma Imre a Francia
Nagykövetségen vette át. Kozma Imre a kitüntetésrõl
azt mondta a Duna Televízióban, hogy életszemléle-

tet tükröz: a becsületrõl, a hazáról, az élet értelmérõl.
„Az élet arra való, hogy az ember elajándékozza. A
francia nagykövet úr, amikor átadta, azt mondta,
hogy példát akarnak mutatni… Meglepetésként ért,
mert a mi szervezetünknek különösen szoros kap-
csolata nincs a franciákkal.” Kozma atya arról is be-
szélt, hogy az életszínvonal romlása ellenére többen
adakoznak. „Amikor nagy a baj, az ember sokkal
többre képes. Ezeket én kegyelmi pillanatoknak ne-
vezem, ilyenkor az ég és a föld találkozik. Ekkor kide-
rül, hogy bennünk isteni erõk szunnyadnak és nem
üres az ég… Például az idei karácsonyon sokkal több
adományt adtak, mint tavaly. Ez azt jelenti, hogy a ke-
veset osztjuk meg egymással.”

Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel
és szeretettel vár minden érdeklõdõt 2010. február
23-án 17 órakor az I. kerületi Házasságkötõ Terem-
ben (I. Úri u. 58.) Értékõrzés, értékteremtés - Mû-
helytitkok és titkos mûhelyek címû estjére. Vendé-
geink: Juhász Judit a Katolikus Rádió vezérigazgatója,
Mózes Anita színmûvész, Pallér Sándor újkígyósi hen-
tesmester és Spiegelberg István somlói borász. Há-
zigazda: Szigethy Gábor. Kiállítás: Megszentelt régi
kövek.

Könyvtári rajzpályázat
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára rajzpályázatot hirdet a kerületi gyerekek
részére. Pályázatunk témájául Kántor Péter: Hétfõ,
kedd, szerda címû versét választottuk, mely a költõ a
könyvtárban is megtalálható köteteiben, illetve a
www.egyszervolt.hu internetes oldalon is megtalál-
ható. Lehetõleg A/4-es méretben várjuk a pályamû-
veket, melyek bármilyen technikával készülhetnek.
Beadási határidõ: 2010. március 26. Cím: 1016 Bu-
dapest, Krisztina krt. 87-91. Eredményhirdetés ápri-
lisban lesz.

Gyermekrajz pályázat 
Február 20-ig meghosszabbították a Haypál Alapít-
vány és a Budai Református Egyházközség által meg-
hirdetett országos gyermekrajz pályázat beadási ha-
táridejét, melyet „„LLeeggkkeeddvveesseebbbb  bbiibblliiaaii  ttöörrttéénneetteemm””
címmel írtak ki a szervezõk. A pályázat fõvédnöke dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester.

Melyik a legkedvesebb történeted a Bibliából? Raj-
zold le! 

A munkákat A 4-es méretekben fogadja a Haypál
Alapítvány és a Budai Református Egyházközség, a
szokásos technikákkal. A képek hátoldalán kérik fel-
tüntetni a nevet, életkort, elérhetõségeket, (postai és
e-mail-címet) iskola, felkészítõ tanár és gyülekezet
nevét. A képeket az alábbi címre lehet beküldeni le-
vélben: II. Kárpát-medencei gyermekrajz pályázat,
Budai Református Egyházközség 1011 Budapest,
Szilágyi Dezsõ tér 3.

A pályamunkák személyesen is leadhatók vasárnap
a délelõtti istentiszteleten, az iratterjesztés mellett el-
helyezett dobozban. Beadási határidõ: 2010. február
20. Eredményhirdetés és kiállítás: 2010 tavaszán. A
díjazottakat külön értesítik. 

A beküldött munkákat neves képzõmûvészekbõl,
közéleti emberekbõl álló zsûri fogja elbírálni. A képe-
ket nem küldik vissza, hanem a szokott módon több
kiállítást szerveznek a felhasználásukkal. A képeket
egy jótékonysági árverésre is felhasználják majd,
amelyet a határon túli magyar nyelvû oktatási intéz-
mények támogatására rendeznek. A legszebb mun-
kákat a Reformátusok Lapja gyermekrovatában is
bemutatják. A rajzok, munkák megküldése egyben
beleegyezést jelent, hogy azokat a pályázatot kiírók
kiadványaikban felhasználhatják. A pályázatra törté-
nõ jelentkezés egyben a kiírásban szereplõ feltételek
elfogadását jelenti.

További információ: a 06-20-560-9620-as telefo-
non vagy a betlehem@citromail.hu címen kérhetõ. 

RRöövviiddeenn

(Folytatás az 1. oldalról)

Csütörtök délelõttönként az Irka Körben talál-
kozhatnak egymással az irodalomkedvelõk. A
klubban írók, színészek, képzõ- és iparmûvészek,
valamint mûkedvelõk osztják meg egymással
gondolataikat. Márciusban Kányádi Sándort,
Budavár díszpolgárát látják vendégül. 

Ebben az esztendõben is folytatódik a Budavár
Évszázadai címû ismeretterjesztõ séta és elõadás-
sorozat, amelynek keretében minden hónap elsõ
hétfõjén dr. Tóth József történész vezetésével a
kerület történelmi érdekességeivel ismerkedhet-
nek meg az érdeklõdõk. Legközelebb március-
ban, az 1944-45-ös eseményekrõl lesz szó, majd a
jó idõ beköszöntével áprilisban a Batthyány tér és
a Lánchíd közötti területet, májusban a Szikla-
kórházat, míg júniusban a Vérmezõt járják be a
résztvevõk. A nagy népszerûségnek örvendõ is-
meretterjesztõ elõadások is folytatódnak és ter-
mészetesen nem maradnak el a Budavári Film-
klub ingyenes vetítései a Tabán Moziban. 

A mûvelõdési ház egyik legsikeresebb program-
ja az idõseknek szóló számítógépes tanfolyam,
amelyet tizennégy csoportban eddig közel százan
végeztek el – tájékoztatta a Várnegyedet Szatmári
Zsolt. A tanfolyamvezetõ elmondta, hogy a ren-
delkezésre álló ötször négy óra alatt az idõsek
megtanulják a számítógépes program kezelését,
valamint az internet használatát. Akik elvégzik a
tanfolyamot, önállóan tudják használni az inter-

netet, különbözõ szolgáltatásokat tudnak igény-
be venni, használni tudják az elektronikus könyv-
tárakat, önállóan e-maileznek, és telefonálnak a
világhálón. Frissen szerzett tudásukat az önkor-
mányzati ügyintézés során is kamatoztathatják,
hiszen a kerület honlapján akár okmányirodai

idõpontot is foglalhatnak, vagy okmányokat tölt-
hetnek le, esetleg elolvashatják a Várnegyed újság
archív számait. A jelentkezõk többsége azért jön a
tanfolyamra, mert számítógép vásárláson gon-
dolkodik, amit attól tesz függõvé, hogy sikerül-e
megtanulnia az alapokat. Sokan vannak olyanok
is, akik családi okokból iratkoznak be, mert ab-
ban bíznak, hogy távol élõ rokonaikkal szorosabb
kapcsolatot tudnak fenntartani az interneten ke-
resztül. Annak is érdemes eljönni, aki nem ren-
delkezik komputerrel, ugyanis az Idõsek Klubjai-
ban, illetve a mûvelõdési házban is ingyenesen le-
het használni a számítógépeket. 

Kifejezetten a komputer mûködése érdekli a
tanfolyamok eddigi legidõsebb résztvevõjét, a ki-
lencvenedik születésnapját idén ünneplõ dr.
Cséky Sándort, aki elmondta: bár korábban
többször gondolt arra, hogy érdemes lenne köze-
lebbrõl is megismerkedni a számítógéppel, végül
lányai tanácsára iratkozott be a tanfolyamra.
Jelenleg úgy látja, hogy a komputert elsõsorban
kapcsolattartásra fogja használni, hogy ezen kívül
még mire, arra a tanfolyam ad majd választ. A
nyugalmazott közgazdász szerint a kurzusokon
résztvevõk példája mutatja, hogy van értelme az
élethosszig tartó tanulásnak, hiszen a megszerzett
új ismereteket valamennyien hasznosítani tud-
ják a gyakorlatban.  

A húszórás tanfolyamon kizárólag kerületi
nyugdíjasok vehetnek részt, 3500 forintos térítési
díj ellenében, mely tartalmazza a nyomtatott tan-
anyag költségét. Jelentkezni a 201-1780 telefon-
számon, vagy személyesen a Budavári Mûvelõdési
Házban lehet. K. Á.

Család- és idõsbarát 
programok a BEM6-ban

Van értelme az élethosszig tartó tanulásnak - vallja a számítógépes tanfolyam legidõsebb résztvevõje dr. Cséky Sándor 

Marsi László igazgató

Népszerûek a baba-mama foglalkozások

Beszélgetés Havas Judit elõadómûvésszel

Szépbe-szõtt hit
Petõfi Irodalmi Múzeum. Apró szoba a bejárat
mellett. Bent annyi hely, hogy két ember elfér,
körötte: zsúfolt könyvespolcok, festmények,
odatámasztott íróportrék. Elfeledett költõk,
de Havas Judit élete éppen a felfedezésrõl szól.
A törékeny szépség felmutatásáról.

És mindezt kedvesen teszi. Megszólítva a vilá-
got, fiatalt és öreget, hogy: „Figyelj egy perc-
re!”… „Látod milyen gyönyörû!... És mondja a
verset, énekli a népdalt, járja a nagyvárost, vi-
dékre utazik, késõ éjszaka siet vissza, mert reg-
gel már kisdiákok várják. A magyar kultúra
napján a Litea Könyvszalonban tartott nagysi-
kerû Ady-estet. A költõkirály nehéz, veretes
szövege nagy koncentráltságot igényel, ezért
másnap ültünk le, hogy megvallassuk az el-
múlt esztendõket.

– Mindig szívesen megyek a Várba – kezdi a
beszélgetést. – Ott telt el a gyerekkorom, oda
jártam iskolába, ahol most a Zenetudományi
Intézet van. Tanultam hegedülni, mindig meg-
nézem annak a teremnek az ablakát, ahol órán
játszottam. Édesanyám a Táncsics Mihály ut-
cában lakik, s gyakran megyek föl hozzá az
ódon-szépségû házak mellett. Sok iskolatár-
sam és barátom most is itt él, szóval mindig ottho-
nosan érzem magam, ha arra járok. 
s Hallhattuk szívszorító Ady-estedet. Hogyan válo-
gattad mûsorodat?

Nagyon örültem, amikor a Litea Könyvszalon
gazdája, Bakó Annamária Ady halálának évfor-
dulójára tûzte ki a régóta tervezett estemet: Intés
az õrzõkhöz. Mindig fontos volt számomra a min-
denség-zengésû költõ. Az Egyetemi Színpadon,
amikor a Balassi szavalókör tagja voltam, min-
denki tarthatott önálló estet. Úgy gondoltam -
mivel a Szilágyi Gimnáziumba jártam és spanyo-
los voltam - az elsõ estem latin-amerikai költõk

verseibõl állítom össze, Embernek fia címmel.
Eljött az estre Nagy László, leültünk beszélgetni,
és kérdezte, mi lesz ezután? Mondtam, elkezdem
a régi görögökkel, szépen sorba szedve a nagy kor-
szakokat. Eljött a második elõadásra is, megint
beszélgettünk, és hirtelen kijelentettem: Ady-es-
tet tervezek. „Az magának való” – felelte csendes
örömmel. Ezeket közösen válogattuk ki, még az õ
keze nyomát is õrzik a verssorok.
s Miért választottad Adyt?

Ady költészete óriási erõvel hatott rám. Ez a teljes
élet igényével élõ költõ, vátesz volt, én varázslatos-
nak tartottam, bátornak. Olyannak, akit a sorsa

tehetséggel áldott vagy vert meg, és mindenkép-
pen változtatni és jobbítani akart. Nagyon átérez-
tem akkor is, és üzenetként fontosnak tartottam
továbbadni.
s Régóta munkatársa vagy a Petõfi Irodalmi Múze-
umnak.

Irodalmi esteket szerkesztek, írókat, költõket mu-
tatok be. Ezek a találkozók közönség elõtt történ-
nek, hogy a hangtár számára dokumentációs
anyag készüljön. Ilyen sorozat az irodalmi lapok
bemutatása is. Tanítok az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetemen beszédmûvészetet és irodalmat,
ez is fontos része az életemnek.
s Külföldi magyarokat is sûrûn meglátogatsz. Milyen
tapasztalatokkal tértél haza?

Legutóbb Floridában voltam. Az Amerikában
élõ magyar orvosok minden évben itt találkoz-
nak. Ady-estet tartottam nekik. Szeretnek együtt
lenni, tapasztalatokat cserélni. A miami egyete-
men dolgozik Hargitai Péter író, az õ óráira is be-
mentem. József Attila költeményekkel foglalkoz-
tunk, angol fordításai hangzottak el, én magyarul
mondtam verseket. Philmore-ban, ahol egy nyári
magyar egyetemet mûködtetnek, három éven ke-
resztül tanítottam. Megjelentettek egy magyarság
ismeret tankönyvet, ez komoly és értékes anyag.
A szülõk fontosnak érzik, hogy tartsák magyarsá-
gukat, õrizzék a gyönyörû magyar nyelvet!
s Hogyan látod a kultúra helyzetét Magyarországon?

Ebben a káoszban, rossz hangulatban, nekem vál-
tozatlanul az a dolgom, hogy mondjam a tiszta, az
igazi szót! Tegnap este is ezt tapasztaltam a záró
vers elmondásakor: „Oly szomorú embernek len-
ni / S szörnyûek az állat-hõs igék / S a csillag-szóró
éjszakák / Ma sem engedik feledtetni / Az ember
Szépbe-szõtt hitét…”  A Szépbe-szõtt hit erõsöd-
jék, ezt szolgálják ezek az összejövetelek.                  

F.
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Emlékezés a Mária Magdolna-toronynál
A Budavári Mûvelõdési Ház szeretettel meghívja a

kerület lakóit 2010. február 13-án 10.00 órára a Má-
ria Magdolna-toronyhoz (Kapisztrán tér 6.), hogy kö-
zösen emlékezzünk meg Budapest felszabadulásáról.
Ünnepi köszöntõt mond: Sediánszky János alpolgár-
mester. Közremûködnek a Boldog Batthyány-Stratt-
mann László Idõsek Akadémia Irka Körének tagjai.

Tabulatúra régizene klub
(Budapest, I., Szilágyi Dezsõ tér 3.)

Várunk minden érdeklõdõt a Tabulatúra régizene
klub februári estjére február 22-én hétfõn, 19 órakor
a Szilágyi Dezsõ téri református templom gyülekeze-
ti termébe. Vendégünk: Lovász Irén. Alkalmaink in-
gyenesen látogathatók.

Budapesti Történeti Múzeum
(Budavári Palota E épület)

Barabás Miklós (1810-1898) emlékkiállítás. Meg-
tekinthetõ: 2010. április 18-ig.

Magyar Nemzeti Galéria
(Budavári Palota, A épület)

Földi paradicsom - Modern mestermûvek a Kas-
ser-Mochary gyûjteménybõl. A kiállítás megtekint-
hetõ 2010. május 2-ig.

Lánchíd Kör
Február 24-én, szerdán 18 órakor beszámolót és

tisztújító közgyûlést tart a Lánchíd Kör. Helyszín:
Budai Vigadó, volt gyerekkönyvtári terem. (I. kerület,
Corvin tér 8., bejárat a Szilágyi Dezsõ tér felõl.)

Emlékezés Széchenyire
A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSz) és az I. ke-

rületi önkormányzat szeretettel hív mindenkit 2010.
március 19-én 17 órára, a Városháza aulájában tar-
tandó Széchenyi-emlékünnepségre. Elõadó: dr. Cser-
háti László a Széchenyi Társaság alelnöke.

Anno mesebolt
(Budapest, I., Krisztina tér 7.)

Minden kedden, szerdán, csütörtökön 17.00-
18.00 és szombaton 10.00-12.00 között fejlesztõ
gyerekfoglalkozásokat tartanak az Anno mesebolt-
ban. További részletekért hívja a 225-0228-as tele-
fonszámot, vagy nézze meg a www.annomesebolt.hu
weboldalt. Egyszeri belépõ: 1.000 Ft gyerekeknek,
testvéreknek kedvezményes a foglalkozás!

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
Magyar Kultúra Alapítvány székháza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
Február 23. (kedd) 18.00 óra: Királylányok messze föl-
dön (I.) Magyar származású királynék Hispánia és Itália
földjén. Ritók Ágnes régész, a Magyar Nemzeti Múze-
um munkatársa és az Egyesület vetített elõadása.

Március 9. (kedd) 18.00 óra: Széchenyi István em-
lékei itthon és Európában(I.). Széchenyi mint katona
és nemzetõr… – dr. Kedves Gyula hadtörténész,
igazgatóhelyettes elõadása, a legnagyobb magyar
halálának 150. évfordulóján.

Vízivárosi Galéria
(Budapest, II. kerület Kapás u. 55.)

Elsõ Magyar Látványtár. Mûvészeti gyûjtemények a
II. kerületben. Rózsadomb címmel Albert Katalin, Bak
Imre, Benda Iván, Csohány Kálmán, Erdély Miklós,
Ganczaugh Miklós, Gáyor Tibor, J. Gross Bettelheim,
Lossonczy Tamás, Lovas Ilona, Luzsicza Árpád, Mauer
Dóra, Molnár Edit, Nádler István, Pauer Gyula, Schmal
Rózsa, Schmal Károly, Sinkó István, Szemadám György,
Székelyi Katalin, Szirtes János alkotásai láthatók.
Válogatta és rendezte Vörösváry Ákos. A kiállítás febru-
ár 10-tõl, március 11-ig látogatható. 

Nyitva tartás: keddtõl-péntekig 13-18 óráig,
szombaton 10-14 óráig.

PPrrooggrraammookk

Emléktócsák, vertikális kert, dalokat játszó ka-
putelefon – csak néhány kiváló elképzelés abból a
többtucatnyi izgalmas pályamûbõl, melyeket al-
kotóik a „Cseh Tamás-dalok” pályázatra küld-
tek be az elmúlt hetekben. A Budavári Önkor-
mányzat Cseh Tamás és Bereményi Géza haj-
dani lakóhelyét megjelölõ és az itt született da-
loknak emléket állító egyedi mûalkotás megva-
lósítására kért ötleteket: az Iskola utca 35. szá-
mú házra, illetve annak környezetébe tervezett
alkotásokból összesen 69 érkezett a január 21-i
beadási határidõig. 

A pályamunkákat a nagyközönség február 24-ig
tekintheti meg a Várnegyed Galériában. A láto-
gatók megoszthatják az ötletekkel kapcsolatos vé-
leményüket az önkormányzattal: a vendégkönyv-
ben jelezhetik, melyik mû megvalósításának
örülnének a legjobban. 

A pályázat február végi eredményhirdetése
elõtt az itt megfogalmazott véleményeket is érté-
kelni fogja a bírálóbizottság. Nem lesz könnyû
dönteni – mondta a tervekbõl rendezett kiállítás
megnyitóján dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter, akit lenyûgözött az alkotások bõsége és sokszí-
nûsége. Mint fogalmazott, Cseh Tamás dalai
most is itt élnek a lelkünkben, ezért is gondol-
kodtak el róluk olyan sokan és fejezték ki érzései-
ket különleges elképzelések formájában.

A tárlat bemutatóját Bereményi Géza is meg-
tisztelte jelenlétével. Az író felidézte a Cseh Ta-
mással együtt töltött nagyszerû alkotói idõszakot:
mesélt elsõ találkozásukról, az elsõ közös dal tör-
ténetérõl, az összeköltözésükrõl és az ezt követõ,

együtt töltött, termékeny másfél évrõl, amikor
minden nap újabb és újabb dalok születtek. 

A kiállítás február 24-ig látható a Várnegyed
Galériában, kedd-szombat 11.00-18.00 között.
Cím: I., Batthyány u. 67. 

Benkõ Cs. Gyulát sokan ismerik az Alsó-Krisz-
tinavárosban. Naponta találkoznak vele a kutyá-
sok, amint kedvenceit sétáltatja a Bem rakpar-
ton, máskor az unokákat kíséri a Vár oldalában.
Azt azonban csak mûvészbarátai és képeinek lel-
kes hívei tudják, hogy szabadidejében egy tetõté-
ri mûterembõl tekint le a környékre, és mediter-
rán hangulatú képeket fest.

A festõmûvész, formatervezõ a közelmúltban
kettõs jubileumot ünnepelt: alkotó életének öt-
venedik évfordulóját, és hetvenedik születés-
napját. Erre emlékezett egyéni kiállításaival a si-
montornyai várban, és a Pataky Mûvelõdési
Központ galériájában is. 

Amikor pályájáról kérdezem, különös sors tá-
rul elém. Az anyai ágon több generációs kriszti-
navárosi család egykor a Pálya utcában lakott. A
rokonság közé tartozott Toldy (Schedel) Ferenc
irodalomtörténész, kritikus, és Kisfaludy Mi-
hály is. A rokonság másik része a Hunyadi János
utcában élt. Az anyai nagypapának a Csend ut-
cában (ma Hegyalja út) volt lakása. A Benkõ há-
zaspár 1968-ban, az elsõ lakók között költözött
be a Jégverem utcai foghíjtelken felépített ház-
ba, amely ma három generáció otthona.

Benkõ Cs. Gyula egy 1956-ban, gimnazista-
ként elkövetett „botlása” miatt nem lehetett a
Képzõmûvészeti Fõiskola hallgatója. A tehetsé-
gével nem volt baj, már a középiskolában is jól
rajzolt, bíztatta is osztályfõnökének férje, Farkas
András festõ, a tanítóképzõ rajztanára. 

A korszakra jellemzõ fordulattal, a mûvészeti
tanulmányoktól megfosztott fiatalember elsze-
gõdött autószerelõ inasnak. Munka mellett irat-
kozott be a Blaskó János festõmûvész vezette
képzõmûvészeti körbe, majd másfél év után
munkahelyi ajánlással felvételizett az Iparmû-
vészet Fõiskola ipari formatervezés szakára. Úgy
meséli, klasszikus értelemben vett mûvészeti
akadémiára került, ahol rajzmintázásból és fes-

tésbõl is komoly alapokat kapott. Két nagyszerû
embert: az osztály vezetõ tanárát, Borsos Mik-
lóst, és a tanszék vezetõjét,  Dózsa Farkas And-
rást tekinti mesterének. Az oktatás heti hat nap,
este 8-ig tartott, és a szakágnak megfelelõ, mély
alapokat adott. A fõiskola mellett festett, és ér-
meket készített. Ez utóbbihoz Reményi József,
az Állami Pénzverõ vezetõ vésnöke nyújtott se-
gítséget. 

Miután 1964-ben átvette a diplomáját, terve-
zõként került egy szövetkezethez. A kezdetektõl
lelkesen produkált, az általa tervezett mûszerek-
kel (ipari televíziós láncok, híradástechnikai,
egészségügyi, geofizikai, nukleáris mûszerek stb.)
már a ’60-as évek derekán elnyerte Az év leg-
szebb terméke díjat. Tervezõi munkásságának
negyvenedik évében Ferenczy Noémi-díjjal tün-
tették ki. A legbüszkébb azonban a houstoni

vegyipari világkiállításon odaítélt Award of
Merit elismerésre.

Benkõ Cs. Gyula képzõmûvészeti pályájának
meghatározó élménye volt az 1965-ben tett olasz-
országi utazása. Turistaként, az állam által biztosí-
tott 70 dollárral a zsebében, három hónapot töl-
tött Milánóban. A magyar fiatalembert felkarolta
a neves olasz mester, Marino Marini, aki meghív-
ta a saját mûtermébe. A festõakadémia alkalmi ki-
állítást is szervezett számára, amely komoly sajtó-
visszhangra talált. A mûvészi siker nyomán újabb
kiállításra kapott lehetõséget, azt azonban a hazai
hatóságok nem hagyták jóvá, mert a korábbi tár-
latra nem kért hivatalos engedélyt. 

A mûvész továbbra is festett, de ettõl kezdve
több mint másfél évtizeden keresztül, nem vál-
lalta a nyilvános megjelenést. Kizárólag grafikus-
ként és formatervezõként jelentek meg munkái.
Számos kollégája csak jóval késõbb tudta meg,
hogy szíve szerint mivel foglalkozik. Néhány évig
szabadfoglalkozású mûvészként dolgozott, majd
1973-tól az Iparmûvészeti Tanács, késõbb a
Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus osztályveze-
tõjeként tervezõmûvészek munkáinak mened-
zselése, pályázatok értékelése, minõsítések elké-
szítése volt a feladata.

Mûvészi hallgatását 1981-ben törte meg, ami-
kor úgy döntött, hogy kiállít az Olasz Intézetben
megrendezett, Olaszország magyar mûvészek
szemével címû kiállításon. Az évtized végén már
sorra alakultak a civil szervezetek, így vált taggá a
Molnár C. Pál baráti körben és a Mednyánszky
Társaságban. Ez utóbbinak 12 éven át titkára és
kiállítás-szervezõje volt. 

Benkõ Cs. Gyula a figuratív, emberi értékekre
épülõ mûvészet követõje. A fiatalon megismert
olasz táj tematikája mára komponált tájakká bõ-
vült. A mûvész úgy véli, ami Itáliában a régmúlt-
ból megmaradt, az a 14.-15. században nálunk is
megvolt, ezért képei egy kicsit hazaiak is.         R. A.

Cseh Tamás dalai lelkünkben élnek
Hatvankilenc pályamûbõl nyílt kiállítás a Várnegyed Galériában

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és Bereményi Géza a kiállításon

Festõ a Krisztinavárosban 

William Albert Dennis Galloway – az 1878-ban Wales-
ben született mérnök és tengerésztiszt – fiatalon talán még
maga sem hitte volna, hogy negyvenöt éves kora után
Romániába költözik. 

A kultúrára nyitott ifjú, miután bejárta Hollandia,
Itália, Oroszország és az Osztrák-Magyar Monarchia tájait,
képzõmûvészeti tanulmányokba kezdett. Az elsõ világhá-
borút követõen csatlakozott a szecessziós, szimbolista Jan
Toorop-féle mûvészeti csoporthoz. Ebben a körben ke-
rült kapcsolatba Hollósy Simon tanítványaival, Góth
Móriccal és feleségével, Ada Löwith-tel, akiket 1925-ben
elkísért Erdélybe. A látogatás olyan mély benyomást tett
rá, hogy 1926-ban visszatért, és mintegy negyedszázadon
át az erdélyi tájakat járta. 

Ha Galloway másként döntött volna, akkor a kolozsvá-
ri Erdélyi Néprajzi Múzeum aligha rendelkezne különle-
gesen értékes fotóarchívummal, és a Hagyományok Háza
sem tudná bemutatni a közel hétszáz kép legjavát. A mú-
zeum azonban hosszú távra szóló megbízást adott az akkor
már fotográfiával foglalkozó utazónak. A mûvészi érdek-
lõdésû „vándorfényképész” az erdõhátsági, kalotaszegi,

hátszegi és bánáti falvakban tett látogatásai során 1077
néprajzi vonatkozású tárgyat is gyûjtött, illetve dokumen-
tált a közgyûjtemény számára. Helyi szokásokat, ünnepe-
ket, meséket és dalokat jegyzett fel, s tette mindezt abban
az idõben, amikor magyarországi néprajzosok nem járhat-
tak arrafelé. Emellett végigfotózta Beszterce környékét, a
Barcaságot, az avasi és a bukovinai településeket. Az üveg-
negatívokra készült felvételek a hétköznapok és ünnepek
mesterien komponált képei. A hetivásár hangulata, a szal-
matetõs házak, a deszkaoromzatos templom, az aratókalá-
kák, a lakodalmak a szilvaaszalás és a fonóházi élet eleve-
nedik meg napjaink látogatói elõtt. A tablókon magya-
rok, románok, huculok, székelyek, szászok és svábok él-
nek egymással békességben. 

Dennis Galloway 1950-ben, 72 éves korában döntött a
hazatérés mellett. Hét évvel késõbb hunyt el szülõhazájá-
ban.

A Hagyományok Háza, elsõ emeleti kerengõjében meg-
tekinthetõ Zene, tánc, szokás egy angol fotográfus szemé-
vel címû kiállítás az épület nyitva tartási idejében, díjmen-
tesen látogatható. 

Egy angol fotográfus Erdélyben 

Benkõ Cs. Gyula egyik kedvencével

Dennis Galloway képeibõl a Hagyományok Házában nyílt kiállítás  



Gyalogoljunk együtt!
Folytatódnak a gyaloglótúrák a Tabáni Gyaloglók
Köre szervezésében. A javasolt programok mind a
gyerekeknek, mind az idõsebbeknek ajánlhatók. Sõt,
kisebb-nagyobb kutyával érkezõket is szívesen lát-
nak a szervezõk. A túrák továbbra is szombati napo-
kon történnek. Találkozó: reggel 9 óra, indulás 9 óra 5
perckor.  

Helyszín: Moszkva tér, a Hûvösvölgybe induló villa-
mos (jelenleg 61-es) megállójában. A túra útvonala
megbeszélés alapján a helyszínen kerül kiválasztásra. 

A téli idõszakban elõzetes telefonos jelentkezésre
szervezzük a túrákat. Túravezetõ: dr. Szentiday Klára,
telefon: 375-8467.
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Rendõrségi szempontból csendes volt az elmúlt két
hét, súlyosabb bûncselekmény nem történt a kerület-
ben – tájékoztatta a Várnegyedet dr. Kesztyûs Rudolf.
Szokásos értékelésében a kapitányságvezetõ ki-
emelte, hogy a kerületi rendõrség továbbra is kiemelt
hangsúlyt helyez a megelõzésre, így a jövõben is
rendszeresen tartanak közbiztonsági és közlekedés-
biztonsági akciókat, amiben számítanak a régió és a
kerületi polgárõrség támogatására. 

Idõs embereket loptak meg
Kisebb szünet után újra trükkös tolvajok garázdálkod-
nak a kerületben. Úgy tûnik, a bûnözõk ragaszkodnak
a jól bevált trükkökhöz, hiszen az ezúttal egyedül dol-
gozó elkövetõ most is gázszerelõnek adta ki magát.
Azzal a mesével sikerült bejutnia a Várszoknya egyik
lakásába, hogy szivárgás miatt sürgõsen ellenõriznie
kell a vezetékrendszert, amiért 5000 forintot kért.
Miután a „munkát” elvégezte az éppen a lakásban
tartózkodó szomszédhoz is átment, tõle azonban már
50 ezer forintot kért – és kapott – ráadásul az otthon
tartott betétkönyvet is magához vette. A trükkös tol-
vaj a károsultak elmondása szerint 25-30 éves, 180
cm magas fehér bõrû, szemüveget viselõ fiatalember.
Dr. Kesztyûs Rudolf ismételten nyomatékosan arra
kéri az idõs, egyedülálló polgárokat, hogy idegent
csak akkor engedjenek be lakásukba, ha személyazo-
nosságát hitelt érdemlõen igazolta. A gázmûvek, vil-
lamosmûvek és a csatornázási vállalat munkatársai
rendelkeznek fényképes igazolvánnyal, amit kérésre
kötelesek felmutatni. 

Amennyiben a lakásba becsöngetõ idegen nem
igazolja magát, vagy gyanúsan viselkedik azonnal
hívják a rendõrséget a hétvégén is elérhetõ 457-
5612 telefonszámon.

DVD hamisító rendõrkézen
Nagy mennyiségû illegális DVD-t foglaltak le a kerü-
leti rendõrök egy alkalmi árustól a Batthyány téri alul-
járóban. B. L. a szerzõi jogokat megsértve az engedély
nélkül másolt filmekbõl közel ezer darabot hozott for-
galomba, ellene más kerületi kapitányságok is eljá-
rást folytatnak.

Dr. Kesztyûs Rudolf minden hónap elsõ keddjén 14
órától fogadóórát tart. A kerületi polgárok bármilyen
rendõrségi vonatkozású ügyben felkereshetik a kapi-
tányságvezetõt. 

KKéékk  hhíírreekk

A2009-es év Kazinczy Ferencre emlékezve telt
- különös tekintettel a tabáni vonatkozások-

ra. A jótékonyságról Kalla Zsuzsa irodalomtörté-
nész, különös és nehéz életérõl és szellemi életé-
nek örököseirõl dr. Fábri Anna irodalomtörté-
nész tartott elõadást. Hajnóczy József tragikus
életérõl (Döbrentei utcai lakásából hurcolták el)
két szlovák történész több éves kutatómunkájá-
nak köszönhetõen könyvet adtak ki Pozsonyban
– ezt a könyvet mutatták be a szerzõk – akik meg-
hívták a Tabán Társaságot Modrába, abba a falu-
ba, ahol Hajnóczy szülõháza áll. Virág Benedek
leveleinek másolatait is kiállítottuk: a nyelvújí-
tás, a szegényes, fázós tabáni napok, a mindenna-
pi gondok és feladatok, a levélváltás nehézségei
mellett a magasztos eszmék és fontos intézendõk
is a levelek témái. A búcsúmondat az emlékév
jelszava is: „Légy boldog és élni siess!”

A Tabán Múzeumba Marsi Lászlónak, a Bu-
davári Mûvelõdési Ház igazgatójának köszönhe-
tõen egy mûemlék pianínó került, így a jó akusz-
tikájú kiállítóteret több alkalommal koncert te-
remnek rendeztük be a Tabán Társaság és a meg-
hívott vendégek nagy örömére. Elsõ koncertün-
kön dr. Scholcz Péter játszott részleteket Mo-
sonyi Mihály: „Hódolat Kazinczy szellemének”
címû darabjából. A Tabáni Regatta és Fesztivál
idején Szakcsi Lakatos Béla ült a zongora mellé,
Szudy János dobolt és Scholcz Péter nagybõgõ-
zött – így alakították meg a Tabáni jazz triót.  A
bemutatkozás nagy sikert hozott, reméljük, hogy
még halljuk õket. A Múzeumok Õszi Éjszakája
keretében Király Miklós zongoramûvész-tanár
volt vendégünk, aki a muzsika mellett érdekes
elõadásokat is tartott.

A magyar nyelven megírt legszebb gondola-
tok, versek, mondókák és imádságok Sudár
Annamária és Szabó András elõadómûvészek
estjén hangzottak el a Kazinczy év tiszteletére és
a nagy sikerre való tekintettel az Õszi Fesztiválon
is megismételtük.

Szeptemberben harmadik alkalommal ren-
deztük meg a Tabáni Regatta és Fesztivál elneve-

zésû két napos, nemzetközi evezõsversenyt és
kulturális rendezvényt. Angliából Marlow seni-
or csapata jött el, és még három magyar veterán
egység indult a csepeli evezõspályán. A Tabáni
Hajós Egylet kapitánya Jármy Miklós társaival
nemcsak jó eredményt ért el (másodikak lettek),
hanem bográcsgulyást is fõzött Csepelen, amivel
megvendégeltük a résztvevõket és a kilátogató ta-

gokat. Ulrich Zsuzsával együtt voltunk a kukták
és hámoztuk a krumplit. Borról lelkes tagunk
Tóth József gondoskodott, aki a szép fafaragás-
díjakat készítette a nyertesek részére. A díjátadás
másnap volt a Tabán Múzeumban. Vecsey And-
rás tabáni képviselõnk nemcsak okleveleket, ha-
nem magyar nemzeti szalaggal díszített finom
palackos borokat is felajánlott a gyõzteseknek.

Az angol vendégeket a Tabáni Hajós Egylet
tagjai fogadták otthonukba és városnézést is szer-
veztek részükre – pontosan, úgy ahogy elõzõ év-

ben Marlowban történt, amikor a Marlow Tár-
saság  meghívására vettek részt a tabáni evezõsök
az ottani regattán. Idén – amikor Széchenyi év-
forduló lesz – különös hangsúlyt kaphat a Ta-
báni Hajós Egylet angliai szereplése – négyesben
és nyolcasban is nevezünk!

A 2004-ben indult Marlow-Tabán civil kap-
csolat fejlõdik, új elemekkel bõvül, és ha majd

2011-ben újra rendezünk Tabáni Regattát és
Fesztivált, már igazán tudni fogjuk, hogyan csi-
náljuk még jobban. 

A Fesztivált könyvbemutatók (Fábri Anna
Széchenyi könyve, Czigány György legújabb ver-
seskötete a Zárófogadás) és vetített képes elõadás
zárta. Dr. Hajós Tamás – Clark Ádám leszárma-
zottja – mutatta be a Lánchíd építõjének küzdel-
mes életét és sikereit. Lakóháza itt az Apród ut-
cában sajnos már nem áll, de itt élt a Tabánban
magyar feleségével.

Kazinczy Ferenc Emlékév a címe legújabb fü-
zetünknek. A füzetben a tudományos konferen-
cián elhangzott elõadásokat adjuk közre. A be-
mutatón Knapp Ádám beszélt a magyar színját-
szás történetérõl, Kazinczy szerepérõl és elképze-
léseirõl, valamint Virág Benedek leveleirõl. A
Tabáni Füzetek köteles példányait átadtuk az
Országos Széchényi Könyvtárnak. A kiadvány
bemutatóján jelen volt Kurucz Milán a Szlovák
Intézet igazgatója is.

A Virág Benedek házban, a Tabán Múzeum-
ban és a belsõ udvarban idén elsõ alkalommal
egész délután vártuk a kerületi családokat azért,
hogy az adventi készülõdést és várakozást közö-
sen ünnepeljük. A Tabáni Terasz étterem adta a
helyet és gondoskodott ételrõl, italról gyerek-
nek, felnõttnek. Köszönjük!

2009. március 15-én a Várban, október 23-án
pedig a Tabánban helyeztünk el Lendvay János-
né elnökhelyettessel koszorút a Tabán Társaság
nevében.

A Tabán Társaság tagjai közül jó néhányan
már nincsenek közöttünk, emléküket, elõadása-
ikat, a Tabán Társaságért végzett munkájukat
nem felejtjük el.

A Tabán Társaság Egyesület szerény keretek
között, de sikeresen mûködik 2002 óta. Voltak,
és reméljük lesznek nagyon szép, felemelõ közös
emlékeink.

Terveink között szerepel a „Széchenyi és a ze-
ne”, továbbá a „Széchenyi és az evezés” témák be-
mutatása. 1810-ben tûzvész pusztított a Tabán-
ban. Ennek 200 éves évfordulójáról, valamint
Hóser bácsiról, a tabáni órásról és családjáról
Saly Noémi tart majd elõadást.

Köszönjük az érdeklõdést, támogatóinknak
a segítséget – amely nélkül nem tudnánk mû-
ködni. 

Jankóné Pajor Ildikó, a Tabán Társaság elnöke

A Tabán Társaság Egyesület beszámolója 

Januártól az ügyészséghez fordulhatnak a la-
kók, ha a társasház mûködésével, vagy a közös-
képviselõ tevékenységével kapcsolatban tör-
vénytelenséget észlelnek. A tavaly elfogadott új
társasházi törvény erélyesebben lép fel a nem
fizetõ tulajdonostársakkal szemben. 

Az új társasházi törvény az eddigieknél nagyobb
mozgásteret biztosít a közös képviselõk munkájá-
val elégedetlen tulajdonosok számára. Ameny-
nyiben bármely lakó úgy véli, hogy a társasház
nem a törvényes keretek között mûködik, - példá-
ul hiányzik a Szervezeti és Mûködési Szabályzat,
gondok vannak a pénzügyi elszámolással, esetleg
ok nélkül késik, vagy elmarad a közgyûlés összehí-
vása – joga van közvetlenül az ügyészséghez for-
dulni. Mindez azt jelenti, hogy januártól akár
egyetlen tulajdonostárs is megindíthatja az eljá-
rást, melynek keretében a felügyeletet gyakorló
ügyészség köteles mindent megtenni a törvényes-
ség visszaállítása érdekében, azaz összehívhatja a
közgyûlést, felügyeleti biztost nevezhet ki, vagy
akár a bírósághoz fordulhat, míg enyhébb esetek-

ben felszólítja a közös képviselõt a szabályok be-
tartására és a törvényesség visszaállítására. 

Ez komoly elõrelépés, ugyanis eddig csak a la-
kóközösség egésze tudott fellépni a közös képvise-
lõvel szemben, ráadásul a gyakorlatban csupán
egyetlen eszköz állt a tulajdonosok rendelkezésé-
re, mégpedig a közös képviselõ leváltása. 

A ,,rendes gazdálkodás körét meghaladó ki-
adások" megszavazásához az eddigi 4/5-öd he-
lyett a tulajdonosok egyhangú támogatására van
szükség. Ennek köszönhetõen jelentõsen nehe-
zebb lesz a nagyobb beruházások, például a fûtési
rendszer lecserélése, vagy a távfûtésrõl történõ le-
válás megvalósítása. Ugyanakkor a törvénymó-
dosítás megvédi a szegényebb lakókat az épülete-
ket agresszív módon felvásárlóktól, hiszen meg-
akadályozza a felesleges luxusberuházások meg-
szavazását. Korábban elõfordult, hogy egy épület-
ben több lakást birtokló vállalkozások, vagy ma-
gánszemélyek úgy jutottak a többi ingatlanhoz,
hogy aránytalan terheket jelentõ fejlesztéseket
szavaztattak meg a közgyûléssel, amit a kistulajdo-
nosok nem tudtak teljesíteni.

Szintén újdonság, – bár már tavaly õsszel élet-
be lépett – hogy a tulajdonosi közösség erélye-
sebben léphet fel a nem fizetõ adósokkal szem-
ben. Már hat hónapnyi elmaradás, közös költ-
ség tartozás esetén bírósági eljárás kezdeményez-
hetõ, amennyiben a jelentõsebb hátralékot fel-
halmozó tulajdonos a fizetési felszólításokra
sem reagál. Utóbbi nem jelenti azt, hogy a fel-
szólításokat át nem vevõ kötelezett kibújhat a fe-
lelõsségre vonás alól, kétszeri sikertelen kézbesí-
tés után ugyanis elindítható a jogi eljárás, – a bí-
róság a kézbesítés vélelmét is elfogadja - ami
könnyen a lakás vagy egyéb vagyontárgyak vég-
rehajtásához vezet. 

Az épület, illetve a lakók biztonsága érdekében
mûszaki ok vagy rendkívüli esemény fennállása
esetén a lakásban tartózkodó köteles beengedni
a közös képviselõt vagy meghatalmazottját. Az ed-
digiekhez képest némi többlet kiadást jelent a tár-
sasházak számára, hogy ötven albetét, illetve tíz-
milliós bevétel felett kötelezõ a számvizsgáló bi-
zottság munkáját segítõ mérlegképes könyvelõt
alkalmazni.  

Társasházi ügyek

Az ügyészséghez is fordulhatunk

Dr. Szabó Lajos a Sportmúzeum igazgatója és dr. Schmitt Pál a MOB elnöke a megnyitón

A Czakó utcai Sport-és Szabadidõközpontban rendezték meg a
kerületi diákolimpia sakk versenyét. A megmérettetésen négy
intézmény - a Lisznyai Általános Iskola, a Budavári Általános
Iskola, továbbá az Egyetemi Katolikus Gimnázium és a Petõfi
Gimnázium képviseltette magát hat korcsoportban, közel ötven
résztvevõvel. F.

A Papp László Budapest Sportaréna és az Aréna
szálló közötti Agora teremben nyílt meg az Olim-
pia és nevelés címû kiállítás, valamint 50 év-100
mûtárgy címmel válogatás látható a Magyar
Sportmúzeum képzõmûvészeti gyûjteményébõl.

Dr. Schmitt Pál a Magyar Olimpiai Bizottság el-
nöke megnyitójában úgy fogalmazott: ez a kiállítás
mindenkihez szól, a nyári I. Ifjúsági Olimpia részt-
vevõihez, a sportolókhoz, a sportvezetõkhöz, s nem
utolsósorban az iskolásokhoz, hogy meggyõzõdhes-

senek róla, milyen értékeket képvisel a magyar
sport. A mintegy 30 tabló áttekinti a magyar olim-
pikonok eredményeit, s képek segítségével mutatja
be a sport lényegét.

A Sportmúzeum igazgatójától dr. Szabó Lajostól
megtudtuk, hogy áprilisig az Agora teremben lát-
ható a kiállítás, majd útnak indul, s az ország több
városában is megtekinthetik az érdeklõdõk. A kiál-
lítás péntek kivételével naponta 10-tõl 17 óráig lá-
togatható. A belépés díjtalan. Fehér

Olimpia és nevelés 

Az újjáalakult Tabáni Evezõsklub tiszteletére hívta életre a dunai regattát a Tabán Társaság
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KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget kere-
sek, esetleg vásárolnék. Telefon: 202-2505, mobil: 06-30-
251-3800.oo

BBuuddaaöörrss legszebb, zöldövezeti részén a Galagonya utcá-
ban SÜRGÖSEN ELADÓ egy 720 m2 rendezett telek, 75
nm-es (2+1 szobás) alápincézett, tetõteres ingatlannal,
mely állandó lakhatásra alkalmas. Az ingatlant telekáron
értékesítjük, ezért BEFEKTETÉSNEK is kiválóan alkalmas.
Irányár: 21 M Ft. Tel.: 06-30/267-6378 (du. 16-20 óráig,
hétvégén bármikor).oo

II..  FFaazzeekkaass utca Batthyány utca sarkán 78 m2-es kertre
és utcára nézõ két szoba + hall + fél szoba erkélyes lakás
tulajdonostól eladó. Irányár: 24 millió Ft. Tel.: 06/30-
9923-136.oo

EEllaaddóó egy földszinti, kertkapcsolatos, egyedi gázfûtéses
57 m2-es, kétszobás, nagyon hangulatos öröklakás a Gel-
lérthegy I. kerületi részén, a hegytetõn. A lakáshoz lodzsa,
szinte kizárolagos kerthasználat, külön saját kijárattal a
kertre és közös tetõterasz tartozik. Ára: 24 millió Ft.
Telefon: 0630-258-7363.

BBeellvváárroossii 35m2-es parkra nézõ, nagy erkélyes garzon
öröklakást, pénzt, szeretõ gondoskodással járó eltertást
kínálok Vári lakásért cserébe. Kun Antikvárium, telefon:
0620-971-7297.

EEllttaarrttáássii vagy életjáradéki szerzõdést kötne értelmiségi
házaspár gyermekük részére lakásért. Telefon: 0670-
586-8116 vagy 326-5293 esténként.

II..  AAttttiillaa úton 2,5 szoba-hallos, 94 m2-es lakás tulajdo-
nostól eladó. 2. emelet, hívólift, cirkófûtéses, 2 erkély,
pince, belsõ kert. Telefon: 0620-973-7550.

II..  LLooggooddii utcában 1,5 szobás lakás (cirkó, vízóra) hosszú-
távra kiadó. Telefon: 0620-808-6411.

II..  DDoonnááttii utcában 108 négyzetméteres felújítandó II. eme-
leti, utcai, tágas, szép, polgári lakás tulajdonostól eladó. Ár:
38,5 M Ft. Telefon: 316-9822 du.

II..  AAttttiillaa úton II. emeleti 51 m2-es 2 külön bejáratú szobás,
összkomfortos, felújítandó, Horváth-kert felé nyíló, irodának
is kiválóan alkalmas öröklakás eladó. Irányár 13,7 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-259-6106. 

II..  BBuuddaaii  Várban modern építésû ház legfelsõ (II.) emeletén
belsõ kétszintes, 87 m2-es, 2 szobás, 2 fürdõszobás, felújítan-
dó, napfényes ÖRÖKLAKÁS eladó. Irányár: 36,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-964-7065. 

IIII..  FFoorriinntt utcában a Millenáris park közelében modern tár-
sasházban lévõ II. emeleti 54 m2-es felújított, 2 szobás, napfé-
nyes, cirkófûtéses, erkélyes öröklakás eladó. Irányár: 21,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-964-7065. 

II..  IIsskkoollaa  utcában modern, hívóliftes épületbenremek el-
osztású, 64 m2-es 2,5 szoba hallos, erkélyes, összkomfortos
öröklakás eladó. Az erkélyrõl kilátás a Mátyás templom felé.
Irányár: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630-488-
2203.

II..  KKrriisszzttiinnaa térnél 7 lakásos belsõ kertes társasházban 126
m2-es, cirkófûtéses, vízórás, felújítandó, klasszikus polgári
öröklakás reprezentatív belterekkel, 2 erkéllyel eladó.
Irányár: 29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-488-
1933.

II..  BBuuddaaii Várban 4 lakásos épületben reprezentatív, I. eme-
leti, nagy terasz lehetõséggel kialakított, 57 m2-es, 2 szobás,
felújított, napfényes,   gázfûtéses lakás örökbérleti joga átadó.
Csereirányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-
964-7065.

XXII..  BBuuddáánn a Gellérthegyen a Ménesi úton kertes társasház
II. (legfelsõ) emeletén lévõ 40 m2-es, felújított, erkélyes, nap-
fényes, összkomfortos öröklakás új nyílászárókkal, új gázcir-
kóval és klímával eladó. Irányár: 17 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-2136, 0630-964-7065.

II..  BBuuddáánn a Tabánnál hívóliftes társasházban II. emeleti, 88
m2-es, remek alaprajzi elosztású, 2,5 szoba hallos, összkom-
fortos, csendes, erkélyes öröklakás eladó. Irányár: 27,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-488-2203. 

II..  BBuuddáánn az Attila úton a Vérmezõvel szemben csendes bel-
sõ kert felé nyíló, igényesen, luxus színvonalon felújított, 59
m2-es modern, 2 szobás öröklakás eladó. Irányár: 19,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-964-7065. 

II..  BBuuddaaii  Várban az Országház utcában I. emeleti 72 m2-es,
nappali + háló + hall kialakítású, egyedi gázfûtéses, felújítan-
dó önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár:
18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-964-7065.

II..  TToollddyy Ferenc utcában 68 négyzetméteres 2 szobás, pa-
norámás, polgári lakás kiadó. Ár: 80 E Ft/hó. Telefon: 0670-
314-6643.

SSzzoollggáállttaattááss

SS..OO..SS..  GGáázzsszzeerrvvíízz!! Gázkészülékek teljeskörû javítása
fûtésszezon elõtti tisztítása, karbantartása, komplett fû-
tési rendszerek kiépítése tervezéssel, gázmûeljárással,
fûtési rendszerek vegyszeres tisztítása. 0-24 óráig min-
den nap garanciával, ünnepnapokon is. Telefon: 291-
2800, 321-8082, 0620-269-0001.oo

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemé-
lyeknek és társaságoknak. Telefon: 202-2505, 0630-
251-3800.oo

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

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

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

IInnggyyeenneess pénzügyi jogsegély és tanácsadás, (bankhi-
tel, biztosítások és befektetések). Jelentkezni levélben:
1013 Budapest, Krisztina tér 1. vagy a honlapon:
www.budaipolgarok.hu.oo

GGáázzsszzeerreellééss télen-nyáron válságbarát áron! Régi és új tí-
pusú tûzhelyek, konvektorok, gáz-vízmelegítõ készülékek,
Héra készülékek szakszerû javítása, kedvezõ árakon. Szén-
monoxid érzékelõk kiszállítása, beüzemelése. Kedvezmény a
munkadíjakból Nyugdíjasoknak és Kismamáknak. Hívjon bi-
zalommal: 06-70-651-1148.

GGUUMMII--  ÉÉSS  AAUUTTÓÓSSZZEERRVVÍÍZZ,,  MMÛÛSSZZAAKKII  VVIIZZSSGGÁÁZZTTAATTÁÁSS,,
OOLLAAJJCCSSEERREE,,  AA  DDÉÉLLII  PPÁÁLLYYAAUUDDVVAARR  MMÖÖGGÖÖTTTT,,  

AA  HHIIRRDDEETTÉÉSS  FFEELLMMUUTTAATTÓÓJJAA  1155%%  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYYTT  KKAAPP!!
II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..  

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

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes felújí-
tásig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-
9344-664, 246-9021. Elmû által minõsített vállalkozás.oo

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 

INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST-, 
-CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTON-

SZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST 
VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30/251-3800. oo

KKeerrüülleettii  GGyyoorrsssszzoollggáállaatt!! Gázkészülékek teljeskörû ja-
vítása; vízszerelés, vízórák kiépítése: villany, fûtésszere-
lés; gépi duguláselhárítás garanciával. 0-24 óráig a hét
minden napján. Telefon: 321-8082, 0620-334-3437.oo

NNaappii takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást vállalok,
festés utánit is. Telefon: 0670-210-3992.

SSzzáámmííttóóggééppéétt otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás,
rendszertelepítés, adatmentés. Internet beállítása. Hardveres
problémák megoldása. Cseregép. Telefon: 0620-998-0798,
www.fmrkft.hu. 

VViillllaannyysszzeerreellééss.. ELMÛ nyugdíjassal. Kapcsoló, konnektor,
lámpa, biztosíték tábla, hibajavítás, bojler, hõtároló, kályha,
stb. Fõbiztosíték, földelésmérés, dokumentálása. Telefon:
337-0338 vagy 0670-259-0089.

TTûûzzvvééddeelleemm!! Munkavédelem! Kockázatértékelés! Refe-
renciával, 20 éves szakmai tapasztalattal. Cégeknek, irodák-
nak, éttermeknek, társasházaknak. Tûzoltókészülék beszer-
zés, ellenõrzés, javítás garanciával. Telefon: 0630-982-8040.

LLééppccssõõhháázz takarítást, csúszásmentesítést vállalunk az I. ke-
rületben, többéves tapasztalattal, referenciával, számlásan.
Díjmentes árajánlat, korrekt havidíj. Telefon: 0630-982-8040.

AAddááss--vvéétteell

DDrráággaakkõõ (briliáns), arany ékszer, törtarany, ezüst, ha-
gyatékot vásárolunk napi legjobb áron. Tekintse meg az
interneten Louis Galériát. Cím: Budapest II., Margit körút
51-53. Telefon: 316-3651.

KKöönnyyvv!!  Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina
téri templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtára-
kat, régi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes leve-
lezõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-régisé-
geket. Díjtalan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfizetés! Te-
lefon/fax: 212-8909. Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-18 órá-
ig, szombaton 10-13 óráig.oo

BBéékkeebbeellii értékek, válságbarát árak! Órák, fali-, kar-
és zsebórák- szakszerû javítása, adás-vétele (akár mû-
ködésképtelent is). 40 év szakmai tapasztalattal, antik
bútorok és egyéb régiségek vétele. Ingyenes kiszállás, fa-
liórák javítás utáni helyszíni beállítása. 20% kedvez-
mény a javítások munkadíjából. Hívjon bizalommal: 06-
70-651-1148.

ÖÖttvveenneess--hatvanas évek bútorait, dísztárgyait és régisé-
get vásárolok. Rédai Ádám magángyûjtõ. Telefon: 0630-
207-1600.

OOkkttaattááss

AAnnggooll--, német-, magyartanítás, korrepetálás, nyelvvizsga-
felkészítés a Várban diplomás tanárnál. Telefon: 0670-258-
4164.

AAnnggooll érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, szaknyelvok-
tatás tapasztalt nyelvtanárnál a Krisztina térnél. Telefon:
0620-808-6411.

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítási középszintû és emeltszintû
érettségire fõiskolára, egyetemre felkészítés. Több, mint húsz
éves gyakorlat. Telefon: 213-7747, 0620-518-2808.

UUnnggaarriisscchh für Auslander bei Akademikerin im Burgviertel.
Hunagrian for foreigners in Buda-castle. Telefon: 0670-258-
4164.

FFEEJJEESSTTAANNOODDAA  vállal matematika-, fizika-, és nyelvokta-
tást, alapoktól a szigorlatig. Telefon: 0670-366-6445, 250-
2003, www.fejestanoda.atw.hu.00

TTáárrsskkeerreessééss

CCRROONNOOSS-belbudai társkeresõ klub. Megbízható, diszk-
rét, teljeskörû szolgáltatások. Segítünk társat találni!
Telefon: 78-78-387, 0620-291-3739. 

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fog-
szabályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázz--
hhoozz  mmeeggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosí-
tott! Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013
Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-
3016.oo

GGyyóóggyyttoorrnnaa..  Betegek otthoni tornáztatását vállalja, volt
ORFI-s gyógytornász. Telefon: 0670-520-9361; 061-316-
9822.

IInnggyyeenneess fogászati szûréssel és szaktanácsadással vár-
juk az új évben is pácienseinket. Implantátum, fogsor, por-
celánok. Újévi fogfehérítési akció: 49.000.- HUF. Telefon:
201-1436, I. ker. Hattyú utca 16. fszt 1.

VVeeggyyeess

KKeerrüülleettbbeenn lakó agilis, nyugdíjas közgazdásznõ gyer-
mekfelügyeletet, mindenféle ügyintézést vállal. Telefon:
0620-973-69-51.

VViiddéékkii, 48 éves megbízható özvegy asszony heti egy-két
napra takarítói munkát keres, nagy gyakorlattal, alkalomsze-
rûen is. Telefon: 0670-405-4401, este: 0628-402-226.
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Ingatlan

VÁRNEGYED
A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

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!!!

Társkeresõ

Egészség

Vegyes

Szolgáltatás

Adás-vétel

Oktatás

KKÖÖNNYYVVEELLÉÉSS,,

AADDÓÓTTAANNÁÁCCSSAADDÁÁSS,,

AADDÓÓBBEEVVAALLLLÁÁSS
KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS..

SSAASSFFIIÓÓKK  KKFFTT..
((0066--11))  220022--11116655
((0066--2200))  882233--00220077

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

Ha nem kapja a Várnegyed
újságot, értesítse a terjesztõt!

E-mail: szepig@freemail.hu
Telefon: 06-20-467-9352

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben az ebek
mikrochippel történõ ellátását és regisztrációját

önköltségi áron 
(bruttó 2200 forint) megkezdtük.

Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48. Tel.: 213-6874 
Kérjük éljen a lehetõséggel! 

TTaavvaasszzvváárróó  aakkcciióó  aa
SSZZÉÉNNAA  TTÉÉRR  PPAATTIIKKÁÁBBAANN

(1015, Budapest, Széna tér 1/a) 

BBiilloobbiill  ffoorrttee  kkaappsszzuullaa  ((6600xx))::  
4240 Ft é33224400  FFtt..

HHaalloollaajj  kkaappsszzuullaa::  
2165 Ft é11440000  FFtt..

PPeeppoonneenn  kkaappsszzuullaa  ((110000xx))::  
1795 Ft é11440000  FFtt..

VViicchhyy  aarrccááppoollóó  ccssoommaaggookk  ééss  LLaa  RRoocchhee  PPoossaayy  
ddeerrmmookkoozzmmeettiikkuummookk  aakkcciióóss  áárroonn  

aajjáánnddéékk  tteerrmméékkkkeell..  
TToovváábbbbrraa  iiss  eelllleennõõrriizztteessssee  vvéérrccuukkoorr--  

ééss  kkoolleesszztteerriinnsszziinnttjjéétt,,  iilllleettvvee  vvéérrnnyyoommáássáátt..
SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg  

88..0000--ttóóll  2200..0000  óórrááiigg,,  
sszzoommbbaattoonn  88..0000--ttóóll  1144..0000  óórrááiigg..

Telefon/fax: 355-0139

HHiirrddeesssseenn  
aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!

ÜÜzzeenneettee  mmiinnddeenn  
II..  kkeerrüülleettii  ccssaallááddhhoozz  eelljjuutt!!
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A Várnegyed újság 2010. évi megjelenése
Lapzárta
Január 6.
Január 20.
Február 3.
Február 17.
Március 3.
Március 17. 

Április 1.
Április 14.
Április 28.
Május 12.
Június 2.
Június 16.
Július 1.
SSzzüünneett
SSzzüünneett

Augusztus 11.
Augusztus 25.
Szeptember 8.

Szeptember 22.
Október 6.
Október 27.

November 10.
November 24.
December 8.

Megjelenés
Január 15.
Január 29.

Február 12.
Február 26.
Március 12.
Március 26.

Április 9.
Április 23.
Május 7.
Május 21.
Június 11.
Június 25.
Július 9.
JJúúlliiuuss

AAuugguusszzttuuss
Augusztus 21. 
Szeptember 3.
Szeptember 17.

Október 1.
Október 15.
November 5.
November 19.
December 3.
December 17.

Lapszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

Február 20., 19 óra: Táncos magyarok.
Február 24., 15 óra: Magyar Állami Népi Együttes:

Édeskeserû (Dél-után sorozat).
Február 26., 19 óra: „Dúdoltam én…” sorozat - Krulik

Zoltán zeneszerzõ, szövegíró koncertjén a Magyar Állami
Népi Együttes zenekarának és a Makám zenészeinek
(Hornai Zóra, Korzenszky Klára – ének, Horváth Olga –
hegedû, Eredecs Dávid – klarinét, szaxofon, kaval, Boros
Attila – basszusgitár, Keönch László – ütõhangszerek)
segítségével idézi fel pályafutása fõbb állomásait.
GGyyeerrmmeekkeekknneekk

AApprróókk  ttáánnccaa - Kézmûveskedéssel egybekötött gye-
rektáncház. Február 19.: Zsuzsánna napi pacsirtabál.
Február 26.: Böjti játékok. Szeretettel várják azokat a
játszani, táncolni, énekelni, kézmûveskedni vágyó gye-
rekeket és szüleiket, akik szeretnének megismerkedni
az évkörhöz tartozó ünnepeink és jeles napjaink szoká-
saival. Minden héten más hangszerbõl (duda, tekerõ,
furulya, hegedû, kontra, bõgõ, koboz, gardon) szól a
talpalávaló. A táncházak péntekenként 17 órától
18.30-ig tartanak a Hagyományok Háza közösségi ter-
mében. Belépõdíj: 500 Ft/fõ (2 éves kor alatt a belépés
díjtalan). Kapcsolat: Várkonyi Tekla, 225-6067, varko-
nyi.tekla@hagyomanyokhaza.hu.

RRiinnggaattóó - csütörtök délelõttönként (9.30-tól 10
óráig) Ringató foglalkozást tartanak a Hagyományok
Házában, amelyen az óvodát megelõzõ korosztály ze-
nei neveléséhez kapnak mintát a szülõk a kodályi elvek
alapján. Szeretettel várnak már néhány hónapos gye-
rekeket is és minden olyan anyukát, apukát, nagyszü-
lõt, aki szívesen énekel, játszik együtt a kicsinyekkel
oldott, szeretetteli légkörben. A Ringató program ve-
zetõje: dr. Grállné Gróh Ilona, Forrai Katalin-díjas
énektanár. Foglalkozásvezetõ: Márczi Anna népze-
nész, ének-zene tanár. Belépõdíj: 700 Ft családon-
ként. Kapcsolat: 0670-282-5094, marczianna@gma-
il.com, www.ringato.hu.
FFeellnnõõtttteekknneekk

Február 18., 19 óra: „Ahol a madár se jár…” – Mese-
mondó baráti kör felnõtteknek. Vendég: Berecz And-
rás. Havonta egy alkalommal mesemondóestet szer-
veznek a népmesetanfolyam hallgatóinak önkéntes
közremûködésével. Nyitva áll a kapu minden érdeklõdõ
elõtt, és szeretettel várjuk azokat is, akik nem csak hall-
gatni szeretnék a meséket, hanem maguk is bekapcso-
lódnának a mesemondásba. Az esteket csütörtökön-
ként 19 órától tartják, a belépés díjtalan. Kapcsolat:
Várkonyi Tekla, 225-6067, varkonyi.tekla@hagyoma-
nyokhaza.hu.

Február 20., 10 óra: Bõrmûves elõadássorozat. Az
elõadássorozatra bõrmûves alkotókat, oktatókat, népi
iparmûvészeket, a bõrmunkák iránt érdeklõdõket vár-
nak.

NNééppiissmmeeii  TTuuddoommáánnyyttáárr.. Február 25., 16 óra: Paládi-
Kovács Attila: A magyar nép táji tagolódása.

NNeemmeezzccssooddáákk.. A Hagyományok Háza nemeztanfo-
lyamának hallgatói kiállítása február 19-tõl március
30-ig a Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum idõszakos
kiállítótermében (Budapest, I., Szilágyi Dezsõ tér 6.).
Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig 9-16, péntek 9-13
óra.

KKáárrppáátt--mmeeddeennccee  ttáánnccooss  öörröökkssééggee..  Február 27-28.:
Gömöri táncok. Oktatók: Richtarcsík Mihály és Furik
Rita (Kassa). A program elvégzése során az adott
táncanyag gyakorlati és módszertani elsajátítása mel-
lett megismerik a tanult táncok környezetét is.
Tanfolyamon kívül, egy-egy hétvégére is lehet jelent-
kezni. Táncegyüttesek táncosainak 4 fõ felett 20%-os
csoportos kedvezményt adunk. Lehetõség van a tanfo-
lyamot két év alatt, négy tánc kiválasztásával is elvé-
gezni.

Nemzeti Táncszínház 
(Budapest, I., Színház utca 1-3.) 

Február 16. kedd, 19.00 óra: Budapesti bemutató.
Tánckadenciák, Yerma / Exodus- Miskolci Nemzeti
Színház.

Február 17. szerda, 19.00 óra: Ezeregyév- Experi-
Dance – Román Sándor Tánctársulata.

Február 18. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra: Hófehér-
ke- Budapest Táncszínház. Törökvészi bérlet (1).

Február 19. péntek, 19.00 óra: Ravel- Budapest
Táncszínház. Lõrinc György bérlet (3).

Február 20. szombat, 19.00 óra: Asszonyok könyve
– Foltin Jolán alkotói estje -Honvéd Táncszínház, Bihari
János Táncegyüttes. Molnár István bérlet (3).

Február 21. vasárnap, 15.00 és 19.00 óra: Nagyidai
cigányok -ExperiDance – Román Sándor Tánctársu-
lata.

Február 24. szerda, 19.00 óra Bemutató Barlang: a
10 éves Duna Táncmûhely elõadása.

Február 25. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra: Zene-
Bona, Szana-Szét- Honvéd Táncszínház.

Február 26. péntek, 19.00 óra: Homo Hungaricus-
Szegedi Kortárs Balett.

Február 27. szombat, 19.00 óra: Colores del Tango-
Kulik Johanna, Santiago Maciel és Josip Bartulovic, vala-
mint a Pesti Tangózenekar.

Február 28. vasárnap, 15.00 és 19.00 óra: Ezeregy-
év- ExperiDance – Román Sándor Tánctársulata.
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