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Mi lesz veled Várbusz?
Legutóbb tavaly nyilatkozta a BKV illetékese,
hogy hamarosan új buszokat kap a járat. A pá-
lyázatot kiírták, gyõztes azonban még mindig
nincs, pedig a Budavári Önkormányzat több-
ször jelezte, hogy anyagilag is hozzájárulna kör-
nyezetbarát, akár elektromos hajtású jármûvek
beszerzéséhez.

Katonai és civil 
áldozatokra emlékeztek
A körbezárt Budapestet,
a magyar hazát védõ, hõ-
si halált halt katonák és
polgári áldozatok emléke
elõtt tisztelgett a Buda-
vári Önkormányzat és a
Hadtörténeti Intézet és
Múzeum. A Magdolna-
torony falán elhelyezett
márványtábla elõtt meg-
tartott megemlékezésen
az 1945-ös események
elevenedtek meg.
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Megemlékezés 
a nemzeti ünnepen 

A Budavári Önkormányzat 
az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc 
162. évfordulója 

alkalmából ünnepi megemlékezést 
és koszorúzást tart

a Budai Várban, a Dísz téri 
Honvéd Emlékmûnél 

2010. március 15-én 10.00 órakor.
A megemlékezésen beszédet mond 

dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Felsõrakparti sétány: csak ígér, 
de nem cselekszik a fõváros

Legutóbb tavaly, a budai fõgyûjtõ csatorna épí-
tése kapcsán hangzott el, hogy a fõváros felújít-
ja a felsõrakparti sétányt, az ígéretek ellenére
azonban semmi sem történt. Összetört padok,
elszáradt bokrok, repedezett aszfaltburkolat,
hiányos fasor jellemzi azóta is a budai belváros
legszebb gyalogos zónáját. Mindezt csak tetézi
az állandó feszültség a sétálók és a jobb híján
köztük cikázó biciklisek között.

Tavaly nyáron még úgy tûnt, lesz végre megoldás,
hiszen Demszky Gábor fõpolgármester az Élõ
Duna projekt sajtótájékoztatóján azt ígérte, hogy
a fõgyûjtõcsatorna építésével párhuzamosan a
felsõrakparti sétány elsõ kerületi része rövid idõn
belül megújul.

Bár az építkezés hónapokkal ezelõtt befejezõ-
dött, az átfogó, érezhetõ változást hozó rekonst-
rukció mégsem valósult meg. Sõt – ahogyan arról
a Várnegyed korábban már beszámolt – az épít-
kezés után a Batthyány tér és a Döbrentei tér kö-
zötti szakaszon számos hibára,balesetveszélyre
hívták fel a lakók és a  Polgármesteri Hivatal mun-
katársai a fõváros és a kivitelezõ figyelmét

A tavalyi beruházás kapcsán mindössze annyi
történt, hogy a sétány mellvédjérõl – legalábbis
részben – eltüntették a graffitiket, néhol javítot-
tak valamit a burkolaton, illetve kivágták a vihar-
ban megsérült, illetve a betegségek miatt életve-
szélyes fákat. Ha egyáltalán ez még lehetséges, a
beavatkozás után a sétány szomorúbb látványt
nyújt, mint eddig bármikor. Különösen a nö-
vényzet – igaz kényszerû, ugyanakkor átgondo-
latlan – megritkítása érinti fájdalmasan a kör-
nyéket. Ma már egyértelmûen látszik: az elmúlt
húsz év nem volt elég a fõváros vezetésének ah-
hoz, hogy méltó módon felújítsa a budai korzót.

Pedig a terület nem csupán a világörökség része,
hanem ennél sokkal több: a budapestiek kedvelt
találkozóhelye, az ország emblematikus pontja,
olyan közösségi felület, ami elhelyezkedését te-
kintve egyedülálló a világon. Nehéz elképzelni,
hogy lenne olyan turista, aki legalább egyszer ne
sétált volna végig a budai korzón, gyönyörködve
a Parlament, a Lánchíd, a Budavári Palota és a
Gellérthegy látványában. Illetve csak sétált vol-
na, hiszen végigbukdácsolni a gyalogúton sokkal
inkább akadályverseny, semmint könnyû nyár-

esti szórakozás. Minden lépést érdemes elõre
megtervezni, mert a felpúposodott, lyukakkal te-
li aszfalton még a terepet jól ismerõ helyiek is
könnyen megbotlanak. Az már csak hab a tor-
tán, hogy a sétányra kényszerített biciklisek mi-
att állandó veszélyben vannak a gyalogosok. 

A felsõrakparti sétány kiváló példája annak,
hogyan kell egymás ellen hangolni a gyalogost és
a kerékpárost. Nem kell más, mint egy járdát ket-
téosztó csík, az aszfaltra festett bicikli jel és né-
hány kerékpárút tábla.                  (Folytatás a 3. oldalon)

Régóta várták a krisztinavárosiak az Alagút utcai élelmi-
szerüzlet megújítását. Ez végre megtörtént: a Match üzlet
helyén CBA Príma nyílt, amely a korábbiaknál kedve-
zõbb árakkal és szélesebb választékkal kívánja kiszolgálni
a környékbelieket.

A Krisztina körút és az Alagút utca sarkán, a korábbi Match
élelmiszerbolt helyén február 11-én CBA Príma nyitotta
meg kapuit. Az üzlethelyiség tulajdonosa a Budavári Önkor-
mányzat. A képviselõ-testület még tavaly döntött arról, hogy
a CBA-val köt bérleti szerzõdést, a társaság ugyanis jelentõ-
sebb felújítási munkákat vállalt, illetve olyan
mûködést ígért, amely az eddigiekhez képest
várhatóan jobban ki fogja elégíteni a lakosság
igényeit.

Hogy miben lesz jobb a CBA elõdjénél, azt
maga a társaság elnöke részletezte az üzlet meg-
nyitóján. Baldauf László elmondta: elsõsor-
ban alacsonyabb árakkal és nagyobb választék-
kal szeretnék megnyerni maguknak a vásárló-
kat. Ami a kínálatot illeti, mintegy nyolcezer-
féle termék található a polcokon, s ezek túl-
nyomó része – a magyar termelõk, vállalkozá-
sok támogatásának jegyében - hazai áru. A bolt
részeként egy „grillbárt” is kialakítottak, ahol
helyben fogyasztható, ínycsiklandozó frissen-
sültek várják a vendégeket. Az üzlet a CBA-
láncon belül a Príma kategóriát képviseli, ami
azt jelenti, hogy az egység megfelel a legmaga-
sabb szintû minõségi követelményeknek.

A boltavatón dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester is részt vett, aki arról beszélt, hogy az
önkormányzat a patrióta gazdaságpolitika hí-

ve, azaz a lehetõségeihez mérten támogatja a magyar vállalko-
zásokat, a munkahelyteremtést. Emlékeztetett rá, hogy a 100
százalékos magyar tulajdonban lévõ üzlethálózat a közel-
múltban több fejlesztést is végrehajtott a kerületben. A pol-
gármester megjegyezte, hogy az új, igényes, Alagút utcai üzlet
kialakításával a Krisztinaváros megszépítésébõl is kivette ré-
szét a CBA. A környék rendezésére kiemelt figyelmet fordít
az önkormányzat: hamarosan elvégzik a Roham utca felújí-
tását, s rövidesen megújulhat a Horváth-kert is – ennek ré-
szeként lebontják a lepusztult elárusító-bódékat, valamint
visszaállítják Déryné szobrát a régi helyén.                              - d -

125 éve született 
a „színes tinták” álmodója
Márciusban lesz Kosztolányi
Dezsõ születésének 125. évfordu-
lója. A szabadkai születésû író,
költõ, mûfordító, kritikus, esszéis-
ta, újságíró a Nyugat elsõ nemze-
dékének meghatározó tagjaként
vált ismertté. 1903-ban érkezett
Budapestre, és beiratkozott a böl-
csészkar magyar–német szakára.
Ekkor ismerkedett meg és kötött
barátságot Babitscsal, Juhász
Gyulával, akikkel aktív levelezés-
be is kezdett. Életre szóló barátsá-
got kötött Karinthy Frigyessel, aki
akkoriban matematikával és fizi-
kával foglalkozott.

Kosztolányi saját ifjú korának
történeteit Esti Kornél novellái-
ban meséli el. Az író hõse-altere-
gója és két barátja (a valóságban
Somlyó Zoltán és Karinthy
Frigyes), a századelõ Budapestjén „garázdálkodtak”: a szerkesztõségi
szobák helyett többnyire kávéházakban töltötték az idõt, kiskocsmák-
ban vacsoráztak, álmodoztak és ugratták egymást. 

Kosztolányi két évtizeden keresztül élt az I. kerületben. Feleségével és
fiával 1916-ban költözött a Logodi utca 1-be, az alagút közvetlen szom-
szédságában lévõ épületbe. Egy évvel késõbb átköltöztek a Tábor és a
Logodi utca sarkán álló földszintes, kertes házba, amelyet a költõ Haj-
nali részegség címû versében is megörökített.

A Budavári Önkormányzat és a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium is szá-
mos programmal készül a jubileumra. 

A költõ születésének 125. évfordulója alkalmából emlékkiállítást rendez-
nek a Várnegyed Galériában. (I. Budapest, Batthyány u. 67.). Március
4-én, csütörtökön 17 órakor mindenkit szeretettel várnak a megnyitóra.

(Írásunk a 4. oldalon)  

Príma élelmiszerbolt nyílt
a Horváth-kertnél 

Féniász Péter ügyvezetõ,  dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és Baldauf László elnök a boltavatón
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvános ppáállyyáá--
zzaattoott  hhiirrddeett  aa  ttuullaajjddoonnáábbaann  lléévvõõ,,  llaakkááss  ééss  nneemm  llaakkááss  ccéélljjáárraa
sszzoollggáállóó  hheellyyiissééggeekk  bbéérrbbeeaaddáássáárraa  iilllleettvvee  eellaaddáássáárraa. A részletes
pályázati kiírás átvehetõ a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Ügyfélszolgálati Irodáján. Budapest I. kerület, Ka-
pisztrán tér 1. Tel: (1) 458-3000, 458-3030, vagy megtekint-
hetõ az Önkormányzat honlapján, a www.budavar.hu internet-
címen, a Pályázatok/Vagyoni Iroda menüpont alatt.

Pályázat árusításra
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala 2010. március 15-tõl 2011. február 28-ig, terjedõ idõ-
szakban a kerület több helyszínére ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett,,  áárruussííttááss
ccééllúú  kköözztteerrüülleett--hhaasszznnáállaattrraa. 

A helyszínekrõl és a közterület-használat feltételeirõl a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet érdeklõd-
ni. Cím: Budapest, I., Kapisztrán tér 1. Telefon: 458-3025 vagy
458-3067. Jelentkezési határidõ: 2010. március 1., 15. óra

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ppáállyyáázzaattookk

Tisztelt Szavazópolgárok! 
A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Nép-
párt országgyûlési képviselõjelöltje 2010-ben Budapest I. kerületében
ill. a II. kerület egy részén (Rózsadomb, Rézmál) Dr. Nagy Gábor Tamás
(Budapest 01  OEVK). Amennyiben  a Fidesz-KDNP jelöltjét támogatja,
adja át kopogtató céduláját a megbízólevéllel rendelkezõ munkatár-
sunknak, igyekszünk mindenkit személyesen felkeresni otthonában.
Személyes megkeresésünkön túl ajánlószelvényét leadhatja a követ-
kezõ helyeken is: 

II..  kkeerrüülleettii  FFiiddeesszz  iirrooddáábbaann (Budapest, I., Fõ u. 28. telefon: 061-212-
2399). Nyitva hétköznap 14-20, hétvégén 9-12 óra között.

IIII..  kkeerrüülleettii  FFiiddeesszz  iirrooddáábbaann (Budapest, I., Keleti K. u. 13/b telefon:
061-212-5030). Nyitva hétköznap 10-18, szombaton  9-14 óra között.
Számítunk Önökre, támogatásukat elõre is köszönjük!

Fidesz I. kerületi szervezete

Tisztelt Választópolgárok! 
A Lehet Más a Politika helyi önkéntesei és a kerületi képviselõ-jelölt,
Ertsey Katalin személyesen is gyûjtik az ajánlószelvényeket. 

Ajánlásaikat a Moszkva téren minden délután fél4-6-ig, és a Fény ut-
cai piac bejáratánál szombat délelõtt mûködõ standunkon, valamint az
alábbi gyûjtõpontokon adhatják le, de jelzésre házhoz is megyünk: 

SScchhiiffffeerr  ééss  TTáárrssaaii  ÜÜggyyvvééddii  IIrrooddaa:: 1027 Budapest, Margit körút 50. I.
emelet 12., h-p: 9-17, de a postaládába bármikor be lehet dobni. Tel.:
061-212-6996.

BBlluuee  CCeett  SSppoorrtt:: 1023 Budapest, Török u. 5., h-p: 11-18, sz: zárva. Tel.:
061-316-6800 

GGrreeeennZZoonnee  KKeerréékkvváárr::  1015 Budapest, Hattyú u. 2.,  h-p: 10-18, sz: 9-
13, tel.: 061-214 8814. 

Területi koordinátorunk Kovács Márton: 0630-573-9033, www.le-
hetmas.hu/bp1212.                                                     Lehet Más a Politika - LMP

VVáállaasszzttáássii  hhíírreekk

Országgyûlési Választás 20102010
Az I. kerület területéhez 
tartozó szavazókörök
A szavazókör száma és címe:
01. Önkormányzat Intézménye  (1014 Úri utca 38.)
02. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (1014 Táncsics M. u 1-3.)
03. Budavári Általános Iskola (1014 Tárnok u. 9-11)
04. Budavári Mûvelõdési Ház (1011 Bem rkp. 6.)
05. Budavári Mûvelõdési Ház (1011 Bem rkp. 6.)
06. III. számú Idõsek Klubja (1011 Fõ u. 31.)
07.  Toldy Ferenc Gimnázium (1015 Toldy F. u. 9.)
08. Batthyány Általános Iskola (1015 Batthyány u. 8.)
09. Batthyány Általános Iskola (1015 Batthyány u. 8.)
10. Vizivárosi Óvoda (1015 Toldy F. u. 66.)
11. I. számú Idõsek Klubja (1015 Hattyú u. 16.)
12. Kosztolányi Általános Iskola (1012 Attila út 135-137.)
13. Kosztolányi Általános Iskola (1012 Attila út 135-137.)
14. Kosztolányi Általános Iskola (1012 Attila út 135-137.)
15. Szociális Szolgáltatási Központ (1012 Attila út 89)
16. II. számú Idõsek Klubja (1013 Roham u. 7.)
17. II. számú Idõsek Klubja (1013 Roham u. 7.)
18. Szilágyi Erzsébet Gimnázium (1016 Mészáros u. 5-7.)
19. II. számú Idõsek Klubja (1013 Krisztina tér 3.)
20. Szilágyi Erzsébet Gimnázium (1016 Mészáros u. 5-7.)
21. Szilágyi Erzsébet Gimnázium (1016 Mészáros u. 5-7.)
22. Naphegyi Óvoda (1016 Nyárs u. 2-4.)
23. Farkas Ferenc Zeneiskola (1016 Dezsõ u. 8.)
24. Lisznyai Általános Iskola (1016 Lisznyai u. 40-42.)
25. Petõfi Gimnázium (1013 Attila út 43.)
26. Tabán Múzeum (1013 Döbrentei u. 9.)
27. Balassi Intézet (1016 Somlói út 51.)
28.  Balassi Intézet (1016 Somlói út 51.)

A 01.számú választókerület területéhez hozzá tartozik az or-
szággyûlési képviselõk általános választásánál a II. kerület egy
része is, így az alábbi szavazókörök és címe:

57. Polgármesteri Hivatal helyisége (Margit utca 2.)
58. Óvoda (Bolyai utca 15.)
59. Általános Iskola (Áldás utca 1.)
60. Általános Iskola (Áldás utca 1.)
61. Kollégium (Felvinci út 6-8.)
62. Szent Angéla Ált. Iskola és Gimnázium (Ady E. utca 3.)
63. Szent Angéla Ált. Iskola és Gimnázium (Ady E. utca 3.)
64. II. Rákóczi Ferenc Gimnázium (Keleti K. utca 37.)
65. II. Rákóczi Ferenc Gimnázium (Keleti K. utca 37.)
66. II. Rákóczi Ferenc Gimnázium (Keleti K. utca 37.)
67. Kodály Z. Ált. Iskola és Gimnázium (Marczibányi tér 1.)
68. Kodály Z. Ált. Iskola és Gimnázium (Marczibányi tér 1.)
69. Kodály Z. Ált. Iskola és Gimnázium (Marczibányi tér 1.)
70. Kodály Z. Ált. Iskola és Gimnázium (Marczibányi tér 1.)
71. Óvoda (Érmelléki út 12.)
72. Baár-Madas Ref. Gimnázium (Lórántffy Zs. utca 3.)
73. II. Rákóczi Ferenc Gimnázium (Keleti K. utca 37.)
74. Általános Iskola (Fillér utca 70-76.)
75. Általános Iskola (Fillér utca 70-76.)
76. Vasas SC (Pasaréti út 11.)
77. Baár – Madas Ref. Gimnázium (Lórántffy Zs. utca 3.)
78. Bölcsõde (Pasaréti út 41.)
79. Óvoda (Virág árok 8.)
80. Általános Iskola (Fenyves utca 1.)

A Budapest I. kerületi 01. számú Országgyûlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a
6/2010. (II. 22.) OEVB számú határozatával
egyhangúlag, 3 igen szavazattal dr. Molnár
Zsoltot a Magyar Szocialista Párt jelöltjét nyil-
vántartásba vette. 

**        **        **
A Budapest I. kerületi 01. számú Országgyûlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az
5/2010. (II. 18.) OEVB számú határozatával
Bakonyi Nándor (...) szám alatti lakos által a
2010. február 17-i keltezésû és az OEVK Vá-
lasztási Irodához 2010. február 18-án benyúj-
tott, a 1011 Budapest, Hunyadi János út 4. szám
elõtti villanyoszlopra rögzített, a FIDESZ Magyar
Polgári Szövetséget negatív színben feltüntetõ
tartalmú, a Magyar Szocialista párttal cinkos
együttmûködést sugalló három majommal il-
lusztrált plakátot sérelmezõ kifogása tárgyában
egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi dön-
tést hozta: a Budapest I. kerületi 01. számú
Országgyûlési Egyéni Választókerületi Válasz-
tási Bizottság a kifogásnak helyt ad, és megálla-
pítja, hogy a kifogásolt cselekmény sérti a Vá-
lasztási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 3. §
d) pontjában foglalt jóhiszemû és rendeltetés-
szerû joggyakorlás alapelvét.

A Budapest I. kerületi 01. számú Országgyûlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság fel-
hívja az országgyûlési képviselõk 2010. évi vá-
lasztásával összefüggõ kampánytevékenységben
résztvevõket, hogy a választási kampány során a
jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás alap-
elvét is tiszteletben tartva kötelesek eljárni.

A Budapest I. kerületi 01. számú Országgyûlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság el-
rendeli jelen határozatnak a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Várnegyed címû lapjá-
nak következõ számában, továbbá a www.buda-
var.hu internetes oldalon történõ közzétételét.

Jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a vá-
lasztási bizottság mérlegelési jogkörében hozott
határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, je-
lölõ szervezet, illetõleg az ügyben érintett jogi sze-
mély fellebbezést nyújthat be a határozatot hozó
választási bizottságnál (1014 Budapest, Kapiszt-
rán tér 1., telefon: 458-3015, fax: 458-3001) a
határozat meghozatalától számított három napon

belül, a fellebbezési határidõ lejártának napján
16.00 óráig.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbe-
zés alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét,
lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétõl (szék-
helyétõl) eltér – postai értesítési címét, telefax-
számát vagy elektronikus levélcímét, illetõleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszá-
mát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezés-
ben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  Az
OEVK Választási Bizottság határozatával szem-
ben benyújtott fellebbezésrõl a Fõvárosi Választá-
si Bizottság dönt.

Indoklás
Bakonyi Nándor (...) szám alatti lakos 2010.

02. 17.-i keltezésû és az OEVK Választási
Irodához 2010. 02. 18-án benyújtott kifogásában
sérelmezte a 1011 Budapest, Hunyadi János út 4.
szám elõtti villanyoszlopra rögzített, a FIDESZ
Magyar Polgári Szövetséget negatív színben fel-
tüntetõ tartalmú, a Magyar Szocialista párttal
cinkos együttmûködést sugalló három majom-
mal illusztrált plakátot. Kifogásában elõadta,
hogy a szöveg véleménye szerint egyértelmûen
arra szolgál, hogy az emberek bizalmát megren-
dítse, és azt sugallja, hogy a Fidesz Magyar
Polgári Szövetségnek félni valója vagy titkolni va-
lója volna, és ennek érdekében a Magyar Szo-
cialista párttal összefogott egy parlamenti szava-
zás alkalmával. Ez a kifogást benyújtó választó-
polgár véleménye szerint egy ténynek hamis
színben való feltüntetése és szándékos félrema-
gyarázása. Mindezekre tekintettel kérte válasz-
tási bizottságot, hogy kifogásának helyet adjon és
állapítsa meg a jogszabálysértés tényét.

A választópolgár kifogásában utalást tett arra
nézve, hogy - bár a plakáton semmiféle aláírás
nem található és a plakátot egyik politikai szerve-
zet sem vállalta magára - az egy politikai párt ál-
tal kiadott újság konkrét cikkével azonos témát
taglal. A választópolgár kifogásához bizonyítékul
csatolta az általa a kifogásolt plakátról készített
fotóit valamint a nevezett újság egy példányát.

A Választási Bizottság 2010. február 18.-i ülé-
sén személyesen is meghallgatta a kifogás elõter-
jesztõjét. Bakonyi Nándor a kifogását fenntartot-
ta, és kiegészítésként még elmondta, hogy  a
Batthyány téren is látott azonos tartalmú és meg-
jelenésû plakátot.

A Választási Eljárásról szóló 1997. évi C. tör-
vény (továbbiakban: Ve.) 3. § (d) bekezdésében
foglalt alapelv értelmében a választási eljárás sza-
bályainak alkalmazása során a választásban érin-
tett résztvevõknek érvényre kell juttatniuk a jóhi-
szemû és rendeltetésszerû joggyakorlás elvét. 

A Választási Bizottság a kifogásban sérelme-
zett plakát kihelyezésével kapcsolatban fontos-
nak tartja kihangsúlyozni, hogy döntésével nem
önmagában a negatív kampány jelleget tekinti
jogsértõnek, ugyanakkor mindenképpen elejét
kívánja venni annak, hogy a kifogásolt plakáthoz
hasonló tartalmú, a választásokban résztvevõ po-
litikai szervezetekkel szembeni, beazonosíthatat-
lan, név nélküli, a választópolgárokban - konkré-
tumok megjelölése nélkül -, alattomos módon ne-
gatív érzetet keltõ plakátok, szórólapok terjedje-
nek el. Az ilyen típusú magatartás a Bizottság ál-
láspontja szerint sérti a jóhiszemû és rendeltetés-
szerû joggyakorlás alapelvét.

Figyelemmel arra, hogy a plakát kiadását illet-
ve elhelyezését egyik szervezetnek sem lehet
egyértelmûen és kifejezetten tulajdonítani, ezért
a Választási Bizottságnak nem állt módjában
konkrét szervezetet a jogszabálysértéstõl eltiltani.

Ezen túlmenõen a Bizottság észrevételezi,
hogy az ilyen beazonosíthatatlan plakátok eltávo-
lítására a választások lebonyolítását követõen
egyetlen szervezetet sem lehet kötelezni. 
Fentiekre tekintettel a Választási Bizottság egy-
hangú határozatával a rendelkezõ részben foglal-
tak szerint döntött.

A választási bizottság a Ve. 29/B. § (1) bekez-
dése értelmében határozattal dönt. A Ve. 78. § (1)
bekezdés a)-b) pontja alapján, ha a választási bi-
zottság a kifogásnak helyt ad, megállapítja a jog-
szabálysértés tényét, és a jogsértõt eltiltja a to-
vábbi jogszabálysértéstõl. A választási bizottság
határozatának közzétételét a Ve. 29/C. § (5) be-
kezdése írja elõ.

A választási bizottság döntésével szembeni fel-
lebbezési lehetõségrõl szóló tájékoztatást a Ve.
29/B. § (2) bekezdés d) pontja írja elõ. A fellebbe-
zés tartalmáról, a fellebbezésre jogosultakról va-
lamint a fellebbezés benyújtásának módjáról és
határidejérõl szóló szabályokat a Ve. 79. § - 80. §
és 4. § (3)-(4) bekezdés rendelkezései írják elõ.
Budapest 2010. február 18.

Buday Miklós, OEVB elnök

A Választási Bizottság határozatai 

A Helyi Választási Iroda vezetõje: ddrr..  DDeeáákk  FFeerreenncc.
A Helyi Választási Iroda elérhetõsége:1014 Budapest, Ka-

pisztrán tér 1., telefon: 458-3015, telefax: 458-3001.
A Budapest I. kerületi 01. számú Országgyûlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottság tagjai:

EEllnnöökk:: BBuuddaayy  MMiikkllóóss. EEllnnöökk--hheellyyeetttteess:: ddrr..  EEsszztteerr  EElleemméérr.. TTaagg::
ddrr..  LLáábbooddyy  IImmrree  BBééllaa. Az bizottság elérhetõsége: 1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1., telefon: 458-3015, telefax: 458-3001.

Tájékoztató a helyi adók 
és a gépjármûadó fizetésérõl
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2010. január 1. napjától a gépjármûadó mértéke
15 %-al, a helyi építményadó és telekadó mértéke, pedig a 2008. évi inflációs rátá-
hoz mérten, 6,1 %-al emelkedett. A fenti változások miatt 2010. évben az adó meg-
állapításáról minden gépjármû, építmény és telek esetében az önkormányzati adó-
hatóság határozatot hoz, melyeket az adószámla értesítõkkel együtt várhatóan 2010
márciusában kapnak kézhez az adózók. Ennek megfelelõen az adó elsõ félévre esõ
részének befizetési határideje a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 15 nap,
(legkésõbb 2010. április 15.), a második félévi határidõ 2010. szeptember 15.

A jogszabályi kötöttségekre figyelemmel az adóhatósági határozatokat ajánlott
tértivevényes küldeményként kell kézbesíteni. Emiatt elõfordul, hogy a postán
kell a küldemény átvétele érdekében sorban állni. A kellemetlenségekért elnézést
kérünk, de sajnos csak ily módon tudunk eleget tenni az eljárási törvényben fog-
laltaknak.

A készpénzes befizetésen túl lehetõség van banki úton történõ befizetésre - in-
ternetes, mobil telefonos szolgáltatás igénybevételével - ez esetben felhívjuk a fi-
gyelmet a pontos befizetõ azonosító feltüntetésére.

Amennyiben az adófizetési kötelezettségrõl nem értesültek, akkor kérjük, hogy
ezt jelezzék az Adóügyi Csoportnál telefonon, vagy személyesen ügyfélfogadási
idõben. Befizetési csekkek az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáin (Kapisztrán
tér 1., Attila út 12., Iskola u. 16.) is beszerezhetõek.

A folyószámla értesítõvel kapcsolatos kérdések, észrevételek esetén az Ügyfél-
szolgálati Irodák valamint az Adóügyi Csoport dolgozói készséggel állnak az ügy-
felek rendelkezésére. 

Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoport 

Módosította az egészségügyi miniszter az iskola-egészségügyi
ellátásról szóló korábbi rendeletet. A 19/2009. (VI.18.)
EüM. rendelet alapján megszûnt az óvodákban az orvosi
vizsgálatok és védõnõi szûrõvizsgálatok végzése. Az életkor-
hoz kötött szûrõvizsgálat elvégzését a gyermek választott házi
orvosához és a területileg illetékes területi védõnõhöz helyez-
ték át.

A jövõben a területi védõnõ írásban értesíti a körzetébe
tartozó érintett gyermek  törvényes képviselõjét a védõnõi
vizsgálat esedékességérõl, jelentõségérõl, helyszínérõl és idõ-
pontjáról, és a vizsgálat elmulasztásának a gyermek egészségi
állapotára vonatkozó lehetséges következményeirõl – tájé-
koztatta a Várnegyedet Mészáros Anna az ÁNTSZ I.-II.-XII.
kerületi intézetének vezetõ védõnõje. Az óvodás korcsopor-

tú gyermekeknél az évenkénti szûrõvizsgálat a következõkre
terjed ki: testmagasság, testtömeg mérése, a fejlõdés és táp-
láltsági állapot értékelése hazai standardok alapján, pszi-
chés, motoros, mentális, szociális fejlõdés és magatartás-
problémák feltárása,  érzékszervek mûködésének vizsgálata
és a beszédfejlõdés vizsgálata,  mozgásszervek vizsgálata és a
vérnyomás mérése 3-6 éves életkor között.

A vizsgálatok elvégzését a védõnõ a nyilvántartásában do-
kumentálja és az érintett személy vagy törvényes képviselõje
részére igazolást ad a vizsgálat eredményérõl. 

A változtatás lehetõvé teszi, hogy a vizsgálat végzése a szülõ
jelenlétében történjen, annak az egészségügyi szakember-
nek a közremûködésével, aki figyelemmel kíséri a gyermek
fejlõdését.

Megszûnt az orvosi vizsgálat az óvodákban 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

(Folytatás az 1. oldalról)
A járdán haladó biciklisek – elvileg kötelezõ a ki-
jelölt kerékpárutat használni – pedig jobb híján a
sétálók között közlekednek. Vannak, akik szágul-
danak, mások békésen tekernek, a gyalogosokat
azonban mindenképpen zavarják. A korzón kor-
zózni szoktak, beszélgetni, elnézni a tájat, leülni a
padokra – már ha talál az ember egy ép darabot –
vagy akár a mellvédre, ahonnan remek fényképe-
ket lehet készíteni a szemet gyönyörködtetõ hát-
térrõl. Csak tetézi a bajt, hogy az európai kerék-
párút is itt, a sétányon keresztül vezet. 

Lapunk úgy tudja, hogy a fõváros továbbra sem
mondott le a felsõrakparti korzó felújításáról. A
tervek között szerepel az Erzsébet híd – Batthyány
tér közötti szakasz európai színvonalú helyreállí-
tása, térkõ burkolat létesítése, új padok kihelyezé-
se és a hiányzó fák visszatelepítése.

A közbeszerzési eljárás elõkészítése folyamat-
ban van, elõreláthatólag tavasszal kezdõdhet a ki-
vitelezés, ami az ígéretek szerint két hónapot vesz
majd igénybe. Nem várható ugyanakkor lényegi
változás a biciklis kérdésben. A fõváros sajtóiro-
dája szerint a kerékpárút és gyalogosjárda tovább-
ra is a rendelkezésre álló hely függvényében osz-
tott, illetve osztatlan módon kerül kialakításra. 

Megkérdeztük a legnagyobb biciklis szervezet
helyi képviselõjét, mi a véleményük a felsõrak-
parti kerékpárútról.

Baki Ádám elmondta, hogy a rakparti kerék-

párút a 90-es évek elején készült, nagyjából egy
sárga vonal felfestésével, ami semmilyen jelenlegi
szabványnak nem felel meg. A Kerékpárosklub

Bel-budai Szervezetének vezetõje kiemelte: azóta
több nagyságrenddel nõtt a kerékpáros forgalom,
anélkül, hogy az infrastruktúrán bármit változtat-
tak volna – egyetlen kivétel a Batthyány tértõl
északra lévõ elkülönített szakasz, amit érdemes
lenne tovább vezetni. Ma már nagyon sokan jár-
nak naponta kerékpárral, ezt a forgalmat a köte-
lezõen használandó rakparti kerékpárút már
képtelen elvezetni. A sétánynak egyébként is
olyan helynek kellene lennie, ahol önfeledten le-
het sétálgatni. Ide nem való kerékpárút, legfel-
jebb megengedõ jelleggel, gyerekes kiránduló csa-
ládoknak – mondja Baki Ádám, aki szerint a ke-
rékpáros útvonalaknak nincs helyük a gyalogo-
sok között, sokkal inkább az úttesten, ahol tisz-
tábbak a viszonyok. A rakparti villamos átépítése-
kor lett is volna lehetõség a téma újragondolásá-
ra, de sajnos az építkezés anélkül folyt le, hogy a
kerékpárút építése egyáltalán szóba került volna.
Utólag folytak egyeztetések arról, lehetne-e a ke-
rékpáros forgalmat a villamossínekre terelni,
ahogyan erre számos példa van Ausztriában.
Sajnos most már jelentõs átalakítások nélkül ez a
kérdés nem oldható meg, a jelenlegi járda túl kes-
keny ahhoz, hogy kerékpár és gyalogos elférjenek
egymás mellett. Az építkezés miatt a gyorsabbak
már így is átszoktak a villamossínre és az úttestre,
azaz kénytelenek szabálytalanul közlekedni a
tempósabb, egyben biztonságosabb haladás érde-
kében.                                                                           K. Á.

A bicikliút továbbra is marad

Klikkelj az olvasásra
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár tájékoztatja a kerü-
let lakosságát, hogy a TÁMOP keretében meghirde-
tett ,,Tudásdepó-Expressz” pályázaton támogatást
nyert a könyvtári szolgáltatásfejlesztés és az olvasás-
kultúra népszerûsítését elõsegítõ programsorozat
lebonyolítására. 

Ennek keretében indították a ,,Klikkelj az olvasásra”
kampányukat, amellyel idén és majd a jövõ évben is
január 22-étõl indulva, tehát a magyar kultúra napjá-
hoz kapcsolódva, egy egész hónapon keresztül a fi-
gyelem középpontjába szeretnék állítani az olvasást.
Az iskolásoknak egy könyvekhez kapcsolódó, izgal-
mas internetes játékot kínálnak Klikk-Kalandor a tör-
ténetek útvesztõjében címmel. ,,Olvasás bárhol” címû
pályázatukra pedig az olvasás pillanatait megörökítõ
fotókat és rajzokat várnak, hogy megtöltsenek egy
weblapot az olvasás képeivel. A részletek megismeré-
séhez, a képek feltöltéséhez vagy a játékban való rész-
vételhez keresse fel weboldalukat: http://tudasde-
po.fszek.hu.

Rajzpályázat gyerekeknek 
A Naphegy Kiadó április 2-án, a gyerekkönyvek világ-
napja alkalmából gyermekrajzpályázatot hirdet I. ke-
rületi gyerekek számára „Barátság ember és állat kö-
zött” címmel. A pályázat célja, hogy felhívják a gyere-
kek figyelmét arra, hogy a szeretet, a barátság olyan
értékek az életünkben, melyhez nem kell pénz, em-
bernek és állatnak is bármikor, bárhol adhatóak. 

Pályázati kategóriák: óvodások (4-7 éves korig) és
kisiskolások (7-10 éves korig). Az elsõ öt helyezett
munkáját (mindkét kategóriában) Várnai Zsuzsa tex-
tilmûvész megvarrja, és ezekbõl a textilképekbõl
2010. március 27. és április 17. között kiállítást ren-
deznek az Anno meseboltban (1013 Budapest,
Krisztina tér 7.).
DDííjjaakk  --  kkaatteeggóórriiáánnkkéénntt::

1. helyezett: Várnai Zsuzsa textilmûvész textilbe
álmodott képe. 

2. helyezett: 8 alkalmas bérlet az Anno meseboltba
vizuális fejlesztõ foglalkozásra.

3. helyezett: 4 alkalmas bérlet az Anno meseboltba
vizuális fejlesztõ foglalkozásra.

Minden díjazott megkapja a Naphegy Kiadó barát-
ságról szóló két könyvét: Barátom, Gombocska és a
mágikus levelek története és A legszebb ajándék cí-
mût. Továbbá: minden nyertes pályázó oktatási intéz-
ménye 10.000 Ft-os könyvcsomagot kap, melyet a
Naphegy Kiadó könyveibõl állítunk össze. 

A pályázati anyagokat a kiadó vezetõsége, valamint
Szegedi Katalin illusztrátor és Várnai Zsuzsanna textil-
mûvész bírálja el. A zsûri a pályamûvek értékelésénél
különdíj létrehozásának jogát is fenntartja.
PPáállyyáázzaattii  ffeellttéétteelleekk::

A pályázati anyag A/4-es rajzlapon szabadon vá-
lasztott technikával készülhet. Számítógépes grafi-
kával készített anyagokat nem fogadnak el. Egy alko-
tó kizárólag egyetlen alkotással pályázhat. A bekül-
dött mûveket nem küldik vissza. A kiállításra nem
kerülõ alkotások 2010. március 29-tõl az Anno me-
seboltban vehetõk át. Beküldési határidõ: 2010.
március 3. Postacím: Naphegy Könyvkiadó, 1016
Budapest, Lisznyai u. 15.

Az alkotások hátoldalára kérjük, mindenképpen ír-
ják rá a pályázó nevét, életkorát, a pályázó oktatási in-
tézményének (óvodájának vagy iskolájának) nevét és
címét, valamint a pályázatot koordináló pedagógus
vagy szülõ nevét és e-mail címét. A zsûri által díjazott
rajzok készítõi 2010. március 16-ig e-mailben kapnak
tájékoztatást az értékelés eredményérõl. 

További információk: 201-7745, e-mail: info@nap-
hegykiado.hu. A pályázat részletei megtalálhatók a
http://www.naphegykiado.hu/rajzpalyazat oldalon. 

Közgyûlés a Testvérvárosi Egyesületben
Március 17-én 16 órai kezdettel tartja a Kézfogás Test-
vérvárosi Egyesület Közgyûlését, melyen az elõzõ év
eredményeirõl, további tervekrõl, kapcsolatokról  hang-
zik el beszámoló. Helyszín: Várnegyed Galéria (I., Batt-
hyány u. 67). Szeretettel várunk minden jelenlegi és le-
endõ szervezeti tagot, érdeklõdõt. 

BLSz klubnap
A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSz) legközelebbi
klubnapját 2010. március 9-én, kedden tartja a Vár-
negyed Galériában. (I., Batthyány u. 67.). A kezdési idõ -
az eddigiektõl eltérõen - 16.00 óra! Mindenkit szeretet-
tel vár az Elnökség.

Mozgássérültek klubnapja 
A Budavári Morgássérült Klub következõ összejövetele
március 2-án 15 órakor lesz  a Budavári Mûvelõdési
Házban. (Budapest, I., Bem rakpart 6.) 

Segítség a banki károsultaknak
Ha felmondták valakinek a hitelszerzõdését vagy nem
tudja fizetni törlesztõ részleteit,ha végrehajtási eljárás
indult ellene, ha  ingatlanának elvesztése  reális veszélyt
jelent vagy ha cége nehéz helyzetbe került, segítségért
fordulhat a banki és végrehajtási károsultak információs
irodájához. 

Az iroda idén januárban kezdte meg mûködését az I.
kerületben. Céljuk a válsághelyzetbe került magánsze-
mélyek, illetve cégek érdekképviselete. A tanácsadás és
segítségnyújtás ingyenes. Bõvebb információ: 0670-
253-2910, valsagkezeles@citromail.hu  és www.banki-
karosultak.hu.

RRöövviiddeenn

Bár az utóbbi idõben többször kapott új számo-
zást, legutoljára 116-osnak, hosszabbított útvona-
lon járó nagyobb testvérét 16A-nak keresztelték,
a Várbusz a kerületieknek ettõl még Várbusz ma-
radt. Egy fogalom, ami összekapcsolja a kerülettel
még akkor is, ha az utóbbi évtizedekben csak a
forma maradt meg, a tartalom viszont szép lassan
teljesen eltûnt. Talán ez is az oka annak, hogy a
BKV inkább megszámozta, hátha ezzel elfelejtik
az utasok a Várbusszal kapcsolatos kellemetlen él-
ményeiket. 

Az utazóközönséget azonban egy táblacserével
nem lehet megtéveszteni. Fõleg ha ezen kívül
semmi sem történik. A buszok ugyanúgy lerob-
bannak, a járatok kimaradnak, így nem csoda,
hogy a menetrendet csak elvétve sikerül betarta-
ni. Nem készült el a Várfok utcában a régóta várt
esõvédõ tetõ, az utasok így hóban, fagyban, ziva-
tarban továbbra is a szabad ég alatt várakoznak.
Átmeneti megoldás lett volna, ha a busz indulás
elõtt beáll a megállóba, de valamilyen okból ezt
sem sikerült elérni. Szóval marad az ácsorgás,
mert ülõalkalmatosság nincs a végállomáson. Ha
pedig végre begördül az öreg busz, abban sincs
sok köszönet. Kívül koszos, belül zörög, éktele-
nül zajos, ráadásul legtöbbször fekete füstfelleget
húz maga után. Egyszóval az egykor volt büszke
Várbuszok, motorháztetejükön az akkortájt kife-
jezetten jónak mondható, a környezetvédelmi
besorolást jelzõ EURO2 felirattal, a vonalon köz-
lekedõ többi nagybusszal együtt mára a BKV ál-
latorvosi lovai lettek. Összesûrûsödik bennük az
elmúlt húsz év nemtörõdömsége, a hozzá nem ér-
tés – tisztelet a kivételnek -, a saját pecsenye sütö-
getése, az egyszerû polgár semmibe vevése és a fe-

lelõsségre vonás hiánya. Miközben talán nem
volt olyan év, hogy ne az infláció felett drágultak
volna a jegyek és bérletek, a szolgáltatás minõsége
egyre romlott. Még egy olyan kiemelten fontos
vonalon, mint a Várbusz, ahol nap-mint nap tu-
risták sokasága száll buszra és vinné jó hírét a
BKV-nak és vele Budapestnek, sem történt elõre-
lépés. Ígéretek persze mindig voltak. 

Legutóbb tavaly nyilatkozta a BKV illetékese,

hogy hamarosan új buszokat kap a járat. A pályá-
zatot kiírták, gyõztes azonban még mindig nincs,
pedig a Budavári Önkormányzat többször jelez-
te, hogy anyagilag is hozzájárulna környezetbarát,
akár elektromos hajtású jármûvek beszerzéséhez. 

Az egyetlen jó dolog így aztán, ami a Várbusz
utasaival történt az önkormányzatnak köszönhe-
tõ: a kerület támogatásával forgalomba állt a Fény
utcai piacig közlekedõ 16A.  

Mi lesz veled Várbusz? 

Cowboy, olajsejk, tavaszi tündér és nyuszika is látható
volt azon a farsangi bálon, amit a Roham utcai Idõsek
Klubjának tagjai rendeztek néhány nappal ezelõtt. Bár a
klubtagok többsége már túl jár a nyolcvanon, mindenki
fiatalos lelkesedéssel vett részt a jelmezbálon: a bemuta-
tóról még a legidõsebb tag, egy 94 éves úr sem maradha-
tott ki, aki „hegyi embernek” öltözött. A mulatság szer-
vezõje, Bokodi Ferencné klubvezetõ is jelmezben irányí-
totta az eseményeket: õ ezúttal bohócnak öltözött.

Ahogy a korábbi években, idén is vendégeskedtek gye-
rekek az idõsek farsangján. Most a Szent Gellért iskola
mintegy húsz alsó tagozatos diákja mutatott be egy ked-
ves verses-zenés mûsort. - Itt a farsang, áll a bál, keringõ-
zik a kanál, táncot jár a habverõ, bokázik a máktörõ.
Hejehuja vigalom, habos fánk a jutalom, mákos bejgli,
babkávé, értünk szól a parádé – zengték az iskolások az
ismert farsangi dal sorait, melyek tulajdonképpen való-
ra is váltak: volt sok móka és kacagás, zene és tánc, vala-
mint számtalan finomság. Az ínyencségek sorából nem
hiányzott a klasszikus farsangi fánk sem, amit – több
száz darabot – személyesen a klubvezetõ sütött a résztve-
võknek. Természetesen a fellépõ gyerekeket is megven-
dégelték, akik búcsúzóul különleges télûzõ süteménye-
ket kaptak ajándékba. A busó-álarcra hasonlító mézes-
kalács-formákat az idõsek együtt sütötték a klub nemré-
giben átadott, új konyhájában.                                           - d -

Farsang az Idõsek Klubjában
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Hetek óta élünk a négyemeletes bérház pincéjében.
Fent hideg van és hó, néha ragyog a nap, s a kék ég, ahonnan olykor pi-

ros ejtõernyõk szállnak alá, utánpótlás-csomagokkal. Selymükbõl blúz ké-
szül majd tavasszal a lányoknak.

Máskor nyomott szürke a mennybolt is, mint körülöttünk minden,
harci gép húz el az udvarunk felett, szárnyain vörös csillag, s lángok lövell-
nek a szárnyából. 

Ha néha felmerészkedünk a kiürült lakásba, már a szaga is ide-
gen, fagyottan hintázik ágaival az elhagyott karácsonyfa. Egyszer
német tigris araszol az úttesten, fekete alak mered ki a tornyából,
ráhág egy árva kis autóra, s otthagyja, összelapítva. 

Az osztrák földrõl való idõsebb katonák kedvtelenül térnek be
rövid pihenõre, csajkáikból rizses húst esznek, az egyikük fémes
karóra-pántja megvillan. 

Miként hajdan a rómaiak ostromolta Jeruzsálemben, a „belsõ
ellenség” ellen is harcolnak: fekete zubbonyos-csizmás pártszolgá-
latosok felállítanak, s elhurcolnak egy eddig rejtõzködõ, kikeresz-
telkedett zsidóasszonyt. Lánya könnyek közt, kétségbeesetten, egy
üveg baracklekvárt, darab kenyeret nyom a kezébe, fölöslegesen. 

Meglátogat Gábor, a vakációnkból ismert katona-diák. Most vö-
rösborral telt palack az iszákjában, szemüvege mögött szomorú-
ság. Vékony mosollyal búcsúzik, s eltûnik majd valahol a Rózsa-
dombon.

Az asszonyok újra és újra nekivágnak, sorba állnak vízért, kenyé-
rért, amiért kell és lehet, a pályaudvaron feltört vagonok mellett.
Ha akna csap be a közelben, néhányan a földön maradnak, örök-
re szétvetett lábbal, karral, az elgurult kannák mellett.

Egyszer-kétszer, tûzszünetekben, mi is körbesétáljuk a környé-
ket: félelmetes a holt csend, redõnyök lógnak, házbelek, belövések
szuvas lyukakat vágtak a falakba. 

Az elhárító ágyúknak is csattanós, szívmegállító a hangja: rohanunk tõ-
le vissza, botladozó hangyák, földalatti odvainkba. 

Még tart az élelmünk, még éldegélünk napról napra: de tudjuk, zsib-
basztóan érezzük, szorul a hurok körülöttünk. A ki-kijáró nõk már hókö-
penyes, lopakodó orosz katonákat vettek észre a távolban. 

Egyszer még újság is kerül a kezünkbe, a legutolsó: az „Összetartás” a
már elesett, lerombolt Pestrõl tudósít, s a visszafoglalt Székesfehérvárról:
hány ezer elzabrált, felhalmozott órát találtak a szállodában berendezett
fõhadiszálláson. A kiadás helye: „a budai katlan”.

S egy délután, hirtelen, kísértetiesen, a befalazott vészkijárat mögött ko-
pognak: „– Nyissák ki a falat, itt vannak az oroszok” - izzadja ki egy ijedt,
szólásra kényszerített hang. 

Öreg kis házparancsnokunk még egyszer funkcionál: néhány férfi csá-
kányt ragad, bontják, szedik ki szaporán a tégladarabokat. Soha nem lá-
tott, prémsapkás, más egyenruhás katonák kászálódnak ki a nyíláson, ke-
zükben géppisztollyal.

Fiatalok. Egybegyûlve egyelõre nem csinálnak semmit, csak ott vannak.
Közénk keverednek, az egyikük tejfölös képû, szõke, a karjába kér egy cse-
csemõt. Az asszonyka elfúlva, nyögve tiltakozna, de a férje csitítja, hagyjad
csak. Nem történik baj, a kisruszki kicsit lóbálgatja, nézi, aztán csöndesen
visszaadja az anyjának. 

Aztán robbanás: láng csap be, riadt kiáltás, az oroszok sebesen eltûnnek
a vészkijáraton át. Páncélsisakos, sasorrú SS tiszt ront be, „Wo sind die
Russen?”, gránátosai mögötte nyomulnak, s bennünket civileket, a földre
parancsolnak. 

Gépfegyverrel lõnek át a fejünk fölött, a meglépett ellenség nyomába:
por és kénszag lep el mindent, anyám sebtében kölnivizes zsebkendõt
nyom az arcunkba, párnákat, takarókat kapkodunk fektünkben magunk-
ra. A sorozatok szárazon, keményen, visszhangosan ropognak. 

Mikor elül a harci zaj a pincében, s félholtan, kábán feltápászkodunk, a
németek kemény parancsot adnak: szedjük össze cókmókjainkat, s hagy-
juk el nyomban a házat, az óvóhelyet. Én egy papundekli dobozt szorítok
magamhoz, benne az ünnepre kapott gesztenyeszem-fényes új cipõvel.

Kilépünk hát a sötét, rakétától villámló vakvilágba. Egy éjszakára meg-
húzódtunk a szomszédban, de reggelre már az is harcálláspont, onnan is
tovább hajtanak. Mászunk a kövek és a roncsok között, s vonszoljuk ma-
gunkkal világtalan nagyanyámat. 

Ha fölpillantok, azért kamaszfejjel kíváncsian, széthányva körülöttem a
múltam: a Déli-vasút beomlott csarnoka, a ruha-és fûszerüzlet, fönt a
Várban a Hadimúzeum, leszakadva. S utunk mentén a helyõrségi kórház
pavilonjai, ágyak, kórtermek maradványaival. 
Szemközt kéredzkedünk be, abba a bérházba, ahol laktunk már korábban.
A házmester megismer, beenged, más menekülõkkel együtt nekünk is he-
lyet szorítanak. Még fõznek is valamit, adnak egy tányér meleg levest, a tik-
kasztó porban, félelemben, egyre sûrûbben iszunk, víz helyett a magunk-
kal cipelt paradicsomlevet.

De néhány nap múlva itt is hatalmas robbanás dördül: a még világító
lámpakörték kihunynak, por és sötétség szakad ránk megint, valami
újabb végítélet. „Csak” a visszavonulók röpítették levegõbe fölöttünk a há-
zat, nincs nagyobb baj, nyugtatnak késõbb a felnõttek. 

Aztán hadonászva, félrészegen, újabb katonák jönnek. Románok, tatá-

rok, kirgizek, ferde szemûek. Ezek már nem kisgyerekekre vágynak – hor-
vátul tudó nagyanyánk sietve tolmácsol elõre – hanem órát, aranyat köve-
telnek. Mindenki lecsatolja a magáét, már az elsõ begyûjtéshez, pedig még
hány lesz! Újabb és újabb osztagok nyomulnak be, valahol már sikoltoz-
nak, egy kapitány újra kigyúlt lámpánk közepébe céloz: ha nincs több óra,
szétlövi a pisztolyával. (Vajon hogyan, meddig mûködtették a villanyt a

végsõ percekig, az akkori „elektromos mûvek”? Ahogy rendületlenül sü-
töttek-dolgoztak, néha valóban mindhalálig, környékünkön a budai pé-
kek.)

Órák múlva megkezdõdik a nõkre is a hajtóvadászat. Egy anya félõrül-
ten futkos tizenöt éves lányával, én 12 éves húgomra ülök, mint egy szék-
re, s akit láthatatlanra álcázunk több télikabáttal. Begipszelt lábú asszony-
ka fekszik mellettem egy vaságyon, már õt is ölelgetik, hozzá is közelednek. 

A civil tolmácsnak, aki kárpátaljai, ért ruszinul, dolgoznia kell: kiskato-
na gyõzködését fordítgatja darabosan, szégyenkezve egy holtsápadt, szép
szõke lánynak. Majd megunja a veszõdést, s hátracipeli egy fáskamrába.
Egy idõ után visszatérnek, leülnek, s a katona újra bódító-zagyva szövege-
ket dönt a csöndesen sírdogáló arcába: magával viszi majd a háború után
Kijevbe, s ott hivatalosan is megesküsznek.

A helyzetünk egyre nehezebb, tûrhetetlenebb: élelmünk elfogyott, min-
den perc újabb veszélyt rejteget. A front elõrehaladtával egyre több a be-
ivott, handabandázó, vadászó katona, s az elhagyott otthon a nem létezõ
biztonság varázsával dereng fel. Indulnánk már haza, de nem engednek.
Nem lehet, kapjuk a „hivatalos” választ, arra még harcok folynak.

A következõ éjjel mégis elszökünk, arrafelé lakók, egyenként-kettesével
elszivárogva. Koromsötét utcákon vergõdünk át, kapaszkodunk egymás-
ba, pisszenés nélkül. Egyszer, megbotolva, rátenyerelek egy emberfejre.
De nem bírjuk nagyon sokáig, bebújunk egy elhagyott ház pincéjébe. A
lépcsõkön eldobált párnák, holmik, játékok hevernek: úgy látszik, mond-
juk közönyösen, innen is lóhalálában menekültek. 

A pincében némán, lélegzetvisszafojtva szorongunk a vaksötétben.
Késõbb vad hangok hallatszanak, de nem találnak meg ben-
nünket. 

Reggel már világosban, tovább próbálkozunk. A Böször-
ményi úton mennyi újdonság az odafigyelõnek: a villamossí-
nek feltépve, keresztben hatalmas árok, barikád, lovak hullái-
val megtömve. A következõ sarkon lõnek. Magyar egyenruhás,
nemzeti karszalagos katonák, ez lesz a „budai önkéntes ezred”,
az utcánk felé szállnak a piros nyomjelzõ lövedékek. 

Így hát még mindig másfelé kell vonulnunk, valahova a
Kissváb-hegyre. A széles úttesten vastag sugárban véres hólé fo-
lyik le. Bekéredzkedünk ezúttal egy fehér, márványborításos
villaépületbe. A felnõttek valahonnan, idõnként, fagyott
krumplit szereznek be. De már régóta nem vagyok igazán éhes:
a pinceélet, az aknák, a csaták, s az elfoglalások félelmében telí-
tett a gyomrunk remegéssel. 

Egy tiszt a vacsorájához itt is nõi partnert keres. Magas, csi-
nos szõke fiatalasszony az is, akit erre kiszemeltek. Nemcsak szi-
lánktól sebesült, átkötött mellû édesapja van mellette, hanem
jóval alacsonyabb, törékeny, sánta férje. Az asszonyka végül be-
megy, félbundájában, az asztal körül többen ülnek. 

A családtagok odakint topognak, a haláltáncot járják.
Ilyenkor mennyi idõ telik el, mondjuk, egy emberéletbõl? De
végül „nem történik semmi”, a parancsnok valóban csak társa-

ságra, emberszóra vágyott. De mégis kibírhatatlan már minden, csak haza
innen, haza, elszántan nekivágunk. 

Villanófényben emlékszem erre a délelõttre: tavaszias nap süt, ércesen,
keményen, felnézek a kék égre: ugyanaz a színe, a mélysége, ugyanazok a
bárányfelhõk rajta. Csak valahogy mégis más, az egésznek mi értelme?

Lefelé csoroszkálunk, s egy kiskatona hozzám lép, vödröt nyom a kezem-
be, menjek vízért vele. De nagynéném – ó, a nõk kitartása, bátorsága, lele-
ménye, ezekben a percekben-hetekben – nyomban letéteti velem, s szapo-
ra léptekkel elszöktet.

Ahogy ereszkedünk lefelé, egy-egy lótetem, megsárgult halott mellett,
szemben felrémlik a Várpalota kiégett, fekete csonkja, az égnek meredõ
kéményekkel. A koronás kupola felfakadva, szétesve, mintha ragadozó
madarak tépték volna. 

Hazaérünk végtére. Az utcánk – ezen külön elcsodálkozom – tele orosz
parasztszekerek roncsaival, széthányt szalmakötegekkel, ez furcsán, vidé-
kiesen hat a szétlõtt, bedöglött tankok, gépágyúk, teherautók fémes tenge-
rében. 

A lakásunk, a ház kifosztva, a pinceodúk kormosak, tûzperzseltek, azok-
ban is csaták dúltak.

Valahogy berendezkedünk, a kisebbik szobába szorulva, a kamrában ta-
lált kevés maradékon osztozkodva. Öt órától kijárási tilalom van, a kaput
vadul döngetik éjjelente, néha a lakásba is beviharzik egy-egy járõr, a lepe-
dõk, törölközõk között „nyemciket” keresve. 

Hogy mibõl állt akkor huszonnégy óra, nem tudom. Csak azt, hogy szin-
te kettévált az idõ, s egészen azóta sem rázódott egybe.   

Sediánszky János 

Buda, 1945. februárFormabontó 
emlékév a
Kosztolányiban
A Kosztolányi Dezsõ Gimnázium nem csupán
névadójuk születésnapján, hanem a tanév során
számos alkalommal, pályázatokkal és rendezvé-
nyekkel is felidézi a költõ alakját, munkásságát.
A jubileumi év programsorozatáról Stelzelné
Szabó Erzsébet igazgató asszonnyal beszélget-
tünk.
s A mai gyerekeket hogyan lehet aktivizálni és be-
vonni az emlékév eseményeibe?

Ha hagyományos megemlékezéseket tartanánk,
nem lennénk könnyû helyzetben, hiszen a diá-
kok többsége ma már közel sem lelkesedik any-
nyira a vers- és prózamondó versenyeken való
részvételért, mint elõdeik. A szeptemberi tantes-
tületi értekezleten ezért úgy döntöttünk, hogy ér-
dekes és újszerû módon, a gyerekekhez közelálló
mûfajokban foglalkozunk a költõvel. 
s Hogyan találtak rá ezekre az új formákra?

Szerencsére a kollégáim nem jöttek zavarba, és
egymás után hozták a javaslatokat. A nyitóprog-
ram ötlete már szeptemberben megfogalmazó-
dott: készítsünk a gyerekekkel iskolai falinap-
tárt. Négy korcsoportban rajzpályázatot indítot-
tunk az 5.-6., 7.-8., 9.-10. és 11.-12. osztályosok-
nak. Az iskola két rajztanára: Komporday Éva és
Juhos Kiss Sándor kiválasztott néhány Koszto-
lányi idézetet, és arra kérték a jelentkezõket,
hogy készítsenek illusztrációt a verssorokhoz. A
zsûri végül korcsoportonként kiválasztotta a há-
rom-három legjobbnak ítélt pályamûvet; ezek az
alkotások – az évszakoknak megfelelõ motívu-
mok szerint – kerültek a naptár egy-egy oldalára.
Az eredményhirdetés iskolagyûlés keretében
zajlott, a gyõztesek és helyezettek oklevelet és
rajzeszközöket kaptak jutalmul. A naptár cím-
lapján az iskola felújított épülete és jelvénye lát-
ható. A sárga épület ugyanazt a derût sugározza,
amit a jelvényben a tudás fája, és az éltetõ Nap
sugarai. 

Az illusztrációk mellett maga a naptár is kicsit
különleges. A nemzeti és állami ünnepeket pi-
ros, az iskolai ünnepeket (a farsang, a síszünet, a
Kosztolányi gála) kék szín jelöli. Az úgynevezett
világnapokat, mint a víz, a színház stb. világnapja
ugyancsak feltüntettük az oldalakon. Karácsony
elõtt mindenki vásárolhatott a „kosztolányis”
naptárból, amelynek bevétele az iskolai alapít-
ványt gyarapította.

Bevallom, régi vágyam volt egy iskolai naptár
kiadása, amelyhez kiváló alkalmat kínált a 125.
évforduló. Számomra külön sikert jelentett,
hogy a kerületi intézményvezetõknek és az ön-
kormányzat vezetõinek képeslap helyett ezúttal a
naptárral tudtam boldog új évet kívánni. Na-
gyon sok visszajelzést kaptam, hogy gratulálnak,
ez valóban a Kosztolányi!
s Beszélgetésünk elején formabontó mûfajokat em-
lített. Mire gondolt?

A rajzolni szeretõ gyerekek mellett a fotó és a vi-
deó barátainak is meghirdettünk egy-egy pályá-
zatot. A mai gimnazisták többsége számára nem
jelent gondot az informatikai és az elektronikus
médiaeszközök használata. Ezúttal nemcsak a sa-
ját tanítványainkra számítunk, hanem minden
budapesti iskolásra. Arra kértük a diákokat,
hogy készítsenek „Impressziók” címmel videó, il-
letve fotósorozatot.

Az I. kategória „A csodálatos utca” címet kap-
ta, amelyben diaporáma formában 8-12 képkoc-
kával kell megjeleníteni  Kosztolányi mûvét.  A II.
kategória videóklip készítése 2-3 percben, a költõ
hat megadott mûvébõl választva. (Lecsuklik min-
den pilla most, A kis mécs, Tavaszelõ, Ó én szere-
tem a bús pesti népet, Megállt az óra, Piac)

A pályázatokat – amelyeket Jankovich Marcell
rajzfilmrendezõ, grafikus és Matula Ágnes, a
Duna Televízió mûsorvezetõ-szerkesztõje érté-
kel majd – a hónap végéig várjuk. A gyõztes vide-
ófilmet március 31-én, a Kosztolányi gálán mu-
tatjuk be. A gálára egyébként egy különleges
megemlékezéssel is készülünk, de ez egyelõre
maradjon meglepetés. 
s A gimnáziumi emlékév eseményei hogyan kapcso-
lódnak a kerületi ünnepségekhez?

A Várnegyed Galériában március 4-én nyíló
Kosztolányi emlékkiállítás egyik falán helyet
kapnak azok a gyerekrajzok, alkotások, amelye-
ket diákjaink az idézetek illusztrációjaként készí-
tettek. 

A költõ születésnapján, március 29-én részt ve-
szünk az önkormányzat által szervezetett koszo-
rúzási ünnepségen. A Mikó és Tábor utca sarkán
elhelyezett emléktáblánál dr. Nagy Gábor Ta-
más polgármester mond emlékbeszédet, de elõt-
te néhány nappal (március 26-án) saját ünnepsé-
get is rendezünk. Az iskola aulájában felavatjuk
Juhos Kiss Sándor mûvész-tanárunk Kosztolá-
nyi-portréját, amelyet a 125-dik évforduló alkal-
mából, felkérésünkre készített.                     Rojkó A. 
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Már az 1917-es VIII. törvény kimondta, hogy
megfelelõ módon kifejezésre kell juttatni és az
utókor számára meg kell örökíteni nemzetünk
hõsi halottainak kegyeletteljes tiszteletét – emlé-
keztetett köszöntõjében dr. Holló József. A Had-
történeti Intézet és Múzeum igazgatója rámuta-
tott: így tesz az utókor most, az ostrom 65. évfor-
dulóján a Magdolna-torony árnyékában, ahol
nemzetiségétõl függetlenül, hagyományõrzõ ka-
tonai tiszteletadással emlékezünk minden egyes
áldozatra. Ahogyan Széchenyi írta: „Tiszteld a
múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a
jövõn”. Ez a gondolat, a múlt megbecsülése kell,
hogy vezessen mindnyájunkat, ahogyan irányt
mutatott akkor is, amikor a volt Helyõrségi temp-
lom falára 2005-ben elhelyeztük az áldozatokra
emlékezõ márványtáblát. Hõsök voltak mind, s a
tábla sem tesz különbséget városvédõ és támadó,
katona és civil között. Ha rájuk gondolunk, egy-
ként érezzük a gyászt, a családok tragédiáját. 

1944-45 telén Budapest védõi végzetes döntés
elõtt álltak, a rossz és a kevésbé rossz között kel-
lett választaniuk. Három lehetõséget mérlegel-
tek: a fegyverletételt, a harcot az utolsó emberig,
vagy a kitörést. Az adott helyzetben mindhárom
választásnak megvolt a racionalitása, a végsõ harc
vállalása ráadásul megszokott volt a második vi-
lágháborúban. Budapestet végül nem adták fel,
az ostrom azonban rendkívüli véráldozatokat kö-
vetelt: beszédes adat, hogy az ellenség magyaror-
szági veszteségeinek felét itt, a fõvárosi harcok-
ban szenvedte el. Az ellenség nem kímélte a vá-
rost: a lerombolt hidak, összeomlott épületek
még évekig emlékeztettek a harcokra. Maga az
ostrom százkét napig tartott, ebbõl ötvenkét nap
teljes körülzárásban telt. A szovjet csapatok
1944. december 24-én kerítették be Budapestet,
január 18-án megszállták a pesti oldalt, a budai
hídfõnél azonban még egy hónapig dörögtek a
fegyverek.

A fõváros védõinek többsége már elesett, a
Várban rekedt magyar és német katonák február
11-én este nyolc órakor a Bécsi kapun keresztül
megkísérelték a kitörést, azonban a menet pa-
rancsnokát Hûvösvölgynél elfogták. A kitörési
kísérlet néhány nap alatt közel 17 ezer áldozatot
szedett, alig ezer embernek sikerült túljutni a
szovjet vonalakon. Több mint harmincezer kato-

na és közel húszezer civil vesztette életét, 47 ezren
estek fogságba. Rájuk, mindnyájukra, a háború
tragikus áldozataira emlékezünk minden évben a
Magdolna-torony torzója elõtt – zárta beszédét
dr. Holló József. 

Évfordulóinkon minduntalan felmerül a kér-
dés: valójában mi is a történelem? Különösen
sürgetõ a felvetés 65 évvel a világháború
európai befejezése után, amikor a soha
vissza nem térõ apák, a fel nem növõ gyer-
mekek emléke még mindig sebeket tép
fel – hívta fel a figyelmet dr. Nagy Gábor
Tamás. Kerületünk polgármestere ki-
emelte: most, amikor fejet hajtunk az ál-
dozatok elõtt, a történelem üzen számuk-
ra. Burckhardt szerint a történelem kiin-
dulópontja a szenvedõ, törekvõ és cselek-
võ ember, aki mindig is volt, van és lesz.
Csak ebbõl az irányból élhetjük át a tragé-
diákat és a velük járó felelõsséget, ami az
önfeláldozás magasságába vezet. Más né-
zõpontból látjuk az elõttünk álló utat,
ami segít a továbblépésben. Ezt a készte-
tést érezhették a túlélõk, amikor újra épít-
kezni kezdtek. 

Vannak, akik szerint a katasztrófák
szükségszerûek a történelemben, mert
nélkülük nemtörõdömmé válna az em-
ber, a romok pedig részét képezik a törté-
nelem belsõ ökonómiájának. 

Elgondolkodtató, hogy Márai is így lát-
ta a pusztító háború értelmét: „Budapest
e napokban elpusztul – írja az ostrom napjaiban
–; mint Sztálingrád, Charkow, Nürnberg, Berlin,
Coventry, vagy Calais, Monte Cassino; s mind a
többiek. A folyamat törvényszerû, nem lehet fel-
tartani; fokozati kérdés, mennyire pusztul el; de
ez a pusztulás nemcsak horizontális. Ez a nagyvá-
ros, mely otthonom volt, ahol e napokban, a pin-
cékben anyám, testvéreim, minden ember, aki-
hez közöm van, halálos szûkölésben várja a végze-
tet, belülrõl is szétesik, függõlegesen is pusztul,
társadalmi, lelki struktúrájában. S ezt meg kell ér-
teni, és ez nem könnyû. Mert másfél millió em-
ber nem pusztul el egészen ártatlanul; a sorsot
hívni is kell; s e másfél millió ember éppen úgy ár-
tatlan, mint bûnös; mind ártatlanok vagyunk és
mind bûnösök vagyunk, mert hívtuk is ezt a sor-

sot, amikor nem tagadtuk elég hangosan, inge-
reltük is, amikor nem tiltakoztunk idejében egé-
szen és erélyesen, minden következménnyel.”

Döbbenetes sorok ezek, hiszen arra kérdeznek
rá: vajon lehet-e felelõs másfél millió ember, mert
ha igen, akkor mi mindannyian azok vagyunk.
Dr. Nagy Gábor Tamás hangsúlyozta: Márai arra
figyelmeztet, hogy minden magyar, minden ma-
gyarért felelõsséggel tartozik. Ha képesek va-
gyunk ezt elfogadni, bizonyosan nem veszítjük el
teremtõ erõnket, mert megtapasztaljuk, hogy
igenis van élet a romokon túl. 

A Magyar Királyi Honvéd I. és II. Egyetemi
Rohamzászlóalj Bajtársi Körének nevében felszó-
laló Lányi Zsolt, az Országgyûlés Honvédelmi
Bizottságának egykori elnöke kiemelte: az ost-
romban meghalt valamennyi katona és polgár
egy szebb jövõért áldozta életét. Az egyetemi zász-
lóalj tevékenyen kivette részét a védelmi felada-
tokból, miközben mindvégig tiszteletben tartotta
a katonai törvényeket és a nemzetközi szerzõdése-
ket. Képesek voltak humánusak maradni a világ-
háború második leghosszabb ostroma alatt, en-
nek egyik bizonyítéka, hogy az Áldás utcai iskolá-
ban berendezett támaszponton sebesült orosz ka-
tonákat is megpróbáltak segíteni. Önfeláldozá-
suk, hazaszeretetük követendõ példa a következõ
generációk számára, szomorú, hogy közülük ma

már csak néhányan vannak az élõk sorában – em-
lékeztetett a zászlóaljban harcoló Lányi Zsolt. 

A megemlékezés záróakkordjaként a jelenlé-
võk megkoszorúzták a Budapest ostroma alatt
életüket vesztett katonák és civilek márványtáblá-
ját. A Budavári Önkormányzat nevében dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester helyezte el a Magdol-
na-torony falán az emlékezés virágait. 

Másnap a Budavári Mûvelõdési Ház szervezé-
sében a Boldog Batthyány-Strattmann László
Idõsek Akadémiája Irka Körének tagjainak köz-
remûködésével emlékeztek Budapest ostromára

a Mária Magdolna-toronynál. Sediánszky János
nemcsak alpolgármesterként, hanem a budapes-
ti ostrom egyik túlélõjeként rótta le kegyeletét a
katonai és polgári áldozatokra emlékezve.

A második világháború egyik leghosszabb, öt
hétig tartó ostromát szenvedte itt el a lakosság
azokban a nehéz, borzalmas hetekben, amelyek-
rõl a félelem, az erõszak, a rombolás és a kiszolgál-
tatottság érzései maradtak meg bennük örökre.

Sediánszky János fiatal kamaszként, szüleivel, la-
kótársaikkal együtt töltötte el ezeket a heteket, ka-
rácsony elsõ napjától február 13-ig a pincékben, a
sajátjukban, s más házakéban, ahová kényszerû
meneküléseik közben befogadták õket. Hiteles ta-
núként és íróként könyvben is megörökítette
szenvedéseiket. (Írását a 4. oldalon közöljük.)

Katonai és civil áldozatokra emlékeztek

Kevesebb támogatás 
a nemzeti könyvtárnak

Az idei évtõl dr. Sajó Andrea irányítja az Országos Széchényi
Könyvtárat. A könyvtáros-informatikus végzettségû új fõigazga-
tó olvasóbarát könyvtárat, fejlettebb szolgáltatásokat ígért be-
mutatkozó sajtótájékoztatóján. A tervek között szerepel az is,
hogy növeljék a szponzori, alapítványi és olvasói támogatásokat,
mert az idei állami támogatás csupán fél éves mûködésre elég. 

Az Országos Széchényi Könyvtár nemzeti könyvtárként a magyar
kultúra írott emlékeinek legfõbb letéteményese, amely egyedi do-
kumentumállományt õriz, ezért egyaránt fontos, az intézmény ho-
gyan tudja begyûjteni, megõrizni, illetve közreadni a hungariku-
mokat – mondta sajtótájékoztatóján az OSZK vezetõi megbízatását
január 1-tõl öt évre elnyerõ Sajó Andrea. A legtöbb olvasó „hagyo-
mányos könyvtárként” tekint a nemzeti gyûjteményre, ám a számí-
tástechnikai apparátus – és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások
(elektronikus keresés, kölcsönzés, fizetés) – korszerûsítésével min-
den esély megvan arra, hogy a könyvtárat 21. századi tudásközpont-
tá fejlesszék. A könyvek és egyéb dokumentumok digitalizálását kö-
vetõen azok a fiatal generációhoz tartozó felhasználók is könyvtári
taggá válhatnak, akik az otthoni számítógépük elõtt ülve csatlakoz-
nak az OSZK portáljához. Ráadásul a vidéken élõ felhasználók is
néhány kattintással megkaphatják majd a keresett dokumentum
digitalizált változatát.

A fõigazgató olvasóbarát könyvtárat szeretne, ezért egyik elsõ in-
tézkedése az olvasótermek és a raktárak nyitva tartásának meghosz-
szabbítása volt. A raktári igényeket délután ötig fogadják, az olva-
sók azonban este kilencig kutathatnak, dolgozhatnak a könyvtár-
ban. A tervek szerint fokozatosan frissítik az olvasótermi könyvállo-
mányt. Az OSZK szeretné rövid idõn belül behajtani azokat a köte-
les példányokat, amelyeket a törvényi elõírás ellenére sem a ki-
adók, sem a nyomdák nem küldtek be a nemzeti könyvtárnak. A
„soha nem látott” kiadványok száma több tízezer, többségük a
rendszerváltást követõ években jelent meg. 

A könyvtár vezetõje a törökbálinti raktárépületrõl elmondta,
hogy a korszerûtlen épületet felkínálják a Nemzeti Vagyonkeze-
lõnek, helyette egy másik bázist igényelnek, amely a korszerû raktá-
rozási módszereknek köszönhetõen közel fél évszázadra megold-
hatja a Széchényi Könyvtár gondjait. 

A tervek között szerepel az is, hogy növeljék a szponzori, alapítvá-
nyi és olvasói támogatásokat, mert az idei állami támogatás csupán
fél éves mûködésre elég.  

r. a.

A körbezárt Budapestet, a magyar hazát védõ, hõsi halált halt katonák és polgári áldozatok em-
léke elõtt tisztelgett a Budavári Önkormányzat és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A Mag-
dolna-torony falán elhelyezett márványtábla elõtt megtartott megemlékezésen az 1945-ös ese-
mények elevenedtek meg. 

Várbarátok Köre
(Budapest I., Hess András tér 4.)

Március 8-án hétfõn 17 órakor Földesdy Gab-
riella irodalomtörténész tart elõadást A Nemzeti
Színház és Németh Antal címmel a Litea Könyv-
szalonban. Minden érdeklõdõ szívesen látott
vendég.

Felolvasóest a Márai könyvtárban
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor

Könyvtárában idén is folytatódik az Író könyvtára
címû felolvasóest sorozat. 2010. március 9-én,
kedden, 18 órakor Bán Zsófia író, esszéista és
Lángh Júlia író, mûfordító lesznek a vendégek.
Helyszín: FSZEK Márai Sándor Könyvtár, I. ker.,
Krisztina krt. 87-91. A rendezvény ingyenesen
látogatható, mindenkit szeretettel várnak.

Rózsaszerenád 
(MTA Zenetudományi Intézet,
Budapest, I., Táncsics u.)

Folytatódik a Hubay Társaság 2009-ben Ró-
zsaszerenád címmel megindított koncertsoroza-
ta az MTA Zenetudományi Intézet Bartók Termé-
ben. A sorozat elsõ estjénél még lehetõség nyílik
arra, hogy a még néhány napig látható „Joseph
Haydn és Magyarország” kiállítás múzeumi belé-
põjét megváltó közönség egyúttal zenei cseme-
gét is fogyaszthasson, nevezetesen Szabadi Vil-
mos hegedûmûvész és Homor Zsuzsanna zon-
goramûvész koncertjét március 27-én, 18 órai
kezdettel. Az esten Hubay Jenõ egyik legnagyobb
nevû növendékének a Budapesten 1893. márci-
us 23-án – tehát a koncert egyben köszöntés is
– született és Rómában 1935. április 5. között élt
Vecsey Ferenc mûveibõl válogat. Mûsorán még
az 50 éve elhunyt Dohnányi Ernõ, továbbá
Mozart mûvei szerepelnek.

Jótékonysági koncert
Jótékonysági hangverseny lesz április 25-én,

vasárnap, 16.00-18.00 óráig a Magyar Kultúra
Alapítvány székházának Corvin-termében a
Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének
támogatására. (I., Szentháromság tér 6.). Prog-
ram: Köszöntõt mond Sztankay István Kossuth-
díjas színmûvész. Buda Ádám énekmondó mû-
sora. A Musica Sonora Kamarazenekar hangver-

senye. Mûsor: Mozart: D-dúr divertimento.
Doppler: Duettino (Drahos Rebeka fuvola,
Szabados Éva fuvola). Paul Juon: Vonós szimfó-
nia. Karmester: Illényi Péter. Belépõ: 2.000 Ft.
Jegyek vásárolhatók:a www.jegymester.hu illet-
ve www.ticketexpress.hu oldalakon, a Jegymes-
ter és Ticket Express jegyirodákban, a VGYHE
ügyfélszolgálatán a VGYHE ügyfélszolgálatán
(Budapest, XIV., Hermina út 47., telefon: 061-
273-0755). Mindenkit szeretettel várnak!

Tavaszköszöntõ koncert
A Budai Polgárok Társasága szeretettel hív

minden érdeklõdõt I. kerületi kiállítótermében
megrendezésre kerülõ tavaszköszöntõ esemé-
nyére: Kárászy Szilvia zongoramûvész Nõi
HangFényKép-Hommage a Chopin címû estjé-
re. Az esemény ingyenes, de elõzetes telefonos
regisztrációhoz kötött (0630-607-8499, már-
cius 3-ig). A kiállítás megnyitójával egybekö-
tött koncert idõpontja: 2010. március 5. péntek
19 óra. Cím: Budapest, I., Krisztina tér 1.

Városmajori Jézus Szíve Templom
(Budapest, XII., Csaba utca 5.) 

Március 20-án 19 órakor a Carmine Celebrat
Kórus és Zenekar hangversenyét hallgathatják
meg az érdeklõdõk. Mûsor: J. S. Bach János Pas-
sio. Szólisták: Csereklyei Andrea, Bakos Kor-
nélia, Kálmán László, Basky István, Orendt Gyu-
la, Mokán László, Sárosi Károly. Vezényel: Zimá-
nyi István. 

Virágvasárnapi hangverseny
Mûsor: Gennaro MANNA: Nagyheti responzó-

riumok (1741) - újkori világbemutató. Elõadják: a
Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar tagjai. Vezé-
nyel: Vashegyi György. Idõpont: 2010. március
28. (Virágvasárnap) 16 óra. Helyszín: Tabáni
Plébánia ( I., Attila u. 11.). A belépés díjtalan.

Emlékezés Széchenyire
A Budavári Önkormányzat és a Budavári

Lakosok Szövetsége (BLSz) szeretettel hív min-
denkit 2010. március 19-én, pénteken 17 órára,
a Városháza aulájában tartandó Széchenyi-em-
lékünnepségre. Tervezett program: Széchenyi
István üzenete a mának - Elõadó: dr. Cserháti

László a Széchenyi Társaság alelnöke. Széchenyi
István és a krisztinavárosi templom – Elõadó:
Vigassy Mihály krisztinavárosi plébános. A hely-
színen kiállítás nyílik dr. Cserháti László Széche-
nyi relikviáiból. A rendezvény ingyenes. Minden-
kit szeretettel várnak. 

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

Minden kedden, szerdán, csütörtökön 17.00-
18.00 és szombaton 10.00-12.00 között fejlesz-
tõ gyerekfoglalkozásokat tartanak az Anno me-
seboltban. További részletekért hívja a 061-225
0228-as telefonszámot, vagy nézze meg a
www.annomesebolt.hu-t. Egyszeri belépõ: 1.000
Ft gyerekeknek, testvérkedvezmény van!

Magyar Földrajzi Társaság
Expedíciós Szakosztály
(Millenáris Park)

Dr. Szabó József János az ,,Árpád-vonal” címû
könyv szerzõjének elõadása. A neves hadtörté-
nész kutatási eredményei között kiemelkedõ je-
lentõségû a Keleti-Kárpátokban a két világhábo-
rú között kiépített magyar védelmi rendszer, az
Árpád-vonal feltárása. A képes elõadáson életre
keltett témák: A Keleti-Kárpátok katonaföldrajzi
értékelése az adott korban. Az erõdrendszer épí-
tésének ötletétõl a megvalósításig. A konspiráció
a kutató „ellensége”. A rekonstrukció és a hely-
színi adatfelvétel nehézségei. A mûködés tapasz-
talatai a korabeli jelentések és a szemtanúk visz-
szaemlékezései alapján. Idõpont: 2010. március
10. (szerda) 18:00 óra. Helyszín: Makadám Mér-
nök Klub, 1024 Budapest, Lövõház u. 37. (Mil-
lenáris) A belépés ingyenes. A szerzõ dedikált
könyve a helyszínen megvásárolható.  

Lyukasóra Galéria
(Budapest, IX., Üllõi út 57.)

Szeretettel várnak minden érdeklõdõt a Ma-
gyar Írók Egyesülete Lyukasóra Galériájába,
ahol barátai, költõtársai egy grafikai kiállítás ke-
retében emlékeznek meg Schéner Mihályról,
születésnapja alkalmából. Itt mutatják be a galé-
ria kiadásában megjelent Schéner trilógia má-
sodik kötetét, a grafikai kötetet. A kiállítás már-
cius 30-ig látható. 

PPrrooggrraammookk

A Kapisztrán téren hagyományõrzõ katonai tiszteletadással emlékeztek a budapesti ostrom áldozataira



6 Várnegyed XV. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM, 2010. FEBRUÁR 26., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Kinek kell vagyonadót fizetni?
AAzz  eeggyyeess  nnaaggyy  éérrttéékkûû  vvaaggyyoonnttáárrggyyaakkaatt  tteerrhheellõõ  aaddóó  --  kköözznnaappii  nneevvéénn  aa  vvaaggyyoonn--
aaddóó  ––  aazz  AAllkkoottmmáánnyybbíírróóssáágg  hhaattáárroozzaattáátt  kköövveettõõeenn  mmáárr  ccssaakk  hháárroomm  vvaaggyyoonn--
ttáárrggyy  ttííppuusstt,,  aa  vvíízzii  jjáárrmmûûvveekkeett,,  aa  llééggii  jjáárrmmûûvveekkeett  ééss  aa  nnaaggyy  tteelljjeessííttmméénnyyûû  sszzee--
mmééllyyggééppkkooccssiikkaatt  tteerrhheellii..  AAzz  aaddóónneemm  aa  ddöönnttééss  nnyyoommáánn  lléénnyyeeggeesseenn  sszzûûkkeebbbb
aaddóózzóóii  kköörrtt  éérriinntt,,  áámm  aazz  õõkkeett  tteerrhheellõõ  aaddóókköötteelleezzeettttssééggrrõõll  ttoovváábbbbrraa  sseemm  sszzaabbaadd
mmeeggffeelleeddkkeezznniiüükk..

Tekintettel arra, hogy közelednek a határidõk, érdemes összefoglalni a legfon-
tosabb szabályokat, hogy az adózók pontosan és határidõben tudják teljesíteni
adókötelezettségeiket.

A magánszemélyeknek SZJA bevallásukkal egyidejûleg, 2010. május 20-ig
kell a bevallás-benyújtási kötelezettségüknek eleget tenniük. 

A nem magánszemély adózóknak a társasági adóról szóló bevallásukkal, az
eva-alanyoknak pedig az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló bevallásukkal
kell a bevallás-benyújtási kötelezettségüknek eleget tenniük.

Kivételt képeznek azok a társaságiadó-alanyok, akik az adóévtõl eltérõ üzle-
ti évet választottak, nekik ugyanis a társasági adó bevallásuk benyújtási határ-
idejétõl függetlenül 2010. május 31-éig kell a vagyonadó-bevallást beadniuk.

A vagyonadó bevallására az alapbevallás benyújtására kötelezett adózók
esetében kötegelt nyomtatványok (például 0953-1042, 0943-1042) szolgál-
nak, egyéb esetekben pedig a 1042-es nyomtatvány áll rendelkezésre. A be-
vallás benyújtását az adózó akár elektronikus, akár postai úton megteheti, míg
a havi adó- és járulékbevallás benyújtására kötelezett adózóknak a vagyonadó-
bevallásukat is elektronikus úton kell benyújtaniuk. Ez utóbbi esetben a nyom-
tatványt két példányban kell kézzel kitölteni vagy az adóhatóság internetes ki-
töltõ programjával elkészíteni, és a kitöltött egyik példányt határidõben eljut-
tatni az illetékes adóhatósághoz.

Fontos, hogy a nyomtatvány aláírásáról egyetlen esetben sem szabad meg-
feledkezni, mert aláírás nélkül a bevallás érvénytelen lesz.

A fizetendõ adót két egyenlõ részletben kell megfizetni. Az elsõ részletet a
bevallás benyújtására elõírt határidõig, a másodikat pedig 2010. szeptember
30-áig kell teljesíteni az alábbi számlaszámokra:

- 10032000-01076208 APEH Nagy teljesítményû személygépkocsik
adója bevételi számla. Adónem kód: 238.

- 10032000-01076181 APEH Vízi jármûvek adója bevételi számla.
Adónem kód: 236.

- 10032000-01076198 APEH Légi jármûvek adója bevételi számla. Adó-
nemkód: 237.

A magánszemélyek csekken, banki átutalással, illetve az erre kijelölt ügyfél-
szolgálatokon akár bankkártyával is fizethetnek. A pénzforgalmi számla nyitá-
sára kötelezett adózók pedig a belföldi fizetési számlájukról történõ átutalással
vagy bankkártyával teljesíthetik fizetési kötelezettségüket.

További hasznos információkat olvashatnak az APEH honlapján, a www.-
apeh.hu oldalon, az Adózási Információk menüpont alatt található 34. számú
tájékoztató füzetben. AAddóó  ééss  PPéénnzzüüggyyii  EElllleennõõrrzzééssii  HHiivvaattaall

AAPPEEHH  ttáájjéékkoozzttaattóó

AA  vvíízzii  jjáárrmmûû  éélleettkkoorraa

A gyártás évében és az azt követõ 10 naptári évben 2.000 Ft

A gyártási évét követõ 11-21. naptári évben 1.000 Ft

AA  vviittoorrllaaffeellüülleett  mmiinnddeenn  mmeeggkkeezzddeetttt
nnééggyyzzeettmméétteerree  uuttáánn

A gyártási évét követõ 22. évtõl 500 Ft

VViittoorrllááss  vvíízzii  jjáárrmmûûvveekk  eesseettéénn  aazz  aaddóó  éévveess  mméérrttéékkee    

AA  sszzeemmééllyyggééppkkooccssii  éélleettkkoorraa

A gyártási évében és az 
azt követõ 3 naptári évben

A gyártási évet követõ 
4-7. naptári évben

690 Ft/kilowatt 862,5 Ft/kilowatt 1035 Ft/kilowatt

600 Ft/kilowatt 750 Ft/kilowatt 900 Ft/kilowatt

460 Ft/kilowatt 575 Ft/kilowatt 690 Ft/kilowatt

370 Ft/kilowatt 462,5 Ft/kilowatt 555 Ft/kilowatt

280 Ft/kilowatt 350 Ft/kilowatt 420 Ft/kilowatt

A gyártási évet követõ 
8-11. naptári évben

A gyártási évet követõ 
12-15. naptári évben

A gyártási évet követõ 
16. naptári évben és után

112255--117755  kkiilloowwaatttt
tteelljjeessííttmméénnyy

117766--119999  kkiilloowwaatttt  
tteelljjeessííttmméénnyy

112255--117755  kkiilloowwaatttt
tteelljjeessííttmméénnyy

NNaaggyy  tteelljjeessííttmméénnyyûû  sszzeemmééllyyggééppkkooccssii  uuttáánn  ffiizzeetteennddõõ  aaddóó  mméérrttéékkee  

AA  vvíízzii  jjáárrmmûû  éélleettkkoorraa

A gyártás évében és az azt követõ 5 naptári évben 300 Ft

A gyártási évét követõ 6-11. naptári évben 250 Ft

AA  ffõõggéépp  ((ffõõggééppeekk))  kkiilloowwaattttbbaann  
kkiiffeejjeezzeetttt  tteelljjeessííttmméénnyyee  uuttáánn  

A gyártási évét követõ 11-15. naptári évben 200 Ft

A gyártás évet követõ 16. évtõl 150 Ft

VViittoorrlláávvaall  nneemm  rreennddeellkkeezzõõ  vvíízzii  jjáárrmmûûvveekk  eesseettéénn  aazz  aaddóó  éévveess  mméérrttéékkee    

AA  llééggii  jjáárrmmûû  éélleettkkoorraa

A gyártás évében és az azt követõ 5 naptári évben 8.000 Ft

A gyártási évét követõ 6-10. naptári évben 7.000 Ft

AA  lleeggnnaaggyyoobbbb  ffeellsszzáállllóó  ttöömmeegg  mmiinnddeenn
mmeeggkkeezzddeetttt  110000  kkiillooggrraammmmjjaa  uuttáánn

A gyártási évét követõ 11-15. naptári évben 6.000 Ft

A gyártás évet követõ 16. évtõl 5.000 Ft

MMoottoorrooss  llééggii  jjáárrmmûûvveekk  ((iiddee  nneemm  éérrttvvee  aa  mmoottoorrooss  ééss  sseeggééddmmoottoorrooss  
vviittoorrlláázzóó  rreeppüüllõõggééppeett  ééss  aa  lléégghhaajjóótt))  eesseettéénn  aazz  aaddóó  éévveess  mméérrttéékkee

AA  llééggii  jjáárrmmûû  éélleettkkoorraa

A gyártás évében és az azt követõ 5 naptári évben 4.000 Ft

A gyártási évét követõ 6-10. naptári évben 3.500 Ft

AA  lleeggnnaaggyyoobbbb  ffeellsszzáállllóó  ttöömmeegg  mmiinnddeenn
mmeeggkkeezzddeetttt  110000  kkiillooggrraammmmjjaa  uuttáánn

A gyártási évét követõ 11-15. naptári évben 3.000 Ft

A gyártás évet követõ 16. évtõl 2.500 Ft

NNeemm  mmoottoorrooss  llééggii  jjáárrmmûûvveekk  ((hhõõllééggbbaalllloonn,,  lléégghhaajjóó,,  ssáárrkkáánnyyrreeppüüllõõ,,  mmoottoorrooss  
ééss  sseeggééddmmoottoorrooss  vviittoorrlláázzóó  rreeppüüllõõggéépp))  eesseettéénn  aazz  aaddóó  éévveess  mméérrttéékkee

A folyamatosan emelkedõ energiaárak mindannyiunkat
arra ösztönöznek, hogy takarékoskodjunk. Ráadásul a kör-
nyezettudatos viselkedés elterjedése egyéni érdekeken túlmu-
tató közügy. Március 6. a Nemzetközi Energiatakarékossági
Világnap. Ebbõl az alkalomból a Várnegyed összeállítást ké-
szített arról, hogy a környezetünk és a pénztárcánk védelme
érdekében hogyan takarékoskodhatunk az energiával.  

Sokak számára még mindig természetesnek tûnik az üres szobá-
ban felkapcsolva hagyott lámpa, az egész nap mûködõ televízió,
vagy számítógép. Pedig napjaink egyik legégetõbb feladata, hogy
találjunk megoldást a rendelkezésre álló energia minél hatéko-
nyabb felhasználására. Ennek egyik – igaz meglehetõsen drága,
még ha meg is térülõ - módja a modern, kis fogyasztású háztar-
tási gépek, szórakoztatóelektronikai eszközök beszerzése. A
többség azonban nem tudja egyik napról a másikra lecserélni az
összes otthoni berendezését, számukra így egyedüli megoldás-
ként fogyasztói szokásaik megváltoztatása marad.

Talán a legerõsebb motivációt a mérõórák rendszeres ellen-
õrzése jelenti. Ha számszerûsítve látjuk, hogy néhány egyszerû
intézkedéssel mennyi áramot, gázt, vagy vizet spórolunk, köny-
nyebben hozzászoktatjuk magunkat a takarékos életvitelhez.  

Elsõ lépésként érdemes a világítással foglalkozni. A ma már
mindenhol kapható, egyre olcsóbb energiatakarékos égõkkel
átlagosan ötödére csökkenthetõk a költségek. Nem árt rászok-
tatni magunkat arra is, hogy csak azokban a helyiségekben kap-
csoljuk fel a lámpákat, ahol éppen tartózkodunk. Felmérések
szerint ugyanis a lámpák negyven százaléka feleslegesen ég a la-
kásokban. Jelentõs mennyiségû energia spórolható meg a hû-
tõ ajtajának helyes beállításával. A rosszul záródó ajtó nem csu-
pán jegesedést okoz, hanem a villanyszámlát is alaposan meg-
emeli. 

Valóságos energiafalók a modern LCD és plazma televízi-
ók, amik ráadásul minél nagyobbak, annál többet fogyaszta-
nak. Ma már elmondhatjuk, hogy nem a TV megvásárlása,
hanem mûködtetése a luxus fõleg akkor, ha csak azért kap-
csoljuk be, hogy szóljon, vagy éppen világítson valami.
Kevesen tudják, de a sötét háttérrel használt monitor húsz szá-
zalékkal fogyaszt kevesebbet, mint amikor színes háttérképet
állítunk be. Sokat nyerhetünk azzal is, ha néhány percen be-
lül bekapcsoló képernyõkímélõt használunk, és beállítjuk gé-
pünkön az energiatakarékos üzemmódot. A készenléti álla-
potban hagyott készülékek évente több tízezer forinttal terhe-
lik meg a pénztárcánkat. Inkább az off gombbal kapcsoljuk ki,
ha nem használjuk a computert, Tv-t, házimozit, vagy a Hifi
tornyot. Ne hagyjuk a konnektorban a mobiltelefon-töltõket
sem, mert néhány wattot akkor is elfogyasztanak, ha már le-
vettük róluk a készülékeket. 

Nagy mennyiségû energiát takaríthatunk meg a lakások
megfelelõ szigetelésével is. 

Egy átlagos otthon energiafelhasználásának mintegy nyolc-
vanöt százalékáért a gázzal mûködõ (fûtõ)berendezések felelõ-
sek, ezért kiemelten fontos, hogy a meleget ne csak megtermel-
jük, hanem benn is tartsuk a lakásban. Bár a jól záró ajtók és
ablakok legalább negyven százalékkal kisebb fûtésszámlát ered-
ményeznek, ebben az esetben nem érdemes a tökéletességre
törekedni. A nyílászárók cseréje után könnyen elõfordulhat,
hogy az addigi rosszabb szigetelésbõl adódó természetes szellõ-
zés megszûnik, ezért nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak el-
távozni a rosszul szelelõ kémény, vagy elégtelenül mûködõ gáz-
készülék miatt keletkezõ gázok. Ezzel szemben a falak, illetve a
födém hõszigetelése minden esetben ajánlott, hiszen ennek
köszönhetõen további negyven százalékkal csökken a hõener-
gia felvétel. 

Elsõre talán furcsának tûnhet, de nem vesztünk energiát a
gyors kereszthuzat alkalmazásával, ugyanakkor a redõny és a
sötétítõfüggöny használata érezhetõ megtakarítást eredmé-
nyez. Szintén fontos, hogy a lakásban található nagyfogyasztó-
kat – különösen a gázüzemû berendezéseket - rendszeresen el-
lenõriztessük, hiszen a jól beállított készülékekkel jelentõs
mennyiségû energiát spórolhatunk meg.   

Hogyan spóroljunk az energiával?  

Vízvezeték fektetés közben beszakadt az úttest a Szentháromság tér melletti buszmegálló
közvetlen közelében. A közel tíz méter mély üreg valójában egy kút, amit feltehetõen a kö-
zépkorban ástak a vár lakói. 

Segítõket várnak
Kerületünk egyik leghasznosabb szolgálata, az Otthon Segítünk Alapítvány
2001. óta tevékenykedik, feladatául a kisgyerekeket nevelõ családok segíté-
sét tûzte ki. Az elmúlt években 88 család 179 gyermekének tudtak közvet-
ve vagy közvetlenül segíteni az alapítvány munkatársai. A segítség általában
heti néhány órás együttlétet jelent a nehéz helyzetbe került kisgyermekes
családokkal. A szolgáltatás a családok számára ingyenes, és az önkéntesek
ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejükben végzik a tevékenységüket.

Ha egy kisgyermekes szülõ úgy érzi, jó volna egy derûs, jó barát, egy tapasz-
talt segítõ, valaki, akitõl tanulhatna, aki példát tudna adni, akire rendszere-
sen számíthatna, aki megérti, és meghallgatja, akivel kimozdulhatna otthon-
ról, valaki, aki egy kicsit tudna segíteni, forduljon hozzájuk bizalommal.  

Ha ön szülõ vagy nagyszülõ és lenne rendszeresen hetente néhány órája
arra, hogy egy kisgyermekes család mellé álljon, ha képes megértõen, türe-
lemmel meghallgatni másokat, akkor legyen önkéntese a szolgálatnak és je-
lentkezzen náluk! Az alapítvány ezért felkészítõ tanfolyamot indít, melyre
várja azoknak a segítõ szándékú embereknek a jelentkezését, akik fontos-
nak tartják, hogy testileg és lelkileg is egészséges gyerekek nõjenek fel.

A szolgálat ingyenes, az önkéntesek, szervezõk semmiféle ellenszolgálta-
tást nem fogadhatnak el a családoktól, mûködéseket pályázati pénzekbõl,
az szja 1 százalékéból és egyéni adományokból tartják fenn.  

Az Otthon Segítünk Alapítvány XI. kerületi szolgálatának elérhetõsége:
Medvey Judit 0630-311-7094, medveyj@ freemail.hu vagy 365-1436 mun-
kaidõben. További információt a www.otthonsegitunk.hu oldalon talál-
hatnak.

Idegenvezetõi 
világnap
Február 28-án 9-16 óra között a budapesti
idegenvezetõk ingyenes vezetéssel mutatják
be az érdeklõdõk számára a fõváros neveze-
tességeit és történelmi értékeit. Budapesten
már tízedik éve hagyományõrzõ módon ün-
nepelik az idegenvezetõk e napot, melynek
szervezését 7 éve a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara Idegenvezetõ Továbbképzõ
Központja végzi.

A térítésmentes idegenvezetések idõpont-
jai és a gyülekezõhelyek a következõk: az au-
tóbuszos túrák a Mûcsarnok Dózsa György
úti kis parkolójából indulnak 9 órától 16
óráig, óránként. Az autóbuszokra jegyeket
adnak ki a torlódások elkerülésére. A jegye-
ket a helyszínen lehet igényelni. A városné-
zés idõtartama 90 perc. Idén elõször villamo-
sos idegenvezetés is lesz, a 6-os villamos teljes
útvonalán, a Budapesti Közlekedési Zrt. se-
gítségével. Indulás: Moszkva tér: 9, 11, 13,
15 órakor; Körtér: 10, 12, 14, 16 órakor. A
villamos csak a két végállomáson áll meg,
menet közben fel és leszállás nem lehetséges,
utazásra nem vehetõ igénybe. A villamoson
353 férõhely található, melybõl 64 ülõhely.
Kerékpáros idegenvezetés is indul a
Mûcsarnok Dózsa György úti kis parkolója
végébõl. Indulási idõ: 10 és 12 óra. Tervezett
útvonal: Városliget körbekerékpározása
(megálló: történet és látványosságok) -
Andrássy út (megálló: Terror Háza) - Nagy-
mezõ utca - Kossuth tér (megálló: Parla-
ment) - Szabadság tér (megálló) - Szent István
Bazilika (megálló) - Bajcsy-Zsilinszky út
(megálló) - Andrássy út (megálló: Ope-
raház).

Gyalogostúrák 10-16 óra között óránként
indulnak a következõ helyekrõl: Városliget
Vajdahunyad Vára/Alpár Ignác szobor,
Andrássy út 2., Vörösmarty tér-oroszlános
szobor, Kossuth tér-Mezõgazdasági Minisz-
térium árkádok, Vár-Várpalota-sikló, Vár-
Polgárváros-Szent István szobor, Bazilika (13
órától). A gyalogostúrák indulási helyét táb-
lák jelzik. 

További információk: 06-20-357-3285,
idvezkozp@bkik.hu.  

KKöözzééppkkoorrii  kkúútt  aa  bbuusszzmmeeggáállllóóbbaann



IInnggaattllaann

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

KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget keresek,
esetleg vásárolnék. Telefon: 202-2505, mobil: 06-30-251-
3800.oo

BBuuddaaöörrss legszebb, zöldövezeti részén a Galagonya utcában
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 bár-
mikor).oo

II..  FFaazzeekkaass utca Batthyány utca sarkán 78 m2-es kertre és
utcára nézõ két szoba + hall + fél szoba erkélyes lakás tulaj-
donostól 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 Gellérthegy
I. kerületi részén, a hegytetõn. A lakáshoz lodzsa, szinte kizá-
rolagos kerthasználat, külön saját kijárattal a kertre és közös
tetõterasz tartozik. Ára: 24 M Ft. Telefon: 0630-258-7363. 

BBeellvváárroossii 35m2-es parkra nézõ, nagy erkélyes garzon
öröklakást, pénzt, szeretõ gondoskodással járó eltertást kí-
nálok 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 tulajdonostól
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..  TToollddyy Ferenc utcában 68 négyzetméteres 2 szobás, pa-
norámás, polgári lakás kiadó. Ár: 80 E Ft/hó. Telefon: 0670-
314-6643.

VVáárrbbaann a Tárnok utcában III. emeleti kétszoba, étkezõs fel-
újított, bútorozatlan lakás kiadó. Ár: 100 ezer Ft/hó + rezsi.
Telefon: 201-9475, 0670-237-9030

EEllaaddóó öröklakást keresek a Vár területén. Telefon: 201-
9475, 0670-237-9030

NNaaggyykkoovvááccssii hegyvidéken 740 négyzetméteres, teraszo-
sított építési telek eladó. Víz, csatorna bevezetve, panoráma
is van. Telekméret: 30x25 m. Telefon: 0620-211-2995.

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne megbízható, német/magyar
család gyermekük részére, idõs hölgy/úr belvárosi vagy budai
lakásáért. Telefon: 0630-219-5448.

KKiiaaddóó!!  Hosszú távra I. kerületi, Kapucinus utcai, fûtött te-
remgarázsom 1 gépkocsi részére, azonnali beállással! Érdek-
lõdni lehet a 0620-9442-592 telefonszámon.

II..  BBuuddáánn a Batthyány téren felújított, reprezentatív épület-
ben, Dunai-panorámás II. emeleti 47 m2-es, egyedi gázfûté-
ses, jó állapotú önkormányzati lakás bérleti joga átadó.
Csereirányár: 11,8 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-
964-7065. 

II..  BBuuddáánn a Duna-part közelében legfelsõ emeleti, panorá-
más, felújítandó, 58 m2-es tetõtéri - jelenleg mûteremlakás -
bérleti joga elvi bõvítési lehetõséggel eladó. Irányár: 13,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-964-7065. 

II..  BBuuddaaii Várban az Országház utcában 43 m2-es, 1 szoba
étkezõs, felújított, cirkófûtéses, hangulatos önkormányzati la-
kás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 12 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-2136, 0630-964-7065. 

IIII..  HHûûvvöössvvööllggyyii út Szépilona részén 2 lakásos kertes patinás
villaépület I. emeletén lévõ 125 m2-es 3,5 szoba hallos, tera-
szos, reprezentatív, összkomfortos, felújítandó villalakás (elvi
tetõtérbeépítési lehetõséggel) eladó. Irányár: 51,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-488-1933. 

II..  BBuuddáánn  - a Pauler utcában a Horváth-kert közelében mo-
dern hívóliftes épületben lévõ 2. emeleti 98 m2-es 2 + 2 szo-
bás, jó állapotú, összkomfortos, erkélyes öröklakás eladó.
Irányár: 31,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630-488-
2203.

II..  BBuuddaaii Várban a Mátyás templomra panorámás, 59 m2-
es, 1,5 szoba hallos, világos, jó állapotú, összkomfortos, donga-
boltozatos I. emeleti lakás örökbérleti joga átadó. Csere-
irányár: 22 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-
7065.

II..  BBuuddaaii Várban 4 lakásos patinás épületben I. emeleti,
nagy terasz lehetõséggel kialakított, 57 m2-es, 2 szobás, fel-
újított, napfényes lakás örökbérleti joga (elvi tetõtérbeépíté-
si lehetõséggel) átadó. Csereirányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630-964-7065.

II..  BBuuddáánn a Horváth-kert közelében hívóliftes társasház III.
emeletén lévõ jó állapotú, napfényes, egyedi gázfûtéses, ala-
csony rezsiköltségû 30 m2-es öröklakás eladó. Irányár: 10,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630-964-7065.

II..  BBuuddáánn a Tabánnál hívóliftes társasházban II. emeleti, 88
m2-es, 2,5 szoba hallos, remek alaprajzi elosztású, összkom-
fortos, csendes, erkélyes öröklakás eladó. Irányár: 26,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-488-2203. 

II..  BBuuddaaii Vár szomszédságában, a Szabó Ilonka utcában igé-
nyesen, frissen felújított, 56 m2-es, cirkófûtéses 1,5 szobás,
klímás öröklakás, gardróbbal, 8 m2-es loggiával eladó.
Irányár: 23 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-964-
7065. 

SSzzoollggáállttaattááss

KKeerrüülleettii  GGyyoorrsssszzoollggáállaatt!! Gázkészülékek teljeskörû javítá-
sa; vízszerelés, vízórák kiépítése: villany, fûtésszerelés; gépi
duguláselhárítás garanciával. 0-24 óráig a hét minden nap-
ján. Telefon: 321-8082, 0620-334-3437.oo

LLééppccssõõhháázzttaakkaarrííttáásstt, gondnokságot vállal I. kerületi,
számlaképes, referenciával rendelkezõ, családos, fiatalem-
ber. Tel.: 06-30-670-0258.

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

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemélyek-
nek 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, gyékénye-
zés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013 Bu-
dapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384, 06-20-
345-9963.oo

IInnggyyeenneess pénzügyi jogsegély és tanácsadás, (bankhitel,
biztosítások és befektetések). Jelentkezni levélben: 1013 Bu-
dapest, Krisztina tér 1. vagy a honlapon: www.budaipolga-
rok.hu.oo

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 felújításig.
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

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

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

LLééppccssõõhháázz takarítást, csúszásmentesítést vállalunk az I.
kerületben, többéves tapasztalattal, referenciával, számlá-
san. Díjmentes árajánlat, korrekt havidíj. Telefon: 0630-982-
8040.

AAddááss--vvéétteell

DDrráággaakkõõ (briliáns), arany ékszer, törtarany, ezüst, hagyaté-
kot 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 té-
ri templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtárakat,
régi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levelezõla-
pokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-régiségeket.
Díjtalan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfizetés! Telefon/fax:
212-8909. Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-18 óráig, szomba-
ton 10-13 óráig.oo

BBéékkeebbeellii értékek, válságbarát árak! Órák, fali-, kar- és
zsebórák- szakszerû javítása, adás-vétele (akár mûködés-
képtelent is). 40 év szakmai tapasztalattal, antik bútorok és
egyéb régiségek vétele. Ingyenes kiszállás, faliórák javítás
utáni helyszíni beállítása. 20% kedvezmény a javítások mun-
kadíjából. Hívjon bizalommal: 06-70-651-1148.

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

GGoommbbffooccii--gyûjtõ vásárolna gombfocikat az 50-es, 60-as
és 70-es évekbõl. Egy-két darab is érdekel. Telefon: 0620-
516-7094

KKeelleettiisszzõõnnyyeegg  ééss  mmûûttáárrggyybbeeccssüüss vásárol régi keleti szõ-
nyegeket, sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. Telefon:
0630-456-3938.

TTáárrsskkeerreessééss

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

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabá-
lyozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóthné
Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina
krt. 51. fszt. 1. Telefon: 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 várjuk
az új évben is pácienseinket. Implantátum, fogsor, porcelá-
nok. Újévi fogfehérítési akció: 49.000.- HUF. Telefon: 201-
1436, I. ker. Hattyú utca 16. fszt 1.

VVeeggyyeess

GGoonnddjjáátt viselném idõs Budavári lakosnak. Telefon: 0630-
430-0606.

OOkkttaattááss

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.

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

AAnnggooll nyelvvizsgákra felkésztés, korrepetálás, játékos ta-
nítás. Telefon: 0620-954-2356.

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

NNAAGGYYSSZZÉÉNNÁÁSS--ÉÉPPÍÍTTÕÕ  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--665555--22

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhóósszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!
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Ingatlan

VÁRNEGYED
A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

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

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  
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8 Várnegyed XV. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM, 2010. FEBRUÁR 26., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1000 forint+ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 1.600 forint+ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint+ÁFA.

(Csak közületi apróhirdetésnél!)
20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

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