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Tájékoztató egyéni 
vállalkozóknak 
2010. január 1-tõl módosult az egyéni vállalkozói
igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés, ennek
kapcsán néhány változásra hívjuk fel olvasóink
figyelmét.

Lejárnak a parkolási 
hozzájárulások
A hónap végén lejárnak a 2009-ben kiadott par-
kolási hozzájárulások. Azok a kerületi lakosok,
akik még nem rendelkeznek parkolási hozzájá-
rulással, forduljanak az Ügyfélszolgálati
Irodákhoz. 

Elvarázsolt utazók 
a Márai Szalonban
A fagyos idõjárást feledtetõ évindító esten tér-
ben és idõben messzire kalandozhatott a szalon
közönsége. Megszállott utazókat, távoli tájak
szerelmeseit, bátor férfiakat ismerhetett meg,
aki január 26-án az Úri utcai házasságkötõ te-
rem vendége volt. 

2010 perc foci 
a Kosztolányiban
A hagyományoknak megfelelõen a 2010-es esz-
tendõben 2010 percig fociztak a gyerekek és ta-
náraik a Kosztolányi Dezsõ Általános Iskola és
Gimnázium tornatermében. A tizenharmadik al-
kalommal megtartott maratoni hosszúságú lab-
darúgó gála ezúttal is papírforma szerinti ered-
ményt hozott, hiszen a sztárvendégekkel meg-
erõsített tanárok ismét tanítványaik fölé kere-
kedtek. 
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Sikeres volt a Cseh Tamás-dalok 
ötletpályázat
Sikeresen zárult az a pályázat, amelyet a Budavári Önkor-
mányzat tavaly augusztusban hirdetett meg Cseh Tamás és
Bereményi Géza hajdani lakóhelyét megjelölõ egyedi mûal-
kotás tervezésére az I. kerületi Iskola utca 35. számú házra
vagy annak környezetébe. 

Az érdeklõdõk nagy számát mutatja, hogy a beadási határidõ-
ig 69 pályamû érkezett a Polgármesteri Hivatalba. A pályázato-
kat Cseh Tamás születésnapján, január 22-én, egyben a magyar
kultúra napján bontották fel és összesítették a Városházán. 

Mint arról korábban beszámoltunk, a Budavári Önkormány-
zat egyedi mûalkotással szeretne emléket állítani a Magyar Örök-
ség díjas Cseh Tamás daloknak. Hiszen kerületünkbõl az Iskola
utcából indult el az  az alkotói folyamat amely 1200 dallal gazda-
gította a magyar kultúrát. Sokak szerint aki meg akarja érteni a
rendszerváltozás elõtti Magyarországot, csak végig kell hallgatnia
a Cseh Tamás dalokat. Egy korszak és egy ország dalnoka volt.  

A pályázat eredménye várhatóan február végén derül
majd ki.

1823. január 22-én tisztázta le Kölcsey Ferenc
a Himnusz kéziratát - ennek évfordulóján ün-
nepeljük 1989 óta minden évben a magyar
kultúra napját. A Budavári Önkormányzat a
Batthyány téri Kölcsey-szobornál tartott koszo-
rúzással egybekötött megemlékezést.

A Himnusz a „századok méltóságteljes áhítatát és
imádságát éppen úgy tartalmazza, mint azt a fen-
séges pátoszt, amellyel a XIX. század szónokai
magával az úristennel is dikcióznak a nemzet
ügyérõl. Magyarok imádsága lett, mert éppen úgy
ágaskodik soraiban a nemzet napkeletrõl hozott
büszkesége, mint a Duna-Tisza közén vállalt ke-
resztényi alázatossága.” Krúdy Gyula e sorait a ke-
rület polgármestere idézte a magyar kultúra nap-
ján, a Himnusz születésének évfordulóján tartott
ünnepségen. Dr. Nagy Gábor Tamás ünnepi be-
szédében kiemelte: a reformkor hajnalán született
nemzeti imánkban a magyar sors sajátossága,
szépsége mutatkozik meg, illetve arra figyelmez-
tet, hogy nekünk, magyaroknak minden vert hely-
zetben a kultúra talaja volt az, ami elrugaszkodási
pontot adott a sikeres felemelkedéshez.

„Ha megfosztottak bennünket szabadságunk-
tól, a szabadság ott volt, ahol a Himnuszt énekel-
ték. Ha elszakítottak bennünket, magyarokat
egymástól, az egység, az összetartozás érzése ott
volt és ott van, ahol a Himnuszt énekelték és éne-
keljük. A legreménytelenebb helyzetekben, a
XIX. és XX. század sorsfordító pillanataiban
mindig velünk volt. És velünk van Kazinczy nyel-
vében, Kölcsey erkölcsében, Erkel zenéjében.
Segítségünkre volt és van abban, hogy a nemzet
valódi jelleme kerekedjen felül, és a haza iránti
szeretet, a szülõföld iránti ragaszkodás, és a re-
formkori szellem tenni akarása irányítson ben-
nünket” – fogalmazott a polgármester.

Nagy Gábor Tamás hangsúlyozta, hogy nem
csak Kölcsey szövege, hanem Erkel zenéje által vált
a Himnusz nemzetünk jelképévé. Jelezte: idén ün-
nepeljük Erkel Ferenc születésének 200. évfordu-
lóját, aki jó egy évtizedig a budai Várban lakott és
alkotott – itt írta meg többek között a Bánk bán ze-
néjét. Beszédében méltatta a zeneszerzõ hazasze-
retetét, amely Széchenyiéhez fogható, a nemzeté-
hez való ragaszkodását, mely Kölcseyéhez mérhe-
tõ, és mérhetetlen tenni akarását, mellyel a reform-

kor legnagyobb alakjaihoz hasonlóan igyekezett a
magyar nemzetet felrázni, megmenteni. 

„A népek leginkább olyankor mutatják ki ka-
rakterüket, amikor azon a ponton állnak, hogy
szabadságukat elveszítsék, vagy nemrég veszítet-
ték el, és vissza akarják nyerni” – idézte a polgár-
mester Széchenyit, s hozzátette: az igazi dalok is
ekkor születnek. Babitscsal szólva: nem az énekes
szüli a dalt, a dal szüli énekesét. 

Nagy Gábor Tamás Erkel Ferenc mellett egy
másik nemzeti „dalnok”, a tavaly augusztusban
elhunyt Cseh Tamás évfordulójára is emlékez-

tetett: 1943. január 22-én született az énekes-
zeneszerzõ, akinek Bereményi Gézával közö-
sen írt dalait nemrégiben a Magyar Örökség ré-
szévé választották. Mint elhangzott, ezek a da-
lok, melyek maradandó lenyomatát adják az el-
múlt évtizedeknek, már nem a történelemrõl,
hanem rólunk szólnak, a mi történeteinkrõl,
életünkrõl, félelmeinkrõl, vágyainkról. Szólnak
a diktatúra éveiben a szabadság és a tisztaság
utáni vágyról, a rendszerváltásról, és a ki nem
mondott, de a sorok között meghúzódó töretlen
hazaszeretetrõl. (Folytatás az 5. oldalon)

„A dal szüli énekesét”

A Himnusz születésének évfordulóján dr. Nagy Gábor Tamás polgármester mondott ünnepi beszédet a Kölcsey szobornál 

Január 22-én bontották fel a Városházán a beérkezett pályázatokat



2 Várnegyed XV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2010. JANUÁR 29., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma: 06-80-204-275 www.budavar.hu

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet a Budapest, I. kerület,
Kosciuszkó Tádé utca 3. szám alatti iskolaépület
határozott idejû bérbeadására.

Az ingatlan adatai:
Helyrajzi szám: 7591. Az ingatlan területe: 3. 232 m2 Az
épület a Mészáros utca – Kosciuszkó Tádé utca –
Krisztina körút által határolt tömbben helyezkedik el,
közel a Krisztina térhez. Fekvésébõl eredõen a város
bármely pontjáról könnyen elérhetõ, tömegközleke-
dési, infrastrukturális ellátottsága jó.

Az épület adatai:
Az épület többszintes, hagyományos szerkezetû, alá-
pincézett, magas tetõs oktatási intézmény. Szintek
száma: 4.

Pince szint 419 m2, földszint 857 m2, I. emelet 617
m2, II. emelet 629 m2.

Jelenleg az I. emeleti termeket és közösségi helyisé-
geket a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Mûvészoktatási
Intézménye használja.(340,5 m2 termek és mosdók
+61 m2 közös folyosó)

A határoló falak téglából készültek, a nyílászárók
kapcsolt, gerébtokos ablakok.

Közmûvek: víz, villany, gáz, központi fûtés. Az épület
fûtési rendszere kétcsöves szivattyús melegvízfûtés,
öntöttvas radiátorokkal. A fûtési hõigény biztosítása a
Szilágyi Erzsébet Gimnázium közelmúltban felújított,

korszerû üzemû kazánházából távvezetéken van biz-
tosítva. A hõenergia mérésének biztosítása megoldott.
A Képviselõ-testület 22/2009.(X.30.) Kt. Rende-
letével helyi védelem alá helyezte az épület utcai, vala-
mint az arra merõleges udvari szárnyát az iskolaépület
külsõ és belsõ architektúrájának megõrzése érdeké-
ben, így az oktatási funkciótól eltérõ hasznosítás ne-
hézkesebb.

Pályázati feltételek:
A bérbeadás idõtartama: 5 év határozott idõ + 5 év elõ
bérleti jog. 

Bérleti díj minimális összege: 1. 500. 000.-
Ft/hó+ÁFA, mely minden évben a január 1-jén közzé-
tett jegybanki alapkamat mértékével emelkedik.

Pályázati biztosíték: 300.000.-Ft, mely után a kiíró
kamatot nem fizet. 

A nyertes pályázó elsõ alkalommal fizetendõ bérleti
díjába a biztosíték összege beszámításra kerül, illetve
egyéb esetben 15 napon belül visszautalásra kerül.

Az ingatlan a jelenlegi, megtekintett állapotában ke-
rül hasznosításra. A mûszaki állapotra vonatkozó rész-
letes információk beszerzése a pályázó feladata, bér-
beadó a mûszaki állapotra vonatkozó, mûszeres vizs-
gálaton vagy számításon alapuló szakvéleménnyel
nem rendelkezik.

Pályázónak saját költségén vállalnia kell az épület
felújítását, a rendeltetésszerû használathoz szükséges
feltételek megteremetését, továbbá szükséges építési
és szakhatósági engedélyek megszerzését.

Felújítási munkák:
• Az épület nyílászáró szerkezeteinek felülvizsgálata
szükséges a kapcsolt gerébtokos ablakok egy része
hõszigetelõ üvegezéssel került kialakításra, viszont a
tok és a nyílószárny közötti szigetelés nem készült el,
ezt pótolni szükséges. Azokon a helyeken ahol nem
készült hõszigetelõ üvegezés ott azok elkészítése
szükséges.
• A tantermekben lévõ pvc burkolat felújítandó.
• A festés és mázolási munkák elvégzése szükséges.
•  Az épület fûtési rendszerének gazdaságos üzemel-
tetéséhez a teljes fûtési rendszer felújítása, rekonst-
rukciója szükséges.
•  A meglévõ gépészeti berendezések megfelelõek.
•  Az elektromos érintésvédelmi felülvizsgálat elvég-
zése szükséges az elektromos hálózat felújítása elõtt.

Pályázó tudomásul veszi, hogy a beruházással, ill. az
üzemeltetéssel összefüggésben a pályázat tárgyát ké-
pezõ ingatlan semmilyen módon nem terhelhetõ meg.

A pályázatra beküldött ajánlatnak tartalmaznia
kell:
• Pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kiírás feltételeit
elfogadja, vállalja az épület saját költségén történõ fel-
újítását 
• vállalja az iskola rendeltetésszerû használatát, kar-
bantartását, illetve ezek költségeit, valamint a haszná-
lat idõtartama alatt a tulajdonost terhelõ kötelezettsé-
geket.
• Pályázó ajánlatát a bérleti díj összegére

• a megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogo-
sultság igazolását,
• az ajánlattevõ eddigi tevékenységének ismertetését,
szakmai referenciáit

A pályázat benyújtásának helye és módja:
Az ajánlatokat a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Ügyfélszolgálati Irodájához (1014 Bp.
Kapisztrán tér 1. földszint) kell benyújtani a pályázati
biztosíték befizetésének igazolását mellékelve 22001100..
ffeebbrruuáárr  1155..,,  1100  óórrááiigg,, 3 példányban, zárt borítékban,
magyar nyelven. 

A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat zárt-
körûen, közjegyzõ jelenlétében bontja fel.

Egyéb információk
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázóktól
további információkat kérjen be, szükség esetén má-
sodik fordulót tartson, a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa. A pályázatok kiértékelése után a kiíró írás-
ban értesíti a pályázókat az eredményrõl. Ha a nyertes
pályázó a szerzõdést a kiértesítést követõ naptól szá-
mított 15 napon belül önhibájából nem köti meg, a biz-
tosítékot elveszti és a kiíró a soron következõ pályázót
hívja fel a szerzõdéskötésre.

Az ingatlan megtekintésére a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat GAMESZ Intézményével (tel:
225-2448) történt elõzetes egyeztetés alapján van le-
hetõség.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

FFooggaaddóóóórráákk

PPáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss

Dr. Nagy Gábor Tamás   
polgármester
Fidesz-KDNP

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

Sediánszky  János   
alpolgármester
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ hétfõjén 10-12 óráig     
elõzetes idõpont-egyeztetés: 
458-3011 

Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.

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

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

Majoros Sándor   
2. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap második kedd
Páros hónapokban: Fidesz iroda 17-18 óráig, 
I. Fõ u. 28. Páratlan hónapokban 16-17 óráig, 
I. Kapisztrán tér 1. II. em., Képviselõi szoba 

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

Dobrányi Tamás   
MDF Minden hónap elsõ csütörtök 17 óra

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

Gecse Gábor  
MSZP-SZDSZ Minden hónap második csütörtök 17-18 óra

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

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

Kibédi Tamás 
MSZP-SZDSZ

Egyeztetett idõpontban és helyszínen
06-20-941-35-43 

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

Lovász László 
MSZP-SZDSZ Minden hónap elsõ péntek 15 óra Krisztina tér 1. Irodaház I. emelet

Rotyis József 
MSZP-SZDSZ

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

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

Király Kornél  
3. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ szerda 17-18 óra.
Telefonos bejelentkezés: 06-20-557-31-10 Idõsek klubja, I. Fõ u. 31.

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

Minden hónap elsõ hétfõ 14.30-15.30-ig Toldy Ferenc Gimnázium,  I. Toldy Ferenc u. 9.

Tímár Gyula   
5. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

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

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

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

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

Minden hónap elsõ hétfõ 17-18 óra Nevelési Tanácsadó, I. Logodi u. 80.

Velich Katalin   
8. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

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

Kovács György   
9. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap második szerda 16-17 óra II. számú Idõsek Klubja, I. Roham u. 7.

Patthy Szabolcs  
10. sz. választókerület
KDNP-Fidesz

Minden hónap második szerda 17-18 óra Szent Gellért Katolikus Gimnázium,
I. Krisztina krt. 63.

Horváth Orsolya   
11. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

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

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

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

Orczy Antal   
14. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

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

Polgármester

Alpolgármester

Listás képviselõk

Egyéni képviselõk

A kérelmeket az I. kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzõi Titkársága (Közoktatási, Mûvelõdési, és
Sport Referatúra) fogadja, de benyújthatók a vég-
zettséget adó fõiskolákhoz, egyetemekhez vagy
azok jogutód intézményeihez is.

Hivatalunk elérhetõsége: 1014 Budapest,
Kapisztrán tér I., II. emelet 204.

A pedagógus diploma adományozásának feltételei:
Aranydiploma igényléséhez szükséges okmányok:
az 50 évvel ezelõtt szerzett oklevél fénymásolata,
díszoklevél iránti kérelem a fõiskola fõigazgatójá-
hoz, rövid szakmai önéletrajz, a munkakönyv 9-12.
oldalainak fénymásolata vagy munkahelyi igazolás

az ott eltöltött évekrõl (melynek minimum 30 évnek
kell lennie)

Gyémánt-, vas és rubindiploma igényléséhez
szükséges okmányok: az elõzõ adományozott
(arany-, gyémánt-, vas-) oklevél fénymásolata, rö-
vid szakmai önéletrajz, díszoklevél iránti kérelem a
fõiskola fõigazgatójához.

A díszoklevél iránti kérelem beadásához szüksé-
ges egy adatlap kitöltése, amelyen fel kell tüntetni
az adóazonosító jelet és a társadalombiztósítási
azonosító jelet (TAJ szám).

Érdeklõdés és felvilágosítás: Koppányi Csabáné
458-3058

Tájékoztató a pedagógus díszoklevelek adományozásáról
AA  kkeerrüülleettüünnkkbbeenn  ééllõõ  nnyyuuggddííjjaass  ppeeddaaggóógguussookk  lleeggkkééssõõbbbb  22001100..  mmáárrcciiuuss  1100--iigg  

nnyyúújjtthhaattjjáákk  bbee  aa  ppeeddaaggóógguuss  ddíísszzookklleevveelleekk  ((aarraannyy--,,  ggyyéémmáánntt--,,  vvaass--  ééss  rruubbiinnddiipplloommaa))  iirráánnttii,,  
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Emlékezés Julianus barát útjaira
Január 30-án (szombaton)10.30 órakor a Hilton
Szállóban tartja hagyományos Julianus-megemléke-
zését a Lánchíd Kör. Megnyitja: dr. Gergely Attila, tu-
dományos kutató, a Lánchíd Kör tagja. Elõadás tart:
Kazahsztán – magyarok címmel Benkõ Mihály tör-
ténész. Koszorúk, virágok elhelyezése a szobornál.

Mozgássérültek klubnapja
2010. február 2-án 15 órakor kezdõdik a mozgás-
sérültek idei elsõ klubnapja a  Budavári Mûvelõdési
Házban. (Budapest, I., Bem rakpart 6.) 

Hibabejelentés a közvilágításról
A fõváros köz- és díszkivilágítását a Budapesti
Dísz- és közvilágítási Kft. Üzemelteti. A BDK Kft.
szerelõi folyamatosan ellenõrzik az utcák világítá-
sát, a kandeláberek épségét, de a gyorsabb javítás
érdekében a lakosság bejelentésére is szükségük
van. A közvilágítási hibákat az Elektromos Mûvek
Nyrt. TeleCentrumában a 238-38-38, vagy kizáró-
lag munkaidõben a 289-40-70-es telefonszámon
és a bdk@bdk.hu email címen lehet jelezni.   

Segítség a banki károsultaknak
A banki és végrehajtási károsultak információs iro-
dája 2010. január 5-tõl  az I. kerületben is megkezd-
te mûködését. A szervezet célja a nehéz helyzetbe
került emberek érdekképviselete, segítése az alábbi
kérdésekben: ha felmondták valakinek a hitelszer-
zõdését vagy nem tudja fizetni  törlesztõ részleteit,
ha végrehajtási eljárás indult ellene, ha  ingatlanának
elvesztése  reális veszélyt jelent vagy ha cége nehéz
helyzetbe került. A tanácsadás és segítségnyújtás
ingyenes. Bõvebb információ:70-2532910, valsag-
kezeles@citromail.hu  és www.bankikarosultak.hu

Szakkörök az Uránia Csillagvizsgálóban
Az Uránia Csillagvizsgáló ingyenes, csillagászati te-
hetséggondozó programjai, szakkörei újra indulnak
a tanév II. félévében is az iskolás gyermekek számá-
ra. Várják az érdeklõdõ gyerekek, iskolák jelentke-
zését! A szakkörökön résztvevõk lehetõséget kap-
nak a Planetárium és az Uránia Csillagvizsgáló mû-
szereinek megismerésére, planetáriumi mûsorok
megtekintésére. A programok során a gyerekek
betekintést nyernek a csillagászati alapokba, megis-
merkednek Naprendszerünkkel, az égbolton látható
jelenségekkel - kiegészítve ezzel az iskolai földrajz és
fizika oktatást. A programokat heti egy alkalommal,
délutáni idõpontban tartják. Iskolai csoportok jelent-
kezése esetén a lebonyolítás idõpontját és helyszínét
rugalmasan kezelik, lehetõség van az elõadások egy
részének kihelyezett megtartására is. Információ:
Uránia Csillagvizsgáló, telefon: 386-9233, tehetseg-
gondozas@urania-budapest.hu

Változások Fõvárosi Gázmûvek 
ügyfélszolgálatán
A Fõvárosi Gázmûvek Zrt. központi ügyfélszolgálati
irodája (1081 Budapest, Fiumei út 9-11.) 2010. ja-
nuár 18-tól megújult környezetben, az eddig meg-
szokott nyitvatartási rend szerint várja az ügyfele-
ket. A telefonos ügyfélszolgálat a 06-40/474-474-
es telefonszámon továbbra is munkanapon 8-18 óra
között, csütörtökönként 8.00-20.00 között hívható.
Kizárólag gázszivárgások bejelentésére, vészhelyzet
és üzemzavar elhárítására a 477-1300-as és a 477-
1333-as szám éjjel-nappal áll az ügyfelek rendelke-
zésére. Az I. kerületi ügyfélszolgálati iroda (1011
Budapest, Batthyány tér 5-6. Vásárcsarnok) nyitva
tartása: hétfõ: 10.00-20.00, kedd-péntek: 10.00-
18.00 (pénztárzárás 17.30-kor). 

RRöövviiddeenn

Megvalósításra alkalmasnak ítélte a Clark
Ádám térre tervezett szálloda legújabb tervét
decemberi ülésén a Központi Építészeti és
Mûszaki Tervtanács. Dr. Aczél Péter fõépítész
abban bízik, hogy végre méltó módon beépül
Budapest egyik legértékesebb foghíjtelke. 

A feladat korántsem annyira egyszerû, mint aho-
gyan elsõ pillantásra tûnhet. Száz évvel ezelõtt
ugyanis az akkor még téglalap alakú telek a jelen-
legitõl eltérõ módon épült be – tájékoztatta la-
punkat dr. Aczél Péter. Kerületünk fõépítésze el-
mondta, hogy a Clark Ádám tér és a Fõ utca sar-
kán egy Ybl Miklós tervei alapján felépített neo-
reneszánsz palota, a Budai Takarékpénztár épü-
lete állt. Az impozáns épület a második világhá-
borúban szinte teljesen elpusztult, oszlopsorá-
nak egy részét a Lánchíd presszó melletti tûzfa-
lon õrizték meg. Megmaradt ugyanakkor a
Hunyadi János úti oldalon álló bérház, aminek
függõfolyosós belsõ udvara azóta is homlokzati
elemként magasodik az üres terület fölé. Az ötve-
nes években kialakított körforgalom miatt az ad-
dig szabályos alakú telekbõl egy jelentõs részt el-
vettek, így alakult ki a mai legyezõszerû forma. A
terület visszaépítése a nyolcvanas évek elején ke-
rült napirendre. Ennek egyik feltétele az volt,
hogy a privatizációval egyidõben a telekbõl le-
metszett részekrõl az új tulajdonosok lemond-
tak. Azóta több beépítési elképzelés látott napvi-
lágot, az iroda, illetve lakásfunkció mellett szállo-
da és székház építése is felmerült. 

A fõépítész szerint a tényleges munka megkez-
dése azért hiúsult meg minden esetben, mert az
eddigi tervek nem tisztelték kellõképpen a tér
környezetét. Holott az alagút, a Királyi Palota, a
Lánchíd, a sikló és az országcímer olyan hátteret
jelent, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Az elsõ engedélyezhetõnek tûnõ terv a nyolcva-
nas évek közepén született. Birkás Gábor iroda-
épületét azonban tervezési hiányosságok miatt
át kellett dolgozni. Ezt követõen több tulajdo-
nosváltás volt, idõközben pedig a kerület is elké-
szítette azt a szabályozási tervet, ami alapot te-
remt a megfelelõ beépítéshez. Ebben a mûszaki
paraméterek mellett a két szomszédos épülethez
történõ problémamentes kapcsolódás módját is
meghatározták.

A tulajdonos felhívására legutóbb ötvennél is
több pályamunka érkezett. Bár voltak remény-
teljes megoldások, az akkori tervzsûri a kerületi
fõépítész egyedüli tiltakozása ellenére az úgyne-
vezett „aranyház” tervet támogatta. Az önkor-

mányzat úgy döntött, hogy nem ad építési enge-
délyt az épületre, mert álláspontja szerint a
Clark Ádám téren nem egy ablaktalan építésze-
ti attrakcióra van szükség. Belátta ezt a tulajdo-
nos is, aki eltekintett a terv megvalósításától és
ezúttal pályázaton kívül egy hagyománytiszte-
lõbb és a környezethez illõ elképzeléssel állt elõ.

Úgy tûnik Anthony Gall épülete mentes a hi-
valkodástól, látványa egységes, jobban emlékeztet
a környék építészeti megoldásaira és, ami az utób-
bi években fontossá vált, falakból és ablakokból
áll. Nem véletlen, hogy a nagyméretû belsõ kert-
tel és impozáns, mégsem hivalkodó fõbejárattal
számoló koncepció megkapta a Központi
Tervtanács támogatását. K. Á.

Beépülhet a Clark Ádám téri foghíjtelek

2010. január 1-tõl módosult az egyéni vállalko-
zói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés, en-
nek kapcsán néhány változásra hívnám fel fi-
gyelmüket.

Az egyéni vállalkozás ügyintézésénél meg-
szûnt a székhely szerinti ügyintézés kötöttsége,
fenti idõponttól bármely okmányirodában in-
tézhetik ügyeiket. 

A változások közül kiemelt fontosságú, hogy az
egyéni vállalkozók részére - a tevékenység meg-
kezdésének bejelentéséhez kapcsolódó eljárás ki-
vételével - nem teszi lehetõvé az okmányirodák-
ban történõ személyes ügyintézés lehetõségét.

Az eljárás bejelentéssel indul, csak a vállalko-
zói igazolvány kiadásához szükséges kérelem.
Ebbõl következik, hogy a tevékenység (az egyéni
vállalkozás) a bejelentést követõen kapott igazo-
lás alapján gyakorolható, a vállalkozói igazol-
vány már nem elõfeltétel, hanem az ügyfél (vál-
lalkozó) kérelmére választható.  

Az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése
személyesen az okmányirodában vagy ügyfélka-
pun keresztül kezdeményezhetõ.

Személyes megjelenés esetén a vállalkozói te-
vékenység megkezdésének bejelentésekor a ké-
pesítés és tevékenységi engedély, valamint a mû-
ködési feltételt/feltételeket igazoló dokumentu-
mokat nem kell bemutatni, illetve csatolni. A te-
vékenységhez kapcsolódó okiratok utólagosan,
a mûködés során kerülnek ellenõrzésre.

A vállalkozásban bekövetkezett változások át-
vezetését a kötelezõen elõírt elektronikus nyom-
tatványon lehet bejelenteni az ügyfélkapun ke-
resztül. 

Fenti idõponttól lehetõség van az egyéni vál-
lalkozás szüneteltetésére. Ennek megfelelõen az
egyéni vállalkozó tevékenységét egy hónaptól
legfeljebb öt évig szüneteltetheti. E bejelentést is
kizárólag ügyfélkapun keresztül lehet megtenni. 

Az igazolvánnyal rendelkezõ egyéni vállalkozó
tevékenysége szüneteltetésének feltétele, hogy az
egyéni vállalkozó, igazolványát az okmányirodán
személyesen, vagy postai úton leadja.   

Az egyéni vállalkozói tevékenység megszünte-

tését – erre rendszeresített ûrlapon – kizárólag
ügyfélkapun keresztül lehet bejelenteni. A meg-
szûnés napja a bejelentés napja.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésé-
nek bejelentése, a változás bejelentése, az egyéni
vállalkozói tevékenység szünetelésének és meg-
szûnésének bejelentése díj- és illetékmentes.

Ha az egyéni vállalkozó kéri a vállalkozói iga-
zolvány kiállítását, akkor 
• a vállalkozói igazolvány kiadása iránti eljárás

illetéke 10 000 forint,
• a vállalkozói igazolványban feltüntetett ada-

tok változása miatti igazolványcsere – a módo-
sítások számára tekintet nélkül – 3 000 fo-
rint,

• a megrongálódott, megsemmisült, elveszett
vállalkozói igazolvány pótlása iránti eljárás il-
letéke 5 000 forint.
Az ügyfélkapun keresztül történõ ügyintézéshez

saját ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkezni. 
A regisztrációs kérelem személyes elõterjeszté-

sére a személyadat- és lakcímnyilvántartás köz-
ponti szervénél vagy az okmányirodánál van le-
hetõség.

Amennyiben regisztrációját interneten indít-
ja, azaz kitölti, és elektronikusan elküldi a re-
gisztrációs adatlapot, az e-mail címére kapott
egyszeri kód aktiválásával ideiglenesen regiszt-
rálttá válik (30 napig érvényes!). 

A regisztráció véglegesítése céljából személye-
sen be kell fáradnia az okmányirodába.

Az ügyintézéshez feltétlen szükségesek:
• Érvényes e-mail cím
• Személyazonosításra alkalmas okmány (sze-

mélyazonosító igazolvány, vagy érvényes útle-
vél, vagy kártyaformátumú vezetõi engedély)

• Lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik
vele

Vállalkozói tevékenységgel kapcsolatban továb-
bi információt, felvilágosítást a Polgármesteri
Hivatal www.budavar.hu honlapján, vagy a 489-
4450 telefonszámon kérhetnek.

Fekete Sándorné 
okmányiroda vezetõ

2010. január 1-tõl a kérelemre indult közleke-
dési igazgatási eljárás során az okmányiroda a
jármûnyilvántartásba bejegyzi a tulajdonos,
vagy az üzembentartó rövid szöveges üzenet fo-
gadására szolgáló elérhetõségét, telefonszámát,
vagy elektronikus levélcímét, valamint az ezen
adatokban bekövetkezett változást. 

Ha a nyilvántartásban már szereplõ tulajdo-
nos, vagy üzembentartó csak az elérhetõségei-
nek bejegyzését kezdeményezi az okmányiro-
dánál, úgy 2.300.-Ft igazgatási szolgáltatási díjat
kell megfizetnie.

Ha az elérhetõségek közlésére egyéb adat-
változás átvezetése mellett kerül sor, úgy azt az
adott eljárásra mérvadó díjtételek megfizeté-
sével együtt jegyezzük be, tehát ebben az eset-
ben külön igazgatási szolgáltatási díjat nem
kell fizetni.

Fenti idõponttól, ha a forgalmi engedélybe
„új” személy (akár tulajdonos, akár üzemben-
tartó) kerül, úgy a bejegyzett személy nevére szó-
ló kötelezõ gépjármú-felelõsségbiztosítást kell
bemutatni az ügyintézéshez az okmányirodán.

A jármû tulajdonjogában bekövetkezett vál-
tozás bejelentését a változástól számított 5
munkanapon belül kell a gépjármû eladó tulaj-
donosának megtenni az okmányirodán. A be-
jelentést teljes bizonyító erejû magánokirat
(adás-vételi szerzõdés) benyújtásával, vagy meg-
küldésével teljesítheti.  

Az új tulajdonosnak (vevõnek) bejelentési
kötelezettségét változatlanul 15 napon belül
kell teljesítenie. 

Felhívom figyelmüket arra, hogy aki a beje-
lentési kötelezettségének (átírási kötelezettsé-
gének) 15 napon belül nem tesz eleget, azokkal
szemben az okmányiroda a rendõrségen sza-
bálysértési feljelentést kezdeményez.  

Fekete Sándorné 
okmányiroda vezetõ

Tájékoztató egyéni vállalkozóknak A gépjármû  forgalmi 
engedéllyel kapcsolatos
változások 

Ha nem kapja a Várnegyed
újságot, értesítse a terjesztõt!

E-mail: szepig@freemail.hu

Telefon: 06-20-467-9352

A foghíjtelek beépítésére már sokféle elképzelés született

AA  hhóónnaapp  vvééggéénn  lleejjáárrnnaakk  aa  22000099--bbeenn  kkiiaaddootttt  ppaarrkkoo--
lláássii  hhoozzzzáájjáárruulláássookk..  AAzzookk  aa  kkeerrüülleettii  llaakkoossookk,,  aakkiikk
mméégg  nneemm  rreennddeellkkeezznneekk  ppaarrkkoolláássii  hhoozzzzáájjáárruulláássssaall,,
ffoorrdduulljjaannaakk  aazz  ÜÜggyyffééllsszzoollggáállaattii  IIrrooddáákkhhoozz..  

Azon kerületi lakosok, akik 2010. január 31-ig nem
rendelkeznek erre az évre érvényes várakozási hoz-
zájárulással, a területileg illetékes Ügyfélszolgálati
Irodákon (ÜSZI) kérelmezhetik az iratot. A 1012-es,
1013-as és 1016 –os irányítószámmal rendelkezõ
lakosok az Attila út 12. szám alatt lévõ ÜSZI-hez, a
1011-es, 1015-ös irányítószámmal rendelkezezõ la-
kosok az Iskola utca 16. szám alatt lévõ ÜSZI-hez, a
1014-es irányítószámmal rendelkezõk pedig a
Kapisztrán téri irodához forduljanak. 

Az ügyintézéshez szükség van a gépkocsi üzem-
bentartójának lakcímkártyájára, a gépjármû forgal-
mi engedélyére. Ha meghatalmazott jár el, szüksé-
ges két tanú által aláírt meghatalmazás, valamint a
meghatalmazott személyazonosságát igazoló iratok
(személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetõi en-
gedély és lakcímkártya). Munkáltatótól kizárólagos
használatba kapott autó esetén szükséges még a
fentieken túl a használati szerzõdés, a cég nemleges
adóigazolása, aláírási címpéldány, cégkivonat.

A korábban már kiküldött, de át nem vett engedé-
lyek 2010. február 5. napjától 2010. február 19. nap-
jáig vehetõk át az irányítószám szerinti bontásban az
ügyfélszolgálati irodáinkon. A parkolási hozzájárulás
költségtérítése 2.000.-Ft. 

LLeejjáárrnnaakk  aa  22000099--bbeenn  kkiiaaddootttt  
ppaarrkkoolláássii  hhoozzzzáájjáárruulláássookk
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Utcáink névadóit vesszük sorra továbbra is, fõ-
leg azokat, akiket ma már kevésbé ismer az át-
lagember. Olyan személyiségeket, akik mun-
kásságukkal, életmûvükkel messzemenõen ki-
érdemelték az utókor tiszteletét, elismerését.
Ilyen ember gróf Mikó Imre, akit úgy is emle-
getnek: „Erdély Széchenyije”. A róla elnevezett
utca a Vérmezõ mellett húzódik és a
Vároldalnak fut. 1879 óta viseli mai nevét.
Elõtte volt Vérmezõ utca, Generálisrét utca,
német elnevezése Generalwiesen Gasse volt.

Gróf Mikó Imre 1805. szeptember 4-én szü-
letett az erdélyi Zabolán. Családja régi székely
fõnemesi família – primor – volt, elsõ õsérõl
1252-ben esik említés. Élete tragédiával in-
dult, születése után néhány nappal meghalt az
édesanyja. A kisfiút nagyszülei nevelték
Marosújváron. Iskolába Enyedre került, hosz-
szú ideig, 12 évig nevelkedett itt. Ekkor az
enyedi kollégium kiváló professzorokkal, óriá-
si könyvtárral és kulturális hagyományokkal
rendelkezett. 

Felsõfokú tanulmányokat Vásárhelyen vég-
zett, jogot tanult. 1826-tól állami szolgálatba
lépett, különbözõ hivatali tisztségeket töltött
be. 1847-49-ig erdélyi kincstárnok, 1848-ban
az agyagfalvi székely nemzetgyûlés elnöke.
Magyarország és Erdély uniójáért harcolt, a
jobbágyfelszabadítást támogatta. A szabadság-
harc leverése után tíz hónapig Olmützben
volt fogságban. Magánéletében újabb tragédia
érte, fogsága idején meghalt imádott felesége,
Rhédey Mária. Ebben az idõben az alma ma-
ter, az enyedi kollégium is szinte megsemmi-
sült, feldúlták, pótolhatatlan könyv- és kézirat-
tára szétszóródott.

Hazatérte után Mikó Imrének szinte újra
kellett kezdeni az életét. Kolozsváron telepe-
dett le. Hihetetlen munkabírással dolgozott,
háza a jövõt építõ erdélyiek találkozóhelye
lett. Kiterjedt levelezést folytatott korának
mûvészeivel, tudósaival, politikusaival. 1854-
ben megalapította az erdélyi Gazdasági
Egyletet, 1859-ben pedig az Erdélyi Múzeum
Egyletet. A tragédiák sora folytatódott, 19 éve-
sen meghalt egyetlen fia, Ádám.

A kiegyezés után Mikó Imre közmunka- és
közlekedésügyi miniszter lett Andrássy Gyula
kormányában. Tervet dolgozott ki a vasút- és
úthálózat kiépítésére. Hatékony kulturális te-
vékenységet folytatott, támogatta a kolozsvári
Nemzeti Színházat, szorgalmazta a tanítókép-
zés reformját, a falusi iskolák színvonalának
emelését. 1859-ben megalapította Sepsiszent-
györgyön a késõbb róla elnevezett református
kollégiumot. Õ volt a Magyar Történelmi
Társulat egyik megalapítója és 1867-tõl halálig
elnöke. Évtizedek nehéz munkájával építette
fel az erdélyi magyarság intézményeit, melyek
aztán hosszú ideig gördülékenyen mûködtek.

Irodalmi, mûvelõdéstörténeti, írói munká-
ja hézagpótló. Három vaskos kötetet írt
Erdély történetérõl, a székelység történetérõl
„Erdélyi történelmi adatok” címmel. „Irány-
eszmék” címen adta közre nézeteit. Bod
Péterrõl és Benkõ Józsefrõl írt monográfiát,
de a magyarországi vasutakról is megjelent két
könyve. Számos tudományos cikket publikált
a Budapesti Szemle és a Kolozsvári Közlöny cí-
mû folyóiratokban. Élete végéig lelkes könyv-
gyûjtõ volt, az erdélyi középkor története, le-
gendái nagyon érdekelték.

1876. szeptember 16-án halt meg kolozsvári
otthonában. Végrendeletében pazar örökséget
hagyott az általa alapított Sepsiszentgyörgyi
Kollégiumra: háromévi miniszterségének és
képviselõségének összes jövedelmét, horribilis
összeget. Ennél azonban még nagyobb volt szel-
lemi öröksége, az általa alapított intézmények
sokasága, mely még hosszú ideig mûködött és
hatott. dr. Reisinger Frigyesné

A fagyos idõjárást feledtetõ évindító esten tér-
ben és idõben messzire kalandozhatott a szalon
közönsége. Megszállott utazókat, távoli tájak
szerelmeseit, bátor férfiakat ismerhetett meg,
aki január 26-án az Úri utcai házasságkötõ te-
rem vendége volt. 

Az est házigazdája, Szigethy Gábor bevezetésként
Az öreg gróf címû írását olvasta fel. Visszaemlé-
kezésében olyan arisztokratákkal való találkozá-
sairól mesélt, akik talán „kalandvágyból” marad-
tak a szocialista Magyarországon. A gyümölcsfáit
ápolgató Pallavicini, a budai lakásában szegényen
élõ arisztokrata testvérpár és a Színháztörténeti
Intézetben segéd-könyvtárosként dolgozó
„Festetich Gyuri bácsi” emberi tartásból és helyt-
állásból mutattak példát.

A szalon elsõ vendégét, Móser Zoltánt fotómû-
vészként ismerik a legtöbben, miközben népraj-
zosként és tanárként is évtizedeken keresztül ak-
tívan dolgozott. Mint elmondta, legszívesebben a
„nyugdíjas falusi tanító és fényképész” cégért vá-
lasztaná magának. Az 1946-ban született mûvész
huszonöt éven át volt középiskolai nevelõtanár.
1970-ben a bölcsészkaron szerzett diplomát.
Apja bányászcsizmájában szinte gyerekkora óta
járta az országot, túrázott, kirándult és fényképe-
zett. Nem sürgette senki; egy idõben – öt éven át
– kizárólag száraz fákat fotózott. Közel volt már a
negyvenhez, mire az elsõ könyve megjelent. 

Annak idején a színház világa vonzotta
Budapestre, szakdolgozatát is ebbõl a témából ír-
ta, végül mégis messzire szakadt a kulisszáktól. A
portréfotózást népdalgyûjtõ útjain kezdte, majd
Fábry Zoltántól Illyés Gyulán keresztül Kormos
Istvánig lefényképezte a korabeli kortárs magyar
írók színe-javát. Gyûjteménye több mint három-
ezer portréból áll. 

1971-ben egy fõvárosi albérletben élt, napi gond
volt számára a fûtés és az étkezés. Körülményeirõl
és érzéseirõl szóló fiatalkori feljegyzését Szõcs
Artúr, a Vígszínház mûvésze olvasta fel. Móser
Zoltán számára – mint elmondta – mégis kulcs-
fontosságú volt az az év, hiszen barátja támogatásá-
val akkor jutott el elõször Közép-Ázsiába. Azóta
Olaszországtól Erdélyig, a Felvidéktõl Üzbegisztá-
nig a világ számos tájára eljutott, és évente több kö-
tetben jelennek meg úti fotói és élményei. 

A fotómûvész két mesternek hálás, bár közvet-
lenül egyikük sem tanította. Egyikük Sára

Sándor operatõr-rendezõ, a másik a hódmezõvá-
sárhelyi születésû Lucien Hervé, eredeti nevén
Elkán László. Móser Zoltán bevallotta: különö-
sen értékes emlék számára, hogy a Franciaor-
szágban élõ fotóssal elõször Párizsban, saját kiállí-
tásán foghatott kezet.

Az est következõ vendégét Gábor Júlia, a
Márai Szalon háziasszonya idézte meg. A külö-
nös sorsú utazóról és vadászról, Vojnich
Oszkárról – családjáról szóló könyvében –
Lelbach Gyula írt. Vojnich Oszkár 1864-ben
Szabadkán született, bárói rangú gazdag földbir-
tokos családban. Apja ménest tartott, ezért a fiú
kiskorától lovagolt, majd ügyesen vívott, célba
lõtt és vadászott. Budapesti jogi tanulmányai be-
fejeztével visszatért szülõvárosába, de a rangjá-
hoz illõ társadalmi-politikai pozíciók betöltése
helyett vadászként né-
hány évtized alatt bejár-
ta szinte az összes konti-
nenst. Herczegh Ferenc
író, Vojnich egykori jó
barátja Arcképkísérlet
címen örökítette meg
az Észak-Amerikát, a
skandináv országokat,
Orosz- és Olaszországot,
az óceániai szigeteket:
Tahitit, Hawait, a Fidzsi-
szigeteket, Új-Guineát,
Új-Zélandot és Ausztrá-
liát, Afrikát, Indiát és
Indonéziát megjárt uta-
zó alakját. Az arisztokra-
ta utazó néprajzi és va-
dászat gyûjteményét, va-
lamint trófeáit a budapesti Természettudományi
Múzeumra és szülõvárosára hagyta. A különös
sorsú vadász az ötvenedik születésnapján, egy port
saidi szállodában vetett véget életének. 1908-ban
megjelent A Csendes-óceán szigetvilága címû
könyvébõl Szõcs Artúr olvasott fel.

Péczely Lajos, a Kelet Kiadó igazgatója ma is az
aktív utazók közé tartozik. Derûs vallomása sze-
rint utazásainak kezdete gyerekkorában Újpes-
ten, a 14-es villamossal kezdõdött. Az egyetem-
mel induló mûszaki pályáról úgy fogalmazott:
„más lettem, mint ami szerettem volna lenni, de
ez a más tette lehetõvé, hogy az legyek, ami szeret-
tem volna lenni”. A rejtélyes mondatot maga fej-

tette meg, amikor elmesélte, hogy munkahelyén,
a Vegyépszernél kezdetben fizetés nélküli szabad-
ságra engedték, amikor egy-két hónapot autós-
toppos, hátizsákos turistaként külföldön töltött.
Törökország után Nepál, Hátsó-India követke-
zett. Ezt követõen bekerült a vállalat felsõ vezeté-
sébe, emiatt másfél évtizeden keresztül nem volt
módja utazgatni. Majd jött egy fordulat, és úgy
döntött építési vállalkozóként folytatja a pályáját.
A váltást siker koronázta, és immár saját erejébõl
és idejébõl járhatott vissza újra és újra Közép-Ázsi-
ába. Egy varázslatos vasúti utazás nyomán eddig
tízszer barangolta be a Kara-kum és a Kizil-kum si-
vatag, valamint az Üsztürt-fennsík isten háta mö-
götti vidékeit, amelyek máig õrzik a világ szeme
elõl elzárt, magával ragadó tájaik szépségének és a
régmúlt civilizációk porladó emlékeinek titkait. 

A különleges történetek és kalandok után
Jandrasics Gábor, a Jackfall Bormanufaktúra álta-
lános ügyvezetõje mutatta be Villány környéki
gazdaságát. A mintegy 13 hektár területtel rendel-
kezõ szõlészet birtokai Kisharsányban és Nagytót-
faluban találhatók. Borfeldolgozójukat a védjegy-
ként viselt faluban Kisjakabfalván (a Jackfall
Kisjakabfalva sváb neve, ennek megfelelõen kiej-
tése „jakkfall”), egy mûemléki jellegû sváb házban
rendezték be. A Márai Szalon közönsége ezúttal a
négyfajta vörösborból készített Jackfall cuvéet kós-
tolgathatta, amelyhez a Fortuna Étterem tálalt
paprikás mártással kísért, sonkába tekert hátszín-
falatot, kapros vargabélessel. R.A.

A Magyar Nemzeti Galéria a közép-európai tér-
ség legnagyobb 18. századi festõ-tehetsége Franz
Anton Maulbertsch és kiváló tanítványa, Josef
Winterhalder mûveibõl rendezett nagyszabású
kiállítást. Maulbertsch a Bodeni-tó mellõl érke-
zett a bécsi Képzõmûvészeti Akadémiára és halá-
láig a császárváros lakója volt. Az utolsó nagy ba-
rokk festõk egyike, ám kötöttségektõl mentes,
személyes stílusa, fénybõl-színbõl építkezõ exp-
resszív foltfestészete számos modern mûvészi
tendenciát megelõlegezett. Jelentõsége Mozarté-
hoz mérhetõ az osztrák és az egyetemes mûvelõ-
déstörténetben. 

Winterhalder a Fekete-erdõbõl Morvaország-
ba elszármazott fiatalabb festõ, neves szobrász-
dinasztia sarja, Maulbertsch kiváló tanítványa,
aki utánzóból virtuóz mûvészegyéniséggé önál-
lósodott.

A kiállításon összesen 96 festményt, rajzot és
rézkarcot mutatnak be, valamint 20 levéltári do-
kumentumot. Több kulcsfontosságú mû érke-
zett neves külföldi múzeumoktól, többek között
a New York-i Metropolitanbõl és a bécsi
Albertinából. A tárlatra egyebek mellett a
Szombathelyi Egyházmegyei Gyûjteménybõl és

Magyar Nemzeti Galéria Régi
Magyar Gyûjteményébõl válogat-
ták az anyagot.

A kiállítás 2010. február 28-
ig tekinthetõ meg a galéria C
épületének földszintjén.

A Magyar Nemzeti Galé-
ria hagyományaihoz híven
ismét olyan elõadásokat
ajánl a látogató közönség fi-
gyelmébe, melyek segítenek
elmélyíteni a kiállítás nyúj-
totta élményeket, s bõvíteni a
kiállítás kapcsán szerzett isme-
reteket. A mûvészettörténeti,
zenei elõadásokat magában fog-
laló sorozat programjai keddi na-
pokon délután 5 órakor kezdõdnek
a B épület elõadótermében. A progra-
mok látogatása ingyenes.

2010. február 9.: A barokk freskó mint mûem-
lékvédelmi probléma - Serfõzõ Szabolcs mûvé-
szettörténész, Pázmány Péter Katolikus
Egyetem, Mûvészettörténeti Tanszék.

2010. február 23.: A késõ barokk festészet és

a zenei klasszika. Haydn, Mozart és Maul-
bertsch - Fazekas Gergely zenetörténész, a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanára. 

Régiekre emlékezve

Mikó Imre 
történetíró

Elvarázsolt utazók a Márai Szalonban

Késõ barokk impressziók

220 millió forintot nyert el a Norvég Alaptól a
Hagyományok Háza. A támogatást a már
meglévõ népzenei, néptánc és folklór gyûjte-
mény digitalizálására, külsõ gyûjtemények
megvásárlására, valamint az Utolsó óra prog-
ram megvalósítására fordítják. A Jövõnk örök-
sége projekt önrészét az NKA és az Oktatási és
Kulturális Minisztérium segítségével az intéz-
mény biztosította.

Magyarországon a XIX. század végén kezdõdött a
népi kultúra tudományos felkutatása. A folklór
gyûjtéséhez olyan nagy nevek járultak hozzá,
mint Kodály, Bartók, majd õket követték Lajtha
László, Martin György, valamint tanítványaik. A
hetvenes években kibontakozó táncházmozga-
lom is erõteljesen elõsegítette a gyûjtést, napja-
inkra így jelentõs számú hangfelvétel, mozgó- és
fényképek, valamint írott folklórdokumentu-

mok halmozódtak fel. A meglévõ kollekció egy
része már nagyon rossz állapotban van.

A program elindítását beharangozó sajtótájé-
koztatón elhangzott, hogy a projekt elsõ lépése az
intézmény tulajdonában lévõ, több mint 150
gyûjtés bõvítése további gyûjtemények megvásár-
lásával.

Az alapok tehát már megvannak, hiszen az
Utolsó óra címû, 1997 szeptembere és 2001 ka-
rácsonya között, a Fonó Budai Zeneházban lezaj-
lott gyûjtés már az intézmény rendelkezésére áll –
mondta el Kelemen László. A Hagyományok
Háza igazgatója hangsúlyozta, hogy a következõ
lépés a népzene-néptánc és egyéb analóg folklór-
felvételek digitalizálása. Ahogyan azt Pávai
István, a Hagyományok Háza Lajtha László
Folklórdokumentációs Központjának vezetõje
kiemelte, a nagy felbontású, digitalizált és feldol-
gozott anyagok könnyebben kezelhetõek, közzé-

tehetõ formátumra konvertálva az interneten ke-
resztül felkerülhetnek a világhálóra. Utóbbi a
projekt harmadik lépéseként valósulhat meg. A
hatalmas és értékes gyûjtemény megõrzése érde-
kében a tervek szerint a Hagyományok Háza ki-
alakít egy klimatizált és tûzvédelmi szempontból
is megfelelõ raktárt is. 

A projekt másik nagy feladata az Utolsó óra
program eddig a nagyközönség számára hozzáfér-
hetetlen gyûjtéseibõl készült reprezentatív, ötven
darabos CD sorozat kiadása. Agócs Gergely nép-
rajzkutató, a Hagyományok Háza munkatársa el-
mondta, hogy a teljes gyûjtemény a XX. század
legnagyobb értékmentõ hangszeres népzenei
anyaga, hiszen összesen 112 zenekar felvételét
rögzítették 240 faluból, mintegy 1250 órányi ter-
jedelemben. Mindezek mellett a témához kap-
csolódó hét új, ismeretterjesztõ és oktatási célú
szakkönyv kiadását is tervezik.

Értékmentés a Hagyományok Házában 

F. A. Maulbertsch:
Mária bemutatása 
a templomban

Az utazók: Péczely Lajos,  Móser Zoltán  és Jandrasics Gábor
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(Folytatás az 1. oldalról)
A Batthyány téren tartott ünnepségen köszöntõt
mondott Jánosa Domokos atya, az I. kerület dísz-
polgára is, aki szerint legszebb nemzeti imánk a
Himnusz, amit – tartozzunk bármely felekezet-
hez, legyünk hívõk vagy hitetlenek – kipirult arc-
cal szavalunk, éneklünk mindnyájan. Ez a költe-
mény arra tanít: ne féljünk a jövõtõl, ne aggodal-
maskodjunk, hanem tudjunk hinni a Gondviselõ
szeretetében. Minden okunk megvan erre a biza-
kodásra, hiszen ha sokszor legyõztek is bennün-
ket, mi legyõzetve is gyõztünk. Hogy megbûn-
hõdtük-e már a múltat, nem tudjuk. Azt sem,
hogy sokat szenvedett népként mennyit kell még

szenvednünk. A jövõt azonban nem várhatjuk
tétlenül. Jánosa Domokos úgy véli: a Himnusz
tanúsága, hogy a jövõnkért tenni kell, hogy ne
csak elszenvedõi, hanem cselekvõi legyünk éle-
tünknek, sorsunknak.

Kölcsey szobránál, az ünnepség zárásaként ko-
szorúkat helyezett el a Budavári Önkormányzat
képviseletében dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter és dr. Deák Ferenc jegyzõ, valamint a Kölcsey
Ferenc és a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium nevé-
ben a jelenlévõ tanárok és diákok. 

A kultúra napján a Kárpát-medence minden
részérõl érkeztek magyar mûvészek a Régiók
Találkozása címû esti rendezvényre. A Magyar
Kultúra Alapítvány székházában rendezett ün-

nepséget Tavaszy Noémi festõ- és grafikusmû-
vész kiállítása nyitotta, aki a Bánk bán történeté-
nek szereplõit hozta el képein, majd a Magyar
Emlékekért a Világban Egyesület mutatta be a
közönségnek az Erkel-emlékekrõl készített kis-
filmjét. Koncz Gábor, a Magyar Kultúra
Alapítvány igazgatójának és Sediánszky János, a
kerület alpolgármesterének ünnepi köszöntõjét
követõen kárpát-medencei muzsikusok adtak
koncertet – fellépett a vajdasági Musica Humana
Kamarakórus, valamint fiatal énekes- és hang-
szeres szólisták. A legfiatalabb elõadó egy kicsiny
hegedûs, a mindössze 6 éves, ám bámulatosan te-
hetséges Gaál Julianna volt, aki mûvészi játékával
mindenkit elkápráztatott. -d-

A régi Magyarországon nem ment ritkaság-
számba, hogy a hölgyek jótékonysági vagy kari-
tatív céllal nõegyleteket alapítsanak. Késõbb –
a többi nagy hagyományú civil szervezõdéssel
együtt – ezeket a csoportokat is feloszlatták. A
rendszerváltást követõen azonban újra össze-
fogtak mindazok, akik úgy vélték, hogy tevé-
kenységükkel segíteni tudnak másokon. 

A Szilágyi Erzsébet Független Segítõ Nõegyletet
1992-ben a Várnegyedben élõ dr. Lipthay
Erzsébet nyugdíjas gyermekorvos hívta életre. Az
alapító-elnök asszony másfél évtizeden keresztül
állt a „hölgykoszorú” élén; 2008 óta tiszteletbeli
elnökként dolgozik tovább. Az egyesületet az el-
múlt évtõl Vesztergombi-Pentelényi Kinga vezeti. 
s HHooggyyaann  eemmlléékksszziikk  vviisssszzaa  aa  nnõõeeggyylleett  mmeeggaallaappíí--
ttáássáárraa??    

- Az ötlet szinte magától adódott, amikor 1992
októberében Felsõpetényben a Mindszenty-em-
léknapot ünnepeltük – válaszolja Erzsébet asz-
szony. A hercegprímást az 1950-es években az ot-
tani Almásy-kastélyban tartották fogva. Az ün-
nepségen jelen volt Almásy Orsolya grófnõ is, aki
az egykori családi birtokon nevelkedett. (Az
Almásy kastélyban jelenleg állami gondozott gye-
rekek élnek).  Ott helyben született az ötlet, hogy
kettõs céllal alapítsunk nõegyletet: egyrészt min-
den évben emlékezzünk meg Mindszenty
Józsefrõl, másrészt támogassuk a gyerekeket.
Névadóként Szilágyi Erzsébetet választottuk, aki
hazáját szeretõ erõs asszony, és jelentõs történel-
mi személyiség volt. 1993-ban hivatalosan is beje-

gyezték a nõegyletet, amely tagja a Magyar
Asszonyok Érdekszövetségének (MAÉ), és a New
Women for Europe szervezetnek is.
s KKiikk  ccssaattllaakkoozzttaakk  ÖÖnnöökkhhöözz,,  ééss  mmiillyyeenn  mmóóddoonn  ssee--
ggííttiikk  aa  rráásszzoorruullóókkaatt??

- A Szilágyi Erzsébet Nõegyletet tizenketten alapí-
tották; közülük hárman jelenleg is aktív tagok, õk
alkotják az alapítók tanácsát. Taglétszámunk a
húsz felé közelít. A korosztály 30 és 80 között mo-
zog; gyakran az anyák hozzák a lányaikat, illetve a
lányok a nõvérüket. Valamennyien családcentri-
kusak vagyunk.

Tevékenységünket Magyarország északi részén,
Nógrád megyében indítottuk. Ez az ország egyik
legszegényebb régiója, ahol a gyermekek helyzete
az öröklõdõ szegénység és a növekvõ nyomor mi-
att különösen nehéz. Az idõ elõrehaladtával foko-
zatosan bõvítettük a támogatottak körét, mert
szerte az országban egyre-másra találkoztunk egyé-
ni drámákkal. 
s EEddddiigg  kkiikknneekk  nnyyúújjttoottttaakk  ttáámmooggaattáásstt??

- A Hit és Fény Mozgalom Mécses közösségét szel-
lemi fogyatékos gyerekek alkotják. Másfél évtize-
de minden évben tábort szervezünk számukra.
Az utóbbi években az egészséges gyerekekkel kö-
zösen nyaraltatjuk õket, és csodálatos élmények-
nek lehettünk tanúi. 

- 2008-ban hagyományt teremtettünk, amikor
megrendeztük az elsõ jótékonysági vásárt – veszi
át a szót Vesztergombi-Pentelényi Kinga, a nõegy-
let elnöke, „civilben” néprajzkutató, antropoló-
gus. Karácsony elõtt a MAÉ Jégverem utcai szék-
helyén árusítottuk a magunk által készített, illet-

ve felajánlott tárgyakat és csemegéket. A vásár be-
vételébõl a Böjte Csaba által vezetett tusnádfür-
dõi gyermekotthont, illetve a Kiút Veled
Alapítványt segítettük. Tusnádfürdõre – egy hol-
land alapítvány anyagi segítségével – egy teljes
konyhaberendezést sikerült eljuttatni. A józsefvá-
rosi civil szervezetnek anyagi támogatást nyújtot-
tunk. Itt olyan fiatal lányokat segítenek, akik a
maguk erejébõl nem tudnának továbbtanulni. 
s LLaappuunnkk  iiss  hhíírrtt  aaddootttt  rróóllaa,,  hhooggyy  22000099--bbeenn  aa  kkaarráá--
ccssoonnyyii  vváássáárrnnaakk  aa  GGuunnddeell  ÉÉtttteerreemm  aaddootttt  ootttthhoonntt..
HHooggyyaann  ssiikkeerrüülltt  aazz  iiddeeii  aakkcciióó??      

- Számunkra szeptember óta minden a vásárról
szólt, remekül tudtunk együtt dolgozni. Vala-
mennyi tagunk, sõt a férjek is kivették a részüket
az elõkészületekbõl. Akadt, aki a kommunikáció-
ban, a tipográfiai munkákban, mások a szervezés-
ben, a szállításban és a felkínált termékek elkészí-
tésében segítettek. Saját készítésû táskákat,
edényfogókat, süteményeket épp úgy lehetett
kapni, mint faékszereket, gyöngyöket, hímzése-
ket és ötvösmunkákat. Kürthy Hanna festõmû-
vész egyik festményét ajánlotta fel. A Gundel –
amely ezúttal ingyen bocsátotta rendelkezésünk-
re a helyiséget – saját palackozású boraival toldot-
ta meg a kínálatot, és a jelen lévõ Litea Könyves-
bolt képviselete is kedvezményes áron kínálta
könyveit. Az érdeklõdõk tombolajegyek vásárlá-
sával is növelhették a bevételt. A jótékonysági vá-
sár egyik magas rangú vendége volt, a Chilei
Köztársaság budapesti nagykövete, aki hazájának
borait ajánlotta fel a tombolára. Ugyancsak nagy
megtiszteltetés volt számunkra, hogy rendezvé-
nyünket megtisztelte jelenlétével Christina
Hernandez, az Egyesült Államok nagykövetség-
ének emberjogi és nõügyi felelõse, aki rövid be-
széddel köszöntötte a jelenlévõket.

A jótékonysági vásár teljes bevétele a szponzori
támogatásokkal és fölajánlásokkal együtt megkö-
zelítette a félmillió forintot. Ezúttal nem szerveze-
teket, hanem magánembereket kívántunk segíte-
ni. Mintegy nyolcvan olyan családnak állítottunk
össze élelmiszercsomagot, amelynek tagjai elvesz-
tették a munkájukat, vagy nem tudják törleszteni
az euróban felvett hiteleiket. Nevüket a plébáni-
ákról, illetve a karitászon keresztül kaptuk, és az
iránt is érdeklõdtünk, hogy az iskolában melyik
gyereknek nincs uzsonnája. Az olajból, lisztbõl,
cukorból, rizsbõl, tésztából, kávéból, kakaóból,
csokoládéból és szaloncukorból álló csomagot
személyesen szállítottuk a családokhoz.
s AAkkii  sszzeerreettnnéé  jjoobbbbaann  mmeeggiissmmeerrnnii  aa  nnõõeeggyylleett  ttee--
vvéékkeennyyssééggéétt,,  hhooggyyaann  lléépphheett  kkaappccssoollaattbbaa  ÖÖnnöökkkkeell??

- A céljainkat támogató, jó szándékú érdeklõdõk
a www.szen.org honlapon találnak bõvebb infor-
mációt. Telefonszámunk: 212-5176, e-mail cí-
münk: szen@szen.org. Rojkó Annamária

Nõk az emberi méltóságért

Várbarátok Köre
(Budapest I., Hess András tér 4.)
2010. február 8-án,  hétfõn 17 órakor dr. Cserháti
László, a Széchenyi Társaság alelnöke tart  elõadást
A Széchenyi emlékév bemutatása címmel a Litea
Könyvesboltban. Minden érdeklõdõ szívesen látott
vendég.

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

Makadám mérnök klub, Millenáris
(Budapest, II., Lövõház u. 37.)
Régészek a világ tetején – Stein Aurél nyomán a
Pamírban. Elõadó: dr. Erdélyi István, a Régészek a
világ tetején címû könyv szerzõje. A Magyar
Földrajzi Társaság Expedíciós Szakosztályának idei
elsõ képes elõadása. Idõpont: 2010. február 10.
(szerda) 18 óra. A rendezvény ingyenes. A szerzõ
dedikált könyve a helyszínen megvásárolható.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Magyar Mûhely Galéria
(Budapest, VII., Akácfa u. 20.)
MM kvartett - Petõ Barna, Petõ Hunor, L. Simon
László és Szombathy Bálint alkotásai. A Magyar
Mûhely Galéria kurátorainak kiállítása a galéria
fennállásának 5 évfordulóján. Megtekinthetõ:
2010. február 12-ig, munkanapokon 10–17 óráig.

Hagyományok Háza
(Budapest, I., Corvin tér 8.)
Zene, tánc, szokás egy angol fotográfus szemével. A
kiállításon archív felvételek láthatók az Erdélyi
Néprajzi Múzeum Galloway-gyûjteményébõl.

Vízivárosi Galéria
(Budapest, II., kerület Kapás utca 55.)
Elsõ Magyar Látványtár. Mûvészeti gyûjtemények a
II. kerületben Rózsadomb címmel – Albert Katalin,
Bak Imre, Benda Iván, Csohány Kálmán, Erdély
Miklós, Ganczaugh Miklós, Gáyor Tibor, J. Gross
Bettelheim, Lossonczy Tamás, Lovas Ilona, Luzsicza
Árpád, Mauer Dóra, Molnár Edit, Nádler István,
Pauer Gyula, Schmal Rózsa, Schmal Károly, Sinkó
István, Szemadám György, Székelyi Katalin, Szirtes
János. Válogatta és rendezte Vörösváry Ákos. A kiál-
lítás február 10-tõl, március 11-ig látogatható.
Nyitva tartás: keddtõl-péntekig 13-18 óráig, szom-
baton 10-14 óráig.

Lyukasóra Galéria
(Budapest, IX., Üllõi út 57.)
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt a Magyar
Írók Egyesülete Lyukasóra Galériájába, ahol bará-
tai, költõtársai egy grafikai kiállítás keretében em-
lékeznek meg Schéner Mihályról, születésnapja al-
kalmából. Itt mutatják be a galéria kiadásában meg-
jelent Schéner trilógia második kötetét, a grafikai
kötetet. A kiállítás március 30-ig látható. 

Nemzeti Táncszínház 
(Budapest I., Színház u. 1-3)
FFeebbrruuáárr  11..  hhééttffõõ,,  22..  kkeedddd,,  1155..0000  óórraa:: Táncmûvészeti
Iskolák Találkozója
FFeebbrruuáárr  33..  sszzeerrddaa,,  1100..3300  ééss  1155..0000  óórraa::  Csipke-
rózsika - Honvéd Táncszínház. Kincskeresõ bérlet(3)
FFeebbrruuáárr  44..  ccssüüttöörrttöökk,,  1199..0000  óórraa::  Carneval-Közép-
Európa Táncszínház.
FFeebbrruuáárr  66..  sszzoommbbaatt,,  1199..0000  óórraa.. Csipkerózsika (16).
Szegedi Kortárs Balett
FFeebbrruuáárr  77..  vvaassáárrnnaapp,,  1100..3300  óórraa..  János vitéz. Honvéd
Táncszínház. Napsugár Bérlet (3)
FFeebbrruuáárr  77..  vvaassáárrnnaapp,,  1199..0000  óórraa.. Nagyidai cigányok.
ExperiDance – Román Sándor Tánctársulata
FFeebbrruuáárr  99..  kkeedddd,,  1199..0000  óórraa.. Budapesti bemutató.
Bifidus essensis, avagy tûsarkon a téboly. Badora
társulat
FFeebbrruuáárr  1111..  ccssüüttöörrttöökk,,  1100..3300  ééss  1155..0000  óórraa. János vi-
téz. Honvéd Táncszínház
FFeebbrruuáárr1133..  sszzoommbbaatt,,  1155..0000  ééss  1199..0000  óórraa..  Nagyidai
cigányok. ExperiDance – Román Sándor Tánctár-
sulata
FFeebbrruuáárr  1144..  vvaassáárrnnaapp,,  1100..3300  ééss  1155..0000  óórraa..  Gulliver
a törpék országában. Madách Musical Tánciskola –
KFKI Kamarabalett farsangi program
FFeebbrruuáárr  1166..  kkeedddd,,  1199..0000  óórraa.. Budapest bemutató.
Tánckadenciák. Yerma/Exodus. Miskolci Tánctagozat
FFeebbrruuáárr  1177..  sszzeerrddaa,,  1199..0000  óórraa.. Ezeregyév.
ExperiDance – Román Sándor Tánctársulata
FFeebbrruuáárr  1188..  ccssüüttöörrttöökk,,  1100..3300  ééss  1155..0000  óórraa..
Hófehérke. Budapest Táncszínház. Törökvészi
Bérlet(1)
FFeebbrruuáárr  1199..  ppéénntteekk,,  1199..0000  óórraa.. Ravel. Budapest
Táncszínház. Lõrinc György Bérlet (3)
FFeebbrruuáárr  2200..  sszzoommbbaatt,,  1199..0000  óórraa..  Asszonyok
könyve – Foltin Jolán alkotói estje. Honvéd
Táncszínház, Bihari János Táncegyüttes. Molnár
István Bérlet (3)
FFeebbrruuáárr  2211..  vvaassáárrnnaapp,,  1155..0000  ééss  1199..0000  óórraa: Nagyidai
cigányok. ExperiDance – Román Sándor Tánctár-
sulata
FFeebbrruuáárr    2244..  sszzeerrddaa,,  1199..0000  óórraa::    Bemutató.
Barlang - a 10 éves Duna Táncmûhely elõadása

PPrrooggrraammookk

Tavaszy Noémi alkotása

A Magyar Kultúra Alapítvány székházában kárpát-medencei muzsikusok adtak koncertet

Dr. Lipthay Erzsébet tiszteletbeli elnök és Fedenfeld Horváth Ágnes a karácsonyi jótékonysági vásáron
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Kirabolták a Fõ utcai lottózót
Fegyvernek látszó, hengeres tárggyal a kezében lépett
be a lottózóba egy körülbelül 160 centiméter magas, ba-
seballsapkát és khaki színû ruhát viselõ férfi január 12-
én. A rabló megfenyegette, majd a bevétel átadására
szólította fel az alkalmazottat. Lövés, vagy személyi sé-
rülés nem történt, a pénzzel a rablónak sikerült elmene-
külnie. A forró nyomon megindult nyomozás a begyûjtött
adatoknak köszönhetõen a rendõrség várakozásai sze-
rint hamarosan eredményre vezethet. 

Rablókat fogtak
Január 19-én kora délután két fiatalt raboltak ki a
Vérmezõn. Az elkövetõk a legegyszerûbb megoldást
választották, verést helyeztek kilátásba, amennyiben a
fiúk nem adják át értékeiket. Szerencsére nem örülhet-
tek sokáig a zsákmánynak, ugyanis a kerületi rendõrök
a pontos személyleírás alapján alig negyedórával ké-
sõbb a Moszkva téren felismerték a támadókat, akiket
rövid üldözés után sikerült elfogniuk. A rablók mellett az
elrabolt értékek is elõkerültek, kivéve a mobiltelefono-
kat, mert ezeket a bûncselekmény elkövetését követõ-
en néhány perc alatt a Déli pályaudvar közelében elad-
ták. Az elkövetés módja és a személyleírás ráillik a
Franklin lépcsõnél korábban elkövetett rablásokra, így
a rendõrség feltételezi, hogy ezeket is a most elfogott
bûnözõk hajtották végre. 

Meglopta az állatorvost 
Január 18-án a délutáni órákban egy járókelõ állította
meg az Ostrom utcában haladó kerületi járõrt. A fiatal
nõ arra hívta fel a figyelmet, hogy a közelben egy fehér
ruhás férfi két embert üldöz. A rendõrök azonnal a jel-

zett irányba indultak, a Mátray utcában pedig feltartóz-
tatták a menekülõket, akikrõl kiderült, hogy nem sok-
kal korábban a közeli állatorvosi rendelõbõl készpénzt
és iratokat loptak. 

Edénykészlet BMW terepjáróból 
A rendõrjárõrnek feltûnt, hogy egy nagy értékû BMW X5
terepjáróból idõs embereket szólítanak meg. A kocsiból
nagy mennyiségû edénykészlet, mûszaki cikkek és infra
lámpák kerültek elõ. Mivel ezek eredetét nem tudták
igazolni,  az autó utasait elõállították. 

Megszûnik a zöldkártya
Hatályba lépett a közúti jármûvek környezetvédelmi fe-
lülvizsgálatának szabályairól szóló rendelet. Ennek ér-
telmében a környezetvédelmi felülvizsgálat az idõsza-
kos mûszaki vizsgáztatással egy idõben történik, így ja-
nuár elsejétõl a környezetvédelmi alkalmasságot a jár-
mû forgalmi engedélyébe bejegyzett mûszaki alkalmas-
ság igazolja. E miatt a jármûvezetõ a közúti ellenõrzés
során nem kötelezhetõ a környezetvédelmi igazolólap
átadására. 

Segítenek a rendõrök
Sokan vannak, akik bármely okból, pillanatnyi élethely-
zetük vagy egészségi állapotuk miatt nem tudnak sze-
mélyesen elmenni a kapitányságra, ugyanakkor igénybe
vennék a rendõrség segítségét. Rájuk gondolt a kapi-
tányság vezetése, amikor lehetõvé teszi, hogy kérésre a
kerületi körzeti megbízottak otthonaikban is felkeres-
hessék a polgárokat. Akik igénybe kívánják venni az új
szolgáltatást, hívják Nyikos Attilát a 06 20 989-7160, il-
letve a 457-5600/125 mellék telefonszámokon.  

KKéékk  hhíírreekk

Gyalogoljunk együtt!
Folytatódnak a gyaloglótúrák a Tabáni Gyaloglók Köre szervezésében. A javasolt programok mind a gyerekek-
nek, mind az idõsebbeknek ajánlhatók. Sõt, kisebb-nagyobb kutyával érkezõket is szívesen látnak a szervezõk.
A túrák továbbra is szombati napokon történnek. Találkozó: reggel 9 óra, indulás 9 óra 5 perckor. 
Helyszín: Moszkva tér, a Hûvösvölgybe induló villamos (jelenleg 61-es) megállójában. A túra útvonala megbe-
szélés alapján a helyszínen kerül kiválasztásra. 

A téli idõszakban elõzetes telefonos jelentkezésre szervezzük a túrákat. Túravezetõ: dr. Szentiday Klára, te-
lefon: 375-8467.

s SSzzeemmééllyyii  jjöövveeddeelleemmaaddóó  bbeevvaalllláássoomm  aallaappjjáánn
vviisssszzaaiiggéénnyyeellhheettõõ  aaddóómm  kkeelleettkkeezzeetttt..  AA  bbeevvaallllááss
bbeennyyúújjttáássáátt  kköövveettõõeenn  mmeennnnyyii  iiddõõnn  bbeellüüll  tteelljjeessííttii
aa  kkiiuuttaalláásstt  aazz  aaddóóhhaattóóssáágg??

Az adózás rendjérõl szóló törvény szerint az adó-
hatóság a magánszemély részére a bevallásában
feltüntetett visszatérítendõ jövedelemadót és já-
rulékot a bevallás beérkezésétõl számított 30 na-
pon belül, de legkorábban az adóévet követõ év
március 1-jétõl utalja ki. Az elektronikus úton
benyújtott személyi jövedelemadó bevallás eseté-
ben a kiutalás legkorábbi idõpontja február 1-je. 

A kiutalás napja az a nap, amelyen az adóható-
ság az átutalásra megbízást adott. Ha az adóható-
ság a kiutalást késedelmesen teljesíti, a késede-
lem minden napjára a késedelmi pótlékkal azo-
nos mértékû kamatot fizet. Késedelmes kiutalás
ellenére sem jár kamat, ha az igénylés az igényelt
összeg 50%-át meghaladó mértékben jogosulat-
lan. Akkor sem jár kamat, ha a kiutalást az adó-
zó vagy az adatszolgáltatásra kötelezett mulasztá-
sa akadályozza.
s Hooggyy  vváállttoozzootttt  22001100..  jjaannuuáárr  11--jjééttõõll  aazz  öösssszzee--
vvoonntt  aaddóóaallaappbbaa  ttaarrttoozzóó  jjöövveeddeellmmeekk  sszzeemmééllyyii  jjöö--
vveeddeelleemmaaddóójjáánnaakk  ssáávvhhaattáárraa??

Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek (pl.
bérjövedelem) adómértékének sávhatára és
mértéke 2010. január 1. napjától jelentõsen
módosult; az alsó adókulcs 19 %-ról 17 %-ra, a
felsõ adókulcs 36 %-ról 32 %-ra csökkent. A két
adókulcs közti sávhatár 5 millió forintra módo-
sult. Eszerint az összevont adóalap után fizeten-
dõ adó: 5 millió forintig 17 százalék; az 5 millió
forintot meghaladó részre pedig ennek a rész-
nek a 32 százaléka.
s MMeekkkkoorraa  22001100--bbeenn  aazz  aaddóójjóóvvááíírrááss  jjooggoossuullttssáá--
ggii  hhaattáárraa??

Az adójóváírás jogosultsági határa 2010. évben
3 millió 188 ezer forint. Ez az összeghatár az adó-
évben megszerzett bér és az adóalap-kiegészítés
együttes összegének 17 százaléka, de nem lehet
több, mint - jogosultsági hónaponként - 15 100
forint. Az adójóváírás a jogosultsági határ (3 mil-
lió 188 ezer forint) felett 4 millió 698 ezer forin-
tig csökkentett összegben vehetõ igénybe. Az
adójóváírás ez esetben a fenti bekezdés szerint
meghatározott összegnek a jogosultsági határ fe-
letti éves összes jövedelem 12 százalékát megha-
ladó része.
s HHooll  lleehheett  aaddóótt  bbaannkkkkáárrttyyáávvaall  bbeeffiizzeettnnii??

Az adózó lakóhelyétõl, székhelyétõl függetlenül
bármely központi ügyfélszolgálaton teljesíthet
bankkártyás befizetést. Késõbb a technikai és
egyéb lehetõségek megteremtésével bõvíteni
szeretnénk a bankkártyát elfogadó kirendeltsé-
gek körét.

A bankkártyás fizetésre jelenleg kijelölt ügy-
félszolgálatok a Közép-magyarországi Régió il-
letékességi területén: IX. ker. Vaskapu utca 33-

35. szám, XIII. ker. Petneházy utca 6-8. szám,
XIV. ker. Gvadányi utca 69. szám és XIII. ker.
Kresz Géza utca 15. szám alatti ügyfélszolgálati
irodák. Kiemelt adóalanyok és kizárólagos ille-
tékességû adózók számára: VII. ker. Dob utca
79-81. szám alatti ügyfélszolgálati iroda. 
s AAzz  aaddóózzóó  hheellyyeetttt  mmááss  iiss  kkiiffiizzeetthheettii--ee  aazz  aaddóótt  aa
bbaannkkkkáárrttyyáávvaall??  

Nem, a befizetést az adózó saját nevében vagy a rá
vonatkozó szabályok szerinti képviselõje, illetve
meghatalmazott képviselõje, pénzügyi képviselõ-
je útján teljesítheti, amennyiben képviseleti jogo-
sultságát igazolja. (Feleség helyett a férj csak meg-
hatalmazással fizetheti ki az adót.) Csoportos
adóalanyiság esetén a befizetést a csoportképvi-
selõn kívül a csoport bármely más tagja teljesít-
heti. Az ügyintézõk minden esetben elkérik a be-
fizetõ adószámát vagy adóazonosító jelét. 
s MMiillyyeenn  bbaannkkkkáárrttyyáátt  ffooggaaddnnaakk  eell  aazz  üüggyyffééllsszzooll--
ggáállaattookkoonn  ééss  aa  bbaannkkkkáárrttyyááss  ffiizzeettééssnneekk  mmeekkkkoorraa  aa
ddííjjaa??  

A kártyás fizetés során az OTP-Bank által elfoga-
dott minden bankkártyát fel lehet használni,
például a VISA,  a VISA Elektron, az American
Express, a MasterCard, a Maestro, a
MasterCard Elektronic és a Bankpont logós
OTP bankkártyát. A bankkártyás  adófizetés
költségei az államot terhelik, így az adózónak
egyáltalán nem kell fizetnie a POS terminálról
történõ befizetésért.
s MMiinnddeenn  aaddóótt  mmeegg  lleehheett  ffiizzeettnnii  bbaannkkkkáárrttyyáávvaall??
HHoonnnnaann  ttuuddjjaa  aazz  aaddóóhhaattóóssáágg,,  hhooggyy  mmeellyyiikk  aaddóó--
ttaarrttoozzáásstt  ccssöökkkkeennttssee  aa  bbeeffiizzeetteetttt  öösssszzeeggggeell??

Igen, a bankkártya használatával adófizetést vala-
mennyi, az állami adóhatóság hatáskörébe tarto-
zó adóra, illetve az adóhatóság által nyilvántar-
tott visszafizetendõ költségvetési támogatásra le-
het teljesíteni. Adó fogalma alatt minden adót, a
járulékkal, az illetékkel összefüggõ, a központi
költségvetés, az elkülönített állami pénzalap, a
Nyugdíjbiztosítási Alap, az Egészségbiztosítási
Alap vagy az önkormányzat javára teljesítendõ,
törvényen alapuló kötelezõ befizetést érteni kell.

A bankkártyás adóbefizetés során a befizetést
teljesítõ adózó szóban és írásban is nyilatkozatot
tesz arról, hogy a bankkártyával megfizetett ösz-
szeget az adóhatóság mely adókra, milyen ösz-
szegben számolja el a befizetésre jogosult adózó
adófolyószámláján. Az adóhatóság az adózó nyi-
latkozatának figyelembevételével teljesíti a
bankkártyával befizetett összeg adónkénti elszá-
molását. A befizetést követõen minden esetben
kap az adózó vagy képviselõje bizonylatot a
bankkártyás befizetésrõl. 

Amennyiben az adózók adóigazolás kiadása
céljából keresik fel ügyfélszolgálatunkat és a folyó-
számlán adótartozás mutatkozik, lehetõség van
ezt helyben, azonnal bankkártyával kiegyenlíteni,
így az adóigazolást is hamarabb megkaphatják.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos
Szövetsége fogyasztóvédelmi vetélkedõt szervez
középiskolások (14-16 éves diákok) részére
„Hogyan váljunk tudatos fogyasztóvá?” címmel.
A vetélkedõ két fordulóból áll, az internetes se-
lejtezõn a www.feosz.hu oldalról letöltött felada-
tok beküldési határidõig eljuttatott megoldásá-
val lehet részt venni. A kitöltött feladatlapokon
kívül szükséges megadni a csapattagok nevét –
három fõs csapatok jelentkezését várjuk -, életko-
rát, elérhetõségét, valamint iskolájuk nevét is. A
kitöltött feladatlapokat és az adatokat a bara-
novszky@feosz.hu email címre kérjük elküldeni.
Beküldési határidõ: 2010. február 28. A döntõ a
három legjobb helyezést elért csapat részvételével
kerül megrendezésre a szövetség székhelyén, en-
nek részleteirõl, idõpontjáról (várhatóan 2010.

március vége) és egyéb adatokról e-mailben érte-
sítjük a döntõbe jutottakat 2010. március 10-ig,
valamint természetesen az oda be nem kerülõ
csapatokat is tájékoztatjuk eredményükrõl.

A döntõ során különbözõ fogyasztóvédelem-
mel kapcsolatos szituációs feladatok, kézügyes-
séget és kreativitást is igénylõ játékok alapján
dõl el, hogy melyik csapat nyeri a vetélkedõt. A
döntõ körülbelül két órát vesz igénybe, a zsûri
pedig fogyasztóvédelemben jártas fiatal kollé-
gákból áll majd.                                                 

Nyeremények csapatonként: 1. díj: 50 000 Ft
értékû ajándékutalvány. 2. díj: 40 000 Ft értékû
ajándékutalvány. 3. díj: 30 000 Ft értékû aján-
dékutalvány.

További információ: dr. Kispál Edit 
06-30-400-4477

2010 perc foci a Kosztolányiban
A hagyományoknak megfelelõen a 2010-es esz-
tendõben 2010 percig fociztak a gyerekek és ta-
náraik a Kosztolányi Dezsõ Általános Iskola és
Gimnázium tornatermében. A tizenharmadik
alkalommal megtartott maratoni hosszúságú
labdarúgó gála ezúttal is papírforma szerinti
eredményt hozott, hiszen a sztárvendégekkel
megerõsített tanárok ismét tanítványaik fölé
kerekedtek. 

Közel másfél napig, több mint harminchárom
órán keresztül pattogott a labda megállás nélkül
az idei monstre mérkõzésen. A szabályok szerint
ugyanis az évszámnak megfelelõ percig játszanak
a végzõs diákokból és tanáraikból verbuválódott
csapatok. Az elsõ kosztolányis focimeccset 1998-
ban játszották, Sebestyén Tamás testnevelõ tanár
javaslatára 1998 percig tartott a játék – mondta el
lapunknak Stelzelné Szabó Erzsébet igazgató. 

Azóta minden évben egy perccel nõ a játékidõ,
ami elméletben a diákok esélyeit növeli, a gyakor-
lat azonban egyelõre nem követi a logikát: hiába
az állandóan megújuló ellenfél, a „nagy öregek”
azaz a tanárok és vendégeik idén sem adtak esélyt
a trónbitorlóknak. Pedig a gyerekek nagyon fo-
gadkoztak, hogy megtörik az átkot és a tizenhar-
madik tanár-diák mérkõzésen végre õk távoznak
gyõztesen a pályáról. 

Erre minden esélyük megvolt, hiszen az ötlet-
gazda Sebestyén Tamás szerint az idei végzõsök
között – a diákok háromfõs csapataiban csak az
utolsó évesek játszhattak – néhány csiszolatlan

gyémánt is pályára lépett. Szintén a gyerekek mel-
lett szólt, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idegen-
légiósokat is igazoltak. Minden elismerés megille-
ti a délvidéki magyar gimnázium három diákját,
akik a tanítás befejezését követõen tanárukkal
kocsiba szálltak, este pedig már a küzdelembe is
bekapcsolódtak. 

Bár a gyerekek derekasan küzdöttek, az ifjon-
ti lendület idén sem vezetett eredményre, a tak-
tikusan játszó tanárok ugyanis végig vezetve, is-
mét gyõztesként hagyták el a játékteret. Vég-
eredmény: 891-505 a tanárok javára. Az igazság-
hoz ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy
Sebestyén Tamás hívására újfent sztársporto-
lókkal egészült ki a tanári kar egyébként megle-
hetõsen szûk kerete. 

Alaposan megnehezítette a gyerekek dolgát a
Hanzély Ákos vezette öttusacsapat, a   médiaváloga-
tott és az önkormányzat csapata. Utóbbiban végre

gólt ünnepelhetett Vecsey András tabáni képvise-
lõ is, aki ezzel némileg kompenzálta a két évvel ez-
elõtti meccsen elért emlékezetes öngólját. A 2010-
es kupára tehát ismét a tanárok neve került fel,
azonban a gyerekek is gyõztesnek érezhették ma-
gukat, hiszen mindvégig sportszerûen, nagy szívvel
és még nagyobb elszántsággal játszottak. Jutalmuk
pedig nem maradt el, az esemény emlékére készült
érmeket valamennyien kiérdemelték. 

Ahogyan a játék minõségére, úgy a szurkolásra
sem lehetett panasz, a tanórák szüneteiben és dél-
után az iskola diákjai megállás nélkül buzdították
a csapatokat.

Tisztelt Szerkesztõség!
Kérem, amennyiben lehetõségük van rá, újságuk-
ban hívják fel az I. kerületi lakosok figyelmét a
fokozott óvatosságra éjszakai biztonságukkal kap-
csolatban.

2010. január 6-án hajnali 2.30-kor lakásunkba
megpróbált betörni három vagy négy 25 év alatti fi-
atal huligán, miközben az ágyunkban aludtunk. Az aj-

tón lévõ ablakot felfeszítették és éppen készültek be-
hatolni, amikor felébredtünk és az utolsó pillanatban
elkergettük õket. Nagyon rossz arra gondolni, hogy
ugyanez a banda esetleg úgy jut be máshoz, hogy ak-
kor ébrednek fel, amikor már bent vannak, vagy úgy
ébrednek fel, hogy kirabolták a lakásukat.

Köszönettel: egy I. kerületi lakos
(név és cím a szerkesztõségben)

PPoossttaallááddaa

Vetélkedõ középiskolásoknak 
a fogyasztóvédelemrõl

Az olvasó kérdez – az APEH válaszol

Ügyfélfogadás az APEH-nál
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2010. január 11-tõl a fõvárosi központi ügyfélszolgálatok és ügyfél-
szolgálati kirendeltségek nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: hétfõn 8.15 – 18.00 óráig, kedden 8.15 –
12.00 óráig, szerdán 8.15 – 16.00 óráig,csütörtökön 8.15 – 12.00 óráig,pénteken 8.15 – 12.00 óráig. A vál-
tozás a vidéki ügyfélszolgálati kirendeltségek ügyfélfogadási idõpontjait nem érinti.

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága



IInnggaattllaann

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

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

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

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

II..  TToollddyy Ferenc utcában felújított, 1 szoba 2 félszobás,
cirkó fûtéses lakás eladó. Érdeklõdni lehet a 06-20/336-
9969-es telefonszámon. 

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

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

II..  KKaappuucciinnuuss utcai, fûtött teremgarázsban 20 m2-es ga-
rázsrészt egy gépkocsi részére bérbe adok. Érdeklõdni le-
het a 0620-944-2592 telefonszámon, a délutáni és esti
órákban.

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

II..  BBuuddáánn a Vérmezõ közelében liftes Bauhaus-épület
magasföldszintjén lévõ, napfényes, belsõ kert felé nyíló,
összkomfortos 30 m2-es, 3,2 m belmagasságú öröklakás
eladó. Irányár 7,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/964-7065. 

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

II..  BBuuddaaii Várban panorámás kilátású, II. emeleti, vilá-
gos, 60 m2-es, 2 szoba hallos, összkomfortos, jó állapotú,
loggiás önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó.
Csereirányár: 29 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/964-7065. 

II..  BBuuddaaii Várban az Országház utcában 10 lakásos
épületben lévõ 43 m2-es, 1 szoba étkezõs, felújított, cir-
kófûtéses, hangulatos önkormányzati lakás örökbérleti
joga átadó. Csereirányár: 13,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-2136, 0630/964-7065. 

II..  VVéérrmmeezzõõnnééll legfelsõ IV. emeleti, panorámás, 2 erké-
lyes, 99 m2-es, liftes, klasszikus Bauhaus épületben lévõ,
összkomfortos, 2,5 szoba hallos, kiváló elosztású örökla-
kás tárolóval eladó. Irányár: 35 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.

II..  BBuuddaaii Várban reprezentatív 114 m2-es nagypolgári,
50 m2-es szalonnal kialakított, I. emeleti, cirkófûtéses, jó
állapotú, 2,5 szoba hallos lakás örökbérleti joga átadó.
Irányár: 39 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/964-7065. 

XXII..  BBuuddáánn a Gellérthegyen a Ménesi úton kertes tár-
sasház II. (legfelsõ) emeletén lévõ 40 m2-es, felújított,
erkélyes, napfényes, összkomfortos öröklakás új nyílás-
zárókkal, új cirkóval és klímával eladó. Irányár: 17 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/964-7065.

II..  BBuuddáánn a Tabánnál hívóliftes társasház II. emeleti, 88
m2-es, remek alaprajzi elosztású, 2,5 szoba hallos, össz-
komfortos, csendes, erkélyes öröklakás eladó. A hall is
ablakos kialakítású. Irányár: 27,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

IIII..  KKuurruucclleessii részén panorámás 116 m2-es, 4,5 szobás,
dupla komfortos, frissen felújított öröklakás 2 nagy te-
rasszal, garázzsal (+3,5 M Ft) azonnal beköltözhetõen el-
adó. Irányár: 56,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-2203. 

II..  BBuuddaaii  Várban - a Dísz téren - reprezentatív, felújított
mûemléképület I. emeletén lévõ, 75 m2-es, 2 szoba +
hallos, világos, felújítandó, nagypolgári jellegû önkor-
mányzati lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 21
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-7065.

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

II..  NNaapphheeggyy utcában eladó 53 m2-es 2 szobás, erkélyes, jó
beosztású, csendes, kertre nézõ, felújított lakás. 22,5 MFt.
Telefon: 0620-3939-689.

SSzzoollggáállttaattááss

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

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

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

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

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

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

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

ÉÉppííttéésszzeettii tervezés - vári és kerületi lakások átalakítá-
sa, mûemlék épületek tetõtérbeépítése teljekörû ügyinté-
zés, 20 év tapasztalat, referenciák, korrekt díjak, társter-
vezõk bitzosítása. Csató Judit, okleveles építészmérnök.
Telefonszám: 0620-478-71-54.

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

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

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

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

BBeejjáárróónnõõii munkát vállalok, heti 2-3 alkalommal, nagy gya-
korlattal, referenciával, angol nyelvtudással, 50-es budapesti
hölgy. Telefon: 210-2563, 0620-591-4116.

ÉÉppüülleetteellúújjííttááss. Tetõk, homlokzatok, függõfolyosók, lép-
csõházak felújítása, kõmûves, festõ, burkoló munkák.
Veszélytelenítés, vakolat, vakolat, javítás, homlokzat, festés
alpintechnikával. Atrium Kft. Telefon: 0620-935-7089.

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

OOkkttaattááss

JJááttéékkooss angoltanítás, korrepetálás, nyelvvizsgára felké-
szítés tapasztalt tanárnõnél. Telefon: 0620-954-2356.

TTáárrsskkeerreessééss

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

AAddááss--vvéétteell

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

SSzzíínnhháázzaakk részére vásárolok mindennemû régiséget
(írógépet, varrógépet, könyveket, hanglemezeket, kerá-
mia és porcelán tárgyakat, festményt és papír régiséget.
Díjtalan kiszállás és értékbecslés. Hagyatékot is! Telefon:
0620-964-0310.

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

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

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

EEggéésszzsséégg

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

VVeeggyyeess

EEggyyeeddüülláállllóó idõseknek segítséget nyújt, társalkodást
vállal óvónõ. Telefon: 0620-596-3394.

KKeerrüülleettbbeenn lakó agilis, nyugdíjas közgazdásznõ gyer-
mekfelügyeletet, mindenféle ügyintézést vállal. Telefon:
6020-973-69-51.

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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E-mail: varnegyed@budavar.hu

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. 

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon/fax: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek
a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@freestart.hu címen. Nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. Nyomás: Innova-Print Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.

Ingatlan

VÁRNEGYED

ZÁR, KILINCS,
LAKAT, VASALAT

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

ÚJ!
!!

SZOMBATONKÉNT
-1100%%  !!!!!!!!!!

+SZOLGÁLTATÁSAINK:

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

l ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
l EGYFORMA ZÁRLATÚ 

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

HEVEDERZÁRBETÉTEK 
CSERÉJE ä

ÚJ!!!

Társkeresõ

Egészség

Vegyes

Szolgáltatás

Adás-vétel

Oktatás

ÚJ  ÜZLET!

ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS,
BIO, DELIKAT 

A HATTYÚ U. 7-BEN
(HATTYÚ U.-ERÕD U. SAROK)

www.vegetaria.hu

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! 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

GGYYEERREEKKEEKKNNEEKK
FFeebbrruuáárr  66..  sszzoommbbaatt  1100..0000  ––  1122..0000  óórraa:: EMMA

Mûvészeti Mûhely. Az Európai Mai Mûvészeti Alapítvány
(EMMA) mûvészeti mûhelye 5-10 éves gyerekek részére.
Kéthetente szombaton lesznek a foglalkozások:fél óra ze-
ne, fél óra tánc és egy óra festés, rajz, fotózás. A foglalko-
zásokat mûvésztanárok vezetik. Jelentkezés: Molnár
Kata 70/239 25 06 katalinamolnar@gmail.com Belépõ:
500 Ft/fõ, az elsõ alkalom ingyenes.

FFeebbrruuáárr  1133..  sszzoommbbaatt  1177..0000  óórraa::  TÉKA Klub gyerekek-
nek. Belépõ: gyerek 500 Ft.(Felnõtteknek ingyenes)

FFeebbrruuáárr  1188..  ccssüüttöörrttöökk  1100..3300  óórraa:: Kishajó Bérlet.
Bartos Erika: Anna Peti és Gergõ- mesevetítés. Bérlet:
1200 Ft, belépõ: 700 Ft / alkalom.

FFeebbrruuáárr  2200..  sszzoommbbaatt  1100..0000––1122..0000  óórraa: EMMA Mû-
vészeti Mûhely. A foglalkozásokat mûvésztanárok vezetik.
Jelentkezés: Molnár Kata 70/2392506, katalinamolnar@
gmail.com Belépõ: 500 Ft/ fõ, az elsõ alkalom ingyenes.

FFeebbrruuáárr  2233..  kkeedddd  1100..0000  óórraa::  Kerekítõ ölbeli játék klub 0-
3 éves korig. Ölbeli játékok, mondókák, közös éneklés, be-
szélgetés kisgyermekes családokat érintõ témákról. Vezeti:
Jakabosné Kovács Judit drámapedagógus. Ingyenes!

FFeebbrruuáárr  2277..  sszzoommbbaatt  1177..0000  óórraa:: TÉKA Klub gyerekek-
nek. Belépõ: gyerek 500 Ft (Felnõtteknek ingyenes)
IIssmmééttllõõddõõ  pprrooggrraammookk  ggyyeerreekkeekknneekk..  

FFaabbrriikkaa  mmûûhheellyy minden kedden 17.00 órakor. Bábos
kézmûves foglalkozás kicsiknek.
Vezetik: Németh Luca bábszínész és Fráter Anna óvoda-
pedagógus. Belépõ: 900 Ft, bérlet: 3200 Ft / 4 alkalom.

NNééppttáánncc––ookkttaattááss  ggyyeerreekkeekknneekk..  Óvodás csoport: hét-
fõ, csütörtök 16.00 – 16.45 óra. Gyermek csoport: hétfõ,
csütörtök 16.45 – 18.30 óra. Vezetik: Acsai Katka,
Marosi Eszter, Csizmazia Csönge és Szente Jani a Bartók
Táncegyüttes táncosai. Információ: http:// bartoktance-
gyuttes.hu. Tanfolyami díj: 4 000 Ft / hó.

BBaabbaammuuzzssiikkaa minden csütörtökön 10.00 órakor. Éne-
kes, zenés foglalkozás 6 hónapostól 3 éves korú gyerme-
keknek és szüleiknek folyamatos csatlakozási lehetõség-
gel. Vezeti: Haraszti Rita. Belépõ: 650 Ft / alkalom, bérlet:
5000 Ft/ 10 alkalom.

TTééllii  jjááttsszzóóttéérr  minden csütörtökön 10.45 órakor.
Kötetlen játék 6 hónapostól 4 éves korig.

SSuullii  jjóóggaa minden kedden 16.30 – 17.15 óra. 7-12 éves
korosztálynak (ászanák, légzõ gyakorlatok, koncentrá-

ciófejlesztõ gyakorlatok, páros gyakorlatok, lazítás, já-
ték). Vezeti: Horváth Beáta. Belépõ: 800 Ft/alkalom.

FFEELLNNÕÕTTTTEEKKNNEEKK
FFeebbrruuáárr  11..  hhééttffõõ  1100..3300  óórraa::  Budavár évszázadai.

Helytörténeti ismeretterjesztõ séta- és elõadássorozat.
Májusi ostrom 1849-ben. Házigazda: Dr. Tóth József. 

FFeebbrruuáárr  22..  kkeedddd  1100..3300  óórraa:: Kiss Imre Károly:
Finnországban, a nyelvrokonunk földjén vetítettképes is-
meretterjesztõ elõadás.

BBuuddaavváárrii  MMoozzggáásssséérrüülltt  SSzzeerrvveezzeett  Február 2. kedd
14.00 órakor Klubnap. Klubvezetõ: Osztraticzky
Erzsébet. 

FFeebbrruuáárr  44..  ccssüüttöörrttöökk  1177..0000  óórraakkoorr:: Tabán Sportkör:
Mexikótól Hondurasig - utazás a maják birodalmába, ze-
nés-szöveges diaporáma vetítés. Elõadó: Katona István.
Klubvezetõ: Kormos Vera.

FFeebbrruuáárr  66..  sszzoommbbaatt  1100..0000  óórraa::  Rajz felvételi elõkészí-
tõ tanfolyam. Leendõ építészhallgatóknak rajzoktatás a
Ferenczy István Vizuális Mûhelyben. Tanfolyamvezetõ:
Molnár Zsolt rajztanár. Tanfolyam díja: 85 000 Ft/év.
http://www.rajzelokeszito.hu.

FFeebbrruuáárr  77..  vvaassáárrnnaapp  1177..0000  óórraa:: Blues Café.
Házigazda: Török Ádám. Vendég: Benkõ Zsolt (gitár).
Belépõ: 1000 Ft.

FFeebbrruuáárr  99..  kkeedddd  1100..3300  óórraa::  Dr. Sibalszky Zoltán:
Közép-Amerika vetítettképes ismeretterjesztõ elõadás

FFeebbrruuáárr  1122..  ppéénntteekk  1144..0000  óórraa::  Baross Gábor Turista
Klub. Klubnap. Klubvezetõ: Malomhegyi Imre.

FFeebbrruuáárr  1122..  ppéénntteekk  1155..0000  óórraa::  Irka Kör farsangi mulat-
sága - Zenés, verses táncdélután. Belépõ: 200 Ft.

FFeebbrruuáárr  1122..  ppéénntteekk  1199..0000  óórraa:: Gerendás Klub.
Házigazda: Gerendás Péter. Belépõ: 1000 Ft.

FFeebbrruuáárr  1122..  ppéénntteekk  1144..0000  óórraa::    Budavári Filmklub a
Tabán Moziban. Az admirális - színes, magyarul beszélõ,
orosz film. Helyszín: I. kerület Krisztina krt. 87-89.

FFeebbrruuáárr  1133..  sszzoommbbaatt  1199..0000  óórraa::  TÉKA Klub.
Tánctanítás és vigadalom magyar népzenére. Belépõ:
gyerek 500 Ft, felnõtt 700 Ft.

FFeebbrruuáárr  1166..  kkeedddd  1100..3300  óórraa::  Óvári Árpád: A Bükk-
hegység vetítettképes ismeretterjesztõ elõadás.

FFeebbrruuáárr  1177..  sszzeerrddaa  1155..0000  óórraa.. A Budapesti
Városvédõ Egyesület I. kerületi csoportja. Klubnap.
Klubvezetõ: Dávid Klára.

FFeebbrruuáárr  1188..  ccssüüttöörrttöökk  1177..0000  óórraa::  Tabán Sportkör. A tûz
és jég szigete: Izland zenés-szöveges diaporáma vetítés.
Elõadó: Katona István. Klubvezetõ: Kormos Vera.

FFeebbrruuáárr  2200..  sszzoommbbaatt  1100..0000  óórraa::    Rajz felvételi elõké-
szítõ tanfolyam. Leendõ építészhallgatóknak rajzoktatás
a Ferenczy István Vizuális Mûhelyben. Tanfolyamvezetõ:
Molnár Zsolt rajztanár. Tanfolyam díja: 85 000 Ft/év.
http://www.rajzelokeszito.hu.

FFeebbrruuáárr  2255..  ccssüüttöörrttöökk  1144..0000  óórraa: Klubnap. Tájak,
Korok, Múzeumok Egyesület Chemolimpex Nyugdíjas
Csoportja. Klubvezetõ: Cser Jánosné.

FFeebbrruuáárr  2266..  ppéénntteekk  1144..0000  óórraa:: Baross Gábor Turista
Klub. Klubnap. Klubvezetõ: Malomhegyi Imre.

FFeebbrruuáárr  2277..  sszzoommbbaatt  1199..0000  óórraa::  TÉKA Klub.
Tánctanítás és vigadalom magyar népzenére. Belépõ:
gyerek 500 Ft, felnõtt 700 Ft.

FFeebbrruuáárr  2277..  sszzoommbbaatt  1155..0000  óórraa::      Budavári Filmklub a
Tabán Moziban. Fel! - színes, magyarul beszélõ, amerikai
animációs film. Helyszín: I. kerület Krisztina krt. 87-89.

FFeebbrruuáárr  2288..  vvaassáárrnnaapp  1199..0000  óórraa:: Regejáró Misztrál
Mûvészeti Klub. Vendég: Bajdázó Együttes. Belépõ: 600 Ft.
IIssmmééttllõõddõõ  pprrooggrraammookk  ffeellnnõõtttteekknneekk

ZZoonnggoorraa  KKlluubb minden hétfõn 12.00 – 18.00 óra és
csütörtökön 13.00 – 16.30 óra. Tanít: Plutzer Gábor.
Tandíj: 2200 Ft / óra.

FFeerreenncczzyy  IIssttvváánn  VViizzuuáálliiss  MMûûhheellyy  hétfõtõl péntekig 17.30
– 20.30 óra. Tanárok: Elekes Károly Munkácsy-díjas kép-
zõmûvész, Wechter Ákos Barcsay-díjas festõmûvész.
Portré, aktmodell utáni rajz, mintázás, festés, kroki, anató-
miai ismeretek, felkészítés mûvészeti egyetemekre a négy
évtizede mûködõ rajziskolában. Helyszín: Fõ utca 3.
Információ: Tulok Péter, 212-9239. Tandíj: napijegy 2 000
Ft, egy hét 6 000 Ft, két hét 9 500 Ft, egy hónap 14 000 Ft.

BBuuddaaii  GGiittáárriisskkoollaa hétfõtõl péntekig órarend szerint.
Tanárok: Svajcsik Kristóf, Nagy Zoltán, Kadocsa Mária. A
díjnyertes iskolában a képzés életkortól és zenei elõkép-
zettségtõl függetlenül folyik. A fiatal, képzett zenetanár-
ok számos stílust tanítanak: klasszikus gitárt, jazzt, blu-
est, rockot és egyéb könnyû mûfajokat. Megfelelõ számú
jelentkezõ esetén új szakok indulnak az iskolában: basz-
szusgitár, ének, jazz/klasszikus fuvola és szaxofon.
Információ: 06/30 4976-776. info@budaigitariskola.hu,
www.budaigitariskola.hu Tandíj: 12 000 Ft /hó, 50 000
Ft / félév.

TTáárrssaassttáánncc  ttaannffoollyyaamm  Minden kedden 19.30–21.00
óra. Kezdõ Társastánc tanfolyamunkon mindenki elsajá-
títhatja a Latin-amerikai és a Standard táncok alapjait a
Cha-cha-cha-tól a Rock 'n roll-ig. Korhatár nincs, és lehet
pár nélkül is jelentkezni! Kedvezményeinket megtalálják
weboldalunkon. Információ: Romvári Anna: 06/30-
5210270, info@antretanciskola.hu, www.antretancisko-
la.hu. Tandíj: 4500ft/fõ/hó.

VVOOXX  HHuunnggaarriiccaa  NNõõii  KKaarr  EEggyyeessüülleett hétfõ, szerda 18.00
– 20.00 óra. Karnagy: Döbrössy János. 

A Dunánál - minden kedden 18.00 – 19.00 óra. Klub
népdalokkal. Vezeti: Lovász Irén népdalénekes. Belépõ:
900 Ft, bérlet: 3 200 Ft/4 alkalom.

BBuuddaavváárrii  OOppeerraa  EEggyyüütttteess.. Jelentkezés és meghallga-
tás: minden pénteken 17.00 óra. Egyéni korrepetáció,
szereptanulás, együttes éneklés, koncertek, fellépési le-

hetõségek. Az együttes olyan résztvevõket vár, akik ko-
molyan foglalkoznak az énekléssel (opera, operett, dal-
irodalom). Zenei vezetõ: Kovács Ágnes

SSzzáámmííttóóggééppeess  kklluubb  iiddõõsseekknneekk kedd, csütörtök 9.00 –
13.00 óra. Jelentkezés: telefonon a 201-1780-as telefon-
számon vagy személyesen a Budavári Mûvelõdési Házban
(Bem rakpart 6.). Részvételi díj: 3 500 Ft/20 óra.

PPrreevveenncciióóss  MMûûhheellyy - Félúton Alapítvány. Minden szer-
dán 10.00 – 12.00 óra.

IIddõõsseekk  AAkkaaddéémmiiáájjaa  - Szeretet Klub. Minden hétfõn
10.00 – 13.00 óra.

AArrggeennttiinn  TTaannggóó    minden szerdán 18.00 óra. Vezeti:
Götz Andrea és Szõllõsi András. Az argentin tangó városi
néptánc, élõ szórakozási forma. András magyar néptán-
cos tapasztalataiból is merítve a lépések tanításán túl a
pontos vezetésre és a jó hangulatra fektetnek hangsúlyt
a tangó órákon, amit a szerda esti úgynevezett milonga
(össztánc) elõtt tartanak. Információ: www.milonga.hu.
Belépõ: 1000 Ft.

MMiilloonnggaa  TTaannggoo  YY  AAllmmaa minden szerdán 19.30 – 22.45
óra. Hazánk legrégebbi milongája. A zene szinte kizárólag
klasszikusokat tartalmaz, általában 3–4 számból álló
tangó, vals, milonga és canyuengue tandákban, cortinák-
kal elválasztva. Belépõ: 1000 Ft.

HHaatthhaa  JJóóggaa  TTaannffoollyyaamm minden hétfõn 18.00 óra.
Vezetik: Bakos Tímea. Részvételi díj: 5 000 Ft / hó (Az
elsõ alkalom ingyenes).

AAllaakkffoorrmmáállóó  kkoonnddiittoorrnnaa.. téli szünet: február 15-19. Kedd,
csütörtök 15.30 – 16.30 és 16.30 – 17.30 óra. Szerda, pén-
tek 7.30 – 8.30 és 8.30 – 9.30 óra. Vezeti: Tóth Ildikó tán-
cos. Részvételi díj: 700 Ft, nyugdíjasoknak 600 Ft.
ZZöölldd  SSáárrkkáánnyy  MMaahhjjoonngg  ééss  TTáárrssaassjjááttéékk  KKlluubb  minden kedden
18.00–22.00 óra. Klubvezetõ: Halász Pál. Klub elsõsorban
a kínai mahjong játék népszerûsítésére jött létre, de bár-
mely egyéb társasjátékot játszani kívánó érdeklõdõt is szí-
vesen látnak összejöveteleiken.  Információ: www.zoldsar-
kany.hu; info@zoldsarkany.hu. Tagsági díj: 1000 Ft/félév.

TTaabbáánn  HHeellyyttöörrttéénneettii  KKiiáállllííttááss  ééss  DDookkuummeennttáácciióóss
KKöözzppoonntt nyitva tartás: szerda, szombat 14.00–18.00
óra, péntek csoportoknak elõzetes egyeztetés után
14.00–18.00 óra. Vasárnap 11.00–18.00 óra. Vezeti:
Jankóné Pajor Ildikó.

IIrrkkaa  KKöörr  minden csütörtökön 10.00 óra. Irodalom-
kedvelõk klubja. Klubvezetõ: Dr. Nyitrai Xavér Pálné

„„FFiiaattaallííttóó  jjóóggaa””  5500  éévveenn  ffeellüülliieekknneekk szerda 10.00 –
11.30 óra, csütörtök 17.30 – 19.00 óra A jóga olyan tes-
ti-szellemi gyakorlatokat tartalmaz, amely komplex mó-
don segít az 50 éven felüli korosztály számára az általá-
nos egészségi állapot fenntartásában, az egész test ki-
egyensúlyozottságában úgy fizikailag, mint pszichikailag.
Vezeti: Horváth Beáta. Részvételi díj: 1000 Ft / alkalom,
bérlet: 3 200 Ft/4 alkalom.

PPrrooggrraammookk

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

A KKeerreekkííttõõ  ööllbbeellii  jjááttéékkookk,,  mmoonnddóókkáákk
címû könyv Kállai Nagy Krisztina rajzaival, a Naphegy Kiadó gondozásában jelent meg. 

Népi ölbeli játékokat és hangutánzó mondókákat tartalmaz. 
VVáállooggaattttaa  ééss  aa  jjááttéékklleeíírráásstt  kkéésszzíítteettttee::  Jakabosné Kovács Judit drámapedagógus, 
aki a kapcsolódó honlapra selyemillusztrációkat is készített a hanganyag mellé. 

A negyven selyemkép és a  selyemre írt mondókaszöveg tárlata várja 
az óvodás csoportokat az I. kerületi Budavári Mûvelõdési Házban.

A kiállítás látogatására való készülésként és akár a helyszínen való játékhoz óvodai 
játékterveket töltöttek fel a honlap ölbeli játékok részébe: www.kerekito.hu  

AA  kkiiáállllííttááss  22001100..  áápprriilliiss  3300--iigg  llááttooggaatthhaattóó..    

A csoportok elõzetes bejelentkezését az info@kerekito.hu címen várják. 
A helyszínen a kötet kedvezményesen megvásárolható.
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