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Pályázat társasházak felújítására
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az elmúlt évek
gyakorlatához hasonlóan, 2007. évre pályázatot ír ki a társashá-
zas lakóépületek felújításának pénzügyi támogatására. 

22 Vizitdíj, ahogy a betegek látják
Február 15-én vezették be a vizitdíjat az egészségügyi intézmé-
nyekben. Munkatársunk annak járt utána, hogyan oldották meg
mindezt a háziorvosi rendelõben, a Maros utcai szakrendelõben és
a Szent János Kórházban. 

5 Kiállítások a Várfok utcában
Négy, Várfok utcai kiállítóhelyen egyszerre nyílt meg egy-egy tárlat:
a Várfok Teremben feLugossy László, az XO Galériában El Kazovsz-
kij, az OCTOGONart Galériában Nagy Gábor György, a Színhely
Galériában pedig Szabó Judit és Vedres Ági mutatta be munkáit.
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Stabil gazdálkodással számol a Budavári Önkormányzat

Elfogadták a költségvetést

A március elsejei ülésen a képviselõk elsõként a
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról szóló rendelet korrekciójáról dön-
töttek (16 igen, 2 nem, 3 tartózkodás), melyre a
Közigazgatási Hivatal észrevételei miatt került
sor. Bekerült a rendeletbe, hogy a bérleti jogvi-
szonyt az ingatlankezelõ csak a tulajdonosi jogkör
gyakorlójának elõzetes hozzájárulásával mond-
hatja fel (eddig is ez volt a gyakorlat, hiszen min-

den korábbi felmondás így történt), míg bérbe-
adás feltételeinek meghatározásánál a jövedelmi-
vagyoni viszonyok mellett töröltek minden
egyéb, diszkriminatívnak ítélt kritériumot. Cél-
szerûségi szempontokat figyelembe véve ezentúl
a bérlõ élettársával, illetve nagykorú unokájával
akkor köthetõ bérlõtársi szerzõdés, ha nem ren-
delkezik másik beköltözhetõ lakás tulajdonjogá-
val vagy haszonélvezeti jogával. 

A rendeletben szabályozták az önkormányza-
ti tulajdonú lakások bérleti díjának mértékét is:
eszerint 2007. július 1-jétõl 10%-kal emelked-
nek a lakbérek. (Utoljára 2005. januárjában ke-
rült sor bérleti díj emelésre.)

Technikai jellegû döntéseket hozott a testület,
amikor módosította az önkormányzat 2006. évi
költségvetésérõl szóló rendeletét (17 igen, 1
nem, 5 tartózkodás), illetve a tájékoztató mérle-
gek tartalmának szabályozását (18 igen, 4 tartóz-
kodás). 

E formalitások után viszont egy komoly vita-
kérdés, az év legfontosabb pénzügyi témája ke-
rült napirendre: az önkormányzat idei költségve-
tési rendeletének tervezete.           (Folytatás a 2. oldalon)

Szoboravatás 
Mansfeld Péter 
emlékére
Halálának 48-ik évfordulóján szobrot állít
Mansfeld Péter emlékére az I. kerület Buda-
vári Önkormányzat. Melocco Miklós szobrász-
mûvész kompozíciója a fiatal fiú alakjával állít
emléket az 1956-os forradalom áldozatainak.
Az édesvízi mészkõbõl készült alkotást a Szabó
Ilonka utcai támfalon március 21-én 16 órakor
avatja fel dr. Nagy Gábor Tamás polgármester.
A szobor leleplezést rövid áhítat követi a Szent
Mihály kápolnában. 

Az eseményre mindenkit szeretettel várunk.
Budavári Önkormányzat

A Budai Gyermekkorház súlyponti kórházzá minõsítését kezdeményezte a Budavári Önkormányzat. Képeink a kórház tavaly nyáron átadott epilepsziás részlegén készültek

Meghívó
Ünnepeljünk együtt!

A budai kerületek közös ünnepséget 
tartanak az 1848-as forradalom 

és szabadságharc tiszteletére 
március 15-én 18 órakor a Dísz téren.
A ünnepi est szónoka: Martonyi János.

Közremûködik a Gázsa Együttes, 
Raksányi Gellért színmûvész 

és Szvorák Katalin népdalénekes.
Mindenkit szeretettel várunk 

a hagyományos, fáklyás megemlékezésre.
dr. Nagy Gábor Tamás

az I. kerület, Budavári Önkormányzat polgármestere,
Pokorni Zoltán

a XII. kerület, Hegyvidék Önkormányzat polgármestere, 
Bús Balázs

a III. kerület, Óbuda-Békásmegyer polgármestere,
Láng Zsolt 

a II. kerület polgármestere, 
Szabolcs Attila 

a XXII. kerület, Budafok-Tétény polgármestere  

Ahogyan az a Várnegyed elõzõ számá-
ban olvasható volt, még tavaly decem-
berben a Bérc utca 4/A. szám alatti
építkezésen különleges kristálybarlan-
got fedeztek fel. A Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatósága azonnal leállíttatta a
munkát és megkezdõdött a barlang fel-
tárása. Ennek végeztével a barlangot le-
zárták, egyúttal kötelezték az építtetõt,
hogy biztosítsa a barlang megközelíthe-
tõségét. A kötelmek rögzítése után
folytatódhatott a sokak által szabályta-
lannak és környezetrombolónak bé-
lyegzett építkezés.

A barlang feltárásában részt vevõ
Adamkó Péter a Magyar Barlangi
Mentõszolgálat riasztásvezetõje a sajtó-
tájékoztatón elmondta, elsõ lépésben
60 méter hosszan és 18 méter szélesen
tárták fel az ásványi képzõdményekkel
gazdagon díszített barlangot. Mivel a
barlang nem a tervezett épület alatt fut,

egyelõre befejezték a további munkát,
a bejáratot páncélajtóval zárták le. Az
építkezés befejezését követõen egy alag-
út létesítésével az utca felõl új bejáratot
nyitnak, azonban egyelõre nem terve-

zik a barlang látogathatóvá tételét. A
barlangkutató hangsúlyozta: bár egy
10-15 méter mélyen elhelyezkedõ bar-
langot nem lehet mûszerekkel kimu-
tatni, ahol egy barlang elõfordul, ott
nagy valószínûséggel több is lehet. 

Mint a polgármester bevezetõjében
elhangzott, a Bérc utcai telek tulajdo-
nosa az építkezés engedélyezési eljárá-
sának megkezdése elõtt elfogultságot

jelentett be a kerület ellen, ezért a
Közigazgatási Hivatal a VII. kerület-
hez utalta az ügyet. Felettébb furcsa
a döntés, ha figyelembe vesszük,
hogy a pesti kerület építési szakem-
bereinek nincsen kellõ tapasztalata
a gellért-hegyihez hasonló talajvi-
szonyok melletti építkezések enge-
délyezésében – mutatott rá dr. Nagy
Gábor Tamás. Ráadásul az I. kerü-
let építési szabályzata külön kitér a
barlangok, és más föld alatti termé-
szetes képzõdmények védelmére,
ezzel is elejét véve a mostanihoz ha-
sonló helyzetek kialakulásának.
Többek között egy méternél mé-
lyebb földmunka megkezdését részle-
tes talajmechanikai szakvélemény el-
készítéséhez köti, aminek ki kell térnie
a lehetséges barlangok vizsgálatára is.
Nem tudni – emlékeztetett a polgár-
mester – hogy ilyen vizsgálatokat elõírt-
e a VII. kerület, mivel a Budavári Ön-
kormányzatot kizárták az engedélyezé-
si eljárásból, így a kerület érdemben
nem szólhatott bele az ügymenetbe. 

Annyi bizonyos, hogy az elsõ kerüle-

ti elõírások betartása esetén még idejé-
ben fény derült volna a barlang létezé-
sére. 

Sajnos nagyon alacsony volt az
együttmûködési készség a hivatalos
szervek részérõl, ezért fordulhatott elõ,
hogy a kerületi önkormányzat nem is-
merhette meg a konkrét terveket, illet-
ve a részletes építési engedély szövegét
sem, csupán a végleges határozatot
kapta meg.                         (Folytatás a 3. oldalon)

Március 1-jén tartották soros ülésüket a kerületi képviselõk, melyen hosszas vitát követõen elfogadták a
Budavári Önkormányzat 2007. évi költségvetését. Egyebek mellett döntöttek a Polgármesteri Hivatal új
jegyzõjének személyérõl és felterjesztést fogalmaztak meg a fõváros és az egészségügyi miniszter felé annak
érdekében, hogy a jelenlegi funkcióit megõrizve mûködhessen tovább a kerületi gyerekeket is ellátó, ám a
bezárás veszélye által fenyegetett Budai Gyermekkórház és a Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet.

A Gellért-hegyen feltárt kristálybarlang sorsáról, a Bérc utcai építkezés engedélye-
zésének furcsaságairól, valamint a természeti környezet védelme érdekében létre-
hozandó operatív bizottság létjogosultságáról tartott sajtótájékoztatót dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester március 2-án a Polgármesteri Hivatalban. 

Kizárták az I. kerületet a Bérc utcai építkezés engedélyezési eljárásából

Operatív bizottságot állítana fel a polgármester



(Folytatás az 1. oldalról)
Dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazga-

tó beszámolójából megtudhattuk: reális ala-
pokon nyugvó költségvetést készítettek, mely
egyensúlyt kíván teremteni a bevételek és a ki-
adások között. Valamennyi áthúzódó feladat-
nak megvan a fedezete, így ezek is megvalósul-
hatnak idén. 

Kovács György (Fidesz-KDNP), a Pénzügyi
Bizottság elnöke elmondta: a szûkülõ külsõ
források miatt fontos a tartalékképzés, illetve
a mûködési kiadások csökkentése. Az oktatá-
si normatívák átalakulása miatt az iskolák fi-
nanszírozására kevesebb állami támogatás jut,
így a következõ tanévtõl 21 fõvel lenne szüksé-
ges csökkenteni a pedagóguslétszámot. Fej-
lesztésekre, felújításra idén is jelentõs, 20%
feletti arányban fordít pénzösszegeket az ön-
kormányzat. A Pénzügyi Bizottság elnöke ja-
vasolta, hogy 9 millió forinttal csökkentsék a
Budavári Mûvelõdési Ház költségvetését, s
ugyanennyivel növeljék a Polgármesteri Hiva-
tal büdzséjét, a Várnegyed Galéria leendõ ve-
zetõje ugyanis a hivatal alkalmazottjaként dol-
gozhatna a jövõben. Ennek elõnye, hogy az új
vezetõ egy személyben el tudná látni a város-
háza kulturális programjainak szervezését, il-
letve a galéria irányítását. (Ez utóbbi javaslatot
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester beemel-
te a költségvetés tervezetébe.)  

Gecse Gábor (SZDSZ) hangsúlyozta: nagy-
ra értékeli a stabil gazdálkodást, több kérdés-
ben azonban évek óta nincs elõrelépés. Úgy
vélte: kevés bevételhez jut az önkormányzat a
Halászbástya hasznosításából, illetve a parko-
lási díjakból – ez utóbbiak növelése érdeké-
ben új szerzõdést kellene kötni a Centrum
Kft.-vel, vagy új üzemeltetõt kellene keresni.
A kiadási oldalon viszont soknak találta a jár-
datakarító gépek mûködtetésére fordítandó
összegeket, szerinte nem látható ennek ered-
ménye.  Mindemellett kevesellte a fejlesztési
kiadásokat, amely, mint fogalmazott, nem
sok a kerület lehetõségeihez és igényeihez ké-
pest – különösen úgy, hogy a tervezett fejlesz-
tések egy része, ahogy az elmúlt évek gyakorla-
ta mutatja, meg sem valósul. A SZDSZ frakci-
óból Kibédi Tamás amiatt szólalt fel, mert
idén nincs elkülönítve pénz az intézmények
akadálymentesítésére – e program második
ütemét szerinte mihamarabb el kellene kez-
deni.

Lovász László (MSZP) úgy gondolja: a Ház-
gondnoksági Kft. mûködését át kellene világí-
tani, a bevételei ugyanis igen alacsonyak a
költségeihez képest. Lovász Gabriella (MSZP)
az idegenforgalmi adóból származó bevétele-
ket véli alultervezettnek, mert a forrásmegosz-
tás során ebbõl idén több folyhat be. 

Vecsey András (Fidesz-KDNP) hangsúlyoz-
ta: örömteli, hogy 24 millió forintot betervez-
tek a kerületi térfigyelõ rendszer fejlesztésé-
hez, ám a lefedett területek nagyobb arányú
bõvítéséhez még több pénz szükségeltetne. A
tabáni képviselõ javasolta: a Budavári Önkor-
mányzat vegye át a fõvárosi fenntartású játszó-
tereket a kerületben, ezek ugyanis jelenleg
nincsenek tisztességesen karban tartva. 

Dr. Lukácsné Gulai Anna a képviselõi ész-
revételekre reagálva kifejtette: összesen több
mint másfél milliárd forintot fordítanak fej-
lesztésekre és felújításokra, melyek mintegy
20%-os arányt képviselnek a kiadási oldalon.
Ez egyáltalán nem kevés, különösen, ha figye-
lembe vesszük, hogy sok önkormányzatnak
egyáltalán nincs lehetõsége fejleszteni. Ami
az intézmények akadálymentesítési program-
ját illeti: ennek elsõ üteme lezárult, amivel
eleget tettek a törvényi kötelezettségeknek. A
második ütem megvalósítása már jóval na-
gyobb feladat – például a liftek utólagos be-
építése óriási összegeket igényel, ezért az ilyen
fejlesztések csak egy-egy nagyfelújítás esetén
kerülhetnek szóba.

A Házgondnoksági Kft. mûködését érintõ-
en elhangzott: napirenden van a cég, illetve a
Gamesz összevonásának terve, amellyel hosz-

szú távon komoly megtakarításokat érhet el
az önkormányzat. A pénzügyi igazgató az ide-
genforgalmi adóból befolyó összegek kapcsán
elmondta: bár fõvárosi szinten nõtt a meg-
osztható források összege, az új törvényi szabá-
lyozás következtében 5%-kal csökkent a kerü-
let részesedési aránya, így a megosztott forrá-
sokból való részesedésünk a tavalyi évi szint-
nek felel meg.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a
költségvetés tervezetét kommentálva minde-
nekelõtt arra tért ki, hogy az önkormányzat
kötelezõ feladataihoz adott állami normatí-
vák folyamatosan csökkennek, nem csak reál-
értéken, hanem nominálisan is; emiatt, a
megtakarítások érdekében elengedhetetlen,
hogy racionalizálják az intézményeik mûkö-
dését. Bár a Polgármesteri Hivatal munkatár-
sai egyre több többletfeladatot látnak el, a lét-
számot itt sem növelik. A korlátozott források
miatt egyes fejlesztések esetében vállalkozói
tõke bevonását tervezik – mint például a
Halászbástya északi szakaszának helyreállítá-
sánál. Remélhetõleg az európai uniós alapok
hamarosan megnyílnak az önkormányzatok
elõtt, így a kerület is pályázhat majd különbö-
zõ fejlesztésekre. Annak érdekében, hogy a le-
endõ pályázatokon az önkormányzat elõ tud-
ja teremtetni a szükséges önrészt, már most
tartalmaz a költségvetés erre a célra egy 100
millió forintos keretet.

A polgármester a parkolási bevételeket ke-
veslõ észrevételek kapcsán elmondta: a
Centrum Kft.-vel kötött szerzõdés 2009-ben
jár le. Az lenne a kívánatos, ha a jövõben vég-
re megvalósulhatna egy egységes fõvárosi par-
kolási rendszer – ehhez azonban szükséges a
fõváros és a kerületek együttmûködése. A vá-
ri korlátozott behajtási övezet szigorúbb kont-
rollja érdekében az önkormányzat már elõte-
remtette a fedezetét egy rendszámfelismerõ
rendszenek – ennek kiépítése azonban nem a
parkolási bevételek növelését szolgálja, ha-
nem az engedély nélküli behajtások kiszûré-
sét. Dr. Nagy Gábor Tamás a fõvárosi játszó-
terek átvételére irányuló kezdeményezésre azt
a választ adta, hogy ezt a feladatot csak akkor
tudják átvállalni, ha a fenntartásra szánt pén-
zeket is megkapják hozzá.

A polgármester által elõterjesztett költség-
vetési rendelettervezetet a képviselõk hosszas
vitát követõen 15 igennel, 5 nem szavazat és 3
tartózkodás mellett elfogadták. Ezt követõen
a képviselõ-testület 2007. évi munkaterve
már szinte azonnal zöld utat kapott – erre 13
igen, 2 nem, 2 tartózkodás arányban adták
„áldásukat” a képviselõk.

Új jegyzõ a hivatalban

A Polgármesteri Hivatal megüresedett jegy-
zõi posztjára kiírt pályázat jelentkezõi közül
dr. Deák Ferencet terjesztette elõ a polgár-
mester a testület elé, így az õ kinevezésérõl
dönthettek a képviselõk. Ellenzéki képvise-
lõk nehezményezték, hogy a képviselõ-testü-
let nem több jelölt közül választhat, illetve
hogy a kiválasztott pályázónak nincs komo-

lyabb vezetõi tapasztalata. Ez utóbbi észrevé-
telre dr. Deák Ferenc a meghallgatásán úgy
reagált, hogy közigazgatási gyakorlata van az
Alkotmánybíróságon folytatott munkája ré-
vén, s bár vezetõi tapasztalata csakugyan
nincs, az ehhez szükséges képességeket sike-
rült elsajátítania oktatói tevékenysége során.
Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester az el-
lenzéki kritikák nyomán kifejtette: a jegyzõi
pályázatok anyagait korábban volt módjuk
megtekinteni a képviselõknek. Az az eljárás,
hogy egy jelöltrõl dönt a testület, megfelel az
önkormányzat korábbi gyakorlatának.
Egyébként a jegyzõi pályázaton indult, s a leg-
jobb négy közé került jelölt közül dr. Deák
Ferencet egy szakmai tanácsadó cég javasolta
kiválasztásra, ugyanis õ volt az, aki egy egész
napos próbát követõen a leginkább ráter-
mettnek bizonyult a feladatra. 

A képviselõk többsége megnyugtatónak
érezte a kiválasztási procedúra eredményét –
16 igennel, 7 nem ellenében dr. Deák Feren-
cet nevezték ki jegyzõnek.

Legyen súlyponti 
a Budai Gyermekkórház!
A képviselõk vita nélkül határoztak a társa-
dalmi szervezetek támogatására létrehozan-
dó munkacsoportok felállításáról (20 igen, 1
nem, 2 tartózkodás), s ellenszavazat nélkül
fogadták el a tavalyi társasházi támogatások-
ról szóló beszámolót, illetve az idei felújítási
pályázat kiírására vonatkozó javaslatot (23
igen). 

A testület nagy többséggel támogatta (18
igen szavazattal, 5 szabaddemokrata-szocialis-
ta tartózkodás mellett), hogy éljen az önkor-
mányzat felterjesztési jogával a fõváros, illetve
az egészségügyért felelõs miniszter felé és kez-
deményezze, hogy a fõvárosi kezelésû Budai
Gyermekkórház kerüljön a súlyponti minõsí-
tésû kórházak közé, illetve a Svábhegyi Álla-
mi Gyermekgyógyintézet legyen országos fel-
adatkörû speciális ellátó intézmény – e beso-
rolások hiányában ugyanis az állam nem fi-
nanszírozza tovább jelenlegi feladataikat, így
az ellehetetlenülés és végeredményképp a
megszûnés veszélye fenyegeti õket. A Budai
Gyermekkórház jelenleg a budai oldal egyet-
len gyermekkórházaként végzi az I., II., III.,
XI., XII., XXII. kerületben és az agglomeráci-
óban élõ, 18 év alattiak járó- és fekvõbeteg el-
látását, illetve bizonyos betegségek kapcsán
országos lefedettséggel mûködik. A Svábhe-
gyi Állami Gyermekgyógyintézet az ország
egész területérõl fogadja a járó- és fekvõbeteg
szakellátások keretében a 0-17 év közötti gyer-
mekeket kardiológiai, pulmonológiai, fejlõ-
dés-neurológiai, illetve allergológiai problé-
mákkal.

Négyszáz forint a belépõ 
a Halászbástyára
A képviselõk egy kompromisszum eredmé-
nyeképp 400 forintban határozták meg azt az
összeget, melyet a Halászbástya kilátóteraszá-
ra való belépésért – lényegében a mûemlék
épületegyüttes fenntartásához és felújításá-
hoz való hozzájárulásként – kell fizetnie a lá-
togatóknak. Kibédi Tamás (SZDSZ) javasol-
ta, hogy a turisták nagyjából 2 eurónak meg-
felelõ összeget, azaz 500 forintot fizessenek,
míg az I. kerületi lakosok kapjanak ingyenes
belépési lehetõséget, a testület azonban
amellett foglalt állást, hogy az eredeti elõter-
jesztésben szereplõ árhoz képest magasabb,
de ötszáz forintnál alacsonyabb díjat határoz-
zanak meg – így végül Vecsey András (Fidesz-
KDNP) négyszáz forintos javaslata mellett
tették le a képviselõk voksukat. A kerületi la-
kók ingyenességének biztosítását nem tudta
elfogadni a testület, lakóhely szerinti alapon
ugyanis nem tehet különbséget az önkor-
mányzat a látogatók között.  

K. D. 
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Ünnepi zászlók

A korábbi évek sikeres kezdeményezését folytatva,
a Budavári Önkormányzat idén is szeretné elõsegí-
teni, hogy nemzetiszínû zászlók kitûzésével a kerü-
let polgárai méltóképpen emlékezhessenek az
1848-49-es forradalom és szabadságharc hõseire.

Az önkormányzat úgy támogatja az utcák ünne-
pi díszbe öltözését, hogy a zászlók árának felét kifi-
zeti a lakók helyett, illetve a régi zászlókat lecseréli
térítésmentesen újakra. 

A 90x100 cm méretû nemzetiszínû zászlókat
darabonként 1500 forintos áron a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálati irodáin (Kapisztrán tér 1.
földszint és Attila út 12.) vásárolhatják meg március
12-tõl a lakók, illetve a lakóközösségek képviselõi. 

Budavári Önkormányzat 

Ünnepi zászlók

Pályázat társasházak felújítására
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aazz  eellmmúúlltt  éévveekk
ggyyaakkoorrllaattááhhoozz  hhaassoonnllóóaann,,  22000077..  éévvrree  ppáállyyáázzaattoott  íírr  kkii  aa  ttáárrssaass--
hháázzaass  llaakkóóééppüülleetteekk  ffeellúújjííttáássáánnaakk  ppéénnzzüüggyyii  ttáámmooggaattáássáárraa..  AA  ppáá--
llyyáázzaatt  ccéélljjaa,,  hhooggyy  aa  ttáárrssaasshháázz  ttuullaajjddoonnoossii  kköözzöössssééggeekk  aa  kkiiíírrááss  ffeell--
ttéétteelleeiinneekk  tteelljjeessííttééssee  eesseettéénn  aazz  ééppüülleetteekk  ffeellúújjííttáássááhhoozz  vviisssszzaa
nneemm  ttéérríítteennddõõ  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ttáámmooggaattáássbbaann  rréésszzeessüüllhheesssseenneekk..

A jelentkezés feltételei
11.. A jelen kiírás szerinti pályázat benyújtása. A pályázatot legké-

sõbb 2007. április 20-án 12 óráig kell eljuttatni a Budavári Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájába (I.
Kapisztrán tér 1. vagy I. Attila út 12.). A jelentkezési adatlap itt sze-
rezhetõ be.

22..  Pályázni csak eddig el nem végzett munkára lehet.
33.. Azok a társasházak, melyek megfelelnek a Fõvárosi pályázat

feltételeinek (6 lakásosnál nagyobbak és korábban önkormányzati
tulajdonban voltak) a Fõvároshoz is nyújtsanak be pályázatot - ami-
nek feltétele a kerületi támogatás -, ezáltal lehetõségük nyílik to-
vábbi támogatás elnyerésére. Ebben az esetben a kerületi elõminõ-
sítéshez a kiválasztott részletezett árajánlatot is csatolni kell.
A pályázathoz csatolni kell

11.. Közgyûlési jegyzõkönyvet a társasház azon döntésérõl,
amelyben a felújítási munkát és a hozzá biztosított pénzügyi forrást
megszavazta.

22.. Banki fedezetigazolást a társasház nevére szóló és a felújítás
céljára elkülönített összegrõl.

33.. Mûszaki leírást a tervezett munkáról (jelenlegi állapot, meg-
valósítandó cél, mûszaki megoldás, stb.)

44.. Homlokzatfelújítás esetén mellékelni kell kettõ db. fényképet
a homlokzatról, az épület alaprajzát és homlokzatrajzát, illetve ezek
hiányában közölni kell a homlokzat szélességét és magasságát.

55.. Egyéb felújításoknál - elsõsorban az épületszerkezeti mun-
káknál pl. függõfolyosó, födém - az elbírálást elõsegítõ rendelke-
zésre álló rajzos, írásos anyagok (pl.: statikai számítás, alaprajz,
szakértõi vélemények, vázlatok, stb.)

66.. Kivitelezõi árajánlatot a tervezett felújításról. A felújítási
munka várható költsége magában foglalhatja a kivitelezõi költsé-
gen kívül, a mûszaki ellenõr díját, a statikai szakvéleményt, ké-
ménynél a FÕKÉTÜSZ, felvonónál az ÉMI-TÜV szakvélemény és
átvétel díját is.

77.. Azoknál a társasházaknál, ahol a közös képviselõ nem a tulaj-
donostársak közül kerül ki, a beadott pályázat jelentkezési lapját
két tulajdonosnak (Intézõ Bizottság, Számvizsgáló Bizottság) is alá
kell írnia.
Az elbírálás szempontjai

11.. Az Önkormányzat elsõsorban azokat a jelentõs felújítási mun-
kákat kívánja támogatni, melyek a városkép javítását szolgálják
(homlokzat, tetõ) és az életveszély elhárítását épületszerkezeti ele-
mek megerõsítésével (alap, függõfolyosó, támfal), valamint a rend-
kívüli események kárenyhítését (kémény) segítik elõ. A városszer-
kezeti vagy városképi szempontból fontosnak minõsülõ felújítások
kiemelt támogatásban is részesíthetõk.

Hasonlóképpen kivánja támogatni az Önkormányzat az épület-
gépészeti hálózatok (víz, csatorna, elektromos áram, gáz, fûtés) fel-
újítását.

Közös tulajdonú épületszerkezeti elem és épületgépészeti háló-
zat felújítása esetén az indokoltságot igazoló szakvélemény is szük-
séges.

22.. Fokozott zaj- és porterhelésû útvonalak mentén levõ társas-
házak összes homlokzati nyílászárójának cseréje esetén is elnyer-
hetõ támogatás.

33.. A támogatás mértéke összhangban van a mûszaki állapottal, a
városképi szempontokkal, valamint a keretgazdálkodás követel-
ményeivel.

44.. A pályázat további indokolás nélkül elutasítható:
- ha az a jelentkezés feltételeinek nem felel meg vagy
- ha a társasháznak tartozása van az Önkormányzat felé
- ha a társasház az Önkormányzat engedélye nélkül reklámhálót

helyez ki.
55.. Karbantartás illetve beruházás jellegû munka nem támogat-

ható.
66.. Az antigraffiti bevonatot készítõ pályázók külön támogatás-

ban részesíthetõk.
A pályázat elbírálása 2007. június 8-ig megtörténik, kivéve ha a

Fõvárosi pályázat beadási határideje ennél nem esik késõbbi idõ-
pontra. A döntésrõl minden pályázó írásbeli értesítést kap.
Az adható támogatás összege és kifizetésének módja

11.. A vissza nem térítendõ felújítási támogatás összegére az ösz-
szes körülmény mérlegelése alapján az Elbíráló Munkacsoport tesz
javaslatot és azt a Képviselõ-testület hagyja jóvá. A támogatás ösz-
szege nem lehet több a társasház által a felújítási számlán igazolt
saját forrás összegénél, de a felújítás összköltségének 40 %-t nem
haladhatja meg.

22.. A megitélt önkormányzati felújítási támogatás a társasház
egészét (valamennyi albetétet) megilleti. Önkormányzati tulajdoni
hányad után többlet hozzájárulás, kizárólag akkor fizethetõ, ha a
tulajdonosok közgyûlési határozattal rendkívüli befizetésrõl dön-
töttek.

33.. A felújítási munkát a jelentkezési adatlap mellékletében, vala-
mint a pályázat elbírálásáról szóló értesítõ levélben leírtak szerint
kell lebonyolítani. Amennyiben a társasház nem a lebonyolítási rend
szerint teljesíti a felújítást, abban az esetben nem illeti meg az oda-
itélt támogatás. Az elvégzett munkát legkésõbb 2007. december
20-ig el kell számolni.

Ha a kivitelezési költség meghaladja az elõirányzatot, akkor a
többletköltség a pályázót terheli. Ha a kivitelezési költség kevesebb,
mint az elõirányzat, akkor az önkormányzati támogatás arányosan
csökken.

A támogatás kifizetését a felújítás befejezése után valamennyi
szükséges irat (a társasház által megbízott mûszaki ellenõr és az
önkormányzati megbízott által kollaudált/aláírt végszámla a rész-
letezéssel együtt, átadás-átvételi jegyzõkönyv, felmérési napló
másolata, építési napló másolata) benyújtásával lehet kérni.

A Budavári Önkormányzat a támogatást a munka befejezését
igazoló kollaudálás illetve a számla benyújtását követõ 15 banki na-
pon belül átutalja a társasház számlájára.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Pályázat
A képviselõ-testületi ülésen történt

Elfogadták a költségvetést

A 125. tanévét ünneplõ nyolcosztályos Szilágyi Erzsébet Gimná-
zium következõ jubileumi rendezvénye a 2007. március 30-án, pén-
teken, 18 órakor kezdõdõ komolyzenei koncert lesz, melyre nagy sze-
retettel várunk minden zeneszeretõ érdeklõdõt. A fellépõk vala-
mennyien az iskola jelenlegi muzsikusai vagy zenei pályára lépett
egykori diákjai. A koncert különlegessége, hogy hallható lesz Kodály
Zoltán Pünkösdölõ címû kórusmûve is, amelyet a mester kifejezet-
ten a Szilágyi leánykara számára komponált. Helyszín a Magyar
Telekom székház díszterme (I. kerület, Krisztina körút 55.).

Program: Beethoven: Apassionata – Löwenberg Dániel, zongora.
Telemann: a-moll fantázia – Hargitai Eszter, fuvola. Allaga Géza:
Cimbalomverseny – Gódor Erzsébet, cimbalom. Kodály Zoltán: Es-
te a székelyeknél – Gódor Erzsébet, hárfa. Bartók: Négy Mik-
rokozmosz-átirat – Pál Borbála, cselló. Roland Dyens: Tango en skai
– Darázs Ádám, gitár. Liszt Ferenc: VI. magyar rapszódia – Falvai Ka-
talin, zongora. Kodály Zoltán: Pünkösdölõ – jelenlegi és egykori kó-
rustagok

Jegyek a helyszínen válthatók 1.000 forintért.

Jubileumi koncert a Szilágyiban 



s Ön, aki egész eddigi pályája során az újságírók
szabad értelmiségi létformájában alkotott, hogyan
tud majd alkalmazkodni a hivatali kötöttségekhez?

A kérdés természetesen bennem is felmerült.
Leendõ területem azonban elsõsorban szerve-
zést, számos egyeztetést és utazást igénylõ munka,
amely nem kötõdik feltétlenül egyetlen hivatali
dolgozószobához. A polgármester úrral megálla-
podva, teendõimet a különbözõ rendezvények-
hez igazítva, kötetlen munkaidõben folytatom.
Ebben az értelemben nem tisztviselõként, ha-
nem dr. Nagy Gábor Tamás egyik szakmai mun-
katársaként veszek részt az I. kerület szellemi éle-
tében. Reprezentatív alkalmakon képviselem a
városrészt, és az „alpolgármesterséget” – ezt a va-
lójában egyáltalán nem szimbolikus tisztséget -,
amíg szellemi és fizikai erõm engedi, a magyar
kultúra és a magyar mûvészet megismertetésének
a szolgálatában nagy örömmel igyekszem ellátni.
s Miért esett Önre a választás?

A felkérés egyik magyarázata, hogy „õsbudai” la-
kos vagyok. Az Alkotás utcában, a Déli vasút kör-
nyékén nõttem fel, a Horváth-kert mellett jártam
a Werbõczy (ma Petõfi) Gimnáziumba, és mint
sokan az itt lakók közül, én is mindenkor Bu-
davár szerelmese voltam. Itt ismerkedtem meg a
Várnegyed történelmével és még magam is lát-

hattam a háború elõtti világot. 1945-ben, amikor
minden rommá lett, majd utána is hosszú évekig
jártuk a Budavári utcákat, és minden egyes újjáé-
pülõ háznak örülni tudtunk. Késõbb a lassan
megnyíló kedves kis vendéglõk hívei is lettünk.
Az Országház pincében zsíros kenyér és egy po-
hárka bor mellett ültünk, beszélgettünk, udva-
roltunk, majd a Fekete Holló, a Fehér Galamb, és
a kihagyhatatlan Ruszwurm cukrászda lett ked-
venc találkozóhelyünk. Egészen más okból pár-
toltam át évek múlva a Korona cukrászdához,
ahol hosszú ideig hangulatos irodalmi-mûvészi
mûsorokat készítettünk Mikes Lilla színésznõvel.
A Korona Pódiumon magam is sokszor szerepel-
hettem a legkiválóbb magyar írók, színészek és ze-
nemûvészek társaságában. Pár évtizede, ugyan-
csak a Vár tövében, az Angelika eszpresszó is kul-
turális mûsoraink színhelye volt. Örülök, hogy ez
a hagyomány napjainkban az önkormányzat tá-
mogatásával a Márai Szalonban folytatódik.
Amire még büszke lehetek, az a többszörös él-
mény, hogy külföldi kollégáinknak is bemutat-
hattuk e látványos és nagy múltú városrész értéke-
it, érdekességeit, reprezentatív mûsorok kereté-
ben. Így 1986-ban, Budavár török uralom alóli
visszafoglalásának háromszázadik évfordulóján a
Magyar Televízió akkori irodalmi vezetõjeként,
az Osztrák Televízióval közös nagyszabású mû-
sort készítettünk. Néhány év múlva, Mitterand
elnök budapesti látogatásakor a Francia Tele-
vízió nézõinek is bemutathattuk Budapest és a
Várnegyed történelmét, szépségeit. Az ostrom
alatt elpusztult királyi palota újjáépítését is végig-
kísérhettem, amelyben Európa egyik legnagyobb
kulturális együttese jött létre, az Országos
Széchenyi Könyvtár, a Nemzeti Galéria, és a
Budapesti Történeti Múzeum talált ott új ott-
honra. Ezekbõl az évekbõl egy megható, nagyon
jelentõs emléket is õrzök: a Várpalota helyreállí-
tott gótikus termében kiváló régészünkkel,
Zolnay Lászlóval ülünk, téli idõben, kucsmában,
és rendkívül izgalommal hallgathattam, ahogy a

híres budavári gótikus szoboregyüttes felfedezé-
sérõl mesél. Részem lehetett az elmúlt években a
kialakuló testvérvárosi kapcsolatok kezdeménye-
zésében, jelen voltam a regensburgi együttmûkö-
dési szerzõdés aláírásánál, és nagyon örülök, hogy
az önkormányzat erõfeszítései és partnereink ér-
deklõdése nyomán a testvérvárosok száma azóta
tízre nõtt. A polgármester úr arra kért, hogy e
kapcsolatok tartalommal való megtöltésével, kö-
zös programok tervezésével és megvalósításával
segítsem majd az önkormányzat munkáját. 
s A jelenlegi kapcsolatok gyümölcsöztetését követõ-
en, vannak e távlati tervei?

A testvérvárosok között sor került már diákok,
képviselõk, idõsebb polgáraink utaztatására és fel-
adataim közé tartozik, hogy a reális adottságokon
belül igyekezzek további programokat, együttmû-
ködési lehetõségeket kínálni hazai és külföldi ba-
rátainknak. Mielõtt rákérdezne, bevallhatom,
hogy „elõéletem” okán álmaim francia tájak és vá-
rosok felé is kalandoznának, hiszen az ezer éves
magyar-francia történelem és kultúra számos
mozzanata csábíthat arra, hogy tovább éltessük,
fejlesszük ezeket a jelenben és a jövõben is.     R. A.

Felhívás
A Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeuma keres
a Szocialista divat mûhelyei: Ökrös Zsuzsa címû kiállítá-
sához 1956-1989 között készült az OKISZ Laborhoz, a
Ruházati Boltok Vállalatához, Budapest Divatszalonhoz
(Fõvárosi Mértékutáni Szabóságok divatszalonja) a
Magyar Divat Intézethez (Ruhaipari Tervezõ Vállalat,
Ruhaipari Mintatervezõ Vállalat, Divattervezõ Vállalat), il-
letve a Budaprinthez köthetõ ruhadarabokat és kiegészí-
tõket. Kontakt: Simonovics Ildikó tel./fax: 368-79-17,
06/30-210-74-84, simonovics.ildiko@mail.btm.hu.

Meghívó klubnapra
A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSz) legközelebbi
klubnapját március 13-án tartja. Az érdeklõdõket 17 óra-
kor a Várnegyed Galériában várják.

Elõadás a Lánchíd körben
A Lánchid kör március 26-án, hétfõn délután 17.00 óra-
kor tartja szokásos havi összejövetelét a Magyar Mû-
velõdési Intézet (I. Corvin tér 8.) földszinti termében.
Elõadó: Popovics Béla fõiskolai tanár, Munkács. Téma:

Fejezetek Kárpátalja mûvelõdés-történetébõl. Minden
érdeklõdõt szeretettel várunk. A belépés díjtalan!

Tájékoztató a szûrõvizsgálatokról
Március 13-án, kedden 14 órakor a Szûrõvizsgálatok
rendszeres igénybevételének szükségessége  és lehetõ-
ségei címmel dr. Hack Zsuzsa tart elõadást az Idõsek
Klubjában (Roham u. 7.).  Szervezõ:  az I. kerületi szak-
szervezet területi és nyugdíjas alapszervezete. 

Emelkedett a nyugdíjminimum 
2007. január 1-tõl 2007. február 14-ig 26.830 forint

volt a nyugdíjminimum, mely 2007. február 15-tõl
27.130 forintra emelkedett.

Illés Lajos emlékkoncert
A XII. kerületi Mûvelõdési Központban (MOM) március
18-án, vasárnap este hatkor a közelmúltban elhunyt Illés
Lajos hatvanötödik születésnapján jótékonysági emlék-
estet rendez Tolcsavy Béla és a László Gyula Történelmi
és Kulturális Egyesület. Elhangzik Illés Lajos Magyar Ének
– Cantus Hungaricus – címû mûve. Elõadják: Szvorák

Katalin, Homonyik Sándor, Tolcsvay Béla, Varga Miklós,
valamint a Cantus kórus. Közremûködik: Petrás Mária,
Szeidl Mariann, Kobzos Kiss Tamás és Nemcsák Károly.

Posztumusz kitüntetés Táncsicsnak
Táncsics Mihály író életmûvéért a magyar kultúra fejlesz-
tése érdekében kifejtett tevékenységéért a magyar kul-
túra napján posztumusz megkapta a Magyar Kultúra
Lovagja kitüntetõ címet. Az adományozó a Falvak Kul-
túrájáért Alapítvány, a gálamûsor a Stefánia Palotában
zajlott le, ahol 12 ország képviseltette magát. A kitünte-
tést a Táncsics család egyik leszármazottja: Stancsics
Erzsébet vette át.

Civil szervezet alakul
A Budavári ,,Kézfogás” Testvárvárosi civil szervezet
alakuló ülését tartja 2007. márc. 21-én 17 órai kezdet-
tel a Várnegyed Galéria (Batthyány utca 67.) helyiségé-
ben. Várjuk szeretettel mindazon érdeklõdõt, barátot,
ismerõst és tettrekész budai lakost, aki egyesületünk
tevõleges tagja kíván lenni, tisztelje meg a közgyûlést
jelenlétével.    

(Folytatás az 1. oldalról)
Pedig – mutatott rá a polgármester - szükség lett
volna az érdekelt szervek szorosabb kapcsolatára,
hiszen már az építkezés elsõ napjaitól számos la-
kossági panasz érkezett a környezõ utcákat rongá-
ló indokolatlanul nagy tehergépjármû forgalom,
és a jelentõs földkitermelés miatt. Az önkor-
mányzat több alkalommal felszólította az építte-
tõt a károk helyreállítására, majd december 15-
én a jegyzõ levélben kereste meg a Közigazgatási
Hivatalt kérve a szabálytalanságok kivizsgálását.
December 28-án a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósága a barlangot észlelve leállíttatta az
építkezést, amirõl az önkormányzatot hivatalo-
san nem értesítették. Az elõírt munkálatok befe-
jeztével, a törvényben meghatározott kötelmek
mellett a hatóság január 31-ével engedélyezte az
építkezés folytatását, melyrõl újfent nem tájékoz-
tatta a kerületet. 

A barlang további sorsáról szólva dr. Nagy
Gábor Tamás elmondta: mint kiemelten értékes
természeti képzõdmény, a barlang kizárólagos ál-
lami tulajdon, ezért a telek tulajdonosa tûrni kö-
teles szolgalmi jog bejegyzését, és biztosítania kell
a megközelíthetõséget a további feltárás érdeké-
ben. Hogy a kristálybarlang sorsa megnyugtatóan

rendezõdjék, illetve a jövõben hasonló esetek ne
fordulhassanak elõ és az építkezések során bizto-
sítva legyen a természeti értékek védelme dr.
Nagy Gábor Tamás operatív bizottság felállítását
indítványozta. A polgármester a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztériumot, a Közép-Duna-
völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelõ-
séget, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt, a
Magyar Államkincstárat és a VII. kerületet kérte
fel a testületben való részvételre. 

Kérdésekre válaszolva a kerület elsõ embere el-
mondta: a terület korábban is beépíthetõ volt,
azonban a jelenleginél rosszabb feltételekkel. A
könnyítésre azért volt szükség, mert a telek tulaj-
donosai ennek elmaradása esetére perrel fenye-
gették az önkormányzatot.

Mivel a kerület hiába kérte fel a fõvárost a tulaj-
donosok kompenzálására és a beépíthetõség nö-
velését egyetlen hatóság sem ellenezte, megalkot-
ták a területre vonatkozó, a fõvárosi keretszabá-
lyozással összhangban álló új építési szabályozást.
Ez az oka annak, hogy most már változtatási tilal-
mat sem lehet elrendelni. 

A építtetõ cég korábban a Bérc utca 4/B-ben és
a 8.-ban is építkezett, ezek kapcsán a kerület per-
ben áll a vállalkozóval. k. 

Röviden
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Kizárták az I. kerületet  az eljárásból

Tisztelt kerületi polgárok!
Köszönjük eddigi támogatásukat és kérjük, hogy
adójuk 1%-val továbbra is segítsék a Budavári Ön-
kormányzat közhasznú alapítványait! 
Adószámok: Budai Vároltalmazó Közhasznú Közala-
pítvány: 18081871-2-41; Márai Sándor Kulturális
Közhasznú Közalapítvány: 18081682-1-41; Buda-
pest I. kerületi Közbiztonsági Közhasznú Közala-
pítvány: 18079966-1-41; Népjóléti Közhasznú Köz-
alapítvány: 18082308-1-41.

Köszönet az 1%-ért

Budavár alpolgármestere: Sediánszky János
Egyeseket meglepett a hír, mások azonban természetesnek találták, hogy Budavár testvérvárosi kapcso-
latainak ápolásával és fejlesztésével Sediánszky János kulturális újságírót, az ismert rádiós szerkesztõt
bízta meg dr. Nagy Gábor Tamás polgármester. A kerület nemrég kinevezett alpolgármesterével –
Budavár díszpolgárával – hivatali feladatairól beszélgettünk.

Levélfeladás -
csak délelõtt
A szerkesztõségünkbe eljuttatott információk
– egyebek között - Kovács Gergely januárban
keltezett levele kapcsán értesülhettek elõször
olvasóink azokról az intézkedésekrõl, változá-
sokról amelyeket – akkor még tervként – a
Magyar Posta Zrt. február 1-jével kívánt beve-
zetni. Kovács úr aggódva írta le értesüléseit,
amelyek szerint „A Fõ utca 4. szám alatti (Bu-
dapest 11.) posta az eddigi 8-18 óra közötti
nyitva tartás helyett a jövõben 8-12 óra között
fogadja az ügyfeleket. Ennél lényegesebb válto-
zás, hogy megszûnik a postán a készpénzforga-
lom, ami azt jelenti, hogy a postahivatal a jövõ-
ben a fiókbérlõk kiszolgálásán kívül csak elõre
bérmentesített küldemények átvételével fog-
lalkozik, tehát sem bélyeget nem lehet többé
vásárolni, sem csekket feladni. Az egyéni ügy-
felek kiszolgálására ez a posta így teljesen alkal-
matlanná válik, és postafiókot sem lesz értel-
me ott bérelni, ahol csak másnap reggel lehet
átvenni az elõzõ nap érkezett leveleket. A Fõ
utcairól ráadásul azt hallani, hogy be akarják
teljesen zárni, ez csak az elsõ lépés afelé.”

Szerkesztõségünk, olvasónk levelével felke-
reste az illetékest. A Magyar Posta Zrt. nevében
Tomecskó Tamás szóvivõ adott választ, amely-
ben leszögezte, hogy a Fõ utcai postahivatalt
érintõ változások kizárólag a nyitva tartást
érintik: „A nyitva tartás változása azonban
nem jelenti azt, hogy az érintett postákon a jö-
võben nem lehetne csekket vagy levelet felad-
ni. Valamennyi korábban is elérhetõ postai
szolgáltatást igénybe lehet venni február 1-e
után is.”

A hivatalos ígéret ellenére azonban a 11.
posta szolgáltatásait február 1-étõl megszüntet-
ték, és az elmúlt hetekben ezen a postán, reg-
gel 8 és 12 óra között kizárólag a fiókbérlõk-
nek nyújtottak szolgáltatást. 

A véglegesnek tûnõ változások hatására, az
elmúlt hetekben felháborodott levelek, e-mai-
lek és telefonok tucatjai érkeztek szerkesztõsé-
günkbe. Olvasóink többsége úgy vélte, hogy a
Várnegyed tájékoztatta félre a lakosságot.
Sárkics Eszter például udvarias módon tudat-
ta velünk: „Örömünkre, a legutóbbi lapszá-
mukban foglalkoznak a kerületi kis posták
nyitva tartásának megváltoztatásáról. Ezt mi is
itt a Hunyadi János úton nagyon szomorúan
tapasztaltuk. De szomorúságunknak az is oka,
hogy ellentétben avval, amit Önök még lapzár-
takor másképp tudtak, a Fõ utcai kis posta
csak a postafiók bérlettel foglalkozik semmi
mással! Szóval nem lehet sajnos se levelet, se
csekket feladni.” 

Az ügy újabb fejezeteként, a Fõ utca környé-
kén élõk aláírásgyûjtésbe kezdtek, és eddig
mintegy háromszázan csatlakoztak a posta ere-
deti szolgáltatási körének visszaállítása érdeké-
ben.

Lapunk természetesen a kerület polgárai-
nak érdekeit képviseli, ezért ismét felvettük a
kapcsolatot a Magyar Postával. Tomecskó
Tamás szóvivõ több hétig tartó távollétében
Dér Máriától, a Kommunikációs Igazgatóság
szakemberétõl kértünk magyarázatot arra,
hogy a hivatalos ígéret ellenére, miért „csonkí-
tották meg” a 11. posta tevékenységi körét.

Az alábbi levél lapzártánkkal egy idõben –
február 27-én délután – érkezett:

„Tisztelt Olvasók!
Az I. kerületben, a Fõ utca 4. szám alatti

(Budapest 11.) postával kapcsolatos észrevéte-
leiket köszönettel megkaptuk. Sajnos az átál-
lás nem volt zökkenõmentes, amelyért ezúton
elnézésüket kérjük.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a Fõ ut-
cai posta a megszokott szolgáltatásaival hétfõ-
tõl péntekig, naponta 8-12 óráig az Önök ren-
delkezésére áll. 

Türelmüket és megértésüket ezúton is kö-
szönjük. Magyar Posta Zrt.”

A történet tehát happy enddel végzõdött, hi-
szen egy hónapnyi szünet után a 11-es posta-
hivatal – nagy valószínûséggel a lakosság és a
sajtó nyomására – végül visszakapta eredeti
„jogait”. Üröm az örömben, hogy a közelmúlt-
ban megrövidített nyitva tartási idõn nem
változtattak, ezért a munkába járó lakosok
többsége nem tudja igénybe venni a posta
szolgáltatásait. Bizonyára önökben is felme-
rül a kérdés: a minden bizonnyal csökkenõ
ügyfélforgalom hogyan támasztja alá a Ma-
gyar Posta Zrt. azon törekvését, amelyet To-
mecskó Tamás korábban így fogalmazott
meg: „Terveink között szerepel a postahálózat
további korszerûsítése, a jelenleginél is haté-
konyabb mûködési feltételek kialakítása,
hogy az eredményes gazdálkodás hosszú tá-
von is fenntartható legyen.”  r. a.  



Két évszázados, már-már elfelejtett budai, tabáni
farsangi vigadalmat elevenített fel a Budavári
Német Kisebbségi Önkormányzat a Virág Bene-
dek Ház átriumos udvarában.                                        

A meghívott vendégeket a Tabáni Terasz étte-
rem pince borozójában fogadták – egy – egy lélek-
melegítõ snapszos pohárkával – a testület tagjai.
A vendégeket az elnök Major Gyula, azaz
Demizson Leo köszöntötte két oldalán a jobblét-
re szenderült Trinkhoffer Jóni két gyászoló felesé-
gével Fánival, és Nettivel, azaz Kuminné Dikk
Mária és Lantosné Tabáni Gizella képviselõkkel.

A két itthagyott asszony múlt század eleji tipi-
kus budai sváb öltözetben, kezükben gyertyával és
snapszospohárral siratták Jónit, aki az orvosi záró-
meldung szerint agyonitta magát és ,,bekrepált”.

A Fasching – mint a farsang kifejezés eredete –
bajor-osztrák közvetítéssel jutott el a késõ közép-
korban Budára és lett egyre népszerûbb télûzõ és
gondûzõ vidámságaival a németajkú polgárok
körében. Nagy derültséget és tapsot váltott ki a
bejelentés, hogy két mohácsi busó kért a Tabán-
ban politikai menedéket, és csatlakoznának a
gyászoló menethez.

A borozó mellékszobájában volt felravatalozva
Jóni egy asztalon, feje egy szüretelõkádon pihent,
szájában egy kis snapszos üveg, ölében pedig
örök nagy szerelmét, a demizsont szorongatta.
Miután mindenki könnyes szemmel megtekin-

tette az elhunytat, adott jelre elindult a gyászme-
net. Elõl ment  legjobb barátja és szesztestvére
Demizson Leó, majd két markos ifjú legény vál-
lán a „meghótt” Trinkhoffer Jóni, szorosan mö-
götte itthagyott két asszonya Fáni és Netti, õket
követte a két menedékjogot kért busó vendég ere-
deti fekete-fehér faragott álarcban, kolompokkal
és botokkal. Az udvaron körbevonuló végelátha-
tatlan tömeg (mind a negyvenöten) hangos szó-
val, síppal, dobbal, búcsúzott a téltõl, s hirdették,
hogy a mai nap csakis a vigadalomé. Jóni visszake-
rült a ravatalozóba és a helyet foglaló vendégek
készülhettek a halotti torra, azt megalapozva egy-
egy pohár jóféle etyeki-budai borral. A hopp-mes-
tertõl, – akit az örök vidám tabáni Spiessbürge-
rek neveztek ki –, Tóth Lyózsitól (így Ly-vel) elõ-
ször Vecsey András, a Tabán önkormányzati kép-
viselõje kért és kapott szót.

Kedves kis borosflaskót adott át a házigazdá-
nak, majd humoros múlt század eleji sírfelirato-
kat olvasott fel, köztük az alábbit:

„ Itt nyugszom én,
Olvasod te,
Olvasnám én, nyugodnál te…”

Az ízletes vacsorát követõen – csülök pékné
módra – amely a Tabáni Terasz étterem támoga-
tásával került az asztalokra, dr. Urosevics Danilo
a Budavári Szerb Kisebbségi Önkormányzat el-
nöke mondta el gondolatait, kiemelve, s példa-

ként állítva a németajkú, de magyarszívû közös-
ség hagyományápoló szerepét e sokszor lélekte-
len rohanó világban.

Újabb megemelt és kiürült poharak után dr.
Sylvester Ádám építész professzor osztotta meg a
jelenlevõkkel, a helyhez és alkalomhoz illõ szel-
lemtörténeti és építészeti érdekességekhez kap-
csolódó gondolatait.

Természetesen a zene és a nóta sem maradt el,
errõl Kaltenekker Gábor a csepeli Lustige
Musikanten együttes vezetõje gondoskodott
hangulatos tangóharmónika játékával. A jelenle-
võk, mint régi és új barátok nem érzékelve az idõ
múlását, csak a „Szent János áldás”-t megelõzõ
Radeczky-mars pattogó hangjaira kapták fel a fe-
jüket, tudomásul véve, hogy a búcsú következik.

Bár ezt a farsangi népszokást a néhai Fischer
Árpád, Budavár elsõ díszpolgára, a Virág Bene-
dek Baráti Kör alapítója és örökös elnöke, min-
den tabáni titkok tudója 1960 -ban a Várkert ki-
oszkban, 1979-ben a Citadellában megtartotta és
felelevenítette, a folytatás elmaradt. A kor politi-
kai hangulata, az anyagi és egyéb lehetõségek
nem adtak módot e farsangi hagyomány tovább-
vitelére. 

A jelenlevõk búcsú-pohárral a kezükben úgy
köszöntek el egymástól, hogy e szép hagyományt
magukénak vallják, s amíg tehetségükbõl telik,
tovább is viszik. M. GY.
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Mint Lorencz Kinga az Uránia
Csillagvizsgáló igazgatója lapunk
kérdésére elmondta, az épületet
utoljára 1986-ban újították fel, az-
óta állaga erõsen leromlott, így el-
kerülhetetlenné vált a renoválás.
A munkálatok során többek kö-
zött kicserélték a tetõt, a nyílászá-
rókat, a teljes gépészetet és a bur-
kolatokat. A költségeket a csillag-
vizsgálót üzemeltetõ Tudományos
Ismeretterjesztõ Társulat (TIT) fi-
nanszírozta. 

Bemutató csillagvizsgálóként el-
sõsorban ismeretterjesztõ tevé-
kenység folyik a felújított falak kö-
zött. Az intézmény büszkesége, a
majd’ száz esztendõs Heyde távcsõ
mellett egy modern Celestron

márkájú számítógéppel összekö-
tött CCD kamerás és több kisebb
távcsõ várja az érdeklõdõket. 

Elsõsorban bolygók, csillagkö-
dök, meteoritok, változó csillagok
megfigyelésére, valamint a hold
vizsgálatára nyílik lehetõség. Kö-
szönhetõen budapesti viszonylat-
ban kedvezõ elhelyezkedésének, a
csillagvizsgálóból még a 100-150
méteres holdkráterek is jól kivehe-
tõk. A csoportok még a napot is
megfigyelhetik, a távcsövön át lá-
tott napfoltok, napkitörések min-
denki számára feledhetetlen él-
ményt jelentenek.

E mellett rendszeresen tartanak
ismeretterjesztõ elõadásokat is. A
felújítás kapcsán kibõvített számí-

tógépes teremben az archívum-
ban található régebbi felvételek te-
kinthetõk meg. 

Kiemelten közhasznú egyesü-
letként, a TIT rendszeresen indul
pályázatokon. Ennek köszönhe-
tõen március végéig a középisko-
lások a megszokott ötszáz helyett,
száz forintért látogathatják a csil-
lagvizsgálót. 

Továbbra is várják az általános
és középiskolás csoportokat, szá-
mukra kérésre külön programo-
kat is szerveznek. Tavasztól újra je-

lentkeznek az Uránia hagyomá-
nyos rendezvényei, ezek keretében
április elején a csillagászati világ-
nap alkalmából a csillagvizsgáló ki-
települ a közeli víztározó területé-
re, ahol bárki belepillanthat egy
csillagászati távcsõbe. k.

* * *Elérhetõség: 1016 Budapest, Sánc u.
3/b Telefon: 06-1-386-9233; 06-1-
209-9193. (A csillagvizsgáló látogatá-
sa elõtt érdemes telefonon érdeklõdni
az aznapi csillagászati viszonyokról).
Honlap: www.urania-budapest.hu.

Megújult a csillagvizsgálóMezõgazdasági Könyvhónap

A globális 
klímaváltozás hatásai

Idén is az Attila úton található Országos Mezõgaz-
dasági Könyvtár és Dokumentációs Központ adott
otthont a Mezõgazdasági Könyvhónap nyitórendez-
vényeként megtartott hagyományos író-olvasó talál-
kozónak. Az eseményen a könyvhónap szerzõi mutat-
koztak be a nagyközönség elõtt. 

Globális klímaváltozás hatásai címmel, a szélesebb kö-
zönség számára is tanulságos, gondolatébresztõ kiad-
vánnyal jelentkezett a Szaktudás Kiadó Ház. A Láng
István, Csete László és Jolánkai Márton nevével fém-
jelzett munka tartalmában és felfogásában is egyedül-
álló. Nem a klímaváltozás jeleit és okait magyarázza,
írja le, hanem az elõvigyázatosság fontosságát és külö-
nösképpen az elkövetkezõ évek teendõit emeli ki. Új
metodikát és fogalmakat vezet be, mint a klímapoliti-
ka, klímatudatosság vagy légkörvédelem. Megállapí-
tásai közül talán a legfontosabb, hogy lehetséges jövõ-
ként Magyarországon felmelegedést, a szárazodás gya-
koriságának, intenzitásának és károkozásának erõsö-
dését prognosztizálja. Felsorolja az idõjárási jelensége-
ket és azok hatásait a társadalomra és a gazdaságra an-
nak fényében, hogy milyen ezek alkalmazkodóképes-
sége és rugalmassága. Ennek ismeretében mutatja be
a megelõzés, illetve a felkészülés és esetleges struktúra-
váltás irányait. 

Foglalkozik többek között élelmiszer, erdõ és mezõ-
gazdasággal, közlekedéssel, energiagazdálkodással, az
infrastruktúra állapotával és a rendszer szervezõivel,
az emberekkel. 

Megszólítja a társadalom egészét, különösen a dön-
téshozókat, akikben tudatosítja: övék a felelõsség,
hogy országgyûlési határozatokon keresztül tárják a
közvélemény elé a klímaváltozás következményeit.
Csak így érhetõ el, hogy adott helyen és idõben a lehe-
tõ legtöbben legyenek tisztában a teendõkkel. A tudo-
mányos értékû, mégis közérthetõ munka széleskörû
szakmai együttmûködés eredménye, elkészültét a Ma-
gyar Tudományos Akadémia és a Környezetvédelmi
Minisztérium is támogatta. 

Az Uránia csillagvizsgáló büszkesége a Gustav Heyde német távcsõkészítõ mester
munkáját dicsérõ húsz centiméteres objektívvel ellátott idén kilencvenkilenc éves táv-
csõ, melynek ikertestvére Rio de Janieróban található. Nem csak egyedisége és mai na-
pig precíz mûködése, hanem kalandos története is különlegessé teszi a távcsövet. 

Eredetileg egy, a csillagok fényességének maghatározására elindított nemzetközi
megfigyelõ hálózathoz kapcsolódva a magyar csillagászat lelkes támogatója, Konkoly
Thege Miklós állítatta fel ógyallai birtokán 1908-ban. Konkoly a sarkcsillag körüli ég-
boltot fényképezte és mérte a változó csillagok távolságát a távcsõ segítségével.

Trianont követõen Ógyallát Szlovákiához csatolták, a távcsõ pedig Budapestre ke-
rült. Elõször a sváb-hegyi csillagvizsgálóban, majd 1947-ben jelenlegi helyén, az
Urániában állították fel.  

Bár az elmúlt fél évszázad alatt körbefonta a fényárban fürdõ város, mégis a mai
napig megannyi felejthetetlen pillanattal ajándékozza meg a távcsõ az eget kémlelõ-
ket. Fõleg a Hold vizsgálatára és különösen fényképezésére alkalmas, de távolabbi
bolygókról és a kozmosz más képzõdményeirõl is szépséges képeket nyújt.

Majd egy évig tartó felújítást követõen februárban nyitotta meg újra ka-
puit a Gellért -hegyi Uránia Csillagvizsgáló. A rekonstrukció során teljes
egészében megújult a többek között egy majd’ száz éves távcsõnek is ott-
hont adó Sánc utcai épület, így történetéhez méltó körülmények között
mûködhet tovább Magyarország elsõ bemutató csillagvizsgálója.

Négyen 
a Top 100-ban
Az elsõ kerület négy „kávémérése” is felkerült
arra a százas listára, amelyen az elmúlt év leg-
jobb magyarországi kávéházai szerepelnek. A
www.kavehazak.hu címû internetes magazin
által meghirdetett versenyen egy amatõr kávé-
ház-ügynökhálózat tesztelte a különbözõ be-
ülõs helyeket, és az ott felszolgált kávékat. A
most napvilágot látott ranglistán nincs diffe-
renciálás, a vendéglátóipari egységek betû-
rendben követik egymást. A Kávéházak Ver-
senye szervezõi 2006-ban úgy döntöttek, hogy
a korábbi évek hagyományaival szakítva, idén
a legjobb száz kávéház közzététele mellett csu-
pán egyetlen gyõztest hirdetnek. A szakembe-
rek a Szent István park sarkán található Duna-
park Kávéházat tüntették ki a 2006-os Év
Kávéháza címmel.

A legjobbak között természetesen a Vár-
negyed és környéke is képviselteti magát, hi-
szen a százas mezõnyben megtalálható az Al-
koholos Filc Kávézó, a Csészényi Kávézó, a
Pierrot Café, valamint a Ruszwurm Kávéház
és Cukrászda. 

Az ünnepélyes eredményhirdetést a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum új
épületében, a Belvárosban tartották. A beje-
lentésre a Café?! Változatok és változások cí-
mû kiállítás megnyitója, valamint a tárlatot kí-
sérõ konferencia keretében került sor.  A kiál-
lítás – amely a budapesti kávéházak, kávézók,
cafék közelmúltját és jelenét mutatja be – több
szállal is kötõdik az I. kerülethez. Egyik szer-
kesztõje, Saly Noémi mûvelõdéstörténész
ugyanis a Tabánban él. (A másik tárlatszer-
kesztõ: Zeke Gyula.) 

A tárlaton látható képek segítségével a láto-
gatható vethet egy pillantást a fénykorra, a „di-
csõ múltra”, de a szocializmus korának presz-
szóira is (pld. Lánchíd eszpresszó), hogy annál
nagyobb öröm legyen rácsodálkozni a túlélõk-
re és a feltámadókra, az új „régi” helyekre
(Csészényi kávézó), a párizsi levegõt árasztó
„trendi” cafékra (Café Pierrot), a kuckókra, a
kertekre, a színházakkal, mozikkal, könyvke-
reskedésekkel karöltve mûködõ „vegyesbolt-
okra”, sõt az internet-cafékra, pláza-kávézókra
és a papír-poharas amerikai kávés láncokra is.
A kávéház a városi polgár „napközi otthona”
volt, s ma ismét azzá kezd válni.

A kiállítás, amelynek fotóit Frankl Aliona és
Nagy Géza készítette, május 10-ig tekinthetõ meg
az V. ker. Szent István tér 15. szám alatt. Nyitva:
kedd kivételével naponta 11-tõl 19 óráig.              r.

Farsang farkán, vasárnapján búcsúztatták Trinkhoffer Jónit

Maskarások az Idõsek Klubjában 
Masiniszta, bohóc, boszorka, nõvérke, pincsikutya, cowboy és
hegymászó is látható volt a Roham utcai Idõsek Klubjának leg-
utóbbi rendezvényén: az elõbbi karaktereket a jelmezbe bújt
nyugdíjasok testesítették meg farsang alkalmából. A Roham ut-
cai intézményben a kerület három Idõsek Klubjának tagjai tar-
tottak közös ünnepséget, akik bemutatták maskaráikat, vidám
perceket kölcsönözve ezzel egymásnak. A farsangi eseményen
mosolyra derítõ mûsort adtak a Tigris utcai óvodások, emellett a
tombola és a családias vendéglátás is hozzájárult a jó hangulathoz.

A mostani farsangi mûsor része volt azoknak a közös progra-
moknak, melyeket tavaly szeptember óta havi rendszerességgel
szervez az 1. a 2. és a 3. számú Idõsek Klubja. Ezek keretében –
melyekre összesen 300 ezer forint támogatást adott a kerületi
önkormányzat Népjóléti Bizottsága – szerveztek már autóbu-
szos kirándulást Gödöllõre és sramlizenés „szüreti mulatságot”
a Fõ utcai klubban, rendeztek szellemi vetélkedõt és Ki mit
tud? versenyt, karácsony elõtt pedig a kreatív ajándék-készítés
jegyében kézmûves foglalkozást tartottak. A közös szervezésû
programok keretében az idõsek hamarosan a Szépmûvészeti
Múzeumba is ellátogathatnak, ahol a Van Gogh kiállítást te-
kinthetik meg együtt.



Március elsejétõl megváltozott szervezeti for-
mában, más kulturális intézmények feladatait
is átvéve szakmai irányító központként mûkö-
dik tovább az évi mintegy ötmilliárd forintból
gazdálkodó Balassi Intézet. Az angol British
Councilhoz vagy a német Goethe Instituthoz
hasonlóan az új struktúrában, egy intézmény-
ben összpontosul a hagyományok, az egyetemes
magyar kultúra képviselete és külföldi népsze-
rûsítése. 

Mint az Oktatási és Kulturális Minisztérium
legfontosabb háttérintézménye a jövõben a
Balassi Intézet veszi át a megszûnõ Márton
Áron Szakkollégium, a Balassi Bálint Magyar
Kulturális Intézet, a Magyar Ösztöndíj Bizot-
tság, a Nemzetközi Ösztöndíj Fórum és a Kül-
földi Kulturális Intéztek Igazgatósága felada-
tait. 

Ennek köszönhetõen egy olyan versenyké-
pes struktúra jön létre, mely képes eredménye-
sen összefogni, képviselni és külföldön népsze-
rûsíteni az anyaországi és a határon túli ma-
gyar kultúrát. 

Az intézet továbbra is központi szerepet tölt
be a magyar nyelv tanításában, a hungaroló-
gus részképzésben és különbözõ nyelvkurzu-
sok szervezésében. Külön hangsúlyt helyez a
Kárpát-medencébõl érkezõ magyar származá-
sú hallgatók nyelvi felkészítésére. E mellett ki-
adói tevékenységet folytat, internetes oktatási
és módszertani központot, szakkönyvtárat
tart fenn, ösztöndíjas programokat valósít
meg, szakkollégiumi képzéssel segíti a hatá-
ron túli magyarok és más nemzetiségû fiata-

lok hazai tanulmányait. A megnövekedõ fel-
adatoknak megfelelõen változik az intézmény
belsõ szerkezete, mely öt fõ szervezetei egység-
re, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságára,
az Oktatási Igazgatóságra, a Támogatásszerve-
zõi Igazgatóságra, a Márton Áron Szakkollé-
giumi Igazgatóságra és a Költségvetési Igazga-
tóságra tagolódik. 

Köszönhetõen az átszervezésnek, az intéz-

mény az eddigieknél is hangsúlyosabb szerepet
kap a magyar kulturális diplomácia alakításá-
ban és céljainak megvalósításában. A jövõben
a Balassi Intézet menedzseli a tizenhét ország-
ban mûködõ magyar kulturális intézetek, vala-
mint a tizenkilenc országban dolgozó lektorok
és vendégoktatók hálózatát. Ezzel megvalósul a
korábbi két különálló struktúra hatékony ösz-
szehangolása.
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s Budapesti Történeti Múzeum 
Vármúzeum
(Budavári Palota E épület. Tel.: 487-8800/854;

487-8871. Nyitva: március 1-jétõl május 14-ig 10.00-
18.00, kedden zárva.)
ÁÁllllaannddóó  kkiiáállllííttáássookk

Õsi népek, antik kultúrák Budapest története az
õskortól az avar kor végéig; Buda középkori királyi vár-
palotája; Budapest a középkorban; Gótikus szobrok
a budai királyi palotából; Budapest az újkorban.
IIddõõsszzaakkii  kkiiáállllííttáássookk

 Metszettár: „Madarász Viktor hagyatéki kiállítása”.
Nyitva: május 10-ig.  Földszint: Mûvészgenerációk – a
Györgyi-Giergl család három évszázada. Nyitva: 2007.
március 5-ig meghosszabbítva!
RReennddeezzvvéénnyyeekk::

Hétvégi családi program (jelmezes történelmi játék
6-11 éves korú gyermekeknek.) A forradalom napja:
2007. március 17. 10.00 óra. A korhû ruhákba öltözött
gyerekek az 1848. március 15-i eseményeket játsz-
szák el. 

Viseletek korok, táncok (jelmezes program felnõtt lá-
togatók részére). 2007. március 11.  10.30. óra. Átte-
kintõ vezetés a középkori palota emlékeinek bemutatá-
sára, majd a vállalkozó kedvû felnõtt látogatók felvehe-
tõ ruhák segítségével megismerkedhetnek a gótikus és
a reneszánsz viseletekkel. 

A programot történelmi táncok és jelmezes fényké-
pezés egészíti ki.

s Ciszterci Szent Imre templom 
(Budapest, XI. Villányi út 25.) 

2007. március 24-én, szombaton 19 órakor az 50. jubi-
leumát ünneplõ Baptista Központi Énekkar elõadásá-
ban Haydn: Teremtés oratórium. Kiss Rózsa, szoprán
Szerekován János, tenor, Moldvay József, basszus a
Baptista Központi Ének- és Zenekar. Vezényel: Strausz
Kálmán. Adományaikat köszönettel fogadjuk.

Programok
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Február 15-én vezették be a vizitdíjat az egészségügyi intézmé-
nyekben. Munkatársunk annak járt utána, hogyan oldották meg
mindezt a háziorvosi rendelõben, a Maros utcai szakrendelõben és
a Szent János Kórházban.  

Az Attila úti háziorvosi rendelõben közvetlenül a nyitást követõ-
en máris tömeg várakozik, a három rendelõ orvoshoz nagyjából
húszan készülnek bejutni. A falakon jól láthatóan elhelyezett tá-
jékoztató táblák informálják a betegeket a vizitdíjról, annak fize-
tési módjáról, a mentesség feltételeirõl. A vizitdíj itt csak kész-
pénzben fizethetõ. 

A rendelõk ajtaja melletti székekre elhelyezett kis sárga tálkákba
kell elhelyezni a személyi igazolványt, illetve a TAJ kártyát, ezeket a
nõvérek idõnként összeszedik, s ezek alapján hívják majd be név
szerint a betegeket. A várakozás csendes, az ismerõsök egymással
beszélgetve osztják meg eddigi tapasztalataikat az egészségügyben
történt változásokról. Aki a vizitdíj bevezetését követõen elõször
kényszerült a háziorvosi ellátásra, tétován kérdezgeti a többieket,
hogyan, mikor kell átadnia a háromszáz forintot. 

Egy idõs néni láthatóan nem lévén tisztában az eljárással, a TAJ
kártyája mellé beteszi a tálkába a pénzt is, az éppen kinézõ nõvér
udvariasan szól, hogy ezt így nem szabad, majd a rendelõben kell fi-
zetni. Az elõjegyzési rendszer miatt az érkezési sorrend bármikor
borulhat, de ezt a betegek már megszokták,
senki sem kérdez, senki sem háborog, türel-
mes, csendes várakozással telik az idõ. 

Fiatalos külsejû, közvetlen, jó humorú
hölgy osztja meg tapasztalatait a háziorvosi
ellátás helyi rejtelmeirõl. Ahogy elmondja,
õ maga néhány éve cukorbeteg, havonta
kell felkeresnie a háziorvost, ha panasz-
mentes akkor is, ha másért nem, gyógyszere
felíratása miatt mindenképp. Nyíltan
mondja el véleményét a vizitdíjról, bár õ a
háziorvosnál mentességet élvez, de ha kell,
fizetne is, ám úgy érzi, az orvosoknak olyan
adminisztráció szakadt a nyakába a vizitdíj
beszedésével, ami lassítja a rendelést, és je-
lentõs többletmunkát okoz. Számára saj-
nos nem adott a lehetõség arra, hogy a házi-
orvos egyszerre három havi gyógyszeradag-
ját felírja, egészségi állapotának havi ellen-
õrzése szükséges. Az ellátás megkezdése
elõtt a vizitdíj befizetésérõl szóló nyugta ki-
állítása talán ha egy percet vesz igénybe, ezt
legfeljebb a telefon csörgése szakíthatja fél-
be és hosszabbíthatja meg. A nõvér elmon-
dása szerint már nincsenek problémák, a
betegek tudomásul vették, hogy a díjat fizet-
ni kell, már nincs hangos szó, nincs értet-
lenkedés.

A Maros utcai rendelõintézet bejáratánál egyértelmû informáci-
ókkal, jól értelmezhetõ tájékoztató tábla fogadja a betegeket.
Hétfõn kora délután a betegirányításnál nem várakozik senki, a
pult mögött ülõ hölgyek készségesek, türelmesek és udvariasak. Az
érkezõ betegeket pontosan és jól felkészülten tájékoztatják a szük-
séges tudnivalókról: az elsõ kerületi lakosok háromszáz forint vizit-
díjat kell, hogy fizessenek ha háziorvosi beutalóval érkeznek, vagy
olyan szakellátást vesznek igénybe, amely nem beutalóköteles.
Utóbbi körbe tartozik például a szemészet, a sebészet, a nõgyógy-
ászat. Hatszáz forintot fizetnek mindazok, akik nem a rendelõinté-
zet körzetébe tartoznak, illetve háziorvosi beutalójuk nem ide szól,
továbbá azok, akik a beutalóköteles ellátásokat – függetlenül lakó-
helyüktõl – beutaló nélkül szeretnék igénybe venni. A jogszabály
szerint ugyanazon a napon egy egészségügyi szolgáltatónál több já-
róbeteg szakellátás igénybevétele esetén is csak egyszer kell megfi-
zetni a vizitdíjat. Az I. kerületiek – néhány más kerületben lakók-

hoz képest – hátrányban vannak, mivel a Maros utcai rendelõinté-
zetben nincs például mammográfia, akinek erre a szûrõvizsgálatra
van szüksége, a háziorvostól kapott beutalóval a Szent János Kór-
házban, vagy a Kapás utcai szakrendelõben jelentkezhet, természe-
tesen a vizitdíjat ezekben az intézményekben is meg kell fizetnie. 

A Maros utcai szakrendelõben a betegirányító rendszer automa-
tizált és pontos, a bejelentkezést követõen a beteg számítógéppel
kiállított számlát kap, amelyet érdemes megõrizni, mert
egy éven belül a huszadik alkalom után fizetett vizitdíjak
visszaigényelhetõk a jegyzõnél, s ehhez szükségesek a befi-
zetést igazoló bizonylatok. A számítógépes rendszernek
köszönhetõen a továbbiakban nincs vita: a szakorvosnak
nem kell ellenõriznie, hogy a beteg fizetett-e vagy sem, ha
már a gépi nyilvántartás szerint bejelentkezett, akkor ez
egyértelmû. A betegirányítók elmondása szerint a rende-
lõintézet betegforgalma a vizitdíj bevezetése óta érezhetõ-
en csökkent, legtöbben a nap kora reggeli idõszakában je-
lentkeznek a laborvizsgálatokra – ehhez minden esetben
szükséges beutaló. Mára csitult a betegek kezdeti felhábo-
rodása is, a vizitdíj bevezetését követõ napokban még kap-

tak hideget-meleget, a betegek elsõ-
sorban rajtuk töltötték ki a vizitdíj
fizetése miatti bosszúságukat.

A szakrendelések elõtt várakozók
beszélgetéseibõl kiderül, hogy szin-
te senkinek sem a vizitdíj bevezeté-
sével van baja, fizetnének õk – bár
ne kéne – inkább a tálalást, a kap-
kodást, az információhiányt, a fél-
reértéseket eredményezõ médiatá-
jékoztatást okolják a hibákért, a
hosszabb várakozásért. A szemészet
elõtt cukorbeteg hölgy várakozik, elmond-
ja, hogy õ a felesleges viták elkerülése végett
inkább kifizette a vizitdíjat, mert nem tud-
ja, hogy látási problémái összefüggenek-e
cukorbetegségével. A betegek egymással
osztják meg információikat és tapasztalatai-
kat, általános konzekvenciájuk az, hogy a
rendszer nem eléggé ismert, kevés a közért-
hetõ információ.

A Szent János Kórházban nem ennyire
egyértelmû a helyzet. A fõkapunál megállí-
tó tábla hirdeti, hogy a vizitdíjat hol kell
megfizetni, de a portások is udvarias hatá-
rozottsággal, készségesen adnak tájékozta-
tást, sõt, a díj – a nap bizonyos szakában –
náluk is kifizethetõ. A portán dolgozók

azonban nem tudják eldönteni, hogy ki jogosult háromszáz forin-
tért igénybe venni az intézmény szakrendeléseit, igaz, bemondásra
elhiszik, hogy az I. kerületiek ide tartoznak. Kétségeik vannak arról
is, lehet beutaló nélkül igénybe venni bizonyos ellátásokat három-
száz forintért, biztos, ami biztos, õk inkább a hatszáz forintot kérik
el. Kompromisszumos megoldásként felmerül biankó nyugták ki-
állítása, azaz a beteg fizessen ki elõre többször háromszáz forintot,
a felesleget legfeljebb késõbb felhasználja. A portástól kapott szóró-
lapon álló információk szerint a vizitdíj kifizethetõ készpénzzel
vagy bankkártyával a fõportán reggel 7 és 11 óra között, az ortopéd
traumatológián, a 6. épület ambulanciáján ügyeleti napokon 24
órán át, a traumatológiai osztályon, a 26. épület betegfogadó helyi-
ségében napi 24 órában, amennyiben az osztály ügyeletes, a 39. szá-
mú épületben, a beteginformációs irodában reggel 7 és 12 óra kö-
zött, valamint a 4. számú épület földszintjén a pénztárban, hétköz-
nap reggel 7-tõl este 19 óráig. Utóbbit felkeresve, máris meglepetés

éri a beteget, az ajtón virító felirat ugyanis arról tájékoztatja, hogy a
befizetés hétfõtõl csütörtökig 8-tól 15 óráig, pénteken 8-tól 13 órá-
ig lehetséges. Kora délután a pénztár elõtt mindössze néhányan vá-
rakoznak, egymással osztják meg az általuk ismert információkat,
egyeztetik, vajon kinek, mennyit kell majd fizetnie. 

A pénztáros hölgy kedves és segítõkész, nála már nincs vita arról,
milyen ellátások vehetõk igénybe beutaló nélkül, tekintve, hogy er-

rõl az ablakon kifüggesztett lista tájékoztatja a betegeket. Sajnos
azonban õ sincs tisztában azzal, mely kerületek lakói, milyen szak-
ellátásokat vehetnek igénybe a háromszáz forintos vizitdíj megfize-
tése mellet, s mely esetekben kell hatszáz forintot elkérniük.
(Telefonon történt érdeklõdésünkre a statisztikai csoport munka-
társa készséggel tájékoztatott arról, hogy az elsõ kerületiek a három-
száz forintos vizitdíj megfizetése mellett vehetik igénybe a Szent
János Kórház szakellátásait, amennyiben a beutalóköteles ellátá-
sokra rendelkeznek háziorvosi beutalóval.) A pénztárban nem szá-
mítógép készíti el a számlát, kézzel írják a hárompéldányos bizony-
latot,  javukra legyen írva, hogy nagyon gyorsak, az egész nem tart
tovább fél percnél. A vizitdíjról alapesetben nyugta készül, de a be-
teg számlát is kérhet. A kétpéldányos nyugta egyik darabját át kell
adnia az orvosnak, a számlát be kell mutatnia. 

Az orthopédián sokan várakoznak, köztük egy begipszelt lábú
fiatalasszony, õt férje taxival hozta be a kórházba, felülvizsgálatra.
Ahogy elmondja, a  fõportán azt a tájékoztatást kapta, fizetheti a
díjat az ellátást végzõ osztályon, ám ott ezzel hiába próbálkozik.
Begipszelt lábbal, segítség nélkül kellene visszamennie a kapu-
hoz, vagy a vizitdíj beszedésére jogosult más pénztárakhoz. Prob-
lémájával nincs egyedül, több idõs, mozgásában korlátozott, já-
rókerettel, bottal járó beteggel osztozik a gondon, amelyen végül
a takarítónõ segít: összeszedi a vizitdíjakat és elszalad a fõkapu-
hoz a nyugtákért. Más szakrendelésen is nagy a zûrzavar, többen
várakoznak anélkül, hogy befizették volna a vizitdíjat, õket a nõ-
vérek udvariasan megkérik, szíveskedjenek elfáradni a pénztár-
hoz, vagy valamelyik – a díj átvételére feljogosított – egységhez,
mert csak ezt követõen vehetik igénybe az ellátást. A betegek lát-
hatóan nincsenek tisztában azzal, milyen esetben mentesülnek a
vizitdíj megfizetése alól, ha pedig azt teljesíteniük kell, mikor, ho-
gyan tehetik meg.

Van még mit tanulnunk… G. E.

Az intézetnek a magyar kulturális diplomácia alakításában is fontos szerepe lesz

Vizitdíj, ahogy a betegek látják 

Újjáalakult a Balassi Intézet



s 2007. március 1-je és  31-e között
alkalmazható üzemanyagárak
A személyi jövedelemadóról szóló - többször
módosított - 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2)
bekezdése arra kötelezi az Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatalt, hogy havonta tegye közzé
a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti
üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolato-
san alkalmazható üzemanyagárat. 

Ólmozatlan motorbenzinek:
- ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 248 Ft/l
- ESZ 98 ólmozatlan motorbenzin 259 Ft/l

Gázolaj 243 Ft/l
Keverék 268 Ft/l
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya

alá tartozó magánszemély az üzemanyagkölt-
séget a közleményben szereplõ árak szerint
számolja el, nem szükséges az üzemanyagról
számlát beszerezni.

Tájékoztató az illetékbevételek
alakulásáról
Az APEH az illetékbevételek alakulásáról a
40/2006. PM rendelet 6.§-a alapján minden

hónap 15-ig tájékoztatást tesz közzé a
www.apeh.hu honlapján a Szervezet/Üveg-
zseb menüpont alatt. A megjelentetett adatok
egyfelõl az illetékbevételek képzõdését, más-
felõl a felosztását tartalmazzák, amelyek ez-
által minden érdeklõdõ számára megismer-
hetõvé válnak. 

Mint ismeretes 2007. január 1-tõl az illeték-
hivatalok az APEH szervezetébe integrálódtak,
s tevékenységüket ettõl az idõponttól már az új
szervezeti struktúrában látják el.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

APEH tájékoztató
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Az elmúlt két hétben kis mértékben emel-
kedett a bûncselekmények száma a kerü-
letben, tájékoztatta lapunkat dr. Kesztyûs
Rudolf ezredes, kapitányságvezetõ. Ennek
egyik oka, hogy az utóbbi idõben megnõtt
az autó tolvajok és lakásbetörõk „munka-
kedve”. E mellett továbbra is rendszeresen
elõfordul, hogy a Déli pályaudvarról induló
vonatokon elkövetett bûncselekmények
károsultjai a kerületi kapitányságon tesz-
nek feljelentést. 

Az autólopások és a lakásbetörések
megelõzése érdekében a kapitányság sûríti
a polgárõrséggel közös akcióit. Továbbra is
rendszeresek a közlekedésbiztonsági akci-
ók, melyek keretében az utóbbi idõszakban
két bíróság által körözött személyt sikerült
elfogni, illetve több tucat szabálysértést el-
követõ autós akadt fenn az ellenõrzéseken.
A kirótt büntetések összege meghaladta a
300 ezer forintot.

Fokozott figyelmet fordít a rendõrség az
építkezések rendjének betartatására. Elõ-
fordul ugyanis, hogy az építkezéseken fi-
gyelmen kívül hagyják a hatályos szabályo-
zást és késõ este, vagy hétvégén is folytat-
ják a munkát, zavarva ezzel a lakosság nyu-
galmát. A kapitány kéri a polgárokat, hogy
hasonló esetben azonnal értesítsék a kapi-
tányságot, hogy a rendõrök eljárhassanak
a szabálysértõkkel szemben.

Kábítószer a kocsiban
Jó szimatuk volt a közrendvédelmi osztály
munkatársainak, akik egy mindennapos
gépjármû ellenõrzés során mintegy tucat-
nyi kábítószergyanús csomagot találtak. A
rendõröknek feltûnt a sofõr zavart viselke-
dése, ezért vizsgálták meg tüzetesebben a
jármûvet. 

A rajtacsípett férfi azzal védekezik,
hogy a nagymennyiségû „anyagot” saját
használatra tartotta autójában.

Bódét döntött a terepjáró
Feltehetõen alkohol hatása alatt vezette te-
repjáróját az a férfi, aki a Citadellán egysze-
rûen nekihajtott egy árusítóbódénak. Sze-
rencsére a balesetben senki sem sérült meg.  

Újra itt vannak a trükkös tolvajok
Ezúttal közvélemény kutatónak adta ki
magát az a férfi és nõ, akik az egyik kerüle-
ti lakásba próbáltak meg bejutni. Sze-
rencsére meséjüket nem hitte el az otthon
tartózkodó idõs férfi, így a párosnak dolga
végezetlenül kellett elhagynia a házat. A
rendõrség ezúton is kéri a lakosságot, hogy
idegent soha ne engedjenek be lakásukba,
a bejutni szándékozótól minden esetben
kérjenek fényképes igazolványt. Ha sze-
mélyazonosságát nem hajlandó igazolni,
azonnal hívják a rendõrséget. Jó tudni, hogy
a közmûvállalatok munkatársai speciális
fényképes igazolvánnyal rendelkeznek,
melyen a vállalat telefonszámait is feltün-
tetik, melyeken telefonon is ellenõrizhetõk
tulajdonosának adatai.

Csalót keresnek
A Budai Vigadóban mûködõ egyik kulturá-
lis egyesületet károsította meg az a csaló,
aki magát a gróf Batthyány Lajos Emlék-
bizottság egyik vezetõjének kiadva, számla
ellenében elõleg gyanánt több alkalommal
is pénzt vett fel a szervezettõl. Többek kö-
zött rendezvények szervezését, szponzo-
rok és támogatók bevonását ígérte, azon-
ban vállalásainak mind a mai napig nem
tett eleget s mint a nyomozás során kiderült
más közintézményeket is hasonló mesével
károsított meg a büntetett elõéletû csaló. A
rendõrség kéri azokat, akiket hasonló
módszerrel csaptak be, jelentkezzenek a
kapitányságon.

Greenpeace akció a Lánchídon
Március elsõ napján a klímaváltozás hatá-
saira való figyelemfelhívás érdekében en-
gedély nélküli demonstrációt tartott a
Greenpeace a Lánchídon. A magyar és kül-
földi aktivisták egy 120 négyzetméteres
transzparenst feszítettek a Duna fölé me-
lyen a ,,Klímariadó! Zöld energiát!” felirat
volt látható. A BRFK helyszínre érkezõ em-
berei az elsõ kerületi kapitányságra szállí-
tották a demonstrálókat, akiket szabály-
sértési eljárás keretében pénzbírsággal
sújtottak, majd hazaengedtek.                     k. 

Kék hírek
Féltékeny vagy…ok?
Angéla csinos, magabiztos nõ, nem féltékeny
típus. Amikor azonban észrevette, hogy férje
életvitele megváltozott, idejével – bár senki
nem kérte számon - nem mindig tudott el-
számolni, gyanakodni kezdett. Szorongott,
hogy tönkre megy a házasságuk, a családi
életük, ha a férje már máshoz vonzódik.
Fantáziálni kezdett, ki és milyen lehet az a
másik, s maró féltékenységet érzett.

A féltékenység érzése tulajdonképpen a
szenvedélyes szeretet egy megnyilvánulási
formája, a vágy arra, hogy én legyek a leg-
fontosabb a kapcsolatban. Valószínû, hogy
kevesen vannak, akik ne találkoztak volna
ezzel a nehéz, kínzó érzéssel, vagy ne lettek
volna szenvedõ alanyai. Ez az érzés nem kí-
mél senkit, kortól, nemtõl, anyagi és társadal-
mi helyzettõl függetlenül bármikor és bárkin
eluralkodhat, tönkre tehet  házasságokat,
marakodást, veszekedést szíthat, akár gyil-
kosságig is vezethet. Természetesen szemé-
lyiségünktõl függõen más és más intenzitás-
sal, formában jelentkezik.

A féltékenység a szerelmet is szolgálja.
Azokban a párkapcsolatokban, ahol a félté-
kenység nem terhes a másiknak, csak néha
és enyhe formában jelentkezik, jó arra, hogy
figyelmeztesse a párt, ne vegyék a másik
szeretetét magától értetõdõnek, természe-
tesnek és öröknek. Felhívja a figyelmet arra,
hogy foglalkozzanak egymással és ügyelje-
nek arra, hogy a másik megbecsültnek, érté-
kesnek érezze magát. Megakadályozza, hogy
ellaposodjon, ellustuljon a kapcsolat, felkor-

bácsolja az érzelmeket, erõsebbé teszi a sze-
relmet. Ragadjunk meg minden alkalmat,
amikor elmondhatjuk partnerünknek meny-
nyire szeretjük õt, és biztosítsuk arról, hogy
vele szeretnénk megélni boldogan a jövõt.

Sokak szerint a féltékenység természetes,
hiszen ha valaki szereti a párját, akkor félté-
keny rá, szeretné megtartani, kicsit uralni. A
féltés és aggódás - ami valóban természetes
– nem lehet azonos a féltékenységgel, az
uralkodással, a számonkéréssel.

Hol voltál? Kivel találkoztál? Mi ez a folt az
ingeden? – vagyis ha az állandó számonkérés
már kezd túlmenni a tûréshatáron, ha már
gúzsba köti a párja féltékenysége, elõbb
utóbb a kapcsolatok számára végzetessé vá-
lik A betegesen túlzott féltékenység nehezen
gyógyítható. A féltékeny embernek nincs egy
nyugodt pillanata, és önkéntelenül partnere
zaklatottságáról is gondoskodik. A birtoklási,
uralkodási vágy akár rögeszmévé is válhat, a
gondolatok csak egy téma körül forognak, s
miközben rabságban akarja tartani a párját,
nem veszi észre, hogy õ maga lett az érzése
rabja. Eleinte csak vádaskodik, késõbb leske-
lõdik, utánatelefonál, majd nyomozni kezd, és
ilyen közegben rémes élni. 

Legyõzni a féltékenységet komoly türel-
met és erõfeszítést igénylõ feladat, de sok ér-
tékes párkapcsolatot meg lehet menteni. A
csillapíthatatlanul féltékeny emberek éppen
azt üldözik el maguk mellõl, akit a legjobban
szeretnek, akinek az elvesztésétõl rettegnek.

A köztudat talán a férfiakat ismeri féltéke-
nyebbnek, de a nõk körében is gyakori ez a je-

lenség. A férfiak féltékenysége egyértelmûb-
ben megállapítható, nyílt lapokkal játszanak,
kinyilvánítják nemtetszésüket. A féltékeny
nõ fifikásabb, burkolt kérdésekkel próbál
fényt deríteni a férfi vélt vagy valós kicsapon-
gásaira, félrelépésére. Elcseni a noteszát,
megnézi a telefon híváslistáját, kutat a zsebe-
iben, a táskájában, bizonyítékra vágyik. A fél-
tékeny nõ függetlenül attól, hogy sejtelmei
igazak-e vagy sem, gyakran rendez jelenetet,
vádaskodik, tökéletes házisárkánnyá válik,
amivel elijeszti élete párját. Hát kinek kell ez?
Az ilyen magatartással csak elmélyítjük a
problémát, s a végén lesz ok a féltékenység-
re.

A féltékenységet sosem egy ember alakít-
ja ki. Két fél között zajlik, de a reális félté-
kenység esetén ott van a harmadik is. Irreális
esetben, alap nélkül is lehet féltékenynek
lenni.Zoltán hiába küzdötte le gyerekkori kö-
vér, ügyetlen énjét, izmos, jóképû fiatalem-
berré vált, akiben azonban ottmaradt a gát-
lásos, szorongó kisebbségi érzés, ezért kap-
csolataira, késõbb feleségére állandóan fél-
tékeny volt, ami pokollá tette életüket.
Amikor tudatosult benne, hogy õ már nem a
régi, lassan oldódott benne szorongása és
kapcsolatait normális mederben tudta tarta-
ni. Segíteni annak lehet, aki változni akar, aki
szeretné megérteni féltékenységének belsõ
mozgató rugóit, és ezzel jó irányba tud moz-
dulni. Ez lehetõvé teheti azt, hogy a kapcsola-
tok gondtalanabbá, örömtelibbé, kiegyensú-
lyozottabbá váljanak. 

dr. Sebestyén Tamás pszichológus 

Lélekgyógyász
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s Új lapok a személyi jövedelemadó bevallásban
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, valamint a nyugdíj-elõtakaré-
kossági számlára történõ adóévi befizetés után járó kedvezmény a
2006-os adóévtõl kezdõdõen, tehát most elõször, nem pénzkiutalással,
hanem az adott befizetés számlájára történõ jóváírással teljesül. Az eh-
hez kapcsolódó két különbözõ rendelkezõ nyilatkozatot a bevallás 0653-
01-B lapján lehet megtenni.. 

A magánszemélyek és a nyugdíjas (kiegészítõ tevékenységet folyta-
tó) egyéni vállalkozók a cégautó adóval kapcsolatos kötelezettségét a
0653-05-ös lapon kell teljesíteni.

Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) szerinti jöve-
delmeket a 0653-06-os lapon kell feltüntetni. Figyelem: az EKHO-val
teljesített adó nem írható a kifizetõk által levont adóelõleg feltüntetésé-
re szolgáló 42-43-as számú sorokba!

A kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni vállalkozót, valamint az
egyéni vállalkozónak nem minõsülõ magánszemélyt terhelõ járulék be-
vallásához a 2006. szeptember 1-jén hatályba lépett új szabályok szerint
a 0653-08-A és 0653-08-B lap szolgál. 

s A személyi jövedelemadó befizetése, 
visszaigénylése
A befizetendõ adót a bevallás benyújtására nyitva álló határidõig, azaz
nem áfás, nem vállalkozó személy esetén 2007. május 21-ig kell megfi-
zetni. Visszautalni az adót, járulékot a hibátlan bevallás benyújtásától
számított 30 napon belül fogja az adóhatóság. 

A visszautalás legkorábban csak március 1-étõl teljesíthetõ, abban az
esetben is, ha a benyújtástól számított 30 nap ennél korábbi lenne.
Amennyiben a bevallás hibás, a 30 napos határidõ a hiba kijavításától
kezdõdik.

A visszautaláshoz vagy lakcímet, vagy bankszámlaszámot kell meg-
adni, és nyilatkozni kell, van-e az adózónak fennálló köztartozása.
Adótartozás vagy megadott köztatozás esetén annak összegét elõbb le-
vonja az APEH a visszaigénylésbõl, rendezi a tartozást és csak a maradék
összeget utalja vissza. 

Megváltozott az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakhoz fûzõdõ

kedvezmény érvényesítésének a módja. A kedvezményt nem az adózó
bankszámlájára utalja az adóhivatal, mint a korábbi években, hanem a
0653-01-B lapon megadott rendelkezõ nyilatkozat alapján az ott meg-
jelölt önkéntes kölcsönös pénztári számlára. 

Több pénztártagság esetén is csak egy pénztári számla jelölhetõ meg
az összes kedvezmény utalására. A pénztári számlajóváírást az APEH
csak a befizetendõ adó adózó általi befizetését követõen utalja át.

2006-ban került bevezetésre a nyugdíj-elõtakarékossági számla,
amelyhez ugyanolyan rendelkezési jogosultság kapcsolódik, mint az ön-
kéntes kölcsönös biztosító pénztári kedvezményhez, tehát nem kész-
pénzkiutalással kérhetõ vissza, hanem a nyugdíj-elõtakarékossági
számlán történõ jóváírással. Ennek rendelkezõ nyilatkozata is a 0653-
01-B lapon tehetõ meg. 

s A személyi jövedelemadó bevallása, késedelme
A személyi jövedelemadó bevallást 

- az egyéni vállalkozók és 
- az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek ki-

vételével ebben az évben 2007. május 21-éig kell benyújtani.
A bevallás a fenti határidõ után, de még 2007. évben a 0653-as be-

vallási nyomtatvány benyújtásával pótolható, 2008 január elsejétõl
azonban már csak a bevalláspótló (az aktuális évszámozású 36-os)
nyomtatványon adható be.

A késedelem indoklása nélkül késedelmesen, de az adóhatóság fel-
szólítását, ellenõrzését megelõzõen benyújtott bevallás miatt a magán-
személy 0-100.000 forintig terjedõ mulasztási bírságot kaphat. 

A késedelem kimentésére a kötetlen levélformátumú igazolási kére-
lem szolgál, amelyet a bevallással együtt a késedelmet okozó körülmény
megszûnését követõ 15 napon belül kell benyújtani. Csatolni kell a kése-
delmet igazoló iratokat is, ha vannak ilyenek.

Ha az adóhatóság felszólítását követõen történik az adóbevallás be-
adása, akkor a mulasztási bírság mellett adóhiány megállapítására is sor
kerülhet, valamint a késedelmes napok után felszámított késedelmi pót-
lékot is felszámítja az APEH.

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

www.vasuta.hu
30%-kal kevesebb

gázt fizethet!

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal felhívja a tisztelt
adózók figyelmét, hogy illetéktelen személyek az APEH ál-
tal ingyenesen biztosított SZJA bevallási egységcsomagok-
kal visszaélést követnek el.

Jellemzõen a postai úton, névre szólóan kiküldött egység-
csomagokat a postaládákból eltulajdonítják, majd a cím-
zett részére pénzért és személyesen „kézbesítik”.

Az APEH ezúton is tájékoztatja az állampolgárokat, hogy

a bevallási egységcsomagok kizárólag térítésmentesen és
postai úton kerültek kiküldésre, az adóhatóság személyes
kézbesítést nem végez és arra megbízást sem adott. 

Szükség esetén a bevallási egységcsomagok egyébként
bármelyik régiós igazgatóság ügyfélszolgálatán ingyenesen
átvehetõk, ill. beszerezhetõk, vagy az SZJA nyomtatvány a
www.apeh.hu honlapról letölthetõ.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

Visszaélés a kiküldött SZJA egységcsomaggal 

Iskola-hívogató
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a
2007/2008. tanévben szeretettel várja a leendõ elsõ osztá-
lyos tanulókat, akiket szüleik családias környezetben, ke-
resztény, katolikus szellemben kívánnak nevelni. 

Telefon: 375-6137, Varga Antal igazgató.

Jótékonysági est
A Történelmi Vitézi Rend szeretettel meghívja az Erdélyben tevékenykedõ
Böjte Csaba testvér kovásznai kollégiumának javára történõ Jótékonysági est-
re. Idõpont: 2007. március 24. szombat, 18.00 óra.Fellépõ mûvészek: Csavlek
Etelka, Ötvös Csilla, Simó József és mások. Helyszín: XII. kerület, Mûvelõdési
Központ(MOM) Csörsz u. 18. Adományokat a helyszínen fogadunk el.



Ingatlan

HILL-ESTATE INGATLANIRODA 
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkeerreessüünnkk  iiggéé--
nnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéétteellrree  ffiizzeettõõkkééppeess  üüggyy--
ffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,  GGYYOORRSS ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS..
ÜÜggyyffééllffooggaaddááss  eeggyyeezztteetteetttt  iiddõõppoonnttbbaann..  TTeell..::  221122--22665566;;
0066--3300--99554455--779977..

KKiiaaddóó  raktárhelyiséget vagy garázst keresek a Várban vagy
az I. kerületben. Tel.: 06-30-251-3800.

1144  ÉÉVVEE  FFOOLLYYAAMMAATTOOSSAANN  mmûûkkööddõõ  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA  kkee--
rreess--kkíínnááll  eellaaddóó--kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt..  TTeelljjeesskköörrûû,,  ggyyoorrss,,  kkoorr--
rreekktt  üüggyyiinnttéézzééss..  TTeelleeffoonn::  331155--00003311;;  0066//3300--99444400--008888,,  ee--
mmaaiill::  aammaaddeexx@@aaxxeelleerroo..hhuu,,  wwwwww..aammaaddeexx..hhuu..

EEllaaddóó lakásokat keresek a Várban és környékén. Tel.: 201-
9475; 06-70-237-9030.

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWÁÁGGNNEERR  ÉÉSS  TTÁÁRRSSAA  IINNGGAATT--
LLAANNIIRROODDAA AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoo--
ssaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,
CCSSAALLÁÁDDII  HHÁÁZZAAKKAATT..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  ee--mmaa--
iill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

KKeerreesseekk készpénzért 2-4 szobás, emeleti, világos eladó la-
kást I-II-XII. kerületekben. Tel.: 06-20-3622-906; 3952-894.

VVáárrhheeggyyeenn nappali + hálószobás, extrán felújított, berende-
zett, napos, IV. emeleti (liftes) lakás kiadó hosszú távra. 75.000
Ft/hó + rezsi. Tel.: 375-6180; 06-30-603-9460.

BBuuddaaii  VVáárrbbaann 78 m2-es, 1,5 szobás, belsõ kétszintes, igénye-
sen felújított, különleges hangulatú öröklakás eladó. Irányár:
50 Mio Ft. Tel.: 201-9475; 06-70-237-9030.

IIII..  HHüüvvöössvvööllggyyii  úton 5 lakásos õsfás kertes villaépületben lé-
võ 100 m2-es 2 szintes teraszos 2+2 szobás panorámás cirkó-
fûtéses csendes villalakás eladó. Irányár: 33,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel: 212-2136, 06-30-488-2203, e-mail: wagnera1-
@chello.hu. 

NNaapphheeggyyii  garázs a tulajdonostól eladó. Telefon: 788-4108.
HHéévviizzeenn 4 szemmélyes apartman üdülõjoga páratlan év 46.

hetére eladó. Bármely hétre átcserélhetõ. Nemzetközi csere-
lehetõség. 1,2 Mio Ft. Tel.: 06-1-316-3423; 06-30-290-2655.

VVáárrii önkormányzati lakás örökbérleti joga eladó. Tel.: 06-
20-939-7193 (este 6 után) vagy 06-20-939-7493.

II..  FFiiáátthh János utcában 68 m2-es, kétszintes, új építésû, kli-
matizált lakás 32 m2 körpanorámás tetõterasszal eladó. Ára:
46 Mio Ft. Tel.: 06-20-9583-381.

RReeffoorrmmááttuuss 51 éves nõ idõs úr vagy hölgy gondozását vál-
lalná lakásért. Tel.: 201-3754.

LLooggooddii utca 9-11. szám alatti teremgarázsban parkolóhely
kiadó. Érdeklõdni a 06-30-9799-312-es telefonszámon.

VVeerrõõccéénn, központhoz közel, frissen felújított, téliesíthetõ
nyaraló eladó. Ház 30 m2, telek 860 m2 zártkerti ingatlan, víz,
villany házban, gáz az utcában. Ára: 4.200.000,- Ft. Tel.: 06-
30-557-3581.

VVéérrmmeezzõõrree nézõ 4. emeleti, 60 m2-es lakás kiadó az Attila
úton (Mikó u. közelében) lift van. A lakás igényesen felújított,
azonnal beköltözhetõ. Magánszemély. Tel.: 06-70-708-2281.

33,,55  sszzoobbááss, 96 m2-es, gázkonvektoros, II. emeleti, nagypol-
gári lakás az Attila úton tulajdonostól eladó. A szobák külön és
egybe is nyílnak, jó infrastruktúra és közlekedés. Irányár: 23,5
Mio Ft. Tel.: 06-30-9915-651.

227700  eezzeerr/m2 irányáron 117 m2-es, 3 szobás, emeleti, utcai
polgári öröklakás I. Kuny Domokos utcában eladó + garázs
900 ezer Ft. Tel.: 06-20-582-3012.

II..  BBuuddáánn a Vérmezõvel szemben, 45 m2-es, erkélyes, II.
emeleti, kert felé nyíló, 1 szoba + hálófülkés, egyedi gázfûtéses,
felújított épületben lévõ öröklakás. Irányár: 16,5 M Ft. Wágner
Iroda, tel: 212-2136; 06-30-964-7065, e-mail: wagnera2-
@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Naphegy alján, 8 lakásos kertes villaépületben,
70 m2-es 2 szobás, étkezõs, felújított, azonnal beköltözhetõ vil-
lalakás önálló garázzsal, saját pincerésszel eladó vagy kiadó.
Irányár: 25,9 M Ft + garázs 3 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-2136;
06-30-964-7065, e-mail: wagnera2@chello.hu. 

XXIIII..  KKéékkggoollyyóó utcában kiváló adottságú, panorámás, napos,
világos, extrán felújított, 26,5 m2-es emeleti stúdiólakás eladó
liftes házban 11,9 Mio Ft-ért, tulajdonostól. Tel.: 06-20-931-
5568.

BBuuddaappeesstt, I. Fõ utcai 50 m2-es (+20 m2 galéria) lakásomat
nagyobbra cserélném a környéken. Elsõ emelet felett csak lift-
tel. (H-p: 18-20 óráig: 06-20-398-551)

AAttttiillaa úti, Moszkva tér közeli 140 m2-es liftes házban IV.
emeleti, panorámás, világos, erkélyes, felújítandó nagypolgári
lakás beköltözhetõen 44,8 Mio Ft-ért eladó. Tel.: 06-30-
5383-116.

VVáárrii önkormányzati lakás örökbérleti joga eladó. Tel.: 06-
20-939-7193 (este 6 után) vagy 06-20-939-7493.

VVáárrbbaann 50 m2-es II. emeleti, világos öröklakás eladó 32 Mio
Ft-ért. Tel.: 06-70-546-1600.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  III. Római-fürdõnél 2 lakásos családi ház
(fszt: 119 m2 + 10 m2 terasz és emelet: 109 m2 + 8 m2 loggia)
össz: 360 m2 garázsokkal, tárolókkal együtt vagy külön eladó.
Irányár: 57 M Ft + 53 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-2136, 06-
30-964-7065, e-mail: wagnera2@chello.hu. 

II..  NNaapphheeggyyeenn a Tabánnál 7 lakásos villaépületben 90 m2-es
azonnal beköltözhetõ cirkófûtéses villalakás 7 m2 télikerttel el-
adó. Irányár: 37 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-
964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn az Attila úton a Horváth-kert közelében, csendes,
belsõ udvar felé nyíló, 29 m2-es felújított, egyedi gázfûtéses
garzonlakás eladó. Azonnal beköltözhetõ. Irányár: 9,3 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30-964-7065, e-mail: wag-
nera2@chello.hu.

II..  AAttttiillaa úton 80 m2-es 2 utcai portálos 2 üzlethelységként is
használható rendelõnek vagy üzletnek is kiváló irodahelyiség
kiadó. Bérleti díj: 180.000 Ft/hó Wágner Iroda, tel.: 212-2136,
06-30-964-7065, e-mail: wagnera2@chello.hu. 

II..  BBuuddaaii  Várban I. emeleti, utcai, frissen, igényesen felújított
64 m2-es, reprezentatív 4,4 m belmagasságú, összkomfortos
lakás elcserélhetõ. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30-964-
7065, e-mail: wagnera2@chello.hu.

IIII..  RRóózzssaaddoommbb alján a Margit-híd közelében 94 m2-es IV.
emeleti, egyedi gázfûtéses, felújítandó, beköltözhetõ, 2,5 szo-
bás öröklakás. Irányár: 25,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136,
06-30-964-7065, e-mail: wagnera2@chello.hu.

GGaarráázzss.. Naphegyi (Fém utca) társasházamban közvetlenül a
lakásom alatt lévõ garázsomban beállási lehetõséget adnék.
Tel.: 375-0205, ha nem felel: 06-30-511-8481.

GGaarráázzsstt vagy kocsibeállót keresek a Vár területén. Tel.: 06-
20-215-1253.

Állás

HHáázzvveezzeettõõnnõõtt keresünk egész napos elfoglaltsággal hétfõtõl
péntekig a XII. kerültbe saját gépkocsival. Tel.: 06-30-249-
0909.

II..  kkeerrüülleettii (Vár oldala) kávézómba angol nyelvtudással bíró,
leinformálható, lehetõleg I. kerületi nõi munkatársat keresek.
Jelentkezés részletes fényképes önéletrajzzal, az értesítési cím
megjelölésével. Postacím: 1251 Budapest Pf. 2.

HHáázzffeellüüggyyeellõõ gondnok helyettesítését vállalom lift és ka-
zánkezelõi vizsgával, hétvégi szabadnap vagy egyéb esetben.
Megbízható, leinformálható. Tel.: 06-20-559-0675 17 óra
után. 

Szolgáltatás

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  vvíízz--

vviillllaannyysszzeerreelléésseekk,,  DDUUGGUULLÁÁSSEELLHHÁÁRRÍÍTTÁÁSS,,  
00--2244  óórrááiigg  hhééttvvééggéénn  iiss  ggaarraanncciiáávvaall..  

TTeelleeffoonn::  332211--33117744;;  0066--7700--660099--22555500..

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács Kárpitos. 1013
Budapest, Feszty Á u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384; 06-
30-950-5227.

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr (háznál is) problémás (megvastagodott),
gombás és szarus körmök szakszerû, hatékony kezelése (A
körömgomba gyógyítható!!!) Cukorbetegeknek speciális
gyógypedikûr! Bejelentkezés: 315-2775 hétfõtõl péntekig
9-17 óráig.

BUDAI GYORSSZOLGÁLAT! Teljeskörû gázkészü-
lék-javítás, fûtés-, víz-, villanyszerelés, gépi dugulás-elhárítás
0-24 óráig hétvégén is. Telefon: 321-8082, 06-20-334-3437.

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabá-
lyozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk!!
NNyyuuggddííjjaassookknnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy!! Fogászati háttér biztosított!
Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Budapest,
Krisztina krt. 51. fszt. 1. Tel.: 06-30-222-3016.

AAjjttóónnyyiittááss,,  zzáárrsszzeerreellééss hevederzárak szerelése ingyenes
helyi szaktanácsadás éjjel-nappal! Tel.: 06-30-574-5333; 06-
20-234-4190; 06-70-528-0831.

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

ÜVEGEZÉS, TÜKÖRVÁGÁS, 
ÜVEGCSISZOLÁS

AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..  
MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  

TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..

KKöönnyyvveellééss,,  bevallások készítése társaságok, egyéni vállal-
kozók részére, bérszámfejtéssel, teljeskörû ügyintézéssel.
Tel./fax: 3758-734; 06-30-931-2894.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,

ppaarrkkeettttlleerraakkáásstt,,  ppaarrkkeettttccssiisszzoolláásstt,,  ppaarrkkeettttaa  jjaavvííttáásstt,,  
ccsseemmppéézzéésstt  vváállllaall  kkiissiippaarrooss  ggaarraanncciiáávvaall..  

TTeelleeffoonn::  220022--22550055..  MMoobbiill::  0066--3300--225511--33880000..

VViillllaannyysszzeerreellééss!! Mesteremberek, mestermunka. Családihá-
zak, lakások, teljes kivitelezése. Mérõhelyek kiépítése, bõvíté-
se, áthelyezése. Hibaelhárítás. Tel.: 06-70-382-2870.

AAPPEEHH  üüggyyiinnttéézzééss!!  KKöönnyyvvvviizzssggáállaatt,,  kköönnyyvveellééss  tteelljjeess  kköörrûû--
eenn..  AAddóótteerrvveezzééss,,  kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,  hhaavvii  lliissttáákk
kkéésszzííttééssee,,  nnaapprraakkéésszz  üüggyyffééllkkaappccssoollaatt..  CCíímm::  BBpp..  XXIIII..  BBöö--
sszzöörrmméénnyyii  úútt  1199//aa..  II..  AAttttiillaa  úútt  111177..  EEllõõzzeetteess  bbeejjeelleennttkkeezzééss::
220022--11116655;;  221144--44995599;;  0066--2200--882233--00220077..  

Tévéjavítás azonnal helyszínen garanciával! (Orion,
Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, Schneider) Tel.: 06-
20-471-8871.

VViillllaannyysszzeerreellééss azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06-20-9344-664;
246-9021. Elmü által minõsített vállalkozás.

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

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, takarítását kertgondozá-
sát vállaljuk. Tarnai Katalin, tel.: 06-20-946-8461; e-mail:
info@tarsashazkezelesek.hu.

Adás-vétel

SSzzõõnnyyeeggbbeeccssüüss  vásárol régi keleti szõnyegeket, sérült álla-
potban is. Kiszállás díjtalan. Tel.: 06-30-456-3938.

KKöönnyyvv!!  KKrriisszzttiinnaa  AAnnttiikkvváárriiuumm  ((II..  RRoohhaamm  uu..  77..  aa  KKrriisszzttiinnaa  ttéé--
rrii  tteemmpplloommnnááll))..  VVeesszz--eellaadd,,  áárrvveerreezz  kköönnyyvveekkeett,,  kköönnyyvvttáárraa--
kkaatt,,  rrééggii  ttéérrkkééppeekkeett,,  mmeettsszzeetteekkeett,,  kkéézziirraattookkaatt,,  kkééppeess  llee--
vveelleezzõõllaappookkaatt,,  ppllaakkááttookkaatt,,  fféénnyykkééppeekkeett,,  eeggyyéébb  ppaappíírrrrééggii--
ssééggeekkeett..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss,,  --éérrttéékkbbeeccssllééss,,  kkéésszzppéénnzzffiizzeettééss!!
TTeell..//ffaaxx::  221122--88990099..  NNyyiittvvaa::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg::  1100--1188  óórráá--
iigg,,  sszzoommbbaattoonn::  1100--1144  óórrááiigg..  

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  kköönnyyvveekkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rrééggii  kkéé--
ppeessllaappookkaatt,,  vviittrriinnttáárrggyyaakkaatt  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt..  CCDD,,  DDVVDD,,
hhaanngglleemmeezz  vvéétteell..  TTeell..::  333322--00224433;;  0066--2200--99222200--000011..

LLeennddvvaayy  IIzzaabbeellllaa vásárol bútorokat, festményeket, porcelá-
nokat, régi órákat, mûtárgyakat, szõnyegeket, ezüsttárgyakat,
csillárokat, könyveket, könyvtárakat, teljes hagyatékot.
Díjtalan kiszállás. Tel.: 280-9308.

Oktatás

BBuuddaaii  RRiinngg  AAuuttóóssiisskkoollaa  az Ön szolgálatában! Tel.: 06-1-20-
20-521 13.00-tól 19.00 óráig. Hívj még ma! www.budairing.hu

MMaaggyyaarrbbóóll  korrepetálok. Orosz nyelvet is tanítok! Tel.: 375-
22-80; mobiltelefon: 06-30-297-3036.

AAuuttóóssiisskkoollaa..  JJooggoossííttvváánnyy  ggyyoorrssaann,,  aakkáárr  ttööbbbb  rréésszzlleettbbeenn  iiss..
1100  óórraa  iinnggyyeenn  vveezzeettééss..  IInntteerrnneett::  wwwwww..bbuuddaavvaarriiaauuttoossiisskkoo--
llaa..hhuu;;  bbpp22..mmiinnddeennkkiillaappjjaa..hhuu..  EE--mmaaiill::  aauuttoossuullii@@ffrreeee--
mmaaiill..hhuu..  TTeelleeffoonn::  220011--22992299,,  222244--00444488..  MMoobbiill::  0066--3300--
227755--55110055..

MMaatteemmaattiikkaa-fizika-számítástechnika-kémiatanítás. Okle-
veles középiskolai tanár házhoz megy. Nagy felkészültséggel
érdemjegyeket gyorsan kijavítom. Legalább 2 m2-es helyiséget
is keresek korrepetálásra. Tel.: 06-20-946-7553.

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás, középszintû és emeltszintû
érettségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés, több mint húsz-
éves gyakorlat. Tel.: 213-7747; 06-20-518-2808.

Vegyes

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

RReeffoorrmmááttuuss, elvált 51/164/70 független nõ társát keresi.
Nem laza kapcsolatban gondolkodó úr jelentkezését várom.
Tel.: 201-3754.

SZERETNE PÉNZT KERESNI? 
LLeeggyyeenn  ÖÖnn  iiss  AAvvoonnttaannááccssaaddóó!!  1155--3300%%  vváássáárrlláássii  kkeeddvveezz--
mméénnyy..  BBeellééppééssii  ddííjj  nniinnccss..  AAzz  eellssõõ  hhaatt  rreennddeelléésséénnééll  aajjáánnddéé--
kkoott  kkaapp!!  HHööllggyyeekk  ééss  UUrraakk  jjeelleennttkkeezzéésséétt  vváárrjjuukk..  TTeell..::  224433--
22559933;;  0066--2200--338888--22003344  ((ssmmss--tt  iiss  ffooggaadduunnkk))..  

IIddõõsseekk  Otthonába történõ elhelyezésének teljes körû ügyin-
tézése. Mobil: 06-30-9820-322; Tel.:/fax: 303-2011.

KKeerreesseekk leinformálható hatvanas, intelligens segítséget het-
venes hölgy mellé heti egy alkalommal kerületünkben. Tel.:
06-30-675-5477.

VÁRNEGYED
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Apróhirdetés-felvétel személyesen a szerkesztõségben: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  llaappjjaa.. Megjelenik kéthetente. Felelõs kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. Tipográfia, nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. (e-mail: typo-
art@gmail.com). Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon/fax: (06-1) 355-0139. E-mail: varnegyed@varnegyed.t-online.hu. Nyomdai kivitelezés: Ester Press, www.esterpress.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes
zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek a (06-20)-419-8215-ös telefonon, e-mailen a szepig@freemail.hu címen. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! 
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VÁRNEGYED

KÖZÖSSÉGI 
ELLÁTÁS

A Félúton Alapítvány
segítséget kíván nyújtani az alkohol- 

és kábítószer problémával élõ emberek 
egészséges életvezetésének elindításában 

és megtartásában, 
életminõségük javításában, a mindennapi

élet során felmerülõ lelki és szociális 
problémáik megoldásában. 
ÉÉrrddeekkllõõddnnii  lleehheett::

0066--11--222233--22666666..
EE--mmaaiill::  kkoozzoosssseeggii@@hhuummaannsszzttrraaddaa..hhuu,,

wweebb::  wwwwww..hhuummaannsszzttrraaddaa..hhuu..
A szenvedélybetegek közösségi 

ellátása öönnkkéénntteess  ééss  ttéérrííttééssmmeenntteesseenn
igénybe vehetõ szociális alapellátás. 

A gondozás az igénylõ 
otthonában, közvetlen 

lakókörnyezetében történik.

A Magyar Hospice Alapítvány 
lelkisegély szolgálatát, 

az ÉletVonalat az ingyenes 
06-80-204-084-es 

számon hívhatják.
Munkanapokon 9-tõl 17 óráig 

a daganatos betegek 
és hozzátartozóik kaphatnak 
segítséget ezen a számon.

A MMaaggyyaarr  HHoossppiiccee  AAllaappííttvváánnyy  címe: 
Budapest, III. Kenyeres utca 18-22. 

Tel./fax: 388-7369, www.hospicehaz.hu

ÉletVonal
Kreatív egyéni fejlesztésre 

épülõ kiscsoportos, családias, 
nonprofit minióvoda indul 

az I. kerületben szakképzett 
óvónõi-rajztanári vezetéssel. 
A kis gyermeklétszám miatt 

az óvoda alkalmas 
táplálékallergiás gyermekek 

fogadására is. 

Érdeklõdni lehet: 
Szalay Kinga 06-30-455-6618

E-mail cím: hirdetes@varnegyed.t-online.hu



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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 550 forint +ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2500 forint +ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 3000 forint +ÁFA.

20 szó felett: +100 forint+ÁFA/szó.

Keretes hirdetések:
1/2 oldal
274x200 mm,
9966..000000  FFtt+ÁFA

1/4 oldal álló
136x200 mm,
5522..000000  FFtt+ÁFA

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

1/8 oldal
136x99 mm,

3366..000000  FFtt+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
3300..000000  FFtt+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

1155..000000  FFtt+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
117766..000000  FFtt+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
3366..000000  FFtt+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
3366..000000  FFtt+ÁFA
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AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
MMûûaannyyaagg  aabbllaakkookk  ggyyáárrttáássaa
ééss  ccsseerrééjjee  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll  

77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,
kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall  iiss!!
AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  

eellsszzáállllííttáássáávvaall..
TTáárrssaasshháázzaakk  rréésszzéérree  
ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss!!
TTHHEERRMMEEXX--SSPPEEDD  KKFFTT..

TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,
0066--3300//665555--66555522

Turai és Társa Kft., Turmalin textil
1013 Budapest, Krisztina tér 7. Telefon: 375-3284 

Nyitva tartás: hétfõ-péntek 9.30-17.30

Ágynemûhuzat
kavalkád
100% pamut, pamut-krepp, damaszt 

ágynemûhuzat garnitúrák kavalkádja,
20-30-40%-os engedménnyel ezen a héten!
Dupla garnitúrák most féláron!
Gyerek és gyerek-mintás garnitúrák 

új színekben!
Lepedõk: vászon, frottír, jersey több méretben, 

a szivárvány színeiben!

Négy, Várfok utcai kiállítóhelyen egyszerre nyílt meg egy-egy tár-
lat: a Várfok Teremben feLugossy László, az XO Galériában El
Kazovszkij, az OCTOGONart Galériában Nagy Gábor György,
a Színhely Galériában pedig Szabó Judit és Vedres Ági mutatta
be munkáit.

A Várfok Galéria Várfok termében (Várfok u. 14.) feLugossy
László Elragadtatás címû kiállítása mutatkozott be február 21-én
a nagyközönség elõtt. Az Elragadtatás egy 14 képbõl álló sorozat,
melynek minden darabján ugyanaz a kartonból kivágott
Madonna-alak látható, mindössze a kiegészítõ elemek elhelyezé-
se, színe változik; a kis Jézus csak szimbolikus tojás vagy fehér
pöttyök formájában jelenik meg. feLugossy a képekhez egy már
korábban használt technikát választott: fakeretre feszített szú-
nyoghálóra ragasztott kartonlapokat. A karton-alakokat kiegészí-
tik a sziloplasztból/szilikonból megformált, szimbólumként is
értelmezhetõ geometrikus formák, melyek általában Mária feje
fölött jelennek meg. Formai szempontból a mûveken kevered-
nek a keleti és nyugati szent ábrázolási típusok: a kék, mint
Mária szimbolikus színe, attribútuma, illetve a fejtetõre helyezett
geometrikus formák, melyek inkább az indiai ábrázolásokat jut-
tatják eszünkbe. Formabontóak azonban az elõbb említett szili-
kon formák és a neonszínek, amik az utóbbi idõben jellemzik
feLugossy mûvészetét. 

A Várfok Galéria XO termében (Várfok u. 11.) El Kazovszkij új
képei kerültek fel a falakra. A Kossuth-díjas mûvész, aki immár
15. alkalommal állít ki ezen a helyen, a koráb-
biakhoz képest most durvább és keményebb
festésmódú, vegyes technikájú grafikákkal je-
lentkezett. A képek alapját fekete-fehér tusfes-
tés adja, erre épülnek foltszerûen a keveretlen,
élénk színek: a pirosak, sárgák, kékek, zöldek.
A kiállított munkákat nem jellemzi tematikai
összefogottság, inkább a festésmód intenzitása
köti õket össze. A grafikák mellett olajképek is
szerepelnek a tárlaton, amelyek közül néhány
a mûvész keleti utazásaival hozható összefüg-
gésbe. 

Az OCTOGONart Galériában (Várfok u.
7-9.) Nagy Gábor György Piros hó címmel
mutatta be festményeit és digitális printjeit. A
mûvész az utóbbi években akár digitális, akár
klasszikus technikával dolgozik, jellegzetes
motívumait és témáit – gömbök, gúlák, oszlo-
pok, üvegpalackok és üvegburák – járja körül,
helyezi újabb és újabb környezetbe. Most a
gömbé és a kézmûvességé a fõszerep: fõként
nagyméretû, festõi felületû olajképeket készít,
melyeken római ösztöndíjas emlékei eleve-
nednek és õrzõdnek meg, mivel e híres építé-
szeti és mûvészettörténeti motívumokat, mû-
alkotásokat gömbbe, gúlába és üvegekbe zárja,
ezáltal konzerválja, egyúttal izgalmas, új közeg-

be helyezi õket. Az OCTOGONart
Galériában kiállított mûvek három
részre oszthatók: a római emlékek és
a „gömböcskék” sorozatára, vala-
mint egy különleges, lírai hangvételû
digitális printsorozatra, mely a festõ
egy személyes, intim élethelyzetét va-
riálja és osztja meg a nézõkkel.

A Színhely Galéria (Várfok u. 12.),
amely tizenkét mûvész önálló kiállí-
tóhelyeként funkcionál, ezúttal
Szabó Judit festõmûvész és Vedres
Ági fotográfus munkáit helyezte elõ-
térbe. Szabó Judit kiállítását Békés
Rozi grafikus nyitotta meg, aki el-
mondta: mûvésztársának munkái
nem tartoznak semmilyen jelenleg
divatos stílusirányzathoz sem, képein
keresztül egy rendkívül érzékeny, fi-
nom festõi világ tárul elénk. A képek

tárgya lehet bármi: virág cserépben, cica, hanyagul a székre vetett
ruha, szobabelsõk, de többnyire portrék a családtagokról.
Látszólag hagyományos témák, amik egy asszonyt élete során kö-
rülveszik. 

Azonban a stílus, a festési mód szabadsága, a laza, oldott szín-
használat és a keresetlenség hamar eltereli a figyelmet a kép tár-
gyáról: csak szemléljük a színek együttesét. Pasztell tónusokat, ár-
nyalatokat láthatunk, még a kontraszt is „fátyolos”: domináns a
tompa okker, a fényes tört fehér, a szürkés kobalt és a finom szür-
ke. Amíg sok mûvész a diszharmóniára diszharmonikus képekkel
reagál, õ megnyugtató harmóniába oldja a világot – szabadon
fest, és nem kell „megfejteni” a látottakat.

Vedres Ági elsõ alkalommal mutatta be képeit a Színhely
Galériában: debütálásának alkalmával a kutya-lét sorozatából
állított ki néhány darabot, melyek nem mások, mint eb-port-
rék, melyek Európa különbözõ országaiban készültek. A mû-
vész vallja: ahogy az egyes nemzetekben, úgy a nemzetek kutyái-
ban is felfedezhetõ valamiféle egyedi karakter. Szerinte jellem-
zõ, hogy a Nyugat-Európában fotózott házi kedvencek között jó-
val több a boldog állat, mint itthon – a mi búskomorságukat va-
lószínûleg a kutyáink is átveszik. Vedres Ági egyébként a kutyák
mellett más állatokkal is szívesen foglalkozik: a napokban, a kí-
nai Holdújév elõestéjén nyílt meg Az „Arany disznók” orrukkal
már a csengõt nyomják címû kiállítása a Kínai-Magyar
Gyorsbüfében (VI., Király u. 70.), a Disznó évének tiszteletére.

kd

Piros hó és Elragadtatás

Kiállítások a Várfok utcában
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