
Március 15-én délelõtt a Budavári Önkor-
mányzat koszorúzási ünnepséget tartott a Dísz
téri Honvéd-emlékmûnél, ahol az intézmé-
nyek, pártok, egyházak, kisebbségek és civil
szervezetek képviselõi fejet hajtottak a forrada-
lom és szabadságharc hõseinek emléke elõtt. A
megemlékezésen a kerület polgármestere mon-
dott beszédet.

1848. március 15-ének reggelén még senki
nem tudta, mi fog történni, csak azt tudták,
hogy valaminek történnie kell. Párizs és Bécs
után Pest-Budán is ki akarták fejezni akaratukat
a szabadságszeretõ polgárok – kezdte ünnepi
beszédét dr. Nagy Gábor Tamás.  - Aznap este
már a gyõzelmi mámor hangjai töltötték be a
Várat, a márciusi ifjak kiszabadították Táncsi-
csot börtönébõl. Az ezt követõ hetek, hónapok
ország-világ elõtt bebizonyították, hogy a ma-
gyar nemzet 1848 márciusában nem csak talp-
ra állt, hanem talpon is tudott maradni, nem
csak visszanyerte szabadságát, de a cári beavat-
kozásig meg is tudta védeni azt. 

A polgármester szerint minden ünnep és
megemlékezés önvizsgálat is egyben. Március
15-e mindenekelõtt azzal szembesít bennün-
ket, hányadán is állunk a szabadsággal. Szabad-
nak mondhatjuk-e magunkat, élünk-e a szabad-
ság adta lehetõségekkel, igaz-e ránk is, amit
Illyés Gyula írt egy helyütt: „Ha megvizsgáljuk a
magyar lelki tulajdonságait, valamennyi alján a
szabadság szeretetét leljük.” 

A Honvéd-emlékmû zászlószalagján e felirat
olvasható: Szabadság vagy halál. Nagy Gábor
Tamás úgy látja: minket az élet nem állít ilyen
választás elé, de az, hogy tisztelgünk az õsök
elõtt, együtt ünneplünk, azt jelenti: tudjuk,
hogy a szabadság milyen sokat jelent nekünk. A
szabadságot nem csak fegyverrel és megszálló

csapatokkal lehet elvenni, akkor is könnyen ele-
nyészhet, látszattá válhat, ha elvtelen alkuk
megkötésével áruba bocsátjuk, önként lemon-
dunk róla, vagy egyszerû nemtörõdömséggel
feladjuk – az igazság keresése és kimondása he-
lyett gyáván meghunyászkodunk.

(Folytatás a 3. oldalon)

Finanszírozási 
gondok a szociális 
alapellátásban
A Budavári Önkormányzat intézményi racionalizálá-
sokkal – átszervezésekkel, összevonásokkal – igyekszik
fenntartani a szociális ellátások jelenlegi rendszerét,
ám az így elérhetõ megtakarításokkal együtt sem fede-
zik a normatív támogatások a szolgáltatások költsége-
it. A kialakult helyzetrõl dr. Pósfai Gábor, az önkor-
mányzat Népjóléti Bizottságának elnöke adott tájé-
koztatást lapunknak.

Az elmúlt években sokat hangoztatott politika: a leg-
rászorultabbakat kell támogatni és elõnyben kell része-
síteni az alapellátást, melynek része a házi gondozás és
az étkeztetés, a családsegítés, a támogató szolgálat, vagy
a lakókörnyezetben nyújtott közösségi ellátás. A han-
goztatott politikával ellentétben azonban nem történt
meg a szociális ellátórendszer érdemi átalakítása, ezért
az alapellátási tevékenységek ma sem tudnak megfelel-
ni a segítségre szoruló emberek igényeinek – mondta
rövid helyzetértékelésében a bizottsági elnök. 

Dr. Pósfai Gábor kifejtette: az étkeztetés és a házi
gondozás kivételével az összes ellátási forma állami
normatív támogatása csökkent vagy nominálisan szin-
ten maradt, miközben a költségek növekedtek, így az
intézmények, szolgáltatók egyre kevesebb pénzbõl
tudnak gazdálkodni. Az étkeztetés és a házi gondozás
finanszírozásának néhány százalékos növekedése sem
fedezi a szolgáltatások költségét – még akkor sem, ha
a maximális térítési díjat kérné a szolgáltató, amit a
legtöbb segítségre szoruló ember nem is tudna megfi-
zetni. Ezért az önkormányzatnak saját forrásaiból kell
hozzátenni, hogy a rászorulók az ellátásokat igénybe
tudják venni.

A szociális törvény módosításának értelmében az
önkormányzatoknak jelentõsen meg kellene növelni
a térítési díjakat – ezt azonban, ahogy a sajtóhírekben
megjelent, több megyei önkormányzat egyáltalán
nem hajlandó megtenni. A Budavári Önkormányzat
is jelentõs kedvezményeket ad a rászorulók térítési dí-
jából annak érdekében, hogy õk is hozzájuthassanak a
szolgáltatásokhoz. Egyéb, fontos alapszolgáltatásokat
– mint a támogató szolgálat, vagy a mozgássérültek
szállítása – szintén önköltség alatti áron biztosítja az
érintetteknek a kerület.

A Budavári Önkormányzat a jövõben sem szeretné
csökkenteni az ellátások körét és a rászorulók terheit
sem kívánja tovább növelni – ennek érdekében vi-
szont megtakarításokat kell elérnie az intézmények át-
szervezésével, összevonásával (ilyen mindenekelõtt az
Egyesített Gondozási Központ és a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat integrációja). Ám az intézmé-
nyi racionalizálás mellett is elengedhetetlen lenne a
szociális ellátások állami támogatási rendszerének át-
alakítása, melyre már javaslatot is tett a képviselõ-tes-
tület egy országgyûlési felterjesztés keretében – tudtuk
meg a Népjóléti Bizottság vezetõjétõl. 

Dr. Pósfai Gábor kiemelte: meg kellene szüntetni
egyebek mellett azt az igazságtalanságot, hogy a vidéki
kistérségi társulások jogosultak plusz források igény-
bevételére, míg ugyanezt nem vehetik igénybe az
együttmûködõ fõvárosi kerületek. Természetesen
nem csak az önkormányzat, hanem a civilek, a gazda-
sági szervezetek, illetve az egyházak által ellátott szoci-
ális feladatok finanszírozását is a valós költségekhez
kellene igazítani. Nem véletlen például, hogy tavaly év
végén az Okoska Családi Napközi ellátási szerzõdését
meg kellett szüntetni és a feladat elvégzését vissza kel-
lett vennie saját hatáskörbe az önkormányzatnak,
mert a korábbi, megbízott fenntartó már nem tudta
fedezni a megemelkedett költségeit az állam által biz-
tosított normatív támogatásokból.

A bizottsági elnök hangsúlyozta: a Budavári Önkor-
mányzat a továbbiakban is mindent meg fog tenni
azért, hogy a segítségre szoruló kerületi polgárokhoz,
az idõsekhez, a krónikus betegségben szenvedõ, sze-
gény, vagy fogyatékkal élõ emberekhez, a nehéz hely-
zetben lévõ családokhoz és a gyermekekhez eljusson
az a támogatás, megérkezzen az a segítség, amire szük-
ségük van. kd  
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Megszûnik az aktív ellátás
A kormánydöntés értelmében Budapesten a kórházi ágyak tizen-
nyolc százalékát számolták fel. A Budai Gyermekkórházat végül
nem szüntették meg, a budai régió gyermek egészségügyi ellátá-
sának nagy részét más fõvárosi kórházak veszik át.

22 A Batthyány család
Az idei esztendõt Batthyány-emlékévnek nyilvánították Magyar-
ország elsõ független miniszterelnöke, a mártírhalált halt Batthy-
ány Lajos tiszteletére. Ennek kapcsán foglalkozunk most a Batthy-
ány családdal és a Várban lévõ szép, régi palotájukkal. 

4 Zsuffa András stációi
Állomások címmel Zsuffa András képzõmûvész alkotásaiból nyílt
kiállítás a Várnegyed Galériában. A bemutató egy színes életmûvet
ölel fel - puszta kézzel festett képek, épületrészletek fotóiból készí-
tett montázsok és piktopuntúrák egyaránt láthatóak a tárlaton.
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Koszorúzás a Honvéd-emlékmûnél

„Legyen béke, szabadság és egyetértés”

Bár a belsõ munkálatok miatt még mintegy há-
rom hónap hátravan az átadásig, megújított hom-
lokzatával már ma is csodás képet mutat a Fõ utca
1. szám alatti Lánchíd Palota. Igaz, az épület köz-
vetlen környezetét igencsak megviselte az építke-
zés, ami még helyreállításra vár, ám ezzel együtt is
az összkép már most összehasonlíthatatlanul üdí-
tõbb annál, mint amilyen volt akár csak két évvel
ezelõtt. A ház ugyanis, amely 1867-ben a Lánchíd
Társulat székházának épült Ybl Miklós tervei
alapján, majd a Fõvárosi Közmunkák Tanácsá-
nak, a Közigazgatási Bíróságnak, a Népköztársa-
ság Legfelsõbb Bíróságának, végül a Budai Köz-

ponti Kerületi Bíróságnak adott otthont. 1995-
ben megüresedett és mintegy tíz évig üresen állt,
így az állaga is erõsen leromlott. 

Amikor a palotát – a budai bíróság új, Budakeszi
úti székházának felépítéséért cserébe – az Igaz-
ságügyi Minisztériumtól megszerezte az Ökocent-
rum Rt., még úgy tervezték, hogy felújítják az épü-

letet, ám ennek munkálatai igen lassan haladtak, s
komolyabb elõrehaladás nélkül 1998 táján lénye-
gében le is álltak a helyreállítással. Az épület állaga
ezalatt folyamatosan romlott – többször a tûzoltók-
nak kellett a veszélyt elhárítaniuk, mert hullásnak
indult egy-egy díszes párkánydarab –, sõt, egy idõ
után már a szomszédos romantikus mûemlékház
is veszélyeztetett helyzetbe került, mert nem volt
megfelelõen elvezetve a tetõrõl lezúduló csapadék-
víz.

2004-ben csillanhatott fel a ház sorsáért aggó-
dók szemében az elsõ reménysugár, amikor is ma-
gyar-svájci befektetõk kezébe került a palota. 2005

januárjában álltak elõ az új tulajdonosok
terveikkel, amikor bejelentették: a
Sándor-palota és a Gresham szálló min-
tájára, eredeti állapotában helyreállítják
az épületet, melyben luxus iroda-reziden-
ciákat, illetve a Duna felé nézõ oldal föld-
szintjén, ahol korábban is volt kávéház és
sörház, éttermet és kávéházat nyitnak
majd. 

A tervek lassan beteljesülnek. Mint
Skach Annától, a Palota igazgatójától
megtudtuk, június elsejével a teljes épüle-
tet átadják, illetve egyes emeleti szintekre
akár már hamarabb is beköltözhetnek a
bérlõk. Az irodabelsõk az eredeti neore-
neszánsz hangulatot fogják idézni – a fel-
tárt falfestésmintákat a faburkolatokra
helyezett selymek mintáin keresztül igye-

keznek imitálni –, ugyanakkor a korhû burkola-
tok mögött a legkorszerûbb épületgépészeti és iro-
datechnikai megoldások szolgálják ki az irodák
dolgozóit. A házban lesz wellness központ és „va-
let parking” jellegû garázs is, vagyis a bérlõk autóit
a luxusszállodákhoz hasonlóan a személyzet fogja
leparkolni. (Folytatás a 2. oldalon)

Júniusban nyílik a Lánchíd Palota 
Végéhez közeledik a Lánchíd Palota felújítása: a több mint egy évtizeden át pusztuló patinás épületet
eredeti pompájában állítják helyre a beruházók. A ház emeleti szintjein luxuskörülményeket nyújtó iro-
dák kapnak helyet, míg a Dunára nézõ földszinti soron gasztronómiai központ nyitja meg kapuit.

Száz év ide vagy oda, Mara néni ma is min-
den hétköznap a Hattyú utcai Idõsek klub-
jában ebédel, és semmi pénzért nem hagy-
ná ki a szieszta elõtti feketét. Ha valaki, ak-
kor õ tudja, hogy milyen az igazi dupla,
amelybe – ahogy mondani szokták – nem-
csak a szívét, hanem a kávét is illik belefõz-
nie az embernek. Az idõs hölgy ugyanis,
több mint húsz éven át a Gerbaud kávés
kisasszonya volt. Személyesen élte át azt az
idõszakot, amikor a háború után megnyílt
cukrászda ismét a mûvészvilág találkozó-
helye lett. Az államosítás után az üzlet
hosszú idõn át viselte a Vörösmarty nevet.
Ide jártak a külföldrõl hazalátogató „disszi-
densek”, és a pesti úri asszonyok. A név
ugyan változott, de a kávé – és a kis ezüstös
tálcán, a csésze mellé feltálalt csokoládé,
cukor, tej és szódavíz – maradt a régi, aho-
gyan Mara néni sem engedett soha a pol-
gári stílusból. (Folytatás az 5. oldalon)

Mara néni
100 éves



Budai Gyermekkórház: 
megszûnik az aktív ellátás

A kormánydöntés értelmében Budapesten a kórházi ágyak tizennyolc százalékát
számolták fel. Bár a Schöpf-Merei Kórház, a Svábhegyi Gyermekkórház és az
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézettel ellentétben a Budai Gyermek-
kórházat végül nem szüntették meg, a budai régió gyermek egészségügyi ellátását
eddig szinte egyedüliként ellátó intézmény feladatai nagy részét más fõvárosi kór-
házak veszik át. 

Az április elsejével életbe lépõ ágyszám felosztás szerint az eddigi kilencvenöt ak-
tív és tíz rehabilitációra fenntartott ágy helyett száz rehabilitációs, azaz ápolási
ágyat kapott a kórház. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy aktív ágyak híján meg-
szûnik az elsõdleges gyógyító, akut ellátás. Mindez nem érinti a már megkezdett
kezeléseket, ezeket még a jelenlegi feltételek mellett befejezheti a kórház. 

Jó hír, hogy járóbetegeket továbbra is fogadnak, így a jól mûködõ struktúra leg-
alább egy része megmenekül. Kérdés azonban, hogy a változásokkal járó bevétel-
kiesés milyen további leépítésekhez vezet, elég lesz e a pénz a fennmaradáshoz. 

A Budai Gyermekkórháztól elvont feladatok egy részét a Szent János Kórház
veszi át, de lesz olyan ellátás is, amit csak Pesten, például a Heim Pál vagy a
Bethesda Gyermekkórházban vehetnek igénybe a kis betegek. 

Az ellátási kötelezettség szerint, ha a betegek nem a beutalójukon szereplõ kór-
házba kívánják gyógykezeltetni magukat, vagy beutaló nélkül keresik fel a kórhá-
zat, ki kell fizetniük az ellátás harminc százalékát, de legfeljebb százezer forintot.

Sürgõsségi ellátást az ország bármely kórházában mindenki többlettérítés nél-
kül kap. 

A lakhely szerint illetékes kórházakról az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
internetes oldalán (https://www.oep.hu/kisterseg/index.php), illetve telefonon
06-40-374-636 számon lehet tájékozódni. 

A jelenleg érvényes felosztás szerint az elsõ kerületi lakosok ellátását április el-
sejétõl az alábbi kórházak végzik (forrás www.oep.hu) :
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Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma:

06-80-204-275

A mai Lánchíd Palota telkét egy katonai épülettel – több más, innen északabb-
ra fekvõ parti telekkel együtt – még 1842. március 15-én vásárolta meg a ka-
tonai kincstártól a Lánchíd építését végzõ társaság. Amikor a Duna partszaka-
szának szabályozási tervét elfogadták, a Lánchíd Társulat arra kényszerült,
hogy az új szabályozási vonalat átlépõ régi épületét, amelyben addig irodáit
mûködtette, lebontassa, s valamivel hátrébb húzva a telekhatárt építtesse fel
az új székházát.

A kiegyezés évében, 1867-ben kezdõdött meg a neoreneszánsz stílusú pa-
lota építése Ybl Miklós tervei alapján, s két évig tartottak a munkálatok. 1869-
ben, amikor beköltözött a részvénytársaság irodája, az emeleteken lakásokat
alakítottak ki – ezekbe olyan nagytekintélyû urak költöztek, mint Reitter
Ferenc, a város legendás mérnöke, Herrich Károly, az Alagút Társaság igazga-
tója, Heinrich Nepomuki János orvosdoktor, a Rác-fürdõ tulajdonosa vagy Ür-
ményi József udvari tanácsos, alnádor, országgyûlési képviselõ. 

A Lánchíd Társaságot és ezzel a hidat és a palotát 1870-ben vásárolta meg az
állam, így 1871-tõl a Pénzügyminisztérium intézményeként a Budapesti Állam-
hidak Felügyelõsége mûködött a részvénytársaság irodáinak egy részében
1920-ig (a hídpénzt hivatalosan ekkor törölték el). 1870-ben ugyanitt helyezték
el a Budapest fejlesztéséért felelõs szervezetet, a Fõvárosi Közmunkák
Tanácsát, melynek fõvárosi és kormánydelegáltjai több mint negyed századon
át e helyütt hozták meg városformáló döntéseiket. 1920 után gyakran változtak
az irodák, helyiségek bérlõi – idõszakosan sörház, kávéház is nyílt a földszinten. 

1935-ben költöztették ide a Közigazgatási Bíróságot, 1954-ben pedig –
immár a teljes épületet elfoglalva – a Magyar Népköztársaság Legfelsõbb
Bírósága rendezkedett itt be. 1981-tõl a Budai Központi Kerületi Bíróság mû-
ködött az épületben. A palotát az Igazságügyi Minisztériumtól az Ökocentrum
Rt. szerezte meg 1995-ben annak fejében, hogy új székházat épített a bíró-
ságnak. Az üresen maradt épületet 2004 õszén szerezte meg a Lánchíd Palota
Kft., melyben a Lánchíd Holding Zrt. a tulajdonos.

A palota története

Szakmacsoport Fekvõbeteg ellátó

Belgyógyászat 1125 Szent János Kórház
Sebészet 1125 Szent János Kórház 
Traumatológia 1125 Szent János Kórház
Szülészet-nõgyógyászat 1125 Szent János Kórház
Csecsemõ- és gyermekgyógyászat 1125 Szent János Kórház
Fül- orr- gégegyógyászat 1125 Szent János Kórház
Szemészet 1125 Szent János Kórház
Bõr- és nemibeteggyógyászat 1085 Semmelweis Egyetem
Neurológia 1125 Szent János Kórház
Ortopédia 1085 Semmelweis Egyetem
Urológia 1125 Szent János Kórház
Onkológia 1122 ONKI
Fogászat és szájsebészet 1125 Szent János Kórház
Reumatológia 1027 ORFI
Aneszteziológiai és intenzív 
betegellátás 1125 Szent János Kórház
Infektológia 1097 Szent László Kórház
Pszichiátria 1125 Szent János Kórház
Tüdõgyógyászat 1529 OKTPI
Sugártherápia, onkoradiológia 1122 ONKI
Angiológia, phlebológia, 
lymphológia 1076 Péterfy Sándor u.
Haematológia 1085 Semmelweis Egyetem
Allergiológia 
és klinikai immunológ 1032 Szent Margit Kórház
Endokrinológia, 
anyagcsere és diabetes 1085 Semmelweis Egyetem
Gasztroenterológia 1032 Szent Margit Kórház
Tüdõ- és mellkassebészet 1121 OKTPI
Érsebészet 1085 Semmelweis Egyetem
Idegsebészet 1125 Szent János Kórház
Stroke 1085 Semmelweis Egyetem
PIC 1085 Semmelweis Egyetem
Nephrológia 1076 Péterfy Sándor u.
Szívsebészet 1085 Semmelweis Egyetem
Kardiológia 1125 Szent János Kórház
Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 1021 Vadaskert Alapítvány
Alkohológia 1125 Szent János Kórház
Drogellátás 1125 Szent János Kórház
Addiktológia 1135 Nyírõ Gyula Kórház
Sürgõsségi betegellátás, oxyológia 1115 Szent Imre Kórház
Gyermeksebészet 1125 Szent János Kórház
Plasztikai (égési)sebészet 1146 Bethesda Gyermekkórház
AIDS diagnosztika és therápia 1097 Szent László Kórház
Kézsebészet 1091 Állami Egészségügyi Központ
G06 Csecsemõ- 
és gyermek fül-orr-gégészet 1089 Heim Pál Gyermekkórház
G07 Gyermekszemészet 1085 Semmelweis Egyetem
G09 Gyermekneurológia 1085 Semmelweis Egyetem
G19 Gyemek-tüdogyógyászat 1085 Semmelweis Egyetem
G31 Gyermek-gasztroenterológia 1085 Semmelweis Egyetem
G40 Csecsemõ- 
és gyermekkardiológia 1085 Semmelweis Egyetem
Krónikus ellátás 1125 Szent János Kórház
Rehabilitáció 1125 Szent János Kórház
Ápolás 1125 Szent János Kórház 

Szakmacsoport Fekvõbeteg ellátó

Az alábbiakban a kérdést és a választ rövidí-
tett, szerkesztett formában közöljük.

Az országos hírû Budai Gyermek-
kórház kiváló orvosokat foglalkoztat,
és mintegy 88 ezer gyermeket lát el.
Több száz súlyos, fiatalkori cukorbe-
tegségben szenvedõt gyógyít, és az or-
szágban egyedülálló módon 100 gyer-
meket kezel növekedési hormonnal.
Ráadásul tíz éve építették át, és a bu-
dai kerületek minden évben sok mil-
lió forintos támogatást nyújtanak gép-
illetve mûszerbeszerzésekre. Ez az in-
tézmény jelenleg Budának, sõt Közép-
Magyarország Dunától nyugatra esõ
részének egyetlen gyermekkórháza –
hangsúlyozta dr. Nagy Gábor Tamás. 

A Budai Gyermekkórház leépítése
szakmailag teljesen indokolatlan. A
januári miniszteri javaslatban még 80
aktív ágy szerepelt, a titkos lovasberé-
nyi találkozón azonban a 80 helyett
nulla aktív ágyról döntöttek, és ezt
március 7-én be is jelentették! Ezzel
mintegy „elfekvõvé” akarják átalakí-
tani a kórházat.

Ritka pillanat, amikor teljes kon-
szenzus van a kormánypárti és ellen-
zéki képviselõk között. A Budai
Gyermekkórház esetében ez történt a
II. kerületben. Az I. kerület felterjesz-
tést küldött ez ügyben a minisztéri-
umhoz, nem is válaszoltak rá. A polgá-
rok is demonstráltak a kórház meg-

mentéséért, több mint háromezer til-
takozó aláírást gyûjtöttek össze. 

Választói képviseletében dr. Nagy
Gábor Tamás azt kérdezte dr. Molnár
Lajos egészségügyi minisztertõl:

Vajon milyen szempontok írták
felül a beteg gyermekek és a budai pol-
gárok érdekeit, és az orvos-szakmai
szempontokat? Ki felel majd 88 ezer
gyermek egészségügyi ellátásáért? 

Válaszában dr. Molnár Lajos azt
hangsúlyozta, hogy közös a felelõssé-
günk minden gyerek és minden fel-
nõtt egészségéért. E felelõsségnek
azonban nem szabad abban megnyil-
vánulnia, hogy a szükségesnél lénye-
gesen több kórházi ágyat mûködte-
tünk, mert a fölösleges ágy, fölösleges
kiadás és a fölösleges kiadás mindnyá-
junk pénzébõl enged kevesebbet jut-
tatni a valóban betegekhez.

A miniszter utalt rá, hogy a Budai
Gyermekkórház sorsáról, jövõjérõl,
szükségességérõl 15 éve folynak a vi-
ták. Nem elõször merül fel a kórház
aktív tevékenységének a megszûnése.
Mint mondta, teljes egyetértésben fo-
gadtatott el a Szemünk fénye nemzeti
gyermekprogram. Az azt elõkészítõ
szakmai anyagban a gyermekgyógy-
ászati szakmai szervezetek valameny-
nyien egyhangúlag azt rögzítették és
ezt ismételték meg a mostani döntést
megelõzõ tárgyalások során is, hogy

túl sok az aktív gyerekágy Budapes-
ten. Dr. Molnár Lajos álláspontja sze-
rint kevesebb, de jobban felszerelt, éj-
jel-nappal mûködõ, minden szakmát
ellátni kívánó gyerekkórház jobban
szolgálja a betegek érdekeit.

Dr. Nagy Gábor Tamás viszontvála-
szában úgy értékelte, az egészségügyi
miniszter nem válaszolt érdemben a
kérdésre, hogy tulajdonképpen ki fe-
lelõs 88 ezer gyermek ellátásáért. A
sajtóból úgy tudni, hogy a János Kór-
házba fogják átirányítani a gyereke-
ket, amely már amúgy is túlzsúfolt és
felújításra szorul, a Budai Gyermek-
kórház pedig egy felújított, korszerû
intézmény.

A program, amelyre a miniszter hi-
vatkozott, a választások elõtt született
és „Közös kincsünk a gyermek” cím-
mel jelent meg az egészségügyi minisz-
térium kiadásában. Ez a program
azonban leszögezte, hogy mindenfaj-
ta változtatásnak csak akkor van értel-
me, ha a gyermekek érdekében törté-
nik – hangsúlyozta dr. Nagy Gábor
Tamás kerületünk országgyûlési kép-
viselõje. A Budai Gyermekkórház be-
zárása nem a gyerekek érdekében tör-
ténik, ráadásul teszi ezt úgy a minisz-
térium, hogy semmiféle szakmai, poli-
tikai, társadalmi kérdést nem hajlan-
dó megvitatni, minden elõl mereven
elzárkózik. 

Ki a felelõs 88 ezer gyermek 
egészségügyi ellátásáért?

Dr. Nagy Gábor Tamás kerületünk országgyûlési képviselõje március 12-én, az azonnali kérdések és válaszok órájában a
fenti címmel intézett kérdést a Parlamentben dr. Molnár Lajos egészségügyi miniszterhez. A miniszter a feltett kérdésre
érdemben nem válaszolt, ezért dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz-MPSZ) képviselõ továbbra is várja a választ, hogy ki felel
majd 88 ezer gyermek egészségügyi ellátásáért.

(Folytatás az 1. oldalról)

A Bem rakpartot egyébként a Lánchíd és a
Jégverem utca között egy sorompóval lezárják a
parkoló autók elõl, így a ház vendégei is csak a
mélygarázsban állhatnak le, s nem foglalhatják
el a kizárólag villamos- és gyalogosközlekedés
számára fenntartott rakparti szakaszt.

Érdemes megemlíteni, hogy az irodaház
egyik különleges szolgáltatásaként úgynevezett
virtuális irodákat is lehet majd bérelni. Ez a ha-
zánkban egyelõre még csak szûk körben ismert
szolgáltatás azt teszi lehetõvé, hogy azok az át-
utazó üzletemberek, akik nem tartanak fenn
Budapesten irodát, akár egészen rövid idõtar-
tamra is irodát bérelhessenek, a megfelelõ
nyelven felsõfokon beszélõ titkárnõvel és a
Palota összes szolgáltatásával együtt.

A nagyközönséget a Palotában a magyar és a
nemzetközi konyha hagyományait követõ
Lánchíd Palota Étterem, illetve egy irodalmi
kávéház és egy borszalon várja majd. A palota
igazgatója érdeklõdésünkre elmondta: az épü-
let megnyitója alkalmából nagyszabású ünnep-
séggel készülnek, melyre neves elõadókat hív-
nak meg – kilétüket azonban egyelõre nem kí-
vánják felfedni, mert meglepetésnek szánják.
A nyitásra az épület környezetét is rendezni
fogják – megújítják a járdákat (a Fõ utcai olda-
lon díszkõ burkolatot alakítanak ki), illetve a
zöldfelületeket is megszépítik. 

K. D.

Júniusban nyílik a Lánchíd Palota 

A tavasz közeledtének
biztos jele, hogy Budapest
szerte megkezdõdött a téli
álmot alvó virágágyások
felfrissítése. A tavalyi tele-
pítés 73 ezer télálló virága
mellé elsõ lépésben, már-
cius közepéig további 107
ezer árvácskát ültetnek ki
a FÕKERT szakemberei.
Az elsõ kerület 27 ezer tõ,
vidám színekben pompá-
zó növényt kapott, csak a
Clark Ádám téri körforga-
lom közepén 12 ezer vi-
rágzó növényt ültettek el.
Ezen kívül megújultak az
Európa Liget, a Szent
György tér és az Erzsébet
híd körül található virág-
ágyások is. 

Virágültetés kerületszerte



(Folytatás az 1. oldalról)

A kerület elsõ embere a Dísz téri ünnepségen fel-
idézte annak történetét, hogy évtizedekkel a sza-
badságharc leverése után Fejérváry Géza minisz-
terelnök, Ferenc József jó barátja milyen eszköz-
zel próbálta összebékíteni a veterán honvédeket
az uralkodóval. Mint megtudhattuk: az egykori
kormányfõ az idõs honvédeknek dupla nyugdíjat
ígért annak fejében, ha megkoszorúzzák a budai
Várban a Szent György téren álló Hentzi-emlék-
mûvet – annak az osztrák generálisnak a szobrát,
aki az ostromlott Budáról ágyúztatta Pestet, aki
fel akarta robbantani a Lánchidat, aki miatt
1849. május 21-én, Budavár bevételekor ezrek
vesztették életüket. 

Erre a bizonyos koszorúzásra, a beígért dupla
nyugdíj ellenére, soha nem került sor. Az agg
honvédek ugyanis jobban szerették a szabadsá-
got, jobban tisztelték a nemzetet, mintsem hogy
júdáspénzzel megvásárolhatók lettek volna –
nem voltak hajlandóak megcsúfolni a budai gyõ-
zelem emlékét. A miniszterelnök ötlete csak arra
volt jó, hogy mindenki számára világossá váljon:
nem szolgálhatunk egyszerre két urat, nem lehet
egymás mellett a Honvéd és a Hentzi emlékmû.

(A Hentzi-emléket 1899-ben a közóhajnak eleget
téve a Budai Hadapródiskola udvarába helyezték
át – itt verte aztán szét a tömeg 1918 õszén, az
õszirózsás forradalom napjaiban – a szerk.)

A polgármester hangsúlyozta: a szabadság ma
sem eladó. A „nem engedünk a ’48-ból” gondola-
ta ma is ugyanazt jelenti, mint a XIX. században.
Nem engedünk a kivívott szabadságból, és a gyak-
ran feloldhatatlannak tûnõ politikai szembenál-
lás ellenére vallanunk kell, hogy vannak közös
kérdések, melyekben nem lehet vita, sem alku
közöttünk. Ilyen a nemzet, a határok által szét-
szabdalt nemzet egységének ügye, a haza szolgála-
ta, és a népakarat – ahogy ma mondjuk, a demok-
rácia kérdése. Ha ezt szem elõtt tartjuk, akkor le-
het a Tizenkét pontot bevezetõ legfontosabb
óhajtást komolyan venni, csak akkor remélhet-
jük ennek megvalósulását: „Legyen béke, szabad-
ság és egyetértés.”

*    *    *Az ünnepnap záróeseményeként a budai kerüle-
tek polgárai fáklyás megemlékezést tartottak a
Dísz téren. A hagyományos vári rendezvény házi-
gazdáiként, elsõként az öt polgári kerület vezetõi
szóltak a teret zsúfolásig megtöltõ ünneplõkhöz. 

Dr. Nagy Gábor Tamás kerületünk polgármes-
tere hagyományaink ápolásának fontosságáról
beszélt. Azokról a nemzeti öntudatunkat erõsítõ
aktusokról, amikbe beletartozik a március 15-i
vári ünnepség, ahol fáklyák fénye mellett emléke-
zünk a szabadságharc dicsõségére, s mindazokra,
akik életüket adták a közös ügyért, hazánk függet-
lenségéért és felemelkedéséért. Március 15-én
egy nap alatt mindazt sikerült megvalósítani,
amiért oly sok éven át hiába küzdött az ország. 

Ma ismét a reformok korát éljük, mégis aktuá-
lisak Szemere Bertalan szavai: meg kell különböz-
tetni a félrevezetést, az ál és igazi reformot. Az el-
lenzék feladata, hogy erõit egyesítve éberen õr-
ködjék a nemzet sorsa felett. 

Láng Balázs a második kerület elsõ embere rá-
mutatott: a reform nem rombolás, hanem építés,
nem megszorítás, hanem a bevételek ésszerû nö-
velése. Ma a rombolás idõszakát éljük, de mi itt
Budán megpróbáljuk orvosolni a bajokat. Téglát
téglára hordva építkezni, összefogni és nem szét-
húzni, mert nekünk Magyarország a hazánk. 

Óbuda polgármestere Bús Balázs kiemelte: ma
sokan idézik meg március 15-e nagyjait, miköz-
ben tetteikkel az önkényt, a hatalmi arroganciát
testesítik meg, mindazt, ami ellen a márciusi ifjak
harcoltak. 

150 évvel ezelõtt egyszerre gyõzött a polgári
Magyarország és a szabadság eszménye, s ha ké-
sõbb el is bukott, az éltetõ láng azóta sem aludt ki
– emlékeztetett Pokorni Zoltán a Hegyvidék elsõ

embere. Március 15-e ünneplése mindenkor a
nemzet állapotának fokmérõje, megmutatja mi-
lyen állapotban van a magyar demokrácia.
Másfél évszázad alatt volt, hogy tiltották volt, hogy
meghamisították az ünnepet. 1989-ben azt hit-
tük végre megvalósul a márciusi 12 pont, végre
szabadon, kordonok nélkül ünnepelhetünk.
Csalatkoznunk kellett, eltelt tizennyolc esztendõ,
és nem történt szinte semmi változás, még illúzió-
inkat is elvették tõlünk. Nem csoda, hogy nincs
ma rend Magyarországon mert ahogy Kossuth fo-
galmazott: szabadság nélkül rend nem lehet.

Szabolcs Attila a XXII. kerület vezetõje kiemel-
te: 1848-ban a Csendvédelmi Bizottság néhány
embere, kutyák, gáz és kordonok nélkül képes
volt fenntartani a rendet. Valami elromlott azóta,
s ahogyan Janus Pannonius írta, ami alapjaiban
rossz azt nem foltozgatni kell, hanem kidobni és

újat csinálni helyette. Így tettek 1848-ban nagyja-
ink, akik a javítgatás helyett alapjában változtat-
ták meg a rendszert. Ha nem tették volna, ma ta-
lán nem is létezne a magyar nemzet, s mindannyi-
an németül beszélnénk saját hazánkban. Ve-
gyünk példát 48’ nagyjairól és alkossuk újjá Ma-
gyarországot – zárta beszédét Szabolcs Attila.

Az est vezérszónoka Martonyi János emlékezte-
tett: 150 éve, ahogyan ma is, a tömeg átjött Pestrõl
Budára és megmutatta erejét. Két céljuk volt: ki-
szabadítani Táncsicsot és tárgyalni a helytartóta-
náccsal.

Március 15-e a szabadság egyetemes ünnep-
napja, mert varázsütésre felszabadította az em-
berek lelkét. Az emberi szabadságjogok ünnepe,
azoké az értékeké, melyeket soha nem adha-
tunk fel.

Nem aludhat ki a szabadság lángja, amit a már-
ciusi ifjak hagytak ránk. Tõlük tudjuk, hogy az
egyén szabadsága nem létezik a nemzet szabadsá-
ga nélkül, nincs autonóm emberi közösség auto-
nómia nélkül. Március 15-e üzenete világos: aki
érzéketlen a nemzet összetartozásának igénye
iránt, az érzéketlen az emberek jogaival, gondjai-
val szemben is. De március 15-e az igazság és az
egység napja is, amit a 12 pont követelései tettek
kézzelfoghatóvá. Örök leckéül szolgált a követke-

zõ nemzedékek számára, mert megmutatta, hogy
a hazugság nem férhet össze a szabadsággal.

Azóta megtanultuk, hogy az igazságot a félreve-
zetéssel is le lehet rombolni. A hatalom jelenlegi
gyakorlói azt mondják, hogy az emberek köny-
nyen manipulálhatók. Március 15-e bebizonyí-
totta, hogy ez korántsem igaz. Az embereket nem
lehet félrevezetni.

Március 15-e a nemzet felemelkedésének, di-
csõségének napja ritka kegyelmi pillanat. Olyan
csoda, ami évszázadonként egyszer fordul elõ, s
történt meg száz év múlva 1956-ban. Magyar-
ország lett egy szemvillanásra a világ közepe, hogy
részesévé váljék, majd kiemelkedjen az európai
történések sodrából. Dicsõsége soha nem múlt
el, még legyõzetésében is példát mutatott hazasze-
retetbõl és összetartozásból. Ma nem vagyunk a
világ eseményeinek alakítói, ami nem lenne baj,

de közben azt látjuk, hogy süllyed az ország.
Süllyed erkölcsileg és gazdaságilag. 150 éve né-
hány ember szabadságvágya csodát tett, a tömeg
követte õket átjött Budára és a helytartótanács
engedni volt kénytelen. 

Megalakult a felelõs magyar kormány, s magá-
val hozta a békét és a törvényességet. A rendet
csak külsõ erõ zavarhatta meg. Sokan meghaltak
a honvédõ háborúban de a láng mégsem aludt ki.
Feléledt újra 1956 október 23-án, s feltámad újra
és újra mert a szabadságot kioltani nem lehet, a
tûz és a fáklyák az idõk végezetéig irányt mutat-
nak. Csak az igazság és a szabadság szülhet ren-
det, s voltak, akik megértették ezt. A helytartóta-
nács elfogadta az idõk szavát, rábízta a döntést a
népre és átadta a helyét. Ez az, amiért ünnepeljük
a nemzet dicsõségének napját, míg világ a világ
március 15-én. ká
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Ünnepi megemlékezés a Dísz téren

„Legyen béke, szabadság és egyetértés”

A budai kerületek polgárai együtt ünnepeltek március 15-én 

A Dísz téri megemlékezésen Martonyi János mondott ünnepi
beszédet

„Nem aludhat ki a szabadság lángja, amit a márciusi ifjak hagytak ránk”

Sokan rótták le kegyeletüket a Honvéd-emlékmûnél

Az esti rendezvény házigazdái a budai kerületek vezetõi voltak: Pokorni Zoltán, dr. Nagy Gábor Tamás, Láng Zsolt, 
Bús Balázs, Szabolcs Attila



Bor helyett kivételesen pálinkát kóstolhatott a Márai Szalon
közönsége február 27-én, hiszen a veretes magyar mulatság-
hoz az dukál. A hazai kultúrára (is) szomjas hallgatóságot
ezen a délutánon  Prekop Erzsébet, a Miskolci Likõrgyár ve-
zérigazgatója, Sebestyén Márta elõadómûvész és Nagy Pál
Gábor, a Bárka Színház mûvésze szórakoztatta. 

Bevezetõben a házigazda bemutatta a vitrinben elhelyezett
alkalmi mûtárgyakat –  egy dedikált verseskötet, egy kézira-
tot, és két fényképet – majd felidézte a hozzájuk tartozó em-
lékeket. A tárgyak az 1979-es évhez, Tatai Elemér festõmû-
vész sárvári kiállítás-megnyitójához kapcsolódtak. A vernis-
sage-on Ruttkai Éva Pilinszky János kéziratos versét olvasta
fel; így került a költemény mellé a költõ által a színésznõnek
dedikált Trapéz és korlát címû kötet, valamint a fotók, ame-
lyeken a tárlatot megnyitó Kassák Lajosné és Ruttkai Éva
látható.

Az est alaphangulatát Márai Sándor Szindbád hazamegy
címû írásának részlete adta meg, amelyet Nagy Pál Gábor
olvasott fel. A fõhõs költõi kérdése, amely szerint: „Ismerik-
e még a Kék hordóban reggelente az eperpálinkát?” irodal-
mi úton vezette át a hallgatóságot a pálinkafõzés birodalmá-
ba. Ezt az utat erõsítette egy 1743-ból származó pálinkafõ-
zõkrõl szóló szöveg is.

A szakma nevében Prekop Erzsébet arról tájékoztatta a
közönséget, hogy a pálinkafõzés 1850-tõl állami monopóli-
um, amelyet ma is szigorú törvény szabályoz. A gyümölcspá-
linkát, a borpárlatot az 1700-as években még borszesznek
hívták. Bár a kelták már az 1100-as években ismerték a ga-
bonából készíthetõ párlatot – a wihsky-t –, Magyarországon
még a 18. században sem engedélyezték a kenyérgabonák
ilyenfajta felhasználását. 

A gyümölcspálinka már jóval az uniós csatlakozás elõtt
hungarikumnak számított, ezért Magyarország a speciális íz-
, zamat-, és savtartalom miatt jogi védettséget kért a termék-
re. Korábban így tettek az olaszok a grappával, a görögök az
ouzoval, és a franciák a konyakkal. A gyümölcsök esetében
esetében földrajzi oltalom ott adható, ahol egy adott terüle-
ten azonos a mikroklíma, a talaj, és az éghajlati adottságok.
Hazánkban ilyen védett név a gönci és a kecskeméti barack,
a szabolcsi alma, valamint a szatmári és a békési szilva.

Prekop Erzsébet a pálinka gyógyhatására utalva, végezetül
elmondta, hogy a 14. század elején, Károly Róbert felesége
borszeszben áztatott rozmaringgal kezelte a köszvényét. A
magyar gyümölcspárlatok kis mértékben(!) ma is jótéko-
nyan hatnak az egészségre. Csökkentik  a vérnyomást, a ko-
leszterint, oldják az érfalakra tapadt zsírokat, és megkötik a
gyomorsavat.

A mûsor második vendége, Sebestyén Márta, „Pályinkás
jó estét!” kívánt a közönségnek, majd arról a tótkomlósi for-
gatásról mesélt, amelynek szünetében Szokolai Dongó
Balázs népzenész saját házában megvendégelte a stábot.
Hazánk Kossuth-díjas énekmûvésze mindvégig vidám
anekdotákat idézett, többek között azt a Kodálytól szárma-
zó jótanácsot, amelyet az ifjú népdalgyûjtõknek adott: „Aki
népzenegyûjtésbe kezd, elõbb tanuljon meg inni!”

A pálinkához kapcsolódott Márta egyik gyerekkori emlé-
ke is, amikor kíváncsian figyelte, hogy mi az a rejtélyes
edény, amit a nagyanyja a polcon lévõ kis Szent Teréz mö-
gül kivesz? Bár az üvegre az volt ráírva, hogy Miravíz, valójá-
ban a kertben álló cigánymeggy-fa termésének párlatát tar-
talmazta. A nagymama émelygés ellen kúrálta magát. 

Az énekesnõ 18 évesen, Erdélyben „került közeli kapcso-
latba” a pálinkával. Kallós Zoltán néprajztudóst kísérte el
egy három napos lakodalomba, ahol az elsõ pillanattól mé-
zes pálinkával kínálták. Az itóka jótékony hatással volt az
önbizalmára, mert a harmadik kupica után már nem kellett
bíztatni, bátran beleénekelt a mikrofonba. Mint utóbb ki-
derült, ezzel a felvétellel kis híján bekerült az MTA zenei ar-
chívumába. Sebestyén Márta a történetek után a Márai
Szalonban is dalra fakadt, és a hallgatóság örömére elõadta
Kodály két nagyszalontai gyûjtését. Az egyik dal kezdõsora
így hangzott: „Öreganyám olyan volt, nem szerette az orsót,
csak a pálinkás hordót!”

A mûsor záróakkordjaként pálinkás butéliákon olvasha-
tó kétsoros versikék hangzottak fel Nagy Pál Gábor elõadá-
sában. 

Végezetül a magasba emelt pálinkás poharat Sebestyén
Márta egy kalotaszegi dallal köszöntötte. A „hivatalos” prog-
ram után, az érdeklõdõk számára levetítették a Duna Tv rö-
vid filmjét, amely Berszenyi Dániel a magyar táncról szóló
versére született. Rojkó A.

Veress Sándor zeneszerzõre, halálának századik évforduló-
ján könyvbemutatóval, kamaraesttel, a róla elnevezett dí-
jak kiosztásával, valamint koszorúzási ünnepséggel emlé-
keztek életmûvének tisztelõi. Az emlékezés virágait a
Veress Sándor Társaság tagjai a Hunfalvy utca 4. szám
alatt található emléktáblánál helyezték el – itt élt ugyanis
az alkotó gyermekkorától 1944-ig.

A Bartókot és Kodályt követõ magyar zeneszerzõ generá-
ció legismertebb tagja száz éve, 1907. február 1-jén szüle-
tett Kolozsvárott. 1916-ban költözött családjával
Budapestre – ekkor kezdte meg zenei tanulmányait is.
Ahogy Veress Sándor 1985-ben egy vele készített interjú-
ban elmesélte: a Szalag utcai elemi iskolában egy kiváló,
erdélyi származású énektanárnõ és zongorista, Dömény
Mária figyelt fel jó hallására és õ ajánlotta fel, hogy elkez-
di zongorázni tanítani, ha kell, akár ingyen is. Szülei ter-
mészetesen vállalták zenei taníttatását, hiszen maguk is
nagy zenebarátok voltak – különösen édesanyja, aki szíve-
sen énekelt otthon, kis kamarakoncertek keretében. A
budai Vár oldalában, a Hunfalvy utcai házukban – me-
lyet apja erdélyi örökségébõl vásárolt meg Budapestre
költözésükkor – rendszeresen rendeztek vasárnapon-
ként házikoncerteket, melyen részt vett tanárnõje,
Dömény Mária is. Tanítványként lassan õ maga is tagja
lett a házi trióknak, kvartetteknek. Mint fogalmazott:
ezek a nagy élmények alakították zenei pályájának kezde-
tét, egészen addig, ameddig mint zongorista, majd mint
zeneszerzõ-növendék, nem került a Zeneakadémia elõké-
szítõjébe. 

Érdekes módon Veress Sándor zeneszerzõi pályafutá-
sának kezdete is egy környékbeli mesterrel való találkozá-
sához köthetõ. A Hunfalvy utcai házuktól nem messze, a
Toldy Ferenc utcában lakott ugyanis Koessler János zene-
akadémiai tanár, Bartók Béla és Kodály Zoltán mestere,
akihez elvitte megmutatni elsõ kompozícióit. Koessler,
miután végighallgatta szerzeményeit, arra bátorította,
hogy jelentkezzen a Zeneakadémiára.

1923-tól a Zeneakadémián Kodály zeneszerzés- és Bar-
tók zongoranövendéke volt. Diplomáinak megszerzése
után Czövek Ernával a magyar hangszeres oktatás mód-
szertanának reformján dolgozott, majd külföldi tanul-
mányutakról hazatérve ezt kiszélesítve a korszerû nemze-
ti zenepedagógia megalapozásán fáradozott zeneszerzõ-
ként és cikkíróként egyaránt. Még zeneakadémiai évei
alatt a népzenekutatásba is bekapcsolódott: évekig dolgo-
zott Lajtha László asszisztenseként, majd a Magyar Tudo-
mányos Akadémián Bartók vette maga mellé. 

Veress zeneszerzõi karrierje gyorsan ívelt felfelé: az
1933-as budapesti bemutatkozást hamarosan külföldi
hangversenyek és sikerek követték. 1943-tól oktatta is a
zeneszerzést a Zeneakadémián – az õ osztályába járt a há-
ború után indult generáció két legnagyobb magyar zene-
szerzõje, Ligeti György és Kurtág György is.

Veress Sándor neve itthon, bár egykor elismert kompo-

nista volt, a mai koncertlátogató közönség számára már
nem igazán cseng ismerõsen – ennek oka, hogy a szerzõ
1949-ben végleg elhagyta a kommunista diktatúrába for-
duló Magyarországot, s ezt követõen mûvei csak igen rit-
kán szólaltak meg nálunk. 1949-tõl haláláig, 1992. már-
cius 4-ig Svájcban élt, ahol a Berni Konzervatórium zene-
szerzés- és elmélettanáraként mûködött, népzenei isme-
reteit pedig a Berni Egyetemen tartott elõadásaiban adta
tovább. Veress Sándor zeneszerzõi nyelve némileg átala-
kult a Magyarországtól való elszakadás után: addig írt mû-
veiben Bartók és Kodály mûvészete, valamint a közvetlen
közelrõl ismert és magáévá tett népzene hatása érvénye-
sült a legszembetûnõbben, az ezt követõen született mû-
vekben viszont már jobban elõtérbe kerültek a harmin-
cas–negyvenes években elõretörõ neoklasszikus és neo-
barokk irányzatok hatásai, illetve a kortárs zeneszerzõi kí-
sérletek. 

A szerzõ születésének századik évfordulójára az emléké-
nek ápolására tíz évvel ezelõtt létrejött szervezet, a Veress
Sándor Társaság egy programsorozatot hirdetett meg az
idei évre. A „Veress Sándor Emlékév 2007” nyitó esemé-
nyeként koncertet rendeztek az alkotó mûveibõl a MTA
budavári Zenetudományi Intézetében – fellépett a Bartos
Trió, Körmendi Klára zongoramûvész és a Csillagsze-
mûek gyermektáncegyüttes –, s ugyanitt kiosztották az
idei Veress Sándor-díjakat (ezúttal a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar, Mészáros János Svájcban élõ karmes-
ter, Andreas Traub német zenetudós és Hagiwara Michi-
hiko a Japán-Magyar Baráti Társaság elnöke vehette át az
elismerést). 

A jubileumi év alkalmából egy könyv is megjelent az al-
kotóról a Veress Sándor Társaság támogatásával, az
Occidental Press kiadó gondozásában. A kiadó vezetõje,
egyben a kiadvány szerkesztõje, Csicsery-Rónai István a
Litea könyvszalonban tartott bemutatón elmondta:
1958-ban kötött barátságot Veress Sándorral, akivel halá-
láig rendszeresen tartotta a kapcsolatot. Mûvészete és sze-
mélyisége egyaránt nagy hatással volt rá – ezért is érezte
kötelességének, hogy a születésének 100. évfordulójára
összeállítson egy kötetet az életmûvének legfontosabb ál-
lomásairól. 

Ebben olvasható többek között Veress Sándor önélet-
rajza, mely Bónis Ferenc interjúja alapján készült 1985-
ben (ebbõl idéztünk cikkünk elsõ felében), valamint a le-
velezésekbõl, kispublicisztikai írásokból, illetve a Veress-
társaság szervezésében megvalósult események recenziói-
ból is találhatunk egy válogatást.

A Veress Sándor Társaság – mint errõl a könyv is beszá-
mol – 1997-ben avatta fel a Hunfalvy utca 4. szám alatt a
zeneszerzõ emléktábláját, melyet azóta minden évben
megkoszorúznak (idén erre március 3-án került sor).
Veress Sándor közel harminc évig élt ezen a helyen –
1944-ben hagyta el az egykori családi házukat, amely
Budapest ostroma során menthetetlenül elpusztult.     
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Régiekre emlékezve

A Batthyány család
Az idei esztendõt Batthyány-emlékévnek nyilvánították Magyarország elsõ
független miniszterelnöke, a mártírhalált halt Batthyány Lajos tiszteletére.
Ennek kapcsán foglalkozunk most a Batthyány családdal és a Várban lévõ
szép, régi palotájukkal.

A palota a Dísz tér 3. szám alatt áll. Mint minden várbeli épület, ez is közép-
kori alapokra épült. Néhány kis ház és sikátor volt itt, melyeket több tulajdo-
nos is birtokolt a középkor folyamán. Buda visszavívásakor, 1686-ban elpusz-
tultak, csak pincéik, néhány földszinti boltozat és vastagabb fal maradt meg.
Ekkori tulajdonosa, Werlein István kamarai inspektor volt, majd Löffler
Antal kapitány lett a gazdája. Tõle
vette meg Batthyány Lajos nádor –
utolsó nemzeti nádorunk – 1743-
ban. Ekkor a palota egyemeletes
volt, a nádor építtette át kétemele-
tes, szép, barokk rezidenciává. A
tervezõ Giessl Joseph volt, a Batt-
hyányiak udvari mérnöke, a kivi-
telezõ Sigl Martin építõmester.
Néhány évre rá, 1751 augusztusá-
ban a nádor itt fogadta nagy pom-
pával a Budára látogató Mária
Teréziát. 1873-ban a modern idõk
hatására bérlakásokat alakítottak
ki a palotában és az udvari front-
ján függõfolyosót (gangot) építet-
tek. 1883-ban ebben a házban gyil-
kolták meg Mailáth György or-
szágbírót.

1920-ban a kor jele építésze,
Walder Gyula készít tervet a ba-
rokk homlokzat visszaállítására,
de ez sajnos nem valósult meg.
1944-ben súlyos károk érték a pa-
lotát, elpusztult a tetõzet, a dunai szárny második emelete és a díszlépcsõház
elõcsarnoka. 1951 és 1953 között állították helyre a barokk homlokzatot az
eredeti Giessl-tervek alapján. Az épület belsejébe lakások és óvoda kerültek.

Foglalkozzunk most kicsit a Batthyány családdal. Az ország egyik legrégibb
arisztokrata családja, eredetét a honfoglalás koráig, Örs vezérig vezeti vissza.
Zsigmond király okleveleiben említi õket, ekkor még köznemesek. Késõbb
bárói, grófi, majd 1764-tõl hercegi rangra emelkednek. Õsi fészkük
Németújvár (Güssing) de szerte az országban vannak birtokaik, Köp-
csényben, Körmenden, Pinkafõn, Heves, Moson, sõt Torontál megyében is.
Igen népes a család, nem ritka a tíz, tizenkét gyerek. Az idõk folyamán több ág
különült el a famíliában. A századok során rengeteg értékes, kiemelkedõ sze-
mély került ki soraikból. Az 1967-ben megjelent Magyar életrajzi lexikon hu-
szonnégy Batthyányt sorol fel és méltat.

Batthyány Boldizsár (1543-1590) humanista mûveltségû fõúr volt, rene-
szánsz udvart tartott fenn, tudósokkal levelezett, könyveket gyûjtött, de mint
tábornok több gyõzelmet aratott a törökök fölött is.

Batthyány Ádám (1722-1787) kamarai tanácsos, ezredes, fõispán és tárnok-
mester.

Batthyány Ignác (1741-1798) erdélyi püspök és egyháztörténész, õ alapítot-
ta a gyulafehérvári Batthyány könyvtárat.

Batthyány József (1727-1799) esztergomi bíboros-érsek, hercegprímás volt,
az irodalmi és zenei élet bõkezû pártfogója.

Batthyány Kázmér (1807-1854) a reformkor kiemelkedõ politikusa, kül-
ügyminisztere, a Védegylet elnöke, óvoda- és iskolaalapító.

Kiemelten kell foglalkozni a két leghíresebbel a családból: a mártír-minisz-
terelnök Batthyány Lajossal, és a szegények orvosával, Batthyány-Strattmann
Lászlóval.

Batthyány Lajos (1806-1849) volt a reformkori Magyarország egyik politi-
kai vezéregyénisége. Birtokain jó érzékkel gazdálkodott, fogékony volt min-
den újra, cukorrépát termelt, selyemhernyót tenyésztett. A kolerajárvány ide-
jén megszervezte a betegellátást és gyógyszert osztott. A miniszterelnöki tiszt-

séget 1848. március 17-tõl szep-
tember 27-ig viselte. Mindvégig
az alkotmányosság és a törvé-
nyesség legteljesebb tiszteletben
tartását tûzte ki célul. Õ szervezte
újjá a magyar haderõt. Sohasem
harcolt a császár és király ellen, a
törvényes formákat mindenben
betartotta. Ennek ellenére 1849.
január 8-án letartóztatták, fogoly-
ként ide-oda hurcolták a biroda-
lomban. Elõször néhány évi bör-
tönre, majd halálra ítélték.
1849. október 6-án végezték ki a
hírhedt Újépületben Pesten.

Batthyány-Strattmann László
(1870-1931) orvos volt, sze-
mész, a szegények orvosa. Köp-
csényi kastélyában kórházat ren-
dezett be és mûködtetett, a
többnyire szegénysorú betege-
ket ingyen gyógyította, az ország
egész területérõl özönlöttek hoz-
zá a rászorulók. Felesége, Co-

reth Mária Terézia asszisztense, segítõje volt a kórházban. Amikor Trianon
után elcsatolták Köpcsényt Magyarországtól, a kórházat körmendi birtoká-
ra telepítette, ott mûködött tovább.

Családi életük is példamutató volt, tizenhárom gyermekük született, akik
közül kettõ kiskorában meghalt, Ödön fiúk, az elsõszülött, huszonegy évesen
egy heveny vakbélgyulladás áldozata lett és orvos apja sem tudta megmenteni.
Tíz gyermek felnõttkort, öregkort ért meg. 

Batthyány-Strattmann László hatvanegy évet élt. Halála után néhány évvel
megindult boldoggá avatási eljárása és 2003 márciusa óta a boldogok sorában
tisztelhetjük õt.

A Batthyány család tagjainak élete példa arra, hogy a vagyont, birtokot nem-
csak megszerezni, gyarapítani kell, hanem tehetséggel, emberséggel az ország
felemelésére, embertársaink megsegítésére is lehet használni. 

dr. Reisinger Frigyesné
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Száz éve született Veress Sándor zeneszerzõ

Magyar vers, magyar dal, 
magyar tánc a Márai Szalonban 

Batthyány Lajos miniszterelnök

Batthyány-Strattmann László, a szegények orvosa



Zsuffa András 1955-ben építészként
diplomázott: a Mélyéptervnél víz-
építési mûtárgyakat, karéjos víztor-
nyokat, fürdõket tervezett – a válla-
lat fõmérnökeként 1992-ben ment

nyugdíjba. Építészeti tevékenységé-
vel párhuzamosan foglalkozik a kép-
zõmûvészettel: 1959-tõl ecset nél-
kül, puszta kézzel készített festmé-
nyeket, 1969-tõl az általa tervezett
héjszerkezetek fotóiból montázso-
kat alakított ki, 1989 óta pedig a sa-
ját maga által kifejlesztett eljárással
fémlemezeket domborít és perforál,
„metallopunktúrákat” hoz létre.
Ezek síkbeli megjelenési módja a
„piktopunktúra”, térbeli alkotásai
pedig a „sculptopunktúrák”. Alko-
tói hitvallása szerint átjárhatók a ha-
tárok a különbözõ mûvészeti ágak
között. Az általa tervezett fürdõk

héjszerkezetei a mérnöki mûtárgy és
a nonfiguratív szobrászat sajátos öt-
vözetei, a megvalósult szerkezetek
fotóiból készült kollázsok egyúttal
grafikai mûvek, míg a perforált réz-

lemez domborítások építészeti
motívummá formálódnak.

A 75 éves képzõmûvész életmû-
vét bemutató kiállítás, mely márci-
us 26-ig látható a Várnegyed Galé-
riában, sorra veszi az alkotó pályá-
jának legfontosabb állomásait,
mûfaji változásait. Megtekint-
hetõek a ’60-as évekbõl a kézzel,
karral készített „gesztus-festészeti”
alkotások – ilyenek a sötét alapon
megjelenõ rejtélyes spirálformák, a
csiga- és kagylóhéjak absztrakt ábrá-
zolásai; találkozhatunk a fotografi-
kákkal, melyek alapjául az építész-
ként megálmodott visegrád-lepen-
cefürdõi, miskolctapolcai, kecske-
mét-széktói fürdõk héjszerkezeteirõl
készített fotók szolgálnak; s megáll-
hatunk a mûvész különleges metal-
lopunktúrái elõtt is. Sculptopunk-
túrái közül kiállításra került többek
között a Négyökrös szekér, a Magyar
racka és a Csodaszarvas, míg a be-
mutatott piktopunktúráin – melye-
ken az ábrázolások különleges fény-
ben úsznak a lyuggatott-rézlemezek
hátulról történõ megvilágításának

köszönhetõen – a Keresztút-sorozat
látható. Ahogy a Keresztútról a kiál-
lítást megnyitó Szakolczay Lajos el-
mondta: a Bibliából ismert tizen-
négy stációban a mûvész végigál-
modta Jézus kereszthalálát, ugyan-
akkor saját gyötrelmes útjának stáci-
óit is. A szokatlan képi megjelenítés-
rõl szólva – többek között arról,
hogy a kétezer évvel ezelõtti történé-
sek keverednek a mai zûrzavaros vi-
lágunk elemeivel, a szenvedõ Jézust
például vizslató kamerák veszik kö-
rül – a mûkritikus úgy fogalmazott:
ez a képzõmûvész fullánkos vélemé-
nyét tükrözi értékeink kikezdésérõl.

-d-
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(Folytatás az 1. oldalról)
Ma már csak elvétve hódol az olva-
sás szenvedélyének, de a rádió és té-
vé segítségével naprakészen tájéko-
zott. 

Férje Hidassy (Hinternász) Sán-
dor, a Vígszínház mûvésze volt, akit
éppen az elmúlt napokban láthattak
a tévénézõk a Ragaszkodom a szere-
lemhez címû régi magyar filmben. A
házaspár annak idején nagy társasá-
gi életet élt, amelyben Mara néni fe-
lülmúlhatatlan humorérzékével
központi szerepet játszott. (Jó kedve
most is a régi, mert amikor a hosszú
élet titkáról kérdezem, mosolyogva
Gobbi Hildát idézi: „A hosszú élet
titka, hogy nem kell idõ elõtt meg-
halni!”) 

E bohém házasságból született
Marika, aki szüleinél prózaibb foglal-
kozást, az oktatásügyet választotta. A
fiatalos, nyugdíjas hölgy naponta lá-
togatja édesanyját, és segít a legfonto-
sabb teendõk ellátásában. Az elmúlt
hétvégén õ szervezte a családi ünnep-
séget is. Két dédunokája, a tizennégy
éves Adrienn és a tízéves Viktor, két
felnõtt unokája, és lánya, Marika kö-
rében Mara néni boldogan kanalaz-
ta kedvencét, a házi húslevest.

Mara nénit – avagy, ahogyan klub-
társai nevezik – Mara mamát a Haty-
tyú utcai Idõsek klubjában is megle-

petés várta. A környék aktív
nyugdíjasainak korelnökét már-
cius 12-én dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester, valamint a klub és
a népjóléti iroda vezetõi köszön-
tötték. A házi ünnepségen a Ro-
ham utcai nyugdíjasklub kis kó-
rusa énekelt – tegyük hozzá, a dal-
csokor elõadásába maga az ünne-
pelt is bekapcsolódott –, majd
Szutor Ágnes klubvezetõ egy de-
rûs hangulatú verssel gratulált a
századik születésnaphoz. A klub-
tagok nevében Király Erzsi néni
szívbõl jövõ szavakkal, saját költe-
ményeivel fejezte ki a megjelen-
tek jókívánságait.

A rendkívüli ünnepségbõl nem
maradt ki az I. kerületi ifjúság sem.
A Farkas Ferenc Zeneiskola növen-
dékei alkalomhoz illõ, klasszikus ze-
neszámokat adtak elõ. Bardócz Nap-
sugár és Szõnyei Eszter furulyázott,
Lucza Pálma és Eszenyi Flóra hege-
dült, Tibély Anna és Talum Fru-
zsina fuvolázott.    

Dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester rövid, közvetlen hangú be-
szédében a kerület polgárai nevében
gratulált az ünnepeltnek. Moso-
lyogva elevenítette fel az elmúlt per-
ceket, amikor a legkisebbektõl a
„legnagyobbakig” egy egész közösség
összefogott Mara néni szórakoztatá-

sa érdekében. Az idõs, nyugdíjas em-
bereket  ma már szépkorúaknak il-
lik nevezni, ezek közül is a legszebb
korú a száz esztendõs Mara néni. A
polgármester személyes emlékét
idézve elmesélte, hogy pár éve a
Hattyú utcai klub egyik ünnepségén
néhány mûvész kuplékat énekelt.
Mara néni olyan temperamentum-
mal mulatott, hogy ez az emlék ma is
elevenen él a jelenlévõkben. Való-
jában nem az számít, hogy valaki
hány évig él, hanem az, hogy hogyan!
Ha derûben, egészségben telik az
idõs kor, az mindenképpen meg-
hosszabbítja az életet.

Az önkrományzat abban tud segí-

teni – folytatta a polgármester –,
hogy a kerületben élõ szépkorúak ne
legyenek egyedül. Az idõsek klubjai-
ban kialakultak a közösségek, barát-
ságok születtek, és mindehhez meg-
teremtõdött az intézményi háttér. A
kerületben mindenkit számon tar-
tunk, senkit nem hagyunk magára.
Mara néni immár a százévesek klub-
jának tagjai sorába lépett, és kívá-
nom, hogy még számos alkalommal
találkozzunk a születésnapja alkal-
mából – zárta köszöntõjét dr. Nagy
Gábor Tamás. 

Az ünnepség pezsgõs pohárkö-
szöntõvel, és a születésnapi torta kö-
zös elfogyasztásával zárult. roj

Az elmúlt ötven év magyar társadalmának diagnózisát olvashatjuk
Szigethy Gábor legújabb kötetében, amelynek bemutatóját március 13-
án tartották a Litea Könyvesboltban.

A szerzõ huszonhat hétköznapi, illetve történelmi pillanatot ragadott
meg – az adott szituációknak egy-egy fejezetet szentelve – és ezekbõl állítja
össze a kórképet, amellyel a közelmúlt és a jelen politikai válságát igazol-
ja. Akad olyan írás, amelyben irodalom- és színháztörténészként sajátos
szemüvegen keresztül Kölcsey Ferenc, Petõfi Sándor, illetve Latinovits
Zoltán erkölcsi tartását, elkötelezettségét állítja szembe az ötvenes, nyolc-
vanas évek, illetve napjaink politikusainak jellemvonásaival.

A könyv lapjain itt-ott feltûnik Márai Sándor is, és a tõle kölcsönzött
idézetek arról adnak tanúbizonyságot, hogy személyében akadt olyan

„kortárs” magyar író, aki pontosan ismerte a hatalmat birtokolók szemé-
lyiségjegyeit, és levonta a torzulásokból adódó, és az egész népre vonatko-
zó tanulságokat.

Mûfaját tekintve a Látlelet nehezen besorolható könyv. Egy közéleti
ember publicisztikái, szubjektív, néhol személyes hangú írásai sorjáznak
egymás után. Bizonyos témákat a hétköznapi élet, másokat egy-egy doku-
mentumértékû fénykép ihletett. A pillanatfelvételek alapján kirakható a
drámai motívumokkal teli mozaik. Szigethy Gábor szerint a dicstelen
múltból egyenes út vezetett a jelenbe. Napjaink problémáinak megoldá-
sára e kötet nem ad tanácsot; az utolsó fejezet e sorokkal végzõdik: „Ma
még, 2007. február 2-án, nem látni, milyen hosszú az út a nép türelme és
a kétségbeesés között.” r.

Könyvajánló

Szigethy Gábor: Látlelet 1956-2006

Mara néni 100 éves

Az Okmányirodában 
is befizethetõk a csekkek
Február elseje óta, reggel 8 és 10 óra között az Attila
úti Okmányirodában is be lehet fizetni az ügyintézés-
hez szükséges postai csekkeket. A kerületi Okmány-
iroda az ügyfelek kényelme érdekében azért vállalta
át kora délelõtt a „sárga csekkes” befizetések intézé-
sét, mert a közeli Pauler utcai postafiók nyitási idõ-
pontja reggel 8-ról délelõtt 10 órára változott. 

Tóth Teréz irodavezetõ lapunknak elmondta: azon
ügyfeleik, akik 10 óra elõtt náluk adják le a kitöltött
készpénz-átutalási megbízást a rajta szereplõ pénz-
összeggel együtt, pénztárbizonylatot kapnak a befize-
tésrõl. A pénztárbizonylatok kiállításával ebben az idõ-
szakban egy külön munkatárs foglalkozik az Okmány-
irodában – õ fizeti be a nap folyamán a délelõtt 10 órá-
ig összegyûlt sárga csekkeket.

Pontosítás
A Maros utcai szakrendelõben a nem kerületi (terüle-
ten kívüli) betegtõl sem  kérnek emelt vizitdíjat, ha a
beutalója egyértelmûen ebbe az intézménybe szól.

Virágvasárnapi hangverseny 
A Budavári Önkormányzat tisztelettel meghívja 2007.
április 1-én, vasárnap 16 órakor a Városháza aulájá-
ban (Kapisztrán tér 1.) megrendezésre kerülõ kon-
certre. Közremûködik: Oláh Aino csembaló mûvész.
Mûsor: 1. D. Scarlatti: d-moll Fuga K.40 ; 2. D-dúr szo-
náta K. 224 3. J.S.Bach: g-moll Concerto Bwv 985  4.
D. Scarlatti: É-dúr szonáta K. 28; 5. D-dúr szonáta K.
29 6. J. S. Bach: d-moll szonáta Bwv 964. A belépés díj-
talan!

Elõadás Kárpátaljáról
A Lánchíd Kör március 26-án, hétfõn délután 17 óra-
kor tartja szokásos havi összejövetelét a Magyar Mû-
velõdési Intézet (I. ker. Corvin tér 8.) földszinti stúdió-
jában. Elõadó: Popovics Béla munkácsi fõiskolai tanár.
Elõadásának címe: Fejezetek Kárpátalja mûvelõdés-
történetébõl. A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel
hívunk és várunk. 

Gyermekrajzpályázat
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára gyermekrajzpályázatot indít ”Az én játé-
kom„ címmel. Szeretnék, ha a gyerekek lerajzolnák,
lefestenék legkedvesebb játékukat. Beadási határidõ:
2007. március 30. Eredményhirdetés: 2007. április
10. Cím: FSZEK Márai Sándor Könyvtára, I. ker.
Krisztina krt. 87-91. 

Röviden

Tavaszi nagytakarítás a kerületben
Tisztelt kerületi polgárok!
Szinte hagyomány, hogy minden évben tavasszal
megszervezzük a kerületi  nagytakarítást. Kérjük a
kerület lakóit, egyesületeit, iskoláit, intézményeit,
hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A takarí-
tási munkákat a saját lakókörnyezetben és a közterü-
leteken is lehet végezni. A közlekedési balesetek
megelõzésének érdekében az elmúlt évhez hasonló-
an minden  résztvevõnek védõmellényt adunk. Taka-
rítóeszközt is  biztosítunk, de a számuk véges, ezért
akinek van saját szerszáma, kérjük, hozza magával. A
zöld hulladék gyûjtéséhez szemeteszsákot adunk (a
felsorolt helyszíneken lehet átvenni), a szemetet az
FKF Zrt ingyen elszállítja. Találkozóhelyek: 1. CCzzaakkóó
uuttccaaii  ssppoorrtttteelleepp  22000077..  mmáárrcciiuuss  3300--áánn  1144  óórraa.. 2.
NNaapphheeggyy  ttéérr  22000077..  mmáárrcciiuuss  3311--éénn  99  óórraa.. 3. CCoorrvviinn  ttéérr
22000077..  mmáárrcciiuuss  3311--éénn  99  óórraa.. Tegyük együtt szebbé,
tisztábbá környezetünket!

Budavári Önkormányzat Beruházási Iroda

Felhívás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2006-ban
személyi jövedelemadójuk 1%-át az Alapítvány a
Lovas úti Óvodásokért részére ajánlották fel. A
számlánkra átutalt 589.393 Ft-ot Mikulás és Ka-
rácsony alkalmával a gyermekek fejlesztését szolgá-
ló játékok, szakmai anyagok és eszközök vásárlásá-
ra, gyermekkönyvállományunk fejlesztésére, vala-
mint kulturális programok részvételi díjának kifize-
tésére használtuk fel. Kérjük, hogy 2007-ben is tá-
mogassuk alapítványunkat adójuk 1%-ával! Adó-
számunk: 18085442-1-41.

Alapítvány a Lovas úti Óvodásokért

A Lánchíd Kör hálásan köszöni az 1%-ból befolyt
35.000 Ft adományt, melyet a Határon Túli Fiatalok
Szerénél használtunk fel. Szíves támogatásukat a jö-
võben is nagyon kérjük és várjuk. Adószámunk:
18081723-1-41.

A Tabánért Alapítvány köszöni az eddigi anyagi
támogatást. Kérjük azokat, akik továbbra is segíte-
ni akarják a közös munkát, hogy adójuk 1%-ával tá-
mogassák céljaink megvalósulását. Adószám:
18085284-1-41. Tabánért Alapítvány 

1%

Zsuffa András stációi 
Állomások címmel Zsuffa András képzõmûvész alkotásaiból nyílt kiállítás
a Várnegyed Galériában. A bemutató egy színes életmûvet ölel fel – puszta
kézzel festett képek, épületrészletek fotóiból készített montázsok és pikto-
puntúrák egyaránt láthatóak a tárlaton.

A Budavári Önkormányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte az ünnepeltet



Áprilisi adózási határidõk
ÁÁpprriilliiss  1122..,,  ccssüüttöörrttöökk::  A kifizetõ, munkáltató eddig fizeti meg az általa levont

személyi jövedelemadó elõleget, vagy magát a levont személyi jövedelemadót.
Szintén eddig fizeti meg a járulékokat: az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot,
a fizetendõ társadalombiztosítási járulékot, az egészségügyi hozzájárulást, a
munkaadói és munkavállalói járulékot, a baleseti járulékot, a START-kártyával
rendelkezõ foglalkoztatott után a 15/25 % járulékot.  Az egyéni vállalkozó és a
társas vállalkozó után a vállalkozás eddig fizeti meg a vállalkozói járulékot. E kö-
telezettségekrõl a foglalkoztató a 0708-as, az egyéni vállalkozó magáról a 0758-
as számú bevallást adja be, kizárólag elektronikus formában. 

Újdonság, hogy 22000077..  áápprriilliiss  1122--éénn adják be elõször a biztosított õstermelõk
a 07085 számú elektronikus adóbevallást a fizetendõ járulékairól. Nekik a többi
adózótól eltérõen nem havonta, hanem negyedéves gyakorisággal kell e beval-
lási kötelezettségüknek eleget tenni és befizetni a bevallott adót és járulékokat. 

ÁÁpprriilliiss  1166..,,  hhééttffõõ:: Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt
értékesítõ adózó a 0788-as számú nyomtatványon adatszolgáltatást ad.

ÁÁpprriilliiss  2200..,,  ppéénntteekk:: Társasági adóelõleg befizetés, havi bevallók környezetvé-
delmi termékdíj befizetése, játékadó befizetése és bevallása a 0778-as bevallá-
son, havi ÁFA befizetése és bevallása, 0701-es havi bevallás benyújtása, fogyasz-
tói árkiegészítés és költségvetési támogatás igénylése a 0711-es nyomtatvá-
nyon, az Európai Közösségbõl történõ beszerzés esetén meghatározott adó-
alanyok 0786-os számú bevallásának benyújtása, az Európai Közösség más tag-
államából személy-gépkocsinak nem minõsülõ új közlekedési eszköz beszerzé-
sekor a közösségi adószámmal nem rendelkezõk 0787-es számú bevallása.  

ÁÁpprriilliiss  3300..,,  hhééttffõõ  ((mmuunnkkaasszzüünneettii  nnaapp)) helyett mmáájjuuss  22..,,  sszzeerrddaa.
A környezetterhelési díjelõleg befizetése és bevallása a 0750-es számú

nyomtatványon.
APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

APEH tájékoztató
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Stagnált a kerületben elkövetett bûncselekmé-
nyek száma az elmúlt két hétben – tájékoztatta la-
punkat dr. Kesztyûs Rudolf ezredes, kapitányság-
vezetõ. Folyamatosan zajlanak a polgárõrséggel
közösen szervezett közrendvédelmi és közleke-
désbiztonsági akciók, melyek során számos sza-
bálytalankodót, körözött személyt szûrnek ki a
kerületi kapitányság munkatársai. Hatékonynak
bizonyul a mobil sebességmérõ használata, a ta-
pasztalatok szerint a figyelemfelkeltésre szánt
eszköz láttán az autósok azonnal lassítanak. 

Önbíráskodás az élelmiszerüzletben
Furcsán végzõdött egy mindennaposnak indult vá-
sárlás a Várszoknya egyik élelmiszerboltjában. Az
üzletbe betérõ fiatalember megvárta míg egyedül
marad az eladóval, majd két karton cigarettát és
néhány üveg drága bort rakatott a pultra. Ekkor lé-
pett be társa, aki megpróbálta elvenni a kikészített
árukat. Az eladó ugyan igyekezett ezt megakadá-
lyozni, de a fiatalember lefogta, így nem tudta
meghiusítani a rablást. A két elkövetõ a Moszkva
tér felé elmenekült, de nem élvezhették zsákmá-
nyukat mert a forró nyomon utánuk eredõ rend-
õrök hamarosan elfogták õket. Mint kiderült, az
egymással rokoni kapcsolatban álló férfi korábban
az üzletben dolgozott. Innen datálódik az az elszá-
molási vita, amit az élelmiszerek elvételével akar-
tak rendezni. Bár ellenük az eljárás rablás elköve-
tése miatt indult meg, az új információk birtokában
az ügyészség ezt önbíráskodásra változtatta.

Rablókat fogtak
Egy kiürítés alatt álló, de részben még lakott ház
egyik lakását törte fel három hajléktalan. Értékek
nem lévén a lakásban az ott talált ruhákat és fém
kilincseket próbálták magukhoz venni, mikor a ki-
érkezõ rendõrjárõr tetten érte a díszes társasá-
got. Mint a rablás elkövetése miatt indított eljárás
során kiderült, az elkövetõk hasonló bûncselek-
mények elkövetésébõl tartják fenn magukat, en-
nek ellenére az ügyészség nem tartotta indokolt-
nak elõzetes letartóztatásukat.

Lebukott a bankkártya tolvaj
Egy Budapest környéki településen élõ, de a ke-
rületben dolgozó idõs férfi bankkártyájával több
alkalommal vett fel pénzt az akkor még ismeret-

len elkövetõ. Szerencsére az egyik kerületi ATM
kamerája a pénzfelvétel közben jó minõségû ké-
peket készített a tolvajról, akiben a sértett felis-
merte kolléganõjét. A nyomozás során kiderült: a
hölgy rendszeresen járt takarítani a férfihoz, így
nyílt alkalma ellopni a bankkártyát és a mellette
tartott PIN kódot. Védekezésül csak annyit tudott
mondani, hogy a felvett pénzbõl szeretteinek vett
ajándékot. Az eset kapcsán dr. Kesztyûs Rudolf
felhívja a lakosság figyelmét, hogy bankkártyát
és a hozzá tartozó PIN kódot soha nem tárolják
egy helyen. A PIN kód ismerete nélkül ugyanis a
tolvajok nem tudnak készpénzt felvenni a lopott
kártyáról.

Újra trükkös tolvajok a kerületben
A tavasz közeledtével megszaporodtak a trükkös
lopások a kerületben. Március 7-én ál-víszerelõk
jártak a Várszoknya egyik lakásában. Az állítólag a
víznyomást ellenõrzõ elkövetõk személyazonos-
ságuk igazolása nélkül simán bejutottak a kisze-
melt lakásba, ahonnan különbözõ értékeket lop-
tak el. 

Március 12-én magukat takarítónõknek kiadó
elkövetõk azzal csöngettek be egy idõs polgárhoz,
hogy a folyosó felmosásához és a kert rendezésé-
hez szükségük lenne egy vödör vízre. Arra hivat-
koztak, hogy a Házkezelõség nemrégiben alkal-
mazta õket, így nem tudják hol van a ház közpon-
ti csapja. Jóhiszemû de elõvigyázatlan áldozatuk
elhitte a mesét, beengedi lakásába a bûnözõket,
akik figyelmét elterelve készpénzt és értéktár-
gyakat tulajdonítottak el. Ugyanezen a napon a
Hattyúház közelében két nõ önkormányzati alkal-
mazottnak kiadva magát jutott be egy idõs hölgy
lakásába. Arra hivatkoztak, hogy a nyugdíját jöt-
tek ellenõrizni, ezért szükségük van bankkártyája
PIN kódjára, amit az idõs asszony meg is mondott
nekik. Az ellopott bankkártyával a PIN kód birto-
kában már könnyedén vehettek fel pénzt egy au-
tomatából. Szerencsére az ATM használható képe-
ket készített az elkövetõkrõl, ami segítségére le-
het a rendõrségnek a nyomozás során. 

Dr. Kesztyûs Rudolf ezúton kéri a lakosságot:
tanulva az esetekbõl idegent soha ne engedjenek
be lakásukba. Ha számukra ismeretlen személy
vagy személyek akarnak bejutni lakásukba min-
den esetben kérjék el fényképes igazolványukat.

Kék hírek

Ünnepi hangverseny 
a Zeneakadémián
Március 3-án tartotta ünnepi hangversenyét az
I. kerületi Farkas Ferenc Zeneiskola a Ze-
neakadémián. A hangversenyt Kodály Zoltán és
Bartók Béla tiszteletére rendezték, a mûsor
szinte kivétel nélkül e két zeneszerzõ mûveire
épült. Balogh Anikó igazgatónõ és Sediánszky
János alpolgármester megnyitója után olyan
koncert élményben volt részünk, melyet nem
sok zeneiskola tudna nyújtani. Kórusok, kama-
ra-együttesek, zenekar, szólisták, mind-mind
igényes és gondosan felkészített tanári munká-
ról tanúskodtak. Amellett, hogy a mûsor válto-
zatos és szinte a bõség zavarával küzdött, jó volt
látni a szépen öltözött gyerekeket, a komolysá-
got, azt a „más” viselkedést, melyet a zenei ne-
veléssel, a magyar zene interpretálásával, an-
nak elsajátítási folyamatával lehet elérni. A ta-
nári gondosság és szeretet végig kísérte ezt a
két és fél órát, ismét bizonyítva, mennyire gaz-
daságos a pénzben nem mérhetõ „mester és
tanítvány” kapcsolat a személyiség fejlõdésé-
ben. A mûsort Zelinka Tamás vezette szokott
magas színvonalú ismertetéseivel és közvetlen
humorával.            Németh Rudolf I. kerületi lakos

Tisztelt Szerkesztõség!
Jó pár éve az év legkedvesebb pillanatai szá-
momra, amikor a Budavári Általános Iskola far-
sangján az alsó tagozatos pedagógusok táncka-
ra szerepel. Kitûnõ ötletek, sok munka elõzi
meg ezt a produkciót. Benne van a gyerekek
iránti szeretet, sok-sok humor, jó zeneválasz-
tás, ötletes – túlnyomórészt saját kezûleg ké-
szített – kosztümök és kitûnõ koreográfia, me-
lyet felharsanó nevetések, és szûnni nem akaró
taps bizonyít. Köszönjük: 

egy résztvevõ (név és cím a szerkesztõségben)

Postaláda

Mit érzek? 
Egyedüllétet vagy magányt?
Egyedül vagyunk megszületésünk pilla-
natától kezdve végig életünk során, még
halálunk pillanatában is, ha szeretnek, ha
fogja valaki a kezünket, de akkor nem
vagyunk magányosak.

A magányosság és az egyedüllét két
különbözõ dolog, sokan nem tudnak iga-
zán különbséget tenni közöttük, és az
egyedüllétet fájó magányként élik meg. 

A magány lélektani kategória, nem
tölti ki senki a lelkünket, hiány, egy vi-
szonylagos üresség érzése tölt el ben-
nünket. Az egyedüllét pedig fizikai kate-
gória, szeparáltan egyedül vagyunk. Ez
még társas kapcsolatban is elõfordul, az
egyedüllét idõnként szükséges a lelki fel-
töltõdéshez. Így ez jó is lehet, mert ekkor
nem vagyunk magányosak.

-„Doktor úr, én olyan magányos va-
gyok!” - fordulnak hozzám sokan nap
mint nap kétségbeesetten, elkesere-
detten.

Magányos! Mit takar ez a szó, ha vala-
kinek gyermekei, unokái, barátai, vagy
munkatársai vannak, akkor igazán nem
érezheti magát magányosnak? De igen.
Ez a társas magány egyik formája.
Ilyenkor inkább a jó párkapcsolat hiánya
jelentkezik, ha a házastárs, az élettárs
halála vagy válás miatt egyedül mara-
dunk, és megszakad a korábban meg-
szokott életforma. A gyerekek már önál-
ló életet élnek, és idõsebb korban nehéz
újfajta életmódot kialakítani. Az egye-
dülléttel – jobb híján – meg lehet tanulni
együtt élni, még ha nehezen telnek is az
esték, a hétvégék. Nem érzi magát ma-
gányosnak senki, aki szeret, és sokan vi-
szontszeretik, aki ha egyedül van is, van
kire gondolnia. 

- „Szeretnék olyan társat, akivel
megoszthatnám a magányt, aki partner
lenne hétvégi programhoz, kirándulás-
hoz, színházhoz!” – találkozom oly gyak-
ran ezzel a vággyal.

A magány elõl többféleképpen mene-
külhetünk, de ebben a formában nem
társra, csupán szabadidõt, egyedüllétet
elûzõ partnerre lelhetünk. Az ilyen prog-
ram után egyedül érzi majd magát az, aki
csak erre vágyik. Mindössze csak egy rö-
vid idõre feledteti a magányérzetét, és
esténként, amikor már minden elsötéte-
dik, elcsendesedik, rátör állandó -„sza-
badidõpartnernek”- a magány.

Az egyedüllét nem feltétlenül jelent
magányt, viszont nagyon gyakran a pár-
kapcsolatban érezzük magányosnak
magunkat. Ez a társas magány másik
formája, amely legalább olyan rossz és
nehezen elviselhetõ, mint a társtalanság
magánya.

- „A párommal együtt élek - látszóla-
gos - megértésben, de tulajdonképpen
olyan magányosnak érzem magam. Szin-
te nincs semmi közös a gyerekeken kívül,
ami összeköt minket.” – milyen sokszor
hallom ezeket a panaszos mondatokat!

Az egyedüllét érzésének ilyen formája
is létezik, amikor a társas kapcsolat ren-
dezett. Ilyenkor nem az egyedüllét a
probléma, nem a társ hiánya okozza a
magányosságot, hanem kiüresedett a
kapcsolat, az érzelmek, a szeretet, a
gondoskodás hiányzik a kapcsolatból.

Nagyon sokan élnek boldogan egye-
dül, akiket senki és semmi nem korlá-
toz. Életük, döntéseik szabadok, füg-
getlenek. Nem szól bele senki az életvi-
telükbe. Ez az önként választott ma-
gány, amely nem kínozza õket, így érzik
jól magukat.

-„Én annyit csalódtam, annyi próbál-
kozásom volt az özvegység, válás, szakí-
tás után, hogy nem kívánok már társat.
Jobb egyedül, magányosan, de csalódá-
sok nélkül.”- vallják sokan, akik így,
kényszerbõl választják a magányos élet-
formát. Ám még mindig jobb békében él-
ni egyedül, mint egy boldogtalan, mûkö-
désképtelen kapcsolatban, esetleg tár-
sas magányban. 

Nem jó az embernek egyedül, szük-
ségünk van társra. Hiányzik, ha nincs
mellettem az, aki a kezét a kezemre te-
szi, hogy megnyugtasson, bátorítóan át-
öleljen, ha erre van szükségem, mellet-
tem aludjon és együtt ébredjünk. Kéz a
kézben sétáljon velem a tóparton, együtt
nézzük a naplementét, vagy ülünk egy
padon, nézzük egymást szeretettel,
amely vígasztal, bátorít, szeretettel tölt
el.  Ezek az együttes élmények késõbb
közös emlékekké válnak. Ha mindezek-
re a szép emlékekre visszagondolunk,
ez feloldja magányunkat. 

A hosszantartó egyedüllét, a régóta
átélt magányos esték, hétvégék, ünne-
pek felerõsítik azt a vágyunkat, hogy
megtörjük magányunkat, és új társat ta-
láljunk. Ilyenkor nem szabad kapkodva új
társkapcsolatot létesíteni. 

Vigyázat, az erõltetett magányoldás,
társ-, pár,- barátkeresés visszaveti tár-
sas kapcsolati igényeinket, ezért fontos
megfontolni, kivel oldjuk egyedüllétün-
ket, kit választunk a magány megtöré-
sére, társnak.

Nagyon fontos az emberi kapcsolatok
minden formája azoknak, akik magá-
nyosan egyedül társtalanul élnek, mert
nekik még inkább szükségük van egy
kedves szóra, mint a családban élõknek.

dr. Sebestyén Tamás pszichológus

Lélekgyógyász

Ha nem kapja a lapot,
hívja a terjesztõt! 06-20-419-8215

www.vasuta.hu
30%-kal kevesebb

gázt fizethet!

Tavaszköszöntõ sportnap: április 14.
Minden évben új színt próbálunk vinni a kerület elsõ sportnapjába. Korábban ví-
vó és ökölvívó bemutatók gazdagították az eseményt. Április 14-én sem lesz más-
képp: a Tabáni Spartacus Labdarúgó utánpótlás szakosztálya tart bemutatót és ját-
szik mérkõzéseket a 9 és 10 évesek korcsoportjában. Természetesen az egészséges
életmóddal kapcsolatos  programok sem maradnak el: egyebek mellett szívinfar-
tus rizikó szûrés,vérnyomás-és összkoleszterin mérés is lesz.

Aki szeretne tenisz sportágban is pályára léphet - igaz bitumenesre és nem
Federer lesz az ellenfele - de játszhat egy jót délelõtt. A gyerekekre vár a legváltoza-
tosabb program,hiszen a focin kívül,kosarazhatnak,pingpongozhatnak és ismét
részt vehetnek a kedvelt kézmûves foglalkozásokon. S ha elfáradtak az ülésben
vagy ugrálásban, csúzdázhatnak...

A program végén tombola lesz, amelynek bevételét a Speciális Mentõk
Sürgõsségi Vérszállítási egységének ajánljuk fel.

A Tavaszköszöntõ sportnapot délelõtt 10 órakor dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester nyitja meg. A sportközpont klub épületében ezen a napon egy kiállítás nyí-
lik, amely a kerületi iskolák sportéletét mutatja be - az alakulástól napjainkig.       F.

Szent Gellért henger Szentendrén
Az elmúlt egy hónapban két szép sikert jegyezhet fel a Szent Gellért Katolikus Ál-
talános Iskola és Gimnázium a kosárlabda sportágban. Korábban február 3-án a
15-16 évesek küzdelmében nyertek aranyérmet,legutóbb március 10-én a VI. kor-
csoport a 17-18 évesek mezõnyében diadalmaskodtak. Az elsõ mérkõzésen a he-
lyiek a Ferences Gimnázium csapatát gyõzték le 45-26 arányban. A második mér-
kõzésen  a váci Piarista Gimnázium már 14-4-re vezetett, s innen nagyszerû 26-4-es
sorozatot produkálva magabiztosan jegyezték be a gyõzelmet a ,,gellértes” arany-
könyvbe. 

A döntõn több száz szurkoló biztatása mellett, egy pillanatnyi esélyt sem adva az
ellenfélnek, a jó erõket képviselõ Szentendrei Református Gimnázium csapatát
gyõzték le.

A gyõzelem érthetõ örömet okozott a gellértes lányoknak, a testnevelõ tanár-
edzõnek Konecsni Tamásnak,s nem utolsó sorban az igazgató úrnak Varga
Antalnak,aki elmondta:ebben a korcsoportban elõször nyerték meg a kupát,s re-
méli nem utoljára. Az egyedüli feszültséget talán az okozza, hogy  Konecsni tanár
úr pénztárcája egyre laposabb,mivel a beígért ,,fekete erdõ tortát” a gyõzteseknek
ismét szállítani kell... fehér 



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..

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.

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.

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

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. 

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: 06-20-398-9551)

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, 06-30-5559-455.

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. 

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.

VVáárrii, 60 m2-es I. emeleti, önkormányzati lakás bérleti joga
eladó vagy elcserélhetõ budai 3 szobás zöldövezeti lakásra.
Tel.: 06-20-443-0114.

BBuuddaaii Várban, Mátyás templomra panorámás, igényesen
felújított 100 m2-es, emeleti lakás hosszú távra kiadó. 1500
euró+áfa+rezsi/hó. Tel.: 06-30-5383-116; 06-30-555-
9455.

AAttttiillaa úton, Moszkva tér közeli, nagypolgári liftes ház IV.
emeletén, felújítandó, budai hegyekre panorámás, erkélyes,
déli-nyugati saroklakás 4,8 Mio Ft-ért eladó. Tel.: 06-30-
5383-116; 06-30-555-9455.

ÜÜggyyffeelleeiimm részére keresek eladó/kiadó lakásokat állapottól
függetlenül. Tel.: 239-0461; 06-30-406-1836; emma@vi-
votthon.hu

ÁÁttaaddóó Vári lakások! Táncsics utcai garzon 9,3 Mio Ft,
Országház utcai 45 m2-es felújított lakás 16,5 Mio Ft, ill. na-
gyobb váron belüli csere ráfizetéssel. Tel.: 06-30-406-1836;
www.vivaotthon.hu 

II..  BBuuddaaii Várban, reprezentatív, felújított épületben lévõ, I.
emeleti, csendes belsõ udvar felé nyíló, jó állapotú, 37 m2-es 1
szobás galériázott lakás elvi padlástér beépítési lehetõséggel
elcserélhetõ. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30-964-7065,
e-mail: wagnera2@chello.hu.

BBeemm rakparton eladó 55 m2-es, irodának kialakított magas-
földszinti, udvari lakás 14,9 Mio Ft-ért. Tel.: 06-30-406-1836;
www.vivaotthon.hu

EEllaaddóó Bécsi kapunál, csendes mellékutcára nézõ, 76 m2-es,
2,5 szobás, étkezõkonyhás, déli fekvésû utcai lakás 25 Mio Ft-
ért. Tel.: 06-30-406-1836; www.vivaotthon.hu

OOrrsszzáágghháázz utcai 95 m2-es, vagy Úri utcai 60 m2-es, elsõ
emeleti, önkormányzati bérleti joga elcserélhetõ budai örökla-
kásra. Más megoldással is. Tel.: 06-30-386-1554.

RRaakkttáárr vagy üzlet céljára alkalmas 50 m2-es fûtött, világos
helyiség kiadó. Érdeklõdni: 06-20-491-6541.

88  éévveess gyakorlattal közgazdasági és jogi végzettséggel tár-
sasházak képviseletét vállaljuk. Tel.: 212-8460 Fax: 225-8927
e-mail: tarsashaz@yahoo.com

II..  TTaabbáánnnnááll reprezentatív épületben igényesen felújított 93
m2-es 2 fürdõszobás, 1 nappali + 2 hálószobás garderobe szo-
bás cirkófûtéses öröklakás. Irányár: 30 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-2136; 06-20-399-3917, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  GGeelllléérrtthheeggyyeenn káprázatos panorámájú 82 m2-es 2,5 szo-
bás öröklakás erkéllyel, loggiával eladó. Kerthasználati lehetõ-
ség. Irányár: 65 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136; 06-30-
488-2203, e-mail: wagnera2@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Vár alatt, a Lovas úton, 3 lakásos házban 120 m2-es,
panorámás, erkélyes, garázsos, 3,5 szobás, irodának is alkal-
mas lakás kiadó. Bérleti díj irányár: 170.000 Ft/hó. Wágner
Iroda, tel.: 212-213; 06-30-964-7065, e-mail: wagner-
a2@chello.hu

EEllaaddóó vagy kiadó teremgarázsban beállóhely a Gránit-
lépcsõnél 4 Mio Ft irányáron. Új sarok kanapé, automata mo-
sógép és mosogatógép féláron eladók. Tel.: 06-70-5656-
761.

II..  kkeerrüülleettii  20 lakásos társasház gondnokot keres, szolgálati
lakás biztosítással másodállásban. Jelentkezés levélben, ön-
életrajzzal. Varga Istvánné, 1125 Bp. Hadik u, 22/b. Tel.: 06-20-
9439-145  8-16 óráig.

GGeelllléérrtthheeggyy lábánál I. ker 53 m2-es másfél szobás, cirkófûté-
ses, légkondicionált körpanorámás II. emeleti lakás eladó.
Irányár: 22.500.000 Ft. Érdeklõdni: 06-30-40-80507.
Közvetítõk kíméljenek!

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 Buda-
pest, 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.

ÜVEGEZÉS, TÜKÖRVÁGÁS, 
ÜVEGCSISZOLÁS

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

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

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.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,

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

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

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

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.

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, nem dohányzó, lehetõleg I. kerületi nõi munka-
társat keresek. Jelentkezés részletes fényképes önéletrajzzal,
az értesítési cím megjelölésével. Postacím: 1251 Budapest Pf. 2.

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..  

Gyûjtõ keres antik és magyar festõk mûveit: Berkes
Antal, Barcsay J., Balla B., Csók I., Czigány D., Czóbel B., Egry J.,
Ferenczy K., Glatz O., Gulácsi, Iványi, Kádár B., Kmetty, Koszta,
Márffy, Markó, Mészüly, Molnár C P., Molnár I., Nagy O.,
Mermutter I., Schreiber, Szõnyi, Telepi, Tihanyi L., TRornai,
Vaszary, Vastag stb. Készpénzzel helyszínen fizetek. Kiszállás
díjtalan. Tel.: 06-20-323-4104.

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

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.

NNéémmeett oktatást, korrepetálást, érettségire, nyelvvizsgára
felkészítést vállal Németországban diplomázott, nagy gyakor-
lattal rendelkezõ nyelvtanárnõ. Házhoz megyek: Tel.: 06-30-
540-7683.

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.

KKiinnddeerrbbeettrreeuuuunngg bietet eine in Deutschland absolvierte,
kinderliebe, zuverlassige, junge Frau. Tel.: 06-30-540-7683.

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

KKiissggyyeerrmmeekk felügyeletét vállalnám nagy gyakorlattal, sze-
retettel. Kérem, hívjon a 06-20-944-0076-os telefonszámon.

Vegyes

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

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.

„„JJóóggaa a mindennapi életben” rendszer testmozgással, he-
lyes testtartással, szabályos légzéssel, lazítással és a stressz ol-
dásával segít megõrizni az egészségünket. Hétfõn és szerdán
18-19.30-ig Budavári Általános Iskola, I. ker. Tárnok u. 9/11.
Érdeklõdni: Bolla Magdolna: 06-30-402-4657. 

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

IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
KÜLFÖLDI MAGAS ÁRON KÉSZPÉNZ-
ÉRT VÁSÁROLOK NAGYMÉRETÛ ÉS
KISEBB FESTMÉNYEKET, BÚTORO-
KAT, SZEKRETERT, ÍRÓASZTALT,
SZALONGARNITÚRÁT, TABERNÁ-
KULUMOT, KÖNYVSZEKRÉNYT STB.
(HIBÁSAT IS). RÉGI ÁLLÓ-, FALI- ÉS
DÍSZÓRÁKAT, EZÜSTÖKET, POR-
CELÁNOKAT, MÁRVÁNYT, FA- ÉS
BRONZSZOBROKAT. TELJES HA-
GYATÉKÉRT ELSÕ VEVÕKÉNT LEG-
MAGASABB ÁRAT FIZETEM (VI-
DÉKRE IS). 

ÜZLETCÍM: 
II., SZILÁGYI E. FASOR 16. 

(A BUDAPEST SZÁLLÓVAL SZEMBEN). 
TELEFON, ÜZLET: 

410-9884; 06-20-323-4104.

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

OOkkttaattááss

SSzzoollggáállttaattááss

ÁÁllllááss

VVeeggyyeess



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

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

20 szó felett: +100 forint+ÁFA/szó.

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

24.000 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

12.000 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
160.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
26.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
24.000 Ft+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

Szenzációs 
függönyárak

Gyári kismennyiségû függönyök 
és kifutó termékek hihetetlen árakon 

már 190 Ft/m-tõl!
Sötétítõ függönyök, dekorvásznak 

440 Ft/m-tõl!

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

s BBaarrttóókk  TTáánncceeggyyüütttteess  ((nnééppttáánncc  ookkttaattááss))  
Minden hétfõn, kedden és csütörtökön. Hétfõ, óvodás csoport: 16.00-

16.45. Gyermek csoport: 16.45-18.15. Felnõtt együttesek: 18.30-21.30.
Kedd,utánpótlás csoport: 18.30-21.30. Csütörtök,óvodás csoport: 16.00-
16.45. Gyermek csoport: 16.45-18.15. Felnõtt együttesek: 18.45-21.45.
s BBaabbaammuuzzssiikkaa

Minden pénteken 10.00-11.00. Énekes-zenés foglalkozások 6 hóna-
postól 3 éves korú gyermekek és szüleik részére 500 Ft/alkalom. 10 fog-
lalkozás ára 5.000 Ft, csatlakozni folyamatosan lehet.
s MMoozzggáásssséérrüülltteekk  KKlluubbjjaa

2007 április 10. kedd. 14 óra: Klubnap,Akadálymentesített környezet!
s HHaatthhaa  jjóóggaa  ttaannffoollyyaamm

Minden hétfõn 19.00-21.00. Részvételi díj: 4000Ft/hó, az elsõ alkalom
ingyenes.
s HHaassttáánncc  ttaannffoollyyaamm

Minden kedden, kezdõ: 18.00-19.00. Haladó: 19.00-20.30.
s RReeggeejjáárróó  MMiisszzttrrááll  MMûûvvéésszzeettii  KKlluubb

Idõsek Akadémiája - Szeretet Klub: Minden hétfõn 9.00-13.00. Ven-
dég: Székely Mûhely Együttes. Jegyár: 650 Ft. Klubvezetõ: Tinka Árpád.
s TTaabbáánn  MMoozzii  --  BBuuddaavváárrii  FFiillmmkklluubb

2007. április 6. péntek 18.00: Megetetett társadalom. 2007. április 13.
péntek 16.00: A velencei kalmár. 2007. április 21. szombat 15.00: Arthur
és a villangók. 2007. április 27. péntek 16.00: Lora.
s TTaabbáánn  SSppoorrttkköörr

2007. április 12. csütörtök 17.00 óra: Kis török körút I. (Ankara,
Kappadokia, Konya, Pamukkale, Kusadasi) - diavetítés, elõadó: Melicher
Sándor. 2007. április csütörtök 17.00 óra: Kis török körút II. (Kusadasi,
Ephesszosz, Istambul) - diavetítés, elõadó: Melicher Sándor.
s AArrggeennttiinn  TTaannggóó  KKlluubb

Minden szerdán 18.00-tól tanítás, utána táncház.
s TTéékkaa  KKlluubb  TTáánncchháázz

Szombatonként 17.00-23.00. (Közben: Anna néni kézmûves foglalko-
zása.) Belépõ: gyermek 450 Ft; felnõtt 650 Ft. 17.00-19.00 óráig gyer-
mek táncház, 19.00-23.00 óráig felnõtt táncház.
s KKoonnddiicciioonnáállóó  ttoorrnnaa

Kedden és csütörtökön: 15.30-16.30 és 16.30-17.30. Szerdán és pénte-
ken: 7.30-8.30 és 8.30-9.30.Részvételi díj: 500 Ft, nyugdíjasoknak 400 Ft.
s VVooxx  HHuunnggaarriiccaa  NNõõii  KKaarr  EEggyyeessüülleett

Minden hétfõn és szerdán 18.00-tól.
s IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ  eellõõaaddáássookk  

Április 3. kedd 10.30, Róbert Ferenc: Fotofintor (április 1. ürügyén). Áp-
rilis 4. szerda 10.30, Nagy Lajos: 13 görög sziget II/2. Április 10. kedd
10.30, Óvári Árpád: Dalmácia V. Április 11. szerda 10.30, Jankó Olga: Irány
Berlin! Április 17. kedd 10.30, dr. Szinay Miklós: Dubrovniktól Isztriáig II/I.
Április 18. szerda 10.30, dr. Sibalszky Zoltán: Montenegrói Durmitor
hegység. Április 24. kedd 10.30, Benyik Béla: Utazások Dél-Csehor-
szágban IV/IV. Április 25. szerda 10.30, Csányi Alójzia: Üdülés a Fekete
tenger partján és a Kaukázusban.

s VVaassuuttaass  TTeerrmméésszzeettjjáárróókk  SSzzöövveettssééggee
Baross Gábor Turista Klub, április 12., csütörtök 14.00-16.00 fogadó-

nap. Április 20. péntek, 15.30-18.00 klubnap. Chemolimpex, április 26.
csütörtök 14.00 klubnap.
s Zöld Sárkány Mahjong és Társasjáték Klub

Minden kedden 17.00-22.00. Folyamatos csatlakozási lehetõség.
Várjuk családok, baráti társaságok jelentkezését. Bõvebb információ:
www.mahjong.hu Klubvezetõ: Lakos Zsanett (zsazs@lycos.de).
s GGeerriinnccttoorrnnaa  

Minden szerdán 15.00-tól.
s GGiittáárriisskkoollaa

Információ (tanárok, képzés, érdeklõdés): www.budaigitariskola.hu
s MMaazzssoollaa  jjááttsszzóó  

Bábos-zenés-torna 1-4 éveseknek. Minden szerdán 10.00-tól.
s BBuuddaavváárrii  GGyyeerrmmeekkkklluubb  TTeemmaattiikkuuss  JJááttsszzóóhháázz

2007. április 14., szombat 9.00: Kék Cirkusz. 2007. április 28., szom-
bat 9.00: Rejtély a dzsungelben.
s SSzzaabbaaddeeggyyeetteemm

2007. április 27., péntek, 18.00: Schweitzer Ferenc tart elõadást (MTA
Földrajztudományi Kutatóintézet). Címe: Globális klímaváltozás és a tiszai
árvizek. 
s ÚÚjj  pprrooggrraamm!!  IInnttiimm  ttoorrnnaa

Sokan hódoltak a nõi szépség elõtt, de vajon mi nõk, értjük-e testünk
titkait? Nõi intim torna a nõiesség jegyében. A csoportok folyamatosan in-
dulnak. Információ: Tóth Andrea 06-70-563-4051.

s Színházi Intézet
(Budapest, I. Krisztina krt. 57.)

„Rendhagyó irodalomórák” sorozatunk újabb programjaként Balla Ildikó,
jelmeztervezõ (Új Színház) lesz vendégünk 2007. március 26-án, hétfõn
13-15 óra között az OSZMI nagyvetítõjében.

s Hagyományok Háza
(Budapest, I. Corvin tér 8.)
2007. március 30-án 19.00 órakor a Góbé virtus címû mûsort mutat-

ják be a Hargita Nemzeti Székely Népi együttes elõadásában. Rendezõ-
koreográfus: Orza Calin. Helyszín: Hagyományok Háza Színházterme.
Jegyek a jegy@hagyomanyokhaza.hu e-mailen és a 225-6078-as tele-
fonszámon rendelhetõk. Felnõtt: 1500 Ft, csoportos jegy (10 fõ felett):
1200 Ft, szakmai, diák- és nyugdíjas jegy: 1000 Ft.
s AA  MMaaggyyaarr  ÁÁllllaammii  NNééppii  EEggyyüütttteess  mmûûssoorraaii

A fõvárosi, vidéki és határon túli közönség számára egyaránt ajánljuk
elõadásainkat a hagyományhoz kötõdõ valamennyi mûfajban.

2007. április 14., 22., 24., 26., 29., 20.00 óra: Szép magyar tánc a
Magyar Állami Népi Együttes táncosaival és vendégelõadókkal.
s KKiiáállllííttááss

2007. április 17.: a Bihari Népmûvészeti Egyesület kiállításának meg-
nyitója a Népi Iparmûvészeti Osztály kiállítótermében. A kiállítás május
11-ig látogatható. 2007. április 12-éig látogatható Fodorné László Mária
(népmûvészet mestere) és Verseghy Ferenc (népi iparmûvész) kiállítása.

Helyszín: Népi Iparmûvészeti Osztály kiállítóterme, Szilágyi Dezsõ tér 6.
Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig: 9.00-16.00, pénteken: 9.00-13.00.
szombat-vasárnap zárva. Kapcsolat: Major Tímea, tel.: 201-8734; e-ma-
il: major.timea@hagyomanyokhaza.hu.
s TTáánncchháázz

A Hagyományok Háza táncház programjai – FOLK-A-DALOM néven –
a nagy West-Balkánban! (Budapest VIII., Futó u. 46.) 2007. április 22.,
19.00 óra: Mesél Agócs Gergely, magyar táncházat tart a Téka zenekar,
táncot tanít Bakonyi Ernõ „Savanyú”. 
s NNééppmmûûvvéésszzeettii  MMóóddsszzeerrttaannii  MMûûhheellyy  

Képzések, tanfolyamok, mesterkurzusok és táborok mûvészeti cso-
port-, szakkörvezetõk, pedagógusok és egyéb érdeklõdõk számára. 
s GGyyeerrmmeekkpprrooggrraammookk  

Péntekenként a gyerekek kézmûveskedhetnek, játszhatnak, táncol-
hatnak, énekelhetnek, mesét hallgathatnak, ismerkedhetnek az esztendõ
népszokásaival. A táncház minden pénteken a Hagyományok Háza közös-
ségi termében, 17.00-tõl 18.30-ig tart. Belépõ: 400 Ft/fõ.
s AA  ggyyeerrmmeekkttáánncchháázz  22000077..  áápprriilliissii  pprrooggrraammjjaa

Április 6.: Nagypéntekre való tekintettel ezen a napon a táncház elma-
rad! Április 13.: Nemezelés Gólya Edittel. Mátkaváltó táncház Dummel
Vikivel, Romháti Krisztián citeramuzsikájára. Április 20.: Gyékény-, csu-
hé- és kukoricaszár-állatok készítése Dobi Pali bácsival. Tavaszi játékok
Gundyné Szerényi Andival, Szerényi Béla tekerõmuzsikájára. Április 27.:
Kötélverés, ostorkészítés Gólya Edittel. „Pásztorünnep” Körtvélyesi
Annával, Vaskó Zsolt dudamuzsikájára. Kapcsolat: Várkonyi Tekla, tel.:
225-6063, e-mail: varkonyi.tekla@hagyomanyokhaza.hu.
s LLaajjtthhaa  LLáásszzllóó  FFoollkkllóórrddookkuummeennttáácciióóss  KKöözzppoonntt  --  MMaarrttiinn  MMééddiiaattáárraa

Közép-Európa legkorszerûbb, bárki számára hozzáférhetõ folklóradat-
bázisa. Igény szerint szívesen látunk csoportokat elõadással egybekötött
könyvtár- és gyûjtemény bemutatóra.
NNééppiissmmeeii  TTuuddoommáánnyyttáárr

2007. április 12., 16.00: Fehér Anikó „Dunántúli pentatónia a Dunán in-
nen” címû elõadása. (Telefon: 225-6049, Fax: 225-6077, 201-5017.;
www.hagyomanyokhaza.hu)

s Országos Mezõgazdasági Könyvtár 
és Dokumentációs Központ
(Budapest, I. Attila út 93.)
Pongrácz Zoltán grafikus és festõmûvész kiállítása látható. A tárlat

megtekinthetõ hétköznap: 9-18 óráig, hétvégén: 10-16 óráig.  Megköze-
líthetõ a Déli pályaudvartól, a Vérmezõn át.

s Magyar Emlékekért 
a Világban Közhasznú Egyesület
2007. március 27-én, kedden 18.00 órakor: Magyar emlékek

Ausztriában (I.) Bécs és Salzburg magyar emlékeinél. Juhász László író, ku-
tató, a „Bécs magyar emlékei” írójának mozgófilmes elõadása. 2007. áp-
rilis 10-én, kedden 18 órakor: Árpádházi Szent Erzsébet emlékezete a vi-
lágban (II.). A hercegnõ emlékei Wartburgtól-Marburgig. Benyik Béla ve-
tített elõadása (II.). 
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