
Május 7-én este, a Nemzeti Táncszínház – az egy-
kori Budai Theatrum – falán elhelyezett emlék-
táblánál dr. Nagy Gábor Tamás polgármester kö-
szöntötte a mûvészetbarát közönséget.  Rövid be-
szédében arra emlékeztetett, hogy Budavár Ön-
kormányzata a Beethoven által 1800-ban adott
hangverseny kétszázadik évfordulója alkalmából,
2000. május 7-én rendezett elsõ ízben emlékhang-
versenyt, és akkor állította helyre a márvány em-
léktáblát is. A feliratot nap, mint nap több százan
elolvassák, és az itt élõk büszkék arra, hogy színhá-
zukban egykor Beethoven játszott. Új hagyomány
született, amely a német zeneszerzõ, zongoramû-
vész budavári kötõdésére emlékezik. 

1800 különleges év volt, hiszen József nádor és
felesége Alexandra Pavlovna több neves zeneszer-
zõt is meghívott Szent György téri palotájába. Itt
járt Haydn, majd a fiatal Beethoven is, akinek a ne-
vét a korabeli sajtó még nem ismerte, hiszen
Bethornnak írták. Néhány évvel késõbb már
Bécsben, Pozsonyban és Pesten is hírnevet szerzett,
de zongoramûvészi pályáját hallásának romlása
miatt korán abba kellett hagynia. A zeneszerzõ sok-
színû magyar kapcsolatokkal rendelkezett; rend-
szeresen megfordult Martonvásáron, a Brunszvik család kastélyában. Mûvein
számos népzenei hatás kimutatható, néhány magyar motívumot ötvözött, il-
letve belekomponált a zongoradarabjaiba.

A korábbi években számos kiváló mûvész – köztük Bogányi Gergely,
Jandó Jenõ, Marton Wilson stb. – adott emlékhangversenyt a

Táncszínházban. Ezúttal két fiatal, kiváló muzsikus, Kelemen Barnabás
hegedû-, és Yuri Martinov zongoramûvész koncertjét hallhatták az ér-
deklõdõk. (Interjúnk a 3. oldalon).

A rövid megemlékezés végén, dr. Nagy Gábor Tamás polgármester koszo-
rút helyezett el a Beethoven látogatására emlékezõ márványtáblánál.
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Út- és közmûfelújítások a kerületben
Az Építési Irodától kapott információk alapján tájékoztatjuk ol-
vasóinkat az I. kerület területén történõ 2007. évi nagyobb út- és
közmûberuházásokról.22 A virtuális Tabán - térképen a városrész

A Tabáni Füzetek negyedik száma nyomtatásban és elsõ alkalom-
mal digitális formában is idõutazásra hívja a Tabán szerelmeseit. A
füzethez mellékelt CD-n különleges, korabeli képekkel illusztrált
interaktív Tabán térkép bûvöli el az olvasót. 

4 Két nyelv szolgálatában
A Napút folyóirat fõszerkesztõje, a Napkút Kiadó vezetõje. Már
ennyi is két egész embert követelne. De Szondi György még ven-
dégprofesszor is Bulgáriában; költõ és mûfordító, akinek minden
magyar szó szent, és minden hozzá fordulón barátként segít. 

5
Hangversennyel emlékeztek Beethovenre 

1992 óta május huszonegye-
dike, Budavár 1849-es vissza-
foglalásának emlékére, a ma-
gyar honvédelem napja.
Történelmünk e jeles esemé-
nye elõtt tisztelegve – a ren-
dezvények nyitányaként –
május 18-án a Várban a Dísz
téri honvéd hõsi emlékmû-
nél, majd a Fehérvári rondel-
lán  Görgey Artúr tábornok
lovas szobránál helyezték el
katonai tiszteletadás mellett
koszorúikat a  résztvevõk a
Budavári Önkormányzat, a
Magyar Honvédség és a
Honvédelmi Minisztérium
nevében. Ezután az
Esztergomi rondellán ágyú-
dörgés hangja mellett felvon-
ták a nemzeti zászlót. 
(A Buda visszafoglalása alkal-
mából tartott ünnepi rendez-
vényekrõl lapunk következõ
számában tudósítunk)

A magyar honvédekre emlékeztek

Új lehetõség a sportolni vágyóknak

Pályaavató a Czakón
Keresve sem lehetett volna jobb idõpontot és alkalmat találni a
Czakó utcai Sport és Szabadidõközpontban a nemrég elkészült mû-
anyag borítású atlétikai pálya avatására. Az ünnepélyes eseményt
május 16-án szerdán tartották a kerületi iskolák diákolimpiai több-
próba- versenyével egyidõben, tanulók és testnevelõ tanárok részvé-
telével.

A pályát dr. Nagy Gábor Tamás polgármester avatta fel, azt
hangsúlyozva, hogy ez a futópálya minõségi változást hoz az itt
sportolók életében. A mûanyag borítású pályát teljes egészében a
Czakó utcai Sportközpontban õsszel kezdõdõ fitness központ be-
ruházását végzõ Oxygén Wellness Kft. finanszírozta.
Segítségükkel a most átadott polytan borítású pályát már használ-
hatják a futni vágyók.

A pályaavatást követõen a gyerekeké volt a fõszerep: az izgalmas
versenyeken több százan mérték össze tudásukat a Budapesti
Atlétikai Szövetség által delegált bírók elõtt. 

Parázs lakossági fórum a 
gellért-hegyi siklóról
A Gellért-hegy északnyugati oldalára tervezett
sikló építésérõl, annak környezeti hatásairól
adott tájékoztatást az engedélyezõ hatóságként
eljáró Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség. A
lakossági fórumon a felügyelõség, illetve a kör-
nyezetvédelmi hatástanulmányt készítõ cég és a
kérelmezõ Rác Sikló Kft. képviselõi válaszoltak
a jelenlévõk kérdéseire. 

A Rác Sikló Kft. részérõl Walton Imre terve-
zõ építész, vállalkozás- bonyolító adott rövid tá-
jékoztatást a beruházás jelenlegi állapotáról.
Mint elmondta, 2006 decemberében kapták
meg a beépítésre az elvi építési engedélyt,
amennyiben a benyújtott környezetvédelmi ha-
tástanulmányt az illetékes hatóság elfogadja,
következõ lépésként megindul a vasúthatósági
eljárás. (Írásunk a 2. oldalon) 

A Kárpát medence ezer éves kulturális öröksé-
gének esszenciája, a magyarság népdalba foglalt
emlékezete, szépséges istenes és világi énekek
csendültek fel Sebestyén Márta, kerületünk
díszpolgárának elsõ önálló Mátyás templombe-
li koncertjén. (Folytatás a 3. oldalon) 

„„NNyyiittvvaa  llááttnnáámm  
mmeennnnyyeekknneekk  kkaappuujjáátt””

Lejártak a  parkolási engedélyek
Tájékoztatjuk a kerület lakóit és az intézmé-
nyeket, hogy a 2007. januárban megelõlege-
zett, de eddig át nem vett ingyenes lakossági és
kedvezményes gazdálkodói engedélyek átvé-
telének határideje 2007. április 30-án lejárt.

Igazgatási Iroda

Közmûfelújítás a Krisztina körúton
A Krisztina körúton a Fõtáv Zrt. megkezdte a
távhõvezeték felújítását, a Krisztina tér és a
Szarvas tér között. A munkálatok összesen
négy helyen érintik az útpályát, három ponton
felbontják az utat, az autósoknak a villamossí-
nen keresztül kell megkerülniük a munkagöd-
röt, további egy ponton idõszakosan sávlezá-
rásra kell számítani. A munkálatok várhatóan
június 15-ig tartanak. A közmû felújítását kö-
vetõen megkezdõdik az útburkolat felújítása, a
Mikó utca és a Hegyalja út között, amely 15 na-
pig tart majd.   (Tájékoztató a 2. oldalon) 



Mûemléki védetté nyilvánítás
A 2001. évi LXIV. Tv. 29. §. (3) bekezdésének megfele-
lõen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
600/0388/3/2007. sz. megkeresése alapján közhírré
teszem, hogy megindult a Budapest I. kerület
Gellérthegy u. 33. alatti (7246/2 Hrsz.) lakóépület egye-
di mûemléki védetté nyilvánítására vonatkozó eljárás.
Ez alapján az alábbi ingatlanok válhatnak a jogszabály
erejénél fogva mûemléki ingatlanokká: 6097; 7203;
7204/2; 7241/2; 7244; 7247; 7303/9. Hrsz. telkek.
Ezzel egyidejûleg a 7202; 7246/3 Hrsz. közterületek,
illetve az 5866 és 7223 Hrsz. közterületek fenti ingat-
lanokkal határolt szakaszai is mûemléki környezetté
válhatnak. A KÖH felkéri az ingatlanok tulajdonosait,
illetõleg a területileg illetékes építési hatóságot, hogy
a védetté nyilvánítás megtörténtéig a védendõ épít-
ményeket, ingatlanokat érintõ, azok állapotát befolyá-
soló tervezett munkálatokat elõzetesen jelezzék a
KÖH Budapest Fõvárosi Irodájának (1014 Budapest,
Szentháromság tér 6.). dr. Aczél Péter

fõépítész

Rendhagyó irodalomóra 
A Szent Benedek Általános Iskola és két tanítási nyel-
vû Gimnázium középiskolás diákjaival találkozott a
Márai Sándor utolsó éveirõl készült, Az emigráns-
Minden másképp van címû film rendezõje, Dárdai
István és a film fõszereplõje, a Márait alakító Bács
Ferenc május 16-án. Márai Sándor írói munkássága
gimnáziumi tananyag, tavaly a középszintû érettségi
írásbelin az író Halotti beszéd címû verse volt az egyik
feladat. A rendhagyó irodalomórán az alkotók a diákok
által már látott filmrõl, rendezõi, mûvészi elveikrõl be-
szélgettek a tanulókkal. 

Kodály-tanítványokat keresnek
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Budai Régiójának
könyvtárai találkozót szerveznek Kodály Zoltán tanít-
ványai számára, a zeneszerzõ születésének 125. év-
fordulója alkalmából. Várják olyan Kodály-tanítvá-
nyok jelentkezését, akik szívesen részt vennének
2007. októberében egy közös beszélgetésen és kon-
certen, amelynek keretében méltó módon emlékez-
hetnek Kodály Zoltánra. Jelentkezni Szirtes
Katalinnál lehet a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Török utcai Könyvtárában. (Török u. 7-9.) Tel.: 06 1
2121103  fszek0204@fszek.hu

Új helyen a Hadirokkantak Szövetsége
A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák
Országos Nemzeti Szövetségének Tüzér utcai irodája
megszûnt. Jelenlegi címük: 1087 Budapest, Kerepesi
út 29/b. (A VII-es épülettõl balra kell bemenni, azután
szintén balra a földszinten található az iroda.) Az iroda
hétfõtõl-csütörtökig, 8 órától 13 óráig tart nyitva, pén-
tek szünnap. A bejövetel elõtt kérjük, telefonáljon, hogy
ne kelljen kétszer befáradnia. Telefon: 239-9830.

Mozgássérültek klubnapja
A Budavári Mozgássérült Szervezet következõ klub-
napja június 12-én lesz. 14 órától, tagsági bélyeg- és
könyv intézés, a program 15 órától kezdõdik.
Jelentkezni lehet albertirsai üdülésre, vitorlázó prog-
ramra, kirándulásokra, bibionei nyaralásra. További
információ: Pál Béláné,  Tel.: 70/265-8266.

Röviden
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(Folytatás az 1. oldalról) 
Külön eljárások keretében számos egymásra épü-
lõ engedélyt kell beszerezni, sem a vasút sem a
környezetvédelem saját eljárás nélkül nem ad ki
engedélyt. 

A gellért-hegyi sikló elhelyezésérõl szólva ki-
emelte: építészeti szempontból szinte száz száza-
lékban meghatározott a nyomvonal, ami a kerü-
leti szabályozási terv szerint a Tabán-Orom utca-
Citadella egyenest követi. Hangsúlyozta, hogy a
környezetvédelmi szempontokat messzemenõen
elõtérbe helyezõ nyomvonal a lehetõ legkevesebb
fakivágást eredményezi.

Az alsó szakasz alagútban épülne meg, a rácfür-
dõi teleknél közúti létesítményként felüljáró van
tervbe véve, ami javítja a gyalogosforgalom minõ-
ségét is, hiszen a mostani zebra veszélyes.
Alagútfúrási technológia felhasználásával alsó ál-
lomás létesülne a Hegyalja út alatt. Mivel a közle-
kedési ügyosztály nem ad forgalomkorlátozási en-
gedélyt, félsávos útlezárás mellett fõleg éjjel és
hétvégén tudnak majd dolgozni. A sikló acélszer-
kezetû hálón haladna az alagúton kívül, ami a fõ-
városi zöldfelület kezelés elõírásainak megfelelõ-
en nem lehet magasabban 2,5 méternél. 

Benda István a környezetvédelmi hatástanul-
mányt készítõ Környezetvédelmi és Biztonság-
technikai kft. ügyvezetõje elmondta: a hatásta-
nulmány különféle szakértõk bevonásával ké-
szült, vizsgálták az építkezésbõl és az üzemeltetés-
bõl származó zajterhelést, az okozott környezeti
terhet és a geológiai viszonyokat. A tanulmány
összesen négy fejezetet tartalmaz, ebbõl készítet-
ték a közérdekû összefoglalót.

Vecsey András tabáni önkormányzati képvise-
lõ kifejtette: számos nagy ívû kezdeményezésnek
lehettünk tanúi az évek során a kerületben, de

legtöbbször vagy elfogyott a pénz vagy nem sike-
rült minden engedélyt megszerezni. Vannak
olyan tervek is amelyek megvalósultak, ugyanak-
kor nem felelnek meg mindenben az eredeti ígé-
reteknek. Ilyen a Viktória Hotel, melynek tetején
még mindig ott van az engedély nélkül létesített
kazánház. A siklóval kapcsolatban a képviselõ el-
mondta: jó a kezdeményezés, mert látványos és
megépülésével remélhetõen  visszaszorul a kör-
nyék buszforgalma. 

Walton Imre hangsúlyozta: alagutat bármikor
lehet fúrni, a technológia nincs évszakhoz kötve
hiszen „föld alatt” dolgoznak. A fúrást minél
elõbb meg akarják kezdeni, erre akár az idei év te-
lén is sor kerülhet. 

Kérdésre válaszolva Benda István hangsúlyoz-
ta: egyelõre nem tudni pontosan, mikor indulná-
nak meg a munkálatok, az szinte biztos, hogy eb-
ben az évben nem kell számítani nagyobb felszíni
építkezésre. A részletekrõl szólva a környezetvé-
delmi szakember elmondta: 18 férõhelyes mély-
garázs építésére adott be engedélykérelmet a be-
ruházó, de könnyen elõfordulhat, hogy ez kevés-
nek bizonyul, ezért szeretnék növelni a befogadó
kapacitást. Nincs szükség azonban feltétlenül
annyi parkolóhelyre ahány busz érkezik, hiszen a
jármûvek folyamatosan cserélõdnek.

A garázs helye elvileg megvan, ugyanakkor el-
képzelhetõ, hogy tervezett formájában mégsem
valósul meg, mert a kijelölt terület alatt három
karsztos üreget találtak ezért nem lehet egy méter-
nél mélyebbre fúrni. 

Arra a kérdésre, hogy készült-e a területen for-
galomszámlálás, Benda István elmondta: a cégtõl
független a gellért-hegyi buszforgalom, azonban
érdekük, hogy minél kevesebb busz menjen fel a
Citadellához, helyette várakozzon az építendõ

parkolóban. A sikló létjogosultsága kapcsán ki-
emelte: az alapötlet Széchenyitõl származik, alap-
jában véve a sikló a panoráma megtekintése mi-
att épülne, ugyanakkor alkalmas arra, hogy ki-
váltsa a buszközlekedést, ráadásul környezetba-
rát, hiszen elektromos hajtású. A függõpályás
megoldás azért nem jöhetett szóba, mert azt nem
engedi a kerületi szabályozás, ráadásul ebben az
esetben nagyobb lenne a környezeti kár, sérülne
a panoráma és több fát kellene kivágni.

Az Orom utca 2. lakói azt kifogásolták, hogy
otthonaik közvetlen közelében jönne a felszínre
a sikló, itt lesz a gépház is, ami szerintük legalább
30%-kal csökkenti az ingatlanok értékét.
Többen megtámadták az elvi építési engedélyt,
jelenleg fõvárosi per folyik az ügyben.

Benda István válaszában emlékeztetett: a terve-
zés és építés során számos kritériumnak kell meg-
felelni, a beruházó eddig minden elõírást teljesí-
tett. Az érvényes szabályozási terv szerint történt
a nyomvonal megválasztása is, a sikló harminc
méter távolságban haladna a kérdéses ingatlan-
tól. Ez a védõtávolság elég ahhoz, hogy a jármû ne
zavarja jobban a lakókat, mint a város meglévõ za-
ja. Természetesen a nyomvonal tekintetében bi-
zonyos eltérésre lehetõség van, ami a konszenzu-
sos megoldás részét képezheti.

A beruházás tiszteletben tartja az elõírt zajérté-
keket. Ha nem épül meg a sikló, marad a mosta-
ni állapot és a légszennyezés, ami egyúttal azt is je-

lenti, hogy nem valósulhatott meg egy magas szin-
tû környezetvédelmi beruházás. Nem szabad elfe-
lejteni, hogy jelenleg is folyik a Citadella fejleszté-
se, ami várhatóan még nagyobb forgalmat gene-
rál a környéken. Ami a fellebbezést illeti, ahhoz
mindenkinek joga van, azonban ennek semmi
köze a mostani fórumhoz és a környezetvédelmi
hatástanulmányhoz.

A fakivágással kapcsolatban a jelenlévõk meg-
tudhatták: mintegy 30-60 fát kell a sikló miatt ki-
vágni a tervek szerint, amit köteles telepítéssel pó-
tolni a cég. Kiderült az is, hogy amennyiben min-
den engedélyt megkapnak, az osztrák Leitner cég
építi majd meg a siklót. Nem jelent gondot a
márgás, agyagos talaj sem, a tudományos felméré-
sek elegendõ biztosítékul szolgálnak ahhoz, hogy
nem fog megcsúszni az építmény. A talaj jellemzõ
összetevõje az eocén budai márga, ez található
meg nagy mennyiségben a szinte teljesen beépí-
tett Rózsadombon is.

Benda István végezetül rámutatott: a környe-
zetvédelmi hatástanulmány célja, hogy meghatá-
rozza, adott létesítmény környezetvédelmi szem-
pontból megvalósítható vagy sem. A tanulmány
szerint a sikló megépítésnek nincs környezetvé-
delmi akadálya. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
a projekt megvalósul. 

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség képvi-
seletében Ladányi Károly zárszavában elmondta:
az eljárás végeztével a hatóság határozatot hoz,
amiben vagy elfogadja vagy elveti a beadott hatás-
tanulmányt, errõl értesíteni fogják a kerületi ön-
kormányzatot. k.

Parázs lakossági fórum a gellért-hegyi siklóról

Bécs, Budapest, Pozsony, Prága – e közép-euró-
pai fõvárosok történelmi városközpontjai írtak
alá hosszú távú együttmûködési megállapodást
május elején a Budavári Önkormányzat tanács-
termében. Mint arról már elõzõ lapszámunkban
is hírt adtunk, a kétnapos polgármesteri találko-
zón a vezetõk kifejezték szándékukat a városokat
érintõ hasonló problémák közös megoldására,
valamint az európai uniós tagságból származó
lehetõségek kihasználására.

Amint azt dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár pol-
gármestere az eseményt követõ sajtótájékoztatón
elmondta, „úttörõ a kezdeményezés, amely a jö-
võben a bilaterális kereteken túllépve közös erõ-
vel igyekszik majd válaszokat találni e történelmi-
leg is hasonló gyökerû városok problémáira.”

Az ötlet újszerûsége természetesen felkeltette
testvérvárosaink vezetõinek érdeklõdését is, így a
megbeszélések várakozásokkal teli légkörben kez-
dõdhettek meg.

Városaink történelmi kötõdése évszázadokra
nyúlik vissza, a közelebbi együttmûködés igénye
azonban sokkal inkább e közösségek jelenlegi
helyzetének hasonlóságában kereshetõ. A négy
önkormányzat nap, mint nap hasonló helyzetek-
kel, hasonló gondokkal találkozik, s a lehetséges
megoldásokról, próbálkozásokról folyó tapaszta-
latcsere mindannyiunk javát szolgálhatja.
Hasonlóképp, egyes kerületi törekvéseket a part-

nerek politikai támogatásukkal is segíthetik, erõ-
síthetik, hiszen nem elhanyagolható érv egy ja-
vaslat mellett, ha az adott megoldás más helye-
ken már sikerrel járt.

A megbeszéléseken a vezetõk egyetértettek ab-
ban, hogy komoly szükség van az átfogó egyezte-
tésre, a legkülönbözõbb területek kezelésének
összehangolására. A konkrétumok között emlí-
tették többek között a tömeges turizmus vagy a
zsúfolt közlekedési helyzet által okozott problé-
mák megoldását, a városközpontokat elárasztó
graffitik, valamint a környezetszennyezés kérdé-
seit, de egyetértés született az EU által a hasonló
együttmûködésekre biztosított EU-források
igénybevételét illetõen is.

A részt vevõk a tárgyalásokat követõen elége-
dettségüknek adtak hangot a megbeszéltek kap-
csán, s kifejezték reményüket az eredményes foly-
tatást illetõen. Ursula Stenzel, Bécs belvárosának
polgármestere elmondta: „Három évvel Közép-
Európa újraegyesülése után e kezdeményezés
nemcsak észszerû, de nagyon idõszerû is. Itt a le-
hetõség, hogy közös válaszokat kaphassunk a
mindannyiunkat foglalkoztató kérdésekre.”

Az együttmûködési megállapodás ünnepélyes
aláírásakor dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
tájékoztatta a jelenlévõket a közös célokról, törek-
vésekrõl. 

„A rendszerváltozásaink által elhozott szabad-
ság 2004-ben, uniós csatlakozásunkkal teljese-

dett ki végleg. E szabadságot azonban városaink-
nak, s polgárainknak kell megtölteni valódi tar-
talommal, s ebben segíthet a négy önkormányzat
praktikus együttmûködése is” – fogalmazta meg
Peter Tatár, a pozsonyi óváros alpolgármestere;
Petr Hejma, Prága elsõ kerületének polgármeste-
re pedig hozzátette: „Mindannyiunkban meg-
van a szándék a folytatásra, s ha elképzeléseinket
igyekszünk a gyakorlatba átültetni, mind a négy
város lakossága nyertese lesz az együttmûködés-
nek.”

A kezdeményezésbõl mára intézményesített
kooperációvá fejlõdött elképzelések megvalósítá-
sa további lépéseket igényel. A közös megállapo-
dás szerint a városvezetõk éves rendszerességgel
vitatják majd meg az elvégzendõ feladatokat s
azok végrehajtásának alapelveit, a részletekrõl pe-
dig folyamatos négyoldalú szakértõi konzultáci-
ók hivatottak dönteni. Görömbölyi Dávid, a
Budavári Önkormányzat EU- és nemzetközi kap-
csolatok referense elmondta: az együttmûködés
alapjait lefektetõ találkozót követõ elsõ egyezteté-
sek még ebben a hónapban beindulnak. Szintén
sürgõs feladat az elsõ közös brüsszeli pályázat el-
készítése, melynek feladatait Budavár vállalta ma-
gára. A további párbeszéd feltehetõen 2007 má-
sodik felében folytatódik szakértõi találkozókkal,
a jövõ év elején sorra kerülõ második közös pol-
gármesteri találkozót pedig elõre láthatóan Prága
rendezheti majd.

Közép-európai együttmûködés a budai Várban

Közös megoldások a történelmi városközpontokban

Tájékoztatjuk olvasóinkat az I. kerület területén
történõ 2007. évi nagyobb út- és közmûberuhá-
zásokról:

A Fõvárosi Önkormányzat beruházásában
történõ útépítések és az azt megelõzõ közmû-
felújítások a Fõpolgármesteri Hivatal informá-
ciói alapján:

Szirtes út (Hegyalja út – Citadellaparkoló),
Mihály u. (Sánc u. – Szirtes út), Sánc u. (Hegyalja
út – Szirtes u.) – útfelújítás. Tervezett kezdés:
2007. szeptember 15. Tervezett befejezés: októ-
ber 30.
 Krisztina krt. (Mikó u. – Hegyalja út) – útfelújí-

tás. Tervezett kezdés: 2007. július 1. Tervezett be-
fejezés: augusztus 10.
 Krisztina krt. (Krisztina tér – Hegyalja út) – táv-

hõvezeték építés, felújítás
Tervezett befejezés: 2007. június 15.
 Clark Ádám tér – útfelújítás. Tervezett kezdés:

2007. július 1. Átfutási idõ: 10 nap.
 Döbrentei u. (Döbrentei tér – Ybl Miklós tér)

– útfelújítás. Tervezett kezdés: 2007. július 1. Át-
futási idõ: két hét.

Döbrentei tér – útfelújítás. Tervezett kezdés:

2007. június 10. Tervezett befejezés: 2007. júni-
us 25. (Lehetséges, hogy a kivitelezés eltolódik.)

A Budavári Önkormányzat beruházásában
történõ útépítések:

Logodi u. (Jávorka Sándor u. – Vérmezõ út) –
útfelújítás, járda felújítás. Tervezett kezdés:
2007. június eleje. Tervezett befejezés: 2007. jú-
lius közepe.

Kapucinus u. (Pala u. – Ponty u.) – útfelújí-
tás, járda felújítás. Tervezett kezdés: 2007. jú-
nius eleje. Tervezett befejezés: 2007. július kö-
zepe.

Kosciuszkó Tádé u. (Koronaõr köz – Kuny
Domokos u.) – útfelújítás, járda felújítás.
Tervezett kezdés: 2007. június eleje. Tervezett
befejezés: 2007. július 20.

Szõnyeg u. – útfelújítás, járda felújítás.
Tervezett kezdés: 2007. július 20. Tervezett befe-
jezés: 2007. július eleje.

Lovas út (Korlát u. – Várfok u.) – útfelújítás,
járda felújítás. Kivitelezés: 2007. õsszel.

Úri utca (Szentháromság tér – Dísz tér) – út-
felújítás, járda felújítás. Kivitelezés: 2007. õsszel.

Közmû beruházások:
Kuny Domokos u. (Kosciuszkó T. u. –

Krisztina krt.) – 120 kV-os kábelfektetés.
Tervezett befejezés: 2007. május 31.

Vérmezõ – 120 kV-os transzformátor közmû
ellátásainak kiépítése. Kivitelezés folyamatos.

 Zsolt u. – csatornarekonstrukció. Tervezett be-
fejezés: 2007. július közepe.

Az alábbi beruházások engedélyeztetési eljárá-
sa folyamatban van, a konkrét kezdési idõpon-
tok még nem ismeretesek:

Orvos u. (Naphegy tér – Krisztina krt.) – gázve-
zeték rekonstrukció

Lisznyai u. (Orvos u. – Fém u.) – gázvezeték re-
konstrukció

Budai alsó rkp. Döbrentei térnél – gáztolózár
beépítése

Márvány u. 1-7. sz. elõtt – 1 kV-os kábelre-
konstrukció

Csap u. – Aladár u. – 1kV-os kábelrekonstrukció
Harkály u. – Alsóhegy u. – 1 kV-os kábelre-

konstrukció
A kivitelezések ideje alatt kérjük a kerület lakói-
nak megértését és türelmét a gépjármûforgalom,
valamint a munkálatokkal járó egyéb kellemet-
lenségek (zaj, por) miatt. Építési Iroda

Út- és közmûfelújítások a kerületben

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma közérdekû ügyekben:

06-80-204-275
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Országos Színháztörténeti Múzeum és
Intézet (I., Krisztina krt. 57. Tel.: 375-1184)
MMáájjuuss  2233..  sszzeerrddaa  16 óra: OSZMI konferenciaterme:
Kerekasztal-beszélgetés a kortárs magyar színház
egyik legizgalmasabb jelenségérõl, a dráma szöveg
és a színházi elõadás átalakuló viszonyáról.
MMáájjuuss  2299..  kkeedddd OSZMI konferenciaterme 13-15
óra: Rendhagyó irodalomóra. 
Visky András író elõadása a határon túli kortárs drá-
mairodalomról és színházról. 
16 óra: Határontúli Színházak bemutatkozása IV. 
A Koinónia Könyvkiadó színházi könyvsorozatát
Visky András mutatja be.
KKiiáállllííttáássookk:: Szétszórt csillagok színháza, Nemzeti
Színház, 2007. május 31-ig. 
Budapest „háziszerzõje” – Szenes Béla, Bajor Gizi
Színészmúzeum, 2007. június 10-ig.
További részletek a programokkal kapcsolatban
megtalálhatók a honlapon: www.oszmi.hu

Színhely Galéria 
(I., Várfok u. 12. T.: 06-70-389-8940)
MMáájjuuss  3311-én, csütörtökön 1188..3300..óórraakkoorr Divat cím-
mel nyílik új kiállítás. A kiállítást megnyitja: F. Dózsa
Katalin mûvészettörténész, címzetes egyetemi ta-
nár. Kiállító mûvészek: Békés Rozi grafikus, Bodnár
Enikõ jelmeztervezõ, Csökmei Márta kéziszövõ,
Nyíri Kati textilmûvész, Renner Krisztina öltözék-
tervezõ, Szûcs Blanka textilmûvész, Vácz Anna
üvegékszer készítõ, Vedres Ági fotográfus. A kiállí-
tás megtekinthetõ: június 30-ig.
Nyitva tartás: kedd - szombat: 12-18 óráig. 

Lánchíd Kör
JJúúnniiuuss  44--éénn,,  hhééttffõõnn  1177  óórraakkoorr tartják az évi rendes
beszámoló közgyûlést. A közgyûlés után dr. Mojzes
Imre mérnök, egyetemi tanár, a Lánchíd Kör elnöke
tart elõadást Kína az olimpia elõtt címmel. Helyszín:
Budai Vigadó, fszt. (I. Corvin tér 8.) 

Programok

(Folytatás az 1. oldalról) 
Mint Sebestyén Márta a Várnegyed kérdésére elmondta, a produkciót ál-
landó mûvésztársaival Szokolay Dongó Balázzsal és Bolya Mátyással közö-
sen állították össze három évvel ezelõtt. Régi vágya vált valóra azzal, hogy si-
került egy csokorba gyûjteni a legszebb történelmi, sorsfordító, istenes és vi-
lági énekeket. A népzene lélekhez szóló, gondolkodásra ösztönzõ darabjai
ezek, nem  könnyed szórakozást ígérõ, táncra hívó dalok. Éppen ezért az
elõadásokat kizárólag szakrális térbe, szent helyszínekre szervezik.

Az õsbemutatót Velencében az Il Redentore templomban tartották, amit
koncertek sora követett. Felléptek zsinagógában, ortodox, katolikus és re-
formátus templomokban és más szakrális színhelyeken is. Május közepén a
szófiai ortodox székesegyházban adtak nagysikerû koncertet „Égi és földi
hangok” címmel. Bár a közönség számára idegen volt a magyar nyelv, még-
is lélegzetvisszafojtva hallgatták az elõadást, érezhetõ volt, hogy megértették
az üzenetet. Két eltérõ kultúra és vallás talált egymásra a közös gyökereket
közvetítõ zenének köszönhetõen. 

Sebestyén Márta immár tíz esztendeje él a Várban, mégis
önálló koncertet most elõször adott a Mátyás templomban a
Jegybróker Kft. jóvoltából. Pedig egykor Kodály tanítvány
édesanyja a templom kórusában énekelt, ahogyan még ma is
ezt teszi keresztanyja, Erzsi néni. Vele és keresztapjával is ta-
lálkozott a koncerten, így vált igazán bensõségessé az elõ-
adás. Hamarosan újabb feladat vár a mûvészekre, hiszen jú-
nius elsõ hetében Erdélyi körútra indulnak. A tervek szerint
a koncerteket rögzítenék, így esély van arra, hogy a mûsor
anyagából lemez is készül. Az idei esztendõ több okból is kü-
lönleges Sebestyén Márta életében. Az év elején vehette át a
Magyar Kultúra Követe díjat, néhány napja pedig a Magyar
Mûvészet Akadémia választotta meg tiszteletbeli tagjának.
33 éves pályafutása összegzéseként márciusban a Tavaszi
Fesztivál keretében a Mûvészetek Palotájában adott koncer-
tet, míg a görög televízió nemrég Magyarországról forgatott
filmjében Sebestyén Márta szemével láttatja hazánk legszebb
tájait, nevezetességeit. 

„Nyitva látnám mennyeknek kapuját”

(Folytatás az 1. oldalról) 
A budavári „Beethoven napon”, május 7-én két
nemzetközi hírû muzsikus, Kelemen Barnabás
Liszt-díjas hegedû- és Yuri Martinov zongora-
mûvész adott emlékezetes hangversenyt a Budai
Táncszínház színpadán. A fiatal szólistákkal a
próba szünetében beszélgettünk. 

sGyakran adnak közös koncertet? 
- 1999-ben, a salzburgi Mozart versenyen ismer-
kedtünk meg, ahol a saját hangszeres kategóriánk-
ban mind a ketten elsõ díjat nyertünk – mondja
Kelemen Barnabás. Azóta többször is felléptünk
együtt, például egy közös japán turnén ahol –
mint itt a Várban is – Yuri fortepiánon játszott.
Legutóbb tavaly novemberben Németországban
adtunk hangversenyt. Beethoven budai fellépésé-
nek évfordulója az elsõ alkalom, hogy kollégámat
és barátomat Magyarországra hívhattam. Szá-
momra rendkívüli élmény, hogy szinte szavak nél-
kül tudunk próbálni, és nagy öröm, hogy végre a
magyar közönség elõtt is együtt játszhatunk. 

s A Táncszínházban fel-
csendülõ mûsor alkalmi
válogatás?

- Mozart, Schubert és
Beethoven szonátái a
szívemhez nagyon közel
álló mûvek. Korábban
mindhárom darabot ját-
szottuk már, de így egy-
ben még soha.  
s Felléptek valaha olyan
helyen, ahol egykor
Beethoven is játszott?

- Egyszer a bonni
Beethoven-házban ad-
tam hangversenyt – vá-
laszolja Yuri Martinov. 

- Én a martonvásári
fesztiválon, Bécsben és
Salzburgban is játszottam, de együtt még nem
koncerteztünk ilyen emlékezetes helyszínen –
folytatja a hegedûmûvész.     
s Mi a különbség a fortepiánón és a zongorán ját-
szott Beethoven szonáta hangzása között?

- A fortepiánón a hang kissé tisztább, de nem
olyan erõs, mintha zongorán játszanánk – magya-
rázza az orosz mûvész, aki fiatal kora ellenére a
moszkvai Állami Konzervatóriumban a régi bil-
lentyûs hangszerek professzora.  Más a két hang-
szer húrozása is, valamint a fortepiánó billentyû-
zete keskenyebb. E klasszikus berendezésen a pe-
dálok a billentyûzet alatt kaptak helyet, és a ze-
nésznek térddel kell nyomni fölfelé. A hangolás
nagyon érdekes, mert a korabeli hangzást követ-
ve, épp egy negyed hanggal vagyunk lejjebb a mai-
nál.  Magyarországon mindössze néhány eredeti
fortepiáno található, de tudom, hogy ezek közé
tartozik Beethoven 1816-ban használt hangszere
is, amely a Hangszer Múzeum tulajdona.

- Valahányszor fortepiano vagy csembaló kísé-
rettel játszom korhû darabokat, rengeteg kérdés-
re automatikusan megkapom a választ – egészíti
ki Kelemen Barnabás. Amikor a mai zongora
hangerejét hallom, arra gondolok, hogy mellette
a hegedûbõl sosem lehet túl sok. Régi hangszer
esetén azonban arra kell figyelnem, nehogy én
nyomjam el a zongorát. Az eredeti hangszerek
összjátékánál a különbség tökéletesen kiegyenlí-

tõdik, azonnal megérezni azt az arányt, amit a ze-
neszerzõ elképzelt. Valójában ez a technika és já-
tékstílus lenne az ideális, és úgy érzem, hogy nem
ártana mindezt a zeneakadémiákon világszerte
kötelezõvé tenni. 
sAz önök számára melyik a kedvenc zenei korszak?

- Ha modern zongorán játszom, Schubert és
Schumann; fortepianon Haydn, Bach és Mozart.
Kedvelem Purcell-t és Scarlattit is – válaszolja
Yuri Martinov. 

- Én nem a hangszertõl, hanem az adott kon-
certtõl teszem függõvé, hogy kik a kedvenceim –
mondja a Liszt-díjas hegedûmûvész. Szerencsére
megadatik, hogy ma már úgy irányíthatom a mû-
sort, ahogy a szívem diktálja. Ezért mindig nagy
örömmel játszom akár 20. századi, akár koraba-
rokk mûveket. Május 7-én mindenképpen
Mozart, Schubert és Beethoven a kedvenc, utána
Bartók következik. Brahms és Bach állandóan
ott van a legfontosabb szerzõk között.
s A különleges hangversenyen túl, kötõdik-e a
Várnegyedhez? 

- A Vár a szívem csücske, csupa szép emlék köt
ide. A hangszeremet, egy értékes Guarneri hege-
dût – amely korábban Kovács Dénesé volt – egy
évvel ezelõtt a Várban vettem át, és rendszeresen
ide  hordom szemlére a Zenetudományi Inté-
zetbe.  Rojkó A.

Szonátaparádé a Táncszínházban Ünnepelt a Budavári Általános Iskola

Illusztris vendégek 
a diáknapokon
Jó hangulat, izgalmas sportprogramok, színvo-
nalas elõadások és bemutatók sora jellemezte a
Budavári Általános Iskola szervezésében idén
negyedik alkalommal megrendezésre kerülõ
Budavári Diáknapokat. A kétnapos rendez-
vényt a Thália színházban megtartott nagysza-
bású gálaest zárta.

A diáknapok jól illeszkednek az iskola neve-
lési programjába, hiszen a rendezvény legfonto-
sabb céljai a közösségformálás és a tehetséggon-
dozás. Ennek szellemében állították össze a
programokat, így az iskola valamennyi tanulója
megtalálta a neki tetszõ elfoglaltságot. Az elsõ
nap Kereszty Kornél virágszirom mûvész kiállí-
tásának megnyitójával indult, majd változatos
szabadidõs, kulturális, sport és gondolkodtató
programok következtek. Délután népzenei
koncert, táncház és tanár-diák találkozó várta a
gyerekeket. Másnap az alsósokat Huzella Péter
mûsora szórakoztatta, majd Pézsa Tibor olimpi-
ai bajnok és a BSE vívómesterei vezetésével ví-
vóbemutatón vehettek részt a nebulók. A be-
mutatón szerepet kapott az iskola két, budapes-
ti bajnok vívója is. A nagyobbak eközben házi
„Legyen ön is milliomos” vetélkedõn izgulhat-
tak, majd az ökölvívás szépségeivel ismerked-
hettek meg Bedák Pál Európa bajnok bokszoló
bemutatóján. Idén elõször a Thália színházban
tartották meg a diáknapok záró rendezvényét.
A gálaesten az iskola növendékei színpompás
elõadással szórakoztatták a színháztermet zsúfo-
lásig megtöltõ közönséget. k. 

Ha volt író, aki soha nem alkudott meg, életfor-
mája és erkölcse maga volt az irodalom, akkor el-
sõ helyen Márai Sándort kell említeni. Goethétõl
kezdve,  Vörösmartyn át egészen Kosztolányi
Dezsõig ível mesterei névsora, az örök klassziku-
sok, akikbe minduntalan belekapaszkodott hosz-
szú élete drámai fordulóin.

Márai olyan viharos történelmi korszakban élt
és dolgozott, amikor a szellem és a kultúra fájó
vereséget szenvedett. A háborús világégések el is
sodorták  szülõhazájától, Magyarországtól.
Regényekben, novellákban, újságcikkekben,
jegyzetekben vette föl a küzdelmet az erõszakkal
szemben, majd amikor végleg bezárultak elõtte a
kapuk, l948-ban a külföldre menekülést válasz-
totta. Olaszországban, végül a kaliforniai San
Diegóban töltötte emigrációs évtizedeit.

Hatalmas életmûvébõl kiemelkedik az Egy pol-
gár vallomásai címû önéletrajza, a Szindbád ha-

zamegy, A gyertyák csonkig égnek címû regé-
nyei, a Füveskönyv prózai epigrammái, Ihlet és
nemzedék izgalmas tanulmányai... Naplóit l943-
tól egészen haláláig, l989. február 2l-ig írta.
Naplója a világirodalom egyik legszebb, legfájóbb
memoárja, védekezés, önmaga megnyugtatása,
elveinek összefoglalása. „Nehéz sors ez” - jegyzi
fel l970-ben. Miért folytatja mégis? Mert csak így
szerezhet tudomást a lét rezdüléseirõl, a minden-
napok kis csodáiról. „Van egy pillanat, a csodán
belül, ahol - úgy tetszik - Isten egyedül hagy, rám
bízza, hogy döntsek”.

Jól döntött vagy nem, éppen a Naplók olvasása-
kor vetõdött fel. Azért, mert eddig nem a teljeset
olvastuk. Odakint, azaz Nyugaton, a szegénység
miatt, csak szerény válogatás látott napvilágot. A
Vörösváry Kiadó: Ami a Naplóból kimaradt soro-
zata is csak töredékesen mutatta meg az egészet.
Csak sejteni lehet, hogy milyen eltolódási ará-

nyokkal kell szembe-
nézni a teljes megis-
merésében. Jól olvas-
tuk, félreolvastuk
Márait? A Naplókat?
Talán nem, válaszol-
hatjuk elsõre. De
nem ismertük meg
egészen, a mélysége-
kig. Különösen rej-
tett szándékát a meg-
újulásra. Feltételezve,

hogy a sokat szenvedett világban is ilyesféle rejtett
akarások munkálkodnak. Az új Naplóban sok
ilyet fedeztem föl: „Polgári származású, nevelteté-
sû vagyok. Mi az utam ebben a világban? Semmi
esetre sem az, hogy irányzatok szolgája legyek.
Csak egy feladatom lehet: a minõségi munka. De
ez csak világnézeti kompromisszum nélkül lehet
minõségi értékû”.

Márai naplófeljegyzéseibõl teremtett „legna-
gyobb” mûve, immár teljességében olvasható,
okulásra és épülésre, soha el nem fogyó lelki táp-
lálékként minden idõben. Fenyvesi

A Naphegy Kiadó az év
gyerekkönyvkiadója

Alig ünnepelte elsõ születésnapját a Naphegy
Kiadó, a Nemzetközi Gyermekkönyv Tanács
magyar szekciója máris ennek a könyves mû-
helynek ítélte az elmúlt év gyerekkönyvkiadó-
jának járó IBBY-díjat. A Lisznyai utca 15. szám
alatt mûködõ kiadó vezetõi maguk is gyakorló
szülõk, s egyben pedagógusok, így remek ér-
zékkel álltak neki a könyvpiacon tapasztalt ûr
betöltésének. Különleges mesekönyveikkel
kifejezetten az igényes szülõk és a világra kí-
váncsi gyermekek könyvkiadójává szeretné-
nek válni.

Az eddigi gyakorlat szerint a kiadó vezetõi
Európa legnevesebb könyvvásárain kutatják fel
kínálatuk elemeit. A hazai olvasókhoz így kifeje-
zetten a sikeres, szakmai és olvasói körökben is
igényesnek tartott mûvek juthatnak el.
Könyveik a vizuális élményen túl szellemi ka-
landot is kínálnak, hiszen hol a megfigyelõké-
pességet, hol a találékonyságot, hol a fantáziát
teszik próbára.

Kelemen Barnabás Liszt-díjas hegedûmûvész és Yuri Martinov zongoramûvész próba közben

Szokolay Dongó Balázs, Sebestyén Márta és Bolya Mátyás a Mátyás templomban adtak nagysikerû koncertet

A teljes arcú Márai

Töprengések a Naplók új kiadása kapcsán

A Beethoven emléktáblánál  dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester köszöntötte a zeneszeretõ közönséget



A Tabáni Füzetek negyedik száma nyomtatás-
ban és elsõ alkalommal digitális formában is
idõutazásra hívja a Tabán szerelmeseit. A
Budavári Önkormányzat támogatásával megje-
lent füzethez mellékelt CD-n különleges, kora-
beli képekkel illusztrált interaktív Tabán térkép
bûvöli el az olvasót. 

Jankóné Pajor Ildikó a Tabán Múzeum és a
Tabán Társaság vezetõje bevezetõjében az archi-
válás fontosságáról, az eddig elkészült munkáról
beszélt, arról ahogyan az üveglapról, a megsár-
gult régi fotográfiákról, újságokról számítógépre
kerülnek képek, írások, emlékek, a Tabán.
Köszönhetõen Lenkei Ákosnak a virtuális
Tabán fejlesztõjének így válik a múlt élõvé és így
marad meg a jövõ generációi számára kézzelfog-

ható, izgalmas kalandnak. Elsõ lépésben a
Tabán Múzeum gyûjteményében helyet kapó
fotográfiák, képek egy részének digitalizálása ké-
szült el, s bár a munka nagy része még hátra van
az elvégzett munka már érdemes a bemutatóra.
A képanyagot a Tabán térképeivel ötvözõ CD
több is és kevesebb is, mint a gyûjtemény anya-
ga. Több, mert számos olyan képet õriz, ami
nem látható a múzeumban, de ott van ma is a
Tabánban és kevesebb is, hiszen nincs még min-
den benne. Arra azonban kiváló alkalmat kínál,

hogy segítségével történelmi korszakokat átfogó
virtuális sétát tegyünk a Tabánban. Fejõs László
a CD anyagát összefogó adatbázis készítõje ki-
emelte: formai és tartalmi szempontok szerint
osztályozták a digitalizált képanyagot. Formai
szempont volt a fotós neve, a kép címe és mére-
te, míg tartalmilag a téma és a képen látható tár-
gyak, történések jelentettek támpontot. A cél az
volt, hogy a képek valamilyen módon köthetõek
legyenek a térkép megfelelõ pontjaihoz. Az elké-
szült adatbázis legnagyobb erénye továbbfejleszt-
hetõsége mellett az, hogy egyben a múzeum digi-
tális vagyonleltáraként is funkcionálhat a jövõ-
ben, hiszen a remények szerint a gyûjtemény tel-
jes anyagát tartalmazni fogja. 

A térkép CD összesen százhetven képet tartal-
maz – tudtuk meg Lenkei Ákostól, aki elõadásá-

ban kiemelte: a múzeum gaz-
dag tárgyanyaga és a digitali-
zált Tabán térkép a jövõben
lehetõséget teremt egy virtu-
ális térbeli városmodell létre-
hozására. A távlati tervek kö-
zött szerepel, hogy a kép-
anyag mellett mozgóképfel-
vételek és szövegek is kapcso-
lódjanak a térképhez. 

A CD-n látható térkép
alapja egyben a századfordu-
ló elõtti Tabán rekonstruálá-
sának kulcsa a Marek-féle ka-
taszteri jellegû térképmû,
mely részletes és precíz pilla-
natképpel szolgál az 1870-es
évekbeli Budáról és benne a

Tabánról. Az 1899-es Párizsi Világkiállításon
aranyéremmel kitüntetett térkép hetven éven át
szolgált a fõváros ingatlan-nyilvántartásának
alapjául. Az elkészült digitális térkép tulajdon-
képpen egy atlasz, mely a jelenlegi mellett az
1875-1900 és az 1900-1935 közötti állapotokat
is bemutatja. Méghozzá megdöbbentõ vizuali-
tással, hiszen a térkép egy pontjára kattintva elõ-
tûnik az egykor ott állt épület alaprajza, képek a
homlokzatról, a kertrõl, lépcsõházról, vagy a fa-
lon csüngõ egykor volt büszke cégérrõl. 

A Tabáni Füzetek negyedik számának bemuta-
tóját követõen Vecsey András vette át a szót. A
Tabán önkormányzati képviselõje köszöntõjé-
ben kiemelte: az öt éve alakult Tabán Múzeum és
Tabán Társaság mára a legjelentõsebb kerületi lo-
kálpatrióta szervezetekké nõtték ki magukat. Út-
törõ munkát végeznek, tevékenységüket olyan
mára hagyománnyá vált rendezvények jellemzik
mint a Tabáni Regatta vagy a Békesség Óhajtás
ünnepe. Beszédét követõen a képviselõ apró aján-
dékkal lepte meg a civil szervezetek képviselõit,
majd Jankóné Pajor Ildikónak átadta az általa ala-
pított hármas számú Tabáni Bronzplakettet.

A 2000-ben a Tabánért dolgozó személyiségek
elismerésére életre hívott kitüntetést eddig csu-
pán Zórád Ernõ és Fischer Árpád kapta meg. A
Tabáni Bronzplakett Vecsey Ádám munkája. k.

4 Várnegyed XII. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM, 2007. MÁJUS 25., PÉNTEK
E-mail: varnegyed@varnegyed.t-online.hu

Jankóné Pajor Ildikó negyven éve él a Tabánban,
megalakulása óta vezeti a Tabán Múzeumot, ezt
megelõzõen tíz éven keresztül volt a Széchenyi
Könyvtár kiállítási és grafikai stúdiójának vezetõje.
Öt évvel ezelõtt az önkormányzat kérte fel arra, hogy
a Virág Benedek házban méltó módon helyezze el
Fischer Árpád kerületre hagyott tárgyi örökségét. A
tárlat olyan jól sikerült, hogy az önkormányzat fel-
kérte a további munkára. Így alakult meg Jankóné
Pajor Ildikó vezetésével a Tabán Múzeum, melynek
forrását Fischer Árpád gyûjteménye képezi.  A múze-
um vezetõje a kezdetektõl fogva azon dolgozott, hogy
az állandó tárlat idõszaki kamara kiállításokkal szí-
nesedjen, s pezsgõ, élettel teli valódi közösségi tér jöj-
jön létre a Tabán Múzeum vonzásában. 
2002 decemberében Jankóné Pajor Ildikó vezetésével
megalakult a Tabán Társaság, ami hamarosan a
kerület legnépesebb civil szervezetévé vált. Az elmúlt
öt év alatt folyamatosan bõvült a múzeum kiállítási
anyaga, számos felajánlás érkezik a polgároktól, de
az önkormányzattól kapott állománygyarapítási ke-
ret terhére a múzeum, vásárlásokkal is kiegészíti a
gyûjteményt. Kiteljesedett a Tabán Társaságban fo-
lyó munka is, rendszeressé váltak a konferenciák,
helytörténeti témákat feldolgozó elõadások, melyek
anyaga a Tabáni Füzetekben olvasható.

Jankóné Pajor Ildikónak Vecsey András tabáni képviselõ adta át az elismerést

Megkapó realizmus és szürreális képek, hagyomány és modernitás, valóság
és vízió keveredik az olasz kortárs mûvészek válogatott munkáiból összeállí-
tott tárlaton a Táncsics utcai Koller Galériában. A kiállítás megnyitóján
Laura Gavioli kurátor mellett részt vett Paolo Guido Spinelli Olaszország
nagykövete, Vito Santarsiero Potenza polgármestere és Arnaldo Dante
Marianacci a társrendezõ Olasz Kultúrintézet igazgatója.
A Magyarországon elsõ alkalommal a budai Várban látható tárlat az
olaszországi Potenzában 2006-ban „Visionari, primitivi, eccentrici” cím-
mel megrendezett nagysikerû kiállítás esszenciája. Itália különbözõ része-
irõl tíz kortárs mûvész hozta el munkáit, hogy szûkebb pátriájuk sajátos lá-
tásmódján keresztül mutassák be viszonyukat a vízióval és valósággal.
Olaszország sokszínûsége a mediterrán, etruszk, észak olasz gyökerek ele-
venednek meg a mai képzõmûvészet sajátos preferenciáival átitatott ké-
peken és szobrokon. Francesco Balsamo, Stefano Canepari, Alfredo
Casali, Patrizia Command, Pino Deodato, Ilario Fioravanti, Luciano

Longo, Raimondo Lorenzetti, Adelchi Riccardo Mantovani,
Giuseppe Modica alkotásainak visszatérõi motívumai a reális
és a fantázia játéka, az ember és külvilág képei az álomban és va-
lóságban. Polgári enteriõrben megjelenõ szürreális elemek,
meglepõ fordulatok jellemzik a nézõt olykor meghökkentõ,
mégis elgondolkodtató emberközeli mûveket. A szervezõk
szándékai szerint a mostani kiállítás csupán az elsõ lépése egy
olyan hosszabbtávú programnak, melynek keretében a Koller
Galéria rendszeresen rendezne tárlatokat olaszországi mûvé-
szek munkáiból, illetve olaszországi bemutatkozási lehetõséget
biztosítana magyar alkotóknak. 

A Visionari - valóság és fantázia az olasz kortárs mûvészetben
címû kiállítás június 3-ig látható a Koller Galériában.

Idén is gazdag programso-
rozattal kapcsolódott a ta-
valy útjára indult huszonhá-
rom országban megtartott
Wonders Európai Tudo-
mányos Fesztiválhoz a gel-
lért-hegyi Uránia Csillag-
vizsgáló. A fesztivál kereté-
ben a látogatók megismer-
kedhettek az Angliában
már bemutatkozott magyar ismeretterjesztõ prog-
rammal a Csillagászati játszóházzal, részt vehettek
a Kutató diákok délutánján, illetve ellátogathat-
tak a gellért-hegyi víztározóba. Szombat este az
Uránia Csillagvizsgálóban bárki megtapasztalhat-
ta milyen látványt nyújt az égbolt a közel 100 éves
Heyde távcsövön keresztül. 

A programsorozat része-
ként került sor arra az elõ-
adásra, melyen Domokos
Gábor akadémikus mutatta
be a legújabb magyar tudo-
mányos szenzációt, a Göm-
böcöt. 

Egy olyan homogén gömb-
szerû alakzatról van szó, mely-
nek egyedisége abban rejlik,

hogy bármely helyzetébõl magától visszaáll egyen-
súlyi állapotába, azaz talpra áll. Gyakorlatilag úgy
mûködik mint a jól ismert keljfeljancsi, azonban
egy anyagból készül és nincs benne tõkesúly. 

Domokos Gábor 1990-ben kezdte el vizsgálni a
sík felületen gördülõ homogén konvex korong
problematikáját. Úgy találta, hogy egy ilyen test-

nek legalább két stabil pontja van, tehát nem léte-
zik olyan homogén kétdimenziós korong ami a
keljfeljancsihoz hasonlóan egy stabil ponttal ren-
delkezik. 1995-ben egy hamburgi matematikai
kongresszuson a kor egyik legnagyobb matemati-
kusa, a káoszelméletet kidolgozó Vlagyimir
Igorjevics Arnold elõadásában érintette a mind-
össze két egyensúlyi ponttal rendelkezõ térbeli test
kérdését. A magyar kutató azt már tudta, hogy léte-
zik olyan test, aminek egy stabil, két instabil és egy
nyereg egyensúlyi, összesen négy egyensúlyi pontja
van. A feladat ettõl kezdve az volt, hogy létezik-e
nyereg nélküli, egy stabil és egy instabil egyensúlyi
ponttal rendelkezõ térbeli forma. Olyan õsi testrõl
lehetett csak szó, amibõl bármely más test elõállít-
ható, de vissza már nem alakítható. A keresett test
lapossága és hosszúkássága nagyon hasonlít a göm-

béhez, mindkét mérõszáma 1, ezen kívül egy stabil
és egy instabil egyensúlyi helyzete van. 

Hosszú kutatás következett, melyben Domokos
Gábor segítségére volt Várkonyi Péter is, aki a tenisz-
labda felosztásához hasonló test vizsgálatát javasolta,
aminek vastagabb és a vékonyabb fele úgy ölelkezik
össze, hogy éppen kiegyensúlyozzák a testet.

Az ötletet továbbfejlesztve született meg a
Gömböc, mely mindig ugyanabba az egyensúlyi
helyzetbe tér vissza, bármely pontja is érinti a felü-
letet. Érdekesség, hogy a Gömböchöz nagyon ha-
sonló formát az evolúció is létrehozott. Ilyen a le-
opárd teknõs páncélja, ami alakjából adódóan se-
gíti a hátára fordított állatot normál testhelyzeté-
be fordulni.  

A szenzációs felfedezésre az egész világ felfigyelt,
a Mathematical Intelligencer is beszámolt róla.
Ilyen elismert szaklapban magyar találmányról
szóló publikáció legutoljára 1979-ben jelent meg,
akkor a Rubik-kocka érdemelte ki ezt a megtisztel-
tetést. A Gömböcrõl további információk olvas-
hatók a www.gomboc.eu honlapon. -pp-

Nemzeti Táncszínház (I., Színház u. 1-3)
Június 1. péntek, 19.00 óra: Purim, avagy a sorsve-
tés - Gyõri Balett.
Június 2. szombat, 19.00 óra BEMUTATÓ Hegedû
szóljon, táncra induljon!
- Bihari János Táncegyüttes
Június 4. hétfõ, 19.00 óra: Fiatal koreográfusok a jö-
võ táncosaiért 
- Gyõri Tánc- és Képzõmûvészeti Általános Iskola,
Szakközépiskola és Kollégium
Június 5. kedd, 19.00 óra: Nagyidai cigányok,
ExperiDance - Román Sándor Tánctársulata.
Június 6. szerda, 19.00 óra: Nagyidai cigányok,
ExperiDance - Román Sándor Tánctársulata.
Június 7. csütörtök, 19.00 óra: Carmens - Csabai
Attila Társulat.
Június 8. péntek, 19.00 óra: Ki népei vagytok -
Honvéd Táncszínház.
Június 9. szombat, 19.00 óra: Homo ludens - Szegedi
Kortárs Balett.
Június 11. hétfõ, 19.00 óra: Ezeregyév, ExperiDance
- Román Sándor Tánctársulata.
Június 12. kedd, 19.00 óra: Aladdin - Botafogo
Táncegyüttes.
Június 14. csütörtök, 19.00 óra: Lorca-est, Lippai
Andrea és a FlamenCorazon Arte Táncszínház.
Június 15. péntek, 19.00 óra: Kalotaszeg - Budapest
Táncegyüttes.
Június 18. hétfõ, 19.00 óra: Nagyidai cigányok,
ExperiDance - Román Sándor Tánctársulata.
Június 19. kedd, 19.00 óra: Nagyidai cigányok,
ExperiDance - Román Sándor Tánctársulata.

MMûûvvéésszzeetteekk  PPaalloottáájjaa  --  FFeesszzttiivvááll  SSzzíínnhháázz
Június 4. hétfõ, 15.00 óra: Varázscirkusz -Bozsik
Yvette Társulat (gyermekeknek)
Június 4. hétfõ, 19.00 óra: Varázsfuvola - Bozsik
Yvette Társulat.
Június 5. kedd, 19.00 óra: Vizsgakoncert elõzetes -
Magyar Táncmûvészeti Fõiskola.
Június 6. szerda, 19.00 óra: XX. század - Szegedi
Kortárs Balett.
Június 7. csütörtök, 19.00 óra: Egri csillagok -
Honvéd Együttes.
Június 8. péntek, 19.00 óra: Az operaház fantomja -
Gyõri Balett.
Június 10. vasárnap, 15.00 és 18.00 óra: A NÕK
LAPJA bemutatja: Bogármese
KFKI Kamarabalett - Madách Musical Tánciskola.
Június 12. kedd, 19.00 óra: Monarchia, Budapest
Táncegyüttes - Honvéd Táncszínház.
Június 19. kedd, 19.00 óra: Monarchia, Budapest
Táncegyüttes - Honvéd Táncszínház.
Június 20. szerda, 19.00 óra: Steel - A fém legendá-
ja, ExperiDance - Bolzano Városi Színház.

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum,
Könyvtár és Levéltár (I., Apród u. 1-3. )
Kováts Ferenc jun. tüdõgyógyász karikatúráiból nyí-
lik kiállítás – halálának 10. évfordulója alkalmából -
jjúúnniiuuss  66--áánn  1177  óórraakkoorr..
Köszöntõt mond: dr. Kapronczay Károly fõigazgató.
Bevezetõt mond: dr. Herjavecz Irén, a Magyar
Tüdõgyógyász Társaság elnöke és Orosz István gra-
fikus. A kiállítás megtekinthetõ:szeptember 1-ig,
hétfõ kivételével minden nap 10.30-17.30-ig.  

Magyar Emlékekért a Világban
Közhasznú Egyesület
JJúúnniiuuss  55..,, kedd 18 órakor: Corvin terem „Árpád-há-
zi Szent Erzsébet emlékei itthon és a világban” (az
egyesület tagsági kiállítása). Kiállítás-megnyitó az
egyesületi tagok vetített elõadásával (Deák P.,
Gondos B., Herczeg R., Horváth Z., Messik M., Molnár
Á., Sármány Á. Képeivel). A tárlat az elsõ hazai be-
mutatása az április-május hónapokban Erdélybe,
Bécsbe, Freiburgba, Aachenbe és Cambraiba meg-
hívott kiállításának!
JJúúnniiuuss  1122.., kedd, 18 órakor: Az ifjabb Széchenyiek
nyomában. Képek Széchenyi Béla és Széchenyi
Ödön tetteirõl és utazásairól: Budától Londonig,
Párizstól Isztambulig. Gáspár János és Messik Miklós
elõadása. A Dunától a Temzéig… címû rövidfilm (II.
részének) bemutatása 
Elõadások helyszíne: Magyar Kultúra Alapítvány
Székháza, I., Szentháromság tér 6. (Budavár terem)

Programok

Olasz kortárs képzõmûvészek kiállítása a Várban 

Tudományos Fesztivál az Uránia Csillagvizsgálóban

A Gömböc mindig talpra áll – szenzációs magyar felfedezés

Tabáni Bronzplakettet kapott Jankóné Pajor Ildikó

A virtuális Tabán - térképen a városrész



A mûemléki világnap alkalmából rangos szak-
mai kitüntetést vehetett át kerületünk polgára,
dr. Barkóczi László. A Schönvisner István-dí-
jat a magyarországi kulturális örökség védelme
és nemzetközi megismertetése terén végzett
több évtizedes kiemelkedõ munkája elismerése-
ként kapta a Tabánban élõ régész kandidátus,
akit munkájáról, kerületi kötõdéseirõl kérdez-
tünk.

s Hogyan került közelebbi kapcsolatba a régészettel?
1942-ben végeztem a Pázmány Péter
Tudományegyetemen, - ma itt mûködik az EL-
TE – a magyar föld régészete szakon.
Mellékszakként keresztény régészetet és klasszi-
ka archeológiát tanultam, különösen a római
kori emlékek érdekeltek. Az ókor iránti vonzal-
mam egész szakmai pályafutásomat meghatároz-
ta, hiszen az egyetem elvégzése után is a római
emlékek, elsõsorban sírkövek, oltárkövek, és a
rajtuk található feliratok kutatásával foglalkoz-
tam. A diplomám megszerzése után a Nemzeti
Múzeum régészeti osztályán dolgoztam úgyneve-
zett díjas gyakornokként, közben az egyetemen
díjazás nélküli tanársegédi állást is vállaltam.
Eleinte apró, ahogyan akkoriban neveztük „ki-
lós” munkákat kaptam, amit egyáltalán nem
bántam, hiszen ezek elvégzése nélkül senki sem
lehet igazán jó régész. 

s Az 1956-os forradalom idején a Nemzeti Múzeum
szovjet kézre került. Mivel foglalkozott akkoriban?
A forradalom alatt végig a múzeumban vol-

tam, munkatársaimmal együtt õrséget láttunk
el. Itt ért a november 4-i tüzérségi támadás is.
Az oroszok hamarosan a múzeumba is betör-
tek, de sikerült olyan termekbe elhelyeznem
õket, ahol nem nyúlhattak az értékekhez. A
múzeum kincsei így megmenekültek de a tá-
madás során kiégett az ásványtár, ezzel meg-
semmisült a világ akkori második legjelentõ-
sebb ásványgyûjteménye. 
s Hogyan alakult késõbb a pályája?

1963-ben még szorosabbra fûztem a kerülethez
fûzõdõ kapcsolataimat, hiszen ekkor kerültem a

Magyar Tudományos Akadémia Úri utcai
Régészeti Kutató Intézetébe. Tudományos mun-
katársként kezdtem, majd húsz évvel késõbb igaz-
gató-helyettesként mentem nyugdíjba 1982-ben.

Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen a
hazai munkák mellett több külföldi felkérést is
kaptam. Legemlékezetesebb az akkoriban épülõ
Asszuáni gát közelében fekvõ Abdallah-Nirqi
negyedik században épült kopt városban végzett
feltárás, ahol ásatás vezetõként vettem részt.
Számos értékes leletet hoztunk a felszínre, me-
lyek egy része ma is látható a Szépmûvészeti
Múzeumban.  
s Melyik volt legjelentõsebb magyarországi mun-
kája?

Évekig dolgoztam a mai Komárom-Szõny terüle-
tén fekvõ római kori, tárgyi emlékekben bõvel-
kedõ Brigetio feltárásán. Egykor hatezernél is
többen, katonák és családtagjaik éltek ebben a
hatalmas légiós táborban. Jómagam a római tá-
bor és a katona város területén végeztem ásatáso-
kat, majd doktori disszertáció keretében foglal-
tam össze a fellelt kõemlékeket. A leletanyag
nagyságát jelzi, hogy még a mai napig is folynak
ásatások a területen. 
s Hogyan került a Tabánba?

Hatvan évvel ezelõtt ifjú házasként az Andrássy
útról költöztem feleségemmel a Döbrentei utcá-
ba. A ház, amiben azóta is élünk eredetileg az

Odescalchi, majd a Wekerle család tulajdoná-
ban volt, a háború után azonban kitelepítették a
régi lakókat.
s Mi változott az elmúlt hat évtized alatt a
Tabánban?

Mikor ideköltöztünk még szõke volt a Duna, ma
már inkább sötétbarna. Sok minden nincs már
meg, ami annak idején éke volt a Tabánnak.
Ilyen a Rácz templom, amit egyik napról a má-
sikra lebontottak, pedig háborús sérülései javít-
hatóak lettek volna, vagy a templom elõtt álló
márvány szökõkút, amin egy kõ béka köpte a vi-
zet. Ma egy szocialista idõket idézõ szökõkút lát-
ható helyette, ami hol mûködik, hol nem. De itt,
a Döbrentei utcában állt a szerb püspökség palo-

tája, ami szintén nem szenvedett javíthatatlan sé-
rüléseket a háborúban, mégsem maradhatott
meg. Érdekes, hogy akkortájt bontották le, ami-
kor megromlott a viszonyunk Jugoszláviával.
Aztán itt van a mai casino épülete, ami régen
gépházként funkcionált, ugyanis innen pum-
pálták fel a vizet a Várba. Késõbb zenés-táncos
szórakozóhelyet alakítottak ki benne, meg egy
éttermet, ahová szívesen jártak ebédelni a kör-
nyékbeliek. Sajnos ennek az idõszaknak is vége
szakadt, ma már casino üzemel az épületben. 

De a legnagyobb változás mégis az útszerkeze-
tet érinti. Egészen a 60’-as évek közepéig a Tabán
egy csöndes faluhoz hasonlított, sokáig villamos
sem járt a rakparton. Az asszonyok a házak elõtt
üldögéltek, a gyerekek az utcákon játszottak
olyan kicsi volt a forgalom. Aztán 1964-ben át-
adták az újjáépített Erzsébet hidat és egy pillanat
alatt vége lett az idillnek. 
s Van valami, ami a régi szép idõkre emlékezteti?

Közvetlenül a házunk elõtt a Duna parton állt
egy hatalmas gesztenyefa, amit nagyon szeret-
tünk. A gyerekeink rendszeresen felmásztak rá,
hogy benézzenek a lakásunk ablakán. Aztán a
gyerekek megnõttek, a fa pedig lassan kiszáradt.
Hiányzott, mert megannyi szép emléket idézett
fel. Tudta ezt a kisebbik fiunk, aki tizenegy évvel
ezelõtt a 49. házassági évfordulónkra vett egy fa-
csemetét. A kerületi önkormányzat elültette a
régi fa helyére, sõt egy másik fát is telepített mel-
lé. Mindkét gesztenyefát rendszeresen gondoz-
zuk, talán ennek is köszönhetõ, hogy ma már
szépen cseperednek.
s Hogyan élte meg, hogy idén átvehette az egyik leg-
rangosabb régészeknek járó kitüntetést?

Óriási megtiszteltetésnek tartom, hogy április
18-án a mûemléki világnapon átvehettem a
Schönvisner István-díjat, hiszen ezzel egész eddi-
gi munkámat ismerték el. Külön öröm, hogy egy
szakmai szervezet, a Magyar Régészszövetség ter-
jesztett fel a díjra, amit idén rajtam kívül dr.
Dankó Katalin a Sárospataki Rákóczi múzeum
régész-igazgatója kapott meg. Schönvisner
Istvánról érdemes tudni, hogy sokan õt tartják
az elsõ hazai régésznek, számos jelentõs kutatás
mellett nevéhez fûzõdik Aquincum feltárása. 
s Nyugdíjasként mivel telnek a napjai?

Talán meglepõ, de soha nem volt annyi mun-
kám mint manapság. Pedig korábban sem tét-
lenkedtem, 41 éven keresztül napi 10-12 órát
töltöttem munkával mégis, ha megkérdeztek
azt mondtam, nem dolgozom. Hogy miért?
Számomra a régészet mindig is passzió és nem
munka volt. Szerencsésnek tartom magam,
mert egész életemet a hobbimnak szentelhet-
tem. Nyugdíjasként sem szakadtam el a régé-
szettõl, de nem is csoda, hiszen azt szokták
mondani a régészet olyan mint a legõsibb mes-
terség: elkezdeni nehéz, abbahagyni nem le-
het. Most van idõm rendszerezni és publikálni
a régi cikkeimet, rendszeresen jelennek meg
írásaim a szaklapokban itthon és külföldön
egyaránt. Haladok a korral, megtanultam hasz-
nálni a számítógépet, fõleg a cikkeim újragépe-
lésére használom - mert ma már egyetlen kiadó
sem fogad el kéziratot -, meg email-ek írására.
Nehezen barátkoztam meg a technikával,
mert nem adja meg azt az érzést, azt a szemé-
lyes kapcsolatot, amit az ember egy írógéppel
kialakíthat. -pp-
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A Napút folyóirat fõszerkesztõje, a Napkút Kiadó
vezetõje. Már ennyi is két egész embert követelne.
De Szondi György még vendégprofesszor is
Bulgáriában; költõ és mûfordító, akinek minden
magyar szó szent, és minden hozzá fordulón ba-
rátként segít. Ezért él és fáradozik.

A Mátyás templommal szemközti, könyvekkel
zsúfolt szobában örömekrõl, gondokról és ter-
vekrõl beszélgettünk a 6O éves ünnepelttel.

- Nehéz gyerekkorom volt, x-es származással -
kezdi az emlékezést. - Sokfelé végeztem az iskolái-
mat. Azután hál’ Istennek, jó 3o éve, magyar és
bolgár szakon végeztem. Ez meghatározta a nap-
jaimat, megtehettem - kis kompromisszumokkal
- hogy ennek a két irodalomnak szenteljem az éle-
temet. A bulgáriai Magyar Intézet igazgatójaként
nagyszerû öt évet töltöttem ott el, majd marad-
tam a szófiai egyetem oktatója...
s Milyen Bulgáriában a magyar irodalom fogadtatá-
sa?

- A 90-es évek utáni esztendõk a könyvkiadás te-
kintetében nagyon termékenyek  voltak. A
Magyar Könyvalapítvány, amelynek van egy for-
dítás támogatási programja, a legtöbb támogatást
bolgár kiadóknak adta. Ehhez a Magyar Intézet is
hozzátett pénzt, de a magyar Fordító Ház alapít-
vány is sokszor jelentkezett, olykor a Kulturális
Minisztérium, máskor az Írószövetség segített.
Mielõtt eljöttem, rendeztünk egy kiállítást, ahol
111 könyvet mutattunk be, amely a tízéves idõ-

szak alatt, l995 és 2004 között jelent meg. Ezek ki-
vétel nélkül magyarból fordított kötetek voltak.
Ez azt is jelenti, hogy egy nagyon jól mûködtetett
fordítói gárda végez ott fontos munkát.
sMilyen mûvek láttak napvilágot?

- Illyés Gyula: Tíz nap Bulgáriában; a Kossuth
emigráció tagjainak naplóiból egy válogatás; az-
tán egy kiváló gyûjtésben azoknak a magyar tudó-
soknak a mûvei, akik sokat tettek a bolgár tudo-
mányos életért. Szöveggyûjteményektõl kezdve,
antológiákon átível a sor. Újszerûnek tekinthetõ
az a válogatás, amely 49 magyar költõ gyermekver-
seit tartalmazza. Vagy egy különleges kötet: Nagy
László és Szécsi Margit közös válogatása. Az elsõ
részben az egymáshoz írt versek találhatók László
rajzaival, a másikban a Bulgáriához fûzõdõ élmé-
nyek, sok-sok ismeretlen dokumentummal, és
egy CD melléklettel. Hosszan lehetne sorolni
munkánk eredményét, most csak a könyvekrõl
tettem említést.
sA Napútról és a Napkútról mit kell tudni? 

- A Napút folyóirat nyolc éve indult, de három év-
vel ezelõtt, hogy megmeneküljön, meg is kellett
venni drága milliókért. Ilyen értelemben kicsit a
sajátomnak tekintem, és olyan értelemben is,
hogy a szenvedélyemmé vált. Három évvel ezelõtt
indítottuk a Napkút Kiadót, és most már az évi
20-30 könyvcímnél tartunk a mini csapattal, ami
azt jelenti, hogy a fiam csinálja lelkesen itthon,
egy titkárnõ, aki mindenes lett, és én.  A Napút

évente tízszer jelenik meg,  minden száma temati-
kus, ami önmagában is különlegesség. Annak el-
lenére nyolcra növeltük a négy oldalas színes mel-
lékletet, hogy a 2006-os esztendõben a Szépiro-
dalmi Kuratórium részérõl támogatás nélkül ma-
radtunk.
s Milyen a fogadtatása a születésnapi összeállítás-
nak?

- A karácsonyi számunkat még a huszonnyolca-
sok nemzedékével indítottuk. A kilencedik össze-
állítás jelent meg 2005 karácsonyára, az úgyneve-

zett 70 évesek kalendáriuma: a következõ évben
hetvenes jeleseinket keressük meg. Minden ma-
gyart, itt vagy bárhol a nagyvilágban, képzõmûvé-
szeket, írókat, irodalmárokat, a tudomány képvi-
selõit. Sokan el is jönnek az általunk szervezett
estre. Tavaly 96-an voltak ebben a szép válogatás-
ban, akiktõl maximum 70 soros vallomást kér-
tünk, fotóval, aláírással, és így kerekedett ki egy
értékes tabló. Büszkék vagyunk erre, úgy tudjuk,
hasonló típusú összeállítás még nem született.
s Kevés támogatással, hogyan lehet ennyi értéket te-
remteni?

- Nem rejthetem véka alá: ahhoz, hogy megjelen-
hessünk, olykor egy-egy számhoz támogatót kell
találnunk. Az igazgatói idõmbõl félretett pénzt
hozom ide, hogy létezzünk! Patetikusan azt szok-
tam mondani, hogy ameddig élek, addig lesz lap.
sÉs a kiadó?

- A kiadó most vesz nagyobb lendületet.
Változatos az összkép, szerepelnek a mai magyar
irodalom irányzatainak képviselõi és gondolko-
dunk sorozatokban is. Elkezdtük a Hang-kép-
írást, az elsõt Mészöly Miklósnak szenteltük, eb-
ben csak dokumentumok szerepelnek. Tervezzük
a Beszélgetõ könyveket, amelyekben ismert íróval
beszélget egy másik író a legkülönbözõbb témák-
ban; van egy sorozatunk a Cédrus könyvek, olyan
költõket adunk ki, akiknek ez nem az elsõ kötete
és kevésbé vannak reflektorfényben. Nagyobb
munkát igényelne olyan mesesorozat kiadása,
amely a tágan értelmezett európai motívumokat
dolgozná fel. Szóval sorolhatnám a terveket, most
csak néhányat emeltem ki. Dolgozunk, és hisz-
szük, hogy fáradozásunk nem hiábavaló, a szép és
az értékes kell az embereknek. F. F. L.

Két nyelv szolgálatában

Születésnapi beszélgetés Szondi György irodalomtörténésszel

Könyvajánló

Mysterium carnale
A Litea Könyvszalonban nemrég mutatták be
Németh Péter Mikola: Mysterium carnale
(Hommage a Pilinszky) címû kötetét, tiszteleg-
ve a költõ születése 85., halála 25. évében.
Pilinszky János költészete a XX. századi magyar
és európai lírában kiemelkedõ helyet vívott ki
magának. Életmûve a modern líra egyik alapve-
tõ létmeghatározását adja, a világháború poklá-
nak, a koncentrációs táborok eksztatikus izzás-
sal megidézett napjait.  Apokaliptikus képeitõl
a metafizikus szorongás tragikus élményén ke-

resztül a részvét
végletesen átér-
zett vállalásáig.

Pilinszky határ-
talan érzékenysé-
ge rendkívüli
erõvel vetíti
elénk a történe-
lem keresztjére
feszített ember
passióját. A ke-
resztényi együtt-
érzést a megalá-
zottakkal, kiszol-
gáltatottakkal -
az emberrel.

Németh fájó-
szép, karcsú kö-
tetében, mintha
Pilinszky abba-
maradt versbe-
szédét folytatná.
A századvégi és
az új évezred em-

berének pokoljárását jegyezné le, hû írnokként.
Németh Péter Mikola (és Németh Zoltán) mû-
ve különös találkozás eredményeként jött létre
úgy, hogy egymástól függetlenül, más idõben és
térben született versek és képek a bennük rejte-
zõ, egymást vonzó, és egymást fedõ asszociációs
pályákon átlényegülve új gondolati minõséget
teremtettek.

Németh Péter mai környezetbe helyezte
Pilinszky világát. Mint Hafner Zoltán iroda-
lomtörténész, az est házigazdája  mondta, egy-
ben számvetés is a megtett útról, az ország és a
világ évtizedeirõl. Szörényi László professzor
találó fogalmazásában: Pilinszkynek fontos
volt egész életében Dosztojevszkij. Németh
Péter is megtalálta a maga mesterét, Pilinszkyt
olvassa és folytatja. A XX. század elején írta
Ady: „Minden egész eltörött”. A vége felé
Pilinszky így fogalmazott: „Minden a tények
szintjére esett le”. Németh szerint, az új évszá-
zadban mindkettõ benne van, de mintha még
kegyetlenebb lenne, és ez már most látszik, az
eltelt néhány év alatt.

A szellemi lágerek ma is megvannak. Kint és
bent. Bennünk. A költõnek tovább kell írnia
végtelen költeményét. A törékeny reményt.
Németh Péter karcsú kötete, végletekig lecsi-
szolt költeményei is ehhez a gondolathoz kap-
csolódnak, a test és lélek, a hit és érzékek meg-
nevezhetetlen birodalmában bolyongva.

Hatvan év a Tabánban
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Kedves Szülõk!
A Budavári Önkormányzat ebben az évben is mûködteti a kerületi nyári napközis tábort.
Az I. kerületben élõ iskoláskorú (6-14 éves) gyermekek részére 8 héten keresztül kultu-
rált körülmények között szeretne gondtalan és tartalmas vakációt biztosítani. 

AA  ttáábboorr  hheellyyee:: I. kerület Czakó utca 2-4.
TTeelleeffoonn:: 375-03-36, 06-30-254-3016
ÜÜzzeemmeelltteettééss:: 2007. június 25-tól 2007. augusztus 17-ig /8 tábori hét/
AA  ffooggllaallkkoozzáássookk  iiddõõttaarrttaammaa::  8-16 óráig, pénteken 8-15 óráig.
ÜÜggyyeelleetteekk  aa  ttáábboorrbbaann:: reggel 7-8 óra között, délután 17 óráig /pénteken 16 óráig/
SZOMBATI NAPOKON ZÁRVA!

AA  ggyyeerrmmeekkeekk  aa  ttáábboorrbbaa  éérrkkeezzhheettnneekk  ééss  ttáávvoozzhhaattnnaakk::
11..  sszzüüllõõii  kkíísséérreetttteell  kköözzvveettlleennüüll  aa  ttáábboorrbbaa,,
22..  ttaannáárrii  kkíísséérreetttteell  //ttöömmeeggkköözzlleekkeeddéésssseell//

reggeli gyülekezés: 7,30 – 7,45 óráig a Kosztolányi Dezsõ Általános Iskola és
Gimnázium elõtt /Bp.I. Attila út 135-137./
délutáni visszaérkezés az iskolához /Attila út/ 16 – 16,30 óra között.

33..  ttaannáárrii  kkíísséérreetttteell  //ggyyaalloogg//
reggeli gyülekezés: 7,45 – 8,00 óráig a Horváth-kertben a játszótéren, délutáni visz-
szaérkezés a Horváth-kertbe 16 – 16,30 óra között.

Az étkezést a Junior Vendéglátó Vállalat biztosítja.
AA  ttáábboorrii  ééttkkeezzééss  bbeeffiizzeettéésséénneekk  rreennddjjee::

A június 25-tól  29-ig és július 2-tõl 6-ig terjedõ idõszakra befizetés az iskolában.
A július 09-tõl 13-ig, július 16-tõl 20-ig befizetés a táborban és július 23-27-ig terje-
dõ idõszakra június 26-27-én.
A július 30-tõl augusztus 3-ig, augusztus 6-tõl 10-ig, befizetés a táborban  és augusz-
tus 13-tõl 17-ig terjedõ idõszakra július 10-11-én,
A táborban a befizetések keddi és szerdai napokon vannak.
Kérem, hogy a kedvezményekrõl kapott határozatokat illetve igazolásokat befizetés-
kor hozzák magukkal.

AA  ttáábboorrii  pprrooggrraammookkrróóll::  
A tábor vezetõsége sokféle, az életkori sajátosságoknak megfelelõ, változatos prog-
ramot kínál a gyermekeknek, pl. sport, kulturális, kézmûves, egészségnevelõ, ka-
maszprogramokat stb.

EEggyyéébb  ttuuddnniivvaallóókk::
Kérjük a szülõket, hogy gyermekük részére – lehetõség szerint – BKV bérletet bizto-
sítani szíveskedjenek.
Az elsõ tábori napra  „közösségbe mehet” igazolást, valamint a TAJ kártya másolatát
hozzák magukkal.
A tanulók egyedül csak írásos szülõi engedéllyel – az idõpont feltüntetésével – érkez-
hetnek, illetve hagyhatják el a tábort. 
A tanuló betegsége esetén kérjük az ebéd lemondását, mely a hiányzás 3. napjától ér-
vényesíthetõ.
A táborba hozott játékokért felelõsséget nem vállalunk!
Amennyiben gyermeke tábori elhelyezését kéri, a „Jelentkezési lap”-ot kitöltve az
„Adatlap”-pal együtt szíveskedjenek visszaküldeni az iskolába.

Fehér Ferenc, igazgató
Sport és Szabadidõközpont 

Nyári napközis tábor a Czakón

Ha nem kapja a Várnegyed 
újságot, hívja a terjesztõt!

06-20-419-8215
szepig@freemail.hu

Hirdessen a
Várnegyedben!

1014 Budapest, I. Országház u.15.
(Hátul az udvarban!) 

Telefon: 355-0139

Üzenete minden I. kerületi 
családhoz eljut!

Jelentkezési lap
Kérem……………….…………………….nevû gyermekem elhelyezését 2007.
június 25-tól augusztus 17-ig az alábbi idõpontokra:
jjúúnn..  2255--2299..,,                  jjúúll..  22..  ––  66..,,                            jjúúll..  99--1133..,,                                jjúúll..  1166--2200..,,                          jjúúll..  2233--2277..,,            
jjúúll..  3333..  ––aauugg..  33..,,                  aauugg..  66--1100..,,                            aauugg..  1133--1177..    

(a kért idõpont(ok) aláhúzandó(k))

Kérjük átgondoltan bejelölni a kért idõpontot, a felügyelet és a programok tervezhetõ-
sége érdekében.

AA  ggyyeerrmmeekk:: - egyedül érkezik,
- szülõi kísérettel érkezik a táborba,
- a Horváth-kertben gyülekezik /játszótér/,
- A Kosztolányi Dezsõ Ált. Isk. és Gimn. elõtt 
gyülekezik /I, ker. Attila u. 135-137/
(Kérjük, az Ön számára a legmegfelelõbb megoldást húzza alá.)

Amennyiben a táborozás alatt valamilyen probléma merülne fel a következõ címre il-
letve telefonszámra kérek értesítést:
Lakcím, telefon: ....................................................................................................................
Anyja neve, munkahelye, telefonszáma: ............................................................................
Apja neve, munkahelye, telefonszáma: ..............................................................................

Kérjük továbbá, hogy gyermeke esetleges krónikus betegségét, ill. gyógyszerérzé-
kenységét, hobbiját, kedvenc elfoglaltságát az alábbiakban jelezni szíveskedjék:
Gyermekem gyógyszert szed – nem szed (a válasz aláhúzandó)

Ha igen, milyen adagban: ................................................................................................
Esetleges gyógyszerérzékenység megjelölése: ............................................................

Gyermekemnek egészségügyi problémája van – nincs (válasz aláhúzandó)
Ha igen ismertesse:............................................................................................................

Gyermekem hobbija, kedvenc elfoglaltsága: ......................................................................
................................................................................................................................................

Az osztályfõnök megjegyzései: ............................................................................................
................................................................................................................................................

Adatlap
A tanuló neve: ........................................................................................................................
Iskolájának neve, címe:..........................................................................................................
Végzett osztálya:....................................................................................................................
Napi háromszori étkezés térítési díja: ..................................................................................

Isk.titkár vagy gyv. felelõs aláírása szülõ aláírása

Várhatóan szeptembertõl alacsonypadlós buszok közleked-
nek a 2-es metró nyomvonalán. A BKV ezzel a megoldás-
sal oldaná meg a mozgáskorlátozottak közlekedését a Déli
pályaudvar és az Örs vezér tere között egészen addig, míg el
nem készül a metróvonal teljes akadálymentesítése. 

Bár az eredeti tervek szerint a 2-es metró állomásainak fel-
újításával együtt járt volna a megállók teljes akadálymente-
sítése, a valóságban csak a Stadionoknál, illetve a Pillangó
utcánál tudnak segítség nélkül metróra szállni a mozgásuk-
ban korlátozottak. Az ígéretek ellenére nem épültek meg a
liftek és az aluljárók is elérhetetlenek a nehezen mozgók
számára, pedig a vonatkozó törvény szerint 2010. decem-
ber 31-ig meg kell valósulnia a tömegközlekedés teljes aka-
dálymentesítésének. 

A probléma részleges rendezése érdekében fogyatékoso-
kat képviselõ szervezetekkel írt alá együttmûködési megál-
lapodást Hagyó Miklós fõpolgármester helyettes, melyben
a fõváros vállalja alacsony padlós buszok felszíni közleked-
tetését a 2-es metró vonalán. A fõpolgármester helyettes az
esemény kapcsán tartott sajtótájékoztatón elmondta: a
buszmegállókat a metróállomások közelében fogják kiala-
kítani. Mint kiemelte, az akadálymentesítésre egyelõre
azért nem került sor, mert a liftek beépítésére a tervezési fá-
zisban elõirányzott 3,5 milliárd forint helyett a valós költ-
ségek a 15 milliárdot is meghaladják, amire jelenleg nincs

fedezete a fõvárosnak. Ráadásul a régi alagútszerkezetek
közvetlen megbontása mûszaki szempontból aggályos. 
Hegedûs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Országos Szövetsé-
gének vezetõje szerint 2010. december 31-ig minden kö-
rülmények között meg kell valósulnia a tömegközlekedés
akadálymentesítésének, ellenkezõ esetben akár perek is in-
dulhatnak a BKV ellen.   

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének vezetõje,
Szõllõsiné Földesi Erzsébet hangsúlyozta: a jövõben szeret-
nék elérni, hogy az állami beruházások elõkészítésekor fo-
kozottan figyeljenek a fogyatékkal élõkre.  

Antal Attila a BKV vezetõje a Várnegyed kérdésére el-
mondta: a budai oldal nagy részén, különösen a Batthyány ut-
cában nem lehet külön buszsávokat kialakítani, ami forgalom-
szervezési problémákat vet fel, hiszen plusz buszok üzembeállí-
tása ezen a szakaszon közlekedési dugókat eredményezhet. 

A vezérigazgató hangsúlyozta: a gyakorlatban éppen
ezért nem egy új buszvonalban gondolkodnak, sokkal in-
kább a 2-es metró nyomvonalán közlekedõ buszjáratok ösz-
szekapcsolása jelenthet megoldást annak érdekében, hogy
a fogyatékkal élõk a lehetõ legkevesebb átszállással juthas-
sanak el a Déli pályaudvartól az Örs vezér térig. Ehhez
azonban az alacsonypadlós buszok közlekedtetése mellett
szükség van a megállók akadálymentesítésére – jelenleg a
budapesti megállók alig 30 százaléka akadálymentesített –,
illetve a csatlakozások megteremtésére is.   

Május 1-tõl üdülési csekkel is lehet egész napos belépõje-
gyet vásárolni a Vidámparkban. A csekk tulajdonosa nem
csak a saját, hanem a vele együtt érkezõk jegyét is megvált-
hatja az utalvánnyal. A tavaly szeptemberben bevezetett na-
pi belépõvel a park valamennyi játékára mindenki annyi-
szor ül fel, ahányszor akar. Idén is több meglepetéssel vár-
ják a látogatókat, újdonság az Olaszországból érkezõ „cso-
dabringa” repülõ bicikli, amit a vendégek maguk irányít-
hatnak és az USA-ban gyártott, a 3-8 éves korosztály részé-
re készült speciális csúszda.  A legfrissebb adatok szerint az
elsõ negyedévben 5,5 milliárd forintnyi adómentes üdülé-
si csekket vásároltak a vállalkozások, így mintegy 300 ezer
ember rendelkezik jelenleg ilyen utalvánnyal. Fontos tud-
nivaló, hogy az üdülési csekkbõl nem tudnak visszaadni,
így érdemes a megfelelõ címletekkel fizetni. 

A belépõjegy ára felnõtteknek hétvégén és ünnepnap-
okon 3500 forint, hétköznap 3100, míg a 100 és 140 cm
közötti látogatók, valamint a 62 év felettiek 2500, illetve
2100 forintot fizetnek. 

A Vidámparkon kívül mintegy hatezer elfogadóhelyen
lehet üdülési csekkel fizetni, így a szálláshely, éttermi, für-
dõ, gyógyászati, rekreációs, szabadidõsport és wellness
szolgáltatások is kiegyenlíthetõek az utalvánnyal.
Ugyancsak elfogadják az üdülési csekket a szerzõdött tö-
megközlekedési szolgáltatást nyújtó vállalkozások, hajójá-
ratok, színházak, múzeumok, állat és növénykertek, hor-
gásztavak, sportszövetségek, uszodák, valamint a
Hungaroring és a Hungexpo. Az „üzemanyagra is felhasz-
nálható” felirattal ellátott utalványokat a MOL kútjain is
be lehet váltani. 

Buszokkal a 2-es metró vonalán

Üdülési csekkel a Vidámparkban

2007. Batthyány Lajos születésének 200. évfordulója, és
egyben a Batthyány Lajos Általános Iskola fennállásának
135. évfordulója is. Ennek megfelelõen ez az év az iskola
számára az évfordulók jegyében zajlik. 

Február 13-án – Batthyány Lajos születésnapján – gá-
lamûsort adtak, melyen megjelent és beszédet mondott
Sediánszky János a kerület alpolgármestere is. A mûsor
elsõ része Batthyány Lajos és korára emlékezett, a máso-
dik részben az iskola diákjai mutatták be tudásukat a
135. évforduló jegyében. Táncos-zenés és prózai elõadá-
sokon kívül a jelen kornak megfelelõen filmmel is elõ-
rukkoltak a gyerekek. A mûsor nagy sikert aratott a szü-

lõk és vendégek körében, és nem utolsó sorban a résztve-
võk is élvezték. Az iskola március 15-i ünnepi mûsora
szintén a Batthyány Lajos évfordulóhoz kötõdött. Érde-
kessége, hogy 3. osztályos gyerekek készítették, s adták
elõ diáktársaik elõtt.

A következõ nagy rendezvény, amire az iskola készül
a Batthyány-sok találkozója, melyre szeretettel várnak
minden volt diákot, dolgozót és a szülõt 2007. június
1-jén, pénteken 16–20 óra között az öreg iskola falai
közé. 

Az iskoláról és a részletes programtervezetrõl a
www.batthisk.sulinet.hu címen tájékozódhatnak.

Nevezetes évfordulók a Batthyány iskolában



Dr. Kesztyûs Rudolf ezredes, kapitányságvezetõ
tájékoztatása szerint az elmúlt két hétben csök-
kent az elkövetett bûncselekmények száma.
Súlyosabb, életellenes bûncselekmény nem tör-
tént, ezúttal a trükkös tolvajok is elkerülték a kerü-
letet. Folyamatosak a már megszokott közleke-
désbiztonsági és közrendvédelmi akciók, melyek
keretében visszatérõen ellenõrzik az illegális áru-
sokat és a hajléktalanokat, illetve kiszûrik a forga-
lomból a szabálytalankodó autósokat. Kiemelt fi-
gyelmet szentel a rendõrség a játszóterek rendjé-
nek megóvására, a polgárõrséggel közösen tartott
járõrözések során távozásra szólítják fel a játszóte-
reken tábort verõ hajléktalanokat. A közelmúlt saj-
nálatos rendõri eseményeivel kapcsolatban a kapi-
tány ezúton tudatja Budavár lakóival, hogy a kerü-
leti rendõrség állománya mindent megtesz az em-
berek bizalmának visszaszerzése érdekében. A
kapitányság valamennyi dolgozója elítéli a szolgá-
latra méltatlanná vált rendõrök tetteit.

Nyílt utcán raboltak
Május 9-én fényes nappal a Déli pályaudvar mellet-
ti taxi droszt elõtt támadtak meg egy extrém ruhá-
zatú fiatalembert. Ketten közrefogták, majd egyi-
kük egy nagy szemû kutyaláncot dobott hátulról a
nyakába és értékei átadására szólította fel. Társa a
nyomaték kedvéért csípõtájon is ütötte, így sikerült
megszerezniük a férfi hátizsákját. Mégsem örülhet-
tek sokáig zsákmányuknak, mert egy járókelõ a fi-
atalember segítségére sietett. Nyakon csípte az
egyik támadót és a hátizsákot is visszaszerezte. A
feltartóztatott bûnözõ társát a rendõrök a személy-
leírás alapján a helyszín közelében elfogták. Mint ki-
derült, a két támadó egyike büntetett elõéletû, õt a
bíróság elõzetes letartóztatásba helyezte. A kerüle-
ti rendõrkapitány ezúton is köszönetét fejezi ki az el-
fogásban segédkezõ állampolgárnak. 

Szigorodó ellenõrzések
Párhuzamosan a KRESZ május elsejével életbe lé-
põ szigorításával, a rendõrség akciók keretében el-
lenõrzi az új szabályok betartását. Elsõsorban a biz-
tonsági öv, illetve a gyerekülés használatát, illetve a
fényvisszaverõ mellény meglétét ellenõrzik a
rendõrök.

Pénzt csaltak ki, 
majd meglopták áldozatukat
A Vérmezõ környékén szólította meg idõs áldoza-
tát egy ismeretlen férfi, útbaigazítást kérve a
János kórházhoz. Ezt követõen azzal a mesével
kért pénzt a hölgytõl, hogy a kórházban fekvõ hoz-
zátartozóit akarja segíteni, de a nála lévõ harminc-
ezer amerikai dollár sorszámait a határon felírták,
ezért azt nem válthatja be. Hogy áldozata bizalmá-
ba férkõzzön, felajánlotta, hogy segít hazavinni a
hölgy csomagjait. Idõközben egy nõ is csatlakozott
hozzájuk, így hárman mentek fel a sértett lakásá-
ba, ahol az idõs hölgy egy jelentõsebb összeget át-
adott a csalóknak. A bûnözõk azonban ennyivel
nem elégedtek meg, még több pénzt kértek, amit
végül meg is kaptak. Kapzsiságuk azonban úgy
tûnik nem ismert határokat, hiszen mialatt áldo-
zatuk a kicsalt pénzért átment a másik szobába
még ékszereit is ellopták. Mikor a lopást felfedez-
te a sértett, kinyitotta a fedezetként ott hagyott
övtáskát, amiben harmincezer dollár helyett csu-
pán két csomag zsebkendõt talált. 

Új rendszer a kapitányságon
Május 15-tõl magán biztonsági cég látja el a kerü-
leti rendõrség épületének õrzését és a kapuszolgá-
latot. A változás nincs befolyással a kapitányság
mûködésére, a bejelentéseket akár személyesen,
akár telefonon továbbra is a nap huszonnégy órá-
jában fogadják.

Kék hírek
Mennyire ismerjük 
önmagunkat?
„Ismerd meg önmagad” – olvasható a
delphoi Apollón templomba vezetõ
bejárat feliratán. Mint elv igaz, legtöb-
ben biztosak vagyunk abban, hogy na-
gyon jól ismerjük önmagunkat, azon-
ban a gyakorlatban nem igen törek-
szünk rá, sokszor elõfordul, hogy olyat
teszünk, érzünk, gondolunk, hogy ma-
gunk is meglepõdünk. Szeretünk ön-
magunkról téves képet kialakítani,
akár negatív, akár pozitív irányba.
Az önismeret, (énismeret) nem jelent
mást, mint az önmagunkról alkotott is-
meretek összességét. Bármilyen hihe-
tetlennek is tûnik, de ez az ismeret na-
gyon sok embernél csõdöt mond, vagy
legalábbis eltorzul. 
Az önismeret nagyon fontos, segít a
mindennapok útvesztõjében való el-
igazodáshoz. Tény az, hogy minél job-
ban ismerjük önmagunkat, annál
könnyebbé válik az életben való tájé-
kozódásunk, részvételünk.
Énképünk több részbõl tevõdik össze:
egyrészt egy szubjektív, másrészt egy
objektív részbõl áll. A szubjektív, ön-
magunkról alkotott kép egy kicsit elfo-
gult értékelés, hiszen saját „szemüve-
günkön” keresztül értékeljük tulajdon-
ságainkat, viselkedésünket, tettein-
ket. Az objektív rész adja a külvilág
visszajelzését számunkra, hogy mások
hogy ítélik meg magatartásunkat, cse-
lekedeteinket. Jó esetben ez a külsõ
vélemény pontos, de azért elõfordul-
hat, hogy környezetünk rosszul ítél. Ne
higgyünk annak, aki csak szépet, jót és
dicsérõ véleményt mond rólunk, de
annak se, akinek kizárólag kritikus
észrevételei vannak. Természetesen
nem mindegy, hogy mit építünk be
személyiségünkbe a külvilág hatásai-
ból. Ezek a hatások, vagy akiknek ked-
vesek vagyunk pozitív irányba torzít-
hatják személyiségünket, azonban le-
het valóban fejlesztõ, tárgyilagos is.
Ilyenkor a saját lelki szûrõrendszerünk
épsége sokat segít.
Hajlamosak vagyunk önmagunkról té-

ves képet kialakítani akár pozitív, akár
negatív irányba. Gyakran találkozom
azzal, hogy alulértékelik vagy felülérté-
kelik önmagukat az emberek. Egy na-
gyon egyszerû, és hatásos önismereti
játék segítségével könnyû szembe-
nézni önmagunk külsejével. Nem kell
hozzá más, csak egy nagy tükör és egy
kis nyitottság, bátorság a tükör elé áll-
ni. Milyen más ilyenkor szemben állni
önmagunkkal, a mások által ránk ag-
gatott és magunkévá tett képekkel
összevetni a reális észrevételeket,
amelyekbõl gyorsan összeáll a szemé-
lyiség külsõ korrekciója. Akár egyedül
néz szembe valaki önmagával, akár
egy kisebb csoport tagjaként, hamar
érzékelhetõ az eredmény. A csoport
tagjai meglátásaikkal, véleményeikkel
kiigazítják az eddig kialakult énképün-
ket. Ez a legjobb külsõ kontroll, ha ezt
megfelelõ módon sikerül beépíteni az
eddigi önmagunkról alkotott képbe.
Önvizsgálatnak jó, ha pl. fényképeket
válogatunk, mindig az idealizált kép-
hez közel állót tartjuk meg (ahol sze-
rintünk, jól nézünk ki, szépek és csino-
sak vagyunk), a realitást tükrözõ ké-
peket pedig félresöpörjük, mondván,
azok nem jók.
De ugyanilyen izgalmas és érdekes fel-
adat leülni egy halom régi fénykép elé.
Milyen másnak látjuk önmagunkat né-
hány év elteltével, akkor melyik arcunk
tetszett és most milyennek látjuk?
Érezhetõ, tudatosítható a változás.
Hogy ezekbõl mennyit tudunk befo-
gadni, az attól is függ, hogy a szubjektív
és objektív személyiség képünk mi-
lyen távolságra van az idealizált énké-
pünktõl. Ha ez a távolság normális,
könnyen javítjuk, korrigáljuk hibáinkat.
Ha a távolság kicsi, könnyen beleme-
revedünk a jelen állapotba, és nem tu-
dunk semerre se lépni önmagunk
megismerésében. Ha a távolság na-
gyon nagy, akkor különbözõ elhárítási
módokkal igyekszünk az el nem érhe-
tõ idealizált énképünket közelíteni,
semlegesíteni, távolítani.
Természetesen a teljes önismeret nem

lehetséges, személyiségünk nagyon
sokrétû, és életünk folyamán állandó-
an változunk. Ám fontos, hogy életünk
dinamikájában, egy-egy fõbb életsza-
kaszunkban, a lehetõ legobjektívebb
önismeretre tegyünk szert. Belsõ sze-
mélyiség tulajdonságaink szintén szi-
nezik és alapját képezik énképünknek.
A reális és az ideális énünk közötti,
elõbbiekben leírt távolság nagysága,
sõt a sokszor nem létezõ ideál kép is
sok idegrendszeri, pszichés probléma
alapját képezheti (neurózis, depresz-
szió, drog, ital, stb).
Környezetünk folyamatosan jelzi, hogy
milyennek tart bennünket, s ezek a jel-
zések önbecsülés, önértékelés szem-
pontjából fontosak. Az emberekrõl al-
kotott véleményt, - akár önmagunka,
akár másokra vonatkozzanak - soha
nem lehet véglegesnek tekinteni. Az
ember mindig változik, akár jó, akár
rossz irányba is. A jóból lehet még jobb,
a rossz tulajdonságokból jó, de a jó
rosszá is alakulhat.
Vigyázzunk tehát magunkra, életünk-
re, és ezzel másokra, embertársainkra
is tekintettel vagyunk.

dr. Sebestyén Tamás   
pszichológus

Lélekgyógyász
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TTiisszztteelltt  SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg!!
Olvastam a legutóbbi postaláda rovatban megje-
lent írást.Igen sokan vagyunk, akik mélyen egyet-
értünk Szelényi András felháborodásával. Magam
is azok közé tartozom, akik „irtják” az egész várost
elcsúfító hirdetéseket. Vannak jó érzésû embe-
rek, akik helyeslik, amikor azt látják, hogy szede-
getem le a papírcetliket. Viszont akadnak olyanok
is sajnos, akik megfenyegetnek, amiért eltávolí-
tom õket. Ezért aztán néha félve „tisztogatok”.

Már több járókelõvel beszélgettem, akiket szintén
bosszant a sok cédula, és felvetõdött a kérdés, miért

nem lehet megbüntetni a „hirdetõket”? Hiszen mind-
egyiken ott szerepel a telefonszám. Ennek alapján ki
lehet deríteni ki a „feladó”. Azok, akik 25-35 millióért
kínálják megvételre a lakásukat, biztosan ki tudnák fi-
zetni a megfelelõ büntetést. De talán akadnának a
nyári vakációban olyan diákok, akik szerény ellenszol-
gáltatás fejében kiderítenék a várost csúfítók kilétét.

Ha ezt nem is lehet megvalósítani, legalább azt lehet-
ne tenni, hogy szervezetten és folyamatosan tisztítsák
le, nemcsak a szép, új lámpaoszlopokat, de a máshová
kiragasztott hirdetéseket is.

Tisztelettel: Fazekas Jánosné (Nelli néni)

Postaláda

Az I. kerületi önkormányzat internetes portáljának címe:
www.budavar.hu



I. 
Az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött közhasznú
szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen biztonságosan,
szakmai hozzáértéssel gondoskodunk a vagyonkezelésünk-
ben lévõ területek, épületek üzemeltetésérõl, illetve a gond-
jainkra bízott infrastrukturális hálózatok fenntartásáról.
Közhasznú tevékenységünk folytatását a támogatási ösz-
szeg, ill. a közhasznú szerzõdés rövid periódusokra bontása,
a kifizetések – olykor jelentõs – késedelme sem akadályoz-
ta meg. A társaság tartalékainak felhasználásával biztosí-
totta munkája feltételeit. A mûszaki csoport hatékonyan
végzi az épületgépészeti, villamossági és diszpécseri fel-
adatokat egyaránt. A közterületi, kertészeti csoport idõjá-
rásfüggõ foglalkoztathatóságát szem elõtt tartva állítottuk
be azt a létszámot, amely alkalmas külsõ munkások (szakkö-
zépiskola) bevonásával a feladatunk elvégzéséhez.
Elkészített 3 éves üzleti stratégiai tervünk alapján végezzük
munkánkat.
Támogatási forrásunk csökkenése, elérhetõségének bizony-
talansága mellett megõriztük stabilitásunkat, elõkészítet-
tük tervezett üzleti alapú szolgáltatásunk kiajánlásának fel-
tételeit és számbavettük felhasználási területeit. 

RRéésszzlleetteesseenn  aa  ffeennnnttaarrttáássii,,  üüzzeemmeelltteettééssii  ffeellaaddaattaaiinnkkrróóll::
1.  A parkokat, közterületeket változatlan gondossággal tart-

juk karban, ügyelve az évszakoknak megfelelõ változatos virá-
gos színfoltok kialakítására. A tisztaság és a látogatók bizton-
sága változatlanul megoldott feladat. Számba vettük és idõ-
rendbe soroltuk a kezelésünkben lévõ felületek, építmények
halaszthatatlan javítási, felújítási munkáit és a rendelkezésre
álló forrás függvényében végezzük el õket. Ennek során  2006-
ban felújítottuk a Károly kaput, az Újvilág kert kapuzatát, folya-
matosan javítjuk a kõburkolatainkat. (Az utóbbi munkák nagy-
ságrendje indokolta saját kõmûves szakmunkás felvételét).

2. A Clark Ádám téri hûtõközpontban elõállított hideg-

energiát fennakadás nélkül  szolgáltattuk. A hûtõgépház mû-
ködési költségeinek vizsgálatával, elemzésével igazoltuk a
2000 és 2002 között elvégzett korszerûsítési beruházás ha-
tékonyságát. Ebbõl megállapíthatóvá vált az elért megtaka-
rítás értéke az áramdíjakban bekövetkezett változásokat is
figyelembe véve. Megállapítottuk a korábbi ráfordítások
eredményeit, amelybe a kapacitásunk további lekötése érde-
kében szükséges fejlesztések is beletartoznak. 

3. A 24 órás ügyeleti rend szerint mûködõ diszpécser köz-
pont valamennyi vezetékes     (épületfelügyeleti, díszvilágítá-
si, területõrzõ) hálózat, illetve rendszer biztonságos mûkö-
dését tartósan biztosítja. A terület õrzésével megbízott
NKÖV Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Kht a Karakas pa-
sa tornyában lévõ tartózkodójából kísérte figyelemmel a te-
rületen elhelyezett kamerák felvételeit.

4. Az általunk kezelt irodaépület (a volt karmelita kolostor) ki-
használtsága elérte a 100 %-ot. A bérbeadásból származó be-
vételünk fedezi az épület üzemeltetési költségeit. Ezzel – még
ha átmeneti idõre is – méltó, üzletképes hasznosítást értünk el.

Fennakadást „csak” a 2006. aug. 20-án bekövetkezett vi-
har okozott, amely az épület nyugati homlokzatán és a tetõ-
ben jelentõs kárt eredményezett. A károk helyreállítását
többségi tulajdonosunk segítségével és saját forrás biztosí-
tásával be tudtuk fejezni. A vihar által harmadik személyek-
nek okozott kárunk rendezése azonban jelentõs energiát
(gazdasági, jogászi szakértelmet, figyelmet) kötött le.

5. A rendelkezésünkre álló kulturális-turisztikai célra
hasznosítható területeinket az elfogadott hasznosítási kon-
cepciónknak megfelelõen adtuk bérbe. A tervezett szezoná-
lis vendéglátó helyek közül a Barokk kapu „alatti” kávézó te-
rasz (Halászú Fiú Terasz) valósult meg, a Nagy Rondellába
tervezett nyári szórakozóhely kivitelezése végleg elmaradt. 

A Szent György téren a volt HM helyén megvalósított térszint
alatti kávézót újra bérbe adtuk. Kulturális programokkal Café
Comedium néven eredményesebben mûködött 2006-ban.

A Kht bevételeinek növelése fõleg a területhasznosítással

függ össze, mely tevékenységünk egyre eredményesebb, nö-
vekvõ tendenciát mutat a korlátainkon belül is, de természe-
tesen ügyelünk a területfejlesztés és a gondjainkra bízott ér-
tékek kérdésére is.

A Minisztérium támogatásával, a Fõvárosi Önkormányzat
Fõpolgármesteri Hivatal pályázati támogatásával és jelentõs
saját forrás felhasználásával másodszor is sikeresen megren-
deztük a SAKK-MATT Vár elnevezésû nyári szabadtéri progra-
mot. Az alapfeltételek megteremtésével (helyszín, kosztümök,
produkció) egy olyan évrõl-évre visszatérõ turisztikai látvá-
nyosságot valósítottunk meg, amely minden korosztály számá-
ra szellemes, szórakoztató, a helyhez méltó programot kínál.

II.
A Budavári Palota környezetének fejlesztése kereteit, irá-
nyát meghatározó      kormányhatározatok alapján folytattuk
a már korábban elkezdett beruházási ingatlanfejlesztési fel-
adatokat. A már korábban elõkészített munkák fedezetét a
korábbi kormányhatározatok által biztosított források fel
nem használt maradványai, biztosították.

AA  kkoorráábbbbaann  bbeeffeejjeezzõõddöötttt  eellõõkkéésszzííttõõ  mmuunnkkáákk  aallaappjjáánn  aazz
aalláábbbbii  kkoonnkkrréétt,,  jjeelleennttõõss  ffeejjlleesszzttééssii  ffeellaaddaattoott  vvééggeezzttüükk  eell::

1. A Nyugati oldal pince-, illetve régészeti szintjeinek be-
mutatását és az északi építési hely engedélyezett tervek sze-
rinti építését folytattuk. A 2005. évben kiválasztott kivitele-
zõ megbízásával az építési munka folytatódott. A kivitelezés
során egyre élvezhetõbbé váltak a leendõ, soha nem látott
gazdagságú közös területek, középkori eredetû pincék. 

2. A Csikós udvar alá tervezett mélygarázs (a teljes beruházás
I. ütemeként)    vállalkozói forrásból tervezett megvalósítása a
befektetõ-üzemeltetõ konzorciummal megkezdõdött. A régé-
szeti feltárásokkal az elõkészítõ kézi földmunkák fejezõdtek be.

8 Várnegyed XII. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM, 2007. MÁJUS 25., PÉNTEK
E-mail: varnegyed@varnegyed.t-online.hu

Jelentés a Budavári Vagyonkezelõ és Innovációs Kht. közhasznú tevékenységrõl 2006. év

AA..

BB..

Személyi jellegû ráfordítások (1-3)
1. Bérköltség

Ebbõl - Megbízási díjak
- Tiszteletdíjak

2. Személyi jellegû egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
A Szervezet által nyújtott támogatások

113322  337766
9911  449955

60
1 905
8 902

31 979
0

113322  992277
9944  668833

92
1 920
6 740

31 504
0

SSoorr--
sszzáámm

a
01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

AA..  ÖÖsssszzeess  kköözzhhaasszznnúú  tteevvéékkeennyysséégg  bbeevvéétteellee
1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás
a. alapítótól
b. központi költségvetésbõl
c. helyi önkormányzattól
d. egyéb

2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
BB..  VVáállllaallkkoozzáássii  tteevvéékkeennyysséégg  bbeevvéétteellee
CC..  ÖÖsssszzeess  bbeevvéétteell (1-7 sor)
DD..  KKöözzhhaasszznnúú  tteevvéékkeennyysséégg  rrááffoorrddííttáássaaii (14-19 sorok)
Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb költségek
Pénzügyi mûveletek
Rendkívüli ráfordítások
EE..  VVáállllaallkkoozzáássii  tteevvéékkeennyysséégg  kkööllttssééggeeii (21-26 sorok)
Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mûveletek ráfordításai 
Rendkívüli ráfordítások
FF..  ÖÖsssszzeess  rrááffoorrddííttááss  ((DD++EE))
GG..  AAddóózzááss  eellõõttttii  vváállllaallkkoozzáássii  eerreeddmméénnyy  ((BB--EE))
HH..  AAddóóffiizzeettééssii  kköötteelleezzeettttsséégg
II..  TTáárrggyyéévvii  vváállllaallkkoozzáássii  eerreeddmméénnyy  ((GG--HH))
II..  TTáárrggyyéévvii  kköözzhhaasszznnúú  ((AA--DD))
EErreeddmméénnyy

510 179
191 000
191 000

4000
122 996

192 183

510 179
509 418
175 184
132 376
194 527

6 387
28

916
0

509 418
0
0
0

761
761

531  844
173 000
171 000

1000
1000 

154 294

204 550

531 844
531 607
184 390
132 927
193 512
20 778

0

0

531 607
0
0
0

237
237

0

0

c d eb

AA  ttéétteell  mmeeggnneevveezzééssee EEllõõzzõõ  éévv

EEllõõzzõõ  éévv TTáárrggyyéévv

TTáárrggyyéévvEEllõõzzõõ  éévv((eekk))
mmóóddoossííttáássaaii

Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban)

Ezer Ft

Budavári Vagyonkezelõ és Innovációs Kht. közhasznú beszámoló eredménykimutatása 2006. év.

Folytatás a 9. oldalon 

TTáámmooggaattáásstt  nnyyúújjttóó  sszzeerrvveezzeett  mmeeggnneevveezzééssee

AA  rreennddeelléékkeezzééssrree  bbooccssááttootttt  
ttáámmooggaattááss  öösssszzeeggee

AA  ttáámmooggaattááss  ccéélljjaa

AA  ffeellhhaasszznnáállááss  üütteemmeezzééssee

AAzz  eellsszzáámmoollááss  hhaattáárriiddeejjee

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Oktatási és Kulturális Minisztérium

Közhasznú szerzõdés alapján mûködési támogatás
Megállapodás alapján Újvilág kapu felújítása 1 000 000 Ft, elhatárolva 2005 évrõl
SAKK-MATT rendezvényre Fõvárosi Önkormányzattól
Károly kapu felújításához Budai Vároltalmazó Közhasznú Közalapítványtól

Mûködési támogatás folyósítás 2006. I. 6. 15 833 000 Ft I. havi
2006. II. 6. 15 833 000 Ft II. havi
2006. VI. 12. 66 334 000 Ft III.-VI. havi
2006 VII. 16 333 000 Ft VII. havi
2006. Viii. 16 333 000 Ft VIII. havi
2006. XII. 22. 40 334 000 Ft IX-XII. havi

A NKÖM illetve OKM és a Budavári Kht. által kötött közhasznú
szerzõdésben rögzített feladatok

Mûködési támogatás: a folyósítással azonos ütemben

2006. február 28.

Ft

171 000 000

1 000 000
1 000 000

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2006. év

MMeeggnneevveezzééss
Bér, prémium
Tiszteletdíj
Költségtérítés
Megbízási díj
Folyósított kölcsön teljes összege
- mérlegkészítésig fennálló tartozás
- visszafizetett összeg
- a fizetendõ kamat
Természetbeni juttatás
Egyéb juttatások
Összesen

TTáárrggyy  éévv
9 808
1 920

21

108
11 857

Kimutatás a vezetõi tisztségviselõknek 
nyújtott juttatásokról 2006. év

Ezer Ft

TTáámmooggaattóó  mmeeggnneevveezzééssee

Központi költségvetési szerv

Elkülönített állami pénzalap
Helyi önkormányzat és szervei
Összesen

191 000
4 000

195 000

171 000

2000

173 000

eellõõzzõõ  éévvii ttáárrggyyéévvii

TTáámmooggaattááss  öösssszzeeggee

Kimutatás a kapott támogatásokról 2006. év
Ezer Ft
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FFeellmmeerrüülltt  kkööllttssééggeekk

Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások. Elábé
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítások
Összesen

ÖÖsssszzeesseenn

67 702
64 730

1 414
50 544

132 927
193 512
20 778

531 607

TTeerrvveezzeetttt  
bbeevvéétteellbbõõll

36 399
23 604

864

32 906
193 512

8 325
295 610

TTööbbbblleett--  
bbeevvéétteellbbõõll

50 544

0
12 453
62 997

TTáámmooggaattáássbbóóll

31 303
41 126

550

100 021

173 000

Ezer Ft

Pénzügyi kimutatás a támogatás 
felhasználásáról 2006. év

I. kerületi Házgondnoksági Kft.
vállalja társasházak közös képviseleti tevékenységének ellátását, 

esetleg csak könyvelését, illetve felújítási munkák mûszaki ellenõrzését, 
megfelelõ szakmai végzettséggel és tapasztalattal.

Érdeklõdni lehet: Budapest, I. ker. Pauler u. 18., Bábiczki Zsuzsanna: 225-2461.

MMeeggnneevveezzééss

Pénzbeli támogatás

Nem pénzbeli támogatás

Összesen

TTáárrggyyéévv

-

-

-

EEllõõzzõõ  éévv

-

-

-

EEllttéérrééss  EE  FFtt--bbaann

-

-

-

MMeeggjjeeggyyzzééss  aa  vváállttoozzáásshhoozz

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2006. év
Ezer Ft

MMeeggnneevveezzééss

Saját tõke összesen

Törzstõke
Tõkeváltozás
Ebbõl:
Tárgyévi eredmény

EEllõõzzõõ  éévv

45 888

26 210

19 678

761

TTáárrggyyéévv

46 125

26 210

19 915

237

MMeeggjjeeggyyzzééss
aa  vváállttoozzáásshhoozz

A tárgyévi eredmény 
növelõ hatása

A tárgyévi eredmény 
növelõ hatása
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APEH tájékoztató

Júniusi adózási határidõk
Június 12., szerda
A kifizetõ, munkáltató a levont szja elõleget vagy magát az szja-t,
az egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulékot, a tb-járulékot, az
egészségügyi szolgáltatási járulékot, az egészségügyi hozzájáru-
lást, a munkaadói és munkavállalói járulékot, a START-kártyá-
val rendelkezõ foglalkoztatott után a 15/25 % járulékot eddig
vallja be és fizeti meg. A bevallás száma 0708, egyéni vállalkozó-
nak 0758. Egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után a vállal-
kozás eddig fizeti meg a vállalkozói járulékot. 

Június 15., péntek
Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt érté-
kesítõ adózó a 0788-as számú nyomtatványon adatszolgáltatást
ad.

Június 20., szerda
Esedékes a társasági adóelõleg befizetése, a havi bevallók kör-
nyezetvédelmi termékdíj befizetése, a játékadó, a havi ÁFA, a
0701-es havi bevallás benyújtása, a fogyasztói árkiegészítés és
költségvetési támogatás igénylése a 0711-es nyomtatványon, az
Európai Közösségbõl történõ beszerzés esetén meghatározott
adóalanyok 0786-os számú bevallásának benyújtása, az Európai
Közösség más tagállamából személygépkocsinak nem minõsü-
lõ új közlekedési eszköz beszerzésekor a közösségi adószámmal
nem rendelkezõk 0787-es számú bevallása.  

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Budapesten, az APEH székházában  húsz magán-nyugdíjpénztár
vezetõje és az APEH elnöke együttmûködési megállapodást írt
alá az elektronikus adatszolgáltatásról.

A magán-nyugdíjpénztárak számára az APEH havonta szolgál-
tat adatokat a pénztári tagok számlájának vezetéséhez. A bevallá-
si adatok és az adóazonosító jel mellett a TB azonosító is továb-
bításra kerül. 2,5 millió pénztári tagot, 117 milliárd forint tagdí-
jat érint az aláírt megállapodás, mely új alapokra helyezi az
APEH és a magán-nyugdíjpénztárak kapcsolatát. Messzeme-
nõen figyelnek az adatvédelmi elõírásokra is – hangsúlyozta dr.
Szikora János, az APEH elnöke.

Marsi Edit, a PSZÁF fõigazgatója a magánpénztárak és az
APEH együttmûködésének elõkészítése során kialakult jó mun-
kakapcsolat megõrzésére hívta fel a figyelmet.

A magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló tör-
vény alapján meghatározott pénztár tagjai a társadalombiztosí-
tás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szol-
gáltatások fedezetérõl szóló törvény, továbbá a végrehajtásáról
szóló kormányrendelet alapján meghatározott nyugdíjjárulék-
alap 8 százalékát, mint tagdíjat kötelesek fizetni. 

2007. január 1-je utáni idõszakra vonatkozóan az esedékes tag-
díjakat már nem a magánnyugdíj-pénztárakhoz, hanem az álla-
mi adóhatóság felé kell bevallani, és a Magyar Államkincstárnál
magánnyugdíj-pénztáranként megnyitott számlákra kell megfi-
zetni. A Magyar Államkincstár a 2007. január 1-jei hatállyal,
Pénztáranként megnyitott tagdíj-, késedelmi pótlék- és önellen-
õrzési pótlék beszedési számlák pozitív egyenlegét naponta, au-
tomatikusan utalja át az arra jogosult Pénztárak részére, a
Pénztárak által az átutalás teljesítéséhez megadott pénztári bank-
számlaszámokra.

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (jut-
tatott, elszámolt), járulékalapot képezõ jövedelem alapján köteles
a társadalombiztosítási járulékot, az egészségbiztosítási járulékot,
a nyugdíjjárulékot, tagdíjat (tagdíj kiegészítést) megállapítani és a
biztosítottat terhelõ járulékot levonni. A megállapított tárgyhavi
járulékot (tagdíjat) a 0708 számú bevallásban kell a tárgyhónapot
követõ hónap 12-ig bevallani, illetõleg megfizetni.

Az egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot, az
egészségbiztosítási járulékot és a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a
tárgyhónapot követõ hónap 12-ig vallja be a 0758 számú beval-
lásban, illetõleg fizeti meg az állami adóhatóságnak. Az eva tör-
vény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó a járulékot (tagdíjat) a
törvényben meghatározottak szerint vallja be a 0758 számú be-
vallásban, és fizeti meg a tárgyhónapot követõ hónap 12-ig.

A mezõgazdasági õstermelõ a társadalombiztosítási járulékot,
az egészségbiztosítási járulékot és a nyugdíjjárulékot (tagdíjat)
elektronikus úton negyedévente, a negyedévet követõ hónap

12-ig vallja be a 07085 számú bevallásban, és a bevallás benyújtá-
sára elõírt határidõig fizeti meg az állami adóhatóságnak.

Az adózás rendjérõl szóló törvény alapján ezeket a bevalláso-
kat elektronikus úton kell benyújtani. A bevallásokból a magán-
nyugdíjpénztári tagok törvény által meghatározott adatait elekt-
ronikus úton meg kell küldeni a magán-nyugdíjpénztárak részé-
re. Az állami adóhatóság a magán-nyugdíjpénztári tagdíjfizetési
kötelezettséggel kapcsolatban az ellenõrzési, az utólagos adóme-
gállapítási és a végrehajtási feladatokat is ellátja. A magán-nyug-
díjpénztárak megkeresésére a bevallás és befizetés adatok közöt-
ti eltérés miatt adategyeztetést folytat le. 

A magán-nyugdíjpénztári tagdíjra vonatkozó bevallási adato-
kat, a befizetéseket mind az adóhatóságnál, mind a pénztáraknál
nyilvántartást és folyószámlát kell vezetni. Az adóhatóság a folyó-
számlát foglalkoztatónként vezeti, pénztáranként elkülönítve. A
Pénztárak a foglalkoztatók által befizetett tagdíjat mind foglal-
koztatónként, mind a foglalkoztatókhoz tartozó magánszemé-
lyenként is kimutatják, hiszen a befizetések a pénztártagokat ille-
tik meg. A nyilvántartások egyezõségét a törvényben meghatáro-
zottak alapján az adóhatóság és a pénztárak biztosítják. 

Az adatok továbbítására, a Pénztári megkeresésekre, az adat-
egyeztetésre az APEH és a Pénztárak között elektronikus kapcso-
lat mûködtetését írják elõ a törvények, a felek megállapodása sze-
rint. 

Magyarországon húsz magán-nyugdíjpénztár mûködik: Aegon
Magyarország Önkéntes és Magán-nyugdíjpénztár, Allianz Hungária
Önkéntes és Magán-nyugdíjpénztár, Aranykor Országos Önkéntes és
Magán-nyugdíjpénztár, AXA Önkéntes és Magán-nyugdíjpénztár
(2007.02.01-ig Winterthur  Önkéntes és Magán-nyugdíjpénztár),
Budapest Országos Kötelezõ Magán-nyugdíjpénztár, Dimenzió
Magán-nyugdíjpénztár, Életút Elsõ Országos Önkéntes és Magán-
nyugdíjpénztár, Erste Bank Országos Önkéntes és Magán-nyugdíj-
pénztár, Évgyûrûk Magán-nyugdíjpénztár, Honvéd Önkéntes és
Magán-nyugdíjpénztár, ING Országos Magán-nyugdíjpénztár, K&H
Önkéntes és Magán-nyugdíjpénztár, MKB Rt. Önkéntes és Magán-
nyugdíjpénztára Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.
Magán-nyugdíjpénztára, Postás Magán-nyugdíjpénztár, Premium
Magán-nyugdíjpénztár, Quaestor Országos Magán-nyugdíjpénztár,
UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár, Vasutas Önkéntes
és Magán-nyugdíjpénztár, Villamosenergia-ipari Társaságok
Nyugdíjpénztára.

A szervezetek közötti információcserével biztosítható, hogy
mind az adóhatóság, mind a magán-nyugdíjpénztárak, mind a
PSZÁF ügyfélkapcsolati munkatársai színvonalas tájékoztatást
tudjanak adni a magánnyugdíj-pénztári tagdíj befizetésével, be-
vallási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban a hozzájuk for-
duló ügyfeleknek, foglalkoztatóknak, pénztártagoknak.

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (4) bekez-
dése szerint a biztosítotti bejelentésre a munkáltató és a kifizetõ
kötelezett, ideértve a kiegészítõ tevékenységet folytatónak nem
minõsülõ, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997.
évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § b) pontja szerinti
egyéni vállalkozót és a biztosított mezõgazdasági õstermelõt is.

A munkáltatón és a kifizetõn túl az egyéni vállalkozó és a bizto-
sított õstermelõ saját maga vonatkozásában, mint önfoglalkozta-
tó is, kötelezett a bejelentésre.

A bejelentésre az állami adóhatóság a 07T1041-es jelû,
„BEJELENTÕ és VÁLTOZÁSBEJELENTÕ LAP a munkáltató
vagy kifizetõ által foglalkoztatott biztosítottak adatairól” elneve-
zésû adatlapot rendszeresítette, amely az APEH honlapjáról
(www.apeh.hu) tölthetõ le. Az adatlap elérési útvonala a honla-
pon a következõ: „Letöltések > Nyomtatványkitöltõ programok
> Adatbejelentõk, adatmódosítók”. Az adatlap elektronikus
úton, vagy postai úton is benyújtható a vállalkozó székhelye, illet-

ve az õstermelõ lakóhelye szerint illetékes állami adóhatósághoz.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a biztosított õstermelõ a
07T1051-es jelû, „BEJELENTÕ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÕ
LAP a biztosított mezõgazdasági õstermelõ részére” elnevezésû
nyomtatvány kitöltésének és benyújtásának elmulasztásával
nem tett eleget a jogszabály által elõírt, 2007. január 31-éig telje-
sítendõ bejelentési kötelezettségének, úgy ezt a bejelentést is a
07T1041-es jelû adatlapon kell pótolnia.

Az õstermelõi igazolványt 2007. január 1-jén, vagy ezt követõ-
en igénylõ mezõgazdasági õstermelõnek a 07T1041-es jelû
adatlapon az adóhatósághoz teljesítendõ bejelentési kötelezett-
ségen túl a mezõgazdasági igazgatási szervnél is nyilatkoznia kell
a Tbj. 5. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott körülmé-
nyek fennállásáról. Ugyanez érvényes a 2007. január 1-jén, vagy
ezt követõen regisztrációját kérõ mezõgazdasági termelõ ma-
gánszemély, és a családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti
kérelem elõterjesztõjének bejelentési és nyilatkozattételi kötele-
zettségére is.

Változtak az építtetõ által teljesítendõ
bejelentés szabályai
2007. január 19-ei hatállyal – az ezt követõen indult eljárásokra
vonatkozóan – jelentõsen módosult az építõipari kivitelezési te-
vékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 135/2005.
(VII.14.) Korm. rendelet. Az építtetõ által az Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatal felé teljesítendõ bejelentés szabályai az aláb-
biak szerint változtak:
Bejelentési kötelezettség terheli az építtetõt, ha

1. az építési tevékenység építésügyi hatósági (létesítési) enge-
délyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes
szabályairól szóló 245/2006.(XII.5.) Korm.rendelet szerint szá-
mított értéke a 30 millió forintot meghaladja,

2. az építési tevékenység a közbeszerzésrõl szóló törvény hatá-
lya alá tartozik,

3. továbbépítés vonatkozásában az építtetõ az építési tevékenysé-
get fennmaradási és továbbépítési engedély birtokában folytatja és
a továbbépítési engedéllyel elvégzendõ építési tevékenység – elsõ
pontban leírtak szerint számított – értéke a 30 millió forintot eléri.

Az építtetõ köteles a kivitelezés tervezett megkezdése elõtt leg-
alább 15 munkanappal az építési tevékenységre vonatkozó tel-
jes kivitelezési értéket, az építés helyszínének címét, valamint
helyrajzi számát az építés helye szerint illetékes állami adóható-
sághoz bejelenteni.

Ezen bejelentési kötelezettség az APEH internetes honlapján
közzétett 0709-es Bejelentõ lapon teljesíthetõ. A bejelentés rész-
letes szabályait a Bejelentõ lap kitöltési útmutatója tartalmazza.

Az olvasó kérdez 

dr. Orbán Ildikó, az APEH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága ügyfélkapcsolati fõosztályvezetõje válaszol

s Az adóbevallásomból visszatérítés járna, de az APEH még min-
dig nem utalt. Mi lehet a hiba?

Az APEH a személyi jövedelemadó bevallásból járó adó
visszatérítést 30 napon belül utalja a magánszemélynek. Az
utalás elmaradásának, késedelmének több oka is lehet.
Utalást csak hibátlan bevallásból kezdeményez az APEH.
Ezért a hibás bevallást javítani kell. Van olyan hiba, amelyet
az APEH saját maga kijavít. Van azonban olyan hiba, amely
csak a magánszemély közremûködésével javítható, például
nincs a bevallás aláírva, hiányzik a köztartozás-nyilatkozat, a
bevalláson nem kérték az összeg visszautalását, vagy nem
rendelkeztek arról, milyen pénzintézeti számlaszámra vagy
postacímre kérik az utalást. A visszajáró összeg utalásáról az
APEH a hiba kijavítását követõ 30 napon belül köteles gon-
doskodni.

s Az OEP-tõl kaptam egy levelet, hogy nem vagyok biztosított, pedig
5 éve dolgozom egy kft-nél. Mégis kell az APEH-hoz fizetnem? Most
hova forduljak?

Ha Ön rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, de ez az OEP
nyilvántartásában nem szerepel, akkor célszerû az OEP felé je-
lezni, hogy milyen jogcímen jogosult egészségügyi ellátásra, az-
az foglalkoztatott. Ha megadja a munkahelye nevét, címét, adó-
számát, akkor az OEP illetékes pénztára megkeresi az érintett
munkáltatót a biztosítási jogviszony bejelentése érdekében. 

Az APEH-nél csak abban az esetben kellene eljárnia, ha
nincs biztosítási jogviszonya. Ekkor az egészségügyi szolgáltatá-
si járulék megfizetése érdekében a 07T1011-es nyomtatványt
kell postán vagy személyesen eljuttatni az adóhatósághoz.

Az olvasó kérdez

Együttmûködés a magán-nyugdíjpénztárakkal 

Az egyéni vállalkozók és az õstermelõk biztosítotti bejelentési kötelezettségérõl

Magánszemély levelezési 
címének bejelentése
Az állami adóhatóság a magánszemély részére levelezési cím
bejelentésére a 07T342-es számú bejelentõlapot rendszeresí-
tette. A bejelentõlap kereskedelmi forgalomban nem kapható,
kizárólag az APEH internetes honlapjáról (www.apeh.hu) tölt-
hetõ le. A nyomtatvány kitöltéséhez az állami adóhatóság ki-
töltési útmutatót készített, melyet célszerû a kitöltés elõtt fi-
gyelmesen elolvasni. A nyomtatvány kizárólag papír alapon
nyújtható be az illetékes elsõfokú állami adóhatósághoz 1 pél-
dányban.

A bejelentõlapot annak a magánszemély adózónak (aki adó-
számmal és/vagy adóazonosító jellel rendelkezik) kell kiállíta-
ni, akinek levelezési címe eltér egyéni vállalkozó esetében szék-
helyétõl, telephelyétõl, egyéni vállalkozónak nem minõsülõ,
de adószámmal rendelkezõ, valamint az adószámmal nem ren-
delkezõ magánszemély esetében a személyazonosságát igazoló
okmányban szereplõ állandó lakóhelyétõl vagy (állandó lak-
cím hiányában) tartózkodási helyétõl. A levelezési cím megvál-
tozását annak bekövetkezésétõl számított 15 napon belül kell
bejelenteni.

A bejelentõlapon szereplõ levelezési cím felülírja az adóható-
ság nyilvántartásában a korábban bejelentett levelezési címet!
Az adóhatóság illetékességét, ha az adózó magánszemélyként
jelenti be levelezési címét, akkor állandó lakóhelye, ennek hiá-
nyában ideiglenes lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye,
ha egyéni vállalkozó magánszemélyként jelenti be,
székhelye/telephelye határozza meg.

A hatósági bizonyítványról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: törvény) 54/A. § (1) bekezdés szerint a
települési önkormányzat polgármestere a járulékfizetés alapjá-
nak meghatározása céljából kérelemre hatósági bizonyítványt
állít ki – a kérelmezõ saját és családtagjai jövedelmére vonatko-
zó igazolás alapján – annak a személynek, akinek a családjában
az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg a teljes mun-
kaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított
személyi alapbér mindenkori kötelezõ legkisebb összegét. 

A települési önkormányzat jegyzõje a törvény 54/A. § (3) be-
kezdése alapján bejelentési kötelezettséget teljesít az állami
adóhatóság felé azokról a személyekrõl, akik részére a hatósági
bizonyítványt a polgármester kiállította.

A bejelentési kötelezettség teljesítésére kialakítottuk a
07T1010-es számú bejelentõlapot. Az adatlap kereskedelmi
forgalomban nem kapható, azt kizárólag az APEH internetes
honlapjáról lehet kinyomtatni a www.apeh.hu oldalról.
Az adatlap elektronikus úton nem adható be, azt az önkor-
mányzat székhelye szerint illetékes APEH igazgatósághoz pos-
tai úton vagy személyesen lehet benyújtani.

Általános szabályként a bejelentési kötelezettséget a hatósá-
gi bizonyítvány kiállításának hónapját követõ hónap 12. nap-
jáig kell teljesíteni.

A 2007. év január 1-je és március 31-e között kiállított ható-
sági bizonyítványokkal kapcsolatos adatszolgáltatást elsõ alka-
lommal 2007. május 12-éig kell teljesíteni.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal



Ingatlan

HILL-ESTATE INGATLANIRODA 
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkeerreessüünnkk
iiggéénnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéétteellrree  ffiizzeettõõkkééppeess
üüggyyffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,  GGYYOORRSS ÜÜGGYYIINN--
TTÉÉZZÉÉSS..  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,,
kkoorrrreekktt  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))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOO--
KKAATT,,  CCSSAALLÁÁDDII  HHÁÁZZAAKKAATT..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,
ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

II..  BBuuddáánn a Vérmezõvel szemben, 45 m2-es, erkélyes, II.
emeleti, kert felé nyíló, 1 szoba + hálófülkés, egyedi gázfûté-
ses, felújított épületben lévõ öröklakás. Irányár: 15,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel: 212-2136; 06-30-964-7065, e-mail:
wagnera2@chello.hu.

OOrrsszzáágghháázz utcai 44 m2-es + 1,5 m2 tárolós földszinti, vilá-
gos, száraz, teljesen felújított önkormányzati lakásomat váron
belül nagyobbra cserélem. Tel.: 06-30-336-6291.

HHáázzffeellüüggyyeellõõ, gondnok helyettesítését vállalom, lift-, és
kazánkezelõi vizsgával. Hétvégi szabadnapok, szabadság
vagy egyéb esetben. Megbízható, leinformálható. Tel.: 06-
20-559-0675. 17 óra után.

II..  CCssaallooggáánnyy utcában világos, fiatalos, felújított, 45 m2-es,
erkélyes lakás eladó. Ár: 17,2 Mio Ft. Tel.: 06-30-436-0970.

TTeerreemmggaarráázzssbbaann egy gépkocsibeálló kiadó a Berényi utcá-
ban. Tel.: 209-3807.

II..  NNaapphheeggyyeenn, Tigris utca 51-ben 35 m2-es, udvari bejáratú
garázs kiadó. Tel.: 06-70-277-8288. 

II..  NNaapphheeggyyeenn, Tigris utca 51-ben utcafronti kocsibeállás ki-
adó. Tel.: 06-70-277-8288.

NNaapphheeggyyii  ggaarráázzss ttuullaajjddoonnoossttóóll  eellaaddóó..  TTeell..::  778888--
44110088..

II..  kkeerrüülleettbbeenn a Mészáros utcai Shell benzinkúttól 100 m-
re, csendes zsákutcában, kertes házban, egy bútorozott,
különbejáratú szoba, külön WC-vel, valamint konyha és für-
dõszoba-használati lehetõséggel, irodának, vagy lakásnak
bérbeadó. Megtekinthetõ – elõzetes telefon egyeztetés
után – reggel 7-9 ill. 19-23 között. Tel.: 3750-218; 06-30-
389-2470.

AAttttiillaa  úúttoonn, Moszkva tér közeli, 140 m2-es, nagypolgári lif-
tes ház IV. emeletén felújítandó, budai hegyekre panorámás,
erkélyes, déli-nyugati saroklakás 44,8 Mio Ft-ért eladó. Tel.:
06-30-5383-116; 06-30-555-9455.

II..  kkeerrüülleettii  64 m2-es, 2 szobás, csendes utcában lévõ örök-
lakásunkat, elcserélnénk nagyobbra a kerületben érték-
egyeztetéssel. Tel.: 06-20-418-7881.

II..  kkeerr..  Donáti utcában 1,5 szobás, 55 m2-es öröklakásomat
elcserélném az I., II., XII. kerületben nagyobbra, ráfizetéssel.
Tel.: 06-20-535-0066.

EEllccsseerrééllnnéémm Szabó Ilonka utcai 135 m2-es, 5 szobás, nagy
teraszos luxuslakásom 60 m2 körüli 3 szobás, teraszos lakás-
ra a környéken. Tel.: 06-20-393-9689.

BBpp..  XXIIII..  kkeerrüülleett Alkotás úton (Déli pályaudvarnál) garázs ki-
adó. Tel.: 06-30-606-5822.

VVáárrbbaann,, Úri utcában 1 szoba+hálófülkés bútorozott, cirkós
lakás kiadó. Hosszútávra 100.000,- Ft+alacsony rezsi/hó.
Rövidtávra: megegyezés szerint. Tel.: 06-30-5383-116.

II..  VVáárr  aallaatttt,, Moszkva tér közelében 139 m2-es, 4 szoba
hall+cselédszobás felújítandó liftes, IV. emeleti lakás eladó.
Irányár: 39,2 Mio Ft. Tel.: 06-30-5383-116.

II..  BBuuddaaii  VVáárrbbaann és a mûemléki terület környezetében lévõ
reprezentatív öröklakások tulajdonjoga eladó. Wágner Iroda
Tel: 212-1261, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii  VVáárr mellett, a Lovas úton, 3 lakásos házban 120
m2-es, panorámás, nagy erkélyes, garázsos, 3,5 szobás, irodá-
nak is kiválóan alkalmas cirkófûtéses lakás kiadó. Bérleti díj
irányár: 170.000 Ft/hó Wágner Iroda Tel: 212-2136,
0630/964-7065 e-mail: wagnera2@chello.hu

II..  NNaapphheeggyyeenn 5 lakásos kertes villaépületben 145 m2-es 2
erkélyes, loggiás villalakás, gépkocsi beállóval + 30 m2 föld-
szinti tárolóval.  Irányár: 59,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-
1261, 0630/964-7065 e-mail: wagnera2@chello.hu 

II..  BBuuddáánn a Naphegyen a Tabán tetején kertes házban I.
emeleti, 43 m2-es belsõ kert felé nyíló, napfényes, felújított,
azonnal beköltözhetõ, 1,5 szobás, cirkófûtéses öröklakás + 3
m2 loggiával. Irányár: 20,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136,
0630/488-1933 e-mail: wagnera1@chello.hu 

II..  BBuuddáánn,, a Horváth-kert közelében polgári belméretû
épületben lévõ 94 m2-es, 3,5 szobás, jó alaprajzi elosztású,
cirkofûtéses, világos  azonnal beköltözhetõ öröklakás.

Irányár: 23 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/488-
2203 e-mail: wagnera2@chello.hu

II..  BBuuddáánn a Naphegy alján, 8 lakásos kertes villaépületben,
69 m2-es  felújított, azonnal beköltözhetõ villalakás önálló ga-
rázzsal, saját 8 m2 pincerésszel  eladó. Irányár: 25,9 M Ft + ga-
rázs 3 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/488-2203 e-
mail: wagnera2@chello.hu 

II..  BBuuddaaii  VVáárrbbaann reprezentatív örökbérleti jogok csereérték
egyeztetéssel elcserélhetõk. Wágner Iroda Tel: 212-2136,
0630/9647-065 e-mail: wagnera2@chello.hu

MMááttyyááss  tteemmpplloommnnááll 60 m2-es, jó beosztású, I. emeleti, vi-
lágos, stílusosan felújított lakás mûemlékházban eladó. Tel.:
06-20-443-0114. 

II..  kkeerr..  AAttttiillaa  úúttoonn  1 szobás, 35 m2-es parkra nézõ felújított,
modern bútorokkal berendezett lakás kiadó. Déli fekvésû,
alacsony rezsijû. Tel.: 06-30-203-62-96.

II..  BBuuddáánn a Krisztina körúton Budai Várra panorámás 111
m2-es 3,5 szoba hallos 2 erkélyes összkomfortos, III. emeleti
öröklakás. Irányár: 33,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn,,  a Duna-partnál a Tabánnál, jó állapotú épületben
lévõ III. emeleti világos, 41 m2-es, 1,5 szobás, Gellérthegyre
panorámás öröklakás. Irányár: 17,5 M Ft Wágner Iroda Tel:
212-1261, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

DDééll--BBuuddáánn  Rózsavölgy legszebb részén 250 m2 alapterüle-
tû, 4+2 szobás, dupla komfortos, dupla garázsos, nagy tera-
szos családi ház eladó. Irányár: 52 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-
1261, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii  VVáárrbbaann mûemléki környezetben hangulatos, donga-
boltozatos, 35 m2-es, galériázható, földszinti lakás örökbérleti
joga elcserélhetõ. Csereérték irányár: 11 M Ft. Wágner Iroda Tel:
212-1261, 0630/964-7065 e-mail: wagnera2@chello.hu 

AAttttiillaa  úúttoonn magasföldszinti, utcai, távfûtéses garzonlakás
kiadó. Tel.: 06-30-9491-618.

KKiiaaddóó  IIsskkoollaa  uuttccáábbaann irodának, utcai, világos, 12 m2-es he-
lyiség WC-vel, kézmosóval, esetleg hozzávehetõ külön bejá-
ratú pincei raktárhelyiséggel (25 m2). Tel.: 06-20-9311-832.

GGaarráázzss  kkiiaaddóó hosszú távra az I. Toldi Ferenc utcában. Ér-
deklõdni a 06-30-319-1351-es telefonon lehet.

BBpp..  II..  ZZssoolltt uuttccaa 8/b. alatti teremgarázsban parkolóhely
hosszú távra kiadó. Tel.: 2000-535; 06-30-498-4699.

Állás

II..  kkeerrüülleettii (Vár oldala) kávézómba angol nyelvtudással bí-
ró, leinformálható, nem dohányzó, lehetõleg I. kerületi nõi
munkatársat keresek. Jelentkezés részletes fényképes ön-
életrajzzal, az értesítési cím megjelölésével. Postacím: 1251
Budapest Pf. 2.

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, gyékényezés
munkával, szállítással. Takács Kárpitos. 1013 Budapest, Feszty Á
u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384; 06-30-950-5227.

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

LLeesszzookkttaattjjuukka dohányzásról 26 perc alatt Óbudán a Vörösvári
úti SZTK-ban biorezonanciás csúcsterápiával. 1 alkalom elég.
6000,- Ft. Bejelentkezés csak telefonon. Tel.: 06-70-271-9867.

MMûûsszzaakkii ellenõri és felelõs mûszaki vezetõi névjegyzékben
bejegyzett építészmérnök vállalja: társasházak felújításának
mûszaki ellenõrzését, felújítási pályázatokhoz mûszaki leírá-

sok elkészítését, kivitelezõi árajánlatok felülvizsgálatát, fel-
újítások lebonyolítását. Tel.: 06-20-934-7729; e-mail: csa-
po.lajos@t-online.hu.

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr (háznál is) problémás (megvastagodott),
gombás és szarus körmök szakszerû, hatékony kezelése (A kö-
römgomba gyógyítható!!!) Cukorbetegeknek speciális gyógy-
pedikûr! 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  mmee--
ggyyüünnkk!!  NNyyuuggddííjjaassookknnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy!! Fogászati háttér bizto-
sított! 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.

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  lliiss--
ttáákk  kkéésszzííttééssee,,  nnaapprraakkéésszz  üüggyyffééllkkaappccssoollaatt..  CCíímm::  BBpp..  XXIIII..
BBöösszzöörrmméénnyyii  úútt  1199//aa..  II..  AAttttiillaa  úútt  111177..  EEllõõzzeetteess  bbeejjeelleenntt--
kkeezzééss::  220022--11116655;;  221144--44995599;;  0066--2200--882233--00220077..  

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,,
ttaallppmmaasssszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszzoollddóó
hhaattáássssaall,,  ookklleevveelleess  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.

MMeeggnnyyíílltt az Alexandra Fodrászat (I. Attila u. 101.) Nõi-férfi
fodrászat, manikûr, olcsó árak, ingyenes vérnyomásmérés.
Nyitva: H-p-ig: de.: 8-12 óráig, du.: 15-18 óráig.
Bejelentkezés: 06-30-423-8911.

Oktatás

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

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

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

AAuuttóóssiisskkoollaa.. Jogosítvány gyorsan, akár több részlet-
ben is. 10 óra ingyen vezetés. Internet: www.budavaria-
utosiskola.hu; bp2.mindenkilapja.hu. E-mail: auto-
suli@freemail.hu. Telefon: 201-2929, 224-0448.
Mobil: 06-30-275-5105.

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
ttéérrii  tteemmpplloommnnááll))..  VVeesszz--eellaadd,,  áárrvveerreezz  kköönnyyvveekkeett,,  kköönnyyvv--
ttáárraakkaatt,,  rrééggii  ttéérrkkééppeekkeett,,  mmeettsszzeetteekkeett,,  kkéézziirraattookkaatt,,  kkééppeess
lleevveelleezzõõllaappookkaatt,,  ppllaakkááttookkaatt,,  fféénnyykkééppeekkeett,,  eeggyyéébb  ppaappíírr--
rrééggiissééggeekkeett..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss,,  --éérrttéékkbbeeccssllééss,,  kkéésszzppéénnzzffii--
zzeettééss!!  TTeell..//ffaaxx::  221122--88990099..  NNyyiittvvaa::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg::  1100--
1188  óórrááiigg,,  sszzoommbbaattoonn::  1100--1144  óórrááiigg..  

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

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, 410-9886.

KKüüllffööllddii  ggyyûûjjttõõnneekk vásárolok magas áron festményeket,
antik bútorokat, porcelán és ezüst tárgyakat, teljes hagyaté-
kot azonnali készpénzfizetéssel. Tel.: 06-20-317-1760.

Vegyes

NNaappii takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást vállalok,
festés 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 ügy-
intézése. Mobil: 06-30-9820-322; Tel.:/fax: 303-2011.

PPsszziicchhoollóóggiiaa--PPsszziicchhootteerrááppiiááss magánrendelés: 06-20-
434-4002.

VÁRNEGYED

AAddááss--vvéétteell
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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:
typoart@gmail.com). Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139,  Fax: (06-1) 458-3081, E-mail: varnegyed@varnegyed.t-online.hu. Nyomdai kivitelezés: Ester Press, www.esterpress.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket be-
jelenthetik 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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IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

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: varnegyed@varnegyed.t-online.hu

OOkkttaattááss

SSzzoollggáállttaattááss

ÁÁllllááss

VVeeggyyeess

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

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: 
214-4850; 06-20-323-4104
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ÚSZÓTÁBOR
aa  MMaarrggiittsszziiggeetteenn  ééss  

aa  KKoommjjááddiibbaann
aa  DDaarrnnyyii  TTaammááss  
úússzzóóiisskkoolláábbaann

1155000000  FFtt//hhéétt  ééss  
1133000000  FFtt//hhéétt

TTeell  ::  335599--77889955  
ééss  333355--22009977

Hirdessen a
Várnegyedben!

1014 Budapest, I.
Országház u.15.

(Hátul az udvarban!) 
Telefon: 

355-0139
Fax: 458-3081

Üzenete minden
I. kerületi 

családhoz eljut!
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