
Hét személyiségnek, illetve intézménynek ítélt
oda Magyar Örökség-díjat a Magyar Örökség és
Európa Egyesület által felkért bírálóbizottság.
Az egyik díjazott a nagy múltú Toldy Ferenc
Gimnázium.

Korunk, illetve a XX. század legjelentõsebb ma-
gyar teljesítményeit tizenegyedik éve jutalmazza
egy bírálóbizottság Magyar Örökség-díjjal. A
Magyar Örökség és Európa Egyesület által felkért
testület állampolgári javaslatok alapján választ ki
évente négy alkalommal hét-hét díjazottat.

Szeptember 22-én a Magyar Tudományos
Akadémia dísztermében a Békéstarhosi Énekis-
kola, Járai Zsigmond közgazdász, Buday György
fametszõ, Dsida Jenõ költõ, Bakay Kornél régész,

a magyar huszár, és a Toldy Ferenc Gimnázium
kapta meg az elismerést. A kerületi középiskolát
másfél évszázados értékteremtõ mûködéséért dí-
jazták.

A Toldy Gimnázium tevékenységét az ünnep-
ségen Buzinkay Géza méltatta. A történész laudá-
ciójában kifejtette: a budai Várhegy oldalában ál-
ló másfél évszázados Toldy Ferenc Gimnázium a
fõváros legrégebbi iskolái közé tartozik. A szabad-
ságharc leverése után, a Habsburg-monarchia né-
met reáliskolájaként alapították, de olyan igazga-

tóval és tanárokkal, akiknek szellemi és szakmai
színvonala messze kimagaslott a kortársak közül.

Elõbb a diákok képviselték a nemzeti szelle-
met, majd az oktatás nyelve is magyar lett, s aztán
a budai polgárság mûvelõdésének és magyaroso-
dásának is nélkülözhetetlen központjává vált.
Azok a természettudósok, építészek és mérnö-
kök, akik itt nevelkedtek, a XIX. század végétõl
fõszerepet játszottak abban, hogy Magyarország
óriás léptekkel közelíthetett a szerencsésebb sor-
sú „nyugatabbi” Európához. (Folytatás a 3. oldalon)

Két éve is megvan már, hogy olyan forgatagot lá-
tott  a vén Tabán, mint szeptember 15-én és 16-án.
A régi szüretek és regatták hangulata derengett,
miközben kiállításmegnyitó, helytörténeti séta,
mesemondóverseny, irodalmi és zenei programok
váltották egymást.

Szombat délelõtt a Virág Benedek Házban
Jankóné Pajor Ildikó, a Tabán Társaság elnöke
köszöntötte a vendégeket. Sediánszky János al-
polgármester angolul és magyarul mondott meg-
nyitóbeszédet, külön köszöntve Ron Waterst, a
Marlow Társaság elnökét és az angliai testvérvá-
rosból érkezett küldöttséget. Elmondta, hogy
Virág Benedek egykori háza egyike azon helyszí-

neknek, ahol a 18. század végén egy tudós pap
elõször kezdte el a magyar nyelv megújítását, az
addig hivatalosan használt latin helyett. Utalt ar-
ra is, hogy a Tabán Társaság három éve áll kapcso-
latban Marlow-val; az ottani regatta fesztivál min-
tájára rendezték meg 2005-ben a budapestit is.
Az angol vendégekhez fordulva rövid visszatekin-
tésben felidézte, hogy Széchenyi István nemcsak
a budapesti Lánchíd tervezõjét hívta Magyaror-
szágra, hanem angol mintára az evezõs sportnak
is hazai megteremtõje volt. Végezetül az alpolgár-
mester mindazokat meghívta a kétnapos rendez-
vényre, akiket vonz az evezõsport, a helyi kézmû-
vesség, illetve a régi tabáni szüretek, borok és éte-
lek hangulata. (Folytatás a  2. oldalon)
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Tájékoztató a visszatérítendõ vizitdíjról
Aki 20 alkalommal háziorvosi ellátásért, vagy 20 alkalommal já-
róbeteg-szakellátásért vizitdíjat fizetett, a 21. alkalomtól vissza-
térítést igényelhet. 

22 Régiekre emlékezve
A Táncsics Mihály utca 9. számú ház Táncsics és Kossuth börtöne-
ként vált közismertté. Sokáig az épület amerikai tulajdonban volt, s
remény sem volt rá, hogy visszakerül magyar tulajdonba és látogat-
hatóvá válik. 

5 Sikertörténet a Zsolt utcából
Fodor Kriszta alig négy év alatt lett Magyarország legsikeresebb
golfozónõje, s a magyar bajnokság megnyerése mellett a Lengyel
Nyílt Bajnokság gyõztese. Nevéhez fûzõdik a mindenkori magyar
nõi pályacsúcs, sõt egy Guinnes-rekord kísérlet is. 
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„A Várhegy oldalából messzebb lehet látni”

Magyar Örökség-díjas a Toldy Ferenc Gimnázium

Októbertõl látogatható a
Budavári Palota pincerendszere
A Budavári Palota környezetében végzett régé-
szeti feltárások befejeztével megkezdõdött a te-
rület rendezése, melynek egyik eleme a palota
pincerendszerének megnyitása a nagyközön-
ség elõtt. A rekonstrukció során helyreállított
labirintusszerû, számos történeti érdekességet
rejtõ járatokat kizárólag csoportosan és ide-
genvezetõvel nézhetik meg az érdeklõdõk, a
tervek szerint októbertõl.  

A Szent György utcát nyugatról határoló te-
rület régészeti feltárásán napvilágra került
épületmaradványok több korszakba sorolha-
tók. Ezek a városalapítás utáni (XIII. század)
idõszakból származó középkori épületek rész-
letei, illetve a középkori városi erõdítés jelen-
tõs maradványai, melyekre a török-kor után
részben barokk házakat építettek. Buda visz-
szafoglalása után a romos épületeket újjáépí-

tették az északi részen, míg a déli oldalra erõ-
dítéseket terveztek. A XVIII. század végétõl az
erõdítési terveket feladták, felépült viszont a
Teleki palota, késõbb pedig a királyi istálló
épülete. A XIX-XX. század fordulóján a terü-
letet bevonták a kormányzati negyedbe. A
Teleki palotát Habsburg József fõherceg meg-
vásárolta, majd nagymértékben átépítette és
bõvítette. A Szent György utca polgárházait
lebontották, helyükön kertet és luxusistállót
építettek. 

A csaknem hétszázötven éves terület nyuga-
ti oldalán feltárt különleges hangulatú pince-
rendszer rekonstruálása során középkori kuta-
kat és egy XIII. századi zsidó rituális fürdõt is
feltártak. Hogy a nagyközönség számára is láto-
gathatóvá tegyék, a pincék falazatát megerõsí-
tették és helyreállították az idõk során elpusz-
tult boltozatokat. A komplexum végeleges
hasznosítására pályázatot írt ki a Budai
Várgondnokság Kht., melynek eredménye-
képpen várhatóan már a következõ év elsõ fe-
lében megvalósulhat a magyarországi borkul-
túra múzeumi bemutatása. 

A Duna magas vízállása miatt Csepelnél rendezték meg az evezõs versenyt

A „Hónap mûtárgya” egy eredeti, több mint 150 éves 
kelengyelista volt

A hagyományok szellemében

Tabáni fesztivál és regatta
Évadnyitó a Márai
Szalonban
Szépszámú közönség elõtt tartotta idei elsõ est-
jét szeptember 25-én a Márai Szalon. Szigethy
Gábor irodalomtörténész, a programsorozat
szerkesztõje és vezetõje ez alkalommal „kultu-
rális delikáteszt” szervírozott az Úri utcai házas-
ságkötõ teremben. A vendégek sorában
Karácsony Zsolt ötvöst és Vincze Béla egri bo-
rászt köszöntötték. (Folytatás a 4. oldalon)

Emlékezés            hõseire
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

51. évfordulója alkalmából 
a Budavári Önkormányzat koszorúzással 

egybekötött megemlékezést tart 
a tabáni ’56-os emlékmûnél (Kereszt u.) 

október 23-án, kedden 9.30 órakor.
Ünnepi beszédet mond 

dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, 
közremûködik Ferenczy Csongor színmûvész

és Zsitnyányi Ildikó történész. 

A megemlékezésre mindenkit szertettel várunk.
Budavári Önkormányzat

Kérjük a pártokat és a civil szervezeteket, hogy koszo-
rúzási szándékukat jelezzék a 06-20-561-81-96-os
vagy a 458-3077-es telefonszámon.

A gimnázium épülete a botanikus kerttel, Philipp István akvarellje, 1896

Jellegzetes részlet az iskola homlokzatáról

’56
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Ünnepi zászlócsere
A korábbi évek sikeres kezdeményezését folytatva,
a Budavári Önkormányzat idén is szeretné elõsegí-
teni, hogy nemzetiszínû zászlók kitûzésével a kerü-
let polgárai méltóképpen emlékezhessenek az
1956-os forradalomra. 

Az önkormányzat úgy támogatja az utcák ünnepi
díszbe öltözését, hogy a zászlók árának felét kifizeti
a lakók helyett, illetve a régi zászlókat lecseréli térí-
tésmentesen újakra. A 90x100 cm méretû nemze-
tiszínû zászlókat, darabonként 1500 forintos áron, a
60x 90 cm méretûeket pedig 640 forintos áron a
GGaammeesszz  sszzéékkhheellyyéénn,,  aazz  IIsskkoollaa  uuttccaa  1166..  sszzáámm  aallaatttt,, il-
letve a lakóközösségek képviselõitõl vásárolhatják
meg ookkttóóbbeerr  88--ttóóll a lakók.

Törzskávéházamból zenés kávéházba
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára (I. kerület, Krisztina krt. 87/91.) meghív-
ja a kerület lakóit ookkttóóbbeerr  1188--áánn,,  1177  óórráárraa Krisztina-
városi vendéglõk, tabáni kocsmák címû rendezvé-
nyére. Elõadó: Saly Noémi a Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Múzeum tudományos munkatár-
sa. Közremûködik: Kiss Mari színmûvésznõ.

Kerületi siker a költõversenyen
Balatonfüreden évente megrendezik a Nemzetközi
Költõtalálkozót és a Salvatore Quasimodo
Költõversenyt. A Salvatore Quasimodo Emlékdíjat
idén Miklya Zsolt nyerte el az Amit hoztál... címû vers-
sel. Különdíjat kaptak: Sztanó László a Képzelt et-
ruszk költõ sorai, valamint Szálinger Balázs a Cseles
Homérosz címû versekért. Oklevéldíjban részesült
kerületünk lakója Baranyai György (I. M. Sylvia
Plath)címû verséért, továbbá Csontos János (Május
Arpinóban), Pósa Zoltán  (Delirium tremens)
Sumonyi Papp Zoltán (Üvöltés Márai Sándorért),
László Noémi (Az Óperencián innen és túl), Németh
István Péter (Maradj velem, mert...) Ferenczes István
(Télikék),  Szénási Miklós (Vizit vidéki vincellérnél) és
Gyimesi László (A törzs sehol) címû verséért.

Mozgássérültek klubnapja
A Budavári Mozgássérült Szervezet következõ
klubnapját ookkttóóbbeerr  99--éénn tartja az I. kerületi
Mûvelõdési Házban délután 15 órától. (Bem rakp.
6.) Õszre autóbuszos kirándulást szerveznek. A
programokról felvilágosítás Pál Bélánétól a
70/2658-266 telefonszámon kérhetõ. 

Köszönhetõen a szolgáltatók versenyének, a
Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete csök-
kenteni tudta az iskolai étkeztetés térítési díjait. A
képviselõk a legutóbbi ülésükön a Toldy Ferenc ut-
ca 32-36. szám alatti telek kisebb mértékû beépít-
hetõségérõl is határoztak: az ingatlan tulajdonosá-
nak, illetve a szomszédok érdekeinek közelítésével
kompromisszumos megoldás született. 

A Budavári Önkormányzat 2007. évi költségve-
tésének elsõ félévi végrehajtásáról tartott beszá-
molót a szeptember 27-i testületi ülésen dr.
Lukácsné Gulai Anna. A pénzügyi igazgató el-
mondta: az elfogadott költségvetési rendeletben
jóváhagyottak szerint folyt a gazdálkodás. A fel-
adatok végrehajtását pénzhiány nem nehezítette,
a gazdálkodás biztonságát tartalékok szolgálták.
A kedvezõ likviditási helyzet miatt a második fél-
évre a vagyonértékesítés tervszámainak csökken-
tésére tettek javaslatot.

A képviselõ-testület elfogadta a pénzügyi igazga-
tó által elõadott jelentést és ez alapján a költségve-
tési rendelet módosítását, majd szavaztak az ön-
kormányzat által fenntartott oktatási és nevelési in-
tézményekben alkalmazandó étkezési térítési dí-
jak mértékérõl. Jó hír a szülõknek: a díjak a leg-
több iskolában csökkennek, köszönhetõen an-
nak, hogy a megpályáztatott szolgáltatók versenyez-
tek áraikkal. A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban
például, ahol a korábbi szállító megegyezik a jelen-
legivel, 12,2 %-kal csökkent a térítési díj összege. A
Toldy Ferenc Gimnáziumban 11,6 %-kal csök-
kent az étkeztetésért fizetendõ díj. Az általános is-
kolákban a napi étkezés számától függõen 4,6-7,3
%-kal lettek alacsonyabbak a térítési díjak.
Jelentõsebb árnövekedés egyedül a Kosztolányi
Dezsõ Gimnáziumnál tapasztalható, ennek oka

azonban az, hogy az intézmény az átalakítás követ-
keztében már gimnáziumként mûködik, így át kel-
lett térni a középiskolai korosztálynak megfelelõ
adagú és minõségû menzás étkeztetésre. A bölcsõ-
dében, illetve a nyári napközis táborban fizetendõ
térítési díj nem változott, s az óvodákban is a ko-
rábbiakhoz hasonló ár került megállapításra (szep-
tember 1. óta mindössze 4 forinttal kerül többe az
óvodai étkezés).

A képviselõk a Közép-magyarországi Regionális
Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele
nyomán módosították az önkormányzat rendele-
tét a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyisé-
gek bérbeadásáról. Egyértelmû megfogalmazást
kapott a felmondási jog gyakorlásával kapcsolatos
rendelkezés: a bérleti szerzõdés megkötése és meg-
szüntetése esetére kifejezetten a bérbeadó, a végre-
hajtási feladatok ellátására az ingatlankezelõ ke-
rült megjelölésre.

Módosították a Kerületi Építési Szabályzatot is:
a változtatások leglényegesebb eleme, hogy csök-
kent a Toldy Ferenc utca 32-36. szám alatti telek
beépíthetõsége. Aczél Péter fõépítész elmondta:
kompromisszumos megoldás született – sikerült
a telek tulajdonosával megegyezni, hogy a szom-
szédos, Szabó Ilonka utcai lakók érdekeit figye-
lembe véve engedjen a korábbi szabályozás által
számára biztosított nagyobb beépíthetõségbõl.

A testület egyöntetûen hozzájárulását adta ah-
hoz, hogy dr. Ghyczy Éda felnõtt háziorvos praxis-
jogát értékesítse dr. Szabó Krisztina részére. Vita
nélkül hagyták jóvá a fogorvosi alapellátási körze-
tek utcanévjegyzékének módosítását is – ez utób-
bira azért került sor, mert a dr. Csiszár Ildikó fel-
nõtt fogorvos körzetéhez tartozó lakosságszám az
elõírt négyezer fõ alá csökkent.  Arról is egyhan-
gú döntés született, hogy a Közép-Magyarországi

Regionális Egészségügyi Tanács újjáalakulását
megelõzõ, kerületek közti egyeztetõ fórumon dr.
Pósfai Gábor képviselje a Budavári Önkormány-
zatot.

A képviselõk elfogadták, hogy állami támoga-
tást igényeljen az önkormányzat az intézményi ra-
cionalizálásokból adódó létszámcsökkentések
egyszeri költségeihez. Dr. Lukácsné Gulai Anna
pénzügyi igazgató beszámolójából kiderült: össze-
sen tizennégy dolgozó munkaviszonyának meg-
szûnése után jár a költségvetési hozzájárulás. -d-

Röviden

A képviselõ-testületi ülésen történt

Csökkentek az iskolai étkeztetés díjai

(Folytatás az 1. oldalról)
Ron Waters a Marlow-i polgárok nevében üdvö-
zölte a tabániakat. Megemlítette, hogy városuk
patinás hídját – amely a Lánchíd kistestvére –
épp úgy Clark tervezte, mint magyar hasonmá-
sát. Az angol városka lakói tudnak arról, hogy mi-
lyen történelmi kapcsolatok léteznek a két ország
között. Látogatásuk elsõdleges célja, a kellemes
hangulatban eltöltött együttlét és a kapcsolatok
gyümölcsöztetése. 

A hivatalos megnyitót követõen Helyei László
színmûvész rövid részletet olvasott fel Szerb
Antal: Budapesti kalauz Marslakók számára cí-
mû kötetébõl, és ezzel megkezdõdött a fesztivál
programsorozata. 

Tabáni séta és kiállításmegynyitó
Szombat délelõtt több helyszínen zajlottak a prog-
ramok. A múzeumban Dévai Nagy Kamilla tanít-
ványai léptek fel,  miközben az udvaron a gyereke-
ket Kéryné Búzás Zsuzsa vezetésével kézmûves fog-
lalkozások várták. A teraszon Mednyánszky
Miklós verkli muzsikával szórakoztatta a közönsé-
get, miközben a közeli Elek apó kútjánál békebeli
hangulatban meséket hallgathattak a kicsik. A
délután – a Tabán Rotary Klub és a Tudor
Alapítvány szervezésében – ugyancsak a legkiseb-
beké volt. A bátor versenyzõk különbözõ ügyessé-
gi játékokban mérkõzhettek egymással.

A felnõtt érdeklõdõket Saly Noémi irodalom-
történész invitálta helytörténeti sétára. A veze-
tés Erzsébet királyné szobrától indult, és a részt-
vevõk bebarangolták a környék számos titkot-
rejtõ utcáját.

A fesztivál egyik jelentõs eseménye a Tabáni
Múzeum Hauszmann Alajos élete és mûve címû
kiállításának megnyitója volt. A magyar építészet
egyik legtevékenyebb és legjellegzetesebb képvise-
lõje több szállal is kötõdött az I. kerülethez. 1891-
tõl a maga által tervezett, Döbrentei utca 10. szá-
mú házban élt, ahol a mennyezetet barátja és mû-
vésztársa, Lotz Károly díszítette. Ugyancsak õ ter-
vezte a szomszédos, 8-as számú házat is. A kiállí-
tást megnyitó Gerle János építész rövid pályaívet
vázolt a mesterrõl, és elmondta, hogy számos bu-
dapesti középület, magánház és villa – köztük a
Kégl, a Batthyány és a Coburg palota, az
Igazságügyi palota (ma Néprajzi Múzeum), a New
York palota, a fiumei kormányzói palota, az

Alkotmány utcai
Törvényszéki palota,
valamint a Szent István
kórház – készült
Hauszmann tervei sze-
rint. A századforduló
nagy mesterének fõ
mûve a Királyi palota,
amely ma is a város
meghatározó épülete.
A tárlatot a Nemzeti
Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal „Kulturális Örökség Napjainak”
keretében rendezte meg a Tabáni Múzeum.

Csepelnél nyertek a tabániak

A vasárnap délelõtt megrendezett nemzetközi
evezõs versenyen ezúttal a „mieink” sem tudták

kihasználni a „hazai pálya” elõnyét, ugyanis a ma-
gas vízállás miatt a legszebb Duna-szakasz helyett
Csepelnél, a folyó kiságában rendezték meg a ver-
senyt. Úgy tûnik, ez mégis lendületet adott a ha-
zai csapatnak, amely Járny Miklós vezetésével
megnyerte a versenyt. A Tabáni Hajós Egylet gyõ-
zelme annál is inkább örömteli, mert két évvel ez-
elõtt utolsó helyen végeztek. A kormányos nélkü-
li senior négypárevezõsök között másodikként a
Danubius Csepel ért a célba. A harmadik helyen
holtverseny alakult ki a Marlow Evezõs Klub és a
Duna Sportklub hajója között.

A versenyt követõen a Tabán Társaság ünnepi
ebéden látta vendégül a résztvevõket, majd a díj-
átadásra délután, a Tabán Múzeumban került
sor. A helyezetteknek járó érmeket és okleveleket
Vecsey András, a Budavári Önkormányzat képvi-
selõje ajánlotta fel és adta át. A gyõztes csapatnak
Tóth József szobrász, fafaragó, valamint az abasá-
ri hegyközség nyújtott át különdíjat.

A fesztivál ezzel még nem ért véget. Délután
Jaskó István: Sámánmorgó címû verseskötetét,
majd A virtuális Tabán címû helytörténeti CD-t
illetve kiadványt ismerhette meg a nagyközönség.

A Virág Benedek ház belsõ udvarán mindkét
napon zenés est zárta a programot. Szombaton
Sebestyén Márta és Sudár Annamária reformko-
ri dalokat és verseket adott elõ, vasárnap a Téka
együttes – a Bartók Táncegyüttes közremûködé-
sével – mutatta be a Magyarok muzsikája címû
mûsorát. Rojkó A.

A hagyományok szellemében

Tabáni fesztivál és regatta

Tájékoztató 
a visszatérítendõ vizitdíjról
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
szóló 217/1997. (XII. 1.) Kormány rendelet
5/H. §-a alapján az a biztosított, aki a tárgyév-
ben 20 alkalommal háziorvosi ellátásért, vagy
20 alkalommal járóbeteg-szakellátásért vizitdí-
jat fizetett, a 21. alkalomtól - háziorvosnál vagy
szakellátásért - befizetett vizitdíjak (nem emelt
összegû, esetenként 300,- Ft)összegének vissza-
térítését igényelheti. A kérelmet a kerületben
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkezõ biztosított a jegyzõnél ter-
jesztheti elõ legkésõbb a tárgyevet követõ 60
napon belül. (Célszerû tehát egyszerre több vi-
zitdíj nyugtát elszámoltatni)

A meghatározott 20 alkalom külön-külön
kerül figyelembe vételre a háziorvosi ellátások
/fogászati alapellátás is!/ és a járóbeteg-szakel-
látások /fogaszati szakellátás is!/ tekintetében.

1) A hét minden napján ügyfelfogadási idõ-
ben a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati
irodáján(Budapest I. kerület Kapisztrán tér 1.)
személyesen elõterjesztett kérelem tárgyában
azonnal döntés születik, a visszaigényelt összeg
készpénzben történõ kifizetésére a pénztári
óráknak megfelelõen van lehetõség.

2) A kérelmet írásban is be lehet nyújtani az
ügyfélszolgálati irodákon (Budapest I.
Kapisztrán tér 1., az Attila út 12. és az Iskola ut-
ca 16. szám alatt) ügyfélfogadási idõben (hét-
fõ: 8.00-18.00 kedd, szerda, csütörtök: 8.00-
16.00 péntek: 8.00-12.00) – megjelölve a visz-
szafizetés kívánt módját (postai úton, banki át-
utalással, készpénzben) - melynek tárgyában a
jegyzõ 15 napon belül dönt.

Készpénzben történõ kifizetés: A
Polgármesteri Hivatal 1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1. szám alatti pénztárában hétfõ-
tõl-péntekig ügyfélfogadási idõben.

Az ügyintézéshez kérelmezõ személyi igazol-
ványa, a lakcímnyilvántartó- és TAJ-kártya be-
mutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell: az adott naptári
évben igénybe vett ellátásokért fizetett vizitdí-
jakról kiállított, a vizitdíj visszaigénylésére fel-
jogosító nyugtát, illetve számlát, amely 20 db
háziorvosi ellátás vagy 20 darab járóbeteg-szak-
ellátás alkalmával fizetett vizitdíjra vonatko-
zik, a visszaigényelt vizitdíjak (a 20. alkalom
után igénybevett ellátások) befizetését igazoló
nyugtát vagy számlát.

Népjóléti Iroda

On-line idõpontkérés az
Okmányirodán
Tisztelt Ügyfeleink!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az ok-
mányirodai ügyintézéshez idõpontot már on-
line is foglalhatnak a www.budavar.hu honlap-
ról a Polgármesteri Köszöntõ alatt, a jobb olda-
lon lévõ „Okmányiroda” felirat és okmányké-
pekre való kattintással. 

A megnyitást követõen kiválaszthatja, mi-
lyen ügyet szeretne nálunk intézni. A naptárfe-
lület világoskék része mutatja a szabad idõpon-
tokat, amire klikkelve név, e-mail cím és tele-
fonszám megadásával lefoglalhatja az Önnek
megfelelõ idõpontot. Errõl a megadott e-mail
címére is fog értesítést kapni. Felhívjuk a fi-
gyelmét, hogy egy idõpont egy ügyfél ügyinté-
zésére elegendõ. Amennyiben véletlenül még-
sem volna jó a lefoglalt idõpont, lemondani a
489-4440-es telefonszámon lehet.

Az ügyintézéshez szükséges feltételekrõl
szintén e honlap bal oldalán az „Ügyintézési
segédlet <Okmányiroda” címszavak alatt kap-
hat részletes felvilágosítást. 
Amennyiben ezzel a szolgáltatással gond me-
rülne fel, kérem, szíveskedjen a 489-4440-es te-
lefonon bejelenteni. dr. Deák Ferenc

jegyzõ

A múzeumban Dévai Nagy Kamilla növendékei mutatkoztak be

A Marlow Evezõs Klub elégedett csapata

Az Oroszlános udvar építése a Királyi palotában 1900 körül
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Véradás az I. kerületben
Hétköznapi hõsöket várunk október 11-én a
Budavári Mûvelõdési Házban! Az OVSZ, a Budavári
Önkormányzat és a Sláger Rádió október 11-én kö-
zös véradást szervez. Légy Te is hétköznapi hõs! Ha
teheted, állj be Te is az I. kerület polgármestere, a te-
levíziós és rádiós sztárok mellé, és adj vért, hisz egy
véradással, három ember életét mentheted meg!
IIddõõppoonntt::  22000077..  ookkttóóbbeerr  1111--ee,,  1122  óórrááttóóll  1188  óórrááiigg..
HHeellyysszzíínn::  BBuuddaavváárrii  MMûûvveellõõddééssii  HHáázz  ((II..,,  BBuuddaappeesstt,,
BBeemm  rraakkppaarrtt  66..))  TTeell..::  ((11))  220011  00332244
Véradásra minden 18 és 65 év közötti egészséges
felnõtt ember jelentkezhet. Fontos, hogy véradás
elõtt étkezzen (lehetõleg ne zsíros, nehezen
emészthetõ ételt), és elegendõ folyadékot igyon a
donor. Egy évben a férfiak akár 5-ször, nõk maxi-
mum 3-szor adhatnak vért, viszont legkevesebb 56
napnak el kell telnie az elõzõ véradástól. 

Szükséges, hogy a véradó fényképes igazolvány-
nyal és a TAJ kártyájával jelentkezzen az adatok fel-
vételénél, mivel regisztrálásra kerül. 

A véradásra való alkalmasságot orvos dönti el, a le-
endõ véradó részletes kikérdezése - korábbi és jelen-
legi betegségeirõl, egészségi állapotáról -, és fizikális
vizsgálata után. Az orvosi vizsgálat vérnyomásmé-
résbõl, szív, tüdõ meghallgatásából, a nyaki nyirok-
csomók tapintásából, a látható nyálkahártyák meg-
tekintésébõl áll. A véradó a véradás elõtt minden tá-
jékoztatást megkap a vérellátó munkatársaitól. 

Fogadóórát tart a Gamesz
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Gamesz vezetõsége (1011 Budapest, Iskola u. 16.)
2007. október 1-jétõl mmiinnddeenn  hhééttffõõnn  1177  ééss  1188  óórraa
kköözzöötttt fogadóórát tart. A fogadóórán elõzetes
egyeztetés alapján lehet megjelenni. A bejelentke-
zés történhet e-mail-ben: budavargmsz@buda-
vargmsz.hu, vagy telefonon: 225-2448. Az egyez-
tetett idõpontról a bejelentkezést követõ 48 órán
belül értesítjük ügyfeleinket.

Borsos Miklós  kiállítás 
Október 18-án 17 órakor Borsos Miklós alkotásai-
ból nyílik kiállítás a Várnegyed Galériában. A kiállí-
tás  november  8-ig tekinthetõ meg. (I. ker.,
Batthyány u. 67.)

Nyílt napok az Idõsek Klubjaiban
Az I. kerületi Szociális Szolgáltató központ Idõsek
Klubjai Nyílt napokat rendeznek az alábbiakban
megjelölt idõpontokban:
III. sz. Idõsek Klubja (Bp. I. Fõ u. 31.) ookkttóóbbeerr  1100--éénn
(szerdán) du. 13. és 16 óra között
I. sz. Idõsek Klubja (Bp. Hattyú u. 16.) ookkttóóbbeerr  1177--éénn
(szerdán) du. 13 és 16 óra között. A Nyílt napokra
várnak minden kerületben lakó nyugdíjast. Az ér-
deklõdõk megtekinthetik a klubokat, megismerhe-
tik és beszélgethetnek a klubtagokkal, kérdéseiket
feltehetik a klub vezetõjének és szakembereinek.

Magyar Emlékekért a Világban
Közhasznú Egyesület
(Szentháromság tér 6.)
OOkkttóóbbeerr  99..  ((kkeedddd))  1188  óórraa: Székely-kapuk nyomá-
ban Erdélytõl Buenos Aires-ig (Budavár terem).
Vetített elõadás Baki József a Regun Press Kiadó
Kft. vezetõjének, valamint az egyesület tagságának
felvételeivel. Az elõadás elõtt bemutatják Csallóközi
Zoltán: Szoborsorsok Erdélyben címû rövidfilmjét.
OOkkttóóbbeerr  1166..  ((kkeedddd))  1188  óórraa:: Észak és Nyugat-
Horvátország magyar emlékei (Budavár terem),
Batár Zsolt Botond elõadása és könyvének bemuta-
tása. Az elõadás elõtt bemutatják Csallóközi Zoltán:
Szoborsorsok Délvidéken címû rövidfilmjét.

Paraszt dekameron
OOkkttóóbbeerr  88--áánn  eessttee  1199..0000  óórraakkoorr elsõ ízben látható
a Paraszt dekameron a székelykeresztúri Pipacsok
Néptáncegyüttes elõadásában.  Az elõadás fõként
az autentikus székelyföldi néptánc és népzene ele-
meit mutatja be, de a történeteket színjáték vala-
mint némafilm elemek és hatások teszik érthetõb-
bé. Részletes információk: www.pipacsok.extra.hu
és www.hagyomanyokhaza.hu
Az elõadás helyszíne: Hagyományok Háza 1011
Budapest, Corvin tér 8.

Röviden

(Folytatás az 1. oldalról)
A magyar történelem zaklatott idõszakai alatt is
az iskola fontos ismertetõ jegye volt a kiegyensú-
lyozottság, ellenállt a politikai hisztériáknak és a
diktatúráknak. A pedagógiai és szakmai igényes-
ség karöltve járt a nemzeti szellemmel és a morá-
lis tartással. „A Várhegy oldalából messzebb lehet
látni” – idézte Buzinkay Géza az iskola egykori
igazgatójának elhíresült mondatát az egypárt-
rendszer idõszakából.

A történész kitért arra, hogy másfél évszázad
alatt nagyszerû szakemberek, tudósok, építészek,
mûvészek, írók, sõt politikusok tanítottak és ta-
nultak az iskolában; volt idõ, amikor egyszerre há-
rom-négy akadémikus tartozott a Toldy tanári ka-
rába. A nemzeti középosztály felnevelése iránti el-
kötelezettsége, a társadalom számára nyitott isko-
la szellemének szép példája, hogy ugyanúgy diákja
lehetett Habsburg László fõherceg és a kormány-
zó fia Horthy István, mint a radikális népi mozga-
lom késõbbi pártteremtõ vezéralakja, Kovács
Imre. A Toldy Ferenc Gimnáziumhoz köthetõ az
a magánemberi és közéleti, nemzeti és politikai
tartás, amelyet életre szóló mintaként adott diák-
jainak Antall József az 1956-os forradalom után. 

A Magyar Örökség-díjat a Toldy Ferenc
Gimnázium nevében Porogi András igazgató vet-
te át, aki köszönetet mondott mindazoknak,
akik a kitüntetésre javasolták iskolájukat, illetve a
bírálóbizottság tagjainak, hogy méltányolták
több évtizedes erõfeszítéseiket. Köszönetét fejez-
te ki emellett a szülõknek, családoknak, tanulók-
nak, tanároknak, munkatársaknak, akik hozzáse-
gítették az iskolát ehhez az elismeréshez. 

Az igazgató úgy vélte: örökséggé válni, örökös-
nek lenni felelõsséget és kötelezettséget jelent. Az
örökséget nem eltékozolni, hanem gyarapítani
kell; az örökség kölcsön, amit utódainknak kell
továbbadni – eképpen a jó örökös egyszerre örök-
hagyó is. A díj tehát arról szól: méltónak találtat-
tak az örökségre azzal, hogy maguk is örökhagyó-
nak mutatkoztak. 

Jóllehet, inkább a múltról szól a díj, az egyben
ösztökélés is a jövõre nézve – mondta Porogi
András. Mint kifejtette: az ugyancsak Magyar
Örökség-díjjal kitüntetett békéstarhosi zeneisko-
la példája mutatja, hogy egy, már megszûnt isko-
la is soha ki nem törölhetõ nyomot hagy, hiszen
tanárai és tanítványai révén nemzedékrõl nemze-
dékre tovább örökíti a tudást és a szellemet. -d-

Magyar Örökség-díjas a Toldy Ferenc Gimnázium

„A Várhegy oldalából messzebb lehet látni”

Összefogott a négy budai polgári kerület elsõ
embere, hogy együtt akadályozzák meg a Budai
Gyermekkórház ellehetetlenítését. Dr. Nagy
Gábor Tamás I. kerületi, Láng Zsolt II. kerületi,
Bús Balázs III. kerületi és Pokorni Zoltán XII.
kerületi polgármester az intézmény elõtt szep-
tember 22-én megtartott sajtótájékoztatójukon
arra kérte a kérdésben döntõ kormánypárti poli-
tikusokat, hogy a gyermekek érdekében, politikai
nézeteiket félretéve, ne járuljanak hozzá a
Budai Gyermekkórház bezárásához.

Eddig négy ombudsmani határozat nyilvánítot-
ta különbözõ okokból elfogadhatatlannak a
kórház bezárását. Mint arról korábban beszá-
moltunk, dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
június 22-én fordult panasszal az Állampolgári
Jogok Országgyûlési Biztosához a budai gyerme-
kek egészségügyi ellátásával kapcsolatban. 

Nem sokkal ez elõtt hasonlóképpen tett az
intézmény vezetõje, aki arra kérte az ország-
gyûlési biztost, támogassa azt a törekvést,
hogy a kórház aktív mûködésének helyreállí-
tása érdekében az egészségügyi kormányzat a

Budai Gyermekkórház jelen helyzetét újra-
gondolja.

Péterfalvi Attila ombudsman állásfoglalásá-
ban hangsúlyozza: Az állampolgári jogok ország-
gyûlési biztosa tevékenységének kezdete óta ki-
emelt figyelemmel kíséri az egészségügy problé-
máit, az egészségügyi intézmények mûködését, a
betegek jogainak érvényesülését. Ebben a hely-
zetben nyilvánvalóvá vált, hogy az egészségügyi
reform során bevezetni tervezett kapacitás-, és fi-
nanszírozási korlátok, legalábbis rövidtávon, to-
vább ronthatják a fekvõbeteg ellátó intézetek
helyzetét, mivel a kórház-átalakításoknál alkal-
mazott elvek nem, vagy kevéssé veszik figyelem-
be az egyes specifikumokat, köztük a gyermekek
szükségleteit.

A Budai Gyermekkórházban folytatott ellátás
a súlyponti Szent János Kórház, illetve a Heim
Pál Gyermekkórház között oszlik meg.
Szakmailag nehezen védhetõ, hogy a teljes budai
régió, valamint vonzáskörzete gyermekgyógy-
ászati ellátását, milyen megfontolások alapján
koncentrálták egy a jelek szerint erre felkészület-
len és felkészítetlen ellátó-helyre. Péterfalvi

Attilla aggályosnak tartja a kialakult helyzetet,
mert álláspontja szerint nem indokolható, hogy
a valóban minõségi ellátás helyett, a struktúra-
váltás minõsíthetetlen, és szakmai szempontból
vállalhatatlan egészségügyi ellátási körülménye-
ket teremtsen. Nincs tehát alkotmányos indoka
annak, hogy a Budai Gyermekkórház és
Rendelõintézet Kht.-t aktív mûködésében meg-
szüntették. 

Mint az állásfoglalásban olvasható,
Péterfalvi Attila felkérte az egészségügyi mi-
nisztert, hogy az érintett intézmények, vala-
mint a gyermekgyógyász szakma képviselõinek
bevonásával kezdeményezzen egyeztetést,
egyúttal fontolja meg a korszerûen felújított és
kifogástalanul mûködõ, minden európai és
hazai minõségi követelményt kielégítõ Budai
Gyermekkórház további aktív ellátó szerepé-
nek helyreállítását. 

A szaktárca az alkotmányossági aggályokra vá-
laszul leszögezte: nem értenek egyet az ombuds-
man állásfoglalásával és továbbra is támogatják a
Fõvárosi Önkormányzat kórház-összevonási ter-
veit. -pp-

Szeptember 26-án került megrendezésre az I. ke-
rületi diákparlament. A rendezvénynek a
Kosztolányi Dezsõ Gimnázium adott otthont. 
A kerületben mûködõ középiskolák mellett az ál-
talános iskolák is képviseltették magukat.
Jelenlétükkel kifejezték igényüket az önkor-
mányzatiság fenntartására.

A kilenc iskolából 26 küldött vett részt az ülésen.
A közgyûlés elsõdleges célja, az Oktatási
Minisztérium által meghatározott következõ
négy téma megvitatása volt: esélyegyenlõség, di-
ákjogok napi gyakorlata, megújuló diákönkor-
mányzat, diákjogok és a diákjogi dokumentu-
mok ismerete. A diákküldöttek bemutatták a sa-

ját diákönkormányzatukat, és ismertették iskolá-
jukban elfogadott javaslataikat.

A résztvevõk az esélyegyenlõség témakörében
vitatkoztak a legtöbbet. Mindegyik küldött egyet-
értett azonban abban, hogy minden diák számá-
ra meg kell teremteni az egyenlõ feltételeket. A
másik három témában azonnal egyezségre jutot-

tak, hiszen szinte valamennyi diákönkor-
mányzat hasonló problémával küzd. Két fon-
tos javaslatot fogadott el a diákparlament.
Kezdeményezték egy kerületi internetes fó-
rum létesítését, amelyen a diákönkormány-
zatok kapcsolatban állnának egymással, bár-
melyik tagja felteheti kérdéseit, és segítséget
kérhet diáktársaitól. A másik javaslat a diák-
önkormányzatok anyagi támogatását fogal-
mazta meg. Az 1996-os oktatási törvényben
biztosított feltételekhez hasonlóan szeret-
nék, hogy ismét államilag kerüljön a költség-
vetésekbe a diákönkormányzatok mûködé-
sét segítõ támogatás. A javaslatok megszavazá-
sa mellett a parlament kiválasztott két kül-
döttet, akik 2007. október 28-a és 30-a között
a Zánkán megrendezésre kerülõ országos di-
ákparlamenten képviselik kerületünk diákja-
it. A két küldött:Orosz Annamária a
Kosztolányi Gimnázium és Gönczi Gergely a
Toldy Gimnázium tanulói.

Magyar Gábor
DÖK segítõ tanár

Diákparlament az I. kerületben

Támogatást várnak a diákönkormányzatok

Magyar Zenei Apetitó 
a Magyar Állami Népi Együttes zenekarának

koncertje a Magyar Borok Házában 
(Szentháromság tér 6.)

2007. október 7., 14., 21., 28.,
vvaassáárrnnaappoonnkkéénntt  eessttee  77  óórraakkoorr. 

Koncertünk e kupon felmutatásával 
1500 Ft-ba kerül, nyugdíjasoknak 1000 Ft!

A koncert után a résztvevõknek az Apetito
étterem 3000 Ft-os kedvezményes 

vacsorát kínál!
Információ: Hagyományok Háza, 225-6078,

jegy@hagyomanyokhaza.hu

Ombudsmani bírálat a Budai Gyermekkórház összevonásáról

Budai polgármesterek a gyermekkórház védelmében

Az iskola diákjai és tanárai nevében Porogi András igazgató vette át aMagyar Örökség-díjat

A diákok kezdeményezték egy kerületi internetes fórum létesítését

Felidézzük Önnek a 19. 
századi kávéházak hangulatát!
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A „hónap mûtárgyát”, egy több mint másfélszáz
éves kelengyelistát – amely eredeti kézzel írt fel-
irata szerint – „Feljegyzése azon portékáknak,
mellyek Torma Aloyzianak, mint Makray
Lászlónénak az Apai-házból adattak” egy üvege-
zett tárlóban lehetett megtekinteni. A lajstrom
88 tárgyat, köztük hálószobabútorokat, ágyne-
mûket és konyharuhákat sorol fel. A házigazda
nem véletlenül választotta éppen ezt az archív
dokumentumot, hiszen a listán számos ötvös-
munka, illetve „ezüstnemû” (kés, kalán, leves-
mérõ, sótartó, nádméztartó, kávés ibrik, gyertya-
tartó, lavór és kanna) is szerepel. 

A vendégeket Mózes Anita szinte azonnal
elvarázsolta az étkezésrõl szóló bölcs mondá-
sok felolvasásával Az összeállításból kiderült,
hogy Mark Twan-tõl Jonathan Swiften át
Alexander Brody-ig számos szerzõ szerette a
hasán keresztül szemlélni a világot; sõt még a
Próféták könyvében is szerepel a kulináriáról
szóló igazság. 

Karácsony Zsolt alkalmi kiállítása újabb kü-
lönlegességekkel lepte meg a közönséget. A solt-
vadkerti ezüstmûves úgy mutatta be gyûjtemé-
nyének tárgyait, mint az a gourmand, aki a dísz-
vacsora egyes fogásairól mesél. Elõkerült példá-
ul egy barokk cukordoboz, ami kulcsra zárható,
majd egy olyan hatdarabos kanálkészlet az 1800-
as évek végérõl, amelynek darabjait az ötvösmes-
ter egyesével gyûjtötte össze. Egy
másik, 1830 körül készült készlet
azért nevezetes, mert az idõk so-
rán eltûnt villákat, a tulajdonos
család – az eredetei címerdíszíté-
sekkel – száz évvel késõbb újra el-
készíttette. A látványos darabok
közé tartozott egy 1941-ben vásá-
rolt, diófa kazettában õrzött, 12
személyes, 137 darabos evõeszköz-
garnitúra, amelynek elõkerült a
számlája is. A végösszeg 1617 pen-
gõrõl tanúskodott. A közönség

láthatott egy 10 kg-os ezüst tömböt is, amelyet
1944-ben, a nagybányai Királyi Ezüstválasz-
tóban öntöttek. A számos érdekesség között fel-
tûnõ jelenség volt az az 1950-es években gyár-
tott, „retro” ezüst gyertyatartópáros, amelynek
vésett díszítése a kor szimbóluma: az ötágú csil-
lag. E kiállított tárgy mellett stílusosan egy ezüst-
mûves szakember sztahanovista igazolványa és
kitüntetése hevert. 

Karácsony Zsolt közel negyedszázada gyûjti és
restaurálja a különleges darabokat. Szakmai ki-
hívásnak tekinti, hogy a teljesen megkopott, el-
tört vagy eldobott leletekbõl ismét eredeti fé-
nyükben ragyogó „kincseket” varázsoljon. Ami a

szakmai kihívásokat illeti, azok Vincze Béla egri
borásztól sem állnak távol. Évtizedes szõlészeti-
borászati munkája nyomán, 2005-ben õt válasz-
tották az év borászának. Szigethy Gábor törté-
nelmi személyiségek és politikusok – Szent
István, Dobó István, XIV. Lajos, Kossuth Lajos,
Deák Ferenc, Rákosi Mátyás, Kádár János stb. –
nevében írt levélparódiákkal köszöntötte a
nemzetközi hírû szakembert. Vincze Béla rövi-
den bemutatkozott a budavári érdeklõdõknek,
és „bevallotta”, hogy nem tartozik a nagy egri di-
nasztiákhoz; õ elsõ generációs borász. A
Kertészeti Egyetem elvégzése után, 1994-ben
Bordeaux-ban debütált boraival, ahol egy arany
és egy ezüst éremmel díjazták. Korábban magyar
magánborász még nem ért el hasonló ered-
ményt. Õ maga úgy véli, hogy a pályatársak szak-
mai irigysége a folyamatos sikerek nyomán mára
tekintélytiszteletté változott, és eredményeit lát-
va egyfajta versenyzési láz indult el Egerben.
Vincze Béla  az est végén a 2003-as évjáratú bika-
vérébõl, kóstolóval vendégelte meg a Márai
Szalon közönségét. -a-

Évadnyitó a Márai Szalonban

Sediánszky János alpolgármesterként is otthono-
san mozog a Korona cukrászda apró színpadán,
ahol sok éven át õ volt a házigazda. Nemrég
Bökönyi Laura színmûvésznõ vendégeként lépett
a közönség elé, és öt évtizedes rádiós pályafutásá-
nak legérdekesebb epizódjait idézte fel. E jubile-
um kapcsán nem a Rádió Pagodának nevezett
büféjében, hanem a budai Városháza egyik pati-
nás irodájában beszélgettünk.

sHogy érezte magát a Korona színpadán?  
- Kedves és megható ötlet volt Bökönyi Laurától,
hogy az új Korona Pódium elsõ estjére meghí-
vott. Ez a gesztus annak a hosszú idõszaknak is
szólt, amelyet az elõzõ évtizedekben még a Mikes
Lilla által vezetett Korona Pódiumon eltölthet-
tünk. Nagyszerû irodalmi és mûvészeti estek zaj-
lottak akkoriban; Ruttkai Éva, Darvas Iván,
Pilinszky János épp úgy a vendégünk volt, mint
Mándy Iván, vagy Kolozsvári Grandpierre Emil.
Néhány alkalommal francia estet is rendeztünk,
hiszen a 60-as években már hál’ istennek elég sû-
rûn jöttek hozzánk a kor legdivatosabb sztárjai,
Juliette Greco, Yves Montand vagy Gilbert
Becaud. E hagyományt igyekszik most felújítani
Bökönyi Laura, és magam is tisztában vagyok ve-
le, a programokhoz elsõsorban szervezõkészség és
leleményesség szükséges, hiszen témákban és te-
hetségekben nincs hiány. 
sEmlékszik még arra a fiatalemberre, aki ötven év-
vel ezelõtt belépett a Rádió kapuján? 

- Az 1957-es õsz sokak életében határkõ volt.
Magam a felsõfokú tanulmányok elvégzése után
gyönyörû környezetben, az Országgyûlési
Könyvtárban dolgoztam. Egy kedves barátomtól
jött a hívás, hogy a Magyar Rádió Nemzetközi
Osztályán – ahonnan ’56 õszét követõen minden
nyelvet tudó munkatárs eltávozott – kollégákat
keresnek. Némi szorongással jelentem meg, hi-
szen a Rádió golyóverte falai egészen másfajta
emlékeket ébresztettek bennem. Az ajánlat azon-
ban elfogadható volt, hiszen a már létezõ nemzet-
közi rádiós kapcsolatokat kellett bõvíteni.
Hosszú ideig kizárólag zenei mûsorok cseréjérõl

lehetett szó. Örömmel és büszkén ajánlottuk a
külföldi hallgatóknak Erkel, Liszt, Bartók,
Kodály és a kortársak zenéjét. Ez volt a feladatom,
amelyhez hozzá tartozott, hogy spárgával kellet át-
kötöznöm azon magnótekercsek dobozait, ame-
lyekben a nagyszerû hangversenyek felvételeit
külföldre küldhettük, és ugyanígy bontogattam a
francia, az osztrák és az egyéb rádióktól érkezõ ze-
nei felvételeket.
sHogyan került késõbb mikrofonközelbe?

- Egy idõ után – egy-egy koncert alkalmával – en-
gedélyezték, hogy interjút készíthessek a hozzánk
érkezõ külföldi zenetudósokkal, karmesterekkel.
Amikor a már említett nagy sztárok Párizsból
Budapestre érkeztek, a Rádió vezetése „felkutat-
ta” azt a fiatalembert, aki állítólag tud franciául.
Megtaláltak, és utasításba adták, hogy beszélges-
sek a mûvészekkel. Ezek a szorongós, elsõ inter-
júk indítottak el a rádiós mûsorkészítõ pályán.
Késõbb úgy ítélték meg, eljött az ideje annak,
hogy csak ezzel foglalkozzam. 
Mikrofonnal jártam a világot, hiszen egy-egy kül-
földi utazás, városlátogatás lehetõséget adott ar-
ra, hogy a nagy mûvészekkel épp úgy beszélges-
sünk, mint a piaci árussal. Nemcsak a képtárak
folyosóin néztünk körül, hanem az ismeretle-
nebb utcákon, tereken is. Rendkívül sok szépet
fedezhettünk fel, és tolmácsolhattunk a hallga-
tóknak. Sokszor látogattunk Prágába, Bécsbe, és
ott volt Párizs – a hozzám oly közel esõ francia
nyelv és kultúra – ahol a dallamok és sanzonok
szülõföldje újra és újra különleges élményt jelen-
tett. Voltam Örményországban, és szinte a vélet-
lenül vetõdtem Izland földjére, a jég és a tûz orszá-
gába. Ottani kísérõm – egy franciául kitûnõen
tudó nagyszerû asszonyka – lett késõbb az Izlandi
Köztársaság elnöke. 
s Annak ellenére, hogy fél évszázad alatt nagyon sok
minden változott, Önt évtizedek óta vasárnap regge-
lente hallhatták a rádióban.

- Az elsõ nagyobb terjedelmû, havonta jelentkezõ
adás, a Jó reggelt vasárnap! volt, amelynek külön-
bözõ címû folytatásai születtek az évtizedek so-
rán. Számomra mindenek elõtt kulturális és mû-

vészeti mûsorok készítésére adódott lehetõség.
Ezekkel indult és folyatódott az egész rádiós éle-
tem, ami rendkívül sok különleges találkozáshoz
vezetett itthon, majd késõbb külföldön is.
Mûsoraim a nagyközönségnek készültek, ezért
már a ’60-as évek végétõl remek sugárzási idõnek
kínálkozott a hétvége. A hallgatók – velem együtt
– különösen szívesen emlékezhetnek a honfogla-
lás évfordulójával kezdõdött mûsorfolyamra,
amely a millecentenárium eseménysoraival foly-
tatódott, majd beletorkollott a Múzsák kertjében
címû sorozatba. Az elsõ adást tíz esztendeje, ép-
pen így õszidõ táján sugároztuk, tehát elmondha-
tom, hogy tisztességes kort ért meg. Jelenleg egy-
órás kulturális mûsort szerkesztek és vezetek a
Katolikus Rádióban, a korábbiakhoz hasonló té-
makörben, havonta egy alkalommal, de ugyan-
csak vasárnap reggel. 
s A Rádió archívuma megõrizte az ön mûsorait, in-
terjúit?

- Annak idején a magyar és külföldi mûvészekkel,
költõkkel, írókkal készült beszélgetéseinket rögzí-
tettük, és elhelyeztük a Magyar Rádió archívumá-
ban. Remélem, hogy ezek ott továbbra is megta-

lálhatók. Késõbb igyekeztem e különleges alkal-
makat a magam számára is megörökíteni; otthon
számos fiók tele van a régi kazettákkal. Nem tu-
dom, hogy vajon lesz-e alkalmam egyszer-egyszer
használni, visszahallgathatni az anyagokat.
sMilyen szakmai díjakkal ismerték el újságírói, rá-
diós illetve a nemzetközi kulturális kapcsolatokban
végzett munkáját?

- Néhány évvel ezelõtt, a francia kulturális mi-
niszter nevében, Franciaország budapesti nagy-
követe adta át a francia kulturális és turisztikai
arany érmet, majd 2003-ban Mádl Ferenc el-
nök úrtól vehettem át a Köztársasági Érdem-
rend tiszti keresztjét. Két esztendeje Pethõ
Sándor-díjjal tüntetett ki a Hemingway
Alapítvány. Bevallom, rádiós pályám során na-
gyon boldog és kiváltságos voltam, hogy a kul-
túrát öt évtizeden keresztül közvetíthettem a
magyar közönségnek. Nagy öröm és kitüntetés
számomra, ha kedves hallgatóim, meg-megszó-
lítanak az utcán, a boltban vagy akár a vásár-
csarnokban, és érdeklõdnek, mûsoraim témái,
folytatása iránt. Úgy érzem, mind közül ez a leg-
nagyobb kitüntetés! Rojkó A.

Ötven éve a mikrofon mögött

Elhunyt Pálmai Imre címzetes prépost, érde-
mes esperes, a Tabáni Alexandriai Szent
Katalin templom plébánosa. Több évtizedes
szolgálata alatt Imre atya és a tabáni templom
neve szinte egy fogalommá vált.
Közösségépítõ áldozatos tevékenységéért a
Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete
2005-ben a Budavárért Emlékérem kitünte-
tést adományozta Pálmai Imrének.  

Búcsúlevél Pálmai Imre atyához
Drága Imre Atya!
Megdöbbenéssel állunk halálhíred hallatán, hi-
szen hetvenhét éves korod ellenére olyan fiatalos
voltál, hogy nem is gondoltunk bele, hogy egyszer
örökre elhagysz bennünket. Ezen a pénteken vi-
dáman kelt fel a nap, beragyogta a tabáni háza-
kat, s tudta, az általa átmelegített õszi világot ma
nem hûti le az esõ ereje. Nem gondolta volna,
hogy pár óra leforgását követõen a hívek seregé-
nek könnyei fogják áztatni a tabáni földet.

Ezen a péntek reggelen elmondtad a min-
dennapi éltetõ szentmisédet, majd a reggeli zso-
lozsma végeztével útra keltél, hogy a Krisztina-
városban intézd ügyes-bajos ügyeidet. De – ami-
kor átkeltél az úttesten – csak az Attila út 6. szá-
mú ház elõtti sávig juthattál, mert egy arra hala-
dó gépjármû keresztezte és fejeztette be veled
életutad. Ezt talán már észre sem vetted, olyan
gyorsan történt. Nem szenvedtél. Bár a kiérke-
zõ mentõk még életed kialvóban lévõ lángocs-
káját észlelték, s küzdöttek érted, a Szent János
Kórház orvosai már tudták: ma lelked mennyei
vendégségbe tér. 

Megadatott, hogy elsõnek érkezhettem a kór-
házba azok közül, akik nagyon szerettek téged.
Egy ifjú tanítvány a Mester szenvedéseiben.
Alig volt hátra pár perced. Imádkoztam a rózsa-
füzért, de nem tudtam figyelni, keveredtek ben-
nem a gondolatok és a szavak az ajkamon.
Hittancsoportomtól egyszer kaptam egy hatal-
mas gyertyát: nem gondoltam volna, hogy érted
gyújtom majd meg kanócát. Már egy hete vagy
halott, s a gyertya még mindig ég. Ha nem imád-
kozunk érted, lángja helyettünk is lelkedért fo-
hászkodik.

Negyvenkét évig a Tabánban, ötvenkét évig a
papságban. Csodáltuk mindig imádságos lel-
kületedet, vidámságodat, a liturgia iránti nagy
szeretetedet és odaadásodat. Szentmise elõtt és
utána is még hosszú ideig imádkoztál, hálát ad-
tál. Most már a mennyei oltár elõtt szolgálsz, aj-
kadon a zsoltáros szavaival: „Belépek Isten oltá-
rához, az Úr színe elé, aki a fiatalság örömével
tölt el engem.” 

Imáikkal és könnyeikkel emlékeznek rád a
tabániak. dr. Völgyesi Levente

Szépszámú közönség elõtt tartotta idei elsõ estjét szeptember 25-én a Márai Szalon. Szigethy Gábor
irodalomtörténész, a programsorozat szerkesztõje és vezetõje ez alkalommal „kulturális delikáteszt”
szervírozott az Úri utcai házasságkötõ teremben. A vendégek sorában Karácsony Zsolt ötvöst és
Vincze Béla egri borászt köszöntötték. Az irodalmi részleteket Mózes Anita, a Színház- és
Filmmûvészeti Egyetem hallgatója olvasta fel.  

A Korona cukrászdában Bökönyi Laura vendégeként idézte fel pályafutásának legérdekesebb epizódjait Sediánszky János

Karácsony Zsolt ötvös, Vincze Béla borász, Mózes Anita színinövendék és az est házigazdája Szigethy Gábor a Márai Szalonban

Ezüst evõeszközkészlet a gazdag gyûjteménybõl
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Ciszterci Szent Imre templom 
(XI. Villányi u. 25.)

OOkkttóóbbeerr  1144--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1111..3300  óórraakkoorr::
J. Haydn: Missa brevis in F
Elõadja: Csereklyei Andrea, Takács Zsuzsanna, a
bécsi Haydnchor St. Ägyd és barokk hangszeres
együttes, vezényel Christa Dworak

OOkkttóóbbeerr  2211--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  2200..0000  óórraakkoorr::
J. Haydn / W. A. Mozart: Requiem, a Forradalom és
Szabadságharc áldozatainak emlékezetére. 
Fellép a Budapesti Monteverdi Kórus és a Budapesti
Vonósok Kamarazenekar.
Mûvészeti vezetõ: Botvay Károly. 
Koncertmester: Bánfalvi Béla. 
Közremûködik: Csereklyei Andrea szoprán, Takács
Zsuzsanna alt, Kálmán László tenor, Cser Krisztián
basszus (Fischer Annie ösztöndíjas)
Vezényel: Kollár Éva. 
Szerkesztõ: Csányi Tamás karnagy
A hangverseny elõtt, 19 órakor szentmise.

Hangversenyek
SSzzíínnhháázztteerreemm
(I.,Színház u. 1-3.)

Október 9. kedd 19.00 óra: Purim, avagy a sorsvetés
- Gyõri Balett
Október 12. péntek 19.00 óra: Tûzmadár / A csodála-
tos mandarin - Magyar Balettszínház, Gödöllõ
Október 13. szombat 15.00 és 19.00 óra: Nagyidai ci-
gányok, ExperiDance - Román Sándor társulata
Október 14. vasárnap 15.00 és 19.00 óra: Ezeregyév,
ExperiDance – Román Sándor társulata.
Október 16. kedd 10.30 óra: Csipkerózsika -
Budapest Táncegyüttes
Október 16. kedd 19.00 óra: Kalotaszeg - Budapest
Táncegyüttes(az elõadást követõen táncház)
Október 17. szerda 19.00 óra: Tánc, tánc, tánc - A
Magyar Táncmûvészeti Fõiskola mûsora
Október 18. csütörtök 10.30 és 15.00 óra: A kisgöm-
böc - Dunaújvárosi Bartók Táncszínház
Október 19. péntek 19.00 óra: Homo ludens -
Szegedi Kortárs Balett
Október 20. szombat 19.00 óra: Aladdin - Botafogo

Táncegyüttes
Október 26. péntek 19.00 óra Bemutató The Time -
Budapest Táncszínház
Október 27. szombat 19.00 óra
Ghymes Tánckoncert / Paraszt Dekameron - Duna
Mûvészegyüttes
Október 28. vasárnap 10.30 óra: A kisgömböc -
Dunaújvárosi Bartók Táncszínház
Október 28. vasárnap 19.00 óra: Nagyidai cigányok,
ExperiDance – Román Sándor társulata.
Október 29. hétfõ 19.00 óra: Nagyidai cigányok,
ExperiDance – Román Sándor társulata.

RReeffeekkttóórriiuumm
Október 11. csütörtök 19.30 óra Bemutató: A 3 kor -
Dream Team Színház 
Október 16. kedd 10.30 óra: Karnevál - Az állatok far-
sangja, Magyar Mozdulatmûvészeti Társulat.
Október 18. csütörtök 19.30 óra Bemutató, Ánanda
Lílá - Sivasakti Kalánanda Táncszínház.
Október 25. csütörtök 19.00 óra: Egy kiállítás képei -
M. Kecskés András (beavató színház)

Nemzeti Táncszínház

A házzal, mely a Táncsics és Kossuth börtöne-
ként vált közismertté, egyszer már foglalkoztunk.
Akkor az épület még amerikai tulajdonban volt,
s remény sem volt rá, hogy visszakerül magyar tu-
lajdonba, és látogathatóvá válik. Most úgy néz ki,
hogy ez az örömteli esemény hamarosan be fog
következni.

Az ingatlan nagy alapterületû és több részbõl áll.
Ami az utcáról látható belõle, 1810 körül épült
kaszárnyának. Kétemeletes egyszerû barokk sa-
rokház. József kaszárnyának hívták, de
Stockhaus, azaz fenyítõház néven is szerepelt.
Ennek az utcai falán található Táncsics és
Kossuth raboskodásának emléktáblája. 

Táncsics 1847 márciusától egy évig rabosko-
dott itt, és 1848. március 15-én Petõfi és a márci-
usi ifjak szabadították ki, s vitték diadalmenet-

ben Pestre. Késõbb újra visszakerült, de akkor
sokkal hosszabb volt a fogság, 1860-tól 1866-ig
tartott, a vád felségsértés volt. Kossuth 1837-tõl
1840-ig raboskodott itt. Mások is lakói voltak a
börtönnek, Wesselényi Miklós, Batthyány Lajos,
Czuczor Gergely, sõt Jókai Mór is. 

A ház udvarán régebbi épület található, torony-
szerû, kétméteres falakkal, kicsi, rácsos ablakok-
kal. Már 1720-ban említik a források. Eleinte
puskaporos torony, késõbb börtön volt.
A hely története viszont még sokkal régebbre
nyúlik vissza, itt állt már az 1300-as években a
Kammerhof vagy Magna Curia Regis. 1354-ben
Nagy Lajos király tulajdona volt és pénzverõ mû-
helyként is üzemelt. A király 1381-ben a buda-
szentlõrinci pálosoknak adományozta. Késõbbi
tulajdonosként szerepel még Czillei Ulrik és
Guthi Országh Mihály nádor is.

Az objektum harmadik része az Erdélyi-bástya,
melyet Szapolyai János megrendelésére épített
Domenico da Bologna olasz hadimérnök. Ez az
építmény volt feltehetõen az olasz bástya egyik el-
sõ megjelenése Magyarországon. Marsigli szerint
a török idõkben az Erdélyi-bástyán volt a janicsá-
rok jégverme. Az 1686-os ostromkor az épület kö-
zépkori részei elpusztultak.

A börtön-korszak után katonai térparancsnok-
ság székelt az épületben, a két világháború között
pedig a Pénzügyminisztérium birtokolta, egyes
hivatalai mûködtek itt.

A második világháború után háborús jóváté-
telként az amerikai nagykövetség kapta meg az
épületet. Tengerészgyalogosok szálláshelye és
sportlétesítmény lett, néha ünnepségeket tartot-
tak benne, de alig-alig volt kihasználva. Bejutni
természetesen nem lehetett.

2001-ben tárgyalások kezdõdtek az objektum
visszaadásáról, illetve más épülettel való elcserélé-
sérõl. A tárgyalások többször elakadtak, majd új-
ra folytatódtak, a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal volt az egyik olyan  intézmény, amely kö-
vetkezetesen kitartott a tárgyalások ügyében. Úgy
tûnik, a munkát siker koronázta, és most cserébe
a Szabadság téri épületért visszakapjuk ezt az épü-
letegyüttest, mely középkori és újkori történel-
münk egyik különösen értékes helyszíne.

A nagykiterjedésû ingatlan további szerepérõl
és hasznosításáról több terve van a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatalnak. A középkori pénz-
verõ feltárása és bemutatása érdekes feladat és
mindenképp megvalósítandó. A reformkori és a
március tizenötödikéhez kötõdõ épületrészek
nemzeti emlékhellyé alakítása is fontos, itt lehet-
ne tartani az ünnepségeket, megemlékezéseket.
A diákoknak oktató, múzeumpedagógiai részt le-
hetne kialakítani. A tervek szerint a hely történe-
tével, a fellelhetõ emlékekkel foglalkozó állandó
kiállítás központi szerepet kapna. Kisebb szobor-
park, díszkút, könyv- és emléktárgy-árusító bol-
tok, kávézó és étterem is elférne az épületben.
Hogy ezekbõl a szép tervekbõl mikor lesz valóság,
nem tudni. Pénz, sok pénz kell hozzá. Ha mindez
nem is azonnal valósul meg, abban azért bízunk,
hogy a kapu megnyílik az érdeklõdõk elõtt, beju-
tunk az épületbe és jelenlegi állapotában megnéz-
hetjük. dr. Reisinger Frigyesné

Régiekre emlékezve

Táncsics Mihály utca 9.
Budapesti Õszi Fesztivál

Huszonhárom helyszínen több mint hetven,
különbözõ mûfajú kortárs mûvészeti produk-
cióval várja a közönséget október 12. és 21.
között a tizenhatodik Budapesti Õszi
Fesztivál. Az idei programsorozatban kiemelt
szerepet kapnak a filmmûvészeti alkotások.

A Budapesti Õszi Fesztivál keretében október
13. és 17-e között Orosz Filmnapok lesznek a
Toldi moziban és a Cirko-gejzír Filmszín-
házban, október 15-17-ig pedig a harmadik
EDIT Nemzetközi Táncfilm Fesztivál kerül
megrendezésre a Mûvész moziban. A fesztivál
ideje alatt két filmkoncertet is láthatnak-hall-
hatnak az érdeklõdõk. René Clair Párizs alszik
címû némafilmjére Yan Maresz francia zene-
szerzõ által írt kompozícióval október 12-én, a
Millenáris Teátrumban találkozhat a közönség,
míg 15-én a Zeneakadémián a filmtörténet elsõ
horrorfilmje, a Friedrich Wilhelm Murnau
rendezte Nosferatu lesz mûsoron, amelyet az
osztrák Wolfgang Mitterer orgonára és élõ
elektronikára komponált zenéje fog kísérni.

A Millenáris Teátrumban október 13-án
idézik meg a huszadik század legendás zenei fe-
negyerekét, Frank Zappát. A 100% Zappa el-
nevezésû eseményen fellép egykori zenekará-
nak két tagja, Ed Mann és Michael Kemeally.
Az 1993-ban elhunyt zenész emlékére koncer-
tet ad a Modern Art Orchestra, a magyar
Frank Zappa Emlékzenekar és a Fischer Ádám
vezette MR Szimfonikusok is. 

A fesztivál során négy új magyar dráma õsbe-
mutatóját láthatja a publikum. Október 13-án
az Örkény Színházban Kárpáti Péter:
Búvárszínház címû drámáját, október 18-án
pedig a Katona József Színházban Zsámbéki
Gábor rendezésében állítják színre Az embe-
rek veszedelmes közelségben címû darabot.
Térey János új színmûvét az Asztalizenét a
Radnóti Színház mutatja be október 19-én. A
Bárka Színházban szintén október 19-én tarta-
nak premiert, az Édes szívem, ribanc vagy címû
elõadást Ágens legújabb verseskötetébõl állítja
színpadra Gergye Krisztián. A kortárs színházi
bemutatók között szerepel egy gyerekelõadás
is: Bálint Ágnes az Egy egér naplója címû mesé-
jét Lénárt András rendezésében mutatják be a
Budapest Bábszínházban október 18-án. A
fesztivál vendégtársulata ezúttal a Berliner
Ensemble lesz, amely Ibsen Peer Gyntjét viszi
színre német nyelven, magyar feliratozással a
Madách Színházban október 17-én.  
A Budapesti Õszi Fesztivál sajtóbemutatóján
Kovalik Balázs mûvészeti vezetõ elmondta: a
rendezvény összesen 162 millió forintból gaz-
dálkodhat idén, ennek nagyjából negyed része a
jegybevétel, ugyanennyit áll Budapest, és támo-
gatja a produkciókat a Nemzeti Kulturális Alap
is. Hozzátette: a jegyek fele elõvételben már el-
kelt, ami igazolja optimizmusukat, miszerint a
kortárs mûvészet közönsége gyarapszik. -d-
A Budapesti Õszi Fesztivál részletes programja a
www.bof.hu oldalon olvasható.

Ha nem kapja a Várnegyed 
újságot, hívja a terjesztõt!

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

Budavári Mûvelõdési Ház 
(I. Bem rkp. 6. Tel.: 201-0324, www.bem6.hu)  

ÚÚjj  pprrooggrraammookk!!
TTáárrssaassttáánncc
Szeptember 30-án indult a Salsa és a kezdõ társas-
táncoktatás a Budavári Mûvelõdési házban. Mindkét
tanfolyam heti egyszer 60 perc, összesen 8 héten
át. Salsa: vasárnap 15.00 óra. Kezdõ társastánc: va-
sárnap 16.00 óra. A tanfolyamok ára: 6000/fõ, a két
tanfolyam ára együtt 10 000Ft/fõ. Bõvebb infor-
máció: www.atanctanar.hu

DDrráámmaa--  ééss  sszzíínnjjááttsszzóókköörr
Önismereti, képességfejlesztõ drámajáték, kommu-
nikációs gyakorlatok és színjátszás heti rendszeres-
séggel. A foglalkozások idõpontja: minden szombaton
15-18 óráig. 
Az elsõ foglalkozás idõpontja: 2007. október 6., 15
óra. Részvételi díj: 10.000.- Ft / hó. Tanárok:
Keresztes Mária és Vereb Tamás. Bõvebb információ:
06/20-366-2932; 06/30-4422-350.

Hagyományok Háza 
(I., Corvin tér 8. Telefon: 225-6049, 225-1012, Fax:
225-6077, 201-5017; www.hagyomanyokhaza.hu)
AA  MMaaggyyaarr  ÁÁllllaammii  NNééppii  EEggyyüütttteess  eellõõaaddáássaaii
Kincses Felvidék: Október 25., 30., November 1., 8.,
20 órakor.
Magyar Állami Népi Együttes - Az örök Kalotaszeg -

Hagyományok Háza: Október 11., 16., 18., 21., 23.,
November 17., 20 órakor.
Naplegenda - Hagyományok Háza: November 10.,
24., 20 órakor.
Táncelõadások – Verbunkos - Hagyományok Háza:
Október 2., 4., 5., 9., 20 órakor.
Magyar Concerto - Hagyományok Háza: Október 6.,
20 órakor.
ÖÖrröömm––TTáánncc  nnaapp
Egész napos program magyar néptánc és modern
táncmûvészeti alapokon a Mozgás-tér alkotó közösség
tagjaival. Minden tánckedvelõt, mozogni vágyót szere-
tettel várunk! Október 6., November 10., 10 órakor.
AApprróókk  ttáánnccaa  
Szeretettel várjuk azokat a játszani, táncolni, énekelni,
illetve kézmûveskedni vágyó gyerekeket és szüleiket,
akik szeretnének megismerkedni az évkörhöz tartozó
ünnepeink és jeles napjaink szokásaival! Október  12.,
19., 26., November 9., 16., 23., 30., 17 órakor.
KKiiáállllííttáássookk
A népzenekutató Kodály Zoltán
A Kodály-évhez kapcsolódóan  szeptemberben nyílt
meg a zeneszerzõ folklórhoz kapcsolódó munkásságát
bemutató tárlat a Hagyományok Háza elsõ emeletén. 
NNééppii  IIppaarrmmûûvvéésszzeettii    bbeemmuuttaattóótteerreemm
A népi játék és kismesterség oktatója tanfolyam hall-
gatóinak vizsgamunkái október 12-ig tekinthetõk
meg. Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig 9.00 – 16.00,
pénteken 9.00 – 13.00 óráig. Kapcsolat: verboczi.do-
ri@hagyomanyokhaza.hu I. ker., Szilágyi Dezsõ tér 6.

Programajánló

A tervek között az épület nemzeti emlékhellyé alakítása is szerepel
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Továbbra is kedvezõen alakul a kerület bûnügyi hely-
zetképe – tájékoztatta lapunkat dr. Kesztyûs Rudolf
ezredes. Mint a kapitányságvezetõ elmondta, a bûn-
cselekmények száma folyamatosan csökken, életelle-
nes vagy más súlyosabb bûncselekmény nem történt.
Fokozott figyelmet fordít a rendõrség a közterületek
rendjének megõrzésére, így az utóbbi hetekben az
önkormányzat a Máltai Szeretetszolgálat és a
Fõvárosi Közterület-felügyelet munkatársaival közö-
sen megtartott akciók keretében több parkban, ját-
szótéren, lépcsõk alatt felvert hajléktalan tábort sike-
rült felszámolni.  

Változatlanul számítani lehet sebességmérésre a
kerület útjain, a Krisztina körút és a budai alsó rak-
part mellett szinte bárhol villanhat a traffipax. Érde-
mes betartani a közlekedési szabályokat, mert a jö-
võben jelentõsen emelkednek a büntetési tételek. A
kiemelt szabálysértések, mint az ittas vezetés, piros
lámpán történõ áthajtás, illetve a megengedett se-
besség jelentõs túllépése esetén a jogosítvány is ve-
szélybe kerülhet. 

EEllõõzzzzüükk  mmeegg  aa  ttrrüükkkkööss  llooppáássookkaatt
Az idõs, egyedülálló polgárok védelme érdekében a

kapitányság kéri a lakosságot, hogy idegent ne enged-
jenek be otthonukba. 

Különös óvatossággal járjanak el, amikor isme-
retlenek bármely indokkal magukat a közmûválla-
latok, a Gázmûvek, az Elektromos mûvek, vagy a

Csatornázási mûvek dolgozóinak kiadva akarnak
bejutni a lakásba. Mivel a közmûvállalatok szinte min-
den alkalommal elõre értesítik az ügyfeleket az eset-
leges ellenõrzésekrõl, ezért legyenek bizalmatlanok
azokkal szemben, akik értesítés nélkül érkeznek. 

A bejutni szándékozóktól kérjék el fényképes iga-
zolványukat, ha szükségesnek érzik, a saját bizton-
ságuk érdekében inkább hívják segítségül szom-
szédjukat. 

Elõfordul, hogy a bûnözõk az önkormányzat nevé-
ben csengetnek be áldozatukhoz arra hivatkozva, hogy
segélyt hoznak. Jó tudni, hogy a hivatal szinte mindig
elõre értesíti a segélyezettet, ezért  a magát az önkor-
mányzat dolgozójának kiadó személytõl is kérjük el
igazolványát. Az elkövetõk rendszerint ketten vannak,
ha bejutnak a kiszemelt lakásba, egyikük szóval tartja
az otthon lévõket, míg társa összeszedi a készpénzt és
a könnyen mozdítható értékeket.    

SSúúllyyooss  bbüünntteettééssrree  sszzáámmíítthhaatt  aakkii  BBKKVV  eelllleennõõrrrree  ttáámmaadd
Jó tudni, hogy a BKV ellenõrei bár igazoltatási jogkörrel
nem rendelkeznek, közfeladatot ellátó személynek
minõsülnek. Bármely ellenük irányuló támadás, az el-
szenvedett sérülés mértékétõl függetlenül bûncselek-
mény, ami akár három évig terjedõ szabadságvesztés-
sel is büntethetõ. 

Minden bizonnyal nem tudta ezt az a külföldi állam-
polgár, aki nekirontott a jegyét kérõ ellenõrnek. Tettéért
a bíróság elõtt, gyorsított eljárás keretében felel. 

Kék hírek
Van-e ideális korkülönb-
ség a párkapcsolatokban?

Agyon gyötör, folyton szekál, mert
idõsebb vagyok nála! Állandóan
veszekszünk, pedig korban hoz-
zám illõ, szinte egyidõsek vagyunk!
Gyötör a féltékenységével, mert
sokkal fiatalabb vagyok nála! Ugye
ismerõs mondatok?
Sok mindenért lehet rossz egy
kapcsolat, de az esetek többségé-
ben nem az életkori különbségek
azok, amelyek a problémákat
okozzák, hanem a kapcsolatok ki-
hûlése vagy  más rejtett okok.
Az életkori különbségek, választá-
sok a legtöbb esetben nem tudato-
sak, lehetõségeink, adottságaink
és a véletlen alapján választunk
szerencsével jót, szerencsés vélet-
len nélkül rossz társat.
A párkapcsolatokban a korkülönb-
séget sok minden meghatározza.
Vizsgáljunk meg közelebbrõl egy
pár fontosabb szempontot.
Társadalmi követelmények, ame-
lyek akarva akaratlanul hatnak a
fiatalokra. Mit követel a társada-
lom? Azt, hogy egy fiatal, egészsé-
ges nõ, minél elõbb gyermeket
szüljön egy fiatal, életerõs, a gyer-
mekek felnevelését segítõ férfi-
nek. Természetesen ebben az
esetben a korkülönbség kb. 0-tól 5
évig terjed, leginkább a férfiak ja-
vára, de több esetben elõfordul,
hogy a nõk ennyivel idõsebbek.

Iskolázottság. Az alap illetve kö-
zépfokú iskolai végzettség esetén
szintén az elõzõekben leírt életkori
követelmények az irányadóak, mi-
vel az iskola befejezése után korán
férjhez mennek, házasodnak a fia-
talok. Magasabb iskolai végzettség
esetén fõiskola, egyetem, és eset-
legesen az erre épülõ más tovább-
képzési formák (doktori cím, még
egy felsõfokú végzettség meg-
szerzése, stb.), kitolja a családala-
pítási „komoly” párválasztás élet-
kori idejét a 30-as éveik felé, illet-
ve azon túl is. Itt már lehetõség van
arra, hogy nagyobb korkülönbség-

gel találkozzanak össze a párok, és
személyes tapasztalataim azt mu-
tatják, hogy ezek a korkülönbsé-
gek általában 5-tõl 10 évre nõhet-
nek. Egy felsõfokú végzettségû nõ
esetén, aki már pályáján valamics-
ke gyakorlatot szerzett, 28-32
éves, mikor eljut arra a gondolatra,
hogy a régen dédelgetett anyai
ösztönét valósággá válthatja, jó
volna gyermeket vállalnia.

A felsõfokú végzettségû férfiak
kb. 32-40 év között érik el karrier-
építésükben azt a fokot, amikor
úgy érzik, hogy gazdaságilag is
gondoskodni tudnak egy utódról,
egy társról. A természetes biológi-
ai ösztöntõl vezérelve a fiatalabb,
biológiai fejlõdés csúcsán álló nõk
felé vonzódnak, akik 21 és 30 év
között vannak, és vélhetõen
egészséges gyermekeket fognak
szülni számukra.
A felsorolt esetekben vágyaikat le-
hetõségeikhez és az elvárásaikhoz
igazítják.

Magyarországon, de a világon
sok helyen nagyon magas a válá-
sok aránya, ezért érdemes foglal-
kozni a második párválasztás, pár-
kapcsolat, házasság életkori ala-
kulásával.
Tapasztalataim szerint az alacso-
nyabb, a közép és a felsõfokú vég-
zettségû embereknél egyaránt
megnõ a korkülönbség. Természe-
tesen ez attól is függ, hogy hány
évig tartott az elõzõ párkapcsolat.
Pl. a magasabb végzettségû és
egészséges középkorú férfiak 10-
20 év korkülönbséggel javukra vá-
lasztják ki új partnerüket.

Érdekesség, hogy közép- és
magasabb végzettségû nõknél
már sok esetben megjelenik a fér-
fias típusú párválasztás, 5-10-15-
20 évvel fiatalabb férfiakat is vá-
lasztanak partnerül, élettársul, õk
is engedelmeskedve a biológiai
fittség vonzásának. Ez a mûvész-
társadalomban nyílt titok, nálunk
azért még mindig a rácsodálkozás,
a megszólás, a pikírt megjegyzés a
velejárója, pedig ezek a kapcsola-

tok, amíg tartanak, intellektuáli-
san, érzelmileg, szexuálisan tartal-
masak és jók.  Kivétel természete-
sen itt is akad, akár a nõkrõl, akár a
férfiakról van szó: pl. ha fiatalabb a
nõ vagy a férfi, vonzódása inkább
az anyagiak felé mutat, mint az idõ-
sebb korú társa felé.

Nem akarom tovább bonyolítani
ezt a fontos kérdést, hogy van-e
optimális életkori különbség a pá-
rok között, azért sem, mert pl. a ki-
sebb korkülönbség esetében is a
nagyobb férfi halandóság miatt öz-
vegy maradhat a nõ, ugyanúgy,
mint a nagy korkülönbségbõl ere-
dõ természetes halál-okok miatt.
Összefoglalva azt a tanulságot
vonhatjuk le, hogy általában nem
lehet ideális korkülönbséget meg-
állapítani, ez a fentiekben leírtak
alapján mindig nagyon sok ténye-
zõtõl függ.

Legjobb, ha mindenki úgy éli a
rászabott életidejét a párkapcsola-
tában, hogy az a korkülönbség a jó,
amelyben a másik emberrel bol-
dogan él. Nem szabad az életkor
függvényévé tenni egy találkozást,
és legyen az élet rövidebb, vagy
hosszabb, lehetõleg úgy éljük le
együtt, hogy több legyen benne az
öröm és a boldogság, mint a bánat.

dr. Sebestyén Tamás   
pszichológus

Lélekgyógyász

Fodor Kriszta alig négy év alatt lett
Magyarország legsikeresebb golfozónõje, s a ma-
gyar bajnokság megnyerése mellett a Lengyel
Nyílt Bajnokság gyõztese. Nevéhez fûzõdik a
mindenkori magyar nõi pályacsúcs, sõt egy
Guinnes-rekord kísérlet is. Néhány év alatt ki-
nõtte a hazai amatõr golf világát, így célja nem
is lehet más, mint elsõ magyarként bekerülni a
nõi profi golf világába. 

sMióta él az elsõ kerületben?
- 2002 júniusában költöztem a Zsolt utcába,
ugyanebben az évben fogadtam örök hûséget
férjemnek a Szilágyi Dezsõ téri református temp-
lomban. Férjem egyébként õslakosnak számít,
hiszen a Batthyány utcában született és ezer szál-
lal kötõdik ide gyerekkora óta.
s Mikor fogott életében elõször golfütõt?

- Bár már korábban is érdeklõdtem a sportág
iránt, rendszeresen megnéztem a TV közvetíté-
seket, tetszett a játék kreativitása és sokszínûsége,
mégis csak 30 évesen próbáltam ki magam elõ-
ször a golfpályán. 

Még 2003 õszén történt, hogy a Hajógyári szi-
geten egy eltévedt labda kapcsán betévedtem az
ottani golf klubba. Ha már ott voltam kipróbál-
tam, milyen is ez a sport és mindenki meglepeté-
sére már az elsõ labdám több mint száz méterre
szállt, holott a kezdõk legtöbbször még a labdát is
nehezen találják el. Ettõl kezdve rendszeres láto-
gatója lettem a golfpályáknak.
s Okozott hátrányt, hogy viszonylag késõn kezdett
el golfozni?

- A golfban az a szép, hogy bárki bármikor elkezd-
heti, nincs korhoz kötve. Persze mint minden
sportban itt sem árt, ha minél fiatalabban megba-
rátkozunk a sporttal, de még fontosabb a gyakor-
lás és a kitartás, no meg egy kis tehetség sem árt. 
s Mikor kezdett el komolyabban foglalkozni a
sporttal? 

- Ebben is szerencsésnek mondhatom magam, hi-
szen rengeteg segítséget kaptam a férjemtõl. Az õ
rokonai Kaliforniában élnek, ahol szinte nemzeti
sport a golf. 2003 karácsonyán náluk voltunk ro-
konlátogatáson, így lehetõségem nyílt, hogy még
jobban elmélyüljek a játékban. Ekkor kaptam

meg életem elsõ saját golffelszerelését a férjemtõl,
a végsõ lökést mégis egy találkozás jelentette. Ösz-
szeismerkedtem egy amerikai edzõvel, Gary
Hopkins pedig fantáziát látott bennem és megta-
nított a helyes technika alapjaira. Mikor hazatér-
tem rögtön az elsõ versenyemet megnyertem,
majd az egész szezonban az élmezõnyben végez-
tem. Ettõl kezdve még komolyabban vettem az
edzéseket, novemberben részt vettem egy spanyol-
országi edzõtáborban Damian MacPhersonnal és
az akkor még kétszeres magyar bajnok ifj. Tóth
Jánossal. A következõ tél megint Amerikában ért,
ahol Gary Hopkins irányította a felkészülésemet. 
s Mennyire számít keménynek egy ilyen felkészü-
lés?

- Úgy tûnhet, hogy a golf egyáltalán nem kimerí-
tõ sport, pedig a valóságban ennek éppen az el-
lenkezõje igaz. Egy verseny nem csak szellemileg,
hanem fizikailag is rendkívül megerõltetõ, ezért
van nagy jelentõsége a felkészülésnek. Gyakor-
latilag egy edzõtáborban másfél hónapot szinte
pihenés nélkül kell teljesíteni. Naponta ezernél
is több különbözõ technikájú és hosszúságú
ütést kell teljesíteni. E mellett jóga, kardió edzés
és erõsítés szerepel a programban. A nap végén
pedig több szakaszos játék következik. 
s Mi volt az elsõ nagyobb sikere?

- Szerencsére évrõl évre jól sikerültek a felkészü-
léseim, így egyre jobb eredményeket értem el. A
tatai Old Lake Golf Club versenyzõjeként önbi-
zalommal telve vágtam neki a 2005-ös szezonnak
is, azzal a titkos vággyal, hogy elhódítom a ma-
gyar bajnoki címet, ami végül sikerült.
Rendkívül szoros volt a küzdelem, hiszen csak
egyetlen ütéssel gyõztem le a nyolcszoros bajnok
Kocsis Rékát.
s Alig két év alatt Magyarországon a csúcsra ért.
Minek köszönheti ezt a villámkarriert?

- Sokat segített, hogy húsz évig sportoltam.
Versenytáncoltam, eredményes fitness- és aero-
bik versenyzõ voltam. Sajnos a táncot sérülések
miatt abba kellett hagynom, de az évek alatt meg-
szerzett fizikumot és fõképpen a koncentrációs
készséget át tudtam menteni a golfba.  
s A bajnoki cím után már egyenes út vezet a profi
karrier felé?

- Addig még nagyon sokat kell dolgoznom.
Szerencsére remek emberek vesznek körül, akik
sokat segítenek céljaim elérésében. Az eredmé-
nyeimre felfigyelt az osztrák Claude Grenier, aki
profi golfjátékos és edzõ is egyben. Az elsõ közös
edzésünk után úgy találta, hogy érdemes velem
foglalkozni, és ha betartom az utasításait, elérhe-
tem azt a szintet, amivel amatõrként is meghívást
kaphatok a profiknak szervezett Ladies European
Tour versenyre, ami óriási lökést adna.
s Az elmúlt években számos versenyen ért el kima-
gasló eredményeket, több csúcsot is megdöntött.
Mely eredményeire a legbüszkébb?

- Tavaly a European Lakes Openen a férfi me-
zõny elõtt hatvankilenc ütésbõl teljesítettem a ti-
zennyolc szakaszos hencsei pályát, ami egyben
azt jelentette, hogy sikerült megdöntenem min-
den addigi magyar nõi pályarekordot. Büszke va-
gyok arra is, hogy idén elsõ magyar versenyzõ-
ként részt vehettem a Ladie’s British Open ama-
tõr nõi bajnokságon. Szintén jó eredménynek

tartom, hogy 144 versenyzõ között a 106. lettem
a nemrég befejezõdött franciaországi huszadik
nõi Európa Bajnokságon, ahová a kontinens leg-
jobb versenyzõi kaptak meghívást. 
s Mivel foglalkozik ha éppen nem golfozik?

- A Testnevelési Egyetem golfedzõ képzõjére já-
rok, közben már az elsõ könyvemen dolgozom,
melynek a munkacíme: A Golfiskolások elsõ
nagy képeskönyve – az elsõ ezer kérdés és válasz
a golfról. 

Már mûködik, igaz egyelõre csak korlátozott
formában a honlapom www.krisztinafodor.com
címmel, amit a golf hazai népszerûsítésére szeret-
nék használni. Szakkommentátorként segítem a
riporterek munkáját az Eurosport TV-ben, a
golfközvetítéseken az én feladatom eligazítani a
nézõket a szabályok között és felhívni figyelmü-
ket a játék szépségeire.
s Ha jól tudom ötletgazdája volt az elsõ magyar
Guinness-golfrekord felállításában is?

- Amerikában kezdtek el foglalkoztatni a golffal
kapcsolatos rekordok. Így tudtam meg, hogy egy
nap alatt 45 szakasz volt a legtöbb, amit különbö-
zõ pályákon lejátszottak. Mivel Magyarország
rendelkezik négy jó minõségû tizennyolc lyukú
golfpályával úgy gondoltam, hogy érdemes bele-
vágni. 

2005-ben két korábbi golfbajnoknõvel, Kocsis
Rékával és Batta Krisztinával közösen 14 óra 30
perc alatt a Dunántúl négy golfpályáját helikop-
terrel körbejárva felállítottuk a 72 szakaszos re-
kordot. Mindezt nem önös érdekbõl, vagy feltû-
nési vágyból tettük, hiszen a vállalkozás fõ célja a
mellrák elleni közdelemre való felhívás és az eh-
hez kapcsolódó adománygyûjtés volt. Az igazi si-
kert éppen ezért nem is a Guinnes-rekord kísér-
let jelentette, hanem az az egy millió forint, amit
a nap végén átadhattunk a Magyar Rákellenes
Ligának. A rekordunk végül nem került bejegy-
zésre, mert rá egy hónapra megdöntötték.
s Ennek ellenére volt folytatása a kezdeményezés-
nek? 

- Igen, méghozzá ezúttal sikerült közéleti személyi-
ségeket is megnyerni az ügynek. Szeptember 16-án
a fõváros elsõ golfpályáján, a Budapest Highland
Golf Club-ba ötven golfozónõ és ötven ismert köz-
életi személyiség fogott össze a Magyar Rákellenes
Liga támogatásáért. A résztvevõk mindannyian
vállalták a 10.000 Ft-os nevezési díj befizetését, me-
lyet közvetlenül a Magyar Rákellenes Liga számlá-
jára utaltak át. K. Á. 

Sikertörténet a Zsolt utcából 

Tisztelt Adományozók!
Tájkoztatom Önöket, hogy a Toldy Óvoda Alapítvány
a személyi jövedelemadó 1 %-ként 2006. évben
682.023 Ft-ot kapott. A kuratórium döntése alapján
ezt az összeget képességfejlesztõ játékok, könyvek,
foglalkozási eszközök, kirándulások és gyermek-
programok támogatásához használtuk fel.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik segí-
tettek bennünket céljaink megvalósításában.

Katinszki Ferencné   
óvodavezetõ

Tisztelt Támogatóink!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy számlánkra
az elmúlt évben a személyi jövedelemadó 1 %-ából
2 727 187 Ft folyt be.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves tá-
mogatónk segítségét, mellyel nagyban hozzájárult
alapítványunk sikeres mûködéséhez. Ennek köszön-

hetõen alapítványunk az elmúlt tanévben is sok rá-
szoruló gyereknek tudott támogatást adni és az isko-
la fejlesztéséhez hozzájárulni. 
Az összeget az Alapítvány Kuratóriuma a kérvények
és javaslatok alapján a következõkre fordította:
Iskolai programok 505 937 Ft, munkaközösségek
támogatása 89 981 Ft, ösztöndíj 84 000 Ft, isko-
lai felszerelés 248 690 Ft, versenyek támogatása
20 000 Ft, táborok 603 601 Ft,  osztálykirándulás
394 000 Ft,  diákcsere 140 930 Ft, sporttáborok
92 000 Ft,  tudós Klub 43 911 Ft, jutalmak 198
139 Ft, adminisztráció 5 355 Ft. 
Összesen: 2 426 544 Ft.
Ismét idõszerû, hogy arra kérjük Önöket, hogy szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-át továbbra is iskolánk ala-
pítványának ajánlják fel: adószám: 19671437-1-41 
bankszámlaszám: 10200940-21518760-00000000

Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítványa
Budapest

1 %

Fodor Krisztina hazánk legeredményesebb golfozója
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HHIILLLL--EESSTTAATTEE  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA  
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkeerreessüünnkk
iiggéénnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéétteellrree  ffiizzeettõõkkééppeess
üüggyyffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,  GGyyoorrss  ÜÜGGYYIINNTTÉÉ--
ZZÉÉSS..  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))  ffoollyyaammaattoossaann
kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,
ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  ee--mmaaiill::
wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Budai Vár közelében a Logodi utcában
126 m2-es belsõ 2 szintes, 2 fürdõszobás, 2 konyhás, cirkófû-
téses, 2 generációnak is alkalmas öröklakás. Irányár: 45,9 M
Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail:
wagnera1@chello.hu

AA  MMOOMM Park közelében az Alkotás úton bauhaus-épületben
80 m2-es 2,5 szoba hallos, erkélyes, összkomfortos, napfényes,
felújítandó öröklakás igény szerint garázzsal vagy anélkül el-
adó. Irányár: 22 M Ft + 3 M Ft garázs. Wágner Iroda Tel: 212-
1261, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu 

II..  NNaapphheeggyy alján panorámás, magas emeleti, felújítandó
azonnal beköltözhetõ, cirkófûtéses 87 m2-es 1 nappali + 2
hálószobás öröklakás 8 m2-es terasszal háztartási helyiség-
gel, igény szerint garázzsal (+ 3 M Ft) eladó.  Irányár: 27 M Ft
Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0620/399-3917 e-mail: wag-
nera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn - a Vérmezõvel szemben - belsõ kertes, hívóliftes
bauhaus-épületben lévõ, remek alaprajzi elosztású, 105 m2-
es, tágas, napfényes, 3 szoba + hall + személyzeti szobás, fel-
újított öröklakás 2 tárolóval. Irányár: 30 M Ft Wágner Iroda Tel:
212-1261, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn - a Naphegyen a Tabán õsfás, parkos környezeté-
ben - századfordulós 2 emeletes társasházban lévõ, 39 m2-
es, II. emeleti, napfényes, csendes, jó állapotú, egyedi gázfû-
téses, jól átalakítható 1,5 szobás öröklakás. Irányár: 16 M Ft.
Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail: wag-
nera1@chello.hu 

II..  BBuuddaaii  Várban - hangulatos mûemléki környezetben lévõ
49 m2-es, 1,5 szobás, felújított, napfényes, csendes belsõ ud-
var felé nyíló, emeleti, cirkófûtéses lakás örökbérleti joga áta-
dó. Csereirányár: 16,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261
0630/964-7065   e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  NNaapphheeggyyeenn a Tabánnál, a Budai Várra panorámás 74 m2-
es 2,5 szoba hallos + 2 erkélyes (+ 7 m2), egyedi gázfûtéses
öröklakás közös nagy napozóterasszal eladó. Irányár: 41,5 M
Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/488-2203 e-mail:
wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn a Horváth kert közelében, újszerû állapotú 153
m2-es hangulatos, modern belsõ 2 szintes 1 nappali + 5
hálószobás, 2 fürdõszobás, azonnal beköltözhetõ, felújí-
tott, belsõ átriumos kialakítású öröklakás, 2 erkéllyel, te-
remgarázzsal, tárolóval. Irányár 39,9 M Ft Wágner Iroda
Tel: 212-2136, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chel-
lo.hu

EEllaaddóó lakástulajdonjog a Várban a Táncsics Mihály utcá-
ban, 46 m2, 2 szobás, II. emeleti, utcai. Tel.: 06-70-385-7389.

II..  kkeerr..  Csalogány utcai 45 m2-es, világos, felújított, erkélyes
lakás akár irodának is eladó. Irányár: 16.5 Mio Ft. Tel.: dr.
Szûcsné, 06-30-436-0970. 

XXIIII.. zöldövezetében Rácz Aladár utcában szuperpanorá-
más 140 m2-es öröklakás 46 m2-es terasszal, 2 garázzsal, tá-
rolóval eladó. (Alapterülete: 116 m2 + 40 m2 terasz) Irányár:
66 M Ft + 3 M Ft/ garázs Wágner Iroda Tel: 212-1261
0620/399-3917. e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn,, a Naphegyen modern építésû, hívó liftes házban
IV. emeleti, csendes kert felé nyíló, 40,6 m2-es 1 szoba hallos,
világos, egyedi gázfûtéses öröklakás + 6,8 m2-es loggiával.
Irányár: 16,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-
7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  kkeerr..  HHeeggyyaalljjaa  úútt  1177..  sszzáámm  aallaatttt  zzáárrtt  uuddvvaarrii  ppaarrkkoollóótt  nnyyii--
ttoottttuunnkk..  HHaavviiddííjjuunnkk::  99000000,,--  FFtt,,  óórraaddííjjuunnkk::  8800  FFtt..  ÉÉrrddeekk--
llõõddnnii::  0066--2200--995566--11115566--ooss  tteelleeffoonnsszzáámmoonn..  

GGaarráázzss  kkiiaaddóó az I. Logodi és Mikó utca sarkán. Tel.: 06-30-
9816-647.

NNaapphheeggyyeenn 36 m2-es garzon kiadó hosszú távra október
1-tõl (bútorozott, önálló fûtés). Tel.: 375-6180; 06-30-
603-9460.

II..  VVáárrffookk utcai 70 m2-es, II. em. Déli fekvésû, jó állapotú
kétszoba-hallos Várra nézõ lakás kocsibeállóval 28 Mio Ft-ért
eladó. Tel.: 201-9475; 06-70-237-9030.

VVáárrii,,  78 m2-es, I. em. panorámás, felújított, 1,5 szobás bel-
sõ kétszintes, különös hangulatú mûvészlakás 50 Mio Ft-ért
eladó. Tel.: 201-9475>, 06-70-237-9030.

IIII..  MMáárriiaarreemmeettéénn  stílusos felújítandó századfordulós 80
m2-es 3 szobás cirkófûtéses családi ház patinás, eredeti
belterekkel, nyílászárókkal + 20 m2-es terasszal + 50 m2

alagsori résszel. A kert 748 m2 hangulatos, õsfás. Irányár:
38 M Ft Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail: wagne-
ra1@chello.hu

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Budai Várban 6 lakásos kertes ház-
ban 2 egymás melletti 26 m2-es + 37 m2-es lakás örökbér-
leti joga átadó. Csereirányár: 7,5 M Ft + 13,5 M Ft. Wágner
Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail: wagne-
ra1@chello.hu 

II..  BBuuddáánn a Fõ utcában a Batthyány tér közelében 96
m2-es polgári belméretû, frissen felújított, nagy fogadó-
térrel kialakított irodának vagy rendelõnek is kiváló cir-
kófûtéses lakás kiadó. Bérleti díj: 150.000 Ft/hó Wágner
Iroda Tel: 212-2136, 0630/488-2203 e-mail: wagne-
ra2@chello.hu

XXIIII..  BBuuddáánn - a Mártonhegy alján - 9 lakásos kertes társas-
házban lévõ I. emeleti, kert felé nyíló  40 m2-es 1 szoba hallos,
erkélyes, egyedi gázfûtéses, alacsony rezsiköltségû, átlagos
állapotú, azonnal beköltözhetõ öröklakás. Irányár: 14,5 M Ft
Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail: wag-
nera1@chello.hu

XXIIII..  BBuuddáánn  a Maros utcában a Városmajor közelében szá-
zadfordulós polgári épületben lévõ, azonnal beköltözhetõ,
felújított 135 m2-es, 4,5 szoba hallos cirkófûtéses öröklakás,
mely irodának, rendelõnek vagy több generáció részére is al-
kalmas. Irányár: 37 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn a Vérmezõvel szemben, legfelsõ emeleti, pano-
rámás 123 m2 újszerû állapotú, reprezentatív 3,5 szoba hal-
los 2 fürdõszobás lakás 2 erkéllyel kiadó.  Bérleti díj:
150.000,- Ft/hó Teremgarázs bérelhetõ + 20.000,- Ft/hó.
Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/964-7065 e-mail: wag-
nera1@chello.hu

SSzzóóllóó  nagy garázs kiadó a Naphegy utcában és teremga-
rázs beállóhely eladó (irányár: 4 Mio Ft) vagy kiadó a Gránit
lépcsõnél. Tel.: 375-4131.

Állás

II..  kkeerrüülleettii  kávéházba szakácsot és zongoristát keresek állan-
dó elfoglaltsággal. Kerületi lakos és nemdohányzó elõnyben.
Fényképes önéletrajzát „Kávéház” jeligére várjuk a 1251
Budapest Pf. 2 címre.

SSzzoollggáállttaattááss

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.

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

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

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

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

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

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  
ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS

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

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

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT  TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,  

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

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

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

KKöözzööss  képviseletét, ingatlankezelését vállalom társashá-
zaknak, lakóparkoknak, irodaházaknak, különféle típusú in-
gatlanoknak, szakmai képesítéssel, gyakorlattal, referenciá-
val. Kerkuska Sándor. Tel.: 06-30-977-6612.

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

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,  nnyyaa--
kkii--  ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaattáássaa,,  ttaallpp--
mmaasssszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszzoollddóó  hhaattááss--
ssaall,,  ookklleevveelleess  ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..  TTeell..::  0066--3300--228833--33331144..  

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.

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

TTöörröökk  sszzõõnnyyeeggrreessttaauurrááttoorr  rrééggii  ééss  úújj  kkéézzii  ccssoommóózzáássúú  sszzõõ--
nnyyeeggéétt  kkéézzzzeell  kkiittiisszzttííttjjaa,,  sszzaakksszzeerrûûeenn  mmeeggjjaavvííttjjaa..  RRééggii  ééss
úújj  kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  vveesszz  ééss  eellaadd,,  ttaannááccssoott  aadd..  ÜÜzzlleett  ccíímm::
IIII..  kkeerr..  KKeelleettii  KKáárroollyy  uu..  2200//bb..  TTeell..::  331155--22115599;;  331122--00119999;;
0066--2200--224466--55339944..  

VViillllaannyysszzeerreellééss.. ELMÜ nyugdíjas javít: lakásvillanyt, fûté-
seket, bojler-villamosságot sürgõsséggel hét végén is. WC-
szagtalanító szerelés, saját szabadalom. Közben is, utána is
szagtalanít. Tel.: 337-0338; 06-70-259-0089.

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

TTaakkaarrííttáásstt,, házvezetést, idõsgondozást, gyermekfelügye-
letet, betegápolást vállal leinformálható középkorú hölgy. Tel.:
06-30-381-6660; 386-2380.

Társkeresés

EEmmbbeerrkköözzppoonnttúúTárskeresõ iroda fényképes adatbázissal és
színvonalas rendezvényekkel! Tel.: 420-5958; mobil: 06-30-
445-8646. www.studionagy.hu „Hogy Önnek is legyen társa!”

NNeeggyyvveenneesseekk,,  ötvenesek, nyugdíjasok értelmiségi baráti
társasága bõvülne intelligens, kulturált, jószívû, érzékeny, hu-
mort, kötetlen beszélgetéseket kedvelõ emberekkel. Jelige:
„barátság” 1462 Pf. 659.

OOkkttaattááss

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

AAnnaallíízziiss,, valószínûségszámítás, lineáris és komplex algeb-
ra tanítása. Több mint húszéves gyakorlat. Tel.: 213-7747;
06-20-518-2808.

OOllaasszz nyelvtanítás, érettségire felkészítés diplomás, gya-
korlott tanárnál az I. kerületben. Tel.: 06-30-349-6805.

FFrraanncciiaa  társalgás, szintentartás, korrepetálás. Több éves
külföldi tapasztalat. Tel.: 06-20-452-9007.

FFoorrddííttóó és tolmács tanítást, felkészítést vállal közép- és
felsõfokú angol nyelvvizsgára. Tel.: 214-0448.

TTöörrttéénneelleemm szakos egyetemista lány általános iskolások,
gimnazisták korrepetálását, kétszintû érettségire való felké-
szítését vállalja. Tel.: 0620-577-52-21. 

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

AAuuttóóssiisskkoollaa..  Jogosítvány gyorsan, akár több részletben is.
10 óra ingyen vezetés. Internet: www.budavariautosiskola.hu;
bp2.mindenkilapja.hu. E-mail: autosuli@freemail.hu. Telefon:
201-2929, 224-0448. Mobil: 06-30-275-5105.

AAddááss--vvéétteell

BBééllyyeeggggyyûûjjtteemméénnyyeekkeett,,  régi képeslapokat, régi pénzeket,
levélborítékokat legmagasabb áron vásárolok. Bp. V. Bécsi u.
5. Tel.: 266-4154.

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..

SSzzaakkbbeeccssüüss  hhööllggyy  vváássáárroollnnaa  kkiieemmeelltt  mmaaggaass  aauukkcciióóss  áárroonn
ffeessttmméénnyyeekkeett,,  bbúúttoorrookkaatt  ((ffeekkeettee  oosszzllooppppaall  ééss  bbaabbaaffeejjjjeell
eellõõnnyybbeenn)),,  bbrroonnzz  sszzoobbrrookkaatt,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  sszzõõnnyyeeggeekkeett,,
ffaallii--,,  aasszzttaallii--,,  ééss  áállllóó  óórráákkaatt,,  mmiinnddeennffééllee  ddíísszzttáárrggyyaakkaatt  ééss
tteelljjeess  hhaaggyyaattéékkoott..  KKiisszzáállllááss  ééss  éérrttéékkbbeeccssllééss  ddííjjttaallaann..  IIddõõss
hhööllggggyyeell  ééss  úúrrrraall  eellttaarrttáássii--  ééss  éélleettjjáárraaddéékkii  sszzeerrzzõõddéésstt  kköött--
nnéékk..  TTeell..::  0066--3300--664433--00449900..  

TTrraabbaanntt--hhyyccoommaatt--  nneemmccssaakk  mmoozzggáásssséérrüülltteekknneekk    ––
11999900--eess,,  II..  kkeerrüülleettii  ggaarráázzssbbóóll,,  nnaappii  hhaasszznnáállaattbbóóll,,  22880000..
nnoovveemmbbeerr  77--iigg  lleevviizzssggáázzttaattvvaa,,  ttééllii  gguummiivvaall,,  ssookk  ttaarrttaalléékk
aallkkaattrréésssszzeell,,  eellssõõ  ttuullaajjddoonnoossttóó  eellaaddóó..  RReettrroo  áárr  ––  iirráánnyyáárr::
7755  ee..  FFtt..  TTeell..::  0066//2200--337700--77222211..

Vegyes

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

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

EEllttaarrttááss!!  FFõõiisskkoolláátt  vvééggzzeetttt  3322  éévveess  lláánnyy  eellttaarrttáássii  sszzeerrzzõõ--
ddéésstt  kkööttnnee  eeggyyeeddüülláállllóó  iiddõõss  hhööllggggyyeell  vvaaggyy  úúrrrraall..  TTeell..::  0066--
3300--665577--77779922..  

VÁRNEGYED
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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

TTáárrsskkeerreessééss

VÁRNEGYED

SSzzoollggáállttaattááss

ÁÁllllááss

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

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

IINNGGYYEENNEESS  
AANNGGOOLL  NNYYEELLVVOOKKTTAATTÁÁSS

AA  nnaaggyyoonn  ssiikkeerreess  UUNNIIFFAACC  iinnggyyeenn  
aannggooll  pprrooggrraammoott  mmoosstt  eellhhoozzttuukk  

ÖÖnnöökknneekk  aazz  II..  kkeerrüülleettbbee  iiss..  
55  hheetteess,,  2200  óórrááss  kkuurrzzuussaaiinnkkrraa  

kkoorrttóóll  ffüüggggeettlleennüüll
AAzz  aalláábbbbii  eelléérrhheettõõssééggeekkeenn  lleehheett  

jjeelleennttkkeezznnii::

Tel.: 201-1377
06-70-316-3174
06-70-531-6813

www.unifac.hu

NNéézzzzee  mmeegg  TTVV  rriippoorrttjjaaiinnkkaatt  ééss  
ffiillmmjjeeiinnkkeett  hhoonnllaappuunnkkoonn!!

VVeeggyyeess

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