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Itt a farsang, áll a bál!
Bizony itt a farsang, de a bálok sajnos már nem a régiek. Milyen
szépek voltak pedig, hogy várták õket, kiváltképp a lányos há-
zaknál. Egy letûnt világ, egy elmúlt életforma elhalványuló em-
lékei, a mai bálok, ha vannak egyáltalán, már egészen mások.

5 Mágikus szemek
Különös tekintetek kereszttüzében érezheti magát mostanában
a Nemzeti Táncszínház közönsége. A büfé elõtere egyben kiállí-
tóteremként is szolgál, s a Kerengõ Galériában Horváth Dávid fe-
kete-fehér szemfotói néznek vissza a látogatókra. 
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Összeállítanák a megbízható 
kerületi mesteremberek listáját

Választások elõtt a kamara
Az önkormányzati képviselõ-testületekhez ha-
sonlóan a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara központi és kerületi elnökségeit is
négyévente választják újra: a kamarai tagok
ez év tavaszán dönthetnek ismét vezetõikrõl. 
A BKIK I. kerületi tagcsoportjának eddigi
munkáját és jövõbeni terveit dr. Lábody Imre
elnök ismertette lapunkkal.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara I.
kerületi szervezete az ezredforduló elõtti évek-
ben mintegy 2500-3000 vállalkozást képvi-
selt, 2000-ben viszont, amikor a kötelezõ ka-
marai tagságot megszûntették, létszámuk hir-
telen 176-ra apadt. Ugyanakkor 2000 óta szá-
mottevõen nem csökkent a taglétszám, az ön-
kéntes tagság lemorzsolódásának aránya bu-
dapesti viszonylatban itt a legkisebb – tudtuk
meg Lábody Imrétõl. A I. kerületi tagcsoport
vezetõje érdeklõdésünkre elmondta: jelenleg
163 tagjuk van, akik között az egyéni vállalko-
zók ugyanúgy megtalálhatóak, mint a kis- és
közepes cégek. Rajtuk kívül két „nagy hal”, a
T-Com és a Magyar Posta is a kerületi szerveze-
tet erõsíti.

Az elnök megemlítette, a kötelezõ tagság el-
törlésével együtt a kamara hatósági jogosítvá-
nyai is megszûntek, így elsõrendûen tanács-
adó és érdekképviseleti szervezetté váltak. A
vállalkozók számára évente kétszer, eseten-
ként több budai kerülettel közösen ankétokat
szerveznek szakemberek meghívásával – eze-
ken a fórumokon legtöbbször adózási kérdé-
sek kerülnek terítékre, de más, aktuális témá-
kat is megtárgyalnak. Egyéni probléma esetén
személyes konzultáción adnak segítséget: he-
tente egyszer az Attila út 91. szám alatti irodá-
jukban egy adótanácsadó várja az érintetteket.

A helyi vállalkozókat érintõ kerületi dönté-
sek elõkészítésében rendszeresen közremûköd-
nek, a szakbizottsági üléseken szükség esetén
megfogalmazzák javaslataikat. Tapasztalataik e
téren kedvezõek: az illetékesek minden esetben
meghallgatják érveiket, s általában be is építik
ajánlásaikat az elõterjesztésekbe. Az elnök az ér-
dekképviseleti munka egyik legfontosabb ered-
ményeként az építményadó-rendelet legutóbbi
módosítását említette, amely jelentõs kedvez-
ményeket biztosított azoknak a kényszervállal-
kozóknak, akiknek a székhelye a lakásuk címé-
re van bejegyezve, ám ott tényleges irodai tevé-
kenységet nem végeznek. Sikeresnek ítélte a he-
lyiségbérleti díjak megállapítása kapcsán vég-
zett munkát is: az önkormányzat a tervezetthez
képest kisebb emelést hajtott végre, s a jövedel-
mezõség szempontjából differenciálta a fizeten-
dõ összegeket.

Ez év tavaszán bonyolítják le a kamarai válasz-
tásokat, a tagságnak májusig kell dönteni a – je-
lenleg öttagú – kerületi elnökségrõl. Lábody
Imre jelezte, a következõ ciklusban is szeretnék
folytatni eddigi munkájukat, ám céljuk, hogy a
tanácsadó, tájékoztató tevékenységüket a jövõ-
ben még hatékonyabban, a szakterületek szerint
egy-egy vállalkozói csoport számára célzottabban
végezzék. Ezekben a hetekben levélben és telefo-
non megkeresik minden tagjukat, és felmérik
igényeiket, megismerik tevékenységük jellegét –
pillanatnyilag ugyanis csak a cégbíróság által be-
jegyzett TEÁOR-besorolásaikról van nyilvántar-
tásuk, ami alapján nem tudható pontosan, hogy
milyen munkát folytatnak. 

Az adatgyûjtésnek egy másik célja is van: sze-
retnének egy listát összeállítani a megbízható ke-
rületi mesteremberekrõl, akiket a lakóknak, il-
letve a társasházak közös képviselõinek bármi-
kor tudnak ajánlani. A kerületi mesteremberek
teljes körû adatbázisa várhatóan ez év közepére
készül el. -d- 

Támogatások a lakásrezsi kifizetéséhez
A közüzemi díjak és a szolgáltatások árának idei emelése tovább
nehezíti a mindennapokat, különösen a nyugdíjasok, az egyedül
élõk és a nagycsaládosok számára. A fõvárosi és kerületi támoga-
tásokról tájékoztatjuk olvasóinkat. 
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Januártól a Szent János Kórház telephelyeként
mûködik a Szent Margit Kórház és a Budai
Gyermekkórház. Az integráció eredményeképpen
megindulhatott egy, a betegek elvárásainak meg-
felelõ, komplex szolgáltatást nyújtó gyógyító in-
tézmény kialakítása. Jelenleg is folyik az új in-
tézmény gazdasági, jogi és pénzügyi struktúrájá-
nak kialakítása, e mellett azonban számos fej-
lesztésrõl is beszámolhatott dr. Nyulasi Tibor or-
vos-igazgató. 

A Diósárok úton befejezõdött a korábban megle-
hetõsen rossz állapotú neurológiai osztály felújí-
tása, és átadták az újonnan
kialakított, a kissúlyú kora-
szülöttek intenzív ellátására
is alkalmas, öt egyágyas szo-
bát és mûtõt is magában
foglaló perinatális intenzív
centrum. A mintegy het-
venmilliós beruházást köve-
tõen a régi szülõszobák he-
lyén hamarosan megindul-
hat az egynapos szülészet és
ambulancia kiépítése.

Január elsejétõl fogadja a
Budáról érkezõ betegeket a
Bécsi úti telephelyen (volt
Margit kórház) a teljes kö-
rûen felújított negyvenöt
ágyas neurológiai rehabilitációs osztály. A min-
den igényt kielégítõ, saját tornateremmel és
emelt szintû ellátást biztosító egyágyas szobák-
kal ellátott részlegben a programozható kezelé-
seket, így a sztrókon (agyi érrendszeri történé-
sen) átesett betegek rehabilitációját végzik.
Márciusban szintén a Bécsi úti telephelyen meg-
kezdik egy új tizenöt ágyas szülészeti részleg ki-
alakítását, míg ugyanitt júniusra várható a kar-
diológiai és belgyógyászati betegek rehabilitáci-
ójának megkezdése. 

Az eddigi húsz helyett negyven ággyal mûködik
és tornatermet is kap az áprilistól a János kórhá-

zon belül a  reumatológiai szakrendeléssel együtt
új helyre költözõ, teljes egészében akadálymente-
sített mozgásszervi rehabilitációs osztály, ahol el-
sõsorban a baleseti sérültek és mozgásszervi bete-
gek kezelését látják majd el. 

Júniusig megvalósul a gyermekosztály és gyer-
meksebészet teljes felújítása, illetve befejezõdik a
régen várt mama-szobák kialakítása. 

Mint dr. Nyulasi Tibor kiemelte, a gyermekellá-
tás tekintetében a János kórház látja el a sürgõssé-
gi betegellátást a budai régióban, ugyanakkor a
Bólyai utcában, a volt Budai Gyermekkórház épü-
letében továbbra is mûködnek az ambulanciák.

Kivétel ez alól a kizárólag a János kórházban elér-
hetõ audiológia, illetve a fül-orr-gégészet, ami a
János kórházban szakrendelés keretében és a
gyermekosztályon a hét minden napján várja a
betegeket, míg a Bólyai utcában kizárólag ked-
den és pénteken 8-12 óra között mûködik. 

Az áprilistól érvényes területi ellátási kötele-
zettségének megfelelõen a Szent János Kórház a
hét minden napján biztosítja a budai terület tel-
jes körû sürgõsségi és baleseti ellátását, illetve
tartja fenn ambulanciáit és járóbeteg szakrende-
léseit. Az új rendszerben közel megkétszerezõ-
dött az ellátandó betegek száma, így bizonyos te-
rületeken megnõtt a várakozási idõ. Ilyen a pajzs-
mirigy ambulancia és az ortopédiai mûtéti tevé-
kenység, aminek oka, hogy a volumen korlát és a
betegek száma egyelõre nincs egyensúlyban –
hangsúlyozta az orvos-igazgató. -pp-

Fejlesztések a János kórházban

Kölcsey Ferenc l823. január 22-én fejezte be a
Himnuszt, s 1989 óta ez a nap a magyar kultúra
ünnepe. Kiemelkedõ alkotókat tüntetnek ki a
Parlamentben, drámaíró versenyt rendeznek, a
Petõfi Irodalmi Múzeumban külön kiállítás ele-

veníti föl a jeles napot, a Széchényi Könyvtár
minden évben meglepetéssel rukkol elõ, aho-
gyan szerte az országban, városokban és apró fal-
vakban egyaránt.

A kultúra napja alkalmából számos településen

- így Szatmárcsekén, ahol Kölcsey, hosszú hete-
ken át a Himnuszt írta - rendeznek megemléke-
zést, nem beszélve a határon túli magyarok telet is
átmelengetõ múltidézésérõl.

Ünnepek. Megemlékezések a protokoll szabá-
lyai szerint. De belül, szívünkben zörömbölnek-e
a költõ fájó-szép sorai? Értjük-e nemzetféltését?
Mintha tegnap vetette volna papírra holdfény-

mosta sorait a költõ, hogy megelõlegez-
ze a Himnusz zengõ akkordjait. A fo-
hászt, amely a gyõzelmekben és veresé-
gekben gazdag magyar történelem átte-
kintése nyomán szól az égiekhez:
„Megbûnhõdte már e nép / A múltat s
jövendõt!”

A „cultura” latinul a föld megmûve-
lését jelenti; mai alakjában önma-
gunk építését is jelzi. A kettõ nem sza-
kadhat el. Egymást kell, hogy kiegé-
szítsék. De ha a mai magyar kultúrát
nézzük, – ahogyan annyi minden más
– eltorzult formában létezik. Ebben a
helyzetben nehéz egységes magyar
kultúráról beszélni, pedig csak errõl
érdemes. A politikamentes, értékekre
figyelõ és õrzõ napra. A szeretetre
épülõ, közös ünnepre. Mégis hin-
nünk kell abban, hogy sok helyen
csendül fel Kölcsey Haza-Himnusza,
fölzeng kopott szalagról Sinkovits be-
lénk-égõ versmondása, s költõk, írók,
festõk, zenészek beszélnek veszendõ
életünk kis csodáiról. Fenyvesi 

(A Budavári Önkormányzat magyar
kultúra napján tarott rendezvényeirõl
lapunk következõ számában tudósítunk.)

A magyar kultúra ünnepe
A koraszülöttek intenzív ellátására is alkalmas, jól felszerelt szobákat alakítottak ki a Szent János Kórházban

A Budavári Önkormányzat nevében dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és Sediánszky János alpolgármester helyezte el az emlékezés 
virágait Kölcsey Ferenc szobránál
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DDrr..  NNaaggyy  GGáábboorr  TTaammááss  minden hónap elsõ és harmadik szerdája Polgármesteri Hivatal, Kapisztrán tér 1.
polgármester elõzetes idõpont-egyeztetés:

458-3012  
SSeeddiiáánnsszzkkyy    JJáánnooss minden hónap elsõ hétfõjén 10-12 óráig     Polgármesteri Hivatal,  Kapisztrán tér 1.   
alpolgármester elõzetes idõpont-egyeztetés: 

458-3000/3142-es mellék
DDrr..  AAppaaggyyii  BBaarrnnaabbááss minden hónap utolsó kedd 18-19 óra Kapisztrán tér 1. II. emelet, Képviselõi 
Fidesz-KDNP szoba
1. sz. választókerület
DDiióóssllaakkii  FFeerreenncc  minden hónap elsõ csütörtök 17-18 óra SZDSZ iroda (Fõ u. 6.)
MSZP-SZDSZ, listás 
DDoobbrráánnyyii  TTaammááss minden hónap elsõ csütörtök 17 óra Kapisztrán tér 1. II. emelet, Képviselõi 
MDF, listás szoba
GGeeccssee  GGáábboorr
MSZP-SZDSZ, listás
HHoorrvváátthh  OOrrssoollyyaa minden hónap elsõ csütörtök 17-18 óra Szent Gellért Általános Iskola könyvtára
Fidesz-KDNP (Naphegy u. 14.)
11. sz. választókerület
IIvváánnyyii  TTiibboorr minden hónap második péntek 15-17 óra Krisztina tér 1. Irodaház I. emelet
MSZP-SZDSZ, listás
DDrr..  JJeenneeyy  JJáánnoossnnéé minden hónap elsõ hétfõ 17-18 óra Nevelési Tanácsadó 
Fidesz-KDNP (Logodi u.)
7. sz. választókerület
KKiibbééddii  TTaammááss telefonos egyeztetés alapján
MSZP-SZDSZ, listás 06-20-941-35-43
KKiirráállyy  KKoorrnnééll minden hónap elsõ szerda 17-18 óra Idõsek klubja (Fõ u. 31.)
Fidesz-KDNP Elõtte telefonon bejelentkezni
3. sz. választókerület a 06-20-557-31-10 számon.
KKoovvááccss  GGyyöörrggyy minden hónap második szerda 16-17 óra Idõsek Napköziotthona
Fidesz-KDNP (Roham u. 7.)
9. sz. választókerület
DDrr..  LLoovváásszz  GGaabbrriieellllaa minden héten szerdán 16 óra Krisztina tér 1. I. emelet
MSZP-SZDSZ, listás
LLoovváásszz  LLáásszzllóó minden hónap elsõ péntek 15 óra
MSZP-SZDSZ, listás
MMaajjoorrooss  SSáánnddoorr minden hónap második keddjén Páros hónapokban: Fidesz iroda, 
Fidesz-KDNP Te.l: 06-30-624-3064, Fõ u. 28., 17-18 óráig
2. sz. választókerület 375-5138 Páratlan hónapokban: Kapisztrán tér 1. II. em.,

Képviselõi szoba 16-17 óráig
OOrrcczzyy  AAnnttaall  minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óra Sánc utcai Uránia
Fidesz-KDNP Csillagvizsgálóban
14. sz. választókerület
PPaatttthhyy  SSzzaabboollccss Minden hónap második szerda 17-18 óra Szent Gellért Katolikus Gimnázium
Fidesz-KDNP Tel.: 06-30-456-7967 Krisztina krt. 63.
10. választókerület
DDrr..  PPóóssffaaii  GGáábboorr minden hónap utolsó kedd 18-19 óra Hattyú u. 16. (Idõsek Klubja)
Fidesz-KDNP
6. sz. választókerület
RRoottyyiiss  JJóózzsseeff minden hónap negyedik kedd 15-17 óra Krisztina tér 1. I. emelet
MSZP-SZDSZ, listás
DDrr..  TTaammáássii  RRóóbbeerrtt minden hónap elsõ hétfõ 14.30-15.30-ig Toldy Ferenc Gimnázium
Fidesz-KDNP
4. sz. választókerület
TTíímmáárr  GGyyuullaa minden hónap elsõ szerda 17-18 óra Várnegyed Galéria
Fidesz-KDNP (Batthyány u.)
5. sz. választókerület
VVeeccsseeyy  AAnnddrrááss  minden páros hónap elsõ hétfõ 17-19 óra Tabáni Múzeum (Döbrentei u. 11.)
Fidesz-KDNP
13. sz. választókerület
VVeelleezz  ÁÁrrppáádd telefonos egyeztetés alapján
MSZP-SZDSZ, listás 06-20-363-18-95 vagy 1-225-00-36

VVeelliicchh  KKaattaalliinn minden hónap elsõ kedd 16.30 – 17.30 Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda
Fidesz-KDNP (Lovas út 3.)
8. sz. választókerület

Fogadóórák

A védõoltások a fertõzõ megbetegedések legha-
tékonyabb és leggazdaságosabb megelõzését szol-
gálják. Az Egészségügyi Világszervezet következe-
tes védõoltási programjaival sikerült teljesen ki-
irtani a himlõt, Európából a járványos gyermek-
bénulás vírusát, meggátolni sok fertõzõ betegség
járványméretû elõfordulását.

A magyar védõoltási rend kialakítása a hazai
és nemzetközi tapasztalatok alapján történt és
történik. Érvényesülését az egészségügyrõl szóló
1997. évi CLIV. törvény és annak járványügyre
vonatkozó rendelkezései biztosítják.

Európában, így hazánkban is az utóbbi évek-
ben egyre többet lehet hallani a védõoltások el-
leni „antivakcinációs mozgalmak” megjelenésé-
rõl, ami bizonytalanságot, pánikot idézhet elõ a
gyermekeik egészségét, jövõjét féltõ laikus szü-
lõkben.

Az elmúlt években többször történt változás a
hazai oltási rendszerben. 2006. január 1-tõl új ol-
tási rend mûködik.
A védõoltások hazai rendszerében legfontosabb
elemek:
1./ Életkorhoz kötötten kötelezõ védõoltások:

- Folyamatos oltások
- Kampányoltások (iskolai osztályok oltásai)

2./ Megbetegedési veszély esetében kötelezõ, il-
letve megbetegedési veszély elhárítása céljából
térítésmentesen végzendõ védõoltások

- Munkakörökhöz kapcsolódó védõoltások
- Külföldi utakkal kapcsolatos védõoltások
- Ajánlott, nem kötelezõ, illetve önkéntesen

kért védõoltások
Az életkorhoz kötött kötelezõ védõoltások

rendjében történt változások elõnyei a követ-
kezõk: korszerûbbek, mint az elõzõ években
használt oltóanyagok, több komponensû, úgy-

nevezett polivalens vakcinák, ezért egy oltással
(szúrással) több betegség ellen nyújtanak vé-
delmet, kevesebb a szúrások száma, és kevésbé
fordulnak elõ a nem kívánatos oltási reakciók
(láz, fájdalom, duzzanat), esetleges oltási szö-
võdmények.

Magyarországon jelenleg a rendeleteknek
megfelelõen, életkor szerint, elõírt módon térí-
tésmentesen történnek a kötelezõ védõoltások,
melyek tíz fertõzõ betegség (tbc, diphteria, sza-
márköhögés, tetanusz, kanyaró, mumpsz, rube-
ola, polio, Hib- fertõzés, hepatitis B) megelõzésé-
re szolgálnak. A védõoltások beadása elõzetes or-
vosi vizsgálat után történik.

Minden országban az Egészségügyi Világ-
szervezet ajánlásaihoz igazítva határozzák meg
azt, hogy milyen életkorban optimális az egyes
fertõzések elleni védettséget kialakítani.
Európa egyes országaiban ajánlottnak nevezik
a nálunk kötelezõként adandó védõoltásokat.
Néhány európai országban, így például
Németország egyes tartományaiban, Nagy-
Britanniában, Írországban,  bizonyos védõol-
tások elutasítása miatt helyi járványok léptek
fel (2006-ban kanyaró járvány), ennek súlyos
szövõdményeivel.

Az ajánlott, illetve önkéntesen kérhetõ oltá-
sok közül több éve jó néhány beszerezhetõ a ha-
zai gyógyszertárakban. Ilyen oltóanyagok a sú-
lyos lefolyású tüdõgyulladást, agyhártya – és agy-
velõgyulladást okozó Pneumococcus és
Meningococcus baktériumok elleni vakcinák, a
fertõzött kullancsok által terjesztett agyvelõ– és
agyhártyagyulladás elleni oltóanyagok, az A,–és
B típusú vírusos májgyulladás elleni oltóanyag-
ok, az influenza és bárányhimlõ vírusfertõzése-
ket megelõzõ vakcinák. 

A Magyarországon is elérhetõ oltóanyagok
száma az elmúlt idõszakban tovább bõvült.
Megkapható a csecsemõk súlyos gyomor-bél
gyulladását, hasmenését, hányását leggyakrab-
ban okozó rotavírus fertõzés megelõzésére
szolgáló oltóanyag. Lehetõség van a csecse-
mõknél és kisgyermekeknél a Peumococcus
baktérium bizonyos típusai által okozott sú-
lyos betegségek (agyhártyagyulladás, tüdõgyul-
ladás, sepsis) ellen védelmet nyújtó korszerû
oltóanyag beszerzésére is.

Hazánkban már hozzáférhetõ a HPV (Humán
Papilloma Vírus) elleni védõoltás, mely forradal-
mian új és ígéretes eljárás a méhnyakrák elleni
harcban.

Az említett oltóanyagok orvosi vényre kapha-
tók a gyógyszertárakban.

A nem kötelezõ védõoltások beadását az élet-
kor szerinti kötelezõen elõírt védõoltásokhoz
igazítva kell elvégezni, az alkalmazási elõírások-
nak megfelelõen.

A kötelezõ és a nem kötelezõen adható védõ-
oltásokról a gyermekorvosok és védõnõk részle-
tes tájékoztatást adnak.

Az Egészségügyi Világszervezet hosszú évek
óta vizsgálja a magyar oltási rendszert. Azt álla-
pították meg, hogy oltási rendszerünk jól illesz-
kedik az európai oltási rendbe, hazai járvány-
ügyi helyzetünk kimagaslóan jó Európában, az
életkorhoz kötött, kötelezõ védõoltások telje-
sítése, az átoltottság nálunk megközelíti a
100%-ot. Ez az eredmény nagymértékben kö-
szönhetõ annak, hogy a lakosság többsége is-
meri a védõoltások betegségeket megelõzõ je-
lentõségét, ebben pedig nagy érdeme van a
Magyarországon jól mûködõ védõnõi és házi
gyermekorvosi hálózatnak.

dr. Sepp Csaba
I.-XII. kerületi házi gyermekorvos 

szakfelügyelõ fõorvos

Ellenõrzik a járulék befizetését
Aki tavaly nem rendezte az egészségügyi ellátás-
ra jogosító jogviszonyát, attól az ellátást idén
sem tagadhatják meg, azonban az APEH behajt-
hatja az elmaradt járulékot. A jogviszony meglét-
ét januártól minden egészségügyi szolgáltató on-
line módon köteles ellenõrizni még a beavatko-
zás, vizsgálat elõtt. A jogviszony hiánya esetén az
orvosi ellátást nem lehet megtagadni, és az ellá-
tást költségét sem kell kifizetnie a betegnek.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kö-
teles átadni a jogviszonnyal nem rendelkezõ
beteg adatait az Adó és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatalnak (APEH), amely vizsgálatot kezde-
ményezhet, és az elévülési idõre visszamenõle-
gesen behajtja az elmaradt járulékokat. (Az el-
lenõrzést a TAJ-szám, vagy egyéb személyazo-
nosító adatok alapján kell elvégezni.)

Abban az esetben, ha kiderül, hogy a beteg
alkalmazottként jogosult lenne a szolgáltatás-
ra, az APEH a járulékfizetési kötelezettséget a
munkáltató terhére, míg egyéni vállalkozó,
vagy alkalmi munkavállaló esetén a magánsze-
mély terhére állapítja meg.

A szaktárca közleménye szerint fontos vál-
tozás, hogy januártól szétválik a mentés és a
betegszállítás is. Január 1-jétõl így minden egy-
szerû, szakkíséretet nem igénylõ ülõ- és fekvõ-
beteg-szállítást az Országos Betegszállító Szol-
gálat végzi. Azt eldönteni, hogy a betegnek mi-
lyen jellegû szállításra van szüksége, a szolgál-
tatást megrendelõ orvos felelõssége lesz.

Többet kell fizetni a gépjármû-engedélyhez
és a lõfegyvertartáshoz szükséges orvosi vizsgá-
latokért. A tájékoztatás szerint a gépjármû-veze-
tõi, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelé-
si célú vízijármû-vezetõi alkalmassági vizsgála-
tokért alap esetben 6.300 forintot kell fizetnie
annak, aki a 40. évét nem töltötte be, a 40 és 60
év közöttieknek pedig 4.200 forintot.

Betegségek megelõzése védõoltásokkal

Évnyitó sajtótájékoztatón ismertette az év leg-
fontosabb harminc beruházását a Fõvárosi Ön-
kormányzat. A budai oldal polgári kerületeivel
ezúttal is mostohán bánt a városvezetés, nem
szerepel ugyanis a kiemelt fejlesztések között a
Vár, a Moszkva tér, a budai rakpart vagy a Déli
pályaudvar rendbetétele.

Ami a kerületet leginkább érintõ fejlesztése-
ket illeti, a tervek szerint decemberben megin-
dulhat a forgalom a Szabadság hídon, ami re-
mélhetõleg lélegzetvételhez juttatja majd a
Lánchidat. Folytatódik az MO-ás építése, au-
gusztusra ígérik a Megyeri híd átadását, ezzel né-
mileg csökkenhet a kerületen áthaladó nyugat-
keleti irányú forgalom. Júniusra befejezõdhet a
Combino-k régen várt légkondicionálása, au-

gusztusban pedig érkeznek az új Alstrom szerel-
vények a kettes metró vonalára – igaz utasokat
csak 2009 februárjától szállítanak. Márciusra le-
zárul a Lukács, a Széchenyi és a Gellért fürdõk
felújításának második üteme, még ebben az év-
ben megindul a Margit híd felújítása. A munká-
latok elsõ hónapjaiban várhatóan nem korlátoz-
zák jelentõsen a forgalmat. Folytatódik a négyes
metró és a csepeli szennyvíztisztító építése, meg-
hosszabbítják a 3-as és az 1-es villamos vonalát,
utóbbi végállomása így Budára kerül. Végre ren-
dezõdhet a Csalogány utcai iskola és óvoda hely-
zete, az intézmény új épületet kap a San Marco
utcában. 2008-ban ötven kilométernyi útszakasz
újulhat meg, többek között új burkolatot kap a
Hegyalja út is. 

Fõvárosi beruházások – Bel-Buda megint kimarad

A Moszkva tér felújítása idén sem szerepel a kiemelt fejlesztések között

Január elsejétõl a helyszíni bírság összege legkeve-
sebb háromezer forint, de akár a húszezer forintot
is elérheti. Bõvült a büntetõpontrendszer is, idén
már két pontot ér a jelzõtáblák figyelmen kívül ha-
gyása, az útkeresztezõdésben és a keresztezõdések-
tõl mért öt méteres távolságon belüli parkolás.
Négy ponttal büntethetõ az, aki gyalogátkelõhe-
lyen, vasúti átjáróban, kerékpárúton, útkanyaru-
latban vagy olyan helyen áll meg, ahol akadályoz-
za a jelzõtáblák észlelését. A bírságolást ráadásul a
közterület-felügyelet is elvégezheti, míg a be nem
fizetett büntetést adó formájában hajtják be.

Május elsejétõl tetten érés hiányában a gépjár-
mû üzembentartóját vonják felelõsségre, kivéve
ha az autót más használta és ezt dokumentumok-
kal is bizonyítják. Ugyanakkor abban az esetben,
ha a használótól a bírság nem hajtható be, azt az
üzembentartónak kell megfizetnie. 

Sokba kerül a gyorshajtás is, a legkisebb bírság
minden esetben 30 ezer forintra emelkedik má-

justól, de akár a 300 ezer forintot is elérheti attól
függõen, hogy az autós mennyivel lépte túl a
megengedett sebességet. A maximális bírságot
róják ki ha valaki a harmincas vagy az ötvenes
táblánál lakott területen belül 76 vagy 126
km/óránál gyorsabban halad, 130 ezer forint a
büntetés ezen sebességhatárok 101 százalékos
túllépése esetén.

Szintén 300 ezer forintos bírság jár az 51 és 100
km/óra sebességhatárok legalább 151 százalékos
és a 100 km/óra feletti korlátozások 101 százalék
feletti átlépésekor. 

A piros lámpán áthajtók százezer, a tilosban
parkolók 30 ezer forintot fizetnek, a behajtani ti-
los táblát semmibe vevõk és a kötelezõ haladási
irányt megszegõk 50 ezret fizetnek. 

A zéró tolerancia jegyében január 20-án hatály-
ba lépett az az igazságügyi miniszteri rendelet,
mely szerint a legkisebb ittasság esetében is be
kell vonni az autó vezetõjének jogosítványát.

Emelkedtek a közlekedési szabálysértések bírságai
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Elhunyt Vécsei György
Január 9-én, életének 70. évében elhunyt
Vécsei György a Petõfi Sándor Gimnázium
tanára, több ciklusban igazgatója, aki évtize-
deken keresztül az I. kerület oktatásügyét
szolgálta. A Petõfi Sándor Gimnázium saját
halottjának tekinti. Temetése a Farkasréti
temetõben február 1-én 13 óra 30-kor lesz.

Felhívás
A Budavári Önkormányzat Várnegyed Galériája 

hheellyyttöörrttéénneettii  kkiiáállllííttáásstt  sszzeerrvveezz, 
amelynek anyagát a kerület polgáraitól szeretnénk 

kölcsönkérni.
Kérjük azokat, akik rendelkeznek I. kerületi 

vonatkozású mûvészeti alkotásokkal, relikviákkal, 
ajándéktárgyakkal, és azokat szívesen bemutatnák a

nagyközönségnek is, jelentkezzenek 
a  458-3077-es telefonszámon vagy 

a vgaleria@t-online.hu és vgaleria@axele.axelero.net 
e-mail címeken. 

Segítségüket elõre is köszönjük.
Várnegyed Galéria

Zeneiskolások ünnepi hangversenye
Szeretettel várnak mindenkit a Farkas Ferenc
Zeneiskola önálló mûködésének 40. évfordulójára
rendezett ünnepi hangversenyre 2008. ffeebbrruuáárr  1100--
éénn  1155..3300  óórraakkoorr  aa  ZZeenneeaakkaaddéémmiiaa  nnaaggyytteerrmméébbee..
(Budapest, VI. ker. Liszt Ferenc tér 8.) Jegyek vásárol-
hatók: a Zeneiskola központjában (1016 Budapest,
Dezsõ u. 8.), vagy az elõadás elõtt a helyszínen.

Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel
és szeretettel vár minden érdeklõdõt 2008. jjaannuuáárr
2299--éénn  1177  óórraakkoorr az I. ker. Házasságkötõ Teremben
(Bp. I. Úri u. 58.)
Téma: Rózsaszín korsók, ruhák, borok kiállítás és
csevegés. Vendégeink: Jánoskúti Márta jelmezter-
vezõ, Polgár Rózsa gobelin mûvész, Dúzsi Tamás
borász, Winkler Barnabás építészmérnök. Házi-
gazda: Szigethy Gábor.

Fények a Várban
A Budavári Lakosok Szövetsége, a Strobl Alajos
Emlékhely Alapítvány és a Budavári Általános Iskola
szeretettel vár mindenkit ffeebbrruuáárr  99--éénn  1188  óórraakkoorr  aa
SSzzeenntt  IIssttvváánn  sszzoobboorrnnááll,, fényekkel kísért, vidám, jel-
mezes családi felvonulásra, mely kb. 1 órát tart.

Meghívó klubnapra
A Budavári Lakosok Szövetsége legközelebbi klub-
napját ffeebbrruuáárr  1122--éénn,,  kkeeddddeenn,,  1177  óórraakkoorr tartja a szo-
kott helyen /Batthyány u. 67., Várnegyed Galéria/.
Tagjaikat és az érdeklõdõket is szeretettel várják.

Koncert a Városházán
JJaannuuáárr  2277--éénn  1166..0000  óórraakkoorr a Városháza aulájában
(I. ker., Kapisztrán tér 1.)a Purcell Kórus és az Orfeo
Zenekar ad koncertet. Vezényel: Szutrély Katalin
Mûsor: Michael Haydn: Nagycsütörtöki responzóriu-
mok MH 276, Nagypénteki responzóriumok MH
277, Nagyszombati responzóriumok MH 27
A belépés ingyenes!

Mit adott a magyar reneszánsz 
a világnak? 
FFeebbrruuáárr  55..  ((kkeedddd))  1188  óórraakkoorr::  A Mátyás-kor képzõ-
mûvészeti remekmûvei Magyarországon… 
Dr. Prokopp Mária, professzor vetített elõadása. Az
elõadássorozat rendezvényein közremûködik
Faragó Laura elõadómûvész.
Helyszín: Magyar Kultúra Alapítvány Székháza, I.
ker., Szentháromság tér 6. Budavár terem. 

Szentmise a betegek világnapján
A betegek világnapja alkalmából 22000088..  ffeebbrruuáárr  99--
éénn  ddéélluuttáánn  33  óórraakkoorr a Budai Ciszterci Szent Imre
Plébániatemplomban (Budapest, XI. Villányi út 25.,
a Feneketlen tónál) szentmisét mutat be Zakar
Polykarp o.cist fõapát. Az ünnepi alkalomra min-
denkit szeretettel várnak.

Közgyûlés a Testvérvárosi
Egyesületben
22000088..  ffeebbrruuáárr  1133--áánn  1177  óórraaii  kkeezzddeetttteell tartja a
Kézfogás Testvérvárosi Egyesület a közgyûlését,
melyen az elõzõ év eredményirõl,a  további tervek-
rõl, kapcsolatokról hangzik el beszámoló. Helyszín: a
Várnegyed Galéria (Batthyány u. 67), melyre min-
den jelenlegi és leendõ szervezeti tagot és érdeklõ-
dõt szeretettel várnak.

Zugligeti Disznósirató 
A Zugliget õsidõk óta híres vendéglátásáról, mulatsá-
gairól. Régebben a majorsági összejövetelek, a szüre-
ti vigalmak, a vadászatok és a kiskocsmák hangulata
vonzotta ide az embereket. A nonprofit Tündérhegyi
Hagyományõrzõ és Szabadidõsport Egyesület - az
58-as Kisvendéglõhöz kötõdõ Zugligeti Szabadidõ
Központtal együtt – az eddiginél szélesebb keretek
között kívánja folytatni hagyományõrzõ tevékenysé-
gét. Ennek elsõ állomásaként - ffeebbrruuáárr  1100--éénn  rreeggggeell
99  óórrááttóóll  - ismét megrendezik  a Zugligeti Disznósirató
néven ismert disznótoros mulatságot. 

A mûsoros rendezvény megtekintése ingyenes,
az ételekért és italokért azonban - a támogató tago-
kon kívül – mindenkire az étlap szerinti árak vonat-
koznak. Az egyéni támogatók 5 ezer forintos hozzá-
járulással segíthetik a Disznósirató színvonalas
megrendezését, ennek ellentételezéseképp asztal-
foglalásra jogosító kitûzõt, oklevelet valamint étke-
zési bont kapnak. A bon sült vér, friss töpörtyû és
disznótoros ebéd fogyasztására és a feldolgozott
malacból készített kóstoló hazavitelére jogosít. Az
oklevél tulajdonosai elõnyt élveznek az Egyesület
további rendezvényein az 58-as Kisvendéglõben,
valamint a jégpálya használatánál is.

Röviden

A Szlovák Köztársaság elsõ embere Ivan
Gasparovic állami kitüntetésben részesíti Gregor
Papucek Magyarországon élõ szlovák költõt a
köztársaság legnagyobb ünnepén, az állam szüle-
tésnapján 2008. január elsején – jelent meg 
a szlovák nyelvû Ludové Novinyban.

A szûkre szabott hír nem árult el többet arról, ho-
gyan választották ki éppen Gregor Papucek sze-
mélyét – a Budavári Szlovák Kisebbségi Önkor-
mányzat képviselõjét – erre az állami kitüntetés-
re. Az sem derült ki, hogy milyen érdemei lehet-
nek egy Magyarországon élõ szlovák nemzetiségû
költõnek, amelyekért erre a magas kitüntetésre
javasolták. Így azután csak azok nem vették két-
kedve a történteket, akik igen közeli kapcsolat-
ban álltak és ma is állnak a kitüntetettel. A hírt
közreadva mégis magyarázattal tartozunk egy-
másnak és azoknak, akik manapság is gyakran ta-
lálkoznak Gregor Papucekkel.

Még honvédtiszt volt, amikor az elsõ rádiós ri-
portot készítettem vele Szentendrén, majd elso-
dort bennünket egymástól mind a foglalkozás,
mind az érdeklõdési kör. Teltek az évek, végeztük
a munkánkat, és mint szlovák érzelmû és szlovák
nyelven beszélõ társakat, ismerõsöket ismét ösz-

szehozott bennünket a sors. Egy kerületben lak-
tunk, néha három nyelven is beszéltünk, miért
ne találkoznánk többször, miért ne eleveníte-
nénk fel nyelvismereteinket, miért ne foglalkoz-
nánk a szlovák nemzetiségûek gondjaival… – így
lettünk képviselõtársak a Budavári Szlovák
Kisebbségi Önkormányzatban. Ne szaporítsuk
önéletrajzi adatokkal a sorokat, Gregor mint el-
nök arra kért, hogy vegyem le vállairól az önkor-
mányzati munkát, mert szeretné befejezni verses-
köteteit, sõt újabb könyvekkel is kíván foglalkoz-
ni, fordításokkal, szerkesztésekkel szeretné segíte-
ni a nemzetiségi könyvkiadást. Közben állandó
kutatója lett a Széchényi Könyvtárnak, otthoná-
ban a számítógép mellett halomban álltak jegyze-
tei. Szinte minden olyan funkciótól megvált,
amelyek akadályozták irodalmi, mûfordítói és
egyéb kutatói munkáját. Kapcsolatai közben szé-
lesedtek a hazai szlovákság körében, sõt, az anya-
országban is.

Iskolákat látogattunk, kiállításokat szervez-
tünk, Gregor elõadásokat tartott itthon és kül-
földön. Magam is elcsodálkoztam a Móric
Benovský emléknapján tartott elõadásán
Vrbovén, ahol munkájáért kitüntetést kapott a
város vezetõitõl, és ez csak egy a sok közül. Sikeres

kutatást végzett Králová Lehota szülöttjének
Strobl Alajos szobrainak történetérõl.

Vrbovén gimnazistákkal találkozott és vála-
szolt elõadása után az érdekes kérdésekre.
Békéscsabáról feldolgozta, és könyvalakba szer-
kesztette egy addig ismeretlen szlovák népi költõ
írásait és grafikáit, majd a könyv megjelenése
után bemutatta a békéscsabai szlovák közönség-
nek, méltatta az új kötetet, és további írásra biztat-
ta idõsebb társát.

Tevékenységérõl tudtak a hazai szlovákság ön-
kormányzati, és más területek jeles vezetõi. Jól is-
merték a pilisi falvakban, Békéscsabán, a fõváros-
ban, de sokat tudtak róla az anyaországi irodalmi
és kulturális területen dolgozó jeles szakembe-
rek, vezetõk, költõtársak és mások.

Egyszer csak jött az értesítés a szlovák fõváros-
ból, hogy 2008. január elsején Ivan Gasparovics a
Szlovák Köztársaság elnöke Gregor Papuceknek
is átadja a Fehér Kettõs kereszt rend II. fokozata
kitüntetést. Ott ült költõnk az elsõ sor elsõ szé-
kén 22 boldog ember társaságában, akik vele
együtt büszkék lehettek erre a nagyszerû kitünte-
tésre. Mi is büszkék lehetünk és azok is vagyunk.
Kis közösségünk, a Budavári Szlovák Önkor-
mányzat testülete nevében gratulálunk kitünteté-
séhez. A sok hasznos munka és e rangos állami ki-
tüntetés után méltán elmondhatjuk, hogy ez az
évünk is jól kezdõdik. Zelman

Gregor Papucek elismerése

Már a tavalyi, átlagosan 8 százalékos infláció is
alaposan leapasztotta a családok pénztárcáját. A
közüzemi díjak és a szolgáltatások árának idei
emelése tovább nehezíti a mindennapokat, külö-
nösen a nyugdíjasok, az egyedül élõk és a nagy-
családosok számára. Az alábbiakban a fõvárosi és
kerületi támogatásokról adunk tájékoztatást.     

Fõvárosi lakásrezsi támogatást az igényelhet, aki-
nek háztartásában az egy fõre esõ jövedelem nem
éri el a havi 60 ezer forintot, egyedülálló esetében
a 65 ezer forintot. 

Az évi 27.800 forintos távhõszolgáltatási díj-
kompenzáció havi összege májusban és decem-
berben 2500, június és november között 800, ja-
nuár és április hónapokban 3500 forint. A víz-,
csatorna, szemétszállítási díjkompenzáció évi
21.600 forint háztartásonként. Ebbõl a víz és csa-
tornaszolgáltatás díját 1300, míg a szemétszállítá-
sét 500 forinttal támogatja a fõváros. Idén is lesz
téli fõvárosi kiegészítõ lakásrezsi támogatás, ami
távhõszolgáltatás esetén 16.000, egyéb fûtésû
háztartásokban 12.000 forint. Az igényléshez
szükséges nyomtatványokat az önkormányzat
ügyfélszolgálatán lehet átvenni. 

A fõvárosi támogatás mellett a kerület polgárai
az önkormányzatnak köszönhetõen további tá-
mogatásokat is igénybe vehetnek. 

Normatív lakásfenntartási támogatás 
Az I. kerületi lakás tulajdonosa, haszonélvezõje,
bérlõje lakásfenntartási támogatásra jogosult az
alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
- Elismert lakásnagyság mértékei: 
1 személy esetén:                          35 nm
2 személy esetén:                          45 nm
3 személy esetén:                          55 nm
4 személy esetén:                          65 nm
4-nél több személy esetén.  65 nm + további sze-
mélyenként 5 nm
- A háztartásban az egy fõre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélsze-
resét (2008-ban 42.750,-Ft) feltéve, hogy a lakás-
fenntartás elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 20%-át meghaladja
- A lakásfenntartás elismert havi költsége a háztar-
tás havi összjövedelmének 30%-a, ha a jogosult
háztartásában az egy fõre jutó jövedelem nem ha-
ladja meg a nyugdíjminimum 50%-át (2008-ban
14.250,-Ft),

A támogatás egy lakásra csak egy személynek ál-
lapítható meg. E támogatási forma tekintetében
külön lakásnak számít a társbérlet, az albérlet és a
jogerõs bírói ítélettel megosztott lakás. Lakás-
fenntartási kiadásként a következõ igazolt költsé-
gek vehetõk figyelembe:
- lakbér, albérleti díj, társasház közös költsége,
csatornahasználati díj, víz, villanyáram, valamint
a gázfogyasztás költsége.

A támogatást 12 hónapra állapítja meg az ön-
kormányzat, a kérelmet évente új eljárás kereté-
ben meg kell újítani. Lakásfenntartási támogatás
megállapítása esetén az igénylõ, illetve családtag-
jai átmeneti segélyre nem jogosultak. Az adósság-
kezelési támogatásban részesülõ személy a szolgál-
tatás idõtartama alatt lakásfenntartási támogatás-
ra jogosult.

A lakásfenntartási támogatás megállapításához
szükséges nyilatkozatok és igazolások:
- az igénylõ nyilatkozata a lakás adatairól, valamint
a lakásban közös háztartásban élõ személyekrõl,
- az igénylõ és családtagjai jövedelemigazolása,
- az igénylõ és családtagjai vagyonnyilatkozata,
mely szerint nem rendelkezik vagyonból szárma-
zó olyan jövedelemmel, melybõl a lakásfenntar-
tási kiadások fedezhetõk lennének,
- igazolás a közmûdíj kiadásokról, igazolás a lak-
bérrõl, az albérleti díjról, közös költség díjának
igazolása, a lakásnagyság hitelt érdemlõ módon
történõ igazolása.

Adósságkezelési szolgáltatás
Az elmúlt években nõttek a családok pénzügyi
nehézségei. Egyre többen képtelenek kifizetni a
közmûtartozásaikat, lakáshiteleiket. Ezért a
Budavári Önkormányzat 2007. március 30-án
rendeletet alkotott az adóságkezelési szolgáltatás-
ról. Az adósságkezelési szolgáltatás célja a szociáli-
san hátrányos helyzetbe került személyek, csalá-
dok lakhatással kapcsolatos adósságterheinek
enyhítése, és a folyamatos fizetési kötelezettségek
teljesítéséhez való hozzásegítés. 

Jogosult az a személy, akinek a háztartásában az
egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:
- egy lakásban élõ több személynél 200 %-át
(57.000,-Ft);
- egyedül élõ esetében 250 %-át (71.250,-Ft);
- gyermekét egyedül nevelõ szülõ esetében 300 %-
át (85.500,-Ft).

A támogatás megállapításához szükséges nyilat-
kozatok és igazolások:
- az igénylõ és családtagjai jövedelemigazolása a
kérelem benyújtását megelõzõ 3 hónapról,
- az igénylõ és családtagjai vagyonnyilatkozata,
- a hitelezõ által kiállított iratok az adósság jogcí-
mérõl és összegérõl, vagy a közüzemi szolgáltatás
kikapcsolásának tényérõl, 
- az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérel-
mezõ adósságkezelési szolgáltatásba történõ be-
vonására, és igazolást arról, hogy az együttmûkö-
dési kötelezettségét teljesítette,
- a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központtal kötött elõzetes együttmûködési meg-
állapodás és javaslat.

Átmeneti segély
Átmeneti segély a létfenntartást veszélyeztetõ,
rendkívüli élethelyzetbe került, vagy létfenntartási
gondokkal küzdõ személy részére adható, ameny-
nyiben más pénzbeli ellátásra jogosultságot nem
szerzett, továbbá saját, vagy családtagjai egy fõre ju-
tó nettó havi jövedelme nem haladja meg a nyug-
díjminimum kétszeresét (2008-ban 57.000,-Ft). 
A segély összege:
- rendszeres átmeneti segély megállapítása ese-
tén 1 év idõtartamra havonta a nyugdíjmini-
mum 15%-a (4.300,-Ft), 
- eseti átmeneti segély esetén - mérlegelés alap-
ján- maximum a nyugdíjminimum (28.500,-Ft),
- rendkívüli alkalmi átmeneti segély évenkénti
mértéke nem haladhatja meg a nyugdíjmini-
mum háromszorosát (2007-ben 85.500,-Ft). 

Az utóbbi esetben a segély megállapításának
feltétele, hogy a kérelmezõ és családtagjai jövedel-
mének egy fõre jutó átlaga haladja meg a nyugdíj-
minimum kétszeresét (57.000,-Ft-ot), és indo-
kolt legyen a rendkívüli élethelyzet. A támogatás
megállapításáról a Népjóléti Bizottság határoz.

Rendkívüli élethelyzetnek minõsül többek kö-
zött, ha a kérelmezõ önmaga, illetve családtagjai
ellátásáról más módon gondoskodni nem tud,
vagy alkalmanként jelentkezõ többletkiadások,
különösen betegség, elemi kár miatt szorul anya-
gi segítségre.

Nem jogosult a támogatásra az a személy, aki-
nek eltartását tartási-, öröklési-, életjáradéki szer-
zõdésben vállalták, a szerzõdés érvényességének
idõtartamára. Átmeneti segélyben részesülõk, va-
lamint családtagjaik részére lakásfenntartási tá-
mogatás nem állapítható meg.

(További információ: Népjóléti Iroda, telefon 458-3028)

A kerületünkben élõ nyugdíjas pedagógusok
legkésõbb 2008. március 10-ig nyújthatják be a
pedagógus díszoklevelek /arany-, gyémánt-, vas-
és rubindiploma) iránti, 2007. évre szóló kérel-
müket. A kérelmeket az I. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal Jegyzõi Titkársága (Közoktatási,
Mûvelõdési és Sport Referatúra) fogadja, de be-
nyújtható a végzettséget adó fõiskolákhoz, egye-
temekhez vagy azok jogutód intézményeihez.

Hivatalunk elérhetõsége: 1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1. II. emelet 204.

A pedagógus diploma adományozásának fel-
tételei: 

Aranydiploma igényléséhez szükséges okmá-
nyok:  az 50 évvel ezelõtt szerzett oklevél fény-
másolata, díszoklevél iránti kérelem a fõiskola
fõigazgatójához, rövid szakmai önéletrajz, a
munkakönyv 9-12. oldalainak fénymásolata
vagy munkahelyi igazolás az ott eltöltött évekrõl
(melynek minimum 30 évnek kell lennie)

Gyémánt-, vas- és rubindiploma igénylésé-

hez szükséges okmányok: - az elõzõ adomá-
nyozott (arany-, gyémánt-, vas) oklevél fény-
másolata, rövid szakmai önéletrajz,  díszokle-
vél iránti kérelem a fõiskola fõigazgatójához.

A díszoklevél iránti kérelem beadásához szük-
séges egy adatlap kitöltése, amelyen fel kell tün-
tetni az adóazonosító jelet és a társadalombizto-
sítási azonosító jelet (TAJ szám). Érdeklõdés és
felvilágosítás: Koppányi Csabáné: 458-3058.

Tanfolyam társasházi közös 
képviselõknek 
A Budavári Önkormányzat, a Társasházi
Közös Képviselõk Egyesületének Fóruma, va-
lamint az I. kerületi Házgondnoksági Kft.
2008. évben tanfolyamot indít közös képvise-
lõk részére. Idõpontok: február 12., május
20., szeptember 16., november 18.
Február 12-i tanfolyam témakörei, elõadói:
- Társasházi biztosítás – Horváth Orsolya
- Mûszaki ellenõrzési kérdések: érintésvéde-
lem, tûzoltóság, tûzoltó készülék felülvizsgála-
ta, biztonságtechnikai összefoglaló, kémény,
lift, gázvezeték hálózat – Juhász László
- Fõkétüsz, kémény ellenõrzési kérdések – XII.
kerületi tûzoltó tiszt
- Gazdálkodás, költségvetés készítése az elszá-
moló közgyûléseken, a következõ év elõkészí-
tése, számítógépes programok, nyilvántartás –
Jáky-Kopor Judit
- Pályázatok – Jáky-Kopor Judit, Juhász László,
Oláh György

Támogatások a lakásrezsi kifizetéséhez

Tájékoztató a pedagógus díszoklevelek adományozásáról
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Bizony itt a farsang, de a bálok sajnos már nem a
régiek. Milyen szépek voltak pedig, hogy várták
õket, kiváltképp a lányos házaknál. Egy letûnt vi-
lág, egy elmúlt életforma elhalványuló emlékei, a
mai bálok, ha vannak egyáltalán, már egészen
mások.

A farsang vízkereszttõl, január hatodikától
hamvazó szerdáig tart. Hossza eltérõ,
mert hamvazó szerda a húsvéti ün-
nepkör része, vissza kell számlálni
negyven napot húsvéttól, így kap-
juk meg. Farsang után a nagyböjt
következett, akkor már tilos volt vi-
gadozni, bálozni. A farsang utolsó
három napja volt a farsang farka,
ekkor hágott a mulatozás tetõpont-
jára, hogy aztán húshagyó keddel
véget érjen. A farsangi bálok, mu-
latságok hosszú múltra tekintenek
vissza, már a rómaiak is fõleg ekkor
vigadoztak, a középkori emberek
pedig, akik szigorú korlátok közt él-
ték le életüket, ekkor kirúghattak
a hámból, és felhõtlenül élvezhet-
ték az életet.  A jelmezbálok,
maszkabálok és karneváli vigasságok
is nagy múltra tekinthetnek vissza.

Itt, Budán is víg volt a farsang az 1800-as
évek végén, 1900-asok elején, szóval úgy
nagyjából száz esztendeje. Boldog béke-
idõk voltak, háború rég nem dúlt, az
emberek békességben éltek, anyagi-
lag gyarapodtak, és azt hitték, a fejlõ-
dés töretlen lesz. A farsangi bálok ré-
gebben fõként a vízivárosi Fehér
Kereszt fogadóban tartattak és a Fácán
fogadóban, mely nem tévesztendõ
össze a zugligeti Fácánnal. Aztán fel-
épült a Budai Vigadó és gyönyörû
termeivel méltó helyszíne lett a bá-
loknak. A Krisztinában a polgári ka-
szinó rendelkezett bálteremmel, itt
is jó néhány bált tartottak évente.

Nemcsak az elõkelõk báloztak, a
társadalom minden rétegének meg-
voltak a maga báljai, de eléggé elkülönülve. Az ud-
vari bálok a királyi család és az arisztokrácia találko-
zási helyei voltak igen szigorú protokollal és váloga-
tott meghívottakkal. Nívós bál volt minden eszten-
dõben a jogász bál és a medikus bál. Vidéken a vár-
megyebálok voltak a legelegánsabbak. De tartottak
bált a különbözõ céhek és ipartestületek is, az
1889-es évben például a sütõk, a lakatosok a vas- és
fémesztergályosok, a vendéglõsök és szállodások.
Ugyanez évben a postai altiszteknek és a fõvárosi
hivatalszolgáknak is volt bálja. Bált rendeztek a tu-
risták, az atléták és az evezõsök is.

A báloknak az önfeledt szórakozáson kívül ko-
moly szerepük volt az eladó lányoknak a társasá-
gába való bevezetésében és férjhez adásában is.
Amelyik lány már a harmadik szezont bálozta vé-
gig, görbe szemmel nézték, vénlánynak tartották.

A bálok fontos kelléke volt a táncrend. A szin-
te mûalkotásszámba menõ kis noteszok köny-

vecskék, többnyire pici ceruzával ellát-
va arra szolgáltak, hogy az elígért tánco-

kat számon tartsák. Ha a leányzó
táncrendje betelt, megnyugodha-
tott, nem fog petrezselymet árulni.
Minden bálhoz egyedi táncrend
készült, melynek borítója utalt a

bálozó céhre vagy társaságra, képek-
kel, zsinórokkal, bojtokkal volt ellát-
va, néha zománccal, féldrágakõvel
ékesítve. Egy életen át õrizte néme-
lyik lány becses emlékként.

No és a ruhák, a báli toalet-
tek, az volt ám csak az igazi! A gaz-

dagabbak Párizsból, Bécsbõl hozat-
ták, a középréteg pesti, budai sza-
lonokban csináltatta, a kispénzû-
ek számára házivarrónõ varrta. A

karcsúságról, darázsderékról rafi-
nált fûzõk és míderek gondoskod-
tak a ruha alatt. Kiegészítõk is vol-
tak szép számban. A báli cipõk, to-
pánok nem mindig voltak kényel-

mesek, ámde mutatósak voltak, a
bõrön kívül atlaszból, selyembõl is ké-
szültek. Hasonló anyagból voltak a pi-
ci estélyi táskák. A hosszúszárú glaszé-

kesztyû elengedhetetlen volt, a legyezõ
úgyszintén.

A lányok természetesen csak garde-
dám kíséretében jelenhettek
meg, ez többnyire a mamájuk
volt. Családi jegyeket is árusítot-
tak, az 1900-as farsang egyik bál-
jára például hat koronába került
ez, és két hölgy és egy úr belépésé-
re jogosított.

Legnépszerûbb tánc a csárdás
volt, szerették a keringõt, táncoltak francia né-
gyest, füzértáncot, polkát, mazurkát, ezt lengyel-
kének is hívták. A vacsoraszünet után követke-
zett a szupercsárdás, és a bált is csárdással zárták,
ez néha kivilágos kivirradtig tartott.

Mindkét nagymamám 1880-ban született, így a
századfordulón voltak bálozó lányok. Egyikük itt
a Vizivárosban bálozott, másikuk Csáktornyán.
Még késõ öregségükben is szívesen emlékeztek
vissza bálozó, farsangoló korukra és szívesen me-
séltek róla.

dr. Reisinger Frigyesné

Az Ostrom utcai Mono Galéria - amely a kor-
társ design bemutatótermeként vált ismertté a
Várnegyedben - ars poeticája szerint fiatal ipar-
mûvészeket kíván pályára segíteni. A tulajdono-
sok januárban mégis kivételt tettek, és a náluk
kiállító ifjak mestere, Szunyoghy András grafi-
kusmûvész ötlete nyomán, az idõsebb képzõmû-
vész nemzedék alkotásaiból rendeztek kiállítást.     

Kiss Mónika, a galéria vezetõje úgy véli, hogy
bár egy nemrég bevezetett, családias galéria
esetében szerencsésebb a kijelölt úton haladni,
ez egyszer azonban szívesen tettek kitérõt.

Szunyoghy András saját baráti körét hozta el a
Monoba - köztük Kossuth- és Munkácsy-díjas
alkotókat - ám ugyanez a neves társaság szoros
kapcsolatban áll a fiatalokkal is. Kopek Rita
például, aki Esõ címû kékes árnyalatú, nagyvá-
rosi festményeivel képviselteti magát a kiállítá-
son, a Képzõmûvészeti Egyetem Tanára.
Szemadám György - mûvész és  esztéta - a
Madárház sorozat III. darabját állította ki. Kõ
Pál a tradíciót, Csíkszentmihályi Róbert a hu-
mort képviseli szobraival. „Az agyag filozófu-
sa”, Schrammel Imre, Mulandóság címû soro-
zatának elsõ két darabjával jelentkezett. 

A mester alapanyaga a samott, amelynek for-
málásakor sajátos technikai megoldásokat –
metszést, robbanást – alkalmaz. Gyulai Líviusz
jellegzetes figurái ezúttal a Carmina Burana cí-
mû grafikán tûnnek fel. Orosz István egészen
más típusú tollrajzokat készít. Vonalzóval szer-
kesztett, tussal húzott apró téglákból épít háza-
kat és várost.   

Vén Zoltán groteszk Ördögjáték címû képe a
sátáni humort villantja fel. Szunyoghy András,
aki Barcsay-tanítványként a mûvészi anatómia
mestere, Fejek címû linolmetszetével köti le a fi-
gyelmet. A fekete kartonon élesen rajzolódik ki
a fehér temperával körbeírt központi alak, Don
Quijote, akit vízióként madár, sertés, ló és embe-
ri fejek kerítenek körül.

Végül egy meglepetés olajkép, a Fehér sziklák,
Vagyoczky Károlytól. E név ma is ott szerepel
minden magyar papírpénzen, hiszen õ tervezte a
forgalomban lévõ címleteket. Szunyoghy
András tõle tanulta a rézmetszést, így kerül a
mester mestere a fiatalok galériájába.

A kiállítás február 9-ig látható az Ostrom utca
29. szám alatt, keddtõl péntekig 14 és 19 óra kö-
zött, szombaton 11-tõl 19 óráig. 

Egyszerû, közvetlen ember. Kabátján mindig ott
a lyukas zászló, utalva az átélt csodára: az 56-os
forradalomra, és a nem gyógyuló sebre is, hiszen
el kellett hagynia az országot. Kabdebó Tamás tu-
dós könyvtáros lett Walesben, szerkesztõ és mû-
fordító, megszámlálhatatlan „közös” kötet gon-
dozója.

Bill Tinley egy Dublin melletti kisvárosból ér-
kezett, új, magyarul megjelent verseskötete, és a
szintén most napvilágot látott antológiája kap-
csán. A tribute to Attila József gyûjteményben
több nehéz verset költött át anyanyelvére.
Fiatalember. Az idõsebb író-barát fedezte föl, segí-
tette és óvó szeretettel kísérte pályáját. Nem gyõz
betelni a Litea Könyvszalon családias hangulatá-
val, a gyertya melengetõ fényével.

- A bemutatásra kerülõ angol nyelvû József
Attila válogatást, valójában két évvel ezelõtt sze-
rettük volna megjelentetni, – magyarázza
Kabdebó Tamás. Bogyay Katalin államtitkár asz-
szony ötlete volt, aki mindvégig segítette a mun-
kánkat. Sokszínû József Attilát akartunk, ahol a
versek mellett prózák is vannak, róla szóló írások-
kal együtt. Nem készült el idõre, hiszen 38 költõ
szerepel benne fordítással. Csak mostanra jelent
meg, a költõ halálának 70. évfordulójára! Elõször
Londonban mutattuk be szépszámú közönség
elõtt. A mostani budapesti, a második találkozás
az olvasókkal, a következõ pedig Dublinban lesz,
ahol próbáljuk összetoborozni a fordítókat egy
hosszabb beszélgetésre. Természetesen én is kí-
váncsi voltam, hogyan vélekednek a mi magyar
költõnkrõl. Elmondhatom, végül belátták, hogy
egy zseniális emberrel van dolguk, s többen meg
is fogalmazták, hogy szerintük József Attila a XX.
század egyik legnagyobb költõje volt!

Arra a kérdésre, hogy a feltûnõen csinos magyar
lánnyal mirõl beszélt, versekrõl vagy szülõföldjé-
rõl, kitérõ választ adott Bill Tinley. Inkább magá-
ról vallott, a délutáni budai sétáról.

- Ír költõ vagyok, egy kisvárosban élek - felel mo-
solyogva - Nagy hatással volt rám a József Attila

életrajz és Tamás barátsága. Azután az elsõ válo-
gatások a magyar költõtõl, ahol már én is fordítot-
tam, és a mostaniba is egy fájó-szép verset, a
Tudod, hogy nincs bocsánatot. Miután alaposan
megismertem a költészetét, elmondhatom,
József Attila az a költõ, aki mesterségét jobban is-
merte, mint bárki más. Nagyon örülök, hogy ma-
gyarul is megjelent kötetem, egy keresztmetszet,
ami csak itt és így létezik. A címet: Mindent aka-
rás, ironikusan kell értelmezni, hiszen olyan
nincs, hogy az ember mindent megszerezzen.
Inkább csak felsorolás ez, hogy mennyi mindent
szerettem volna, de nem lett belõle semmi. Az
egyetemen konferencia-igazgató vagyok. Ez egy
prózai állás. A költészet más, az írás ritka éjszakái
mindig ünnepek.

- Irodalmunkról nagyon nehéz röviden beszélni,
hiszen nagyszerû íróink vannak. A Nobel-díjas köl-
tõ, Seamus Heaney felolvasása hatalmas termet is
megtölt, a fiatalabbak iskolákban jönnek össze. Mi
inkább kísérletezünk és elégedetlenkedünk, a szé-
pet fájdalomba takarjuk. Sokféle hang és szín üt-
közik. Ha a négyzetméterre jutó költõ-számot néz-
zük, azt hiszem, elsõk vagyunk a világon...

Elcsendesedik a táncba röpítõ ír zene. Kabdebó
Tamás az Ars poeticát olvassa angolul, jeles színé-
szünk, Mécs Károly magyarul, majd A kanász cí-
mû vers játékos szomorúságát bontja ki remekül.
A Medáliák fiatal ír fordítója, hosszú hónapokig
küszködött a magyar költõvel. Talán az õ hangja
a legtökéletesebb, ahogy tragédiája is: kiment vi-
torlázni a tengerre és eltûnt a viharban. Újabb és
újabb versek következnek, Bill Tinley szerelmes
versciklusát olvassa átéléssel, szinte versengve a
magyar tolmácsolással. Azután csend lesz, még
mindenki marad, dedikáltat és beszélget ír ételek
és italok mellett. Én meg halkan azon tûnõdöm,
milyen hatalmas munka, testvér szándék van a
két könyvben, közös gondolat a két kis nép törté-
nelmében. József Attila most is, mint annyiszor,
megszenvedett és gyémánt csiszolású verseivel le-
gyõzte és megajándékozta a világot! F. F. L.

Magyar-ír irodalmi est a Litea Könyvszalonban

Kis népek, nagy költõk

Kabdebó Tamás Bill Tinley

Mestermûvek a Monoban

Régiekre emlékezve

Itt a farsang, áll a bál!

Turisták bálja
1904. február 13.
Táncrend:
Szünóra elõtt: Csárdás, Keringõ,
Lengyelke, I. Négyes, Keringõ,
Csárdás
Szünóra után:
Csárdás, Pas de quatre, Keringõ,
II. Négyes, Tipegõ, Csárdás

Magyar királyi állami Felsõ Építõ
Ipariskola Táncestéje
1913. január 25.

Orosz István tollrajza

Szemadám György: MadárházSzunyoghy András grafikája

Kopek Rita: Esõ
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A 80-as években a magyar irodalom egén várat-
lanul két fölfelé suhanó csillag jelent meg. Sokan
tudtak errõl, mégis megkésve jutott el a hír az
emberekhez. És ami elért, az is tele volt hazug-
sággal és ferdítéssel.

Márai Sándor egyidõs volt a XX. századdal, és
hosszúnak mondható életének a felét távol, emig-
rációban élte le. Utolsó pillanatáig õrizte gyönyö-
rû anyanyelvét: a magyart. Világnézete, erkölcse
maga volt az irodalom. Minden tekintetben pol-
gárnak tartotta magát, és Kassától San Diegóig
ívelõ nehéz pályáján errõl beszélt és vitázott szen-
vedélyesen. Öngyilkosságával lezárta a vacogtató
magányt, és a fényben felragyogott elõttünk egy
nagy író gazdag életmûve.

Wass Albertet is a magyar földön dúló háború
ûzte el szülõhazájából, Erdélybõl. Wass gróf ott-
honi könyveiben a mezõségi arisztokraták értel-

metlen világát mutatta föl, amerikai regényeiben
a megalázott kisemberekhez tért vissza föltáma-
dó emlékeiben.

A testvér-sorsú Beke György fájó-szép írásában
korunk Mikes Kelemenének nevezte. Ide-
kapcsolva Márait is. „Egyazon sorsot viseltek
mind a ketten. Idegen földön alkották meg élet-
mûvüket. „Törökországból nincs visszatérés” -
üzente Rodostóba Mária Terézia. „Wass
Albertnek nem jár magyar állampolgárság” - ez
volt a rendszerváltás utáni belügyminiszter dön-
tése. Mind a kettõjük életmûve visszatért arra a
földre, amelybõl vétetett: a szellem országútján
nincsenek határõrsök. Az egyiknek századot kel-
lett várnia, Wass Albert megérhette, hogy öreg-
emberként kezébe vegye könyveit.”

A legnehezebb idõkben is vállalta magyarságát
és hitét. Regényeinek, novelláinak, verseinek so-
kaságában állított örök emléket a haláláig szere- tett Erdélynek és magyarjainak. Wass Albert ha-

talmas szépírói és publicisztikai munkássága,
mint termékeny kovász megnemesítette olvasóit.
Használnak és hódítanak szelíden tiszta monda-
tai, egyszerû üzenetei.

Talán innen van, hogy annyi bírálat éri ma is: há-
borús bûnös, irredenta, katolikus... De tudni ille-
ne, Wass Albert erdélyi író. Ami más hangnemet,
más stílust és más szívet jelent. Ott bujkál a sorok
között a kisebbségi sors és a magas kék hegyek sû-
rû levegõje. Az elszegényedõ Magyarországon, a
vízfejû Budapesten megkopott csodás nyelvünk,
ezért tûnhet az övé pátoszosnak. De senki nem
vonhatja kétségbe hazaféltését és izzó magyarsá-
gát. Szüntelen összefogásra biztat a 100 éve szüle-
tett író, mert csak így maradhatunk meg a nagy vi-
lághuzatban és gyûlöletben! Erdélyi, jó cegei föld-
bõl gyúrta tiszta-arcú, igazmondó alakjait, fölmu-
tatta az égnek, és azok visszaszálltak, hogy szólja-
nak és világoljanak minden idõben. Fenyvesi

Száz éves lenne Wass Albert

Különös tekintetek kereszttüzében érezheti ma-
gát mostanában a Nemzeti Táncszínház közön-
sége. A büfé elõtere egyben kiállítóteremként is
szolgál, s e Kerengõ Galériának nevezett kellemes
térben Horváth Dávid fekete-fehér szemfotói
néznek vissza a látogatókra. 

A január 11-én megnyílt tárlaton, a házigazdák ne-
vében Eifert János fotómûvész mutatta be a
Balogh Rudolf-díjas fotográfust. Az idén 60 esz-
tendõs – korábban riport- és szociofotósként is-
mert – Horváth Dávid a 2000-es évek elején kez-
dett mûvészarcokat, tekinteteket fotografálni.
Különleges felvételei önálló albumban is megje-
lentek. A „szuperközeli” szemfotó-sorozat a fotós-
ra „mágikus” hatást gyakorló írók, mûvészek mel-
lett immár a hátrányos helyzetû, szegény sorsú, el-

esett emberek - fizikai
és szellemi fogyatéko-
sok, cigányok, hajlék-
talanok - személyiség-
tükrözõ, intenzív te-
kintetû portréival is
kiegészült. A szociofo-
tó hagyományait foly-
tató fotómûvész e lé-
lektõl lélekig hatoló
ábrázolásmóddal a
társadalmi elkötele-
zettségû fotográfia di-
namikus megújításá-
ra törekszik. Õ maga
így vall errõl: „Har-
minc éve fényképe-

zem az embert. Nem tájat, en-
teriõrt, csendéletet, hanem az
embert, közelebbrõl az arcát,
még közelebbrõl a szemét. A
másik ember tekintetét kere-
sem, s meglátom benne, hogy
boldog-e, elkeseredett-e, lázad-
e vagy belefáradt. Annyiban
követem a régi szociofotóso-
kat, hogy engem ma is az ép-
pen aktuális hatalomnak ki-
szolgáltatott, lehetetlen hely-
zetbe került emberek kilátásta-
lansága háborít fel.”

A döbbenetes hatású tárla-
ton – amelyet a Horváth
Bence – Kinczel Dániel jazz-
zongoraduó, valamint Bör-
csök Enikõ színmûvésznõ nyi-
tott meg – csak a képaláírások

árulják el, hogy a falon látható arcok tulajdonosai
közül ki mûvész, ki író és ki hajléktalan. Bölcs
mosolyú hontalanok, fáradt, kiégett színészek, és
az irodalmi élet néha kiegyensúlyozott, néha
meggyötört, depressziós alakjai váltják egymást.
(Látható Eörsi István halála elõtti utolsó portréja
is, amelyért készítõje Emberábrázolás kategóriá-
ban 2006-ban elnyerte Az év sajtófotója díjat). Ha
a kiállítás rendezõje csoportosította is a képeket,
az biztos, hogy  elsõ ránézésre nem tudjuk kitalál-
ni, hogy ki melyik kategóriába tartozik. E kiállítás
senkit sem hagy érintetlenül. Aki elsétál a fotók
között – legyen az színházlátogató vagy érdeklõ-
dõ, annak óhatatlanul eszébe villan a mondás: „a
szem a lélek tükre”. Horváth Dávid képein min-
dig tükrözõdik a fotós lelke is.

A kiállítás február 10-ig, minden nap 13.00-
18.00 óra között, elõadásnapokon 21.00 óráig te-
kinthetõ meg a Nemzeti Táncszínház Kerengõ
Galériájában (Bp. I. Színház u. 1-3.) roj

Mágikus szemek

Fotó: Gulyás Buda

Dr. Levendel László or-
vos-professzor gyûjtemé-
nyébõl nyílt kiállítás a
Budapesti Történeti
Múzeumban. A mintegy
kétszáz festményt, grafi-
kát és szobrot bemutató
tárlatot január végéig lá-
togathatják az érdeklõ-
dõk.

Mint a kiállítás meg-
nyitóján Passuth Krisz-
tina mûvészettörténész
emlékeztetett, a neves tüdõgyógyász gyûjtemé-
nyébõl az Európai Iskola képzõmûvészeti mû-
hely hagyományait továbbvivõ munkákat válo-
gatták ki, azokat a mûveket, melyek nem követték
a 60-as évek hivatalos mûvészeti irányvonalát. 

Anna Margit, Bálint Endre, Jakovits József,

Gyarmathy Tihamér,
Vajda János, Ámos Imre
alkotásainak többsége a
figuratív és az absztrakt
ábrázolás határvonalán
mozog. A képek és szob-
rok elrendezésével Lorá-
nyi Judit a kiállítás kurá-
tora egy magánlakás han-
gulatát próbálta meg fel-
idézni, ezzel téve még sze-
mélyesebbé a tárlatot. 

Levendel László
(1920-1994) túlélte a munkaszolgálatot és a bori
koncentrációs tábort. 1944. végén Bajánál meg-
szökött, egészen Szegedig gyalogolt, ahol beirat-
kozott az egyetemre. 1948-ban az ország legkivá-
lóbb egyetemistájaként szerzett doktori címet. 
Orvosi pályáját 1951-ben a koncepciós perek ide-

jén kezdte. Büntetésképpen a Hódmezõvásárhely
melletti Kútvölgyre helyezték, ahol többnyire gyó-
gyíthatatlan tüdõbetegeket ápoltak. 1952-tõl ha-
láláig az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai
Intézetben dolgozott. Itt ismerkedett meg Mezei
Árpáddal, az Európai Iskola egyik teoretikusával,
rajta keresztül pedig a képzõmûvészeti mûhely-
nek még élõ alkotóival, Anna Margittal, Bálint
Endrével, Jakovits Józseffel, Gyarmathy Tiha-
mérral, Ország Lilivel. Sokukat hosszú évekig gyó-
gyította, személyes kapcsolatuk révén értõje lett
mûvészetüknek. Az egyik elsõ hirdetõje és meg-
alapítója volt Magyarországon a betegközpontú
orvoslásnak, jelentõs eredményeket ért el az aszt-
ma kutatásában és kezelésében. Életét a tûdõbe-
teg alkoholisták gyógyításának szentelte, nevéhez
fûzõdik az Országos Alkohológiai Intézet felállítá-
sa, melyet haláláig vezetett. 

A kiállítás kedd kivételével naponta 10-16 óráig
tekinthetõ meg a Budapesti Történeti Múzeumban
(Budavári Palota E épület)

Közelmúltunk alulnézetbõl
Debreczeni Tibor pedagógus és „írástudó” iz-
galmas memoárkötetet jelentetett meg
Visszanéztem címmel. A könyv az önéletrajzi
történeteken keresztül érzékletes „alulnézeti”
képet ad az országról a ’30-as évektõl kezdve
egészen 1956-ig.

A kerületben élõ Debreczeni Tibor a Budai
Református Egyházközség Szilágyi Dezsõ téri
gyülekezeti kistermében tartott író-olvasó talál-
kozó keretében mutatta be most megjelent ön-
életrajzi könyvét. A Visszanéztem címû, színe-
sen megírt, családi dokumentumokkal gazda-
gított memoár izgalmasan mutatja be a szabol-
csi református tanítógyerek életútját az 1930-as
évektõl, az anarcsi, a kisvárdai és nyíregyházi is-
kolai éveket, a háborús menekülést, a negyven-
öt utáni útkeresést, a „nékoszos” idõket, vala-
mint a kulákszármazása miatt hátrányos hely-
zetû egyetemista lánnyal, Kósa Vilmával kötött
házasságát és tanárkodásukat Debrecenben a
fegyelmivel végzõdõ ’56-os tevékenységig.

Kósa Vilma, aki a könyv bemutatásában is
közremûködött, az írást azok figyelmébe aján-
lotta, akik vonzódnak a memoárirodalomhoz,
az igaz történetekhez, és szívesen tanulmányoz-
zák a közelmúlt történelmét „alulnézetbõl”. -d-

Emlékezés Maurice Béjart-ra
2008. január 29-én, kedden, 18.00 órakor a
Francia Intézet és a Nemzeti Táncszínház - a
Belga és a Svájci Nagykövetségekkel közösen - a
nemrég elhunyt Maurice Béjart emléke elõtt
tiszteleg. 

Az emlékest két részbõl áll: bevezetésként
Markó Iván és Keveházi Gábor személyesen
emlékeznek meg Maurice Béjart-al való közös
munkájukról. A beszélgetést követõen - me-
lyet Lõrinc Katalin moderál – a Marcel
Schüpbach által készített, 2001-ben forgatott,
„B mint Béjart”címû francia dokumentumfil-
met vetítik. Helyszín: a Francia Intézet (I. ker.,
Fõ u.17.) A belépés díjtalan.

Több százan jöttek el a Magyar Kultúra
Alapítvány székházába Wass Albertre emlékezni.
A Kráter Mûhely Egyesület indította el az író szü-
letésének 100. évfordulójára szervezett központi
ünnepséget, Turcsány Péter rendezésében. A
mûsorban a testvérmúzsák segítségével idézték
meg a XX. század egyik jeles íróját. A mûveket ki-
váló színmûvészek: Bánffy György, Szersén
Gyula, Soós Andrea szólaltatták meg. Video-
felvételrõl láthattuk Szörényi Levente Elég volt!
címû kóruskantátáját. Az írót idézte Kondor
Katalin és Csontos János költõ, akinek filmjébõl
is láthattunk részleteket. Végezetül székelyföldi
népdalokat adott elõ a Kecskés együttes.

A Litea Könyvszalon emlékestje különleges
meglepetéssel szolgált. Wass Albert-emléknap-
tárral lepte meg hûséges látogatóit. Az elsõ oldal
az író gyerekkori emlékeit idézi, Erdélyt, vasrá-
csos sírját, templomba menekített szobrát. A ti-
zenkét hónap tizenkét verset és a szülõföld tün-
döklõ tájait varázsolja elénk. Az ízléses Wass-
naptárt a Váradi Péter Pál-Lõway Lilla házas-
pár-szerzõpáros jelentette meg, akiknek gyöke-
rei Erdélybe nyúlnak vissza. 2008-as, gyönyörû
naptárukkal Wass Albert emlékének adóznak a
költõ születésének 100. valamint halálának 10.
évfordulója alkalmából.

(Erdély - Székelyföld címû honismereti albu-
muk ma is rendszeresen megjelenik, Székelyföld
1000 pillanata címû állandó kiállításuk Paraj-
don a sóbányában egész évben megtekinthetõ.)

A doni tragédiára 
emlékeztek

„A magyar katonai becsület és tisztesség, a
megannyi véráldozat tisztelete, emlékük meg-
õrzése mindnyájunknak – mint késõi utódok-
nak – szent kötelessége! ” hangsúlyozta dr.
Holló József altábornagy, a  Hadtörténeti
Intézet és Múzeum fõigazgatója a Donnál és a
II. világháborús hadszíntereken hõsi halált
halt magyar katonák tiszteletére a múzeum
díszudvarán megtartott koszorúzással egybe-
kötött megemlékezésen. 

Hatvanöt évvel ezelõtt, 1943 január 12-én a
Don-kanyarban szenvedte el újkori történel-
mének legnagyobb vérveszteséggel járó tragé-
diáját a magyarság. A német követelésre a szov-
jet frontra küldött, rosszul felszerelt Magyar
Királyi 2. Honvéd Hadsereg a keleti hadszínté-
ren alig egy év alatt közel 50 ezer katonát vesz-
tett, legalább ekkora volt a sebesültek száma,
míg 28 ezren fogságba estek. A végsõ csapást az
óriási túlerõben lévõ vörös hadsereg doni áttö-
rése mérte a hõsiesen, erõn felül küzdõ, a téli
ruházatot is nélkülözni kénytelen honvédekre.
Legtöbben a csatában, de sokan a rettentõ hi-
degben és a lágerekben vesztették életüket. 

1990 óta a hazáért életüket adó magyar ka-
tonákra emlékeznek országszerte az év elsõ
hónapján. A központi rendezvények közül a
pákozdi Don-kanyar kápolnánál tûzgyújtás-
sal és koszorúzással, a Mátyás-templomban
emlékmisén, a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum díszudvarán a Doni Emléktábla
megkoszorúzásával rója le kegyeletét az utó-
kor a hõsök emléke elõtt.

Ugyancsak a Kapisztrán téri Hadtörténeti
Múzeum szervezi azt a tárlatot, mely teljes és
igaz képet ad a XX. század fontosabb magyar vo-
natkozású katonai eseményeirõl. A „Piavetõl a
Donig, Dontól a Dunáig, Magyarország kato-
nai története 1918-1948” címû állandó kiállí-
tás vállalt feladata, hogy életben tartsa az eleset-
tek emlékét, ráirányítsa a figyelmet az elsõ és a
második világháború hõseire.  

Eörsi István író portréja

Börcsök Enikõ színmûvész

Jubileumi megemlékezések

A talapzatról levetett és a templomban menedékre lelt szobor
Holtmaroson

Kiállítás dr. Levendel László gyûjteményébõl

Gyarmathy Tihamér: Körök és négyzetek
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Postaláda
Rendhagyó szilveszter Szent Istvánnal
A Budavári Lakosok Szövetségének várbeli tagjai, egy
derûs elhatározás nyomán úgy döntöttek, hogy a szil-
veszteri koccintást a Halászbástyán, illetve Szent
István szobránál tartják meg. Gyors körtelefon után,
12-re a Halászbástya északi tornyában gyülekeztünk,
itt pukkantak a pezsgõsüvegek, és itt énekeltük el éj-
félkor a Himnuszt. A mindent elárasztó turistatömeg
elõl lebotorkáltunk nemzetalapító királyunk lábaihoz,
ahol újabb poharak teltek meg az ünnepi nedûvel.
Ennek arányában emelkedett hangulatunk is: dalra
fakadva körtánccal ünnepeltük – többek között – a
koronát küldõ Szilveszter pápa emlékét is!
Emelkedett hangulatban – bár kissé dideregve – tér-
tünk haza, ahol vagy társaságunkkal folytattuk a mu-
latozást, vagy jó meleg ágyunkba bújtunk hamarosan.

A 2007-es sikeres szilveszteri kezdeményezést
hagyományteremtésnek tekintjük, és a Budavári
Lakosok Szövetsége már most hívja jókedvû tagjait a
2008. évi szilveszterre!

Szepesfalvy Rihárd
a BLSz jegyzõje

Tisztelt Várnegyed Szerkesztõség!
Szeretném köszönetemet kifejezni a nyilvánosság
igénybe vételével. A kerület életét és közérzetét alap-
vetõen befolyásoló GAMESZ által nyújtott gyors és
hatékony segítés meglepett. Negyvenhét éve lakom
ugyanabban a házban. Most történt meg a hosszú idõ-
szak alatt elõször, hogy bejelentésemre azonnal meg-
jelentek a dolgozók. Kitûnõ munkát végeztek, udvari-
asan viselkedtek. Gyorsak voltak és pontosak.
Köszönöm Bartha Gábor GAMESZ-igazgatónak, hogy
ilyen csapatot tud maga körül mûködtetni. Köszönöm
a többieknek is munkájukat. 

Virág Ágnes
Úri utcai lakos

Tisztelt Szerkesztõség!
A legutóbbi lapszámban újabb – tulajdonképpen jó
hírt közöltek: nem épül meg a sárga fémdoboz. Üröm
az örömben, hogy a cikk alapján úgy tûnik, a telek tu-
lajdonosa dönti el, hogy mi épüljön meg. Igaz ez? A ke-
rületnek semmi beleszólása nincs? Valóban kizárják a
jogszabályok az oda nem illõ, esztétikailag nem meg-
felelõ épületek megépítésének tiltását?

A cikket jegyzõ úr által megadott honlapon szerep-
lõ egyik terv sem felel meg a hely hangulatának, szín-
vonalának. Szépségrõl egyik esetében sem beszélhe-
tünk, mindegyik magasabb a környezõ épületeknél
(ami nyilvánvalóan a befektetõ érdeke, de ennek kel-
lene lennie a legutolsó szempontnak egy város köze-
pén történõ építkezésnél), mind minimalista, a terve-
zõk által elõremutatónak nevezett, ám minden ötletet
nélkülözõ és még a jelenlegi tûzfalnál is sokkal rossz-
szabb megoldás. 

Nem értek egyet a cikknek azzal a mondatával,
hogy anakronizmus volna a XXI. században egy XIX.
századi épületet megvalósítani. A tisztelt szerzõnek
javaslom, menjen el a Magyaroszágnál semmivel sem
gazdagabb Lettország fõvárosába, Rigába és ott a fõ-
téren tekintse meg a céhek palotáját. Ezt 1991 után a
semmibõl építették újjá a lettek (ugyanis a szovjet
idõkben lerombolták és egy betonkockát építettek a
helyére) pontosan az eredeti mintájára. Vagy kicsivel
odébb, Vilniusban tekintse meg a királyi palota épít-
kezését. Ezt is az oroszok rombolták le, de még a XVII.
században. Most újjáépítik és büszkék rá.

Mi miért nem vagyunk büszkék régi értékeinkre?
Pontosabban a döntéshozóinknak tényleg nincs sem-
mi esztétikai érzéke? Ez esetben elég lenne a polgá-
rok véleményét kikérni (hiszen mi élünk itt, a mi kerü-

letünk lesz szebb vagy csúnyább egy-egy építkezés
nyomán) a tervekkel kapcsolatban. Amennyiben pe-
dig mindet elutasítják, akkor tessék újabb terveket
bekérni. Elõbb-utóbb csak lesz valaki, akinek a keze
alól nem a plázák, Tescók és Alkotás Pointok színvo-
nalán mozgó rajz kerül ki. Ha nem, még mindig meg-
marad a régi épület - a körforgalom miatt némileg
meghajlított homlokzattal – visszaépítésének lehetõ-
sége (amely egyébként a legjobb megoldás volna).

Kíváncsian várom a fejleményeket.
Üdvözlettel: Szentkláray Máté

Tisztelt Szerkesztõség!
Minden picike haladékért köszönet jár, akár a város-
ra, akár az ott élõ emberre, annak hétköznapjára vo-
natkozik. Köszöntöm László Árpád urat, azért mert az
„aranyház” második helyre emelése sokkolni tudta.
Kérem, mértéktartását, érzékenységét õrizze, õriz-
hesse sokáig. Köszöntöm a Várnegyedet alkotó em-
bereket, hogy független tájékoztatást kaphattunk.
Kérem, kaphassunk a jövõben is.

A Clark Ádám tér, a Lánchíddal, a 0 kilométerkõ-
vel, a felújított Budavárral, királyaink palotájával az
ország közepe, a fõváros közepe. Minden hatalmas-
ságnak, minden hódítónak annyira fontos volt, hogy
tönkre bombázták, a környezetével együtt, renge-
teg életet követelve. Úgy látszik, az istenek vigyáz-
nak erre a kincsre: sikerült felújítani. Pesti oldalról a
panoráma nemcsak történelmünket idézi, de gyö-
nyörû látvány is. Lánchíddal, Alagúttal, Clark térrel,
és „jobbra fenn” a Halászbástyával, Mátyás temp-
lommal, és az egyáltalán nem archaizáló, de a kör-
nyezetbe hangulatosan illeszkedõ Hilton szállodával.
A pesti dunaparti szállodák lakói, vagy az E-on szék-
ház munkavállalói azt „a csodát, amit panorámának
neveznek” még a foghíj telekkel is kiegyensúlyozott
hangulatúnak láthatják. 

Megtudhattam, hogy „Van anyag és tudunk is belõle
válogatni. Az elsõ 7 kiemelt terv – amit a zsûri megvá-
sárlásra ajánlott – alkalmas arra, hogy megszülethes-
sen a végsõ döntés.” … „Erre a telekre egy ikonszerû
épületet gondoltunk, mely helyzetébõl adódóan olyan
lenne, mint egy aláírás. Nem megdöbbent, hanem elõ-
re mutat, és alázattal felértékeli Magyarország köze-
pét.” Valamennyi Magyarországot szeretõ ember, és I.
kerületi lakos, féltõ szeretettel és tisztelettel kérjük, ké-
rem, hogy a „végsõ döntés” elõtt megismerhessük ter-
veiket. Hiszen ez Magyarországot, az ország közepét,
Budapestet a mi „poros kis városunkat”, a mi jövõnket
érinti. Szeretnénk, és jó lenne örülni ennek az új épület-
nek legalább annyira, mint a budai oldalon a Hiltonnak,
vagy a pesti oldalon – a korábban zöld koporsónak ne-
vezett épület felújítása után - az E-on székháznak.
Arhaizálni a XXI. században - valóban - nevetséges, de
szép épületet építeni mindig kötelezõ. 

2008-ban egy királynõ nem öltözne plasztik ruhá-
ba. Nem viselne virágokkal díszített kalapot. Még csil-
logó sálra, vagy plasztikból cipõre sem gondolna.
Idegen a lóden kabát,  és nem viselünk mindenütt far-
mert. Napjaink munkahelyein majdnem kötelezõ a
kosztüm. Talán „ikon szerû” is, de mindenképpen har-
monikus.

Nagyszerû lenne – tájékoztatásukat követõen  –
döntésüket dicsérni és köszönni. Adják meg nekünk
ezt a lehetõséget. 

Németh Kornélia 
Budapest, Bem rakpart

Tisztelt Olvasók!
Köszönjük a szerkesztõségünknek írt sok-sok leve-
let. Sajnos terjedelmi okok miatt ezeknek csak egy
részét tudtuk közölni lapunkban. A Clark Ádám téri
szállodával kapcsolatos fejleményekrõl továbbra is
tájékoztatni fogjuk olvasóinkat. - a szerk. -

Lezárult nyomozások
Mint arról a Várnegyed korábbi számaiban beszámol-
tunk, az utóbbi hetekben több autótolvajt, betörõt és
egy rablót is sikerült elfogniuk a kerületi rendõröknek.
Dr. Kesztyûs Rudolf tájékoztatása szerint valamennyi
esetben lezárult a nyomozás, az ügyeket a kerületi
kapitányság vádemeléssel javaslattal átadta az illeté-
kes ügyészségnek. 

Trükkös tolvajok és besurranók 
akcióban
A lakosságnak szóló rendõrségi felhívások, tájékozta-
tók ellenére ismét történtek trükkös lopások a kerü-
letben. Az ál- víz, gáz és villanyszerelõk mellett ezút-
tal álrendõrök is felbukkantak, akik korábbi bûncse-
lekményekre hivatkozva adatgyûjtést színlelve lopták
meg áldozatukat. 
Dr. Kesztyûs Rudolf ismételten kéri a lakosságot,
különösen az idõs egyedülálló polgárokat, hogy ide-
gent soha ne engedjenek be lakásukba.
Amennyiben hivatalos személy, rendõr vagy vala-
melyik közmûvállalat (víz, gáz, csatorna, elektro-
mos) munkatársa kér bebocsátást, minden esetben
ellenõrizzék személyazonosságát, kérjék el fényké-
pes igazolványát és egy vonalas telefonszámot, ahol
igazolni tudják. Biztonságuk érdekében hívják át la-
kásukba szomszédjukat is.
Sajnos az elmúlt két hétben is elõfordultak besurra-
násos lopások. Ezekben az esetekben a bûnözõk az
éjjelre nyitva hagyott ajtón a lakásba jutva zsebelték ki
az elõszobafogason hagyott kabátokat.
A besurranásos lopások elkerülése érdekében a kapi-

tányságvezetõ felhívja a lakosság figyelmét, hogy a
lakások bejárati ajtaját, a biztonsági rácsokat és az
alacsonyabban fekvõ ablakokat éjjelre is tartsák zár-
va, ne könnyítsék meg a tolvajok dolgát. 

Sláger a GPS és a Honda Jazz
Az utóbbi idõszakban megszaporodott az autófeltö-
rések száma a kerület útjain. A bûnözõk az autórádi-
ók mellett elsõsorban az utastérben hagyott autós
navigációkra (GPS) vadásznak. A tapasztalatok sze-
rint az sem jelent megoldást, ha a navigációs egysé-
get a kesztyûtartóba tárolják, ugyanis a bûnözõk az
utastérben elhelyezett üres GPS konzolt látva is feltö-
rik az autót remélve, hogy a kocsiban elrejtve megta-
lálják a készüléket. Hasonló a helyzet a rádiókkal is,
ezért nem elég levenni az elõlapot, tanácsos azt ma-
gunkkal vinni, ha nem akarjuk, hogy lába keljen.
Bár budapesti viszonylatban továbbra is alacsony az
autólopások száma, az elmúlt hetekben bizonyos tí-
pusok különösen népszerûnek bizonyultak. Ilyen az
egyébként ritkának számító Honda Jazz, amibõl ket-
tõt is elloptak.

Rablókat keresnek
Több alkalommal kísérelt meg rablást a Hunyadi János
utcában sétáló egyedülálló nõk sérelmére két 15-16
éves kamasz. Mindegyik esetben áldozatuk táskáját
próbálták meg kitépni, próbálkozásaik azonban eddig
nem vezettek eredményre. A rendõrség kéri az eset-
leges szemtanúkat vagy bárkit, aki információkkal
rendelkezik az elkövetõk személyazonosságát illetõ-
en, hogy hívja a kerületi kapitányságot. 

Kék hírek

Nincs talán még egy olyan szervezet Magyar-
országon, amely akkora változáson ment keresz-
tül az elmúlt két évtizedben, mint a magyar rend-
õrség. Nem terhelném az olvasókat e folyamat va-
lamennyi állomásával. A legfontosabbat azonban
mindenképpen kiemelném, amely meghatároz-
za e testület életét és tevékenységét: a rendõrség a
demokratikusan mûködõ társadalomban ma azt
a helyet foglalja el, melyet a közösség elvár tõle, s
szerepét nem egy hatalmi gépezetnek, hanem az
õt fenntartó adófizetõk elvárásainak megfelelõ-
en tölti be. Szolgáltat, biztonságot és védelmet
kínál. Fenntartja az ország törvényes rendjét, õrzi
a polgárok biztonságát.

E folyamatban óriási mérföldkövet és egyben
óriási kihívást jelentett 2007-ben hazánk csatla-
kozása a schengeni megállapodáshoz, ami az
Unió felé nyíló határaink kinyitását jelenti, vala-
mint két testület, a rendõrség és a határõrség szer-
vezeti összevonása. E nemzeti intézmény ezzel
nem csak Magyarország legnagyobb munkáltató-
jává vált, hanem az egyik legfontosabb uniós szer-
vezetté is, mely 2007. december 21. óta az
Európai Unió külsõ határainak jelentékeny sza-
kaszaiért is felel.

Mindebbõl az állampolgárok annyit már na-
gyon hamar érzékelni fognak, hogy gyakrabban lát-
nak járõrözõ rendõrt, javul az általános közbizton-
ság, és miközben õk a határokon megállás nélkül
suhanhatnak át, a rendõrség olyan mélységi ellen-
õrzéseket végez, amelyekkel kiszûri a nyitott hatá-
rokon hazánkba érkezõ bûnözõket. A megújuló
rendõrségre az eddigieknél tehát nagyobb felelõs-

ség hárul, melyre felkészült. Az új feladatokra és a
megváltozott mûködésünkre készített Védõbástya
programunk ésszerûbb, hatékonyabb szervezetet,
rugalmasabb, szakszerûbb munkára képes testüle-
tet eredményez. Két patinás szervezet, a rendõrség
és a határõrség jó házasságot kötött. Hozomány-
ként mindkét fél magával hozta tapasztalatait, fel-
készült állományát. A szervezeti átalakítás arányai-
ban olcsóbb de hatékonyabb mûködést tesz lehe-
tõvé, amibõl az emberek, szándékaink szerint, any-
nyit fognak érzékelni, hogy magasabb színvonalú
és látványosabb lesz a rendészeti munka, a rendõr-
ség jól és olcsón szolgáltat. Ezt várják el tõlünk az
adófizetõk, akiknek a bizalma elengedhetetlen e
testület jó mûködéséhez. 
Az Európai Unió is bizalmat szavazott nekünk,

miután meggyõzõdött arról, hogy felkészültünk a
feladatokra, s képesek vagyunk megvédeni közös,
keleti határainkat, és persze benne saját magun-
kat. Európa védõbástyájának szerepe nem isme-
retlen történelmünk során. Hálás de leginkább
fontos szerep, mely hazánkat újra felértékeli a kö-
zösségen belül. Színházi hasonlattal élve a próbá-
kon, fõpróbán túl vagyunk. A premier decem-
berben nagyszerûen sikerült, talán érzékelhették
is a hangos sikert, az ünneplést, a tûzijátékot.
2008-tól azonban már minden nap van elõadás,
s a publikum minden nap a legmagasabb színvo-
nalat várja el a jegye áráért. Nos, ez a társulat, ez a
testület felkészült, s ráadásul még tapsot sem vár
el a teljesítményért. Nekünk éppen elég, ha javul
a közbiztonság, s ha ezt az állampolgárok is így
gondolják! dr. Bencze József

A BSI és a Buda Fitness jóvoltából nem csak a fu-
tók vehetnek részt maratoni megmérettetésen:
immár hatodik alkalommal az aerobik szerelme-
si is kipróbálhatják, milyen a maratoni aerobiko-
zás. A 6. Coca-Cola Testébresztõ Aerobik
Maraton 2008. március 1-jén, szombaton kerül
megrendezésre. A Sportmax Újbuda Sport-
csarnokban (1112 Budapest, Kánai út 2.) a mara-
tonisták 12 egymást követõ aerobik óra teljesíté-

sével szállhatnak harcba a gyõztesnek járó serle-
gért, míg a 6 órát vállalók közül a félmaratoni ae-
robik bajnoka kerül majd ki. 
Aki pedig nem szeretne versengeni, viszont szíve-
sen mozogna a legnépszerûbb hazai prezenterek
vezetésével, és részt venne egy fantasztikus aero-
bik napon, annak is ott a helye a mezõnyben! 
Bõvebb információ és részletes versenykiírás:
www.aerobikmaraton.com 

Minden nap van elõadás

Maraton – ezúttal nem a futóknak! 

Megszûnik az autópálya matrica
Az autópályákon és más fizetõs utakon idén ja-
nuár 1-jével megszûnik a szélvédõre ragasztan-
dó matrica. A közlekedõk az úthasználati jogo-
sultság igazolására csak bizonylatot vagy sms, in-
ternet rendelésnél nyugtázó üzenetet kapnak,
amit az érvényesség utolsó napjától számított 1
évig meg kell õrizni.

Az új e-matricás rendszerben az úthasználati
jogosultságot a megszokott módon lehet megvá-
sárolni: az Állami Autópálya Kezelõ Zrt. ügyfél-
szolgálati irodáiban, a kijelölt árusítóhelyeken,
a szerzõdött viszonteladóknál, a benzinkutak-
nál. Lehetõség van az sms-en, interneten, tele-
fonhívással történõ vásárlásra is. A megtakarí-
tott nyomdai és terjesztési költségeket - amelyek
2007-ben csaknem 250 millió forintot jelentet-
tek - a közutak fejlesztésére fordítják. 

A motorosok számára a tavaly még csak átme-
netileg biztosított lehetõség egész évben adott lesz:
4 napos jogosultságot vásárolhatnak, a D1 kategó-
ria 4 napos jogosultságdíjának 50 százalékáért.

A D2, D3, D4 kategória számára az egy na-
pos jogosultság, illetve a D4 kategória számára
az éves jogosultság díja az 1999/62/EK
„Eurovignette” irányelv elõírásainak megfele-
lõen csökken. Az egy napos jogosultság 3.000
forint helyett 2.760 forintba, az éves jogosult-
ság a D4 kategóriában 219.000 forint helyett
198.000 forintba kerül majd.

Ugyanakkor január 1-jétõl már nem csak a 12
tonnánál nehezebb D4 tehergépjármûvek után

kell megvásárolni a 42 kijelölt fõútszakaszon is
az úthasználati jogosultságot (e kategória üze-
meltetõi már április 1-jétõl fizetetésre kötelezet-
tek), hanem a 7,5 tonna feletti D3 és a 3,5 ton-
na feletti D2 kategóriákban is.

A helyközi közösségi közlekedésben utazók a
2007-es árakat fizetik. Nem változnak a helykö-
zi autóbusz- és vonatjegyek, bérletek árai. 

Autósok figyelmébe!
2008 elejétõl módosultak a közúti közlekedési
elõéleti pontrendszerrõl szóló jogszabályok.
Fontos változások:

A kiszabható helyszíni bírság összege 3000-
20.000 Ft-ig terjedhet. 

A kiszabott, de be nem fizetett helyszíni bír-
ság adók módjára hajtható be.

A közlekedési elõéleti pontok kiszabására jo-
gosult a közterület-felügyelõ az alábbi esetek-
ben: 
- egyes jelzõtáblák utasításainak megszegése (2
pont) - megállás vasúti átjáróban, valamint vas-
úti átjáró elõtt (4 pont)
- megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, va-
lamint olyan helyen ahol a jármû a fényjelzõ ké-
szülék vagy jelzõtábla észlelését akadályozza (4
pont)
- megállás kijelölt gyalogos átkelõhelyen, vala-
mint gyalogos átkelõhely elõtt (4 pont)
- megállás útkeresztezõdésben és az úttestek szé-
leinek metszéspontjától számított 5 m-es távol-
ságon belül (2 pont).



IInnggaattllaann

HHIILLLL--EESSTTAATTEE  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA  
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkee--
rreessüünnkk  iiggéénnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéé--
tteellrree  ffiizzeettõõkkééppeess  üüggyyffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELL--
TTÉÉTTEELLEEKK,,  GGyyoorrss  ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS..  ÜÜggyyffééllffooggaaddááss
eeggyyeezztteetteetttt  iiddõõppoonnttbbaann..  TTeell..::  221122--22665566;;  0066--3300--
99554455--779977..

1144  ÉÉVVEE  FFOOLLYYAAMMAATTOOSSAANN  mmûûkkööddõõ  IINNGGAATTLLAANN--
IIRROODDAA  kkeerreess--kkíínnááll  eellaaddóó--kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt..  TTeell--
jjeesskköörrûû,,  ggyyoorrss,,  kkoorrrreekktt  üüggyyiinnttéézzééss..  TTeelleeffoonn::  331155--
00003311;;  0066//3300--99444400--008888,,  ee--mmaaiill::  aammaaddeexx@@aaxxee--
lleerroo..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
IInnggaattllaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))
ffoollyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--
KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--
11226611,,  221122--22113366,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

II..  BBuuddáánn - a Naphegyen a Tabán õsfás, parkos kör-
nyezetében - századfordulós 2 emeletes társasházban
lévõ, 39 m2-es, II. emeleti, napfényes, csendes, jó álla-
potú, egyedi gázfûtéses, jól átalakítható 1,5 szobás
öröklakás. Irányár: 15,9 M Ft. Wágner Iroda Tel: 212-
1261, 0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu 

II..  BBuuddaaii Várban, az Úri utcában 39m2-es fsz.-i galé-
riázott (11m2-es) egyedi fûtésû öröklakás eladó!
Irányár: 23 M Ft. Tel.: 06-20-540-6083

II..  BBuuddáánn - a Horváth-kert közelében századfordu-
lós, polgári belméretû, liftes épületben lévõ, I. emele-
ti, 79 m2-es, 3 szoba hallos, cirkófûtéses, irodának, ill.
rendelõnek is kiválóan alkalmas öröklakás. Irányár:
20,5 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-
7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

KKiiaaddóó  januártól Vároldalban 50 m2-es, szép, új épí-
tésû tetõtéri lakás, Lépcsõ utcában, Internet-hozzá-
féréssel. Gyönyörû panoráma, csendes helyen. Lift
nincs. Bérleti díj: 100.000,- Ft + rezsi. Ingatlanirodák
mellõzzenek. Tel.: 201-2107; 06-70-361-2576.

II..  BBuuddáánn - a Vérmezõ közelében - jó állapotú, liftes
Bauhaus-épületben 110 m2-es, Budai Várra panorá-
más, 4 szobás, belsõ kétszintes cirkófûtéses örökla-
kás + 20 m2 terasszal eladó. Irányár: 33,5 M Ft
Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/488-2203 e-ma-
il: wagnera1@chello.hu

II..  KKrriisszzttiinnaa  körúton – a Vérmezõ közelében – 144
m2-es, 3,5 szoba hallos, 2 erkélyes, egyedi gázfûtéses,
klasszikus polgári lakás, mely irodának vagy rendelõ-
nek is kiválóan alkalmas kiadó. Bérleti díj: 130.000,-
Ft/hó + rezsi Wágner Iroda Tel: 212-2136, 06
30/964-7065 e-mail: wagnera2@chello.hu 

II..  BBuuddaaii  Várban, karbantartott 7 lakásos mûemlék-
házban, a Mátyás templomra panorámás, 59 m2-es,
1,5 szoba hallos jó állapotú összkomfortos, dongabol-
tozatos lakás örökbérleti joga elcserélhetõ.
Csereirányár: 23,9 M Ft  Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu 

II..  KKoosscciiuusszzkkóó Tádé utcában felújított bauhaus-
épületben 86 m2-es 2,5 szoba hallos, erkélyes, cirkó-
fûtéses, jó állapotú öröklakás eladó. Irányár: 28,9 M
Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/488-2203 e-
mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii  Vár közelében a Bécsi Kapunál – jó álla-
potú századfordulós, hívóliftes társasházban lévõ
101 m2-es remek alaprajzi elosztású, csendes, vilá-
gos, jó állapotú, polgári jellegû 3,5 szobás, cirkófû-
téses öröklakás. Irányár: 37,5 M Ft Wágner Iroda
Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail: wagne-
ra1@chello.hu

II..  BBuuddáánn - a Vérmezõvel szemben - belsõ kert felé
is nyíló, bauhaus-épületben lévõ, remek alaprajzi el-
osztású, 105 m2-es, tágas, napfényes, 3 szoba + hall +
személyzeti szobás, felújított öröklakás 2 tárolóval.
Irányár: 29,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii Várban - a Hilton szálló közelében - csen-
des zsákutca felé nyíló, hangulatos, dongaboltozatos
önkormányzati lakás örökbérleti joga elcserélhetõ.
Csereirányár: 10,9 M Ft  Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu 

VVáárri 44 m2-es, egy szobás, jó beosztású önkormány-
zati lakásomat elcserélném I-II-XII. kerületi 35-38m2-
es hasonlóra értékegyeztetéssel. Tel.: 214-1392.

KKiiaaddóó az I. kerületben 57 m2-es szoba+hallos kertre
nézõ, csendes, bútorozott lakás. Ára: 50. ezer Ft + rezsi
(kb. 30 ezer)/hó. Tel.: 06-20-823-0407.

XXIIII..  BBuuddáánn, a Németvölgyi úton, csendes mellékutca
felé nyíló, kertes 9 lakásos villaépületben lévõ 41 m2-es
1 szoba+hálós, jó állapotú alagsori öröklakás kerthasz-
nálattal eladó. Irányár: 12,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-
1261, 0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

XXII..  BBuuddáánn a Sashegy alján 6 lakásos kertes, felújított
társasházban lévõ I. emeleti 67 m2-es 2,5 szobás, össz-
komfortos, igényesen felújított, alacsony rezsiköltségû,

kert felé nyíló öröklakás erkéllyel + 5 m2 tároló hely-
séggel eladó. Irányár: 28,5 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-
1261, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn a Horváth kert közelében, legfelsõ emeleti,
jó állapotú 153 m2-es hangulatos, modern belsõ 2 szin-
tes 1 nappali + 5 hálószobás, 2 fürdõszobás, azonnal be-
költözhetõ, belsõ átriumos kialakítású öröklakás, 2 er-
kéllyel, teremgarázzsal, tárolóval. Irányár: 39,9 M Ft
Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/488-2203 e-mail:
wagnera1@chello.hu

AA  MMOOMM PARK közelében az Alkotás úton kert felé is
nyíló Bauhaus-épületben 80 m2-es 2,5 szoba hallos, er-
kélyes, összkomfortos, napfényes, felújítandó öröklakás
igény szerint garázzsal vagy anélkül eladó. Irányár: 22 M
Ft + 3 M Ft garázs. Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu 

II..  BBuuddáánn a Duna-parton századfordulós épületben lé-
võ a Duna-part felé nyíló, teljes felújításra szoruló 39
m2-es 1 szoba hallos alagsori öröklakás, mely utcai fek-
vése miatt irodának, rendelõnek is kiváló. Irányár: 8,5 M
Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-
mail: wagnera1@chello.hu

MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,, stabilitás 15 éve. Pillér Ingatlaniroda.
Folyamatosan keresünk tõkeerõs ügyfeleinknek laká-
sokat. Teljeskörû korrekt ügyintézés. Tel.: 06-70-229-
1412; 326-6179.

RREENNOOVVOO Ingatlaniroda: budai (Várnegyed, Víziváros,
Hegyvidék) és belvárosi (V. VI.) ingatlanok eladása, ki-
adása.  Tel: 224-20-90; 06-20-449-69-00; info.reno-
vo@chello.hu; Várjuk jelentkezését!

ÁÁllllááss

VVíízziivváárroossii  éttermembe szakácsot, konyhalányt
vagy kézilányt keresek. Tel.: 06-20-561-1014.

SSzzoollggáállttaattááss

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  vvíízz--
vviillllaannyysszzeerreelléésseekk,,  DDUUGGUULLÁÁSSEELLHHÁÁRRÍÍTTÁÁSS,,  00--2244

óórrááiigg  hhééttvvééggéénn  iiss  ggaarraanncciiáávvaall..  
TTeelleeffoonn::  332211--33117744;;  0066--2200334422--55555566..

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.

KKöönnyyvveellééss,, bevallások készítése társaságok, egyé-
ni vállalkozók részére, bérszámfejtéssel, teljeskörû
ügyintézéssel. Tel./fax: 3758-734; 06-30-931-
2894.

VViillllaannyysszzeerreellééss..  ELMÜ nyugdíjas javít: lakásvil-
lanyt, fûtéseket, bojler-villamosságot sürgõsséggel
hét végén is. WC-szagtalanító szerelés, saját szaba-
dalom. Közben is, utána is szagtalanít. Tel.: 337-
0338; 06-70-259-0089.

AAMMIINN--AA  SSzzééppssééggsszzaalloonn  22000088--bbaann  iiss  sszzeerreetteetttteell
vváárrjjaa  aa  rrééggii  ééss  úújj  vveennddééggeeiitt..  SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::  --  nnõõii--
fféérrffii--ggyyeerrmmeekkffooddrráásszzaatt,,  kkoozzmmeettiikkaa,,  mmaanniikkûûrr--ppeeddii--
kkûûrr--mmûûkköörröömm..  TTeell..::  220011--7755--5500;;  0066--2200--338844--11557799..

FFüüll--oorrrr--ggééggéésszzeettii magánrendelést nyitott gyer-
mekek és felnõttek részére – kórházi háttérrel - dr.
Radvánszki Ferenc a II. ker. Lövõház u. 7-9. sz. alatt,
a Mamut II. mellett. Bejelentkezés: 06-30-297-
9514. 

KKeezzddjjee az újévet könnyebb lépésekkel. Gyógypedikûr-
manikûr és reflexológiai (talpmasszázs) kezelések az
egészségéért. Idõpontegyeztetés: 06-20-252-1236.

HHaassttáánnccookkttaattááss a Tabán közelében.  Gyere és fe-
dezd fel nõiességed rejtett titkait! Tel.: 06-30-372-
7148.

HHIITTEELL  tteelljjeess  kköörrûû  üüggyyiinnttéézzéésssseell,,  mmiinnddeenn  bbaannkk  aajjáánn--
llaattáábbóóll,,  iinnggyyeenneess  ttaannááccssaaddáássaa..  AAKKCCIIÓÓ  VVaaggyyoonn--  ééss
éélleettbbiizzttoossííttáássookk  kkeeddvveezzmméénnyyeekkkkeell  ttaavvaallyyii  áárraakkoonn..
TTeell..::  0066--2200--557722..22114466;;  0066--7700--224477--00991199..  

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..

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

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

KKöönnyyvveellééss  tteelljjeess  kköörrûûeenn!!  KKöönnyyvvvviizzssggáállaatt,,  AAPPEEHH--
üüggyyiinnttéézzééss!!  AAddóótteerrvveezzééss,,  kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..
HHeettii,,  hhaavvii  lliissttáákk  kkéésszzííttééssee,,  nnaapprraakkéésszz  üüggyyffééllkkaappccssoo--
llaatt..  TTeell..::  220022--11116655;;  221144--44995599;;  0066--2200--882233--00220077..  

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviselete. www.kozoskepvise-
lo.co.hu Tel.: 06-20-946-8461; 319-401 Tarnai Katalin.

SSzzáámmííttóóggéépp--jjaavvííttááss hétvégén is, vírusirtás, hard-
ver-, szoftvertanácsadás, optimalizáció. Tel.: 06-20-
377-0951, e-mail: gwsolutions@t-online.hu; Honlap:
www.gws.hu

II..  kkeerrüülleettbbeenn lakó házaspár életjáradéki szerzõdést
kötne. Tel.: 06-20-946-1180.

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

OOkkttaattááss

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

FFrraanncciiaaoorrsszzáággbbaann (is) diplomázott magántanár
anyanyelvi szintû oktatást vállal, alapfoktól állam-
vizsgáig. Tel.: 06-70-294-8074.

CCssooppoorrttooss  felkészítést vállalunk minden szinten ma-
tematikából, fizikából, nyelvekbõl, több évtizedes refe-
renciával. Tel.: 06-20-934-4456; 250-2003.

AAddááss--vvéétteell

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  kköönnyyvveekkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,
rrééggii  kkééppeessllaappookkaatt,,  vviittrriinnttáárrggyyaakkaatt  vváássáárrooll  kkéésszz--
ppéénnzzéérrtt..  CCDD,,  DDVVDD,,  hhaanngglleemmeezz  vvéétteell..  TTeell..::  333322--
00224433;;  0066--2200--99222200--000011..

KKöönnyyvv!!  KKrriisszzttiinnaa  AAnnttiikkvváárriiuumm  ((II..  RRoohhaamm  uu..  77..  aa
KKrriisszzttiinnaa  ttéérrii  tteemmpplloommnnááll))..  VVeesszz--eellaadd,,  áárrvveerreezz
kköönnyyvveekkeett,,  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rrééggii  ttéérrkkééppeekkeett,,  mmeett--
sszzeetteekkeett,,  kkéézziirraattookkaatt,,  kkééppeess  lleevveelleezzõõllaappookkaatt,,  ppllaa--
kkááttookkaatt,,  fféénnyykkééppeekkeett,,  eeggyyéébb  ppaappíírrrrééggiissééggeekkeett..
DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss,,  --éérrttéékkbbeeccssllééss,,  kkéésszzppéénnzzffiizzeettééss!!
TTeell..//ffaaxx::  221122--88990099..  NNyyiittvvaa::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg::
1100--1188  óórrááiigg,,  sszzoommbbaattoonn::  1100--1144  óórrááiigg..  

Vegyes

PPsszziicchhoollóóggiiaaii tanácsadás felnõtteknek-gyerekek-
nek. Diszlexia-szûrés, képességfejlesztés, pályavá-
lasztási tanácsadás, mediáció. Tel.: 375-7833, 06-
70-257-9303.

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

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

SSzzeerreettõõ gondoskodással eltartási szerzõdést köt-
nék. „Kunantikvárium” Tel.: 06-20-971-7297.

VÁRNEGYED

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig. Január 29-30-án szünetel!

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! 

IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

SSzzoollggáállttaattááss

AAddááss--vvéétteell

Ha nem kapja a lapot, 
hívja a terjesztõt!

06-20-419-8215

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

ÁÁllllááss

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyyrraa  

aallkkaallmmaass  mmûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

TTHHEERRMMEEXX--SSPPEEDD  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--66555522

AA  GGoonngg  KKáávvééhháázz  
ééss  ÉÉtttteerreemm  

sszzeerreetteetttteell  vváárrjjaa  vveennddééggeeiitt..
Különtermében és nagytermében 90 fõig

rendezvények lebonyolítását vállaljuk.

Asztalfoglalás: 36-1-7865-224
36-20-561-1014

Cím: Budapest I. ker. Hunyadi János út 9.
Nyitva tartás: minden nap 11-23.30-ig

RRÉÉGGIISSÉÉGGEEKK VVÉÉTTEELLEE
BBuuddaaii  KKrriisszzttiinnaa

Szakbecsüs-mûértõ és társa

HHíívvjjaa  aa  mmeeggbbíízzhhaattóó  ppaarrttnneerrtt!!
Telefon: 770-1222. mobil: (06-20) 9326-495 

E-mail: antik@tvnetwork.hu
Eltartási ill. életjáradéki szerzõdést 

ingó-ingatlan ellenében 
kötnénk idõs úrral vagy hölggyel

Vásárolok antik bútorokat (koloniált is)
Ezüst tárgyakat,

Álló-, fali-, dísz-, zseb- és karórákat,
Festményeket,

Dísz- és vitrintárgyakat, varrógépet,
Zongorát, Könyveket,

Hagyatékok-gyûjtemények-
lakásfelszámolásokért többet fizetünk

VVeeggyyeess
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

RRéésszzlleettrree  iiss!!

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

Hirdessen a
Várnegyedben!

Hirdetésfelvétel:
kedden és szerdán 10-15 óráig

1014 Budapest, I. Országház u.15.
(Hátul az udvarban!)
Telefon: 355-0139

Fax: 458-3081

Üzenete minden 
I. kerületi 

családhoz eljut!

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

I. ker., Bem rkp. 6.

EEmmlléékkeezzeett  ––  IIddeennttiittááss  ––  KKuullttúúrraa
Szabadegyetem
Dr. Szovák Kornél: Lovagkirályok kora – krónikák és kró-
nikások a középkori Magyarországon. Február 29. pén-
tek, 18.00
TTáárrssaassttáánncc és kubai salsa tanfolyam vasárnaponként a
Budavári Mûvelõdési Házban
Bõvebb információ: www.atanctanar.hu
BBaarrttóókk  TTáánncceeggyyüütttteess  (néptánc oktatás)
Minden hétfõn, kedden és csütörtökön.
Hétfõ: Óvodás csoport: 16.00 -16.45
Gyermek csoport: 17.00-18.30
Felnõtt együttesek: 18.30-21.30
Kedd: Utánpótlás csoport: 18.30-21.30
Csütörtök: Óvodás csoport: 16.00 -16.45
Gyermek csoport: 17.00-18.30
Felnõtt együttesek: 18.45-21.45
BBuuddaavváárrii  MMoozzggáásssséérrüülltt  SSzzeerrvveezzeett
Klubnap: február 12. kedd, 14 óra
Akadálymentesített környezet!
FFeerreenncczzyy  IIssttvváánn  VViizzuuáálliiss  MMûûhheellyy  
Foglalkozások: hétfõtõl péntekig 17.30-20.30 óráig.
Tandíj: napijegy: 1500Ft. egy hét: 5000 Ft, 
két hét: 8000 Ft, egy hónap: 12.000 Ft.
Tanárok: Kopasz Tamás képzõmûvész, Elekes Károly
képzõmûvész.
Helyszín: I. ker. Fõ utca. 3. Telefon: 201 0324, 
a foglalkozás ideje alatt: 212-9239.
HHaatthhaa  jjóóggaa  ttaannffoollyyaamm
Minden hétfõn 19.00-21.00 haladóknak. Szerdán 19.00-
tól kezdõknek. Részvételi díj: 4000Ft/hó, az elsõ alkalom
ingyenes.
RReeggeejjáárróó  MMiisszzttrrááll  MMûûvvéésszzeettii  KKlluubb,,  BBuuddaa  
2008. február 23. vasárnap 19.00. Vendég: Söndörgõ
Együttes. Jegyár: 750Ft.
IIddõõsseekk  AAkkaaddéémmiiáájjaa  --  SSzzeerreetteett  KKlluubb
Minden hétfõn 9.00-13.00. Klubvezetõ: Tinka Árpád.

TTáájjaakk,,  KKoorrookk,,  MMúúzzeeuummookk  EEggyyeessüülleett
Chemolimpex Nyugdíjas Csoportja
Február 28. csütörtök 14 óra klubnap. 
Klubvezetõ: Cser Jánosné.
MMoozzii  --  BBuuddaavváárrii  FFiillmmkklluubb
Február 8. péntek 18 óra: Drágaságom
Február 15. péntek 16 óra: Este
Február 23. szombat 15 óra: Alvin és a mókusok
Február 29. péntek 16 óra: Színes fátyol 
TTaabbáánn  SSppoorrttkköörr
Február 14. csütörtök 17 óra: nosztalgiavetítés dr.
Glogovácz Magda túráiból – diavetítés.
Február 28. csütörtök 17 óra: Horvátország I. – diavetítés,
elõadó: Meisel Péter
Klubvezetõ: Kormos Vera. 
AArrggeennttiinn  TTaannggóó  KKlluubb
Minden szerdán: 18.00-tól tanítás, utána táncház. Vezeti:
Götz Andrea és Szõllõsi András www.milonga.hu
KKoonnddiicciioonnáállóó  ttoorrnnaa
Kedden és csütörtökön: 15.30-16.30 és 16.30-17.30.
Szerdán és pénteken: 7.30-8.30 és 8.30-9.30.
Részvételi díj: 500 Ft
VVooxx  HHuunnggaarriiccaa  NNõõii  KKaarr  EEggyyeessüülleett
Minden hétfõn és szerdán 18.00-tól
IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ  eellõõaaddáássookk
Február 5. kedd 10:30 Óvári Árpád: Spanyolország,
Sevilla. Február 12. kedd 10:30 Dr. Tóth József: A napfé-
nyes Hellas. Február 19. kedd 10:30 Nagy Lajos: Szíria
Libanon
Február 26. szerda 10:30 Benyik Béla: Morva tájak, vá-
rak, városok II/I. 
VVaassuuttaass  TTeerrmméésszzeettjjáárróókk  SSzzöövveettssééggee::  BBaarroossss  GGáábboorr
TTuurriissttaa  KKlluubb
Február 7. csütörtök 14.00-16.00: fogadóóra
Február 22. péntek 14.00-16.00: klubnap
Klubvezetõ: Malomhegyi Imre
GGiittáárriisskkoollaa
Információ (tanárok, képzés, érdeklõdés): www.budaigi-
tariskola.hu
BBuuddaavváárrii  OOppeerraaeeggyyüütttteess
Minden pénteken 17.00 órakor
Az operaegyüttes olyan résztvevõket vár, akik komolyan
foglalkoznak az énekléssel (opera, operett, daliroda-
lom). Mûködési terület: egyéni korrepetíció, szereptanu-
lás, együttes éneklés, koncertek, fellépési lehetõségek
Zenei vezetõ: Nagy Ferenc karmester

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 
10-15 óráig.
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