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Húsvétra virradtunk
Nagyszombat van és zúgnak a harangok. „Feltámadt
Krisztus e napon, alleluja!” Diadalmas hangjuk betölti a
templomokat és a környéket. Elérkezett húsvét, a ke-
reszténység legnagyobb ünnepe. Krisztus feltámadását
ünnepeljük, diadalát a halál, az elmúlás és a megsemmi-
sülés felett. Ünnepeljük egyben a természet megújulását
is, a tél elmúltát, a fény növekedését, a magvak virágba

szökkenését, az
emberi test és lélek
újjászületését. Kel-
lenek az ünnepek,
hogy megszakít-
sák a hétköznapok
m o n o t ó n i á j á t ,
megállásra és gon-
dolkodásra kész-
tessenek.

Reneszánsz kiállítások 
a Várban
A „4x a reneszánszról” kiállítás-sorozat négy intéz-
mény – az Országos Széchényi Könyvtár, a Budapesti
Történeti Múzeum, az Iparmûvészeti Múzeum, és a
Magyar Nemzeti Galéria – egyedülálló összefogása. A
tárlatokra az  intézmények  számos múzeumpedagó-
giai eseménnyel, kísérõ rendezvényekkel és gyerek-
foglalkozásokkal készülnek. Ezek célja, hogy a rene-
szánsz korát, Mátyás király személyét közelebb hoz-
zák, illetve a múzeumlátogatás már kisgyermek  kor-
ban is élménnyé váljon.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hõ-
seire emlékeztünk „március idusán”. A hagyo-
mányokhoz híven nemzeti ünnepünkön a budai
önkormányzatok közös megemlékezést tartottak
a Várban, a Dísz téren, ahol dr. Nagy Gábor
Tamás az I. kerület, és Pokorni Zoltán a XII. ke-
rület polgármestere mondott ünnepi beszédet. 

Március 15-én délelõtt a kerület a Dísz téri
Honvéd-emlékmûnél tartott megemlékezést,
ahol a Budavári Önkormányzat, a kisebbségi ön-
kormányzatok, a pártok, oktatási intézmények, ci-
vil és egyházi szervezetek képviselõi helyezték el az
emlékezés virágait. Az emlékmûnél Sediánszky
János alpolgármester ünnepi köszöntõjében ki-
emelte: a tiszteletadás a honvédek bátorságának és
önfeláldozásának szól, mellyel a zsarnokság hadai
ellen védték az országot a szabadságharc leverésé-
nek pillanatáig. A névtelen honvéd hõsök sokszor
jeltelen sírokban nyugszanak, de áldozatvállalá-
suk arra kötelez bennünket, hogy mindörökre
megvédjük a rájuk boruló magyar földet, a ma-
gyar nép alkotóerejének és munkásságának ered-
ményeit – falvainkat és városainkat, oktatási és
gyógyító intézményeinket, iparunkat, tudomá-
nyunkat…  

Koszorúk Táncsics emléktáblájánál

Március 15-én délután April Foley budapesti
amerikai nagykövet, dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester és Sediánszky János alpolgármester
közösen helyezték el az emlékezés virágait
Táncsics Mihály emléktáblájánál.  (Mint isme-
retes amerikai részrõl April Foley írta alá a neves
történelmi személyiségeink egykori börtönét
magába foglaló épület magyar tulajdonba kerü-
lésérõl szóló szerzõdést.) A Táncsics Mihály ut-
cában rendezett megemlékezésen a kerület veze-

tõje elmondta: Táncsics egy olyan rebellis gon-
dolkodó volt, aki a mindenkori hatalommal
szemben meg merte fogalmazni saját, sokszor
radikálisnak tûnõ gondolatait – például azt,
hogy „a kormány az országért van, fölötte a nem-
zet mindenkor intézkedhetik.” Ilyen és ehhez
hasonló mondatok vezették õt a vári börtönbe,
ahol többek között Wesselényi Miklós, Kossuth
Lajos és – kivégzése elõtt – Batthyány Lajos is fo-
goly volt. 

A polgármester hangsúlyozta: a börtön, ahol
Táncsics is raboskodott, arra volt hivatott, hogy
megtörje és örökre a feledés homályába számûzze

foglyait. Az elnyomatás sötét éveinél, a bilincsek-
nél azonban mindig erõsebb a szabadság – ezt is
jelképezi ma az egykori börtönépület. Az épületet
jelenleg még az Egyesült Államok használja, de
hamarosan a magyar állam veszi át, így nekünk,
késõi utódoknak mindent meg kell tennünk an-
nak érdekében, hogy megõrizzük a jövõnek,
mint a nemzet emlékezetének és kegyeletének
helyét. Nagy Gábor Tamás jelezte: a Budavári
Önkormányzat polgármestereként felkér egy el-
ismert szaktekintélyekbõl álló testületet, hogy ta-
láljon méltó, jövendõbeli szerepet e nemzeti em-
lékhelynek. (Folytatás a 3. oldalon)
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Tisztelt I. Kerületi Polgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a
2008. március 9-én lezajlott népsza-
vazás mindhárom kérdésben érvé-
nyes és eredményes volt. Kerületi
összesítésben az alábbi végered-
mény született:

1. kérdés: Egyetért-e Ön azzal, hogy a
fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásért a
jelen kérdésben megtartott népsza-
vazást követõ év január 1-jétõl ne
kelljen kórházi napidíjat fizetni? 
IGEN szavazatok száma: 9863     

77.73 %
NEM szavazatok száma:    2826     

22.27 %
2. kérdés: Egyetért-e Ön azzal, hogy a
háziorvosi ellátásért, fogászati ellá-
tásért és a járóbeteg-szakellátásért a

jelen kérdésben megtartott népsza-
vazást követõ év január 1-jétõl ne
kelljen vizitdíjat fizetni? 
IGEN szavazatok száma:  9683    

76.35 %
NEM szavazatok száma:   3000   

23.65 %
3. kérdés: Egyetért-e Ön azzal, hogy az
államilag támogatott felsõfokú tanul-
mányokat folytató hallgatóknak ne
kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?
IGEN szavazatok száma:   9580     

75.49 %
NEM szavazatok száma:    3110    

24.51 %
Az országos eredményrõl felvilágosí-
tást a www.valasztas.hu honlapról
kaphatnak.

dr. Deák Ferenc
Helyi Választási Iroda vezetõje

„Március 15-e önbizalmat, reményt és erõt ad”

Budai polgárok megemlékezése a Várban

Népszavazás: elsöprõ igen

Minden lefelé irányuló kivitelezési tevé-
kenység, így a Várgarázs építésének is
fordulópontja a tervek szerinti mélység
elérése – hangzott el a beruházó
Raiffeisen Ingatlan RT. sajtótájékozta-
tóján. Molnár Ferenc üzletág-igazgató

tájékoztatása szerint erre korábban ke-
rült volna sor, de az építkezés közben,
majd az ásatások alkalmával felszínre
kerülõ Zsigmond korabeli várfalrész
miatt módosítani kellett a terveken, be-
szerezni az új engedélyeket, ami néhány

hónapos csúszást eredményezett. Az
550 éves falszakasz létezése ismert volt a
tervezõk elõtt, de az csak az építkezés
közben derült ki, hogy a vártnál széle-
sebb, ezért majdnem másfél méterrel
túlnyúlik az épület eredetileg kijelölt le-
járatán. Meg kellett tehát oldani, hogy a
fal megtartásával is mûködõképes ma-
radjon a parkoló, azonban ennek a férõ-
helyek csökkentése volt az ára. A terve-
zett 310 parkolóhelybõl végül csak 290
épülhet meg.  (Folytatás a 2. oldalon)

A Zsigmond-kori leletek feltárása miatt
csúszik a Várgarázs építése

Megóvják a mûemlék várfalat a Várgarázs építtetõi

Folytatódik a 290 gépkocsi parkolására alkalmas Várgarázs építése a Budavári
Palota Csikós udvara alatt. Az építkezés azért állt le, mert a tavaly feltárt Zsigmond-
korabeli lõréses várfal maradványainak megóvása érdekében új   tervezési és engedé-
lyeztetési eljárásra volt szükség. A beruházó az építési munkák befejezését és a garázs
használatbavételét 2009 tavaszára tervezi. 

Ünneplõ családok március 15-én a Dísz téren

Ünnepélyes 
obeliszk-átadás
A budai Vár környezetének felújítása újabb
üteméhez érkezett. A Budavári Önkormány-
zat beruházásában helyreállított, Palota út
menti,  három díszes obeliszket március 29-
én, szombaton 18 órakor adják át a Dózsa té-
ren. Az ünnepségre szeretettel várják a kerület
lakóit.  
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(Folytatás az 1. oldalról)
A munkálatok tavaly indultak, az-
óta folyamatosan figyelik a környe-
zõ épületek statikai állapotát, de
veszélyes elmozdulást eddig nem
mértek. Pedig földtani szempont-
ból különleges területen folyik az
építkezés, az édesvízi mészkõsapka
alatt ugyanis a Rózsadombról is-
mert budai vörös márga található.
Egy olyan kõzetrõl van szó, ami hol
rendkívül kemény, máskor vi-
szont akár kézzel is könnyen bont-
ható heterogén anyag. Az építke-
zés biztonsága érdekében négy
mélyfúrással határozták meg a kõ-
zetek rétegzõdését, a mintákat la-

boratóriumban elemezték. A szi-
lárdsági teszteknek köszönhetõen
sikerült statikai szempontból a leg-
jobb megoldást kiválasztaniuk a
tervezõknek, akik a cölöpös alapo-
zás mellett döntöttek. Szintén a ta-
lajtechnikai vizsgálat segített ab-
ban, hogy teljesen sikerült kiküsz-
öbölni a mélyépítéseknél gyakori
vízszivárgást. 

Áprilisban indul a négyszintes
vasbeton szerkezet építése aminek
különlegessége, hogy egyik oldalán
eltávolodik a felszínre hozott várfal-
tól ezzel láthatóvá teszi az évszáza-
dos építményt, egyúttal biztosítja a
természetes légmozgást és a fény be-

jutását. A tervek szerint a felszín
rendezése után a Csikós-udvar par-
kosított közterület marad.

Bár az átadás csak jövõ tavasszal
várható, már most közel 330 igény
futott be a parkolóhelyekre, ami
felveti a mélygarázs továbbépítésé-
nek szükségességét. Annál is in-
kább, hiszen a közgyûjtemények
dolgozóinak, illetve a környék la-
kóinak is helyet kell biztosítani. A
bõvítésre elvileg lehetõség is lenne
a garázs északi irányú továbbépíté-
sével, azonban erre csak további
hatástanulmányok elkészítése
után kerülhet sor. A kivitelezõ
ugyanis el akarja kerülni, hogy a fé-

rõhely emelésével indokolatlan
többletforgalmat generáljon a kör-
nyéken. 

Ha mégis a továbbépítés mellett
döntenek, a területre engedélyezett
négyszáz férõhelyes építménynél lé-
nyegesen kisebb, a jelenlegi szerviz
útról elérhetõ 150-200 autó befoga-
dására alkalmas garázs létesülne.
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Javaslatokat várnak a KÉSZ-hez
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9. §-a alapján megkez-
dõdik a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) aktuális
felülvizsgálata. Ennek célja a Szabályzat koncepció-
jának változatlanul hagyása mellett egyes, a gya-
korlati tapasztalatok alapján pontosításra szoruló
rendelkezések módosítása, a terepszint alatti be-
építések kérdésének szélesebb körû vizsgálata és
az érdekeltek részérõl beérkezett, illetve érkezõ ja-
vaslatok vizsgálata. 

A felülvizsgálat várhatóan a Szabályzat egysze-
rûbb használatát, a gyakorlati életben történõ alkal-
mazás korszerûsítését eredményezi.

Amennyiben a jelenlegi szabályozás egyes ren-
delkezéseinek felülvizsgálatát vagy a szabályzat ki-
egészítését javasolnák, úgy ezt az Önkormányzat
fõépítészénél lehet jelezni, legkésõbb 2008. április
25-ig. Mint eddig, a felülvizsgálat most is arra irá-
nyul, hogy a Szabályzat alkalmazásával környeze-
tünk lakhatóbbá, harmonikusabbá váljék. 

dr. Aczél Péter fõépítész

Segítség gázvezeték felújításban, 
fûtéskorszerûsítésben
Együttmûködési megállapodást írt alá Budavár Ön-
kormányzata és a Fõvárosi Gázmûvek. A szerzõdés
értelmében a gázszolgáltató idén közel tíz millió fo-
rinttal támogatja a kerületi háztartások fûtéskor-
szerûsítését, valamint a társasházak alap- és fel-
szálló gázvezetékeinek felújítását.

A Fõvárosi Gázmûvek Zrt. társadalmi felelõsség-
vállalás programja keretében célul tûzte kis a lakos-
ság tulajdonában lévõ gázvezetékek mûszaki-biz-
tonságának növelését, illetve a korszerû fûtési
rendszerek kiépítésének támogatását. 

Közismert, hogy Budapesten a társasházak ma-
gántulajdonú alap- és felszállóvezetékenek nagy
része rendkívül rossz állapotban van, a fûtési szezon
beindulása idején az életveszélyes hálózatok miatt
évrõl-évre egyre több házat kell kizárni a gázszol-
gáltatásból. Ennek oka, hogy a házak pénz hiányá-
ban elhanyagolják a vezetékek ellenõrzését és fel-
újítását. 

Felismerve a társasházak nehéz helyzetét a gáz-
mûvek vezetékfelújítási programot indított, mely
forrásokat biztosít az együttmûködõ önkormány-
zatok által létrehozott társasházi pályázati alapok
számára. A vezetékrekonstrukciós program kere-
tében idén a kerületek 5-10 millió forintos támoga-
táshoz jutnak, amit pályázatokon osztanak szét a
társasházak között. 

A vállalat a lakások fûtéskorszerûsítését is elõse-
gíti, a kezdeményezés célja, hogy a szociálisan rá-
szoruló családok részére támogatást nyújtson ott-
honuk korszerû és takarékos, földgáz alapú fûtési
rendszerének kiépítéséhez. Központi fûtés létesíté-
se esetén maximum 250.000 forint, egyedi fûtési
rendszer (konvektor) kiépítésére maximum
200.000 forintos támogatás kapható. A támogatot-
tak körét pályázat útján az önkormányzat határozza
meg. 

Húszmillió tûnt el a Sikló pénztárából
A belsõ ellenõrzések során hiányt talált a BKV a
Budavári Sikló pénztárában, a Független Hírügy-
nökség információi szerint több mint 20 millió forint
tûnt el. A kasszát feltehetõleg az ott dolgozók csa-
polták meg. 

A közlekedési cég pénztár-ellenõrzési rendszere
2007 utolsó negyedévében tárta fel a hiányt a
pénztárban, jelenleg tételesen vizsgálják az elmúlt
idõszak eladási bizonylatait. Az eset kapcsán belsõ
vizsgálatot indítottak, valamint feljelentést tettek
az I. kerületi rendõrkapitányságon sikkasztás ala-
pos gyanúja miatt.

A Budavári Sikló bevétele naponta több mint
egymillió forint, az éves bevétel 300-500 millió fo-
rint között mozog. A teljes árú menetjegy ára egy
irányban 700 forint, míg az oda-vissza utazásért
1300 forintot kell fizetni.

Újra van szülészet a Margit kórházban
A tavaly áprilisban megszüntetett szülészetet most
ismét megnyitották a volt Szent Margit Kórházban,
amely az év eleje óta már a Szent János Kórház Bécsi
úti telephelyeként mûködik. A „Margit” adott helyet
a bezárt Svábhegyi Gyermekgyógyintézet fejlõdés-
neurológiai osztályának is, míg az aktív neurológiai
osztály rehabilitációs centrummá alakult át.

Hiba volt bezárni az egykori Margit kórház szülé-
szetét – ezt igazolja, hogy egy éven belül újra szülé-
szeti osztályt nyitottak az intézményben, amelyet
szervezetileg idõközben a Szent János Kórház Bécsi
úti telephelyévé alakították át. Az osztály újraindí-
tása azért bír nagy jelentõséggel, mert az észak-bu-
dai régióban élõ mintegy 450 ezer lakos szülészeti
ellátásával a János kórházi szülészet egymagában
nehezen tudott megbirkózni. A Bécsi úti újszülött-
részlegen mintegy 7 millió forintos ráfordítással a
korábbinál is korszerûbb körülményeket teremtet-
tek, ahol évente 1000-1200 szülés levezetésére
lesz mód.

A volt Margit kórházban az aktív neurológiai osz-
tály rehabilitációs centrummá alakult át, ahol az
agyi érkatasztrófán átesetteket segítik az elveszí-
tett mozgás-, beszéd- és egyéb funkciók vissza-
szerzésében. Ugyanitt végzik a krónikus neurológi-
ai betegek, mint az Alzheimer- és a Parkinson-kór-
ban szenvedõk ellátását is.   

Röviden

Mara néni 101 éves. Az életvidám idõs hölgy húsz éven át volt az elegáns Gerbaud kávés kisasszonya.
Férje Hidassy (Hiszternán) Sándor a Vígszínház mûvészeként vált ismertté. Nagy társasági életet él-
tek, s a középpontban többnyire a szép és jó humorú Mara volt, aki az idõ múlásával is megõrizte fi-
atalos jókedvét. A családi ünnepségen lánya, két felnõtt unokája és két dédunokája gratulált az ün-
nepeltnek. A Hattyú utcai idõsek klubjában a klubtagok fejezték ki jókívánságaikat Mara néninek
(képünkön középen), a kerület polgárai nevében pedig dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszön-
tötte virággal és ajándékkosárral a derûs idõs hölgyet 101. születésnapja alkalmából. A bensõséges
ünnepség  pezsgõs pohárköszöntõvel zárult. 

Születésnapi köszöntõ

A Zsigmond-kori leletek feltárása miatt 
csúszik a Várgarázs építése

A Várgarázs építésére 2003-ban írt
ki pályázatot a Budavári Kht.
majd 2005-ben kötött szerzõdést a
nyertes Raiffeisen Ingatlan Zrt-vel.
Az állam elidegeníthetetlen tulaj-
donában maradó területre a beru-
házó 90 éves használati jogot szer-
zett. A 2,5 milliárd forintból meg-
épülõ Várgarázs üzemeltetésére a
tervek szerint az osztrák WiPark
Garagen AG. Kap megbízást. 

sAz I. kerületben hány lakást fûtenek
távfûtéssel?

- A Krisztinaváros távfûtött lakásai-
nak száma 1776, ez a békásmegyeri
vagy a káposztásmegyeri lakótele-
pekhez mérve jóval kisebb arány. A
környék a Világörökség része, ezért
építészetileg is kiemelt terület, ame-
lyet a láthatatlanul mûködõ távhõ
jól képes kiszolgálni. Nyilván ezért is
távfûtött a Vár, a köztársasági elnök
hivatala, ezeken az épületeken bi-
zarr látvány lenne a kéményerdõ.
sAz itt élõk honnan kapják a meleget?

- A területet ellátó szivattyú a Dózsa
György téren mûködik, de a hõt a
Kelenföldi Erõmûben termelik. Egy
földalatti szivattyúház nyomja föl a
forró vizet a Várfennsíkra, és a
Krisztina körútra. Két csõben áram-
lik a víz; az egyikben oda-, a másikban
vissza. A csövek az épületek aljában
található hõközpontokig vezetnek. 
s A távfûtés a fogyasztó számára
mennyivel és miért drágább a többi fû-
tési módnál? 

- A lakók sajnos nem érzékelik, hogy
a távfûtés környezetkímélõ megol-
dás. Csehországban, Franciaország-
ban a távhõ áfája például csak mint-
egy fele a gáz árának, azért, hogy a
használói részesedjenek az energeti-
ka, környezetvédelmi elõnybõl.
Különbség továbbá, hogy az EU or-
szágaiban a lakossági gáz sokkal drá-
gább a távfûtésnél. Magyarországon
sajnos ma még más a helyzet, a távfû-
tés 20%-kal kerül többe az egyedi fû-
tésnél, illetve a gáznál. Sokak állítása
szerint ez az arány az 50%-ot is eléri,

ám ez valójában nem igaz, a költsé-
gekbe a fûtõberendezések megvásár-
lását és üzemeltetését is be kell szá-
molni. A 20%-os versenyhátrány
abból fakad, hogy a Fõtáv-nak az inf-
rastruktúrát kell fenntartania,
amelynek segítségével az erõmûvek-
ben áramtermeléskor keletkezõ hõt
a lakásokba lehet vezetni. A gázfûtés
esetében a lakástulajdonos megvá-
sárolja és felszerelteti a tüzelõberen-
dezést, ez számára egyszeri költséget
jelent, majd a megújítása is újabb
több százezer forintos költséget okoz
és a rendszeresen érkezõ számlán a
csak a gáz árát fizeti meg. 

Távfûtés esetén jelenleg egy átlag
méretû, 52 nm-es, 135 köbméteres
lakás éves fûtési díja 240.000 Ft/ év.
A Fõtáv soha nem emelte árait az inf-
láció fölött. Kétségtelen, hogy tavaly
a fogyasztóknak 48%-kal drágult a
fogyasztás, de ez a 2003-ban beveze-
tett állami energiatámogatás meg-
szûntetése miatt történt – tehát egy
állami beavatkozás következtében. A
számla 48%-át éveken át az állandó
költségek – a távvezetéki rendszerek,
fûtõmûvek, adók és járulékok – al-
kották, míg a tényleges energiafel-
használás 52% volt. 2007 januárjá-
ban óriási sokk érte a fogyasztókat, és
igazságtalannak tartották a támoga-
tás megvonása miatti drágulást.

2008-ban az alapdíjat befagyasztot-
ták, de a gázár növekedésével a hõdíj
– 3 hónapos követéssel – a gázzal
együtt változik, a hõdíj a gázárnál ki-
sebb mértékben emelkedik. A I. ke-
rületet eddig nem érintette a regioná-

lis kedvezmény, 2008-ban azonban a
távhõdíj egészére vonatkozó  2,5%-os
energetikai korszerûsítési támogatást
vezettünk be. Így a februártól érvé-
nyesített gázáremelés hatását ez a ked-
vezmény lényegében semlegesíti.

A távfûtés elõnye nemzetgazdasá-
gi szinten jelentkezik. A rendszer-
ben másodlagos energiafelhaszná-
lás történik, ezzel primer energia-
hordozó-felhasználást csökkentõ,
környezetkímélõ megoldást alkal-
mazunk. A lakásokba az elektromos
energiatermelés mellékterméke, a
forró víz jut. Emiatt kevesebb a szén-
dioxid kibocsátás, és nem kell pri-
mer gáz elégetésével elõállított hõt a
lakások fûtésére felhasználni. Ezzel
a rendszerrel jelenleg Budapest-szer-
te 240 ezer lakás fûtése megoldott
sA lakók szempontjából – a költsége-
ken túl – a távfûtés másik problémája,
hogy a legtöbb lakásban nem tudják
szabályozni a fogyasztást…

- Napjainkban a távhõszolgáltatás és
a lakótelep közé gyakorlatilag egyen-
lõségjelet tesznek az emberek, pedig
ez nem igaz. A korszerûsítetlen pane-
lokat úgy üzemeltetik, mint az 1960-
as években. A házak 88%-ában nincs
szabályozási lehetõség. Ha a lakóház
saját döntése alapján takarékoskod-
ni kíván, a Fõtáv az épületben mind-
össze a hõközpontban tudja szabá-
lyozni a hõmérsékletet. Az ideális
megoldás természetesen az, ha – a
gázfûtéses rendszerekhez hasonlóan
– minden lakásban szabályozni le-
hetne a fogyasztást. Erre többféle
mûszaki megoldás is létezik. Az új
építésû házaknál az úgynevezett mi-
niközpontos megoldás, ami azt je-
lenti, hogy minden lakásban egyedi
eszköz áll rendelkezésre, a lakások
teljesen önállóak. A minihõközpont
költsége 150 ezer Ft. A régi építésû
lakásokba azonban csak teljes re-
konstrukció esetén lehet beépíteni a

hõközpontot. A panelházak eseté-
ben eddig mindössze egy alkalom-
mal fordult elõ ilyen korszerûsítés,
mert a lakótelepi lakásokban az át-
alakítás szerelési költségek elérik a la-
kásonkénti 500.000 Ft-ot.

Létezik olcsóbb megoldás is, ami-
kor a ház központi fûtési hálózata
érintetlen marad, és radiátoronkénti
szabályozással és költségosztókkal te-
remthetõ meg önállóság. Ebben az
esetben úgynevezett termosztatikus
radiátorszelepet szerelnek a fûtõtest-
re, az egy lakásra jutó fogyasztást pe-
dig költségosztók segítségével lehet
kimutatni. Ez a mûszer azonban nem
mérõóra, csupán költségosztó. A tel-
jes korszerûsítés költsége maximum
150 ezer Ft. Ha a lakóközösség úgy
dönt, hogy egységesen felszereltetik a
berendezést, akkor pályázhatnak az
ÖKO-programra. Az elnyerhetõ tá-
mogatás lakásonként a költség 35%-
a, maximum 54 ezer Ft. A Fõtáv érde-
kelt a korszerûsítés megvalósításban,
ezért a fogyasztóknak ösztönzésül
10% alapdíj kedvezményt biztosít, és
a teljes körû ügyintézést átvállalja.
s Sokan bírálják a Fõtáv fenntartóját,
azaz a Fõvárosi Önkormányzatot, hogy
olyan rendeletet alkotott, amely meg-
nehezíti a távfûtõ rendszerrõl való levá-
lást…

- A leválásnak alapvetõen két feltéte-
le van. A lakások esetében a tulajdo-
nosok 100%-kának, az egész épület-
nél 80%-os hozzájárulásra szükséges.
A Fõvárosi Önkormányzat említett
rendelete nem más, mint az úgyne-
vezett „távhõ” törvény végrehajtási
utasítása, amely elõírja, hogy leválás
után az egyedi fûtés károsanyag-kibo-
csátása nem lehet nagyobb, mint a
távfûtésé. Mivel a távhõ esetében ez
az érték 0, a gázfûtés emissziója pedig
ennél jóval nagyobb, ezért csak a
megújuló (pld. napenergiára) vagy
villamos energiára való áttérést enge-
délyezik. E két fûtési mód azonban
jelentõsen drágább a távfûtésnél.
Jelenleg a Közigazgatási Hivatal vizs-
gálja, hogy az önkormányzati rende-
let korlátozása levezethetõ-e a távhõ-
törvénybõl. -a-

Díszpolgár-választás 2008
A Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete minden év-
ben díszpolgárt választ.

A „Budavár Díszpolgára” kitüntetõ cím – a kerület önkor-
mányzatának legnagyobb elismeréseként – a kimagasló élet-
mû, tevékenység és alkotások megkülönböztetett eseteiben
azoknak a magyar vagy külföldi állampolgárságú személyek-
nek adományozható, akik közvetlenül vagy közvetve hozzájá-
rultak a kerület tekintélyének, jó hírnevének növeléséhez, to-
vábbá
a./ az ország gazdasági, társadalmi, tudományos, kulturális

vagy mûvészeti életében, illetve a sport területén maradan-
dót alkottak,

b./ egész életmûvükkel, kiemelkedõ munkásságukkal szol-
gálták az egyetemes haladás ügyét

c./ akik tevékenységükkel kiemelkedõ mértékben hozzájá-
rultak a kerület fejlõdéséhez.

A díjat május 21-én, Budavár 1849-es visszafoglalásának év-
fordulóján, a Kerület napján adják át.

Kérjük a kerületi polgárokat, hogy javaslataikat levélben
vagy faxon április 9-én, szerdán 16 óráig juttassák el a
Polgármesteri Titkárságra. Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1. Fax: 458-3082.

Egyre kevesebben tudják megfizetni a távfûtés árát

Jól befûtöttek
Fûtésrõl lévén szó, induljunk el a kályhától! Az I. kerület lakói többféle mó-
don teremtik meg otthonuk melegét. A legtöbben központi fûtéssel, mások
egyedi gázkazánnal vagy cserépkályhával. A Krisztina körút környékén, sok
lakásban távfûtéssel forrósodnak a radiátorok. Az utóbbi hetek számláit lát-
va, a távfûtött társasházak tulajdonosainak feje is felforrósodott. A távfûtéssel
kapcsolatos tényekrõl és tévhitekrõl Balog Róberttel, Fõtáv Zrt. pr osztályve-
zetõjével beszélgettünk.    
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(Folytatás az 1. oldalról)
A Táncsics-emléktáblánál tartott
megemlékezés résztvevõi, Nagy Pál
János tárogató-mûvész muzsikájával
kísérve fáklyákkal vonultak át a Dísz
téri ünnepségre. A téren felállított
színpadon fellépett a Gerenday Ág-
nes vezette Budapesti Ifjúsági Kórus,
Bognár Szilvia népdalénekes a
Szeret zenekar kíséretében, Bogdán
Balázs, az Állami Népi Együttes tán-
cosa, valamint Varga Miklós, aki a
Tolcsvay László által megzenésített
Nemzeti dalt énekelte el, nagy siker-
rel. A koraesti programon    Pokorni
Zoltán és Nagy Gábor Tamás polgár-
mesterek mondtak ünnepi beszédet.

Pokorni Zoltán, a XII. kerület elsõ
embere mindenekelõtt arra tért ki,
hogy a március 15-i ünnepségek
ugyanúgy szólnak a máról, mint
1848-ról. Gyakran szokták az ünne-
pi szónokokat az aktualizálás bûné-
vel vádolni, ám ha a múltat összevet-
jük a jelennel, válaszokat találhatunk
korunk problémáihoz. A polgármes-
ter szerint az utóbbi években sokszor
tûnt úgy, mintha mi, magyarok kép-
telenek lennénk arra, hogy javunkra
fordítsuk a szabadság és függetlenség
adta lehetõségeinket. Országunk

nem csak gazdasági, hanem társadal-
mi és erkölcsi válságba süllyedt, ural-
kodóvá vált a reményvesztettség és a
beletörõdés. Egyre többen érezték
azt és mondták: nem érdemes a köz-
ügyekkel, a politikával foglalkozni,
hiszen a dolgok úgyis a fejünk fölött,
nélkülünk dõlnek el. 

Így érkeztünk el a március 9-i nép-
szavazáshoz, melyen a választópol-
gárok több mint fele adta le voksát.
Ez a népszavazás megszabadított
több millió embert attól az érzéstõl,
hogy semmit sem tehetnek a de-
mokrácia álarcát öltõ önkény ellen.
Hozzájárult ahhoz, hogy ismét biza-
kodva nézhessünk a jövõbe, hogy ne
a belenyugvás és az önfeladás népe
legyünk, hanem egy olyan ország és
nemzet, amelynek tagjai képesek a
saját sorsukról dönteni. Hozzájá-
rult, hogy Magyarország népe vissza-
nyerjen abból a méltóságból, ame-
lyet éppen történelmi múltjával ér-
demelt ki, elsõsorban 1848-49 nagy-
szerû napjaival, vagy éppen 1956
forradalmával. 

Pokorni Zoltán úgy vélte: azok,
akik lebecsülõ szavakkal beszélnek a
népszavazásról, félreértik a demokrá-
ciát és lebecsülik az embereket. A
népszavazás egyértelmû üzenete: a
dolgok nem mehetnek így tovább.
Szerinte ma a demokrácia válságával
kell szembenéznünk, amire nem
nyújt megoldást semmiféle forrada-
lom; ám mégis tennünk kell valamit.
Március 9-e bebizonyította: nem
csak lehet, kell is élnünk a demokrá-
cia adta törvényes és erõszakmentes
lehetõségekkel. Ezek ugyan nem
mindig hoznak gyors és látványos si-
kereket, de nem veszélyeztetik leg-
fõbb közös célunkat, hogy hazánk
egy erõs és független ország lehessen.

„Az emlékezetünk is alakít 
bennünket”
Dr. Nagy Gábor Tamás, az I. kerület
polgármestere arra emlékeztette a
hallgatóságot, hogy március 15-ét so-
hasem érezték magukénak az antide-
mokratikus kormányzatok. Az 1849-
es, elsõ évforduló után – amirõl a
debreceni országgyûlés emlékezett
meg – a császári önkény ennek a nap-
nak még az emlékét is igyekezett kiir-
tani; csak a kiegyezést követõ idõszak-
ban kezdhetett emlékezni a nemzet a
hõseire és áldozataira. De sem ekkor,
sem késõbb nem a kormányzat ünne-
pe volt a szabadságot, a demokráciát
és a népakaratot megtestesítõ márci-
us 15-e. 1898-ban, a fél évszázados év-
fordulón sem március 15-ét, hanem
az áprilisi törvények királyi szentesíté-
sének napját nyilvánította elsõ nem-
zeti ünnepünkké az akkori rendszer. 

1948-ban, a száz éves évfordulón
már népi demokratikus forrada-
lommá akarták átírni március 15-
ét, és szó sem esett az orosz beavat-
kozásról. 1951-ben már nem is ün-
nepelt az állam, március 15-ét egy-
szerû munkanappá minõsítették
vissza. 1956-ban éledt újjá ’48 szel-
leme – nem véletlenül vált október-
ben a Kossuth-címer a forradalom
jelképévé. A szovjet intervenció
után a hatalom legjobban attól a

széles körben terjedõ jelszótól félt,
amely úgy hangzott: „márciusban
újrakezdjük”. Kádár János haláláig
nem is tudta elfogadni március 15-
ét, mert saját októberi árulását látta
benne, Batthyány mártír miniszter-
elnök példája Nagy Imrére emlé-
keztette õt. A hivatalos március 15-
i ünnepségeken túl nem lehetett él-
tetni a ’48-as forradalom eszméjét –
pofozás, botozás járt a mûsoron kí-
vül elénekelt Nemzeti dalért. A sza-
bad ünneplés csak 1989-ben, a
rendszerváltozás idején adatott
meg ismét.

Nagy Gábor Tamás szerint ahogy
múlik az idõ, újabb értelmezések,
események rakódnak március 15-
ére. Az idei ünnep a március 9-i nép-

szavazással kapcsolódik elválasztha-
tatlanul össze, amikor is a nemzet
példátlan egységgel megálljt paran-
csolt a kormány által ráoktrojált in-
tézkedéseknek. 

Ahogy a polgármester fogalma-
zott: néha úgy tûnik, mintha a ma-
gyar lélek sokat kárhoztatott tulaj-
donsága, a kicsiny hitûség nem is iga-
zán a történelmi pillanatokban, ha-
nem a dicsõséges múltra való emlé-
kezésben – pontosabban az emléke-
zés hiányában – mutatkozna meg leg-
inkább. Nem is vesszük észre, hogy él-
hetünk azzal a szabadsággal és függet-
lenséggel, amire évszázadokon át
csak vágytunk. Pedig az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc törté-
netében is láthatjuk a kezdet és vég
közti gyõzelmet, csúcspontot, amely
a fellobbanás és az elhamvadás kö-
zött az izzó parazsat jelképezi szá-
munkra. Március 15-e tehát a múl-
tunk tragikus eseményeire való ke-
gyeletteljes emlékezés mellett arra is
alkalmat ad, hogy megérezzük az ön-
bizalmat, a reményt és az erõt, amely-
re a történelmünk tanít bennünket.

Nem csak mi alakítjuk emlékeze-
tünket, hanem az emlékezetünk is
alakít bennünket – zárta gondolata-
it Nagy Gábor Tamás, s Gyökössy
Endre református lelkipásztor szava-
it idézte: „árnyék mögött fény ra-
gyog, nagyobb mögött még nagyobb,
amire nézek, az vagyok”. -d-

„Március 15-e önbizalmat, reményt és erõt ad”

Budai polgárok megemlékezése a Várban Irodalmi est a Márai Szalonban
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 2008. mmáárrcciiuuss  2255--
éénn  1177  óórraakkoorr az I. kerületi Házasságkötõ Teremben
(Úri u. 58.) Petõfi Sándor - Szellemidézés múzeum-
ban, borospincében, templomban címû irodalmi est-
jére. Vendégek: Kispálné Lucza Ilona múzeumigazga-
tó, Frittmann János borász, Lupták György evangéli-
kus lelkész. Házigazda: Szigethy Gábor.
Kiállított tárgy: a Petõfi Szülõház és Emlékmúzeum
kéziratos emlékkönyve, 1948.

Elõadás a Lánchíd Körben 
A Lánchíd Kör mmáárrcciiuuss  2277--éénn, csütörtökön délután
1177  óórraakkoorr tartja elsõ tavaszi összejövetelét a
Magyar Mûvelõdési Intézet (I. ker., Corvin tér 8.)
földszinti stúdiójában. Ez alkalommal Gábriel Tibor
történész tart elõadást a Budai Vigadóról. Minden
érdeklõdõt szeretettel várnak. A belépés díjtalan!

Könyvbemutató
A Tabán Múzeumban (I. ker. Döbrentei u. 9.) 2008.
áápprriilliiss  22--áánn,,  sszzeerrddáánn  1177..3300  óórraakkoorr könyvvásárral
egybekötött könyvbemutatót tart Szentiday Klára
Mária tabáni polgár három regényébõl: A sárga an-
gyal, Két kard, Gyilkosság Budán. Bevezetõt mond
Vecsey András képviselõ. Közremûködik: Helyey
László színmûvész.

A természet csodái
A fent címmel rendeznek kiállítást a felújított
Kispesti Munkásotthon Mûvelõdési Házban (1191
Bp. Teleki u. 50.) mmáárrcciiuuss  2288--2299--3300--áánn.. A rendez-
vényen többek között óriáskígyók, halak, rovarok,
lepkék, rágcsálók, madarak, kaktuszok és dísznö-
vények láthatók, emellett folyóirat-és könyvvásár,
játszóház, ismeretterjesztõ elõadások és kézmûves
termékek vására is szerepel a programok között. A
kiállítás pénteken és szombaton 9-18 óráig, vasár-
nap 9-17 óráig tart nyitva.    

Rajzpályázat gyerekeknek
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára meghirdeti hagyományos tavaszi rajzpá-
lyázatát Medvék minden mennyiségben címmel,
amely Tandori Dezsõ költõ újra megjelent verses-
kötetének címe is. Szeretnék, ha lerajzolnátok, vagy
lefestenétek a számotokra legkedvesebb mackót,
amely lehet valóságos vagy akár mesébõl vett figu-
ra. A legötletesebb rajzok beküldõi jutalomban ré-
szesülnek, és a legszebb munkákat a könyvtárban
kiállítják. BBeeaaddáássii  hhaattáárriiddõõ::  22000088..  áápprriilliiss  44..
Eredményhirdetés: 2008. április 15. A rajzokat a
könyvtár címére várják: 1016 Budapest, Krisztina
krt. 87-91.(Mackók a Krisztina körúton)
A rajzpályázathoz kapcsolódva: május közepéig te-
kinthetõk meg a gyermekkönyvtárban Tóthné
Fábián Eta iparmûvész- játéktervezõ mackói.
Minden érdeklõdõ mackóbarátot várnak a nyitva-
tartási idõben: H-Sz-P: 13-19-ig;  K-Cs: 10-16-ig

Új lap a világhálón
Budai Hírlap címen új, a hazai internetes lapok pia-
cán egyedülálló portál kezdte meg mûködését. A
sajátos hangulatú oldal szerkesztõi a regionális saj-
tó töretlen népszerûségét kívánják ötvözni az inter-
net adta globális lehetõségekkel, úgy, ahogyan fur-
csa módon a fõvárosban ezzel eddig senki sem pró-
bálkozott. A www.budaihirlap.hu címen március 6-a
óta elérhetõ oldal számít a Budához kötõdõ, a köz-
ügyek és a kultúra iránt érdeklõdõ olvasóközönség
figyelmére, de az interjúk, jegyzetek, kritikák között
mindenki megtalálhatja a kedvére való olvasmányt. 

Köszönet az 1%-ért
A Tabánért Alapítvány köszönetet mond mindazok-
nak, akik adójuk 1 %-ával támogatták az alapít-
vány munkáját. 2007-ben ez az összeg 106.800,-
Ft, melyet a Tabáni Spartacus Sport és Környe-
zetvédõ Egyesület és a Tabán FC támogatására
használtunk fel. Kérjük, hogy idén is támogassák az
alapítványt adójuk 1 %-ával. Adószámunk: 1808-
5284-1-41.

Apor Vilmosra emlékeznek
A történelmi vitézi rend 2008. áápprriilliiss  55--éénn,, szomba-
ton 15 órakor Boldog Apor Vilmosra emlékezik –
akit 2005-ben egyházi engedéllyel posztumusz vi-
tézzé avattak.  A koszorúzás helyszíne: Boldog Apor
Vilmos szobor (XII. ker., Apor Vilmos tér)

Metamorfózis
A 25 éves Méta Együttes világzenei koncertje mmáárrccii--
uuss  2244--éénn,,  1199..3300  óórraakkoorr lesz a Mûvészetek
Palotájában. Az autentikus népzene mellett felcsendül
majd balkáni és ír népzene, cigányzene, mindenféle
feldolgozás a jazztõl a folk-rockon át a világzenéig a
Méta együttes tagjai (Salamon Beáta, Nagy Zsolt,
Mohácsy Albert, Gera Attila, Porteleki Zoltán, Németh
Ferenc) és vendégeik tolmácsolásában. A számos
vendégelõadó között szerepel többek közt Írország
sztárhegedûse és sztárbendzsósa, Cathal Haydan, fel-
lépnek a magyar népzenei szakma nagy öregjei, a
Bágyi Balázs Quartet, a Heavy Méta , a Kormorán
Memory Band, a Magony és a Pravo zenekar, valamint
Radics Ferenc és zenekara. A mûsor rendezõje Novák
Ferenc „Tata”, a mûsorvezetõ pedig Novák Péter lesz.
A fellépõ együttesek már 17 órától rövid koncerteket
adnak az elõtérben, az elõadást pedig táncház követi.

Röviden

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester felké-
résére egy szakértõi testület fog javaslatot
tenni Táncsics egykori börtönének jövõbeli
funkciójára, nemzeti emlékhellyé való ki-
alakítására. A felkért szakértõk: Basics
Beatrix, a Budapesti Történeti Múzeum fõ-
igazgató-helyettese, Bugár-Mészáros
Károly, a Magyar Építészeti Múzeum igaz-
gatója, Glatz Ferenc akadémikus, egyetemi
tanár, a Magyar Tudományos Akadémia volt
elnöke, Fejérdy Tamás, a Kulturális Örök-

ségvédelmi Hivatal elnökhelyettese,
Hermann Róbert történész, Katona Tamás
történész, az I. kerület volt polgármestere,
Varga Kálmán, a Mûemlékek Állami
Gondnokságának igazgatója, Marosi Ernõ
mûvészettörténész, egyetemi tanár, a
Magyar Tudományos Akadémia alelnöke,
Raczky Pál egyetemi tanár, az ELTE
Régészettudományi Intézetének igazgatója,
Ráday Mihály, a Budapesti Városvédõ
Egyesület elnöke. 

Koszorúzás a Táncsics-emléktáblánál. Képünkön: Sediánszky János alpolgármester, 
April Foley budapesti amerikai nagykövet és dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Az elmúlt évben bezárt Erkel Színház hiánya, a
száz esztendõs budai Vigadó felújított épülete, és
a kényszerhelyzet szülte szoros szakmai összefogás
ezúttal szerencsés találkozáshoz vezetett. Március
3-án a Magyar Állami Operaház és a
Hagyományok Háza közös bérletet hirdetett. 

A két intézmény célja, hogy az operák, a Nemzeti
balett repertoárján megjelenõ, magas színvonalú
Seregi-koreográfiák és a magyar nyelvterület nép-
zenéjét és néptáncait feldolgozó elõadások a kö-
zönség mind szélesebb rétegeihez jussanak el. A ta-
vaszi, kora nyári idõszakra olyan elõadáscsomago-
kat állítottak össze, amelyek egy táncelõadásból és
egy balett- vagy operaelõadásból állnak. Az elõ-
adáscsomagokkal a két helyszín négy hétvégére
(szabad variációban) várja az érdeklõdõket. A két
vezetõ kulturális intézmény nem titkolt célja,
hogy a hazánkat és Budapestet felfedezõk figyel-
mét együtt fordítsák nemzeti értékeink felé.

Az eseményt bejelentõ sajtótájékoztatón Vass
Lajos, az Operaház igazgatója úgy vélte, érdekes
kettõsséget hordoz ez az együttmûködés, hiszen a
globális operakultúrát és a nemzeti hagyományo-
kat õrzõ népi kultúrát kapcsolják össze.  

Kelemen László a Hagyományok Házának igaz-
gatója elárulta, különleges alkalom, hogy nem
magánemberként, hanem hivatalosan, igazgató-
ként jár az Operaházban. Az együttmûködés rész-
ben azért született, mert napjainkban a minõségi,
értékes produkciók visszaszorulnak a színpadok-
ról. Ezúttal megpróbálnak olyan keresztprogra-
mokat összeállítani, amelyek új tartalmakat ad-
hatnak, és felfrissíthetik a kulturális kínálatot.

Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi
Együttes mûvészeti vezetõje elmondta, nagy meg-
tiszteltetés, hogy e két nagy tradíciójú intézmény
együttmûködik, és a tisztelet Seregi Lászlónak is
szól. A Kossuth-díjas táncos-koreográfus néptán-
cosként kezdte a pályáját. Az ÁNE két kiválasz-
tott mûsora jól reprezentálja a táncegyüttes tradi-
cionális-autentikus, illetve a modernista arcula-
tát. Az örök Kalotaszeg Farkas Zoltán „Batyu” ko-
reográfiája, a Pannon freskó Sebõ Ferenc és
Mihályi Gábor munkája.

Keveházi Gábor, az Opera balett társulatának
igazgatója arra emlékeztetett, hogy a két intéz-
mény között 1956 után alakult ki szoros kapcso-
lat. A forradalom alatt sok balett-mûvész disszi-
dált, õket az Állami és a Honvéd Együttes legte-

hetségesebb tagjaival pótolták. Ez utóbbiak közül
került ki Harangozó Gyula, Juronics Tamás,
Seregi László és jóval késõbb Román Sándor is.
Valamennyien a népi tánckultúra értékeit ágyaz-
ták a klasszikus balett-kultúrába. 1980-ban, ami-
kor az Erkel Színházat felújítás miatt bezárták, a
társulat négy éven át a Hagyományok Házában ta-
lált otthonra. A mostani együttmûködés nem
más, mint a magyar kultúra hungarikuma, amely
bebizonyítja, hogy az érték mûfajtól független.  

Opera és hagyomány találkozása

A közös bérlet idõpontjai:
Április 25.: Mendelssohn-Bartoldy: Szentivánéji
álom (balett). Koreográfus: Seregi László
Április 26.: Sebõ Ferenc: Pannon freskó
Rendezõ-koreográfus: Mihályi Gábor
Május 9.: Prokofjev: Rómeó és Júlia (balett)
Koreográfus: Seregi László
Május 10.: Kelemen László: Az örök Kalotaszeg
Koreográfus: Farkas Zoltán „Batyu”
Május 30.: Puccini: Tosca. Rendezõ: Nagy Viktor
Május 31.: Sebõ Ferenc: Pannon freskó
Rendezõ-koreográfus: Mihályi Gábor
Június 13.: Goldmark-Hidas: Makrancos Kata
(balett). Koreográfus: Seregi László
Június 14.: Kelemen László: Az örök Kalotaszeg
Koreográfus: Farkas Zoltán „Batyu”
A csomagok ára 10.000 Ft. Jegyek kaphatók az is-
mert jegyirodákban és a helyszíneken.

Pokorni Zoltán
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Nagyszombat van és zúgnak a haran-
gok. „Feltámadt Krisztus e napon, alle-
luja!” Diadalmas hangjuk betölti a
templomokat és a környéket. Elér-
kezett húsvét, a kereszténység legna-
gyobb ünnepe. Krisztus feltámadását
ünnepeljük, diadalát a halál, az elmúlás
és a megsemmisülés felett. Ünnepeljük
egyben a természet megújulását is, a tél
elmúltát, a fény növekedését, a magvak
virágba szökkenését, az emberi test és
lélek újjászületését. Kellenek az ünne-
pek, hogy megszakítsák a hétköznapok
monotóniáját, megállásra és gondolko-
dásra késztessenek.

A húsvét nem csak a legnagyobb ke-
resztény ünnep, hanem a legrégibb is.
Megünnepelték már az õskeresztény
egyházban is. Az egyházi év összes
mozgó ünnepe húsvéthoz igazodik,
elég bonyolult módon. Meghatáro-
zása a 325-ben tartott niceai zsinaton
történt. Eszerint húsvét a tavaszi nap-
éjegyenlõség – március 21. – utáni
holdtöltét követõ vasárnap van.
Legkorábban március 22-re eshet, leg-
késõbben április 25-re. Idén nagyon
korán lesz, csak egyetlen nappal ké-
sõbb a legkorábban lehetséges idõ-
pontnál. Így ebben az évben rövid far-

sangunk volt.
Húsvéttól számítva
elõtte is, utána is
megnevezték a va-
sárnapokat, de eze-
ket a megnevezése-
ket ma már igen ke-
vesen ismerik, pe-
dig érdekesek. A
mozgó ünnepkör a
húsvé tva sá rnap
elõtti hetvenedik
napra esõ vasárnap-
pal kezdõdik, neve
is ezt mutatja: het-

venedvasárnap. Ezt követi egy hét
múlva a hatvanadvasárnap, (sexages).
A következõ vasárnap farsang vasár-
napja. Az ezt követõ vasárnapok elne-
vezése az erre a napra elõírt latin nyel-
vû miseszöveg elsõ szava: A nagyböjt
elsõ vasárnapja: Invocabit (segítségül
hív), a második: Reminiscit (vissza-
emlékezés), a harmadik: Oculi (sze-
meim), a negyedik: Laetare (örülj).
Ezután következik feketevasárnap, ez
a nagyböjt ötödik vasárnapja. Ettõl
kezdve vonják be a képeket feketével,
illetve lilával.

Ezután már virágvasárnap követke-
zik, ez húsvét elõtt egy héttel van.
Ekkor veszi kezdetét a nagyhét.
Virágvasárnap vonult be Jézus
Jeruzsálembe és pálmaágakkal
(Palmarum) köszöntötte õt a város né-
pe. Ezt ünnepeljük mi barkával, mivel
a mi égövünkön nem él meg szaba-
don, tömegével a pálma.

A nagyhét utolsó három napján fel-
gyorsulnak Jézus szenvedéstörténeté-
nek eseményei. Nagycsütörtökön volt
az utolsó vacsora. E nap estéjén elné-
mulnak a harangok és egész a feltáma-
dásig nem szólalnak meg. „A harangok
Rómába mentek” – mondja a hagyo-
mány. Nagypéntek Jézus kereszthalálá-
nak napja, gyászünnep. Szigorú böjt,
hústól való tartózkodás, napi három-
szori étkezés, de csak egyszeri jóllakás.

Az emberek a falvak szélén álló
Kálvária-dombokra vonulnak, és passi-
ót járnak megemlékezve Jézus szenve-
désérõl, imádkozva és énekelve a tizen-
négy stációnál. Ma is élõ hagyomány,
még Budapesten is, például a Kiscelli
kálváriánál.

Nagyszombat már a feltámadás
napja, ennek jegyében zajlanak a szer-
tartások. Magát a feltámadást este

ünnepeljük körmenettel, új tûz gyúj-
tásával. A harangok visszajöttek
Rómából, és diadalmasan felzúgnak,
hallelujaének zeng, lekerülnek a sö-
tét leplek a képekrõl, visszatér az élet
és az öröm, Krisztus feltámadt és le-
gyõzte a halált. Húsvétvasárnap dél-
elõtt ünnepi nagymise van, ételszen-
telés, a családok együtt ünnepelnek
és örvendeznek. R. Dékány Mária

Húsvétra virradtunk

Egy évvel ezelõtt egy elkötelezett zene-
barát és egy neves karmester kezdemé-
nyezésére, a Budavári Mûvelõdési
Házban gyülekezni kezdtek az opera
és az operett hívei. Azóta péntek es-
ténként skálázástól és áriáktól hangos
az Ikon terem. Az elsõ évad tapasztala-
tairól és a társulat terveirõl Harangozó
László énekessel és Nagy Ferenc Liszt-
díjas karmesterrel, az együttes zenei
vezetõjével beszélgettünk.      
s Milyen hagyományok nyomán indí-
tották újra a helyi operatársulatot?

- Közel négy évtizeddel ezelõtt Boros
Attila, a Magyar Rádió Komolyzenei
Fõszerkesztõségének ismert szerkesz-
tõje, ugyanezen a helyszínen megala-
pította társulatunk elõdjét - mondja
Harangozó László. Ebbõl a kis csapat-
ból olyan neves énekmûvészek kerül-
tek késõbb a Magyar Állami
Operaházhoz, mint Szilfai Márta és
Molnár András. A társulat 2004-ben
sajnos feloszlott. Háromévnyi szünet
után úgy gondoltam, hogy vagyunk
még néhányan, akik idõs
korunk ellenére visszavá-
gyunk a „hõskorba”, ami-
kor a színpadon, közönség
elõtt énekeltünk. A mûvelõ-
dési házban péntekenként
díjmentesen használhatjuk
a próbatermet, cserébe min-
den évben két hangversenyt
adunk a kerület lakóinak.
s Hogyan toborozta a társu-
latot?

- Elsõként Nagy Ferenc kar-
mester urat kerestem meg,
és felkértem, hogy vállalja el
együttesünk zenei vezetését.
Õ azonnal igent mondott.
(1952 óta ismerjük egymást,
már az elsõ fellépésemen is
õ kísért zongorán.) Ezután
felhívásokat tettünk közzé,
hogy várjuk mindazokat,
akik komolyan foglalkoz-
nak az énekléssel. Tájékoz-
tattuk az érdeklõdõket, hogy az egyéni
korrepetáció mellett vállalniuk kell a
szereptanulást és az együttes éneklést.
Mindezért idõrõl idõre fellépési lehe-
tõséget biztosítunk. 

Meglepetésünkre nem csupán „kül-
sõs” jelentkezõk érkeztek, hanem
egyik tagunk hozta a másikat.
Elmondhatom, hogy társulatunk tag-
ságának többsége egykor neves kóru-
sok vagy színházak tagja volt. A
Honvéd Mûvészegyüttes, a Magyar
Rádió Énekkara, a Népszínház, sõt az
Operaház is képviselteti magát.
Szerencsére jöttek közénk fiatalok is.
Nincs gond az utánpótlással, de pén-

tekenként továbbra is várjuk mind-
azokat, akik csatlakozni szeretnének
hozzánk.
s Ön milyen „zenei elõélettel” rendel-
kezik?

- Konzervatóriumot végeztem, majd
megkaptam a mûködési engedélyt.
Az 1950-es és ’60-as években számta-
lan szimfonikus és kamarazenekarral
léptem fel. Legtöbbször talán a Postás
Zenekar kísért. Eljutottam Moszkvá-
ba, Németországba és természetesen
Magyarország számtalan városába, hi-
szen ebben az idõben a mûvészeti cso-
portok vitték a kultúrát vidékre. Bár
színpadra kerültem az Operaházban
is, státuszhiány miatt nem vettek fel.
Maradtam tehát civil, azaz építésveze-
tõ, majd gyárigazgató az útépítõknél.
Miután az embereim leaszfaltozták az
Andrássy utat (akkori nevén a
Népköztársaság útját), azt mondták
rólam: „Te vagy az egyetlen ember, aki
megcsinálta az utat az Operához, de
nem ment be rajta.”  

sAz Magyar Állami Operaház neves kar-
mestereként miféle kihívást jelent egy
kerületi társulatot irányítani?

- Örömmel jöttem. Korábban nagyon
sok amatõr kórussal foglalkoztam,
ezért tisztában vagyok a lehetõségek-
kel és a korlátokkal - veszi át a szót
Nagy Ferenc zenei vezetõ. Az
Operánál négy éve nyugdíjaztak, és
külön szerencse, hogy nem otthon la-
pozgatom a partitúrákat. Engem épp
úgy, mint az énekeseket, a zene és a
társaság egyaránt vonz. 
s A korrepetálásnál nem teszi túl ma-
gasra a mércét?

- A társulatnak vannak nagyon jó éne-

kesei, de bevallom, nem vagyok õr-
mester típus. Ha a kottában 4/4-es az
ütem, akkor mindenkivel addig gya-
korolunk, amíg sikerül pontosan be-
tartani az elõírást.
sÚgy hírlik, a tavalyi sikeres hangverse-
nyek után tavasszal újabb koncertre ké-
szülnek. Milyen összeállítással várják a
közönséget?

- Az énekeseknek a fellépés legalább
olyan fontos, mint a mûhelymunka.
Tavaly júniusban teltházas koncertet
adtunk Pitti Katalin mûvésznõ közre-
mûködésével. Õsszel a Józsefvárosban
vendégszerepeltünk, majd december-
ben a budavári nyugdíjasok számára
rendeztünk karácsonyi elõadást. 

Az idén tavasszal új oldaláról mutat-
kozik be a Budavári Operaegyüttes,
hiszen operett részleteket is bemuta-
tunk. Magam úgynevezett zenei „min-
denevõ” vagyok. Majdnem négy évti-
zeden át tanítottam a Színház- és
Filmmûvészeti Fõiskolán, és hosszú
idõn keresztül vezettem a pécsi szim-

fonikus, valamint a helyi színházi ze-
nekart.  A Sztárcsinálók címû musi-
caltõl kezdve az Imádok férjhez men-
ni címû zenés darabig számos produk-
ció zenei vezetõje voltam. 

Ezúttal tehát Puccini és Lehár lesz
mûsoron.  Puccinit születésének
150-edik évfordulója alkalmából kö-
szöntjük, Lehárt pedig az operett
egyik királyaként.  Lehár határeset,
hiszen egy-egy áriájához gyakran ope-
raénekesi kvalitások szükségesek.
Ezért mondta Nádasdi Kálmán, az
Opera legendás fõrendezõje, hogy
háromféle zene létezik: opera, ope-
rett és Lehár. Rojkó A.

Puccini és Lehár a Budavári 
Operaegyüttes mûsorán

Giotto: Feltámadás

Harangozó László operaénekest az együttes zenei vezetõje, Nagy Ferenc kíséri zongorán

Száz éve indult útjára a Nyugat, a
XX. század elején kibontakozó ma-
gyar „irodalmi forradalom” legna-
gyobb hatású folyóirata. l929-ig fõ-
szerkesztõként Ignotus jegyezte, l933-
ig Babits, Móricz és Gellért Oszkár.
l941-ben, a háborús idõkben szûnt
meg, de írói tovább vívták a harcot új
könyveikkel.

Nem akármilyen mecénások, Hatvany
Lajos és Fenyõ Miksa segítették a folyó-
iratot. Vezéralakja gyújtogató verseivel
Ady Endre lett, és a mellé álló legjob-
bak: Babits Mihály, Füst Milán, Juhász
Gyula, Kaffka Margit, Karinthy
Frigyes, Kosztolányi Dezsõ, Krúdy
Gyula, Móricz Zsigmond, Nagy Lajos,
Somlyó Zoltán, Szép Ernõ, Szomory
Dezsõ, Tóth Árpád...

Nem mindennapi névsor. Sokszor tûz
és víz harca. Mégis a belsõ ellentétek el-
lenére a nyugatos szerzõk rendre össze-
fogtak országos ügyekben, a külvilággal
és a külsõ nyomásokkal szemben! Elég,
ha Ady háborúellenes verseit említjük
meg, Kaffka írásait, vagy Szabó Dezsõ
forradalmi hangú nyílt levelét Tisza
Istvánhoz. Az I. világháború végén a
Nyugat hangja radikálisabbá vált. A leg-
nehezebb idõkben is megjelent. Verset,
novellát, kritikát, esszét, fordítást, drá-
mát közölt; teljes terjedelmében lehoz-
ta Móricztól a Légy jó mindhalálig,
Kassáktól az Egy ember élete,
Kosztolányitól a Pacsirta és az Édes
Anna címû regényt. Tehetséges új író-
gárdát nevelt fel; bátor volt, néha komp-
romisszumokra hajlamos, de tekintélye
és színvonala megmaradt, az irodalmi
életben végig vezetõ szerepet töltött be.

A Nyugat évfordulója alkalmas len-
ne arra, hogy felfedezzük jeles íróit, új-
ragondoljuk kérdéseik hasonlóságát.
Esetleg folytatását. Bár az utóbbira
nincs esély, hiszen irodalmi és mûvé-
szeti életünk megosztottsága kibékít-
hetetlennek tûnik.

A sok hangos és méltatlan megem-
lékezésbõl egy nagyon szép és szere-
tetteljes kiállítást említek meg: a
Széchényi Könyvtár saját anyagából
rendezett múltidézését. Láthatjuk a
falra fölnagyított Nyugat elsõ piros
betûs számát. A címlapon az elõfize-
tési ár: egy évre 20 korona, egyes
szám 1 kor. Megjelenik minden hó-
nap 1-én és 16-án. A késõbbi kiad-
ványokon (amit Babits szerkeszt)
már 10 pengõ volt az ár, a kettõs 3
pengõbe került. A vitrinekben a be-
kötött gyûjtemények, Ady, Babits,
Kosztolányi régi, megkopott kötetei,
féltett kéziratok. A 25 éves jubileumi
est részvevõinak csoportképe, ahogy
átvonulnak a mûvészszobából a dísz-
terembe (l932. január 10-én), ahol
fölolvasnak, üzennek a jelennek, és
talán a jövõnek, nekünk is, ma élõ
utódoknak. Fenyvesi

Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban

Százéves a Nyugat

A Nyugat 25 éves jubileumán a Zeneakadémián. Balról: Szép Ernõ, (mögötte) Erdélyi József, Gellért
Oszkár, Móricz Zsigmond, Laczkó Géza, Babits Mihály, Tóth Aladár, Török Sophie, Schöplin Aladár,
Füst Milán, Kosztolányi Dezsõ és Karinthy Frigyes
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A „4x a reneszánszról” kiállítás-soroza-
tot, illetve annak elsõ tárlatát – Csillag a
Holló árnyékában címmel – március
13-án Hiller István oktatási is kulturális
miniszter, és Monok István fõigazgató
nyitotta meg az Országos Széchényi
Könyvtárban.

A „4x a reneszánszról” kiállítás-sorozat
négy intézmény – az Országos Széchényi
Könyvtár, a Budapesti Történeti
Múzeum, az Iparmûvészeti Múzeum, és
a Magyar Nemzeti Galéria – egyedülálló
összefogása. A tárlatokra az  intézmé-
nyek  számos múzeumpedagógiai ese-
ménnyel, kísérõ rendezvényekkel és gye-
rekfoglalkozásokkal készülnek. Ezek cél-
ja, hogy a reneszánsz korát, Mátyás király
személyét közelebb hozzák, illetve a mú-
zeumlátogatás már kisgyermek  korban
is élménnyé váljon.

A Széchényi Könyvtárban látható ki-
állítás több mint száz mûtárgyon keresz-
tül mutatja be a korai humanizmus
nagy alakját, a hatszáz évvel ezelõtt szü-
letett Vitéz Jánost, Hunyadi Mátyás
kancellárját, esztergomi érseket. A tár-
lat feleleveníti pályája indulását, és a
15. századi mûvelõdéstörténetben be-

töltött szerepét, vagyis a
Corvina Könyvtár lét-
rejöttének elõsegítését,
valamint mecénási te-
vékenységét, többek
között Janus Pannonius
támogatását, a pozsonyi
egyetem létrehozását és
Hess András Magyaror-
szágra hívását.

A Budapesti Történe-
ti Múzeum „Hunyadi
Mátyás, a király - Hagyo-
mány és megújulás a
magyar királyi udvar-
ban 1458-1490” címû
kiállításához – amely március 19-étõl lá-
togatható – öt országból hatvanöt külön-
leges mûtárgy érkezik, köztük
Ausztriából hat festett fapajzs: ezeket – a
legenda szerint – a Fekete Sereg Bécs
visszafoglalásakor zsákmányolta. 

Március 26-ától az Iparmûvészeti
Múzeum kapcsolódik a kiállítás-sorozat-
hoz „Beatrix hozománya” címû tárlatával.
A kiállítás Mátyás-, illetve a Jagelló-kori itá-
liai luxusiparának kiemelt mûfaját, a ma-
jolikamûvészetet mutatja be. Magyaror-
szágon most elõször tekinthetõk meg a

Hunyadi Mátyás és
Aragóniai Beatrix címe-
reivel díszített ún.
Corvin tálak, amelyeket
szakértõk a 15. századi
majolikamûvészet csúcs-
pontjának tekintenek.

Március 29-én a
Magyar Nemzeti Galé-
ria „Mátyás király örök-
sége a gótikától a barok-
kig - Reneszánsz mûvé-
szet Magyarországon a
XVI.-XVIII. században”
címû tárlata nyílik,
amely a Magyarországon

– Mátyás király trónra lépését követõen –
meghonosodott reneszánsz képzõmûvé-
szet emlékeit mutatja be olyan mûtár-
gyak révén, amelyeket idehaza most elõ-
ször láthatnak az érdeklõdõk. 

Valamennyi kiállítás családbarát és in-
teraktív.  Minden megvásárolt jegy a „4x
a reneszánszról” következõ helyszínének
a meglátogatásakor 25% kedvezményt
biztosít. Mindez a már meglévõ kedvez-
ményekkel együtt (diák-, tanárjegy) is ér-
vényes. (Felnõtt belépõ kiállításonként:
1600 Ft, az OSZK-ban 1000 Ft). r.

Az egyes kiállításokhoz kapcsolódó rendezvények:

A Budapesti Történeti Múzeumban, a „Hunyadi Mátyás, a király”
címû kiállítás idõtartama alatt minden szombaton és vasárnap 11,
14, 16 órakor ingyenes tárlatvezetés indul az egyéni látogatók szá-
mára.

Ugyanitt, „Ragyogó reneszánsz Budán“ címmel, hétvégenként kü-
lönbözõ korosztályok számára a királyi udvar pompáját, ünnepi ese-
ményeit idézik fel, melyekhez nélkülözhetetlenül hozzátartozott a
muzsika és a tánc is.
Március 29. szombat 10 óra: Száll a dal…
Az Alsóerdõsori Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola és Gimnázium nö-
vendékeinek hangversenye
Április 5. szombat 10 óra: Királyi, nemesi gardróbok
Reneszánsz viseletek bemutatója felvehetõ ruhákkal, reneszánsz táncokkal,
táncházzal.
Közremûködik: a Company Canario Táncegyüttes
Mátyás – Beatrix arcél fényképezés
Április 6. vasárnap 18 óra: Rutafának sok szép ága…
Reneszánsz lantdalok és népdalok, lemezbemutató koncert. Közremû-
ködik: Kónya István reneszánsz lant és Bognár Szilvia ének
Április 12. szombat 10 óra: Sakkozó királyok
Elõadás és sakkszimultán gyerekeknek
A sakkszimultánt vezeti:
Orgován Sándor nemzetközi mester
Április 13. vasárnap 11 óra: Történelmi társastáncok
A Company Canario Historikus Tánc-együttes mûsora
Mûvészeti vezetõ: Aranyos Ágota
Ének: Andrejszki Judit és Demjén András
Április 19. szombat 10 óra: Zene – tér – kép
Ütõs hangszerek és a hárfa, Hangszerbemutató és zenehallgatás kicsinyek-
nek és nagyszülõknek
Közremûködnek: a MÁV Szimfonikus Zenekar mûvészei
Április 20. vasárnap 11 óra: Széllel tündökleni…
Az Excanto Együttes hangversenye
Mûvészeti vezetõ: Kállay Gábor
Április 27. vasárnap 11 óra: Reneszánsz hajszobrászat
Reneszánsz viseletek és hajviseletek bemutatója, Helyszíni frizurakészítés.
Fodrászmester: Székely Mária
Reneszánsz mûterem – reneszánsz portrék fényképezése
Korabeli táncok, táncház a Company Canario Együttes közremûködésével
Május 4. vasárnap 11 óra: Az európai reneszánsz udvarok muzsiká-
ja. A Musica Profana Együttes koncertje
Mûvészeti vezetõ: Szabó Zsolt
Május 10. szombat 10 óra: A mesék és a valóság Mátyás királya
Mesemondó: Helyey László színmûvész
A mesehallgatást, egy, a királyi udvar életét felidézõ történelmi játék követi,
melynek szereplõi a korhû ruhákba öltözött gyerekek.
Május 11. vasárnap 11 óra: Reneszánsz látványosságok. A Fresco
Ballo Zászlóforgató és Zászlólengetõ Csoport mûsora
A program színhelye: a múzeum reneszánsz kertje
A nap folyamán dísznövényvásár
Május 17. szombat 16 óra: Királyi vadászatok
Solymászati bemutató. Királyi solymászmester: Krekács Zoltán
Május 18. vasárnap 11 óra: Kard ki, kard!
Fegyverbemutató, lovagi bajvívás, próbáztatás gyerekeknek. A programot
vezeti: a Mare Temporis Történelmi Hagyományokért Alapítvány
Május 24. szombat 11 óra: Szép halmok, zöld ágak…
Ifjú zenemûvészek hangversenye
Közremûködnek: a Weiner Leó Zenemûvészeti Szakközépiskola és az Ádám
Jenõ Zeneiskola növendékei
Május 25. vasárnap 11 óra: Régi magyar szakácsok emlékezete
Reneszánsz látványkonyha 
Királyi pecsenyék és édességek helyszíni készítése, különleges falatok kóstol-
gatása zenés borozás
Pecsenyesütõ mester: Tamás József, az édes ízek tudora: Jeszenkovits Tibor
Május 31. szombat 10 óra: Zene – Tér – Kép
Fafúvós hangszerek
Hangszerbemutató és zenehallgatás kicsinyeknek és nagyszülõknek
Közremûködnek: a MÁV Szimfonikus Zenekar mûvészei
Június 14. szombat 10 óra: Mátyás király „Arany Almák Palotája”
Családi nap - játékos tárlatvezetésekkel, zene és táncbemutatókkal, kéz-
mûves foglalkozások, vásári portékák árusításával.
Királyi hintózás az Oroszlános udvaron
Június 21. szombat 18 óra
Múzeumok éjszakája a reneszánsz jegyében
Tárlatvezetések, historikus zenei koncert, történelmi táncok, táncház, mu-
tatványosok bemutatói.
Reneszánsz mûterem - fényképezés korhû viseletekben 

Jegyárak:  Családi jegy hétvégi múzeumpedagógiai foglalkozásra: 1700 Ft
Gyermekjegy a hétvégi múzeumpedagógia program 
gyermekeknek: 650 Ft/fõ
Felnõtt jegy a hétvégi felnõtt programokra: 1300 Ft/fõ

Tárlatvezetés felnõtteknek a „Mátyás király öröksége – Késõ rene-
szánsz mûvészet Magyarországon a 16-17. században”címû kiállí-
tás alkalmából, a Magyar Nemzeti Galériában

Április 5. (szombat) 11.00; 15.00
Április 19. (szombat) 11.30; 14.00
Május 3. (szombat) 11.00;15.00
Május 17. (szombat) 11.00; 15.00
Május 24. (szombat) 11.00; 14.30;15.00
Június 7. (szombat) 11.00;15.00
Június 21. (szombat)     19.00; 20.00;21.00;22.00;23.00

ELÕADÁS-SOROZAT
A Nemzeti Galéria, hagyományaihoz híven, olyan kultúrtörténeti
elõadásokat kínál a látogatók számára, amelyek segítenek elmélyíte-
ni a kiállítás nyújtotta élményeket, s bõvíteni a kiállítás kapcsán
szerzett ismereteket. Az elõadások keddi napokon: április 8-án, 22-
én, május 6-án és 20-án, délután 4 órakor kezdõdnek a Magyar
Nemzeti Galéria B épületének elõadótermében. A programok láto-
gatása ingyenes.

Reneszánsz kiállítások a Várban

Különös találkozás tanúja lehetett febru-
ár 26-án a Márai Szalon közönsége. Az I.
kerületi Örmény Kisebbségi Önkor-
mányzat és a Márai Sándor Kulturális
Alapítvány  „koprodukciójában” létrejött
program az örmény történelemmel-kul-
túrával foglalkozott, és ezúttal e témák-
hoz illeszkedett az alkalmi kiállítás, vala-
mint az elmaradhatatlan borkóstoló is.   

A tárlóban elhelyezett vöröstufa kõ az
üldözõk által lerombolt, ezeregy tornyú
Ani városát idézte. Az örmények hács-
kárnak nevezik az emlékezés köveit. Egy
szürke kõkereszt is helyet kapott a kiállí-
táson, ezt a tárgyat tíz évvel ezelõtt az ör-
mény apostoli temetõben ajándékozták
a Magyarországról érkezett vendégek-
nek. Mindemellett egy faragott sakkfi-
gurát, és egy pár ezüst fülbevalót tekint-
hettek meg az érdeklõdõk. Ez utóbbit –
ahogy egy kedves történetbõl megtud-
tuk – 1984-ben, Jerevánban készíttette
Szigethy Gábor feleségének, Gábor
Júliának. 

Az est bevezetõ elõadásában dr.
Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke
idézte fel az örmény nép viharos törté-
nelmének egyes epizódjait. Sajátos el-
lentmondás, hogy a világ elsõ keresztény
államaként, 302-ben megalakult Ör-
ményországban a 20. század kommunis-
ta ideológiája sikerrel szorította háttérbe
a hitéletet és rombolta le a templomo-
kat. Jerevánban mindössze három temp-
lom maradt, ezért a vallásos családok
többnyire házi oltárok elõtt imádkoz-
nak, és napjainkban a felnõttek csopor-
tosan jelentkeznek keresztelésre. 

Az örmények üldöztetése 1239-ben,
a mongol-tatár invázióval kezdõdött. A
hagyomány szerint a királyi udvar mint-
egy harmincezer emberrel a Kauká-
zusba menekült, és magával vitte értéke-
it, kódexeit, valamint a Bibliákat. Az
újabb támadások miatt a csoportnak
késõbb tovább kellett mennie, így jutot-
tak el a Krím félszigetre, ahol várost ala-
pítottak. A genovai fennhatóság alá tar-
tozó területen az örmények szabadon
gyakorolhatták vallásukat, jogaikat. Az
újabb tatár rohamok miatt azonban is-
mét tovább kellett állniuk, ekkor
Podóliáig jutottak, ahol az évszázadok
során mintegy ötvenezer fõs diaszpóra
alakult ki. (Sajnálatos, hogy ez a hajdan
virágzó közösség a 20. század elejére
mindössze néhány száz fõre csökkent). 
Az erdélyi örmény népcsoport 1672-
ben Apafi Mihály engedélyével telepe-
dett le Moldvában. Az iparral és keres-
kedelemmel foglalkozó nemzetiség
azonnal kiváltságokat kapott.   

A történelmi visszatekintés után a kö-
zönség irodalmi összeállítást hallhatott
Várady Mária elõadásában. Az ismert
elõadómûvész „civilben” az I. Kerületi
Örmény Kisebbségi Önkormányzat el-
nöke. A tragikus hangvételû versek a
középkortól napjainkig idézték az ör-
mény genocídiumot. A drámai szavala-
tot népi muzsika oldotta fel. Szabó
László hangszere a duduk, külsõre a fu-
rulyára hasonlít, de nádfúvós techniká-
ja miatt inkább az oboával rokon. A dal-
lam Luszine Hakubiján énekét kísérte.

Az est második felében Opra Györgyi,
a kisebbségi önkormányzat elnökhelyet-
tese, saját szülõvárosának, Erzsébetváros-

nak történetén keresztül mutatta be az
erdélyi örmények késõbbi történelmét.
A 17. században Csík, Gyergyó, és Ebes
falva – a késõbbi Erzsébetváros – Apafi
Mihály vadászterülete volt. A területet a
Küküllõ vágta ketté. 1696-ban II. Apafi
Mihály diplomát adott ki, amelyben az
örmény közösség önálló bíró- és papvá-
lasztási jogot kapott. 1727-ben, Betlen
Kata halála után, Ebesfalva tulajdonjoga
a Kincstárra szállt. A hivatalnokok teljes
körû leltárt készítettek, amelybõl kide-
rül, hogy az örmények a Nagy, a Nemes
és a Kis utcában éltek. Létszámuk 110
családban összesen 500 fõ volt. 1733-
ban a falu népe városi jogokat kért a csá-
szártól. Az uralkodó eleget tett a kérvény-
nek, és a települést Elisabethstadt-nak,
azaz Erzsébetvárosnak nevezte el. A vá-
rosban bíróság, szálloda és áruház is mû-
ködött, polgárai a Nagy és a Nemes utcá-
ban évi 8 forintot, Kis utcában 4 forint
adót fizettek. Mária Terézia uralkodásá-
nak idején az örmények az egész birtok
területén kereskedhettek.

A történet itt ért véget. A város mai ál-
lapotáról Opra Györgyi dokumentum-
filmet készített. A filmben – amelyet a
Márai Szalon közönsége is megtekint-
hetett – egy erdélyi örmény család segít-
ségével bepillanthattunk az erzsébetvá-
rosi Nagyboldogasszony-napi örmény
katolikus búcsúba.

A szalon borász vendége, Veszter-
gombi József Szekszárdról érkezett. A
fûszeres örmény ételekre emlékezve,
fûszeres kadarkával örvendeztette meg
a közönséget.  Szavai szerint: a 2005-ös
évjáratú kadarka könnyed, elegáns, és
sziporkázóan színes. R. A.

Örmény est a Márai Szalonban

A Budavári Önkormányzat a Mátyás 550 emlékév kere-
tében emléktáblát avatott Hunyadi László tiszteletére,
akit 551 évvel ezelõtt, 1457. március 16-án végeztek ki a
budai Várban. A hagyomány szerint a vesztõhely a mai
Csikós-udvar területén volt, ezért itt kapott helyet az
emléktábla is, amelyet Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter és Sediánszky János alpolgármester lepleztek le..    

Az emléktábla avatására érkezõ vendégeket Erkel
Ferenc Hunyadi László címû operájának hangjai fo-
gadták. Nemzeti operánk  dallamai után Nagy Gábor
Tamás polgármester mondott köszöntõ beszédet,
amelyben felidézte Hunyadi László tragikus történetét.
A történelmi idõutazást követõen arról is szólt, hogy a
Mátyás emlékévben nem csupán a kisebbik Hunyadi
fiú uralkodására és örökségére, de a magát áldozatul
adó bátyjára is emlékeznünk kell. Hiszen nem pusztán
Hunyadi János nándorfehérvári gyõzelme, de László
áldozata is hozzájárult ahhoz, hogy Mátyás a magyar
történelem egyik legnagyobb uralkodójává vált. A pol-
gármester köszönetet mondott mindazoknak, akik az
emléktábla elkészítésében és felavatásában közremû-
ködtek, majd a megemlékezõk a Magyar Nemzeti
Galériában Madarász Viktor Hunyadi László siratása
címû képe elõtt fejezték ki tiszteletüket. 

Emléktábla Hunyadi László tiszteletére
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma:

06-80-204-275

SSppoorrttoollóó  ffooggootttt  ttoollvvaajjtt
Nem mindennapi lélekjelenlétrõl adott tanúságot az a
fiatal válogatott nõi tõrözõ, aki egymaga juttatott
rendõrkézre egy trükkös tolvajt. A magát gázóra leol-
vasónak kiadó bûnözõnek ugyan sikerült bejutni a la-
kásba, sõt egy órát is zsebre vágott az egyedül ott-
hontartózkodó ifjú hölgy azonban meglátta a kilógó
óraszíjat és egy hirtelen mozdulattal a belsõ teraszra
lökte az elkövetõt, majd rázárta az ajtót. Rögtön ki-
hívta a rendõrséget, a néhány perc alatt a helyszínre
érkezõ járõr pedig elfogta a pórul járt tolvajt.  

ÁÁllddoozzaattookk  jjeelleennttkkeezzéésséétt  vváárrjjáákk
Nagyobb értékre elkövetett lopás gyanúja miatt foly-
tat eljárást H.J. ellen a kerületi kapitányság. A képen
látható elkövetõ 160 cm magas, ovális arcú, kopa-
szodó, szemüveget visel. Elkövetési módszere, hogy
magát hivatalos személynek kiadva próbál meg be-
jutni a kiszemelt lakásba, majd az otthoniak figyel-
mét elterelve a mozgatható értéktárgyakat eltulaj-

donítja. Elfogásakor több
hamisított de eredetinek
látszó iratot találtak nála a
rendõrök, köztük az Or-
szággyûlés Hivatala Ország-
gyûlési Könyvtár által ki-
adott díjmentes EU Tanács
Kutatójegyet. H.J. elsõsor-
ban az elsõ kerületben kö-
vetett el bûncselekménye-
ket, ezért dr. Kesztyûs

Rudolf kéri azokat a polgárokat, akik kapcsolatba ke-
rültek a  bûnözõvel, esetleg áldozatává váltak, hívják
a kapitányságvezetõ titkárságát a 457-5610 tele-
fonszámon. 

NNyyuuggaalloommbbaann  tteelltt  aazz  üünnnneepp  ––  nneemm  vvoolltt  rreennddzzaavvaarrááss  aa
nnééppsszzaavvaazzáássoonn
Esemény nélkül zajlott le a március 9-i népszavazás a
kerületben, rendkívüli esemény vagy rendbontás nem
zavarta meg a polgárokat akaratuk kinyilvánításában.
Méltósággal ünnepelt a lakosság március 15-én is, a
vári rendezvények résztvevõi békében térhettek haza.
A programok biztosításában idén is részt vett a kerüle-
ti polgárõrség, ezzel tehermentesítve a rendõrséget. 

LLeeccssaappnnaakk  aa  ffeekkeetteemmuunnkkáássookkrraa  ––  
eelllleennõõrrzziikk  aa  hhaajjlléékkttaallaannookkaatt
Az Országos Munkavédelmi Fõfelügyelõséggel közösen
tart akciókat a kerületi rendõrkapitányság.  A fekete-
gazdaság visszaszorítása érdekében elsõsorban a ke-
rületi építkezések számíthatnak szúrópróbaszerû visz-
szatérõ ellenõrzésekre. Továbbra is kiemelt figyelmet

kapnak a hajléktalanok, a rendõrség fellép azokkal a
fedélnélküliekkel szemben, akik nem rendeltetéssze-
rûen a polgárokat zavarva használják a közterületeket. 

HHaajjlléékkttaallaannookk  ggyyúújjttooggaattttaakk
Valószínûleg szándékos gyújtogatás miatt égett le a
Csalogány utca egyik bezárt autótelepén régóta üre-
sen álló fabódé. Az adatgyûjtés során kiderült, hogy az
egykor irodának használt építményben két hajlékta-
lan húzta meg magát, akik közvetlenül a tûz elõtt siet-
ve hagyták el alkalmi szállásukat. 

EEggyy  aauuttóóffeellttöörrééss  ffuurrccssaassáággaaii
A tulajdonos állítása szerint a hátsó ülésen hagyott
irattárcáját és az ülés alá rejtett lap-topját is ellopták,
miután ismeretlenek feltörték autóját. A helyszínelõk
megállapították, hogy a kocsi hátsó ajtajának ablakát
valóban betörték, azonban a nyomokból arra követ-
keztettek, hogy a sértett állítása sántít, ugyanis a be-
tört ablakon keresztül a tolvajnak az elmondottak
alapján nem volt lehetõsége elemelni a számítógépet. 

IItttt  vvaannnnaakk  aa  ttrrüükkkkööss  ttoollvvaajjookk
Megint ál vízszerelõk garázdálkodnak a kerületben.
Az agyafúrt bûnözõk ezúttal értékes festményeket,
készpénzt és ékszereket loptak el gyanútlan áldoza-
tuktól. A megelõzés érdekében a rendõrség arra kéri
a lakosságot, hogy idegent csak akkor engedjenek be
lakásukba, ha személyazonosságát hitelt érdemlõen
igazolni tudta. Amennyiben a felszólításnak nem tesz
eleget, vagy erõszakosan viselkedik, hívják segítsé-
gül szomszédjukat, majd hívják a kerületi kapitány-
ságot a 457-5612 telefonszámon. Jó tudni, hogy a
közmûvállalatok rendszerint elõre jelzik a lakások-
ban szükségessé vált ellenõrzések idõpontját, illetve
az értesítésen feltüntetnek egy telefonszámot, ahol
a kiküldött munkatársaik személyazonosságát ellen-
õrizni lehet. 

RRaabbllóókkaatt  ffooggttaakk
Összehangolt nyomozás eredményeképpen sikerült
elfogni azt a három bûnözõt, akik még február 9-én
raboltak ki négy fiatalt a Várszoknya egyik csendes
mellékutcájában. A Várnegyed is beszámolt arról,
hogy három tizenéves fiatalt késsel megfenyegettek,
majd megvertek és kiraboltak a Hattyú ház közelé-
ben. A bejelentést követõen azonnal megindult az
adatgyûjtés, a személyleírások alapján a kerületi
nyomozóknak sikerült behatárolniuk az elkövetõi
kört, majd március 10-én egyidõben fogták el a vidé-
ki, illetve budapesti illetõségû elkövetõket. Letartóz-
tatásukat azóta rendõrségi javaslatra a bíróság el-
rendelte. 

Kék hírek
Családi perpatvarok és az
ünnepek
A többnapos, kötelezõ ünnepi idill
nem csupán a magányosoknak, de
a családban élõknek is okozhat
szenvedést. A nemzetközi statisz-
tikák azt jelzik, hogy a családi konf-
liktusokból, viszályokból több esik
az ünnepekre, mint a hétköznap-
okra. Ezek oka nyilvánvalóan, hogy
a kényszerû ünnepnapi összezárt-
ság felszakítja az évek során el-
szenvedett lelki sérüléseket.

A párok közötti játszmák, egyik
formája pl. a passzív provokálás. A
férj hazajön, leül a TV elé, nem szól
egy szót sem, csak ül és néz.
Esetleg megiszik egy üveg sört,
nem törõdve az õt körbevevõ csa-
láddal, gyerekekkel, asszonnyal.
Ezzel provokálva a párját, aki egy
darabig tûr, majd hangos veszeke-
désbe kezd.

A konfliktus másik formája,
amikor a nõ megunva a férfi pasz-
szív szabotálását, avval provokálja,
hogy magára hagyja. Egyre többet
találkozik a barátnõivel, majd külsõ
kapcsolatok után néz. Vár egy
„megmentõre”, aki az unalmas
férj ellentételeként színesebbé te-
szi az életét. (Késõbb a megmentõ
is a férj sorsára juthat.)

Ezek a szerepek váltakoznak, a
provokátorból lehet szabotõr, és a
szabotõrbõl lehet aktív provoká-
tor, egy a lényeg: az ünnepek rém-
álommá változnak.

Sokszor a tettlegesség a pár-
kapcsolati, hitvesi párbeszéd nyi-
tánya lesz.

Más, nem mellékes kérdés, hogy
a tisztázás eredménye válás lesz,
vagy a párkapcsolati terápia során
kiderül, hogy pl. mindketten öntu-
datlanul szülõi mintákat követnek,
és ezek a másik által tolerálhatat-
lanul épültek be személyiségje-
gyeikbe.

A konfliktusok feloldása a leg-
nehezebb a magasan kvalifikált,
több diplomás réteghez tartozók-
nál. Az intellektuálisan pallérozot-
tabbak sokszor még azt is racioná-
lisnak tetszõ érvekkel hárítják el,
hogy leüljenek egymással megbe-
szélni a problémáikat, így aztán azt
is nehezebben látják be, ha érzelmi
zsákutcába kerültek. A racionali-
tással az érzelmi sebeket nem le-
het meggyógyítani.

Noha korántsem minden csalá-
don belüli ingerültség torkollik
erõszakba, az álságosan mosoly-
gó nagyszülõkkel, a semmittevé-
sével, vagy éppen görcsös serte-
pertéléssel tüntetõ anyóssal, a ki-
mérten vendégeskedõ, presztízs-
ajándékokkal kedveskedõ apóssal
elköltött ebédek és vacsorák is
komoly indulatokat gerjeszthet-
nek. Meggyõzõdésem, hogy a
többnapos ünnepi együttlétek
nem forrásai, csupán katalizátorai
a családi konfliktusoknak.

Vannak ünnepek, amikor a pl. a
felnõttek némaságba burkolózva,
legfeljebb a praktikus teendõikre
szorítkozó beszélgetéssel vészelik
át az együtt töltött ünnepnapokat.
Képzeljük el, hogy ez milyen hatás-
sal van a gyermekek lelkére, fejlõ-
désére. Így az ünnepi konfliktusok
a gyermekekben, majd felnõtt-
ként a saját párkapcsolatában is,
mint magatartási minta fog jelent-
kezni. A várt ünnepi hangulat he-
lyett csak a rejtett, vagy a nyílt ag-
resszió marad meghatározó lég-
körként.

Tehetünk valamit az egyre nö-
vekvõ családszéthullások, a ré-
misztõ társtalanná válás, az elma-
gányosodás ellen? Az állandó „bo-
zótharccá” fajuló családi viszályok-
ra is vannak kézenfekvõ megoldá-
sok, bár ezek kivitelezése koránt-
sem pofonegyszerû. A családtag-

oknak mindenekelõtt tisztázniuk
kell, összetartja-e még õket vala-
miféle érzelem. S ha a megfontolt
válasz nemleges, jobb, ha a párok a
váláshoz szedik össze a bátorságu-
kat, megteremtve maguknak és a
másiknak a nyugalmat, és ezzel az
új élet lehetõségét.

Jóval bonyolultabb a helyzet
akkor, amikor az amúgy kezelhe-
tõ párkapcsolatba egy szekírozós
anyós, kötözködõ ipam „zavar
be”. Ilyenkor gyógyító erejûek le-
hetnek az egyébként sima eset-
ben is hasznos kirándulások, az
otthontól távol töltött ünnepek
(akár még utólagos pihentetõ-
ként is). Az új környezet ugyanis
– amellett, hogy van mire fogni a
rokonlátogatások elhalasztását
vagy elmaradását – újra egy-
máshoz kapcsolhatja a pár két
tagját.

Az unokák felügyeletével meg-
bízott, zsörtölõdésre hajlamos
nagyszülõk pedig egy idõre fontos-
nak, nélkülözhetetlennek érezhe-
tik magukat, igaz, hogy ez inkább
csak elodázása, mintsem végleges
megoldása a problémáknak.

dr. Sebestyén Tamás
pszichológus

Lélekgyógyász

Helye: Czakó Utcai Sport- és Szabadidõközpont
Ideje: 2008. április 5-én 10 és 14 óra között

Programok: 
Egészséges életmód: egészségnevelõk tanács-
adása, vérnyomásmérés
Sportversenyek: kispályás foci, tenisz, kosárlab-
da, a tabáni Spartacus utánpótlás labdarúgó
tornája.
Kézmûves foglalkozás: gyöngyfûzés, kabalaké-
szítés, üvegfestés
Kicsiknek: Titanic játékvár

Nevezés a versenyekre:  9.15- 9.50 óráig
Megnyitó: 10.00 órakor
A résztvevõket köszönti dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

TOMBOLA! Értékes nyeremények 
Fõdíj: kerékpár

A rendezvény támogatói: adidas, Office Depot,
L&H Sport, Budapesti Vidám Park Zrt., Pal
Zileri,  Galeon cd- bolt, Tóth Attila képkeretezõ
Médiatámogató: Várnegyed, Intérieur Magazin

Március 6-án tartották a Batthyány Lajos Álta-
lános Iskola felújított tornatermének ünne-
pélyes pályaavatóját. A családias hangulatú
ünnepség célja az volt, hogy az iskola megkö-
szönje a beruházás létrejöttét mindazoknak,
akik azt lehetõvé tették. Nevezetesen Nagy
Gábor Tamás I. kerületi polgármesternek,
hogy a pályázati önrészt biztosította; Zöldi
Péternek, az MKB Euroleasing ügyvezetõjé-

nek, a pályázati lehetõségért, és Zöldi-
Skoumal Juditnak, a Vasas Pasarét egykori
ügyvezetõjének a pályázatírásban nyújtott se-
gítségéért.

Az ünnepség a házigazda Batyis Sólymok és
a vendégcsapat Piros-kék Párducok barátsá-
gos mérkõzésével zárult, ahol a kezdõ feldo-
bást Zöldi Péter ügyvezetõ végezte el, s ezzel
hivatalosan is átadta a termet a gyerekeknek.

TTöörröökk  ÁÁddáámm  ééss  aa  MMiinnii  ––  6600//4400
kkoonncceerrtt
Április 5., szombat, 19 óra

TTaabbáánn  EEmmlléékkkkiiáállllííttááss  ééss
DDookkuummeennttáácciióóss  KKöözzppoonntt
(I.ker. Döbrentei u. 9. tel.: 201-
7093) Nyitva: szerda, szombat:
14.00-18.00, péntek: elõzetes be-
jelentés alapján, vasárnap: 11.00-
18.00
Állandó kiállítás: A Tabán története
Idõszaki kiállítások: Tabáni kiskocs-
mák, Balogh Rudolf tabáni fotói,
Hauszmann Alajos

„„EEmmlléékkeezzeett  ––  IIddeennttiittááss  ––  KKuullttúúrraa””
SSzzaabbaaddeeggyyeetteemm
dr. Hargittay Emil: Egységes nem-
zet? – Pázmány Péter szerepe a
magyarországi politikatörténetben
április 25., péntek, 18.00

TTáárrssaassttáánncc
Társastánc és kubai salsa tanfo-
lyam vasárnaponként a Budavári
Mûvelõdési Házban szombaton-
ként 16 órától társastánc, 19 órától
kubai salsa tanfolyam
Kedvezmények: jelentkezz mind a
két tanfolyamra, és 1000ft ked-
vezményt kapsz a tanfolyamok
árából. Ha van érvényes diákigazol-
ványod akkor csak 5000ft/fõ/tan-
folyam. Bõvebb információ:  ek-
risz@botafogo.hu; 20/4802093

BBaarrttóókkooss  TTáánncchháázz
Februártól minden pénteken tánc-
ház kicsiknek és nagyoknak, meg-
hívott zenészek részvételével.
17-19 óráig gyermek táncház és
Anna néni kézmûves foglalkozása
19-23 óráig felnõtt táncház
Belépõ: gyermek: 500Ft, felnõtt:
750Ft
Bartók Táncegyüttes (néptánc ok-

tatás) 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: április 8., kedd 14 óra
Akadálymentesített környezet!

FFeerreenncczzyy  IIssttvváánn  VViizzuuáálliiss  MMûûhheellyy  ––
44  éévvttiizzeeddee  mmûûkkööddõõ  rraajjzziisskkoollaa!!  
Helyszín: I. ker., Fõ utca 3.
Telefon: 201 0324, a foglalkozás
ideje alatt: 212 9239

HHaatthhaa  jjóóggaa  ttaannffoollyyaamm
Minden hétfõn 19.00-21.00 hala-
dóknak. Szerdán 19.00-tól kez-
dõknek. Részvételi díj: 4000Ft/hó,
az elsõ alkalom ingyenes

RReeggeejjáárróó  MMiisszzttrrááll  MMûûvvéésszzeettii  KKlluubb  
2008. április 27., vasárnap 19.00
vendég: Vándor Vokál
Jegyár: 750Ft

IIddõõsseekk  AAkkaaddéémmiiáájjaa  --  SSzzeerreetteett  KKlluubb
Minden hétfõn 9.00-13.00
Klubvezetõ: Tinka Árpád

TTáájjaakk,,  KKoorrookk,,  MMúúzzeeuummookk
EEggyyeessüülleett
Chemolimpex Nyugdíjas Csoportja
április 24., csütörtök 14 óra klub-
nap. Klubvezetõ: Cser Jánosné

TTaabbáánn  MMoozzii  --  BBuuddaavváárrii  FFiillmmkklluubb
április 4., péntek 18 óra: 9 és fél
randi

TTaabbáánn  SSppoorrttkköörr
április 10., csütörtök 17 óra: Régen
volt hazai túrák – diavetítés
Glogovácz Magda diáiból, elõadó:
Meisel Péter. Április 24., csütörtök 17
óra: 2005-2007 közötti szakosztályi

túrák – dvd-vetítés, 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

IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ  eellõõaaddáássookk
április 1., kedd 10:30 Benyik Béla:
Turista úton a Szász-Svájcban II.
április 8., kedd 10:30 Dr. Tóth
József: Felvidéki barangolások
április 15., kedd 10:30 dr. Sibalszky
Zoltán: Észak-Lengyelország és a
Mazuri tavak. Április 22., kedd
10:30 Nagy Lajos: Vietnam
Április 29., kedd 10:30 Óvári Ár-
pád: Portugália II. 

VVaassuuttaass  TTeerrmméésszzeettjjáárróókk
SSzzöövveettssééggee::  BBaarroossss  GGáábboorr  TTuurriissttaa
KKlluubb
Április 3., csütörtök 14.00-16.00:
fogadóóra. Április 18., péntek
14.00-16.00: klubnap
Klubvezetõ: Malomhegyi Imre

GGiittáárriisskkoollaa
Információ (tanárok, képzés, érdek-
lõdés): www.budaigitariskola.hu
A Budai Gitáriskola tanfolyamai le-
hetõséget nyújtanak mindazok-
nak, akik el kívánják sajátítani a gi-
tárjátékot és közelebbrõl szeret-
nék megismerni a hangszer zené-
jét. Az egyéni vagy csoportos órák
alkalmával mindenki a számára
legmegfelelõbb képzésben vehet
részt életkorától, zenei képességé-
tõl függetlenül. Iskolánkban köny-
nyû-, és komolyzenei szekció is
mûködik.

BBuuddaavváárrii  OOppeerraaeeggyyüütttteess
Minden pénteken 17.00 órakor
Az operaegyüttes olyan résztvevõ-
ket vár, akik komolyan foglalkoz-
nak az énekléssel (opera, operett,
dalirodalom). Mûködési terület:
egyéni korrepetíció, szereptanulás,
együttes éneklés, koncertek, fellé-
pési lehetõségek. Zenei vezetõ:
Nagy Ferenc karmester

Bem rakpart 6.

Pályaavató a Batthyányban 

Tavaszköszöntõ sport-  és egészségnap
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TTeell..::  221122--22665566;;  0066--3300--99554455--779977..

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

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

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaa--
mmaattoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ
LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,
221122--22113366,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

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

MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  ssttaabbiilliittááss  1155  éévvee..  
PPIILLLLÉÉRR  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA..

FFoollyyaammaattoossaann  kkeerreessüünnkk  ttõõkkeeeerrõõss  üüggyyffeelleeiinnkknneekk  
llaakkáássookkaatt..  TTeelljjeesskköörrûû  kkoorrrreekktt  üüggyyiinnttéézzééss..  

TTeell..::  0066--7700--222299--11441122;;  332266--66117799..

II..  BBuuddáánn,, 110 m2-es, Parlamentre panorámás, felújí-
tott, világos, 3 nagyszoba, cirkófûtés, lift, csöndes, IV.
emeleti, szép konyha és fürdõ eladó. Irányár: 34,95 Mio
Ft. Tel.: 06-30-488-3869.

II..  LLoovvaass úton eladó 65 m2-es nagyteraszos és 120 m2-
es nagypolgári luxuslakás, gyönyörûen rekonstruált
századfordulós villaépületben. Tel.: 06-30-567-3003,
www.ingatlan.com/dbdynamic

EEllaaddóó egy 550 m2-es, 3 szintes Pasaréti villa.
Egészségügyi központnak, követségnek, vállalkozások-
nak ideális. Tatarozásra szorul. Tel.: 06-70-383-0386.

TTuullaajjddoonnoossááttóóll közvetlenül megvásárolható az Úri ut-
cában, felújított, mûemlék jellegû házban, második
emeleti, csendes, utcai, 68 négyzetméteres, kétszobás,
étkezõkonyhás, felújított, cirkófûtéses öröklakás 55
millió Ft-os irányáron. varlakas@gmail.com t.: 06/20-
9429-513 

BBpp..  II..  Tóth árpád sétányon 40 m2-es 1 szoba étkezõ-
konyhás, másfél szobássá alakítható központi fûtéses la-
kás (örök) eladó. Ára: 27 Mio Ft. Tel.: 06-70-617-2908.

VVáárrkkeerrüülleettbbeenn panorámás olcsóbérû, 40 m2-es garzo-
nom örökbérleti jogát nagyobb öröklakásra cserélném ér-
tékkülönb9zettel. Felújítandó is érdekel. Csereérték 10,5
Mio Ft. Tel.: 06-30-461-2140.

GGaarráázzss tulajdonostól eladó naphegyen. Utcára nyílik.
Áram, víz, szerelõakna van. Kisebb autó, motor, jetski tá-
rolására alkalmas. 16 m2. Derék utcában 2,8 Mio Ft. Tel.:
06-70-514-0109.

VVáárrkkeerrüülleettbbeenn 57 m2-es, D-K-i fekvés, házkazánfûtésû,
1+2 félszobás, elsõ emeleti lakás 25 Mio Ft irányáron el-
adó. Tel.: 06-70-246-2220.

SSaajjáátt  magam részére vásárolnék legalább 90 m2-es, 2-
3 szobás napos, világos lakást. Tel.: 06-20-491-9693.

RRaakkttáárrhheellyyiisséégg eladó a Naphegyen. Összközmûves,
közvetlen az utcáról megközelíthetõ raktárhelyiség eladó.
17 m2. Tel.: 788-4018.

II..  BBuuddaaii  Várban 80 m2-es, 2 szobás, I. emeleti, belsõkert
felé nézõ önkormányzati, felújított lakás örökbérleti joga
elcserélhetõ vagy eladó a kerületben, 1+2 félszoba, garázs
elõny. Tel.: 3560-438; 06-30-2307-037.

II..  LLoovvaass úton eladó egy 65 m2-es, nagyteraszos és egy
120 m2-es nagypolgári luxuslakás, gyönyörûen rekonstru-
ált századfordulós villaépületben. Tel.: 06-30-567-3003
www.ingatlan.com/sbdynamic

PPaannooppttiikkuumm  kkiiáállllííttááss  ccéélljjáábbóóll  ffoorrggaallmmaass  hheellyyeenn  hheellyyii--
ssééggeett  bbéérreellnnéékk  mmiinn..  8800  mm22--tt..  ppiinnccee  iiss  mmeeggffeelleell..  TTeell..::
0066--3300--222277--22227722..  

KKiiaaddóó  II. ker. Budagyöngyénél 2 szobás, bútorozatlan,
gázkonvektoros lakás. 60 ezer+rezsi+kaució. Tel.: Vince,
06-70-277-9899 vagy 488-4599 (8-16 óráig).

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

VVáárr  szoknyáján 53 m2-es, 1,5 szobás hallos, galériázott,
D és K tájolású, cirkós, vízórás, kertkapcsolatos hangulatos
lakás, mely szépen gondozott kertbõl nyílik 27 Mio Ft-ért
eladó. Tel.: 201-9475; 06-70-237-9030.

II..  kkeerr..  Logodi utcában II. emeleti (liftes), 82 m2-es vilá-
gos 1+2 szobás, jó elosztású, felújítandó szép polgári lakás
26 Mio Ft-ért eladó. Tel.: 201-9475; 06-70-237-9030.

II..  NNaapphheeggyyeenn  a Tabánnál a Budai Várra panorámás 74
m2-es 2,5 szoba hallos + 2 erkélyes (+7 m2) egyedi gázfû-
téses, II. emeleti, azonnal beköltözhetõ öröklakás. Irányár:
39,5 M Ft Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136, 06 30/488-
2203 e-mail: wagnera2@chello.hu

II..  BBuuddaaii Várban, karbantartott 7 lakásos házban, a Mátyás
templomra panorámás, 59 m2-es, 1,5 szoba hallos, jó állapo-
tú, összkomfortos, dongaboltozatos belterû lakás örökbérleti

joga átadó. Csereirányár: 22 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-
1261, 0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn, a Krisztina körúton – a Vérmezõnél – klasszi-
kus jó állapotú polgári belméretû épületben lévõ 144 m2-
es, 3,5 szoba hallos, 2 erkélyes, emeleti, egyedi gázfûtéses
öröklakás eladó, mely 2 generációnak, irodának vagy ren-
delõnek is kiválóan alkalmas. Irányár 39,9 M Ft Wágner
Iroda Tel: 212-2136, 06 30/488-2203 e-mail: wagne-
ra2@chello.hu 

II..  BBuuddaaii  Várban - reprezentatív, felújított épületben, 114
m2-es elegáns, nagypolgári jellegû, 2,5 szoba hallos, I.
emeleti, cirkófûtéses, jó állapotú, napfényes lakás örök-
bérleti joga átadó. A nappali közel 50 m2-es elegáns szalon
jellegû. Csereérték irányár: 39 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-
1261, 0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn- a Budai Vár és a Moszka tér közelében, a Mátray
utcában - romantikus mellékutcában lévõ panorámás, tö-
megközlekedéshez közeli, de mégis csendes részen lévõ fel-
újított – 90 m2-es jelenleg 2 szobás, de 3 szobássá is átalakít-
ható – napfényes, azonnal beköltözhetõ erkélyes öröklakás
eladó. Lift nincs. Irányár: 25,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-
1261, 0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn  - a Naphegy alján - karbantartott épületben lé-
võ II. emeleti, 3 éve teljeskörûen felújított 74 m2-es, napfé-
nyes, nagypolgári belméretû 2,5 szobás, erkélyes lakás
örökbérleti joga átadó. Csereérték irányár: 16,5 M Ft vagy
csere I. - XII. kerületi 50-60 m2 körüli, 1,5-2 szobás, egye-
di fûtésû öröklakásra. Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii  Vár közelében a Bécsi Kapunál – jó állapotú, hí-
vóliftes társasházban lévõ, legfelsõ emeleti, 101 m2-es
polgári belméretû, remek alaprajzi elosztású, csendes, vi-
lágos, jó állapotú, 3,5 szobás, cirkófûtéses öröklakás eladó.
Irányár: 37,5 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn  – az Attila úton - bauhaus-épületben lévõ, bel-
sõ kert felé is nyíló, remek alaprajzi elosztású, 105 m2-es,
tágas, napfényes, 2 szoba + hall + személyzeti szobás, 2 er-
kélyes, jó állapotú, cirkófûtéses, azonnal beköltözhetõ össz-
komfortos öröklakás. Irányár: 28,5 M Ft Wágner Iroda Tel:
212-1261, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn,, a Naphegyen a Zsolt udvarban 86 m2-es 3 szo-
bás 2 fürdõszobás 2 erkélyes felújított összkomfortos
öröklakás teremgarázzsal, tárolóval eladó. Irányár: 48 M Ft
Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/488-2203 e-mail:
wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn a Horváth-kert közelében hívóliftes épületben
lévõ legfelsõ emeleti 153 m2-es hangulatos, modern 1 nap-
pali + 5 hálószobás 2 fürdõszobás, belsõ 2 szintes kialakí-
tású öröklakás teremgarázzsal, tárolóval eladó vagy kiadó.
Irányár: 39,9 M Ft vagy bérleti díj: 190.000.- Ft/hó Wágner
Iroda Tel: 212-1261, 0630/488-2203 e-mail: wagne-
ra1@chello.hu

II..  BBuuddáánn,,  a Gellérthegyen eladó 4 lakásos nagy kertes
villaépületben lévõ 51 m2-es 2 szobás gázfûtéses jó állapo-
tú alagsori öröklakás tárolóval eladó. A lakáshoz gépkocsi-
beálló is tartozik a kertben. Irányár: 15,9 M Ft Tel: 212-
1261, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  GGeelllléérrtthheeggyyeenn kiemelt lakóövezeti területen kertes
társasházban lévõ,  panorámás, legfelsõ emeleti, 60 m2-es
2 szoba hallos, egyedi gázfûtéses, vízórás öröklakás 4 m2-
es tárolóval. A lakás alapterülete 57,5 m2 + 6,16 m2 erkély.
Irányár: 28,9 M Ft Tel: 212-1261, 0630/488-2203 e-mail:
wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii Várban modern építésû, belsõ 2 szintes átriu-
mos kialakítású 78 m2-es 1 nappali (50 m2) + 1 szobás, igé-
nyesen felújított, gépesített, felszerelt, beépített konyhá-
val kialakított, hangulatos, napfényes, cirkófûtéses örökla-
kás. Irányár: 47,5 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

SSzzoollggáállttaattááss

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

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

TTeelleeffoonn::  332211--33117744;;  0066--2200334422--55555566..

AAMMIINN--AA  SSzzééppssééggsszzaalloonn  22000088--bbaann  iiss  sszzeerreetteetttteell
vváárrjjaa  aa  rrééggii  ééss  úújj  vveennddééggeeiitt..  SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::  --  nnõõii--
fféérrffii--ggyyeerrmmeekkffooddrráásszzaatt,,  kkoozzmmeettiikkaa,,  mmaanniikkûûrr--ppee--
ddiikkûûrr--mmûûkköörröömm..  ÜÜzzlleett::  IIsskkoollaa  uu..  2266..  TTeell..::  220011--7755--
5500;;  0066--2200--338844--11557799..

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

KKöönnyyvveellééss,, bevallások készítése társaságok, egyéni
vállalkozók részére, bérszámfejtéssel, teljeskörû ügyin-
tézéssel. Tel./fax: 3758-734; 06-30-931-2894.

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  
ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS

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

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

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT  TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,  

PPAARRKKEETTTTLLEERRAAKKÁÁSSTT,,  PPAARRKKEETTTTCCSSIISSZZOOLLÁÁSSTT,,  
PPAARRKKEETTTTAA  JJAAVVÍÍTTÁÁSSTT,,  

ccsseemmppéézzéésstt  vváállllaall  kkiissiippaarrooss  ggaarraanncciiáávvaall..  
TTeelleeffoonn::  220022--22550055..  MMoobbiill::  0066--3300--225511--33880000..

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

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

AAddóóbbeevvaallllááss  kkéésszzííttééss,,  AAPPEEHH--üüggyyiinnttéézzééss!!  AAddóótteerr--
vveezzééss,,  kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,  hhaavvii  lliissttáákk  kkéé--
sszzííttééssee,,  nnaapprraakkéésszz  üüggyyffééllkkaappccssoollaatt..  TTeell..::  220022--11116655;;
221144--44995599;;  0066--2200--882233--00220077..  

MMeeggúújjuulltt  SSzzéénnaa  ttéérr  PPaattiikkaa  vváárrjjaa  llááttooggaattóóiitt  vvéérrccuukkoorr--,,
kkoolleesszztteerriinn--,,  vvéérrnnyyoommááss--,,  BBMMII  mméérréésssseell,,  hhoommeeooppáá--
ttiiááss  oorrvvoossii,,  bbõõrrggyyóóggyyáásszzaattii  ttaannááccssaaddáássssaall,,  ggeerriinnccttoorr--
nnáávvaall,,  lléézzeerreess  hhaajj--,,  ééss  bbõõrrkkeezzeelléésssseell..  TTeell..::  222255--77883300..  

ELMÜ-nyugdíjas javít: lakásvillanyt, villanycserépkályhát,
hõtárolókályhát, bojlervillamosságot, elosztótáblát, stb.
Tel.: 06-70-259-0089; 337-0338. Tessék megõrizni!

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviselete. Telefon: 06-20-946-
8461; 319-4401 (www.kozoskepviselo.co.hu), Tárnai
Katalin.

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

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss házhoz megy! Tel.: 203-5431; mobil:
06-30-553-7947.

LLaappoosstteettõõ szigetelést vállalunk hõszigetelve is, garanci-
ával, referenciákkal. Stabil gárda. Tel.: 405-4603; 06-30-
9315-495. 4 Pillér Bt.

CChhiinnaaMMAAXX  – kínai csúcs az Allianztól! Kiemelkedõen
magas hozam, egyedülálló tõke- és árfolyamgarancia!
Sorbanállás nélküli, díjmentes ügyintézés akár az otthoná-
ban: 06-30-991-6674.

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, ingatlanok érték-
becslését szakképesítéssel, referenciákkal vállalom.
Kerkuska Kft. Tel.: 06-30-977-6612.

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,
nnyyaakkii--  ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaa--
ttáássaa,,  ttaallppmmaasssszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss
ssttrreesssszzoollddóó  hhaattáássssaall,,  ookklleevveelleess  ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..
TTeell..::  0066--3300--228833--33331144..  

OOkkttaattááss

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

FFrraanncciiaaoorrsszzáággbbaann (is) diplomázott magántanár anya-
nyelvi szintû oktatást vállal, alapfoktól államvizsgáig.
Tel.: 06-70-294-8074.

CCssooppoorrttooss  felkészítést vállalunk minden szinten ma-
tematikából, fizikából, kémiából, nyelvekbõl, több évti-
zedes referenciával. Tel.: 06-20-934-4456; 250-2003.

AAddááss--vvéétteell

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  kköönnyyvveekkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rréé--
ggii  kkééppeessllaappookkaatt,,  vviittrriinnttáárrggyyaakkaatt  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzz--
éérrtt..  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,,  mmeettsszzee--
tteekkeett,,  kkéézziirraattookkaatt,,  kkééppeess  lleevveelleezzõõllaappookkaatt,,  ppllaakkááttoo--
kkaatt,,  fféénnyykkééppeekkeett,,  eeggyyéébb  ppaappíírrrrééggiissééggeekkeett..  DDííjjttaallaann
kkiisszzáállllááss,,  --éérrttéékkbbeeccssllééss,,  kkéésszzppéénnzzffiizzeettééss!!  TTeell..//ffaaxx::
221122--88990099..  NNyyiittvvaa::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg::  1100--1188  óórrááiigg,,
sszzoommbbaattoonn::  1100--1144  óórrááiigg..  

TTaabbáánnii  kkééppeekk, régi olajfestményeken mûvész hagya-
tékából eladók. Tel.: 06-30-290-4371.

ÖÖttvveenneess--hatvanas évek bútorait, használati és dísztár-
gyait készpénzért megvásárolom. Rédai Ádám mûgyûjtõ.
Tel.: 06-30-2071-600.

Vegyes

PPsszziicchhoollóóggiiaaii tanácsadás felnõtteknek-gyerekeknek.
Diszlexia-szûrés, képességfejlesztés, pályaválasztási
tanácsadás, mediáció. Tel.: 375-7833, 06-70-257-
9303.

NNaappii takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást válla-
lok, 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 kötnék.
„Kunantikvárium” Tel.: 06-20-971-7297.

ÉÉlleettjjáárraaddéékkoott fizetnék lakásért, tisztességes feltéte-
lekkel. Tel.: 407-3629.

FFeelloollvvaassáásstt,, otthoni-, kávéházi társalkodást, színház-
látogatást vállal idõs hölgyek, urak részére rádióbe-
mondó hölgy. Tel.: 06-20-250-5607.

OOllyyaann  aallkkoohhooll--ddrroogg és pszichés nehézségekkel élõk ve-
hetik igénybe ellátásunkat, akik otthonukban keresik a
megoldást problémájukra. Tel.: Szabó Viktória 06-30-
815-2368.

VÁRNEGYED

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig.

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  llaappjjaa.. Megjelenik kéthetente. Felelõs kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. Tipográfia, nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. (e-mail:
typoart@gmail.com). Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139,  Fax: (06-1) 458-3081, E-mail: varnegyed@budavar.hu. Nyomdai kivitelezés: Ester Press, www.esterpress.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az
ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek a (06-20)-419-8215-ös telefonon, e-mailen a szepig@freemail.hu címen. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! 

IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

SSzzoollggáállttaattááss

AAddááss--vvéétteell

E-mail cím: 
varnegyed@budavar.hu

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
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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.
Telefon: 355-0139 • Fax: 458-3081

Üzenete minden I. kerületi 
családhoz eljut!

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess

GYERE BE, MEGÉRI! • GYERE BE, MEGÉRI!

THEOSYL

VILÁGMÁRKÁK VERHETETLEN ÁRON!

A MOSZKVA TÉRHEZ KÖZEL, 
BUDA SZÍVÉBEN.
1015 Batthyány u. 67.

(Batthyány u. – Várfok u. sarok)

GYERE BE, MEGÉRI!

MIN
ÕSÉ

GI
HASZNÁLT RUHÁK MÁSODKÉZBÕL



8 Várnegyed XIII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM, 2008. MÁRCIUS 21., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

„Mikor belenézek a segítségre szoruló állat szemébe nem tudok nemet mondani.”
Gál Tiborné menhelyvezetõ

Kérem segítse munkámat adója 1 %-val!
Váczikai Cerberus Alapítvány Paks

Adószám: 18858341-1-17
Számlaszám: 70600047-14000728

Tel.: 06-20-455-9983, 06-20-549-9993

A Paksi Állatmenhely
445500  mmeeggmmeenntteetttt  áállllaatt

Már 16 éve az állatok szolgálatában...


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

