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Ünnepváró
kiállítás

Szyksznian Wanda nevét az általa terve-
zett lemezborítók, plakátok és színpadké-
pek tették ismertté. Az egykori reklámgrafi-
kus ma már Ferencz Noémi-díjas képzõ-
mûvész, a digitális technika kísérletezõ
kedvû alkotója. A Várnegyed Galéria új ki-
állításán egyedi merítésû papírokra készült
melegszínû nyomatait, irodalmi illusztrá-
cióit és nõi portréit mutatja be.

– Szyksznian Wanda ünnepet hozott a Galériá-
ba – kezdte megnyitóját december 5-én dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester, majd szemé-
lyes emlékeit sorolta az 1970-es évekbõl, ami-
kor az Illés együttes – a fiatal grafikusnõ által
tervezett – logójával és plakátjaival volt tele a vá-
ros. A mûvésznõ, korábbi korszakai után napja-
inkban más jellegû képeket alkot. – E képek az
evangéliumot idézik. Az összhatás olyan, akár
egy templomi festett kazettás mennyezet. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Különleges ajándékot hozott a Mikulás a ke-
rületi gyerekeknek, akik ünnepélyes keretek
között vehették birtokba az ország egyetlen
Rumini-játszóterét a megújult Mária téren.
Az egyedi játszóeszközök Berg Judit nagy si-
kerû Rumini mesekönyv sorozatának közis-
mert helyszíneit elevenítik fel, segítségükkel
a kicsik újraélhetik, vagy akár tovább is gon-
dolhatják kedvenc történeteiket. 

A Budavári Önkormányzat korábban már
több tematikus játszóteret átadott a kerület-
ben. Elsõként a Franklin utcai játszótéren ké-
szült el a Magyar Mesehõsök Fala, míg a
Gellérthegyen a Vuk-játszótér várja a gyereke-
ket. A sorban következõ Mária térre hosszú
vándorlás után kormányozta Bojtos Benedek
kapitány hajóját a Szélkirálynõt, hogy aztán in-
nen járják tovább – legalábbis a képzelet szár-
nyán – Egérország tengereit. Kalandjai során a
hatalmas háromárbocos kereskedõhajó im-
már magával viszi a kerületi gyerekeket is, akik
Ruminivel, a bátor kisegérrel együtt bejárhat-
ják Egérország fõvárosát, Zúzmaragyarmatot
vagy éppen az Északi öblöt. Az elsõ felfedezõk a
Mikulás társaságában december 6-án megtar-
tott családi délutánon vehették birtokba a
megújult Mária téren kialakított Rumini ját-
szóteret, amelynek Kálmán Anna rajzaival, va-
lamint Kõ Boldizsár faragványaival díszített és

az Európai Unió biztonsági elõírásainak min-
denben megfelelõ játszóeszközeit Berg Judit
mesesorozata ihlette.

„Még nyáron történt, hogy egy kislány a többi
gyerek nevében azt kérte a Mikulástól, hozza el a
kerületbe a Szélkirálynõt, hogy legyen hol játsza-
nia Rumininek. És lám, a kívánság teljesült, hi-
szen a Mária tér újonnan kialakított játszóterén a
csavargóból lett hajósinas kisegér kedves törté-
neteinek helyszínei elevenednek meg” – foglalta
össze az elõzményeket dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester hozzátéve, hogy Ruminit egy édes-
anya, Berg Judit hívta életre, aki ezzel a mesével
tette izgalmasabbá az adventi várakozás idejét
gyermeke számára. Így született meg a történet,
amely 2007-ben az Év Gyermekkönyve címet is
elnyerte. 

„Tapasztalatból tudom, hogy a gyermekeknek
csodálatosan gazdag a fantáziájuk, így biztosan
nem csupán eljátsszák majd a meséket, hanem
közben számos új történetet is kitalálnak” – hívta
fel a figyelmet Berg Judit, aki a Várnegyednek el-
mondta, hogy a játékok segítségével igyekeztek
azokat a mesebeli helyszíneket megvalósítani,
amelyeket többféle módon is használhatnak a
gyerekek. Így készülhetett el a Szélkirálynõ hajója
mellett a Pelevári bazár, vagy az iránytûjáték. 

Tavasszal ráadásul tovább bõvül a játékok szá-
ma, az építkezés második ütemében ugyanis töb-
bek között a támfalból egy ágyúkkal tûzdelt várfa-

lat alakítanak ki. Ami Rumini ügyes-bajos dolga-
it illeti, Berg Judit csupa jó hírrel szolgált: végre
megjelent a sorozat legújabb levélregénye a
„Rumini a Fényvizeken”, amelyben a szereplõk
saját nézõpontjukból mesélik el a megtörtént
eseményeket. Tavasztól lesz látható a veszprémi
Kabóca Bábszínház vízi elõadása, a különleges

produkció „Rumini és a négy jogar” történetét
dolgozza fel. 

Mindehhez Kálmán Anna annyit tett hozzá,
hogy jövõre a játszótér felújításra váró oldalán
egy Rumini kalandjaival telerajzolt fal készül,
ahogyan a már átadott részen is várhatók további
meglepetések.                                                            K. Á.

Révbe ért Rumini hajója

Mesés játszótér a Mária téren

Adventkor, ahogy közeledik karácsony az em-
berek többségén úrrá lesz valamilyen izgalom.
Sokan az ünnepi készülõdést, az ajándékok
beszerzését, a fenyõfa megvásárlást és a finom
étkek elkészítését tartják ilyenkor legfonto-
sabb feladatuknak. Gyakran hallom ilyenkor
azt is, hogy valaki panaszkodik: „egyáltalán
nincs karácsonyi hangulatom”, sõt egyesek azt
is bevallják, – maguknak, környezetüknek –,
hogy félnek a karácsonytól. A gyerekek azon-
ban nem aggódnak, hanem õszinte szívvel vá-
gyakoznak. Ajándékokra vagy inkább az
együttlétre – talán maguk se tudják…

Mi adja ennek az ünnepnek a különleges je-
lentõségét?

A karácsony sok mindenkinek sok min-
dent jelenthet, de az biztos, hogy az emberek
többsége hazavágyik. Azokkal szeretné tölteni
ezt az estét, akik a legfontosabbak számára.
Ilyenkor felértékelõdnek a családi szálak, ak-
kor is, ha valaki már messze szakadt az ottho-
nától. Sokaknak azonban nem adatik meg,
hogy úgy ünnepelhessenek, ahogy igazán sze-
retnének. Nem mindig tudjuk azokkal tölteni
ezt a három napot, akikhez leginkább tartozóknak érezzük magunkat.
Talán a térbeli vagy lelki távolság miatt, talán, mert szerettünk nincs
már közöttünk. 

De miért éppen ez a legmeghittebb, legcsaládibb ünnepünk? Miért
ilyenkor, a legsötétebb és leghidegebb napokon tör be életünkbe a sze-
retet kiolthatatlan vágya? 

Krúdy Gyula Álmoskönyvében így ír a karácsonyéjrõl: „Mindnyájan
ismerjük ennek a varázslatos éjnek a különösségét. Éljünk bár kis falvak-
ban, ahol az istállólámpások bizonytalan fénye mutatja az utat az éjféli mi-
séhez – vagy nagy városok fénylõ utcáin haladjunk a vidámkedvû nép kö-
zött, karácsony éjszakáján mindnyájan érezzük, hogy egykor gyermekek és
ártatlanok voltunk. Ennek a régi és boldog ártatlanságnak a visszatérõ fé-
nyessége mutatkozik az arcokon, a szemekben, a hangokban. Játék, amely
valamennyiünket megtréfál. Játék, amelyet mindnyájan szívesen ját-
szunk.”

Ahogy közeleg Jézus születésének napja, mindannyiunk szívében
megszületik egy gyermek. Talán az, akik egykor mi voltunk. Talán az,
akit gyermekünkként, unokánkként szeretünk. Ilyenkor még a legszo-
morúbb, legmagányosabb szívben is új remény ébredhet.  Ebbõl nyer-

hetünk erõt ahhoz, hogy meglássuk a körü-
löttünk lévõ világban, a körülöttünk lévõ
emberekben – s talán magunkban is – a cso-
dára váró gyermeket.

Karácsonykor érezzük, hogy az életünkhöz
másra is szükségünk van, mint rideg, anyagias
földi igazságokra. Mert ezek az igazságok ön-
magukban nem tesznek bennünket boldoggá,
sõt! Figyeljük meg a gyermekek örömét, idõz-
zünk el egy kicsit az õ karácsonyi boldogságuk-
ban: a feszült várakozásukban, amellyel az ün-
nepet kísérik; a gyönyörûséges ámulatukban,
amellyel a karácsonyfa fényét csodálják; az ön-
feledt játékukban, amellyel Szenteste teljesen
átadják magukat a pillanatnak!

Lehet, hogy a karácsony titka csupán abban
rejlik, hogy elfelejtünk egy pillanatra kételked-
ni? Lehet, hogy csak fel kell adni azt a törekvé-
sünket, hogy kizárólag kézzelfogható, tudomá-
nyosan is alátámasztott bizonyítékok alapján –
az „észalapú” helyett a „szívalapú” életmód
rendje szerint – merjük tenni és gondolni azt,
amit egyébként – ösztönösen – helyesnek tar-
tunk? Lehet, hogy ilyenkor mindannyian a

minket teljes egészében vállaló anyai szeretetre vágyunk, amit a kis Jézus
kapott a betlehemi jászolban? 

Albert Schweitzer, a Nobel-békedíjas német filozófus, teológus, lelkész,
orgonamûvész és orvos, a XX. századi világégés korában az emberiség lel-
kiismereteként élte életét. Úgy érezte, hogy a nyugati civilizáció hanyatlá-
sának oka, hogy háttérbe szorul a legfontosabb etikai alapelv – az élet
igenlése. Egyhelyütt ezt írja: „Jézus a mai emberektõl nem várja el, hogy
akár szavakban, akár gondolatban felfogják, ki õ. Még azt sem tartotta szük-
ségesnek, hogy azok, akik hallgatták, megértsék személyiségének misztériu-
mát. Nem fedte fel elõttük sem azt, hogy õ Dávid sarja, sem azt, hogy õ az,
akinek Messiásként, az Ember Fiaként kell megjelennie. Csupán azt kívánta
tõlük, hogy - aktívan vagy passzívan - olyan embereknek bizonyuljanak, akik
az õ hatására az e világi létezés helyett a másként létezést választják, és ily mó-
don az õ békéjének részeseivé válnak.”

2013. Karácsonyán kívánom, hogy mind többen megtalálják szívük-
ben a csodára nyitott gyermeket és a szeretet békéjét. Áldott ünnepet és
boldog újesztendõt kívánok Budavár minden polgárának! 

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Karácsonyi köszöntõ



2 Várnegyed XVIII. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM, 2013. DECEMBER 20., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Antall József halálának huszadik évfordulója al-
kalmából, december 12-én délután a Budavári
Önkormányzat koszorúzási ünnepséget tartott a
néhai miniszterelnök tabáni szobránál. Néhány
órával késõbb a kerületi képviselõk egy perces né-
ma felállással tisztelegtek Magyarország rendszer-
váltás utáni elsõ kormányfõjének emléke elõtt. 
A testületi ülésen Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter emlékezett vissza az egykori kormányfõre.
Kitért kerületi kötõdéseire: Antall József 1954-
tõl rövid ideig a Magyar Országos Levéltárban
dolgozott, 1957-tõl pedig, két esztendõn át
(1959-ig, amikor politikai magatartása miatt vég-
legesen eltiltották a pedagógusi pályától) a Toldy
Ferenc Gimnáziumban tanított. Néhány év
könyvtárosi munka után 1964-ben, a Tabánban
nyílt Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
könyv- és levéltárának kutatójaként dolgozott,
késõbb igazgatóhelyettese, majd 1974-tõl igazga-
tója lett az intézménynek. 

„Mindig a nemzetet tartotta szem elõtt, emel-
lett a parlamenti demokrácia intézményrendsze-
rének megteremtését is kiemelten fontos kérdés-
ként kezelte” – mondta az egykori miniszterelnök
politikai filozófiájáról a polgármester, aki a rend-
szerváltás körülményei kapcsán arra emlékezte-
tett: 1990-ben még szovjet csapatok állomásoztak
az országban. Mint fogalmazott, Antall Józsefet
mélyen gyökerezõ hazaszeretet jellemezte, ami ab-
ban is megmutatkozott, hogy nem egy teljesen új
államberendezkedést akart alkotni, hanem a ma-
gyar történelmi hagyományokra kívánt támasz-
kodni, a magyar nemzeti múltból próbált erõt,
eszmét, erkölcsöt meríteni a jövõnek. 

Nagy Gábor Tamás hangsúlyozta: Antall lélek-
ben 15 millió magyar miniszterelnökének érezte
magát, és felelõsséggel tekintett a határon túli
magyarok ügyére. Az európai integrációt is ki-
emelt fontosságúnak tekintette, amely számára
soha nem csupán egy gazdasági vagy politikai
rendszerbe való beilleszkedést jelentett, hanem
elsõsorban azt, hogy Magyarország visszakapja
történelmi helyét az európai országok között.
„Antall József nem csak Magyarország, hanem
egész Európa nagyformátumú államférfije volt” –
jelentette ki a polgármester, hozzátéve: nem vé-
letlen, hogy a brüsszeli Európa Parlament egyik
hivatali épületét éppen róla nevezték el.

Módosították a költségvetési rendeletet

Módosította a képviselõ-testület az önkormány-
zat 2013. évi költségvetési rendeletét, amire dr.
Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató beszá-
molója szerint többek között azért került sor,
mert a budavári közlekedésfejlesztést célzó, uni-
ós támogatású KÖZOP-projekt keretében a
szerzõdéskötések folyamatosan történnek, s ez-
zel együtt változik a költségek évek közti meg-
bontása: a támogatási szerzõdésnek megfelelõ-
en a bevételi és kiadási elõirányzatokat is mint-
egy 2 milliárd forinttal csökkentették. Mivel a
Szentháromság tér rendezésének elsõ ütemére
az önkormányzat már megkapta az építési enge-
délyt, már most elindulhat a második ütem en-
gedélyezési tervének készítése – erre 10 millió
forint keretet biztosítottak még az idei költség-
vetés terhére. Megalkották a képviselõk a 2014.
évi gazdálkodásról szóló rendeletet: ennek cél-
ja, hogy a jövõ évi költségvetés elfogadásáig az
önkormányzat és intézményei a bevételeiket
folytatólagosan beszedhessék, valamint kiadása-
ikat teljesíthessék.

Változtatásokat hagyott jóvá a testület a közte-
rületek használatáról szóló rendeletben, melyek
nyomán új, a korábbinál egységesebb tarifarend-
szer jött létre. Tímár Gyula (Fidesz-KDNP), a
Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság elnöke el-
mondta: az új tarifarendszer miatt a közterület-
használat után fizetendõ egyes tételek megemel-
kednek, de a növekedés mértéke egy esetben sem
haladja meg a 10%-ot.

Új rendeletet fogadtak el a szociális és gyer-
mekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról. A rendeletal-
kotás szükségességét Judák Barnabásné dr.
Varga-Kovács Emese, a Népjóléti Iroda vezetõje
azzal indokolta, hogy a korábbi, 1999-ben megal-
kotott, azóta sokszor módosított szabályozás
mostanra átláthatatlanná vált. Az irodavezetõ
hangsúlyozta: az eddigi támogatási formák jövõre
is megmaradnak, az eljárási rend és a jogosultak
köre nem változik.

Ötéves környezetvédelmi program készült

Elkészült a kerület legújabb, 2013-2018 évre szó-
ló környezetvédelmi programja a korábbi, ötéves
koncepció aktualizálása nyomán. Orczy Antal
(Fidesz-KDNP), a Városfejlesztési és Környezet-
védelmi Bizottság elnöke felszólalásában dicsérte
az új programot, amely véleménye szerint precíz
és elõremutató. Váradiné Naszályi Márta
(Párbeszéd Magyarországért) úgy vélte: örömteli,
hogy van a kerületnek környezetvédelmi prog-
ramja, ez azonban lehetne jobb is – elsõsorban a
lakossággal és a szakmai szervezetekkel való egyez-
tetést, valamint a célok, például az autóforgalom-
csökkentés módjának átfogó ismertetését hiá-
nyolta. Dávid Klára (MSZP) azt kifogásolta, hogy
a program tervezetét két bizottság együtt tárgyal-
ta, így nem igazán nyílt lehetõség a részletes szak-
bizottsági vitára. A célkitûzéseket illetõen Nagy
Gábor Tamás polgármester közölte: az önkor-
mányzat csak a saját kompetenciáján belül hatá-
rozhat meg célokat, így többek között a példaként
felhozott közlekedésszabályozásra sincs lehetõsé-
gük, ez ugyanis a fõváros jogosítványa. Az egyezte-
tésekre vonatkozó kritika kapcsán pedig dr. Lu-
kácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató elmondta:
a programot készítõ szakértõ cég civil szervezetek-
kel is konzultált munkája során.

Megváltozott munkaképességûek 
a hivatalban

Változik a polgármesteri hivatal struktúrája: lét-
rejön a testületi ülések szervezését, elõkészítését
végzõ, valamint a közérdekû bejelentésekkel, ja-
vaslatokkal foglalkozó, illetve a civil szervezetek-
nek szóló pályázatokat bonyolító Szervezési és
Hatósági Igazgatóság – ennek megfelelõen mó-
dosították a hivatal szervezeti és mûködési sza-
bályzatát. Az szmsz módosítását az is indokolta,
hogy december 3-án, a Fogyatékos Emberek
Világnapján az önkormányzat csatlakozott több
minisztérium kezdeményezéséhez, melynek fõ
célkitûzése, hogy a megváltozott munkaképessé-
gû, illetve fogyatékos embereket visszavezessék a
nyílt munkaerõpiacra, valamint egyre nagyobb
számban alkalmazzák õket a közigazgatásban.
Ennek szellemében 2014-tõl egy fõ megváltozott
munkaképességû fiatal informatikai asszisztens-
ként, egy pedig adminisztrátorként fog tevékeny-
kedni a hivatalban.

A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás biztosítá-
sa ez év július 1-je óta állami feladat, azonban a ke-
rületben, megállapodás alapján azóta is az önkor-

mányzat biztosítja ezt az ellátást a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat közremûködésével. A képvise-
lõ-testület most arról határozott, hogy egy újabb
megállapodás keretében – az 1,7 millió forintos
állami támogatáson felül az önkormányzat 2,6
millió forintos hozzájárulásával – jövõre is fenn
kívánja tartani az idõs, beteg emberek által igény-
be vett ellátást.

Módosították a képviselõk a köztisztviselõi il-
letmény egyes elemeirõl szóló rendeletet, mely-
nek értelmében a hivatal köztisztviselõi középfo-
kú végzettség esetén az eddigi 10% helyett 20%-
os mértékû illetménykiegészítésre jogosultak.
Elfogadták a Budavári Kapu Kft. 2013. évi mó-
dosított üzleti tervét, a társaság felügyelõ-bizottsá-
gának beszámolóját, valamint 2015. május végé-
ig meghosszabbították az fb-tagok mandátumát.
Az önkormányzat új tagokat delegált a Petõfi
Sándor Gimnázium, valamint a Lisznyai utcai
Általános Iskola intézményi tanácsába, mivel a
korábban kinevezett tag, dr. Kohári Attila köz-
tisztviselõi jogviszonya idõközben megszûnt: a
Petõfiben dr. Filep Julianna, a Lisznyai tanácsá-
ban pedig Lengyelné Mitterer Andrea fogja az
önkormányzatot képviselni.

Felújítási kötelemmel adnák el a volt 
zeneiskola épületét

A Dezsõ utca 8. szám alatti épületet, melyben ko-
rábban a zeneiskola, illetve a Róbert Gida
Alapítvány mûködött, a már ismert terveknek
megfelelõen értékesítené az önkormányzat. A

testületi ülésen vita alakult ki a 80 millió forintos
induló árral kapcsolatban: Miseje Balázs (Jobbik)
úgy vélte, hogy ez az összeg irreálisan alacsony.
Nagy Gábor Tamás jelezte: nem licitet, hanem
pályázatot írnának ki, amivel a piacot szeretnék
megszondáztatni – az önkormányzat fenntartja
magának a jogot, hogy eredménytelenné nyilvá-
nítsa a pályázatot, így tehát nincs eladási kény-
szer. A polgármester kiemelte: szeretnék a villa-
épületet megõrizni az utókornak, ennek érdeké-
ben felújítási kötelezettséggel értékesítenék az in-
gatlant, illetve fenntartanák az önkormányzat tu-
lajdonát az építési engedély kiadásáig. Dávid
Klára (MSZP) azt ajánlotta, hogy a pályázati ki-
írást a közzététel elõtt véleményezze a Pénzügyi,
Tulajdonosi és Jogi Bizottság – ezzel a javaslattal
Nagy Gábor Tamás is egyetértett.

A Krisztina tér 8. szám alatti házat szintén érté-
kesítenék pályázat útján, 51 millió forintos indu-
ló áron, úgy, hogy bontás esetén a homlokzati fa-
lat meg kell tartani, ráépítés esetén pedig ehhez
kell alkalmazkodni. A Városfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság kezdeményezte az épület
Gellérthegy utca felõli homlokzatának helyi vé-
detté nyilvánítását.

Egy 600 négyzetméteres terület ugyancsak fel-
került az eladó önkormányzati ingatlanok listájá-
ra. A Kuny Domokos utca 6. szám alatti beépítet-
len ingatlant 87 millió forintos induló áron kí-
vánják meghirdetni.                                                  -d-

Antall Józsefre emlékezett a képviselõ-testület
Megemlékezéssel vette kezdetét a képviselõ-testület decemberi ülése: Antall József néhai mi-
niszterelnök tevékenységét Nagy Gábor Tamás polgármester méltatta halálának huszadik
évfordulója alkalmából. Az emlékbeszédet követõen került sor a napirendi témák megvitatá-
sára: jóváhagyták a képviselõk az önkormányzat újabb öt éves környezetvédelmi programját,
támogatták, hogy megváltozott munkaképességûeket foglalkoztathasson a polgármesteri hi-
vatal, emellett ahhoz is hozzájárultak, hogy jövõre a jelenlegi formában mûködhessen tovább
az idõsek, betegek által igénybe vett jelzõrendszeres házi segítségnyújtás.

Dr. Nagy Teodóra a kerület új jegyzõje
A képviselõ-testület ülésén letette köztisztviselõi esküjét a polgármesteri hivatal új jegyzõje. Dr.
Nagy Teodóra a Tokaj melletti Tímáron töltötte gyermekkorát, majd a Sárospataki Református
Kollégium kéttannyelvû osztályában érettségizett. A jogi egyetem elvégzése után a szentendrei
polgármesteri hivatalban kezdte szakmai pályafutását. Néhány évvel késõbb elvégezte az ELTE ke-
reskedelmi jogi szakjogászi képzését, jogi szakvizsgája után ügyvédi irodát nyitott Szentendrén.
Itt dolgozott az elmúlt öt évben. „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az I. kerület képviselõ-
testületének bizottsági elnökeibõl és a Polgármester úrból álló grémium a jegyzõi feladatkör ellá-
tására kiírt pályázaton engem választott. Számomra a budavári kerület nem csak nevében elsõ, itt
összpontosul sok minden, amit nemzetünkrõl, hazánkról fontosnak gondolok, így jegyzõként is
elsõrendûnek tartom, hogy a helyi közigazgatás, a polgármesteri hivatal továbbra is méltó legyen
erre a kiemelt szerepre. Ennek egyik fontos elemeként azt a szemléletet szeretném erõsíteni, amely
szerint nem hivatali ügyintézõk és ügyfelek kapcsolatában intézzük a jogszabályok szerint közös
feladatainkat, hanem az embert, a személyes élethelyzetet meglátva, segítõ módon végezzük szol-
gálatunkat” – nyilatkozta lapunknak kinevezését követõen az új jegyzõ.
Elérhetõségek: 1-458-3015, fax: 1-458-3001, e-mail: jegyzoititkarsag@budavar.hu

Elismerések 
a kerületi rendõröknek
Karácsonyi ünnepséggel köszöntötték a
Városházán a kerületi rendõrkapitányság ki-
váló teljesítményt nyújtó munkatársait. Az
eseményen negyvenegy rendõr vehetett át
pénzjutalmat dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mestertõl, dr. Cserháti László Gábortól, az I.
kerületi közbiztonsági közalapítvány kura-
tóriumának elnökétõl, valamint Krammer
György Zsolt rendõrkapitánytól. 

Nagy Gábor Tamás az ünnepségen el-
mondta: a rendelkezésre álló eszközeikkel
igyekeznek támogatni a rendõrség munká-
ját, hiszen minél kevesebb bûncselekmény
történik a kerületen, annál nagyobb biz-
tonságban érezhetjük magunkat. Az ön-
kormányzat – ahogy a polgármester fogal-
mazott – a kiemelkedõ munkát végzõ
rendõrök jutalmazásával az itt élõk köszö-
netét tolmácsolja, akik elégedettek szolgá-
latukkal.

AA  rreennddeelleetteekk  eelloollvvaasshhaattóókk  aazz  üüggyyffééllsszzoollggáállaattii  iirrooddáákkoonn  ééss  aazz
öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  hhoonnllaappjjáánn::  wwwwww..bbuuddaavvaarr..hhuu..  
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Tizenöt éve a kerület szolgálatában – ezzel a cím-
mel hirdette meg a Budavári Polgári Szalon de-
cember elejei rendezvényét, ahol dr. Nagy Gábor
Tamás nem csupán az eddigi eredményekrõl, si-
kerekrõl, tervekrõl beszélt, hanem mesélt pályafu-
tásának kezdeteirõl, arról, hogyan fogadta a csa-
lád, hogy politikai pályára lépett.

„Egyetemi éveim alatt kezdtek igazán foglalkoz-
tatni a társadalmi problémák. A jogi egyetemrõl
kikerülve megmaradt bennem ez a társadalmi ér-
deklõdés, ezért is folytattam tanulmányaimat az
ELTE jogi kara után a jogszociológiai tanszéken”
– kezdte visszaemlékezését a polgármester. Nagy
Gábor Tamás elmondta: meghatározó élménye-
ket szerzett a szociológiai témájú kutatásai során,
például ekkoriban találkozott elõször súlyos
mélyszegénységben élõkkel az ózdi és salgótarjáni
cigánytelepeken.

1988-ban egyetemi oktatóként ismerkedett
meg a Fidesz alapítóival, mások mellett Áder
Jánossal, Szájer Józseffel és Orbán Viktorral.
Végül Szájer tanársegéd javaslatára, Nagy Imre új-
ratemetése után, 1989 õszén lépett be a Fideszbe,
amely egy diákmozgalomból alakult át párttá, il-
letve társadalomformáló politikai erõvé. 

„Szüleim, akik az elõzõ rendszerben nem vol-
tak párttagok, egyáltalán nem örültek, amikor
bejelentettem, hogy a Fidesz országgyûlési képvi-
selõjelöltje leszek” – mesélte a politikus. Aztán,
mint kiderült, hamar megenyhültek a szülõk –
olyannyira, hogy egy alkalommal édesanyja is el-
látogatott a Havanna-lakótelepen szervezett vá-
lasztási-gyûlésre. 

Nagy Gábor Tamás az elsõ országgyûlési válasz-
tásokon a XVIII. kerületben indult Fidesz-jelölt-
ként. Ekkor nem jutott be a parlamentbe, három
évvel késõbb viszont, amikor Fodor Gábor kilé-
pett a pártból és lemondott képviselõi tisztségé-
rõl, õ került a helyére behívással.

Majd 1994 õszén, az önkormányzati választáso-
kon, gellérthegyi jelöltként képviselõ lett a kerü-
letben, s alpolgármesteri feladatot is kapott
Katona Tamás polgármester mellett. Az 1998-as
országgyûlési választásokon, az I. kerületben
egyéni mandátumot szerzett, aztán fél évvel ké-
sõbb polgármesternek is megválasztották. Ez a
dupla sikersorozat 2002-ben, 2006-ban és 2010-
ben is folytatódott.

„Milyen tapasztalatokat szerzett elsõ polgár-
mestersége idején?” – kérdezte Szõnyi Kinga, az
est háziasszonya Nagy Gábor Tamástól. Az elsõ
években nagyon sok nehézséggel kellett szembe-
sülnie, hiszen egy adósságspirálba került, csõd
közeli helyzetben lévõ önkormányzatot vett át
1998-ban, így egy cikluson keresztül lényegében
a túlélésért küzdöttek - mondta. A következõ pe-
riódusban – tette hozzá – viszont már elindulha-
tott az építkezés, és a közösségerõsítõ programok-
ra is jutott forrás.

„A kerület egyre több pontján sikerült rendet
tenni, így most már nem az a feltûnõ, ha valami
rendben van, hanem azokra a dolgokra figye-
lünk fel, ami még feladatot adhat az önkor-
mányzat számára” – érzékeltette a kis lépések-
ben zajló, ám egyenletes fejlõdés eredményeit a
polgármester.  

A sikerek között említette a graffitik elleni ha-
tékony küzdelmet, a megújuló mûemlékháza-
kat, a pályázati támogatások segítségével szépülõ
társasházakat, továbbá a hagyományteremtõ
mûvészeti programokat, amelyek egyre több ér-
deklõdõt vonzanak. Az eredmények kapcsán
szó esett a Várkert Bazár megmentésérõl is: az
évtizedes pusztulás – és a hajmeresztõ pláza- és
romkocsma-tervek után – az Orbán-kormány
nekilátott a veszélyeztetett mûemlék helyreállí-
tásának, ami a szemünk elõtt nyeri vissza régi
pompáját.

„Mi a vágya ezek után?” – tette fel a beszélge-
tést záró kérdését a házigazda, mire Nagy Gábor
Tamás, nem meglepõ módon, a személyét érin-
tõ elképzelések helyett nagyszabású városfej-
lesztési terveket kezdett el sorolni: mint meg-
tudhattuk, igazán annak tudna örülni, ha a
Batthyány tér, a Széll Kálmán tér, illetve a Déli
pályaudvar megújítására sor kerülne az elkövet-
kezõ években.                                                            -d-

Beszélgetés dr. Nagy Gábor Tamással

A Budavári Önkormányzat évek óta nagy gondot fordít  a mûemlékházak állagmeg-
óvására illetve renoválására. Lapzárta után több megszépült épületet adtak át a kerü-
letben. A megújult vári mûemlékházak felújítását a GAMESZ végezte. Képeinken a
Donáti utca 2., és az Úri utca 13. szám alatti épületek láthatók. A Donáti utca 2-ben
a rekonstrukció elsõ üteme készült el, tavasszal folytatják majd a munkát. (A mûem-
lékházak felújításáról januári lapszámunkban olvashatnak.)

Megújult 
a gyermekorvosi
rendelõ
Folyamatosan szépíti, modernizálja a ke-
rületi fenntartású egészségügyi intézmé-
nyeket az önkormányzat. Legutóbb a
Markovits utcai gyermekorvosi rendelõ
energetikai korszerûsítése, illetve belsõ te-
reinek újraburkolása készült el. A megújult
rendelõt dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester és dr. Bodroghelyi László fõigazga-
tó-fõorvos avatta fel december 5-én.

A terveknek megfelelõen halad az önkormány-
zat kezelésében lévõ egészségügyi intézmények
fejlesztése. Modern, a páciensek és az orvosok
igényeit is mindenben kielégítõ, motorosan ál-
lítható röntgenasztallal, valamint egy szintén
mozgatható felvételi egységgel gazdagodott
nemrég a Maros utcai rendelõ, a fejlesztést a ra-
diológiai részleg felújítása tette teljessé. 

A felújítási program a Markovits utcai gyer-
mekorvosi rendelõ belsõ renoválásával, illetve
energetikai korszerûsítésével folytatódott, a
mintegy 8 millió forint értékû beruházás kere-
tében a helyiségek padlózatának újraburkolá-
sa, a kiszolgáló helyiségek megszépítése mellett
valamennyi nyílászárót kicserélték.

A Markovits utcai rendelõben 1500 gyer-
mek, a teljes vízivárosi városrész ellátásáról
gondoskodnak. Mint a hivatalos átadó ünnep-
ségen dr. Bodroghelyi László elmondta, a
munkálatokat úgy idõzítették, hogy az építke-
zés a lehetõ legkisebb zavart okozza az ellátás-
ban. „A legfontosabb fejlesztés a nyílászárók
cseréje, hiszen ennek köszönhetõen nem csu-
pán csendesebb lett a rendelõ, hanem a fûtés-
számla is jelentõsen csökkenni fog” – hangsú-
lyozta a Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálatának fõigazgatója.

„Apró, de annál fontosabb lépésekkel hala-
dunk elõre azon az úton, amely az egészségügyi
intézményrendszer megújítását szolgálja. Ilyen
beruházás az új felnõtt fogorvosi rendelõ kiala-
kítása, a Maros utcai szakrendelõ modernizáci-
ója, illetve a gyermekorvosi rendelõ megszépí-
tésének most lezárult elsõ üteme. Mindez hoz-
zájárul az egyébként is magas színvonalú ellátás
további javításához” – hívta fel a figyelmet dr.
Nagy Gábor Tamás hozzátéve, hogy a gyermek-
orvosé az egyik legszebb hivatás, amelyet igazán
akkor értékelünk, ha gyermekünkkel a szak-
emberekhez kell fordulnunk. Ahhoz, hogy az
orvosok hivatásukat a lehetõ legmagasabb szín-
vonalon végezhessék, az önkormányzat a mun-
kakörülmények javításával járul hozzá.

Kerületünk polgármestere hangsúlyozta: a
Budavári Önkormányzat eltökélt a fejlesztések
folytatásában, azonban arra nincsen módja,
hogy egyszerre sok százmillió forintot fektessen
be az egészségügyi ágazatban. Ezért a hosszú tá-
vú építkezés politikáját folytatja, ami azt jelen-
ti, hogy a karbantartási munkálatokon kívül a
tervek szerint minden évben lesznek nagyobb
lélegzetû, egy-egy szakterületet érintõ beruhá-
zások. Ami a konkrétumokat illeti, dr. Nagy
Gábor Tamás külön is megemlítette az Attila
úti és a Csalogány utcai felnõtt háziorvosi ren-
delõk nyílászáróinak korszerûsítését, ami
egyúttal az egészségügyi intézményekben né-
hány éve megkezdett ablak- és ajtócsere prog-
ram befejezését jelenti.                                          -pp-

Szépülõ mûemlékházak

Hirdetésfelvétel legközelebb 2014. január 7-én kedden 10-tõl 15 óráig lesz.

Lapunk következõ száma 2014. január 17-én, pénteken jelenik meg!
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(Folytatás az 1. oldalról)
A Várnegyed Galériában kiállított Madonnák az
idõtlen és örök állapotról üzennek, amelyben
benne rejlik az adventi várakozás. A felkészülés
idõszaka olyan misztérium, amelynek része az
élet újjászületése és megváltása.  Szyksznian
Wanda képein a szomorú szemû Madonna a kis
Jézussal nem más, mint a beteljesült karácsony
ábrázolása. Jöjjenek el újra az ünnepek alatt – zár-
ta megnyitóbeszédét dr. Nagy Gábor Tamás –
megéri végigjárni azt a meditatív utat, amit a kiál-
lítás kínál. 

A köszöntõt követõen Incze Ildikó, az önkor-
mányzat rendezvényi referense, Bede Anna:
Advent címû versét szavalta el.   

A megnyitón Szörényi Levente Kossuth- és
Erkel-díjas zeneszerzõ képviselte a „nagy gene-
rációt”. Bár a közönség titkos vágyát nem telje-
sítette, azaz nem énekelt, de bevezetésként el-
szavalta Bródy János 1964 címû dalának szöve-
gét: „Hatvannégyben épp hogy elindultunk,
/Hatvannégy nyarán még csak álmodtunk.
/Éretten, az életre készen Istent kerestünk,
lenn a Földön, fenn az égen...” – hangzottak az
ismert dalszöveg elsõ sorai, majd Levente pró-
zára váltott. Továbbra is a ‘60-as évekrõl mesélt,
1968-ról, amikor Szyksznian Wanda az együt-
tes szûk köréhez csatlakozott (barátai csak
Lencsinek hívták) és elkészítette az Illés együt-

tes elsõ lemezborítóit és plakátjait. A Táncdal-
fesztivál után – amelyrõl elhozták a fõdíjat –
egyértelmûvé vált, hogy a legjobb zenekarnak
a legjobb reklámgrafikus dukál – mesélte né-
mi iróniával a zeneszerzõ, muzsikus.  Sok éven
keresztül dolgoztak együtt, utolsó közös mun-
kájuk Szörényi Levente és Rost Andrea
Mindig veled címû közös lemezének borítója
volt. – Mióta kiderült, hogy Wandával egy na-
pon születtünk, azóta még jobban figyelünk
egymásra és a hétköznapokon azt vettük észre,

hogy nagyon jó barátok lettünk – zárta szavait
Szörényi Levente. 

Végül az érdeklõdõk gyûrûjébõl Roman
Kowalskit, Lengyelország budapesti nagykövetét
szólították a mikrofonhoz, aki kiváló magyarság-
gal csak annyit mondott: – Imádom Wandát,
mert száz százalékig magyar, de szülei, nagyszülei
révén ugyanennyire lengyel, litván és örmény is.
Családja a  legjobbat ajándékozta Magyarország-
nak! A kiállítás január 14-ig látható a Várnegyed
Galériában.                                                                  R.A.

Ünnepváró kiállítás

A Bécsi kapu téri evangélikus templom, az egyko-
ri Honvédelmi Minisztérium és Fõparancs-
nokság, valamint a Budai Vigadó is azon kiemel-
kedõ épületek közé tartozik, melyek terveit
Kallina Mór készítette. A XIX. század végének
egyik legkiválóbb, ám ritkán emlegetett mûvészé-
nek munkássága elõtt tisztelegve, halálának szá-
zadik évfordulója alkalmából a Budai Vigadóban
emlékünnepséget szerveztek leszármazottai.

Ha a historizáló építészet legnagyobb hazai képvi-
selõit kellene felsorolni, elsõként valószínûleg a
kor „sztárépítészeit”, Ybl Miklóst, Hauszmann
Alajost, Steindl Imrét vagy Schulek Frigyest emlí-
tenénk. Pedig a XIX. század végi, robbanásszerû
gazdasági fejlõdés sok más, kiemelkedõ képessé-
gû monarchiabeli mesternek adott lehetõséget
tehetségének kibontakoztatására: közéjük tarto-
zik az utókor által alig ismert Kallina Mór is, aki
számtalan különleges épülettel gyarapította fõvá-
rosunkat.

Virág-Eglesz Anna mûvészettörténész – aki
2005-ben Kallina Mór munkásságáról írta szak-
dolgozatát – elõadásában átfogó képet adott a je-
les építész pályafutásáról. Kallina a morvaországi
Gross-Bitteschben (a mai Velká Bíteš városában)
született 1844-ben. Építészeti stúdiumait a prá-
gai német mûegyetemen végezte el, ezt követõen
Otto Wagner bécsi mester irodájába került.
Wagner hamar megkedvelte az alapos tudású fia-
tal építészt, ezért magával hívta Pestre, amikor
1870-ben megbízást kapott a pesti izraelita hit-
községtõl a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga
tervezésére. Kallina nem csak a tervek kidolgozá-
sában segédkezett: mestere kinevezte a kivitelezés
vezetõjévé.

Két évig tartott az építkezés, melynek eredmé-
nyével rendkívül meg voltak elégedve a megren-
delõk. A hitközség elõkelõ tagjai ezután sorra ad-
ták a megbízásokat Kallinának pesti bérpalotáik
terveinek elkészítésére. A vagyonos pesti zsidók
után gazdag fölbirtokosok, grófok is felfedezték
maguknak Kallina Mórt, így tervezhette meg pél-
dául az Andrássy út 59. és az Eötvös utca 14. szá-
mú épületeket a Jálics-család számára, vagy
Vörösmarty tér 2. szám alatti bérpalotát Mocso-
nyi Sándor felkérésére.

A mûvészettörténész felidézte, hogy az
Országház tervezésére 1881-ben kiírt állami pá-
lyázaton Otto Wagner és Kallina Mór is indult
egy közös, neoreneszánsz stílusú munkával, ami
bekerült a négy legjobbnak ítélt, díjazott alkotás
közé – ezek közül végül Steindl Imre neogótikus
terve valósulhatott meg. 

Kallina ekkoriban készített másik munkája, a
Szent György téri, egykori Honvédelmi Minisz-
térium terve azonban valóra válhatott: 1879-80
között felépült a négyszintes, neoreneszánsz stílu-
sú épület. Ehhez kapcsolódóan, az evangéliku-
sok temploma helyén, szintén az õ tervei szerint
készült el 1895-97 között a Dísz tér 17. szám alat-
ti Honvéd Fõparancsnokság, mely összeépült a
minisztérium tömbjével. Az evangélikusok új,
Bécsi kapu téri templomának tervezésére ismét
Kallina kapott megbízást, amit egy iskolával és
egy paplakkal együtt 1895-ben avattak fel.

Kallina Mór és veje, Árkay Aladár 1896-ben
nyerte el a Budai Vigadó tervezésére kiírt fõváro-
si pályázatot. A budai polgárság kezdeményezésé-
re, egy feleslegessé vált katonai raktár helyén
1900-ra készült el a pesti Vigadóhoz hasonló kul-
turális palota, melyben kávézó, étterem, vala-
mint egy 350 négyzetméteres, bálok rendezésére
alkalmas díszterem is helyet kapott (ez utóbbit
alakították át késõbb színházteremmé).

Kallina Mór pályájának történetét érdekes ada-
lékokkal egészítette ki dr. Gyáni Gábor törté-
nész, egyetemi tanár. A kutatóprofesszor kiemel-
te: az 1870-1910 között idõszak valóságos paradi-
csomi állapot volt az építészek számára, hiszen
dúskáltak a megrendelésekben. A kor tehetséges
szakembereit az egész monarchiából vonzották a
fõvárosi beruházások.

A történész rámutatott arra, hogy az építészek
ekkoriban nem csak a terveket készítettek, ha-
nem a telekvásárlástól a kivitelezés irányításán
keresztül a pénzügyek intézéséig nagyon sok min-
dennel foglalkoztak egyszerre. 

A legtöbb megrendelést a jó nevû tervezõk kap-
ták, de akárcsak manapság, akkoriban is építész-
mûhelyek álltak a legismertebb mesterek mö-
gött. Eleinte Kallina Mór is egy mester keze alá
dolgozott, késõbb kezdett önálló tevékenységet
folytatni, s hamarosan a fõváros sokat foglalkoz-
tatott építészévé vált.  

Kallina Mór az 1870-tõl kezdõdõ terézvárosi
tartózkodása után, 1896-ban Budára költözött,
ahol a Kis-Svábhegy alján építette fel családjának
szánt épületét, a Villa Kallinát. A leszármazók ma
is ebben a házban élnek – jelenleg az ötödik gene-
ráció. Itt él kerületünk fõépítésze is – Kallina
Mór ükunokája – dr. Aczél Péter, valamint felesé-
ge, dr. Aczélné Halász Magdolna kulturális antro-
pológus, aki a most megrendezett emlékülés fõ-
szervezõje is volt. 

Aczélné Halász Magdolna elõadásában Kallina
Mór életének családi, kulturális antropológiai
vonatkozásait fejtette ki. Kitért az építész térbeli
mobilitására, migrációs törekvéseire, amely kö-
vetkezménye egy, a már hazánkban megvalósult
társadalmi mobilitás, melynek eredményeként
sikeresen elfogadtatta magát és beilleszkedett a
hazai építésztársadalomba. Ugyancsak kitért
azokra az értékekre, mentalitásra, amelyet
Kallina Mór magáénak vallhatott, amelyeket
képviselhetett. Kallina életében hangsúlyosan je-
lentkezik a család egyben tartására és kontinuitá-
sára utaló törekvés, stratégiáját képezte a családi
összefogás, valamint az a munkaközpontú életvi-
tel, amelyet az építész képviselt. Ez utóbbi annak
az új polgári ethosznak az elfogadására utal,
amely szerint a helyzete saját teljesítményétõl
függ: nem a születés dönti el, hogy ki hova kerül
egy társadalomban.

A kerület fõépítésze néhány érdekes, személyes
gyermekkori emlékét osztotta meg a rendezvény
közönségével. Aczél Péter elmesélte, hogy a Villa
Kallinában született, amely olyan volt, mint egy
mesebeli kastély – a színes üvegablakokkal, ame-
lyeken át varázslatosan szüremlettek át a nap su-
garai, a különleges étellifttel, mellyel gyerekként
utazni is lehetett az alsó és a felsõ szint között, va-
lamint a hatalmas kerttel, ahol egy kroké-pálya is
megbújt a lombos fák árnyékában. 

A fõépítész felelevenítette, hogy régen a nagy-
apjával szívesen nézegette a nagy szakállú, szögle-
tes sapkát viselõ, pipázó ükapjáról készített képe-
ket. „Büszke vagyok rá és a család valamennyi épí-
tészére is, akik generációkon át számtalan nagy-
szerû épülettel gazdagították a várost. Mára a
büszkeséget öröm váltotta fel: örülök, hogy ebbe
a családba születhettem” – zárta gondolatait
Kallina Mór ükunokája.                                            -d-

Száz éve hunyt el Kallina Mór

A volt Honvéd Fõparancsnokság homlokzata, 1896

A Budai Vigadó 1900-ban

Szántó Piroska
születésnapjára
Két nagyszerû ember élt a Várkert rakpart 17.
alatt. Nagy költõnk és mûfordítónk, Vas István,
és felesége, a varázsos világú festõmûvész,
Szántó Piroska. Dolgoztak május elsõ napjáig,
azután fölkerekedtek, és kiköltöztek a szûk ut-
cájú festõvárosba, Szentendrére.

A magyar írók nagy része megfordult náluk.
Kezdõ firkászok, jeles költõk, és folyt a beszélge-
tés, a vita versekrõl, életrõl, halálról.

Szántó Piroska 1913-ban született. 1932-tõl
járt a Képzõmûvészeti Fõiskolára, ahonnan
politikai tevékenysége miatt kizárták. Ezután
Vaszary János tanfolyamát látogatta. 1937-tõl
Bálint Endre, Vajda Lajos és Korniss Dezsõ kö-
rében alkotott. 1944-ben Bajóton bujdosott.
1945-48 között az Európai Iskola tagja. Villon,
Shakespeare, Boccaccio, Kipling, Krúdy mûve-
inek illusztrálása jelentett megélhetést.
Expresszív hangvételû kompozíciók jellemzik
mûveit. Témáit sorozatokba rendezi: Útszéli
keresztek, Pléh Krisztusok, Szerelmesek,
Lepkék, Virágok. Írásai, krónikás jegyzetei élet-
rajzi emlékezések: Bálám szamara, Forradalmi
szvit (1956), Akt.

Ezek az életút száraz adatai, az igazi: az élõ, te-
remtõ ember. A fáradhatatlanul alkotó festõ.
Magányos alakja a magyar mûvészetnek. 

Egy kései olasz kiállítás katalógusa villant be-
lém. Az utolsó kép: nyári székben ül Szántó
Piroska. Sovány és fáradt arcán mintha a közelgõ
búcsúzás sejlene föl. A többit már tudjuk: még
néhány munkás év, lázas kapkodás, hogy min-
dent befejezzen. A saját festõvilága hiányzó da-
rabjait, és a kivételes társ, Vas István sugárzó ha-
gyatékát. Mert azok voltak, Philemon és Baucis
kései utódai, a szeretet lámpásai. 

Rajzolt, festett halálos betegséggel megjelölve,
és folytatta önéletírását, azt, amit a másik nem
tudott már befejezni. Élt néma fájdalommal,
fél szárnnyal, versenyt futva az évekkel. Vas
István hatalmas könyvtárát a pécsi egyetemnek
adományozta. Saját festõ-örökét a szombathe-
lyi képtárnak, ahol nagy, gyûjteményes kiállí-
tással köszöntötték a száz éve született festõmû-
vészt. Külön egy kedves ajándék-sorozatot szü-
lõvárosa múzeumának ajándékozott. Decem-
ber 13-án a Petõfi Irodalmi Múzeumban bará-
tok – filmvetítéssel egybekötve – emlékeztek a
tárgyak és lények titkát festõ mûvészre.        

Fenyvesi Félix Lajos

Szántó Piroska: Gyermekbiblia

Mesemúzeum
(I., Döbrentei u. 9.)
DDeecceemmbbeerr  2288..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  Mesés óra. Vendég:
Gregus László, mesemondó. Ismeritek talán a királyfi
történetét, aki nem ismert egy mesét sem? Sok-sok
mesével gazdagabban térhettek haza, és talán még
abban is segíthettek, hogy a királyfi megtanuljon egy
párat közülük. 
DDeecceemmbbeerr  2299..,,  vvaassáárrnnaapp  1111  óórrááttóóll::  Mesés-zenés vi-
lágjárás Kovácsovics Fruzsival: Oroszország. Egy
olyan országba teszünk kirándulást, ahová tõlünk el-
térõen újévkor érkezik a Télapó.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(I., Magyarság Háza, Szentháromság tér 6.)
JJaannuuáárr  1144..  kkeedddd,,  1188..0000  óórraa:: Magyar mûszaki sikerek
a világban (VI.) A magyar repülés hõskora - a Rákos-
mezejétõl az Óceánig. Emlékezés a 100 éve született
Zsélyi Aladárra. Elõadó: Gáspár János a Magyar
Közlekedési Közmûvelõdésért Alapítvány elnöke,
egyesületi tag. Kiss Ottó és az egyesületi tagság ké-
peivel. Meghívott vendég: Czigány Ildikó, az elsõ ma-
gyar nõi kapitány.

Programok
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Karácsony 
a szalonban

Szilasi Alex az idei év utolsó összejövetelén kü-
lönleges meglepetésekkel ajándékozta meg a
Budavári Zenei Szalon közönségét. Afféle kí-
vánságmûsort szervezett, amelybe vendégeket
hívott, és természetesen maga is zongorához ült.  

A házigazda elsõként a szalon egyik törzslátoga-
tóját, Székely-Dobi Sándort mutatta be a hall-
gatóságnak. Az idõs úr finom iróniával átszõtt
bemutatkozásában elmondta, hogy mindig is
irigyelte Mendelssohn Bartholdyt a világhírû
zeneszerzõt, aki már nyolc-tíz évesen szimfóniá-
kat írt. Ma már könnyebb a helyzet – mondta –,
mert számítógépes zenei programokkal
könnyedén összejátszhatók a különbözõ szóla-
mok. Õ maga ezzel a módszerrel komponálta
Karácsonyi meditáció Wagner-témákra címû
mûvét, amelyben Wagner operák ismert témá-
it elegyítette karácsonyi dalokkal. Így olvadt
eggyé például a Zarándokkórus és a Mennybõl
az angyal, a Siegfried-idill és a Stille Nacht. 

A szalon házigazdája ezt követõen Chopin
Barcarolle címû mûvét mutatta be. A darabot
Chopin utolsó párizsi estjén is játszotta, a sza-
lonban ott ült Liszt és Mendellsohn is. A mû egy
valós utazás története, amelyben a zeneszerzõ
George Sanddal Itáliában szállt hajóra. Chopin
a hajón megbetegedett, ráadásul viharba kerül-
tek. Le kellett engedni a horgonyokat. Az utas
végül addig könyörgött a kapitánynak, amíg
visszatértek a partra. Szilasi Alex az események
szinte minden mozzanatát zenével illusztrálta.

A kívánságok sorában hárfamuzsika követke-
zett. Egy évvel korábban a zenei szalonban olyan
sikert arattak a fiatal hárfamûvészek, hogy
Szilasi Alex most újra meghívta az ifjú Pokorni
Diánát, aki egy eredeti Erard hárfán Félix
Godefroid: Jadis (Egykoron) címû mûvét adta
elõ. Végül a közönség legfõbb kívánsága telje-
sült, hiszen Szilasi Alex újra Chopin-muzsikát
játszott. Elõtte a mûvész elmesélte a Berceuse cí-
mû mû elõtörténetét. Chopint egy baráti társa-
ság látogatta meg, köztük egy operaénekesnõ,
aki magával vitte a kislányát is. A mûvész nem
szerette a gyerekeket, de ez a kislány megváltoz-
tatta a gyerekekhez való viszonyát. Annyira kö-
zel került hozzá, hogy kirándulni vitte, kölcsön-
adta neki a szamarát és a kicsi este az ölében
aludt el. Ebbõl az élménybõl született e variációs
mû, amelyet Szilasi Alex Pokorni Diána közre-
mûködésével adott elõ.                                  Rojkó A.

„Hinnünk kell a szeretet világformáló erejében!”
– hirdette újabb és újabb  hétköznapi példákat
idézve Böjte Csaba ferences szerzetes november
8-án, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimná-
zium dísztermének színpadáról. A Dévai Szent
Ferenc Alapítvány elnökét azzal a nem titkolt
szándékkal hívta meg a Lánchíd Kör, hogy közös-
séget formálva, fiatalok és idõsek együtt hallgas-
sák a nehéz helyzetben lévõ gyerekek megmentõ-
jét. A gimnázium 11. és 12. évfolyamos diákjai és
a felnõtt érdeklõdõk zsúfolásig megtöltötték az is-
kola dísztermét.

A szerzetes jellegzetes barna ferences csuhában
állt a mikrofon elé, mellette pedig 8-10 percen-
ként egymást váltották neveltjei, akik elkísérték
elõadására. Csupa vidám, középiskolás, akiket
az atya nem csupán névrõl ismert, de egyesével
bemutatta õket tudva, hogy hová valósiak, mikor
kerültek a nevelõotthonba és mik a terveik.
Lídia például a német és dán nyelvvel szeretne
foglalkozni, Robi a kertészeti egyetemre készül,
István a gépészmérnöki karra jelentkezik. 

A fáradhatatlan munkájáról ismert, számos el-
ismeréssel díjazott Böjte Csaba itt, e budai gim-
náziumban pillanatok alatt arról is meggyõzte
hallgatóságát, hogy remekül ért a fiatalok nyel-
vén. Humorral átitatott frappáns történetei –
akár a székely adomák –  az élet szeretetérõl szól-
tak. Amikor a család válságát hozta szóba, elme-
sélt egy esetet arról, hogyan fogadott be egy
asszonyt három gyermekével és miként vette rá a
férjet, aki korábban elzavarta õket, hogy bocsá-
natot kérjen. (Õ maga még 30 lejt is adott neki
virágra.)

Egy másik történetben Csaba testvér egy fû-
tés, víz és villany nélküli házból vett magához egy
kisfiút, akinek késõbb nem fûlt a foga a tanulás-
hoz. Nagy nehezen kijárta a 8 osztályt, utána ott-

hagyta a nevelõotthont. Bandákba járt és fém-
gyûjtésbõl tartotta fenn magát. Két év után
azonban visszaköltözött, elkezdte a középisko-
lát és a következõ évben a gyerekek javaslatára õ
képviselte a Szent Ferenc Alapítványt a világta-
lálkozón. Végül gépészmérnök lett belõle és ál-
lást is talált.

A keresztényi szeretetrõl, a megbocsátásról, a
tékozló fiúról, a damaszkuszi útról, a békérõl és a
hit erejérõl szóltak Böjte Csaba történetei.
Elõadása végén, az alapítványról szólva elmond-
ta, hogy húsz év alatt közel ötezer szegény sorsú
gyermekrõl gondoskodtak. Ma már nemcsak
Déván, hanem Kibédtõl Torockóig, összesen 78
helyen mûködik gyermekotthon.  

Az elõadás után lapunk a gyermekotthonok
karácsonyáról kérdezte a szerzetest. 

– A gyerekek vágynának hazamenni, de lakó-
ink kétharmadát sajnos nem viszik el a rokonok,
az ismerõsök. Ilyenkor nálunk is ünnepség van,
próbálunk számukra valamilyen vidám dolgot
kitalálni. A kollégák többsége szabadságra megy,
mi, akik bent maradunk jókedvûek vagyunk,
akár egy nagy család.  Azt hiszem, hogy a gyerek-
otthonban is mindenki várja az ünnepeket. 
s A budaváriak hogyan segíthetnek önöknek?

– A vári lakókkal szemben nagy-nagy hálával
tartozom, mert többször is megtapasztaltam a
jóságukat, anyagi, szellemi, erkölcsi segítségü-
ket. Személyes emlékünk is van, nemrég a gye-
rekekkel a Sándor palotában jártunk. Tavaly
egy énekesnõ jött az I. kerületbõl Dévára, más-
kor egy bohóc járt felénk. Minden vendéget
nagy örömmel fogadunk. Ha valakinek nincs
családja és úgy érzi, hogy szívesen megosztja az
ünnepet velünk, jöjjön bátran, mi szívesen „be-
vállaljuk”. Rojkó A.

Szeretet és megbocsátás a hétköznapokban is

December 8-án, a Városháza aulájában hatal-
mas, feldíszített karácsonyfa fogadta a közönsé-
get. Az ünnepi hangulatot fokozta az adventi
gyertyagyújtás és a Monteverdi Kórus különleges
hangversenye, amelynek elõzetes hírére zsúfolá-
sig megteltek a nézõtéri széksorok, sõt az emeleti
folyosókat is meg kellett nyitni a hallgatóság
elõtt.

Az adventi koszorú második gyertyáját Molnár
Péter, a Szilágyi Dezsõ téri református egyházkö-
zösség – a Budai Református Gyülekezet – lelké-
sze gyújtotta meg. A lelkipásztor advent máso-
dik vasárnapján az ünnep hagyományairól szólt,
amelyek sokak számára monotonnak, mechani-
kusnak tûnnek. - A várakozás valójában arról
szól, hogy hogyan jön el az Úr – magyarázta a lel-
kész. A Szentírás szerint sokan várták az Úr eljö-
vetelét, és e vágy a karácsonyi történetben betel-
jesedett. A jelenések könyvében ez áll: „Íme, az
ajtó elõtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja
az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ah-
hoz és vele vacsorálok és õ énvelem.” – Ez a tör-

ténet a személyes találkozásról és a közösség lét-
rejöttérõl tudósít – hangsúlyozta Molnár Péter,
hozzátéve, hogy mindkettõ a keresztyén, keresz-
tény ember élménye. - Pál apostol annak idején
meghallotta a „zörgetést”, története mindennek
szép példája. Végezetül a lelkész minden jelenlé-
võnek azt kívánta, hogy ha zörgetést hallunk,
nyissuk meg a szívünket.

A koncertet adó Budapesti Monteverdi kó-
rust Kollár Éva karnagy alapította 1972-ben. Az
együttes, amely kamarakórusként kezdte mûkö-
dését, az évek során jelentõsen megnõtt, így
hangzása és repertoárja is megváltozott. A
Budapesti Monteverdi Kórus ma az európai re-
neszánsz „acappella” mûvei mellett szívesen vál-
lalkozik a barokk, a bécsi klasszicizmus és a ro-
mantika kórusmûveinek, zenekari kíséretes ora-
tóriumainak elõadására, de énekel kortárs mû-
veket is. 

A Városházán egyházzenei kompozíciók, ora-
tórium-részletek, bibliai, evangéliumi témájú vi-
lági mûvek csendültek fel karnagyuk, Kollár Éva
rövid bevezetõivel.                                                       

„Ima alkonyi harangszóra”

Advent harmadik vasárnapján olyan hatal-
mas érdeklõdés mutatkozott a Purcell Kórus
és az Orfeo Zenekar koncertje iránt, hogy húsz
perccel a kezdés elõtt az aula minden széksora
megtelt, és a frissen érkezõk csak a Városháza
elsõ és második emeleti állóhelyeit foglalhat-
ták el. 

– Ismét Bach és ismét a szokásos teltház – fo-
galmazott a zsúfolt nézõtérre utalva dr. Nagy

Gábor Tamás polgármester, majd adventi gon-
dolatait osztotta meg a jelenlévõkkel. Mint fogal-
mazott idén újra átéljük azt a csodát, amit a kis
Jézus születése jelent. Az est házigazdája azt kí-
vánta a budavári közönségnek, hogy találják meg
szívükben az ott lakozó kisgyereket és várják a
Karácsonyeste soha el nem múló misztériumát.

A történelmi egyházak budavári képviselõi
közül ezúttal Balicza Iván, a Bécsi kapu téri

evangélikus gyülekezet lelkésze szólt a közön-
séghez. A lelkész „kedves testvéreinek” szólí-
totta hallgatóságát, hozzátéve, hogy ezt a meg-
szólítást akkor is felvállalja, ha a rendezvény
vendégei különbözõ világnézetûek. - Hogy ki-
nek mit hoz a Karácsony, az rajtunk múlik.
Jézus azt mondta: „Amit szeretnétek, hogy ve-
letek tegyenek az emberek, azt tegyétek ti is
velük!” Az igazi ajándék nem a plázákban ta-
lálható – mondta a lelkész, hanem a békesség-
ben, a szeretetben és az emberi kapcsolatok-
ban. Jézus gyermekként üres kézzel, de nem
üres szívvel érkezett – erre vágyunk mind-
annyian – hangsúlyozta Balicza Iván, majd ál-
dott karácsonyt kívánva az adventi koszorún
meggyújtotta a harmadik gyertyát.

A Budavári Önkormányzat által támogatott
Orfeo Zenekar és Purcell Kórus immár tizen-
egyedik alkalommal adott karácsonyi hangver-
senyt a Városháza aulájában. A régizene elkö-
telezett híveiként korabeli hangszereken mu-
zsikálnak és Vashegyi György karnagyuk segít-
ségével eredeti hangzásban szólaltatják meg a
mûveket. Ezúttal Johann Sebastian Bach 227.
és 229. motettája, valamint 39. és 122. kantá-
tája csendült fel, valamennyi mû német nyel-
ven az evangéliumot idézte. A koncert kiemel-
kedõ színvonalához kiváló szólisták, Ballabás
Alíz, Blazsó Domonkos, Gavodi Zoltán, Mé-
száros Péter és Nagy Bernadett járultak hozzá,
hangos sikert aratva az adventi hangversenyek
sorában.                                                                      r.a.

Adventi barokk muzsika 

Ünnepélyes keretek között az országgyûlés
épületében december 5-én tette le az állampol-
gársági esküt az ötszázezredik külhoni magyar
kérelmezõ, Böjte Csaba ferences szerzetes édes-
anyja, Böjte Julianna. Csaba testvér az ötszáz-
ezer-egyedik, aki állampolgársági esküt tett.
Eddig kilencven országból több mint 540 ezren
nyújtották be az egyszerûsített honosítási ké-
relmet. Európából már csaknem félmillióan,
Észak-Amerikából több mint kétezren, Dél-
Amerikából közel négyszázan, Ausztráliából
ötszázan, Ázsiából mintegy kétezren kérelmez-
ték a kedvezményes honosítást. Közülük a leg-
fiatalabb még csecsemõkorú, míg a legidõsebb
104 éves. Böjte Csaba állampolgársági esküté-
telén részt vett Nagy Gábor Tamás, a külügyi
bizottság alelnöke is.

Igaz történetek 

A legjobb történeteket az élet szüli – és mint ki-
derült, a legjobb gyerekmeséket is. A titokzatos
csizmaevõ szörny címû mesegyûjtemény külön-
legessége, hogy a benne szereplõ pöttöm embe-
rek igaziak, és valódiak a kalandok is, melyeken
átesnek. Izgalmas történetek születtek, melyek
bármelyikünk gyermekével megtörténhetnek
– és amiket a lurkók határtalan fantáziája ír és
képzel majd tovább. A szörny, ami elragadja a
kisfiú gumicsizmáját – éppen a metrón, ahol
anya eddig nem hitte, de mindig is lakott vala-
mi titokzatos lény. Elkóborolt gyerekek, akik
legalább annyira megijedtek, mint az õket kere-
sõ szüleik; az erdei tobozgyûjtésen felbukkanó
medve, aki csöppet sem hasonlít a gyermekme-
sékben bohóckodó mackókra; és a magányo-
san élõ kisfiú, aki egy tündéri házinyúl érkezése
után kitárja karjait a külvilág felé.  Tizenhárom
mese várja olvasóit – éppen olyan terjedelem-
ben, ami kényelmesen befér az esti fogmosás és
az elalvás közé. Az illusztrációk színesek és ked-
vesek, a történetek legizgalmasabb pillanatait
ragadják meg. Óvodás és iskolás gyerekeknek
ajánlott mesekötet, amit a szülõk is bátran for-
gathatnak – meglepõen sok eseményt találnak
majd ismerõsnek.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Nyílt nap a polgárõrségnél
A Budavári Polgárõrség  22001133..  ddeecceemmbbeerr  2211--éénn,,
sszzoommbbaattoonn  1188..0000  óórraakkoorr év végi záró rendezvényként
az egészség megõrzése, az egészséges életmódra ne-
velés témakörében nyílt napot szervez. A rendezvény
helyszíne: I., Attila út 107.

Iskola-hívogató
A nyolc évfolyamos Kosztolányi Dezsõ Gimnázium a
2014-2015. tanévre is várja a tehetséges negyedikes
jelentkezõket. Az iskola felkészít a kétszíntû érettségi-
re. Olyan széles körû mûveltséget nyújt, amely segíti a
továbbtanulást, az érettségi utáni szakmaválasztást és
a munkába állást. Jelentkezés. 2014. február 15-ig.
Szülõi  tájékoztató értekezlet: 2014. január 13., 17.00
óra. Ingyenes elõkészítõ foglalkozások idõpontja:
2014. január11., 18., 25., február 1., 8., 15., 22.   alkal-
manként 9.00-tõl 11.00 óráig. Telefon: 375-2282
www.kosztolanyigimnazium.hu

Mozgássérültek klubnapja
A mozgássérültek következõ klubnapja 22001144..  jjaannuuáárr
77--éénn,,  1144  óórraakkoorr  lesz a Budavári Mûvelõdési Házban
(Bem rkp. 6.). 

Év honlapja díj a Budavári Kapu Kft.-nek
Kihirdették az „Az Év Honlapja” pályázat nyerteseit.
Kormányzati kategóriában a Budavári Önkormányzat
100%-os tulajdonú parkolás-menedzsment társasá-
gának honlapja, a www.budavarikapu.hu weboldal kü-
löndíjat nyert. A pályázatra idén 333 nevezés érkezett,
a legtöbb pályázat a szolgáltatás, az e-kereskedelem
és a márkasite kategóriákban volt.  

Röviden
Bár a járdák tisztántartása, illetve síkosság-men-
tesítése a háztulajdonosok dolga, az önkormány-
zat ennek ellenére besegít a munkába. Ehhez járul
hozzá a Tennat 636 típusú újonnan vásárolt jár-
datakarító gép, amelyet hóekével, illetve a jégmen-
tesítõ anyag kiszórására alkalmas tartállyal is el-
láttak. A kiegészítõket a már meglévõ nagyteljesít-
ményû takarítógépre is felszerelték.

Új takarítógéppel bõvült a Budavári Önkor-
mányzat gépparkja, a kerületi elvárásoknak min-
denben  megfelelõ Tennant 636 hóseprõvel, hó-
ekével és síkosság mentesítõvel is fel van szerelve.
Száraz idõben jó szolgálatot tesz a 1000 literes sze-

metes-tartály, amelynek köszönhetõen naponta
több tízezer négyzetméteren képes felszívni a
port, illetve a szilárd hulladékot. A Skóciában
gyártott gépet, amely egyébként hangjelzéssel is
figyelmezteti a gyalogosokat a munkavégzésre,
közbeszerzési eljárás keretében vásárolta a
GAMESZ. Ezzel négyre nõtt a Budavári Önkor-
mányzat Gazdasági Mûszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezete (GAMESZ) által üzemeltett járdataka-
rító gépek száma, a két kisebb teljesítményû önjá-
ró berendezés a szûkebb járdákon dolgozik, míg
a nagyobbak – ilyen a most vásárolt jármû is – a
Halászbástya elõtti sétaterülethez hasonló mére-
tû felületekkel is megbirkózik. A géppart bõvíté-

sével tovább javul a takarítás hatékonysága, a jár-
mûvek még sûrûbben jutnak el a kerületi városré-
szekbe. Erre külön munkarendet alakítottak ki,
ennek megfelelõen heti egyszer valamennyi jár-
dát átsöprik, míg a forgalmasabb, illetve az ide-
genforgalmi szempontból kiemelt részeken en-
nél is sûrûbb a takarítás.

Szintén a kerület tisztaságáért felelõs a kutya-
ürülék takarító gép, valamint a négy kiszolgáló
autó, melyek elsõsorban a járdák mosásában vál-
lalnak fontos szerepet.  

Mint a hivatalos átadáson dr. Nagy Gábor
Tamás elmondta, tíz évvel ezelõtt kezdte meg az
önkormányzat a kerületi járdák gépi takarítását.
„Úgy döntöttünk, hogy intézményesen is hozzá-
járulunk a társasházak munkájához és segítünk
elvégezni a járdák tisztántartásával kapcsolatos
nagyobb feladatokat. A program sikeres, hiszen a
járdatakarító- és mosó gépek jó munkát végez-
nek” – emlékeztetett kerületünk polgármestere,
aki szerint az utóbbi évek tapasztalatai azt mutat-
ták, hogy a téli idõszakban a síkosság-mentesítés
területén is szükség van az önkormányzat szerep-
vállalására. Ezért döntött úgy a kerület, hogy az
járdák tisztán tartására fordított évi 50 millió fo-
rinton felül idén további 35 millió forintból fej-
leszti a gépparkot. A beruházás részeként a gépvá-
sárlás mellett a meglévõ nagyméretû járdatakarí-
tó gép síkosság-mentesítõ anyag szórására alkal-
mas kiegészítõt, valamint hóekét is kapott.

A télen-nyáron valamennyi városi funkció el-
látására képes jármûvek intenzív hóesés esetén
azonnal üzembe helyezhetõk, ami azt jelenti,
hogy akár éjszaka is három órán belül megkez-
dik a takarítást. Ez azért lényeges, mert nagy hi-
degben gyorsan lefagy a csapadék, ami rendkí-
vül balesetveszélyes, azonban az idõben meg-
kezdett szórással, illetve hókotrással mindez
megelõzhetõ. 

Tájékoztatjuk az I. kerületi polgárokat, hogy
2013. január 31. napjával lejár a 2013. évi lakos-
sági, egészségügyi és gazdálkodói várakozási, és a
Budai Vár védett övezetére vonatkozó behajtási-
várakozási hozzájárulások („lakossági, behajtási
hozzájárulások”) érvényessége. 

A Budai Vár védett övezetben lakók a saját- vagy
munkáltatótól tartós használatba kapott, illetve
lízingelt gépjármûvükre vonatkozó behajtási-vá-
rakozási hozzájárulások kiadását személyesen in-
tézhetik 2014. január 6-31-ig a Kapisztrán tér 1.
sz. alatti Ügyfélszolgálati Irodán. Az ügyintézés-
hez kérjük, minden esetben szíveskedjenek ma-
gukkal hozni a személyazonosító iratokat (szemé-
lyi igazolvány és lakcímkártya), a gépjármû for-
galmi engedélyét, illetve, amennyiben nem sze-
mélyesen történik az ügyintézés, két tanú által
aláírt meghatalmazást.

A hozzájárulások költségtérítése 2014. évben is
bruttó 2000.-Ft.

Azoknak a Budai Vár védett övezeten kívüli la-
kosoknak, akiknek nincs gépjármûadó-tartozá-
suk, egy – vagy az „elsõnek megjelölt” - autóra a
2014. évi várakozási engedélyezõ határozatot a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
megbízásából 2014. január 6-24-ig futárcég
kézbesíti. A költségtérítés összegét a futárcég
képviselõje veszi át az Önkormányzat megbízá-
sából, az Önkormányzat részére. A várakozási
engedélyezõ határozat kézbesítésének tényét az
átvevõ aláírásával igazolja, és szükség esetén
számlaigényét is jelezheti. A számlát utólag,
postán küldi meg a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Igazgatósága. A futártól visszaérke-
zett hozzájárulások január 27-31. között vehe-
tõk át az Ügyfélszolgálati Irodán. (1013 Bp.
Attila út 65.)

Azon lakosok, akik év közben költöztek az I.
kerület területére vagy használt gépjármûvet
vettek, személyesen – január 15-tõl – forgalmi,
lakcímkártya, 2000 Ft - ügyfélszolgálati irodán-

kon kérelmezhetik, és vehetik át a 2014. évre
vonatkozó lakossági engedélyezõ határozatot
az Ügyfélszolgálati Irodánkon. (1013 Bp.
Attila út 65.)

Ugyanígy juthatnak a hozzájáruláshoz azok, akik
a munkáltatótól kizárólagos használatba ka-
pott gépjármûre kérik, de nekik a fentebb felso-
roltakon kívül szükséges még a kizárólagos hasz-
nálatot igazoló okirat, és igazolás arról, hogy a
munkáltatónak nincs adótartozása vagy adó-
mentes, a munkáltatótól aláírási címpéldány,
cégkivonat, illetve – bérelt lízingelt autó esetén -
a lízingelést, bérletet igazoló dokumentumok
bemutatása.

A Budai Vár védett övezetére vonatkozóan a gaz-
dálkodói és egészségügyi behajtási-várakozási
hozzájárulások kiadása az I. sz. Ügyfélszolgálati
Irodánkon (Kapisztrán tér 1.), a Váron kívüli vá-
rosrészekre vonatkozóan a gazdálkodói és az
egészségügyi várakozási hozzájárulások kiadása a
II. sz. Ügyfélszolgálati Irodánkon (Attila út 65.)
történik. 

A gazdálkodói hozzájárulások esetében a Váron
kívüli területre csak azokra a gépjármûvekre
küldjük ki a futárcéggel a hozzájárulásokat, me-
lyek a kerületünkben kötelezettek a gépjármû-
adó megfizetésre.

Az elõzõ évhez hasonlóan lakásonként a máso-
dik autóra vonatkozó hozzájárulás kiváltása vá-
rakozási díj megfizetéséhez kötött. Ez esetben a
hozzájárulás csak személyesen igényelhetõ
Ügyfélszolgálati Irodáinkon.

A várakozási övezetekben a várakozási díj kiszá-
mításának alapja a BKV Zrt. egy utazásra érvé-
nyes vonaljegy árának megfelelõ összeg (a továb-
biakban: BKVA), ami 2014. január 1-tõl 350.- Ft.
A különbözõ díjtételû területeken, a különbözõ
jármûfajták után óránként fizetendõ várakozási
díjakat a BKVA és a területekre megállapított
számok szorzata.

1. díjtételû terület: Budai Vár, a Budai Vár vár-
falakkal határolt területe, kivéve a Dísz tér, a
Szent György utca, a Színház utca, valamint a
Palota 6452/1 hrsz-ú ingatlana.

2. díjtételû területek: Csalogány utca, Bem rak-
part, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Ybl Miklós
tér, Várkert rakpart, Döbrentei tér, Krisztina
körút, Széll Kálmán tér, Széna tér által határolt
terület, beleértve a határoló utakat és tereket, ki-
véve a védett övezet, a Dísz tér, a Hunyadi János
út (Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szaka-
sza), a Palota út (Dísz tér és Lovas út közötti sza-
kasza) a Szent György utca és a Színház utca.

3. díjtételû területek: Krisztina körút,
Döbrentei tér, Hegyalja út, Alsóhegy utca, Avar
utca, Gyõri út, Márvány utca, Alkotás utca által
határolt terület, beleértve - a Krisztina körút és a
Döbrentei tér - a határoló utakat és tereket.
A második autó költsége az 1. díjtételû terüle-
ten: 131.250.- Ft.
A második autó költsége az 2. díjtételû terüle-
ten: 109.375.- Ft.
A második autó költsége az 3. díjtételû terüle-
ten: 87.500.- Ft.
Lakossági hozzájárulás lakásonként legfeljebb 2
gépjármûre adható. 

A részletes szabályozást a Fõvárosi Lakossági
Rendelet 30/2010 (VI.4.), valamint Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-tes-
tületének 24/2011. (X.28.) önkormányzati ren-
delete tartalmazza, további információt a meg-
adott telefonszámokon kérhetnek.
A behajtási-várakozási hozzájárulásokkal kapcso-
latosan a Kapisztrán téri Ügyfélszolgálati Irodán
kaphatnak további felvilágosítást az alábbi tele-
fonszámokon: 458-3025, 458-3030.
A lakossági várakozási hozzájárulások ügyében
pedig az Attila úti Ügyfélszolgálati Irodán kap-
nak további felvilágosítást az alábbi telefonszám-
okon: 225-7276, 225-7277

Fekete Sándorné
Közterület-felügyeleti és Ügyfélszolgálati Iroda,  irodavezetõ

Hókotrásra is alkalmas az új takarítógép 

Elvitték a gázórát
A FÕGÁZ munkatársának adta ki magát két személy,
majd az egyik kerületi lakásba bejutva, a szerintük le-
járt érvényességû gázórát leszerelték. A mérõt ma-
gukkal vitték, azonban ígéretük ellenére nem hoztak
helyette másikat. A kerületi kapitányság a kiemelten
kezelt ügy kapcsán felhívja a lakosság figyelmét: a
FÕGÁZ munkatársai csak akkor vihetik el a lakásból a
gázórát, ha errõl elõzetesen igazolást állítanak ki, illet-
ve biztosítják a cserekészüléket. 

Álrendõr a kerületben
A kiszemelt áldozat határozottsága hiúsította meg an-
nak a trükkös csalónak a tervét, aki magát rendõrnek
kiadva azzal próbált meg bejutni egy idõs hölgyhöz,
hogy a gyakori ékszerlopások miatt szeretne ellenõr-
zést végrehajtani. Mikor a hölgy közölte vele, hogy oda-
hívja egyik rokonát, az álrendõr gyorsan távozott.
Mindez azt bizonyítja, hogy az erélyes fellépés hatására
a csalók inkább továbbállnak. A kerületi rendõrség
ezért továbbra is arra kéri a lakosságot, különösen az
idõs polgárokat, hogy idegent soha ne engedjenek be
lakásukba, a biztonság kedvéért pedig hívják segítsé-
gül szomszédjukat. Fontos, hogy figyeljünk idõs lakó-
társainkra, ha idegeneket látunk a társasházban, nyu-
godtan kérdezzünk rá jövetelük okára, a legkisebb gya-
nús jel esetén pedig értesítsük a rendõrséget. 

Újabb mesékkel állnak elõ a trükkös csalók
Idõs áldozata lakásában munkát imitált egy ál UPC
szerelõ, majd fizetséget kért. Telefonon is próbálkoz-
tak a csalók, egyikük a kiszemelt idõs ember lányának
kiadva magát próbált meg 1 500 000 forinthoz jutni
– szerencsére sikertelenül. Egy másik esetben egy
férfi azt a mesét adta elõ, hogy lerobbant az autója és
30 ezer forintra lenne szüksége az elszállításához. A
sértett megsajnálta a csalót és átadta a kért összeget. 

Ne hagyjuk nyitva a bejárati ajtót!
Ne feledjük, hogy a legapróbb hibákat is könyörtelenül
kihasználják a bûnözõk. Nemrégiben a nyitva maradt
bejárati ajtón keresztül surrant be az egyik kerületi la-
kásba a tolvaj, aki így könnyûszerrel magához vehette
az elõszobában hagyott készpénzt és okmányokat. A
rendõrség éppen ezért arra kéri a lakókat, mindig
gyõzõdjenek meg arról, hogy a bejárati ajtót bezárták. 

Okirat hamisítás a mozgássérült parkolási 
engedély jogtalan használata
Más nevére szóló, mozgáskorlátozottak részére kiállí-
tott parkolási engedélyt használt egy férfi. Elmondása
szerint az engedélyt találta és „lustaságból” nem adta le
a rendõrségen. Mivel az igazolvány jogosulatlan haszná-
lata okirat hamisításnak, azaz bûncselekménynek mi-
nõsül, a potya parkolás sokba fog kerülni az autósnak. 

Vigyázzunk az interneten!
Használtcikkek adás-vételével foglalkozó internetes
portálon rendelt árut egy kerületi lakos, aki hiába utal-
ta át a megrendelt áru ellenértékét, a portéka nem ér-
kezett meg, az eladó által megadott telefonszámok
pedig azóta is elérhetetlenek. A hasonló esetek meg-
elõzése érdekében a rendõrség azt ajánlja, hogy
internetes vásárláskor csak az eladóval történõ
egyeztetést követõen, az áru átvétele után fizessünk. 

Kék hírek

FIGYELEM! 2014. január 31-én lejárnak a parkolási engedélyek

Tájékoztató a behajtási, várakozási
hozzájárulásokról

Minden kedves olvasónknak békés, boldog 
ünnepeket és sikeres új évet kívánunk!

Várnegyed szerkesztõség
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IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa
IInnggaattllaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoo--
llyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-
KIADÓ LAKÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::
221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--
mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

HHaattttyyúúhháázz melletti liftes házban legfelsõ emeleti 49
m2, kétszobás, szépen felújított erkélyes lakás eladó. A
háznak a Hattyú és a Batthyány utca felõl is van bejá-
rata, az ablakok a Batthyány utca felé néznek. Közös
költség fûtéssel együtt 24.000 forint. Saját tároló van.
Irányár: 16,9 millió Ft. Telefon: 0630-5637-350.oo

IIddõõss haszonélvezõ által lakottan, ingatlant vásárol-
nék. Telefon: 0630-304-3129.oo

II..  kkeerr..  szuperpanorámás 30 m2-es tabáni, 5. emeleti,
csendes, duplaliftes, elegáns garzon a budai vár alatt,
fantasztikus gellérthegyi panorámával frissen felújítva,
gyönyörû fürdõ és amerikai konyha, az elegáns Bethlen
Udvarban, díjmentes parkoló övezetben tulajdonostól
eladó. 12.9 millió forintért. Ingatlanosok kíméljenek.
Telefon: 06-30-556-5595.

BBuuddaaii Várban a Dísz téren egy házban lévõ 2 db 127
m2-es klasszikus nagypolgári belterû önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb lakásra
cserélhetõ. Csereirányárak: 24,9 M Ft és 26,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

PPaauulleerr  utcában polgári belméretû társasház III. (leg-
felsõ) emeletén 60 m2-es 2 szobás, nagy étkezõkony-
hás, gázfûtéses, napfényes, felújított öröklakás azonnal
beköltözhetõen eladó. Irányár: 18 M Ft Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddáánn a Krisztinavárosban hívóliftes modern ház tel-
jes legfelsõ emeletén lévõ  110 m2-es, 4 szobás, panorá-
más, francia erkélyes, igényesen felújított, cirkófûtéses
öröklakás parkolási lehetõséggel eladó. Irányár: 34,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii várban az Úri utcában reprezentatív 3 lakásos
ház teljes elsõ emeletén lévõ 105 m2-es nagypolgári jel-
legû önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó
vagy nagyobb vári lakásra cserélhetõ. Csereirányár:
26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.

NNaapphheeggyy alján a Mészáros utcában, kertes 6 lakásos
társasházban nagypolgári jellegû, reprezentatív módon
felújított, 100 m2-es, 3,5 szobás öröklakás azonnal be-
költözhetõen eladó. Irányár: 28 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203.

BBuuddaaii  vár közelében a Logodi utcában 82 m2-es,
önálló bejárattal kialakított, 2 szobás, nagy étkezõkony-
hás, cirkófûtéses, fölszinti öröklakás eladó.  Irányár: 22,5
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

BBuuddaaii Várban az Úri utcában egyedi adottságú, a
Magdolna toronyra panorámás II. emeleti, 42 m2-es, er-
kélyes, verõvényes, jelenleg 1 szobás, de 1,5 szobássá is
visszaalakítható, felújított, gázfûtéses önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,5
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBaatttthhyyáánnyy  téren 2 szintes, 122 m2-es, 2 generációs, 2
fürdõszobával és 2 konyhával kialakított panorámás
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 22,7 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

BBuuddaaii  várban az Úri utcában 4 lakásos házban 73 m2-
es  reprezentatív dongaboltozatos, 2 szoba hallos, nagy
étkezõkonyhás önkormányzati lakás (borospincével)
bérleti joga átadó. Csereirányár: 19,9 M  Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Batthyány téren felújított mûem-
lékház I. emeletén egymás mellett lévõ 90 m2-es és 150
m2-es, erkélyes, panorámás, cirkófûtés önkormányzati
lakások örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár:
14,5 M Ft és 27 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

GGeelllléérrtthheeggyyeenn,, Otthon utcában, kertes társasház-
ban, csendes, napfényes, 47 nm-es, 1,5 szobás, erké-
lyes, felújított, cirkófûtéses, kertre nyíló, földszinti lakás,
garázzsal eladó. Irányár: 19,5 MFt. Telefon: 06-30-
855-1333.

II..,, Lovas úton, felújított társasházban, 125 nm-es, 4,5
szobás, étkezõkonyhás, cirkófûtéses, kertkapcsolatos
lakás, saját használatú kertrésszel eladó. Ügyvédi irodá-
nak, rendelõnek, befektetésnek is kitûnõ! Irányár: 49
MFt. Telefon: 06-30-855-1333.

II..  kkeerr..  Gellérthegyen Berényi u. I. em. igényesen fel-
újított, cirkós, biztonsági ajtós, riasztós 45 m2-es 2 szo-
bás, erkélyes, közös és külön tárolós, kocsibeállós, te-
remgarázsos lakás eladó. Telefon: 06-30-949-6400.

LLooggooddii utcában garázs kiadó. Érdeklõdés: 06-30-
609-1669.

TToollddyy ferenc utcában lévõ teremgarázsban
gépkocsibeálló hosszabb távra kiadó. Érdeklõdni: 06-
30-928-1551.

BBaakkoossLLAAKK Ingatlan keres eladó ingatlanokat (laká-
sokat, házakat, üzlethelységeket, garázst) folyamato-
san bõvülõ ügyfélköre részére. BakosLAK, Batthyány u.
32. Telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

IIII..  kerület Lorántffy Zsuzsanna utcában, csodálatos,
felújított Villaház mfszt-i, 2 szobás, igényesen felújított
lakása 46 millió forintért eladó. 06-20-9740-571.

DDiipplloommaattaa ügyfeleink részére igényes kiadó lakást,
házat keresünk. BakosLAK Ingatlan 326-0618, 06-20-
974-0571.

NNaapphheeggyy tetején villaház félemeletén 200 nm-es
nagyteraszos 5 szobás lakás garázzsal 95 millió forin-
tért eladó. BakosLAK Ingatlan 326-0618, 06-20-974-
0571.

aaddááss--vvéétteell

4400..  hháázzaassssáággii  éévvffoorrdduullóórraa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  LLáásszzllóó,,
SScchheeiibbeerr  HHuuggóó  ffeessttmméénnyytt  vváássáárroollnnéékk..  TTeelleeffoonn::
00663300--330033--66994400..0000

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG  ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS  
vváássáárrooll  rrééggii  kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ééss  mmûûttáárrggyyaakkaatt,,  

sséérrüülltt  áállllaappoottbbaann  iiss..  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--445566--33993388..  00

GGáábboorr Eszmeralda becsüs- mûgyûjtõnõ (elsõként
legmagasabb áron) készpénzért vásárol judaikát, to-
vábbá antik és modern festményeket, bronztárgyakat,
bútorokat (figurális elõnyben), ezüsttárgyakat, arany-
ékszereket, porcelánokat, herendit, meissenit, zsolnait,
Kovács Margit, Gorka Géza alkotásait. Egyebeket, álló-
, asztali-, faliórákat, tejes hagyatékot. Kiszállás, érték-
becslés díjtalan vidékre is. Üzletünk: Fõ utca 67. Telefon:
06-1-364-7534, 06-30-382-7020.oo

MMeegguunntt  kköönnyyvveessppoollccáátt  iinnggyyeenn  eellsszzáállllííttoomm..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--771166--22667799..

sszzoollggáállttaattááss

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..  

MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  
TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..  oo

IInnggaattllaannffeellúújjííttááss!!  Ingatlanok külsõ-belsõ felújítása.
Festés, burkolás, közmûves, ács, bádogos munkák.
Kerítés építése, javítása. Teljeskörû kertészeti munkák.
Telefon: 06-1-781-402, 06-70-547-2584. 00

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje,
javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbe-
szerzéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess
ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..
TTeelleeffoonn::  00662200--99334444--666644,,  224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall
mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oo

WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU
FFaa  ééss  mmûûaannyyaagg  aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,
zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ((ppll..  kkééttsszzáárrnnyyúú  aabbllaakknnááll))  sszziiggeetteelléésséétt
vváállllaalloomm  ggaarraanncciiáávvaall!!  IIggéénnyyeesseenn  ééss  bbeeccssüülleetteesseenn  mmáárr
1188  éévvee!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::
00667700--555500--00226699..oo

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS..  TTeelljjeesskköörrûû  ééppüülleettüüvveeggeezzééss..  
RRééggii  ggeerréébbttookkooss  aabbllaakkookk  ááttaallaakkííttáássaa  tthheerrmmoo  

üüvveegghheezz..    CCíímm::  AAvvaarr  uu..  2255..,,  tteelleeffoonn::  0066--3300--335577--
22779988..  bbuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu  00

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánsze-
mélyeknek és társaságoknak. Telefon: 202-2505,
0630-251-3800.oo

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem
dohányzó hölgy, rendezett családi háttérrel háztartás-
vezetést, idõs- vagy gyermekfelügyeletet vállal.
Telefon: 0630-892-6355.

RREEDDÕÕNNYY,,  RREELLUUXXAA,,  SSZZÚÚNNYYOOGGHHÁÁLLÓÓ,,  ssttbb..
sszzeerreellééssee,,  jjaavvííttáássaa  ggaarraanncciiáávvaall  LLEEGGOOLLCCSSÓÓBBBBAANN!!

TTeelleeffoonn::  00667700--334411--99448899,,  00662200--334411--00004433..

LLaakkaattooss, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szere-
lése. Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése.
Garanciával. Telefon: 06-20-945-0316, 1 3754-194.oo

FFeessttééss - mázolás - tapétázás. Gyors kezdés, rövid ha-
táridõ. Gipszkartonozás. Kovács Gergely, 06-30-5686-
255.

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Kiss Gábor kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-
8384, 06-20-345-9963.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, 
VÍZSZERELÉST, CSEMPÉZÉST, 

VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS ASZTALOS-
MUNKÁT, AJTÓ-, ABLAKCSERÉT VÁLLAL 

KISIPAROS GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505,

MOBIL: 0630-251-3800.

KKéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroolluunnkk!!
AArraannyyaatt,,  eezzüüssttöött,,  bbrriilliiáánnss  éékksszzeerreekkeett,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  

hhaaggyyaattéékkoott..  AArraannyy::  77..220000--1122..000000  FFtt  EEzzüüsstt::  118800--336600  FFtt..
TTeekkiinnttssee  mmeegg  aazz  iinntteerrnneetteenn::  wwwwww..lluuiissggaalleerriiaa..hhuu..  

IIII..  kkeerr..  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--33665511..

áállllááss

II..  kkeerrüülleettbbeenn  mmûûkkööddõõ  üüzzlleetteemmbbee  ffooddrráásszzookkaatt,,  kkoozzmmee--
ttiikkuusstt,,  kköörrmmöösstt  ééss  ppeeddiikkûûrröösstt  kkeerreesseekk..  ÉÉrrddeekkllõõddnnii::  0066--
2200--559955--22229999..

eeggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fog-
szabályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázz--
hhoozz  mmeeggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosí-
tott! Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013
Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-
3016.oo

JJóóggaa  aa  mmiinnddeennnnaappii  éélleettbbeenn..  AAzz  eeggéésszzsséégg  mmeeggõõrrzzéé--
sséééérrtt  nnééllkküüllöözzhheetteettlleenn  aa  rreennddsszzeerreess  mmoozzggááss,,  aa  sszzaa--
bbáállyyooss  llééggzzééss  ééss  aa  ssttrreesssszz  oollddáássáábbaann  aa  llaazzííttááss,,  ppiihhee--
nnééss..  PPrróóbbáálljjaa  kkii  öönn  iiss!!  HHééttffõõnn  ééss  sszzeerrddáánn  1188..0000--
1199..3300--iigg  BBuuddaavváárrii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa..  TTáárrnnookk  uu..  99--1111..
TTeelleeffoonn::  0066--3300--440022--44665577..00

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa  ttaannííttááss,,  kköözzééppsszziinnttûû  ééss  eemmeelltt--
sszziinnttûû  éérreettttssééggiirree,,  ffõõiisskkoolláárraa,,  eeggyyeetteemmrree  ffeellkkéésszzíí--
ttééss..  TTööbbbb  mmiinntt  hhúússzzéévveess  ggyyaakkoorrllaatt..  TTeelleeffoonn::  0066--11--
221133--77774477,,  mmoobbiill::  0066--2200--551188--22880088..00

DDiipplloommááss  angol-német szakos tanárnõ óraadást vál-
lal minden szinten. Érdeklõdni: 06-20-286-3505.

Ingatlan

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu
1027 Budapest, Margit körút 2. 

Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708

MINDEN ESTE ÉLÕZENE A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕ)

Ajándék torta ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, ballagás, évforduló)..
Szombat-vasárnap frissen facsart grapefruit és narancslé.

Családi akció! Hétvégén és ünnepnap a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes.
Klimatizált étterem! További akciók a www.trofeagrill.eu/margit oldalon.

s

Oktatás

Adás-vétel

Egészség

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Czagány Balázs 

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek
a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@mailbox.hu címen. Nyomás: F&F Print Line Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.VÁRNEGYED

Apróhirdetés-felvétel legközelebb 2014. január 7-én kedden 10-tõl 15 óráig lesz.

www.varnegyedonline.hu • Hírek, információk az I. kerületrõl 

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

NNAAGGYYSSZZÉÉNNÁÁSS--TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZ  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--665555--22

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Gerincbetegségre
Persolvo

Gyógyszalon 

GGeerriinncceerrõõssííttééss,,  nnyyúújjttááss,,  
ffáájjddaalloommccssiillllaappííttááss,,

mmaasssszzáázzss..  

CCíímm::  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  22..,,  SSzzééllll  KKáállmmáánn  ttéérrnnééll..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..  

IInnggyyeenneess  
pprróóbbaakkeezzeellééss!!

Szolgáltatás

Állás
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.250 forint,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.400 forint.

(Csak közületi apróhirdetésnél!)
20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001144..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Január 17.
Január 31.
Február 14.
Február 28.
Március 19.
Március 28.
Április 11.
Április 25.
Május 9.
Május 23.
Június 6.
Június 20.

JJúúlliiuuss
Augusztus 8.
Augusztus 22. 
Szeptember 5.
Szeptember 19.

Október 3.
Október 17.
November 7.
November 21.
December 5.
December 19.

Lapzárta
Január 8.

Január 22.
Február 5.

Február 19.
Március 5.

Március 19. 
Április 2.

Április 16.
Április 30.
Május 14.
Május 28.
Június 11.

SSzzüünneett
Július 30.

Augusztus 13.
Augusztus 27.

Szeptember 10.
Szeptember 24.

Október 8.
Október 29.

November 12.
November 26.
December 11.

Lapszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

KARÁCSONYI VÁSÁR KARÁCSONYI VÁSÁR 
A BA BUDUDAI VÁRBAI VÁRBANAN

A FIAN KONCEPT, 
A KISKÉP GALÉRIA  

ÉS BARÁTAI SZERVEZÉSÉBEN

Ha szeretnének történelmi falak között kortárs design ajándékokat válogatni kará-
csonyra, látogassanak el a FIAN Koncept Hapimag-Apartmanházban lévõ üzletébe.

A kínálatban egyedi tervezésû és készítésû ékszerek, gyermekjátékok,
gyermekruhák, könyvek, ajándéktárgyak, textíliák, kiegészítõk, stúdió üvegek, 
kortárs grafikák, étel- és italkülönlegességek, édességek, csomagolóanyagok, 

üdvözlõkártyák is segítenek az ünnepre hangolódásban, az ajándékválasztásban.

A meghívott vendégkiállítók termelõi árakon kínálják áruikat, a FIAN Koncept 
teljes terméksorára pedig 10% kedvezményt biztosítunk. 

Az I. kerületi lakosok pedig a kerületkártyával 15%-kal alacsonyabb áron 
válogathatnak a FIAN termékeibõl.

VÁSÁRI INFORMÁCIÓK:
Nyitva tartás: 2013. december 17. (kedd) - december 23. (hétfõ) reggel 10-tõl este 20

óráig, 24-én, kedden délután 16 óráig.

A VÁSÁR HELYSZÍNE: 
FIAN Koncept, 1014 Budapest, Fortuna u. 18.  (Hapimag-Apartmanház)

Az aktuális programokat a facebook oldalunkon tudja nyomon követni, 
figyeljen bennünket!

ELÉRHETÕSÉGEK:
www.fian.hu, www.facebook.com/fiankoncept. tel.: 06 1/308 79 07


