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Megalakult a Hauszmann Bizottság
Orbán Viktor szerint a Várhegy a magyar kultú-
ra Akropolisza, méltán része a világörökség-
nek. A miniszterelnök bízik abban, hogy vissza-
fordítható az az értékvesztési folyamat és esztéti-
kai rombolás, amely a fõváros világháborús ost-
romával kezdõdött, a kommunista rendszer
alatt teljesedett ki, a rendszerváltás utáni „to-
porgás” pedig konzerválta. „Azt szeretnénk,
hogy a budai Várhegy - ahogy ezt Hauszmann
Alajos maga is gondolta, és saját korában meg
is valósította - a magyar kultúra fellegvára le-
gyen” - mondta a kormányfõ. Hozzátette, ezt a
szocializmus idején is el akarták érni, de nem si-
került megvalósítani, aminek okát abban látja,
hogy a budai Várral egyetlen olyan politikai
rendszer sem képes mit kezdeni, amely nem bé-
kélt meg vagy egyenesen szemben áll Magyar-
ország történelmével.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy élõ
Várra van szükségünk, ahol zajlik az élet, re-
méli, ezt az ott élõk is elfogadják majd. Meg-
jegyezte egyúttal, hogy mára a Budavári Palo-
tában lévõ Országos Széchényi Könyvtár ki-
nõtte a hozzá tartozó épületrészt, és a szintén
ott lévõ Magyar Nemzeti Galéria is jobb ott-
honra találhatna a múzeumi negyedben. A
szerinte fontos gazdaságélénkítõ szerepû és az
idegenforgalom fellendülését hozó beruházás
tervét Orbán Viktor szellemi és intellektuális
kalandnak nevezte, amelynek elõteremthetõ
a pénzügyi alapja. A kormányfõ szavait azzal
zárta, hogy a Várkert Bazár volt a fõpróba,
most pedig elkezdõdhet az elõadás. 

(Folytatás a 3. oldalon)

December 4-én különleges hangulatú
kiállítás nyílik a Várnegyed Galériá-
ban. Kubinyi Anna Kossuth- és
Prima Primissima díjas textilmûvész
gobelin- és textilmunkái töltik be
majd a teret. A mûvésszel a megnyi-
tó elõtt beszélgettünk.

sMi jellemzõ az ön által kidolgozott külön-
leges technikára?

- Személyes, jellegzetes technikám valójá-
ban textil-relief, vagy textilplasztika,
amely a gobelin technikából indul ki,
szövõszéken, villával készül, az alapanyag
azonban vastagabb, egyenetlenebb. Kü-
lönbözõ domborító elemeket szövök az
anyagba. Legutóbb készült  kisplasztiká-
im már teljesen a térbe kerültek.
s Az 1990-es évektõl egy évtizeden keresz-
tül Franciaországban élt. Milyen hatással
volt önre ez az idõszak?

- Gyökértelenül nagyon nehéz élni.
Valójában külföldön ébredtem rá az
identitásomra. Akkoriban szembesül-
tem azzal, hogy itthon a helyem. Haza-
tértem tehát, és egészen más dolgok
kezdtek érdekelni, mint korábban.
Például az idõ, az örök mozgás, átalaku-
lás, a természetben szunnyadó, vagy ép-
pen kitörõ belsõ energia és az életerõ, a
keletkezés és elmúlás. Ezek lettek a meg-
határozó szimbólumok számomra. Textil-
képeim egyre burjánzóbb, mozgalmasabb, plasz-
tikusabb felületet öltöttek.
s Késõbb olyan tájakra is eljutott, ahol azelõtt soha
nem járt...

- Igen, egy mûvészekkel teli busszal elindultam
Erdélybe. Mûvészettörténész vezetõnk gyö-
nyörû helyekre vitte a csoportot. Ez az utazás
döbbentett rá az õsi kultúrára, a csodálatos
templomokra, várakra és tájakra. Ekkor tuda-
tosult bennem, hogy mennyire különleges
kincset jelentenek a székelykapuk, amelyek a
magyarok õsi kultúrájának és hitének tanúosz-
lopai, a hagyományõrzés, az igazhitûség emlék-
mûvei.

s Ezekbõl a motívumokból táplálkoznak a kiállítá-
son látható alkotásai?

- Õsi, erdélyi népmûvészeti motívumok adják az
anyag emelkedett tematikájú anyagát. Szeret-
ném, ha ezek a textilek úgy üzennének, hogy a lá-
togatók fölfedezzék a mögöttes értékeket is.
Szeretném továbbadni az embereknek, mennyi-
re fontos az õsi hagyományok formakincse. 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a tárlatot
Jókai Anna kétszeres Kossuth-díjas és József
Attila-díjas író nyitja meg.

A megnyitóra december 4-én, 18 órakor
mindenkit szeretettel várnak. Köszöntõt
mond Nagy Gábor Tamás polgármester, köz-
remûködik Tintér Gabriella népdalénekes. A
belépés díjtalan.  a.

Kubinyi Anna textilmûvész kiállítása a Várnegyed Galériában 

Üzenõ textilek

Kulturális feladatokat szánnak a Budai Várnak (A képen Nagy Gábor Tamás, L. Simon László, Lázár János és Orbán Viktor)

Orbán Viktor miniszterelnök nyitóbeszédével kezdte meg munkáját a Parlamentben novem-
ber 14-én a Budai Vár átfogó rekonstrukciójával foglalkozó Nemzeti Hauszmann Bizottság.
A kormányfõ úgy fogalmazott, a várnegyed rekonstrukciója nemcsak a kormány és a buda-
pestiek, hanem minden magyar ügye. A jövõ évi költségvetésben 1,5 milliárd forint áll rendel-
kezésre a Nemzeti Hauszmann Terv elindítására.

Esküt tettek 
a fõvárosi 
képviselõk

Megtartotta alakuló ülését a harminchá-
rom fõs fõvárosi közgyûlés, amelynek
Tarlós István fõpolgármester és a huszon-
három kerületi polgármester, köztük dr.
Nagy Gábor Tamás mellett, kilenc, kom-
penzációs listán bejutott képviselõ is tagja.
A városatyák az eskü letételét követõen
döntöttek az új szervezeti és mûködési sza-
bályzatról, a fõpolgármesterekrõl és illet-
ményükrõl, valamint Kocsis Máté szemé-
lyében, önkormányzati és rendészeti ta-
nácsnokot választottak.

Az új fõvárosi közgyûlés alakuló ülését megnyi-
tó Tarlós István az aktuálpolitikai helyzettel kap-
csolatban kijelentette: Budapest mindig szuve-
rén és szabad város volt, ahogyan ezt bebizonyí-
totta már 1848-ban és 1956-ban is. Manapság
mégis meg akarják nekünk mondani, mit és ho-
gyan szeressünk, mi viszont köszönjük, de el
tudjuk dönteni, milyen demokráciában aka-
runk élni – hangsúlyozta az újraválasztott fõpol-
gármester hozzátéve, hogy a város érdekében, a
közgyûlés valamennyi tagjával, így az ellenzéki
képviselõkkel is szeretne konstruktívan együtt
dolgozni. Erre jó esély mutatkozik, hiszen
Tarlós István szerint mindannyian elkötelezet-
tek a város fejlesztése mellett.    (Folytatás a 2. oldalon) 

A fellépõ együttesekrõl bõvebben az 5. oldalon olvashatnak
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az alakuló ülésen  Orbán Viktor miniszterelnök
köszöntötte a fõvárosi képviselõket. Hangsúlyoz-
ta: Tarlós Istvánnak elévülhetetlen érdemei van-
nak abban, hogy a 2010-ben elindult munka foly-
tatódhasson. Ezt megelõzõen, Budapest 20 évig
állt vitában az országgal, aminek a fõváros és vala-
mennyi magyar látta a kárát. Ezért volt rendkívü-
li jelentõsége annak, hogy 2010-ben végre megva-
lósult az egység, létrejött a szövetség, hiszen sike-
res fõváros nélkül nincs szabad, önálló és elõrelé-
põ Magyarország – emlékeztetett a miniszterel-
nök, aki szerint Budapest fejlõdése nemzeti ér-
dek. Kiemelte: a megoldandó problémák szeren-
csére eltörpülnek a lehetõségek mellett, amelye-
ket meg kell ragadni. Mint elmondta, olyan
Budapestre van szükség, ahová százszor vissza-
jönnek a külföldiek, mert úgy érzik: van még mit
megnézni. Ehhez járul hozzá a 4-es metró befeje-
zése, a megújult Várbazár, a Ludovika, a Zene-
akadémia és az Erkel Színház, a felépült
Groupama Aréna és Budapest Music Center. Az
elmúlt években a vita helyére a munka lépett, ez
kellett ahhoz, hogy a fõváros jelentõs eredmé-
nyeket érjen el. Orbán Viktor fontosnak tartja,
hogy mostantól olyan vezetõi vannak a város-
nak, akiket közvetlenül választottak a polgárok.
Nagy lehetõség ez, ahogyan az is, hogy Tarlós
István személyében a Budapest igazi arcát isme-
rõ fõpolgármestert bíztak meg az emberek a fõ-
város irányításával. 

Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott, a pol-
gárok ezzel a 2010-ben létrejött egység mellett
tették le ismét a garast. Azt az egységet választot-
ták, amelynek számos európai ország köszönhe-
ti a sikereit. Ez kell tehát ahhoz, hogy „az össze-
fogásra építve, megvalósítsuk a magyar felemel-
kedés korszakát” – nyomatékosította Magyar-
ország miniszterelnöke hozzáfûzve, hogy eljött a
történelmi pillanat, amit nem szabad elszalasz-

tani. Ehhez minden kérdésben az emberek mel-
lé kell állni a politikának -a nemzeti konzultáció
éppen ezt a célt szolgálja-, ahogyan a konfliktu-
soktól sem kell félni, mert ezek megléte jó és ter-
mészetes. A lényeg az arányosság, de tudni kell,
hogy demokráciában csak akkor lehet elkerülni
az ellentéteket, ha nem csinálunk semmit.
Orbán Viktor azt kérte a képviselõktõl: „tartsák
fenn a magyar egységet, mindig hallják meg az
emberek hangját, lépjenek velük kapcsolatba,
sohase veszítsék el a közvetlen viszonyt a min-
dennapok világával. Amikor kell, szálljanak sík-
ra a magyar érdek és a közös célok mellett, ne
féljenek a konfliktusok megvívásától sem”.
Végezetül a miniszter emlékeztetett: a politika
önmagában nem tudná megújítani Budapestet,

ehhez kellenek a civil, polgári kezdeményezé-
sek. A politika feladata, hogy teret adjon a ma-
gyarok kreativitásának, hogy itt érezhessék ma-
gukat otthon. 

Dr. Temesi István a fõvárosi választási bizott-
ság elnöke, az önkormányzati választás eredmé-
nyét ismertette, majd a közgyûlés többek között
döntött az új szervezeti és mûködési szabályzatról,
a fõpolgármester-helyettesek személyérõl és illet-
ményükrõl, a fõpolgármester juttatásairól, vala-
mint megválasztották a fõvárosi tanácsnokot. A
fõvárosi közgyûlésben dr. Bagdy Gábor József,
dr. Szeneczey Balázs és Szalay-Bobrovniczky
Alexandrea látja el a fõpolgármester-helyettesi,
míg Kocsis Máté az önkormányzati és rendészeti
tanácsnoki feladatokat.                                             -pp-

Esküt tettek a fõvárosi képviselõk

November 16-a délutánján,
a csöpögõ esõ ellenére közel
félszázan álltak a Szalag utca
11. számú ház elõtt. A leszár-
mazottak és a ház lakóinak
kezdeményezését a Budavári
Önkormányzat is felkarolta,
így az épület homlokzatán
felavatták Maderspach Ká-
rolyné Buchwald Franciska
márványtábláját. Ezzel a
gesztussal az 1848/49-es sza-
badságharc egyik méltatla-
nul elfeledett hõsnõjének állí-
tottak emléket.

A tábla leleplezése elõtt a lakók nevében Krakk
József, a társasház intézõbizottságának elnöke
köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Nagy

Gábor Tamás polgármester idézte föl a
ruszkabányai asszony drámai történe-
tét.Az erdélyi Maderspach és a Buchwald
család német származású, de elkötelezet-
ten magyar érzelmû volt. Maderspach
Károly vasgyára a szabadságharc idején
fontos szerepet játszott a magyar honvéd-
ség támogatásában, hiszen a szerbek által
rendelt fegyvereket és ágyúgolyókat Bem
tábornok seregének adták át. Szemé-
lyesen ismerték és késõbb segítették a se-
besült Bemet. A Maderspach házaspár
nem vett részt harci cselekményben, a
törvény tehát nem sújthatta volna õket
olyan erõvel, ahogyan azt késõbb Haynau
parancsára a katonák tették.

1849. május 21. után, az országban gyorsan el-
terjedt Budavár visszavételének híre. Akkoriban
ezt a sikert a szabadságharc gyõzelmi jelének érté-

kelték. Sok helyen gyújtottak örömtüzet és ültet-
tek szabadságfát. Így történt ez Ruszkabányán is.
Ezt a gesztust Haynau nem bocsátotta meg: áru-
lásnak bélyegezte, hogy Maderspachék német lé-
tükre a magyarok mellé álltak. E személyes düh-
tõl vezérelve adta ki katonáinak a parancsot.
1849. augusztus 23-án Franciska asszonyt a sza-
badságfánál letérdeltették, letépték felsõ ruháját
és nyilvánosan megvesszõzték, majd az ájult
asszonyt kocsiba rakták, Karánsebesre hurcolták
és bebörtönözték. Férje még aznap önkezével ve-
tett véget életének. 

Franciskának szabadulása után öt gyermeket
kellett felnevelnie és megalázva tovább élni az
életet. A büntetés híre bejárta Európát. Felje-
gyezték, hogy amikor Haynau egy évvel késõbb
eljutott Londonba, tettéért a munkások meg
akarták verni.

Buchwald Franciska idõsebb korában egyik
gyermekénél Budán, a vízivárosi Szalag utca 11.
számú házban talált otthonra. Itt élt 1880-ig, 76
éves korában bekövetkezett haláláig. Az utókor-
tól soha nem kapott elégtételt – hangsúlyozta
Budavár polgármestere, hozzátéve, hogy az em-
léktábla nyomán nemzedékrõl nemzedékre száll
majd a hõs asszony története.

Az egykori ház helyén emelt épületre az emlék-
táblát Krajcsovics Károly iparmûvész tervezte, a
megvalósításhoz a Budavári Önkormányzat mel-
lett Schöpflin György, az Európai Parlament
képviselõje, valamint a ház lakói és a családtagok
is hozzájárultak.

A táblát dr. Nagy Gábor Tamás valamint a leg-
fiatalabb résztvevõ, a 9 éves Boglárka leplezte le.
Az avatóünnepség végén a ház lakói a támoga-
tóknak emléklapot nyújtottak át, a vendégeknek
pedig állófogadással kedveskedtek.                              A.

Márványtábla egy nagyszerû asszony emlékére

Dr. Nagy Gábor Tamás I. kerületi polgármester átveszi megbízólevelét a Fõvárosi Közgyûlésben

Vaklármának bizonyult 
a bombafenyegetés
Rendhagyó módon jelentett be bombariadót egy közép-
korú férfi, aki egyszerûen odasétált a Déli pályaudvaron
szolgálatot teljesítõ járõrökhöz és közölte velük, hogy
robbanószert helyezett el az állomáson. Azt mondta,
hogy a bombákat a nála lévõ detonátorral képes mûkö-
désbe hozni. A zavartan viselkedõ férfit azonnal elfogták,
de nem találtak nála semmiféle robbantószerkezetet,
ahogyan a pályaudvar átvizsgálásakor sem került elõ
robbanóanyag. A férfit a mentõk megfigyelésre korház-
ba szállították. 

Ittas vezetõk okoztak baleseteket
Egy szabályosan közlekedõ motorost ütött el az a sofõr,
aki nem adta meg az elsõbbséget a Dózsa tér és Attila út
keresztezõdésében. A balesetet okozó gépkocsi vezetõ-
jérõl kiderült, hogy ittasan és lejárt jogosítvánnyal ült a
volán mögé. A felelõsségét elõször vitató autós ellen a
kerületi kapitányság büntetõeljárást kezdeményezett. 
Egy szintén alkohol befolyása alatt álló autós, a Hegyalja
úton ment neki a munkavégzésre figyelmeztetõ táblá-
nak. Az ütközés hatására a tábla széttört, egyik darabja
pedig eltalált egy közelben álló férfit. 

Elfogták a „pirosozót”
Egy „itt a piros, hogy a piros” játékban érdekelt, régóta
körözés alatt álló férfit sikerült lefülelnie a kerületi rend-
õröknek. A bíróság az elkövetõt elsõ fokon még szaba-
don engedte, azonban a másodfok elé vitt eljárás során a
bíró elrendelte elõzetes letartóztatását. A felelõsségre
vonás elõl elõször külföldre menekült, amikor elfogyott a
pénze, ismét megjelent kedvenc vadászterületein. Itt
fogták el a rendõrök a férfit, aki immár elõzetes letartóz-
tatásban várja az eljárás lefolytatását.

Az ital rossz tanácsadó
Házibuliban szórakozott, és túl sok alkoholt fogyasztott
egy fiatal pár, amelynek hölgy tagja annyira rosszul lett,
hogy mentõt kellett hívni hozzá. A mentõsök kórházba
akarták szállítani, ezt azonban a hölgy párja nem enged-
te: a munkáját végzõ mentõst egy alkalommal meg is
ütötte. Végül rendõri segítséggel sikerült a nõt kórházba
vinni, heves vérmérsékletû társa ellen közfeladatot ellá-
tó személy elleni erõszak bûntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt indult eljárás.

A hajcibálás is garázdaság
Két fiatal lány, hajcibálással és egymás rugdosásával
akarta lerendezni a köztük fennálló nézeteltérést.
Egyikük a közeli padra tette a táskáját, ami a verekedés
közben eltûnt. Mint a nyomozás során kiderült, a lányok
ismerõse vitte el táskát azért, nehogy illetéktelen kezek-
be kerüljön. Bár anyagi kár nem keletkezett, a két nõre
garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanú-
ja miatt további kérdések várnak a rendõrségen. 

Meglett a slusszkulcs
Az autófeltörések és lopások visszaszorítása érdekében
éjszaka is rendszeresen ellenõrzik a parkolókat a kerüle-
ti kapitányság emberei. Az egyik ilyen alkalommal a jár-
õrök észrevették, hogy egy autó csomagtartójában ben-
ne felejtették a kulcsot. Mivel éjszaka nem tudták a tulaj-
donost értesíteni, a szélvédõn hagytak üzenetet. Másnap
reggel a kocsi megkönnyebbült gazdája átvette a kapi-
tányságon a kulcsokat. Hasonlóan szerencsésnek mond-
hatja magát az a biciklista, aki rosszul láncolta le a kerék-
párját. A biciklit ezúttal nem a tolvajok, hanem a rend-
õrök vitték el, a helyszínen pedig egy értesítést hagytak
a tulajdonos részére. A fiatalember pár óra múlva keres-
te fel a kapitányságot és tulajdonjogát igazolva, magához
vette a kerékpárt. 

Kék hírek
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DDrr..  KKooccssiiss  MMááttéé  SSáánnddoorr  a VIII. kerület polgármestere Fidesz-KDNP 
DDrr..  BBááccsskkaaii  JJáánnooss a IX. kerület polgármestere Fidesz-KDNP 
KKoovvááccss  RRóóbbeerrtt  AAnnttaall a X. kerület polgármestere Fidesz-KDNP 
DDrr..  HHooffffmmaannnn  TTaammááss  a XI. kerület polgármestere Fidesz-KDNP 
PPookkoorrnnii  ZZoollttáánn a XII. kerület polgármestere Fidesz-KDNP 
DDrr..  TTóótthh  JJóózzsseeff  SSáánnddoorr a XIII. kerület polgármestere                 MSZP 
KKaarrááccssoonnyy  GGeerrggeellyy  SSzziillvveesszzttee  a XIV. kerület polgármestere                 EGYÜTT-PM 
HHaajjdduu  LLáásszzllóó a XV. kerület polgármestere                  DK 
KKoovvááccss  PPéétteerr  a XVI. kerület polgármestere Fidesz-KDNP 

RRiizz  LLeevveennttee  KKoonnrráádd a XVII. kerület polgármestere Fidesz-KDNP 
UUgghhyy  AAttttiillaa  GGáábboorr  a XVIII. kerület polgármestere Fidesz-KDNP 
GGaajjddaa  PPéétteerr  a XIX. kerület polgármestere                                MSZP
SSzzaabbaaddooss  ÁÁkkooss a XX. kerület polgármestere MSZP-DK-EGYÜTT-PM 
BBoorrbbééllyy  LLéénnáárrdd  LLáásszzllóó  a XXI. kerület polgármestere Fidesz-KDNP 
KKaarrssaayy  FFeerreenncc a XXII. kerület polgármestere Fidesz-KDNP 
GGeeiiggeerr  FFeerreenncc a XXIII. kerület polgármestere CIVIL SZERVEZETEK
DDrr..  BBaaggddyy  GGáábboorr  JJóózzsseeff Fidesz-KDNP Kompenzációs lista
CCssáárrddii  AAnnttaall  LMP Kompenzációs lista 
GGyy..  NNéémmeetthh  EErrzzsséébbeett  DK Kompenzációs lista 
HHoorrvváátthh  CCssaabbaa MSZP Kompenzációs lista 
OOrrbbáánn  GGyyöönnggyyii  Fidesz-KDNP Kompenzációs lista 
SSzzaanniisszzllóó  SSáánnddoorr MSZP Kompenzációs lista 
SSzzéékkeellyy  SSáánnddoorr EGYÜTT-PM Kompenzációs lista 
TTookkooddyy  MMaarrcceellll  GGeerrggeellyy  JOBBIK Kompenzációs lista 
DDrr..  TTrriippppoonn  NNoorrbbeerrtt MSZP Kompenzációs lista 

A Fõvárosi Közgyûlés összetétele: 

Nemzetiségi 
közmeghallgatások
A Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormány-
zat december 1-jén, hétfõn, 16.00 órától köz-
meghallgatást tart a Budapest Fõváros I. kerü-
let Budavári Polgármesteri Hivatal (I., Ka-
pisztrán tér 1.) I. emeleti tárgyalójában. Min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak! Információ:
458-3056, 458-3068.

A Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormány-
zat december 1-jén, hétfõn, 17.30 órától köz-
meghallgatást tart a Budapest Fõváros I. kerü-
let Budavári Polgármesteri Hivatal (I., Ka-
pisztrán tér 1.) I. emeleti tárgyalójában. Min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak! Információ:
458-3056, 458-3068.

A Budavári Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat december 1-jén, hétfõn, 17.00 órától köz-
meghallgatást tart a Budapest Fõváros I. kerü-
let Budavári Polgármesteri Hivatal (I., Ka-
pisztrán tér 1.) földszinti tárgyalójában. Min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak! Információ:
458-3056, 458-3068.

A Budavári Görög Nemzetiségi Önkormány-
zat december 3-án, szerdán, 15.30 órától köz-
meghallgatást tart a Budapest Fõváros I. kerü-
let Budavári Polgármesteri Hivatal (I., Ka-
pisztrán tér 1.) I. emeleti tárgyalójában. Min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak! Információ:
458-3056, 458-3068.
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Közösségi sportpálya 
épülhet az Európa ligetben
Nagy népszerûségnek örvend a környékbeliek, elsõ-
sorban a gyerekek körében az Európa liget aszfaltos
focipályája, melyet meglehetõsen rossz állapota elle-
nére is sokan használnak. Ezért döntött úgy a Budavári
Önkormányzat, hogy a mai igényeknek megfelelõen
átalakítja az egyébként fõvárosi fenntartású sportfe-
lületet. Jelenleg is folyamatban van a tervezés, az el-
képzelések szerint, az elhasználódott és elavult pályát
teljesen elbontják, majd újjáépítik. Multifunkciós léte-
sítmény készül, az aszfaltot puha gumiburkolatra cse-
rélik, lesznek focikapuk és kosárpalánkok, valamint
ivókutat és utcabútorokat is telepítenek. Szintén a ter-
vek között szerepel a pálya teljes kivilágítása, ennek
köszönhetõen sötétedés után is lehet majd sportolni. A
közelben lakók nyugalmát zajcsillapító kerítés szolgál-
ja, a labda pályán tartásáról a kerítés fölé szerelt háló
gondoskodik. 

Bontják a Hév 
födémjét
A budai fonódó villamoshálózat Bem rakparti
ágának kiépítése során új villamos  pálya épül
a 17-es villamos Margit hídi, illetve a 19-es és a
41-es vonal Batthyány téri végállomása között,
egy közbülsõ megállóval a Bem téren. 

Várhatóan november végén-decemberben
bontják majd a HÉV födémjét, ezért zajosabb
munkavégzésre lehet számítani, de éjszakai
munkavégzést egyelõre nem tervez a BKK.

Októberben kezdõdött meg a Fõváros és a
BKK egyik kiemelt közlekedésfejlesztési beru-
házásának, a budai fonódó villamoshálózatnak
az építése. A fejlesztés célja, hogy a jelenleg
széttagolt budai villamosvonalak ismét egysé-
ges hálózatot alkossanak és új, átszállásmentes
kapcsolat jöjjön létre Észak-, Közép- és Dél-
Buda között. A projekt szerint a 17-es villamos
egyesül három budai járattal (a 19-e, 41-es és 61-
es villamosvonalakkal), így észak-déli irány-
ban egész Budát átszelõ vonalak jönnek létre.
Óbudáról átszállásmentes, kötöttpályás kap-
csolat épül a Batthyány tér, a Széll Kálmán tér,
a BAH-csomópont, a Móricz Zsigmond kör-
tér, Albertfalva, valamint Kelenföld felé.  

Ha a beruházással kapcsolatban valami-
lyen lakossági panasz merülne fel, akkor a
BKK erre a célra létrehozott, villamost@
bkk.hu email címen vagy az ügyfélszolgála-
ti elérhetõségeiken (bkk@bkk.hu és +36-1-
3255-255) lehet bejelentést tenni.

(Folytatás az 1. oldalról)
A testület elsõ ülésérérõl L. Simon László, a
Miniszterelnökség államtitkára, a várfelújítás
központi kormányzati felelõse tájékoztatta az új-
ságírókat. A bizottság ülésén olyan építészek, mû-
vészettörténészek, történészek, jogászok és köz-
gazdászok vettek részt, akik korábban intenzíven
foglalkoztak a várnegyeddel - mondta L. Simon
László, hozzátéve: a testület tagja még Lázár
János, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter,
Rogán Antal, a kerület fideszes országgyûlési kép-
viselõje és Nagy Gábor Tamás, az I. kerület pol-
gármestere.

L. Simon László a bizottsági ülés elején beszá-
molt a várnegyed jelenlegi állapotáról, valamint a
palota lehetséges felújítási irányairól. A testület
külön kitért például arra, hogy a Szent István-te-
rem külsõ szerkezeti felújítások nélkül is felújít-
ható, emellett az Országos Széchényi Könyvtár le-
hetséges új helyszínei is szóba kerültek.
Utóbbival kapcsolatban a felszólalok egy új, met-
rókapcsolattal rendelkezõ épület megépítését ja-
vasolták - fejtette ki L. Simon László, aki szerint a
miniszterelnök is egy a XXI. századi igényekhez
igazodó könyvtár megépítését javasolta.

Az államtitkár szerint az elsõ ülésen ezt követõ-
en kétórás szakmai vita alakult ki, a felszólalók pe-
dig többségében egyértelmûen kulturális felada-
tokat szántak a budai Várnak. Kérdésre válaszol-
va L. Simon László ugyanakkor megjegyezte,
hogy a vártól kormányzati, állami reprezentációs
feladatok sem lehetnek idegenek, hiszen az min-
dig is töltött be ilyen funkciókat.

Elmondása alapján szóba
került a Várkert Bazár elõtti
út részleges lezárása is,
amelynek révén az Orvos-
történeti Múzeum és a bazár
vége között korzót alakíta-
nának ki, a Lánchíd utca to-
vábbi részét pedig zsákutcá-
vá alakítanák a Clark Ádám
tér felé. Korábban Vitézy
Dávid, a Budapesti Közle-
kedési Központ  vezetõje is
támogatta ezt a javaslatot.

További kérdésekre vála-
szolva az államtitkár kifejtet-
te, a bizottság elsõ ülésén
egyelõre nem dõlt el, hogy a rekonstukció egy,
vagy két évtizedig tartson-e. A jövõ évi költségve-
tésben 1,5 milliárd forint áll rendelkezésre a
Nemzeti Hauszmann Terv elindítására, a bizott-
ság pedig a tervek szerint január elején folytatja
munkáját, amikor várhatóan már a felújítás
ütemtervérõl, valamint költségvetési keretérõl is
tárgyalnak majd.

Kitért arra is, hogy 2015-ben elsõként az Egyesült
Államok által visszaadott Táncsics-börtön udvarán
végeznek régészeti feltárásokat mintegy 800 millió
forintból. A kormány abban reménykedik, hogy a
területen jelentõs régészeti értékek kerülnek fel-
színre, hiszen ott a II. világháború óta semmilyen
feltárást nem végeztek - fûzte hozzá.

L. Simon László kérdésre válaszolva azt is el-
mondta, a realitások alapján a következõ tíz év-

ben a Köztársasági Elnöki Hivatal nem költözik a
palotaépületbe, errõl pedig nem is volt szó a bi-
zottság ülésén.

A kabinet képviselõje beszámolt arról is, hogy
Eltér István, a Magyar Építész Kamara alelnöke
hozzászólásában azt kérte, ahol lehet, építészeti
területen legyenek pályázatok. A kormány erre
válaszul egyértelmûvé tette, hogy a speciális fel-
adatoktól eltekintve, új épületek vagy rekonst-
rukció esetén nyilvános pályázatot írnak ki -
mondta L. Simon László, majd megjegyezte: a ré-
gi épületek visszaépítését csak ott javasolják, ahol
ahhoz kellõ dokumentáció áll rendelkezésre.

A Hauszmann Bizottság felállításáról a kor-
mány idén nyáron döntött, a testület elõkészü-
leti munkáira 200 millió forintot biztosított a
kabinet.

Megalakult a Hauszmann Bizottság

Lombgyûjtõ zsákok vásárolhatók
az ügyfélszolgálati irodákon
A zöldhulladék összegyûjtésére szolgáló zsákokat az ed-
digi 232 forint helyett 50 százalékkal olcsóbban, 114 fo-
rintért vásárolhatják meg a lakosok az ügyfélszolgálati
irodákon (I. ker., Kapisztrán tér 1., I. ker., Attila út 65.) A
kerti zöldhulladék begyûjtését heti egy alkalommal
Budapest zöldövezettel rendelkezõ kerületeinek kijelölt
részein végzi az FKF Zrt.  
Ügyfélfogadás: Hétfõ: 8.00-18.30 Kedd: 8.00-16.00.
Szerda: 8.00-16.30 Csütörtök: 8.00-16.00. Péntek:
8.00-13.00 óráig.

Közgyûlés a Tabán Társaságban
A Tabán Társaság Egyesület közgyûlést tart 2014. no-
vember 28-án 17 órakor.  Szeretettel várják a tagságot
és a belépni szándékozókat. Helyszín: I. ker., Döbrentei
utca 9. Napirend: az elnök beszámolója az egyesület
helyzetérõl, a 2013. évi beszámoló elfogadása, a 9.
Tabáni füzetek bemutatása és átadása a tagságnak, új
tisztségviselõk választása, az egyesület új székhelyének
elfogadása.

Biztonságosabb közlekedés 
a Czakó utcában
A nem megfelelõ minõségû süllyesztett szegély és a térkõ
elemek rossz beépítése miatt szükségesé vált a Czakó ut-
cai kis forgalomcsillapító küszöbök átépítése (a Dezsõ ut-
cánál és a Naphegy utcánál). A munka félpályás útlezárás
mellett zajlik és várhatóan november végére fejezõdik be.

Felnõttképzés a Bem6-ban
A Budavári Mûvelõdési Ház Tartalomkezelõ rendsze-
rek használata címmel 2015 januárjában tanfolyamot
indít! Ennek keretében a résztvevõk megismerked-
hetnek az interneten publikálható dokumentumok
létrehozásának folyamatával, technológiájával. A kép-
zés a célcsoport (regisztrált munkanélküliek, tartósan
inaktívak, Gyed-en, Gyes-en lévõk) számára térítés-
mentes! Információ: www.bem6.hu/felnottkepzes.

Mozgássérültek klubnapja
A mozgássérültek budavári szervezetének legközelebbi
klubnapja december 2-án 14 órakor lesz a Budavári
Mûvelõdési Házban. (I., Bem rkp. 6.) 

Röviden

Nagycsaládosok
karácsonya
A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat szeretettel meghívja az I. kerületi nagycsalá-
dosokat (három, vagy több gyermekesek), rá-
szorulókat és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ családokat 2014.
december 23-án 11.00 órai kezdettel a
Városháza aulájában (I., Kapisztrán tér 1.)
megrendezendõ KARÁCSONYI mûsoros
rendezvényére.

Jelentkezésüket 2014. december 1. és 2014.
december 5. között (hétfõ-csütörtök: 9.00-
17.00-ig; péntek: 9.00-12.00-ig) várjuk szemé-
lyesen a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálta-
tási Központban (1012 Budapest, Attila út
89.). Érdeklõdni a 356-8363, 356-9599 tele-
fonszámokon lehet. Kérjük, hogy a jelentkezés-
kor hozzák magukkal a megjelenõk TAJ- kártyá-
ját! Szeretettel várunk minden szülõt és gyerme-
ket a karácsonyi rendezvényünkre!

Karácsonyi 
zenés est
A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat szeretettel meghívja az I. kerület idõs és
egyedülálló polgárait karácsonyi zenés mûso-
ros estjére 2014. december 22-én 16.00 órai
kezdettel a TeleKom RT. Székházba (I.,
Krisztina krt. 55.).

Jelentkezésüket 2014. december 8. és
2014. december 12. között (hétfõ-csütörtök:
9.00-12.00 és 13.00-16.00, péntek: 9.00-
12.00) várjuk személyesen a Gondozási
Központban (1013 Budapest, Attila út 8.), va-
lamint az I. sz. Idõsek Klubjában (1015
Budapest, Hattyú utca 16.) Érdeklõdni a 356-
6584-es telefonszámon (Gondozási Központ)
is lehet. Szeretettel várjuk jelentkezésüket!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Népjóléti Csoport

Új kandeláberek
kerületszerte
Helyükre kerültek a Gellérthegy utca felsõ sza-
kaszán az új, Budavár típusú kandeláberek. Az
Orvos utca és a Naphegy utca közötti részen a
régi, korszerûtlen lámpasort a kerület más
pontjain már megismert és jól vizsgázott elekt-
romos világító eszközökre cserélték. A fejlesztés
a tervek szerint jövõre a Gellérthegy utca alsó
részén, az Orvos utca és a Mészáros utca között
folytatódik. Még idén elindul a Naphegy utcá-
ban, a Czakó utcától az Orvos lépcsõig a kande-
láberek telepítése.   

A munkálatok várhatóan a következõ év elsõ
hónapjában fejezõdnek be. Elsõ lépésben az új
elektromos kábelezés és az alaptestek kihelyezé-
se történik meg, ezt követi a kandeláberoszlo-
pok szerelése, melyeket kifejezetten a Budavári
Önkormányzat megrendelésére gyártanak.
Ezzel nem zárul le a Naphegy közvilágításának
megújítása, az önkormányzat az összes régi vilá-
gítótest lecserélését tervezi.

A Naphegy mellett, a kerület más részein is
zajlanak a közvilágítást érintõ beruházások.
Októberben elkészült a Logodi utcai fejlesztés,
itt a Mikó utca és az Alagút utca közötti szakasz
kapott a mai kor igényeinek megfelelõ, ugyan-
akkor a kerület közterületeihez illõ, korhû kan-
delábereket. 

Újabb térfigyelõ kamerákat, illetve idén elõször,
közterületi webkamerákat helyezett üzembe az
önkormányzat. A fejlesztések elsõsorban a sza-
bálysértések, illetve bûncselekmények megelõzését
szolgálják, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy a
kerületben élõk még nagyobb biztonságban érez-
zék magukat szûkebb lakókörnyezetükben. 

Az I. kerület a statisztikák szerint bûnügyi szem-
pontból Budapest legbiztonságosabb városré-
szei között található, életellenes vagy más erõsza-
kos bûncselekmények rendkívül ritkán fordul-
nak elõ. Ugyanakkor a jelentõs idegenforgalom
miatt egyes utcai elkövetési típusokkal, autófel-
töréssel, zsebtolvajlással gyakrabban találkoznak
a rendõrök. Éppen ezért döntött úgy az önkor-
mányzat, hogy a rendõrség javaslatait figyelembe
véve, bõvíti a kerületi térfigyelõ kamerarend-
szert, amely az autófeltörések, lopások mellett, a
kisebb súlyú bûncselekmények, illetve szabály-
sértések – ilyen a falfirkálás, a játszóterek, utca-
bútorok rongálása, a közterületi italozás – vissza-
szorításához is hozzájárul.

A fejlesztés keretében az Alagút feletti terasz-
nál, a Mária téri játszótérnél, a Budavári Általá-
nos Iskola alatti játszótéren, a Batthyány téren a
Kölcsey szobor közelében, az Attila út 31. és 33.
számnál a Dózsa György tér két oldalán, vala-
mint a Nyárs utca és a Tigris utca sarkán szerel-
tek fel kamerákat. Az eszközöket a kerületi rend-
õrség kezeli, a továbbított képek a nap 24 órájá-
ban a Pauler utcai kapitánysághoz futnak be,
ahol a felvételeket folyamatosan figyelik.
Valamennyi kamera folyamatosan pásztázza a
környéket, távirányítással pedig 360 fokban

mozgathatók. Minõségükre jellemzõ, hogy szük-
ség esetén az autók rendszámát is minden gond
nélkül le lehet olvasni a segítségükkel. A kame-
rák mûködésére táblák hívják fel a figyelmet. 
Újdonság, hogy a térfigyelõ kamerák mellett,
webkamera mûködik a Mária téri, valamint a
Budavári Általános Iskola alatti játszótéren. A
közvetített képet, a www.budavar.hu honlapon
folyamatosan nyomon lehet követni.  Hasonló
beruházás várható a Franklin utcai, a Toldy
Ferenc utcai, a Naphegy téri, a Zsolt utcai, a
Szirtes utcai játszótéren, illetve a Dózsa György
téri focipályán, ezeken a helyszíneken várhatóan
jövõ tavaszig kerülnek helyükre az éjjel is látó
webkamerák. 

Bõvül a kamerarendszer: 
tovább javul a közbiztonság

A Rácz fürdõ elõtt áll
meg a 18-as villamos
A Budai Vár és környéke közlekedés-fejlesztési
program keretében új forgalmi csomópontot
alakítanak ki a Várkert Bazár mélygarázsának
kihajtásánál. Ehhez kapcsolódva új gyalogos
csomópont is épült az Apród utca – Attila út -
Szarvas tér által határolt területen. 

Az új gyalogos csomópont részeként a
Döbrentei téren áthelyezték a 18-as villamos
Széll Kálmán tér irányú megállóhelyét. A  villa-
mosok ezentúl a Rácz fürdõ elõtti új megálló-
helyeken állnak meg.

A tervek szerint új helyre költözik majd az Országos Széchényi Könyvtár
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Bár november 14-én délután a közeli rokonok-
kal, barátokkal és kollégákkal szinte megtelt a
Városháza aulája, mégis formaságoktól men-
tes, igazi családias hangulatban köszöntötték
kilencvenedik születésnapja alkalmából Dra-
gonits Tamás építészt.  A közszeretetnek örven-
dõ és köztiszteletben álló, Budavárért Emlék-
éremmel kitüntetett szakember több évtizeddel
ezelõtt kapcsolódott be a Várnegyed rehabilitá-
ciójába, mûemléki tervezésébe és hosszú éveken
keresztül személyesen is részt vett a helyreállítá-
si munkákban.

A bensõséges hangulatú ünnepség résztvevõi
elõtt nyitott könyvként ismert az idõs mester éle-
te, aki építészmérnöki tanulmányait 1942–48
között végezte a József Nádor Gazdaságtudo-
mányi és Mûszaki Egyetemen, illetve a Budapesti
Mûszaki Egyetemen. A háború alatt Svédország-
ban töltött hosszabb idõt, ami késõbbi életpályá-
jára is meghatározó volt. Az 1960-as években az
egész ország mûemlékeire kiterjedõ iroda jött lét-
re a vezetése alatt a VÁTI-ban. Vári munkái mel-
lett jó néhány vidéki városban – többek között
Szegeden és Sopronban – tervezett lakóépülete-
ket, több vár helyreállításával és számtalan
templom –  köztük az egervári, a pápai, az eszter-
gomi – és kisebb plébániatemplomok tucatjai-
nak felújításával foglalkozott. Népi mûemlékek
és dunántúli kastélyok-kúriák átfogó vizsgálatát
irányította.

1968-ban Ybl díjat, 1980-ban Reitter Ferenc
díjat, 1988-ban Magyar Mûemlékvédelemért pla-
kettet, 1994-ben Budapestért díjat, 2004-ben
Forster díjat, 2007-ben Möller István Emlékér-
met kapott.

A születésnapi köszöntõk sorát házigazdaként
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester nyitotta
meg. Rövid laudációjában azt emelte ki, hogy
Dragonits Tamás esetében a kitüntetések és cí-
mek helyett az ünnepelt, illetve nevének kimon-
dása jelenti a rangot, a védjegyet. Örömének
adott hangot, hogy az ünnepelt Szemtanúság
címmel végre könyvben is megírta emlékeit. 

A váriak és az Úri utca 19. számú ház lakóinak
nevében Buzinkay Géza, a Várbarátok körének
elnöke mondott meleghangú köszöntõt, majd
egy kis meglepetéskoncert következett. Szabó
Terézia zongoramûvész az ünnepelt egyik ked-

venc zeneszerzõjétõl Schuberttõl játszott egy
improntu-t. 

A folytatásban Ráday Mihály városvédõ az ün-
nepelt különleges derûjét és életszemléletét emel-
te ki. Dr. Janotti Judit I. kerületi mûemlék-fel-
ügyelõ az elmúlt két évtizedes közös munkát idéz-
te fel, majd Szeleczky Szilvia, az I. kerületi építési
iroda vezetõje egy személyes történettel mondott
köszönetet „bölcs barátjának”. 

Dr. Fejérdy Tamás, a Forster Központ elnökhe-
lyettese a „mûemlékesek” nevében emlékeztetett
arra, hogy Dragonits Tamás munkássága egybe-
esett a magyar mûemlék-helyreállítás aranykorá-
val. Abban az idõben dolgozott templomok hely-
reállításán, amikor nem volt népszerû egyházi
épületekkel foglalkozni. Pálffy László, a Budavári
Beszélgetések házigazdája a Budapesti séták címû
albummal ajándékozta meg az ünnepeltet, majd
Bugár-Mészáros Károly, a Magyar Építészeti
Múzeum nyugalmazott igazgatója idézte fel legel-
sõ találkozását Dragonits Tamással.

A beszédek után dr. Nagy Gábor Tamás átnyúj-
totta az Önkormányzat ajándékát, majd megadta
a szót az ünnepeltnek, aki a tõle megszokott szel-
lemes stílusban köszönte meg a kedves születés-
napi délutánt, szívesen magára vállalva az elérzé-
kenyült társaság szórakoztatását.                              -a-

90. születénapján köszöntötték
Dragonits Tamást

A Csodák palotáján kívül a magyar fiatalok
eddig aligha jártak olyan interaktív kiállítá-
son, ahol hozzányúlhattak a mûtárgyakhoz
vagy kipróbálhatták a legkorszerûbb technikai
eszközöket. Nos, a kerület lakóinak igazán
nem kell messzire menniük, mert a Magyarság
Házának látogatóközpontjában megnyílt Mi,
magyarok címû tárlat tétlen nézelõdés helyett
mindenkinek megadja a felfedezés örömét. 

A kiállítás 18 termen keresztül mutatja be a
magyarság kincseit: nyelvünk, irodalmunk, tu-
dományunk eredményeit, történelmünk áldo-
zatokat kívánó nagy eseményeit, az egykori és
mai tudósok világszínvonalú teljesítményeit.
A hatalmasnak tûnõ alapterülettõl nem kell
megrettenni, hiszen a játékos feladatokkal, kví-
zekkel, kipróbálható technikai eszközökkel szí-
nesített informatív anyag sokkal inkább felfris-
síti, mint elfárasztja az érdeklõdõket. 

A tárlat különleges vezérfonalát a Kosztolányi
Dezsõ által legszebbnek tartott tíz magyar szó
adja. A láng, a gyöngy, az anya, az õsz, a szûz, a kard, a csók,
vér, a szív és a sír egy-egy kulturális vagy tudományos terü-
let, természeti kincs vagy sportsiker mottójaként jelenik
meg. Így szervezõdik az „anya” szó köré nyelvünk, míg a
„gyöngy” köré irodalmunk bemutatása. A papírtekercsek
között nyelvjárások, versek, szólnak a különbözõ fejhall-
gatókból. A „szûz” szó termében az érintetlen természet
rejtett értékeivel, védett növényekkel, állatokkal, az ásvá-
nyok rejtett világával és a magyar ásványvíz-forrásokkal is-
merkedhet a közönség. A „kard” jegyében hadtörténe-
tünk, haditechnikánk jellegzetes korszakait mutatják be;
a vállalkozó szellemû fiatalok egy mûszer segítségével le-
mérhetik, hogy hány méterre tudják ellõni a nyílvesszõt,
de akár lóra is pattanhatnak. Az „õsz” szó a szüret világát
idézi, borkultúránkról és a magyar gasztronómia sajátos-
ságairól mesél. A folyosón egy játékos teszt teszi próbára a
látogatók találékonyságát, majd megtudhatják, honnan
érkeztek hozzánk a magyarosként ismert ételek és alap-
anyagok. A „vér” szó a látogatóközpontban a hõsiesség és
áldozatvállalás pillanatait idézi meg, amikor a magyar
nemzet a szabadságáért, függetlenségéért harcolt. A
„csók” szó itt: a múzsa csókja, az ihlet különleges pillana-

ta. Ebben a teremben a magyar képzõmûvészet, elsõsor-
ban az építészet legkiválóbb alkotásaival ismerkedhet
meg a látogató. A „sír” szó a múlt nagy alakjai elõtti tiszte-
letre utal. Ezen a helyen Magyarország világhírû tudósai-
nak találmányai, felfedezései várják az érdeklõdõket,
majd a „láng” jegyében következnek a lángelmék és a fia-
tal felfedezõk, akiket többek között a marsjáró reprezen-
tál. Az utolsó termet – ahol a legszebb magyar sportsikere-
ket idézik fel – a „szív” jegyében rendezték be. 

A látogatóközpontot megnyitó beszédében Semjén
Zsolt, a nemzetpolitikáért felelõs miniszterelnök-helyettes
hangsúlyozta, a kiállítás legfontosabb üzenete: van ok arra,
hogy büszkék legyünk a nemzetünkre és ez a nemzet meg-
maradásának a fundamentuma. Lélfai Koppány, a
Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. vezérigazgatója kiemelte: a
tárlat úgy mutatja be a magyarság értékeit, a Kárpát-me-
dence kincseit és a magyarság által elért szellemi teljesítmé-
nyeket, hogy elsõdlegesen a 21. századi számítógépes és
mobil kultúrát saját nyelvén beszélõ fiatal generációra kí-
ván hatni.

A látogatóközpont új, állandó kiállítása megtekinthe-
tõ: keddtõl szombatig 10 és 18 óra között. r.a.

Interaktív kiállítás a Magyarság Házában

Ilyenek vagyunk: Mi, magyarok

A mese olyan kincs, amit óvni és ápolni kell. Erre
vállalkoznak azok az írók, költõk, mûvészek,
akik egy évre magukhoz veszik a Mesemúzeum és
Mesemûhely kulcsát. Kányádi Sándor és Csukás
István után, novembertõl Halász Judit színmû-
vész, megannyi mesés dal elõadója látja el a ne-
mes feladatot. 

Kedves hagyomány a Döbrentei utcai Mesemú-
zeum és Mesemûhelyben, hogy minden évben
egy olyan irodalmárra, elõadómûvészre bízzák az
intézmény jelképes kulcsának õrzését, aki sokat
tett a mese és ezen keresztül az olvasás népszerû-
sítéséért. Elsõként, a múzeum ötletgazdája, kerü-
letünk díszpolgára, Kányádi Sándor fogadta el a
megtisztelõ felkérést, majd Csukás István követ-
kezett, akitõl Halász Judit vette át a feladatot. 

A kulcsátadás tiszteletére megrendezett vi-
dám családi programon Csorba Csilla rámuta-
tott, hogy két kiváló író után, Halász Judit szemé-
lyében egy olyan elõadómûvész öregbíti a múze-
um jó hírnevét, aki játékával, dalaival generáci-
ók arcára csal mosolyt. „A Petõfi Irodalmi
Múzeum részeként, immáron két éve mûködik
a Mesemúzeum és Mesemûhely, amely a kezde-
tek óta nagy népszerûségnek örvend a gyerekek
körében. Ezt bizonyítja, hogy a látogatók száma
meghaladja az évi 16 ezret” – hívta fel a figyelmet
a Petõfi Irodalmi Múzeum fõigazgatója, aki
egyúttal köszönetet mondott a Budavári Önkor-
mányzatnak, amely látva a növekvõ érdeklõdést,
újabb helyiséget biztosított az önkormányzati
épületben mûködõ múzeum számára. Csorba
Csilla elmondta: Halász Judittól csupán annyit
kértek, hogy továbbra is legyen a mese, a gyerek-
dal, és ezeken keresztül legalább egy esztendeig a
Mesemúzeum és Mesemûhely nagykövete. 

Hogy micsoda varázsereje van a mesének, az rög-
tön a kulcsátadást követõn kiderült: Halász Judit a
tõle megszokott átéléssel elmesélte Zelk Zoltán „A
három nyulak” címû történetét, majd Csukás
Istvántól a „Kócbaba” kétféle változata is elhang-
zott, elõször prózában, aztán dalba foglalva. Nem
hiányozhatott a közös éneklés sem, a „Bóbitát”
együtt énekelte Halász Judit a közönséggel. 

Mint a mûvésznõ lapunknak elmondta, nagy-
szerû kezdeményezésnek tartja a mesemúzeu-

mot, annak pedig különösen örül, hogy az intéz-
mény pillanatok alatt elnyerte a gyerekek tetszé-
sét. „Örömmel vállaltam a múzeum kulcsának
õrzését, hiszen világ életemben a mese, az olvasás
és az éneklés népszerûsítését tartottam szem
elõtt” – hangsúlyozta Halász Judit. Ezt a célt szol-
gálja a nemrégiben megjelent „Kezdõdhet a mu-
latság” címû legújabb albuma is, amely a nagyma-
ma neve napjától a karácsonyig, a család számára
fontos ünnepeket, jeles napokat zenésíti meg.

Aki élõben is szeretné meghallgatni az album szá-
mait, nem kell mást tennie, mint elmenni de-
cember 7-én, 14-én vagy 21-én a Vígszínházba,
ahol a régi slágerek, nagy kedvencek mellett, a
„Kezdõdhet a mulatság” is életre kel a színpadon.

Mesés kulcsot kapott
Halász Judit

Kárpátalja a néprajzosok és népzene-
gyûjtõk számára kifogyhatatlan kin-
csestár. A Magyar Állami Népi
Együttes szakemberei és mûvészei sa-
ját gyûjtõmunkájuk nyomán hozták
létre legújabb mûsorokat, Megidézett
Kárpátalja – Hágókon innen és túl
címmel.

Kárpátalja területe mindössze 12
800 km2, lakossága mégis rendkívül
színes összetételû, hiszen számos kö-
zép-európai nemzetiség és vallás meg-
fordult ezen a vidéken. Évszázadok óta
magyarok, ruszinok, oroszok, ukrá-
nok, románok, cigányok és zsidók né-
pesítették be e tájat, amely hajdan
Magyarországhoz tartozott, majd az
Osztrák–Magyar Monarchia, Cseh-
szlovákia, egy rövid ideig ismét
Magyarország, késõbb a Szovjetunió,
majd Ukrajna része lett. Itt minden
nép különleges nyomot és hagyo-
mányt hagyott maga után. 

A november 16-án, a Nemzeti
Színházban bemutatott elõadás
összeállítói – Mihályi Gábor rende-
zõ-koreográfus és Pál István „Szalon-
na” zeneszerzõ, zenekarvezetõ (aki
maga is viski születésû) – elsõsorban

a kárpátaljai közösség megtartó ere-
jét és a békés együttélés sok évszáza-
dos hagyományát kívánta a nézõk
elé tárni. 

A színpadon valóban „zajlik az
élet”. Allegorikus átkötéssel egymást
követik a különbözõ népcsoportok
jellegzetes táncai, viselettõl függõen
hol csizmában, hol bocskorban, cif-
rán vagy egyszerûen ropják a táncot,
ahogy azt régen, illetve itt-ott még ma
is az eredeti helyszíneken szokták.
Mindvégig élõ zenekar kíséretében
pereg az elõadás, az autentikus hang-
zás érdekében a hangszerek úgy cseré-
lõdnek, ahogyan azt a különbözõ
nemzetiségek muzsikája igényli. 

A háttérben felvillan néhány jelleg-
zetes helyszín, a táncosok néha szer-
számokkal, eszközökkel a kezükben
variálják a lépéseket. Az Állami Népi
Együttes tagjai szinte végigénekelik az
estet. Az elõadás drámai pillanatait
Herczku Ágnes és Hetényi Mihály szó-
lóéneke teremti meg. 

A Megidézett Kárpátalja címû
elõadás az év végéig december 2-án,
4-én és 10-én látható a Hagyomá-
nyok Házában.

Hágókon innen és túl
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A Budavári Önkormányzat sokéves hagyomá-
nya, hogy az adventi vasárnapokon gyertyagyúj-
tásra és ajándékhangversenyre várja a városrész
lakóit. Az idei elsõ koncert fellépõi Budavár leg-
újabb testvérvárosából, Munkácsról érkeznek.
A Brevis kamarakórus tagjai november 30-án
immár másodszor találkoznak a vári közönség-
gel, hiszen szeptemberben, a Magyar Nyelv és
Könyv Ünnepén nagysikerû koncertet adtak a
Mátyás-templomban.

A 2012-ben alakult, héttagú énekegyüttes
már indulásuk évében megnyerte az ukrán köz-
szolgálati televízióban rendezett „Kórusok csatá-
ja” címû versenyt. A három fiatalember (Jaroslav
Bilychko, Vladimir Vogel és Andrew Bobus-
koho), valamint négy ifjú hölgy (Magdalena
Bilychko, Helena Vyhovsky, Juno Benz és
Oksana Krechkovsku) a Munkácsi Tanítóképzõ
Fõiskola hallgatójaként ismerkedett meg egy-

mással. Külön-külön már gyerekkorukban talál-
koztak a zenével, de a kamarakórus ötlete csak a
kollégiumban merült föl. A tanítói hivatás és az
éneklés azóta egyaránt szívügyük. Kárpátalján
számtalan jótékonysági hangverseny résztvevõi,
országos népszerûségük révén jelentõs segítséget
nyújtanak a helyi civil rendezvények szervezõi-
nek. 

A Brevis az országos elsõ díj ellenére a közön-
ség tapsára és szeretetére a legbüszkébb.
Repertoárjuk az ukrán népdaloktól, az egyházi
és klasszikus mûveken keresztül a modern örök-
zöld mûvekig ível. A spirituálék és a szving dalok
sem állnak messze tõlük, ez utóbbiakat derûvel
és sajátos effektekkel kísérik.

Az elsõ adventi gyertya meggyújtása, majd az
ünnepi koncert november 30-án, délután 4
órakor kezdõdik a Városháza aulájában. A belé-
pés díjtalan.

Munkácsról érkezik a Brevis 
énekegyüttes

A Budavári Önkormányzat által támogatott
Orfeo Zenekar és Purcell Kórus évek óta vissza-
térõ fellépõje a karácsony elõtti koncerteknek.
December 7-én immár tizenkettedik alkalom-
mal adnak adventi hangversenyt a Városháza
aulájában. A régi zene elkötelezett híveiként ko-
rabeli hangszereken muzsikálnak és Vashegyi
György Liszt-díjas karmesterük, karnagyuk segít-
ségével eredeti hangzásban szólaltatják meg a
mûveket. 

A kórus alapításakor, 1990-ben, az akkor még
a Zeneakadémia karmesterképzõs növendéke
nem is sejtette, hogy 15 évvel késõbb a Purcellt a
magyar zenei élet elsõszámú régi zene együttese-
ként tartják majd számon. A kórus elválasztha-
tatlan zenekari partnere az egy évvel késõbb ala-
kult Orfeo Zenekar, amelynek zenei programjá-
ban mindenkor kitüntetett szerep jutott Johann

Sebastian Bach mûveinek. A mûsoron felhang-
zó két, 1724-ben Lipcsében komponált kantáta
a keresztény ünnepkör karácsonyi szakaszához
kapcsolódik. Elõbb a 62. Nun komm, der
Heiden Heiland, majd a 133. Ich freue mich in
dir kezdetû kantáta csendül fel. Mindkét mû
eredeti német nyelven  hallható, de a közönség a
mûsorfüzet segítségével magyarul is követheti a
szöveget. A koncert kiemelkedõ színvonalához
kiváló szólisták: Stefanik Márta (szoprán), Balog
Eszter (alt), Gavodi Zoltán (kontratenor),
Kálmán László (tenor), Mészáros Péter (tenor)
és Blazsó Domonkos (basszus) járulnak hozzá.
Koncertmester: Paulik László és Vashegyi
György.

Az adventi gyertyagyújtás és hangverseny de-
cember 7-én 16 órakor kezdõdik a Városháza
aulájában. A belépés díjtalan.

Bach kantáták eredeti 
hangzásban

Ybl Miklós összes mûvét bemutatja egy új kötet

55 település-113 épület
Izgalmas kortörténeti utazásra hívja a történelem
és az építészet iránt érdeklõdõ olvasókat az Ybl
összes. A Látóhatár kiadó gondozásában most
megjelent, fotókkal gazdagon illusztrált kötet, az
Ybl Miklós munkásságához valamilyen módon
kötõdõ, a mester stílusjegyeit viselõ valamennyi
fennmaradt épületet bemutatja. Összesen 113
épület kapott helyet a kötetben, azok is, amelyek-
hez Ybl Miklós csak néhány részletet adott hozzá,
vagy éppen a felújításban mûködött közre.  

Az Ybl Miklós tervei alapján épült Várkert Bazár
rendezvénytermének elsõ nyilvános programján
került sor az építészmérnök munkásságát rend-
hagyó módon, a Kárpát-medence területén még
fellelhetõ valamennyi Ybl épületet megörökítõ
kötet hivatalos bemutatójára. Erre hívta fel a fi-
gyelmet az Ybl bicentenáriumhoz csatlakozó ese-
ményt megnyitó dr. Nagy Gábor Tamás, aki el-
mondta, hogy a rendezvényterem kiváló példája
annak, miként lehet új tartalommal, többlet-
funkciókkal megtölteni a klasszikus épületeket. 

A polgármester szerint, tiszteletet érdemlõ telje-
sítmény, hogy a könyv késztõi 55 települést jártak
be, olyan helyeket, amelyeken Ybl épületek talál-
hatók. Szerinte a neves építész újrafelfedezését él-
jük át, hiszen legismertebb alkotásai részei a köz-
gondolkodásnak, ugyanakkor számos olyan
munkája létezik, amelyekrõl kevesebbet tudunk –
ezeket pedig meg kell ismertetni a nagyközönség-
gel – hangsúlyozta Budavár polgármestere hozzá-
téve, hogy a kötet pillanatfelvételt ad az építészeti
örökségrõl, ebben rejlik valódi különlegessége.
„A mostani állapotokat mutatja be a könyv, azt,
hogy mi maradt ránk Ybltõl. A mi felelõsségünk,
hogy mit tudunk ebbõl megmenteni, hiszen nem-
zeti értékekrõl van szó, melyre méltán lehetünk
büszkék” – hangsúlyozta dr. Nagy Gábor Tamás. 

A kötetet szakmai szemmel értékelõ Ráday
Mihály mindenekelõtt arra hívta fel a figyelmet,
hogy hiánypótló munkáról van szó, hiszen sajnos
nem elegendõ a fiatalok tudása Ybl munkásságá-
ról. Hangsúlyozta: kiváló a képanyag, ahogyan az
is fontos, hogy megmutatja a kötet azokat az épü-
leteket, amelyek ma már nem léteznek, rendkí-
vül rossz állapotúak, vagy kevésbé ismertek. Ilyen

többek között a pusztuló Károlyi Lajos palota, a
két Geszti kastély, a lovasberényi Cziráky kastély
és a nagymágocsi magtár, utóbbi egyébként jó
példa arra, mennyire sokoldalú építész volt Ybl
Miklós.

Tervezett kastélyt, magtárt, nevéhez fûzõdik a
Danubius kút, utcai korlátok, lámpák és síremlé-
kek. Jó hír, hogy a Nemzeti Pantheon Alapítvány
segítségével a dömsödi Hajós-kriptát, a Szapáry
sírboltot, valamint Ybl sírját is sikerült felújítani
a Kerepesi úti temetõben. A kötet érdekes része
az a fejezet, amely azt tárgyalja, hogy mi az, amit
Ybl tervezett, és amit csupán neki tulajdonítunk
– foglalta össze benyomásait Ráday Mihály, kü-
lön is megemlítve a kiváló névmutatót és a tájéko-
zódást segítõ kislexikont, amelyek szintén részei a
könyvnek.

Halász Csilla szerkesztõ a kötet keletkezésérõl
elmondta, hogy szerették volna megmutatni, mi-
lyen állapotban vannak jelenleg az Ybl épületek.
Az ötlet tavaly októberben született meg, a megje-
lenés elsõ határideje karácsony volt, aztán a mun-
ka nehézségeit látva, ezt januárra, majd áprilisra,

az építész halálának, illetve születésének évfordu-
lójára módosították. Végül egy évbe telt, míg elju-
tottak a listán szereplõ 55 településre, hogy feltér-
képezzék és fotókon megörökítsék az Ybl által ter-
vezett, a közremûködésével átépített, felújított,
módosított épületeket. Mint a kötet szerkesztõje
rámutatott, összegezték a tudományos kutatások
eredményeit, egyúttal Ybl Miklós munkásságán
keresztül a XIX. század második felének történel-
mébe is igyekeznek bepillantást nyújtani. 

Az épületkritikákat jegyzõ Õrfi József kiemelte:
Ybl a szó legnemesebb értelmében volt építész,
egy gyorsan változó korban az állandóságot és a
fejlõdést testesítette meg. Az építész kifejtette,
hogy bár az Ybl életmû nagyobb része jó, a könyv-
ben szereplõ 113 épület közül 19 kifejezetten
rossz állapotú. 

A világos felépítésû, igényesen kivitelezett ki-
advány olvasmányos fejezetnyitó tanulmányai se-
gítenek a letûnt korok világában eligazodni, az
egyes épületeket pedig a kortárs építész szakszerû
leírásain keresztül egyenként is jobban megis-
merhetjük. Ilyen átfogó, még a vitatott alkotások-
ra is kiterjedõ összefoglalás évtizedek óta nem ké-
szült Ybl munkásságáról, s így méltó zárása az ün-
nepi évnek.                                                                  K.Á.

A kötet történelmi összefüggéseit feltáró Viczián
Zsófia arra emlékeztetett, hogy Ybl Miklós mun-
kássága egy olyan idõszakot elevenít fel, amely te-
le volt változásokkal. 1814-ben született és 1891-
ben halt meg, élete átfogja szinte az egész XIX.
századot, mely az urbanizáció és nemzetek szüle-
tésének ideje. Ybl Miklós német anyanyelvû volt,
élete elején a fõváros még földszintes házakból
állt. Amikor meghalt, Budapest már 1 milliós vá-
ros, tele bérházakkal, megjelent a tömegközleke-
dés, a vasút, más lett az emberek térérzete. Fontos
közintézmények épültek – többet Ybl tervezett –,
ezek a nemzeti önrendelkezést szolgálták. Ybl te-
hát középületeivel – ilyen a Várkert bazár is –,
bérházaival és kastélyaival, a korszak alakítója
volt. Csupa olyan épület, amely ma is érték, és ez
a legnagyobb eredménye Ybl munkásságának –
hangsúlyozta Viczián Zsófia mûvelõdéstörténész.

Ghymes: Mendika

Karácsonyi koncert
2014. december 5-én, 20 órakor

a Mátyás-templomban

Vendég: Rudolf Péter és 
a Budapesti Ifjúsági Kórus
Karnagy: Gerenday Ágnes

A 30 éves Kossuth-díjas Ghymes együttes
2014. december 5-én a megújult

Mátyás-templomban tartja elsõ idei adventi
koncertjét.

A Ghymes együttes karácsonyi mûsora a ka-
rácsonyi misztériumot, mint ünnepet, közös-
ségteremtést, hagyományt és az ezekben szüle-
tett újat járja körül. Az együttes ebbe a mûso-
rába már ismert dalokat szõ bele, melyek a
MENDIKA címû karácsonyi Ghymes albu-
mon hallhatók. A karácsony, mint a keresz-
tény kultúra legnagyobb ünnepe ebben a stí-
lusban, ebben a minõségben és ilyen mére-
tekben nem került színpadi feldolgozásra.
Ezért mindenképpen hiánypótló szerepe is
van. Sok gyerek és felnõtt együtt láthatja, hogy
a karácsony nemcsak „a télapó kalandjai a
bevásárlóközpontban“, hanem valami egé-
szen más.

A koncertre jegyek a Ticket Expressnél vásá-
rolhatók 4 árkategóriában, korlátozott szám-
ban: 8000 Ft - ülõjegy, 6000 Ft - ülõjegy, 4000
Ft - ülõjegy, 2000 Ft - állójegy 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Kettõs jubileumi szuperkoncert 
a Budavári Mûvelõdési Házban

NNoovveemmbbeerr  2288--áánn
ppéénntteekkeenn  ééss  2299--éénn
sszzoommbbaattoonn  1199..0000
óórraakkoorr Zsoldos Ta-
más 50 éves és a MI-
NI Klub 45 éves szü-
letésnapját együtt
ünnepeljük a Bem-
rockparton! A fellé-
põ zenészek együtt
közel 1000 koncer-
tet adtak a legendás
klubban 1969 és

2014 között. Fellépõk: Török Ádám – ének, fuvola,
Zsoldos Tamás – bass, Závodi János– gitár, Köves Miklós
– dob, Muck Ferenc – szaxofon, Németh Károly – billen-
tyû, Gazdag Viktor – gitár, Kyru – ének, Kecskés András
– gitár, Tóth Dénes – dob.
A november 29-i koncert sszzttáárrvveennddééggee  TTááttrraaii  TTiibboorr  lleesszz!!
Jegyelõvételre a Budavári Mûvelõdési Házban van lehe-
tõség. (I., Bem rakpart 6.)

Koller Galéria
(I., Táncsics M. u. 5.)
VViiccttoorr  VVaassaarreellyy  aa  MMoozzggááss  öörröömmee  ccíímmûû  kkaa--
mmaarraa  kkiiáállllííttáássaa a Minerva teremben te-
kinthetõ meg december 31-ig. Nyitva:
minden nap 10-18 óráig.

Bánffy Szalon a Zenetudományi Intézetben
(I., Táncsics Mihály u.7.)
NNoovveemmbbeerr  3300--áánn,,  1166  óórraakkoorr  Mûvészestélyt rendeznek a
Zenetudományi Intézet Bartók termében  Egressy Béni
és Szigligeti Ede születésének 200-ik évfordulója alkal-
mából. Közremûködnek: Zádori Mária énekmûvész,
Horváth Anikó és Elek Szilvia zongoramûvészek, Nem-
csák Károly színmûvész és Sziklavári Károly zenetörté-
nész. A mûsorban EEggrreessssyy  BBéénnii,,  LLaavvoottttaa  JJáánnooss,,  BBiihhaarrii
JJáánnooss,,  MMoossoonnyyii  MMiihháállyy  ééss  JJoohhaannnneess  BBrraahhmmss  zzeenneemmûûvveeii
mmeelllleetttt  SSzziigglliiggeettii  EEddee  ééss  mmááss  kkoorrttáárrssaakk  sszzöövveeggeeii  iiss  eellhhaann--
ggoozznnaakk.. Jegyárak: 2.500-2.000 Ft. Jegyek válthatók elõ-
adás elõtt a helyszínen vagy a szalon@banffyszalon.hu e-
mail címen és a 299-8066-os telefonszámon. 15 órai
kezdettel a Zenetörténeti Múzeum kiállításait Gombos
László zenetörténész mutatja be a látogatóknak, a belé-
põjegyek a múzeumba és a hangversenyre egyaránt ér-
vényesek.

Adventi programok a Nemzeti
Galériában
Csütörtökönként 16.30-kor és minden szombaton 16
órától az adventi idõszakhoz kapcsolódó tárlatvezetés-
sel várják az érdeklõdõket a gótikus gyûjteményben.
NNoovveemmbbeerr  2277..,,  ccssüüttöörrttöökk,,  1166..3300::  TTeemmpplloomm  aa  tteemmpp--
lloommbbaann--aa  KKiisssszzeebbeennii  ffõõoollttáárr..  Több mint 70 év után új-
ra látható a restaurált Kisszebeni fõoltár. A középkori
mûvészet legösszetettebb mûvei voltak a fõoltárok.
Az elsõ adventi héten tartott tárlatvezetés az oltárok
készítését és az általuk képviselt vallási programot
mutatja be.
DDeecceemmbbeerr  44..,,  ccssüüttöörrttöökk,,  1166..3300::  SSzzeenntt  MMiikkllóóss  vváállttoozzóó
lleeggeennddáájjaa.. A karácsonyi ünnepkör bevezetõ ünnepe
Szent Miklós legendájához köthetõ. A szent legendá-
ja érdekes adalékokkal bõvült az elmúlt évszázadok
során. Az újranyitott gótikus gyûjteményben a szent
teljes legendaciklusának megismerésére van lehetõ-
ség a második adventi héten tartott tárlatvezetés
során.
DDeecceemmbbeerr  66..  sszzoommbbaatt,,  1166  óórraa::  SSzzeenntt  MMiikkllóóss  lleeggeennddáájjaa..
DDeecceemmbbeerr  1133..  sszzoommbbaatt,,  1166  óórraa::  RReejjtteetttt  mmiisszzttiikkaa..
Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria, C épület, I. emelet.
Belépés bármely kiállításra váltott jeggyel.

Zrínyi Miklós emlékkiállítás
(Magyar Nemzeti
Galéria)
November 18-án
volt háromszázötven
éve, hogy gróf Zrínyi
Miklós a Csáktornyá-
hoz közeli birtokán
halálos vadászbal-
esetet szenvedett. A
Magyar Nemzeti Ga-
léria kiállítása ebbõl
az alkalomból a kor-
szak legkiválóbb ma-
gyar költõjének, ka-
tonai szakírójának,
hadvezérének és ál-
lamférfijának állít emléket. A kiállítás legfigyelemre-
méltóbb tárgya Rubens tanítványának, Jan Thomasnak
Zrínyi Miklósról festett portréja. A pompás arckép több
mint háromszáz év után látható ismét Magyaror-
szágon. A költõ, hadvezér, államférfi címmel megren-
dezett tárlat 2015. február 28-ig látható a galéria C
épületében. 

Országos Széchényi Könyvtár
A KKééppssoorrssookk  ccíímmûû  ffoottóókkiiáállllííttááss a könyvtár elsõ világhábo-
rús, tematikus, archív gyûjteményébõl válogat, ezen belül
is Müllner János budapesti képei szerepelnek hangsúlyo-
san. A tárlat 2015. január 10-ig tekinthetõ meg a könyv-
tár nyitvatartási idejében, keddtõl szombatig 9-20 kö-
zött. Cím: I. kerület, Budavári Palota F épület, 5. emeleti
ereklyetér.

50 éve a Zeneakadémián...
BBaarraannyyaayy  LLáásszzllóó  ééss  nnöövveennddéékkeeii  jjuubbiilleeuummii  hhaannggvveerrsseennyyee
22001144..  ddeecceemmbbeerr  44--éénn  1199  óórraakkoorr  a Zeneakadémia Solti
termében. További információk: www.zeneakademia.hu

VárMezõ Galéria
(I., Attila út 93.)
A VárMezõ Galéria nyitott galéria kiállítóterében BBaallllaa
IIssttvváánn  bbõõrréésszz--iippaarrmmûûvvéésszz  BBÕÕRR--SSZZÍÍNN--HHÁÁZZ  ccíímmûû  kkiiáállllííttáá--
ssaa  ddeecceemmbbeerr  33--áánn  1177  óórraakkoorr  nnyyíílliikk..  A kiállítást megnyitja:
Vándor Éva Jászai Mari és Tolnay Klári díjas színmûvész.
Közremûködik: Klenyán Csaba Liszt-díjas klarinétmû-
vész. Balla István 30 éve él családjával kerületünkben, ez
az elsõ alkalom, hogy bemutatkozik alkotásaival szûkebb
hazájának. A kiállítás ingyenesen megtekinthetõ, hétköz-
nap 9-18 óráig, hétvégén 10-16 óráig. www.omgk.hu

Vízivárosi klub
(I., Batthyány u.26.)
Hétfõn: 8.45-9.45 Preventív gerinctorna
10.00-12.00 „A játék lendületbe hoz!”
13.00-15.00 Kezdõ bridzstanfolyam (indulása létszám
függvényében)
16.00-17.00 Német nyelvklub
16.00-17.00 Angol nyelvklub
Szerdán: 9.30-tól Baba-mama jóga
16.00-tól Kreatív rajz és festészet órák
Csütörtökön: 14.00-17.00 Bridzs klub
17.00-18.00 Meridián torna
NNoovveemmbbeerr  2211--éénn,,  ppéénntteekkeenn  RRiinnggaattóó
1177..0000--1188..3300::  AAddvveennttii  nnaappttáárr,,  MMiikkuullááss  
NNoovveemmbbeerr  2266--áánn,,  sszzeerrddáánn  BBrruusszznnyyaaii  ÁÁrrppáádd  éélleettee  ééss  kkoorraa
ccíímmûû  eellõõaaddááss
DDeecceemmbbeerr  55--éénn,,  ppéénntteekkeenn  DDeecceemmbbeerrii  fféénnyykkoosszzoorrúú
((AAddvveenntt,,  MMiikkuullááss,,  KKaarrááccssoonnyy))  mmûûssoorr  aa  ggyyeerreekkeekknneekk..
A klubban könyveink olvasására és a számítógép szoba
használatára is lehetõség van.
A programokra jelentkezni személyesen a klub recepci-
óján vagy emailben az info@vizivárosiklub.hu címen le-
het! 

Mesemúzeum
DDeecceemmbbeerr  66..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll    
MMiikkuulláássvváárróó  aa  MMaannóó  KKöönnyyvveekkkkeell  ééss
aa  GGeenneerraall  PPrreessss  KKöönnyyvvkkiiaaddóóvvaall
Mindenki legnagyobb örömére ellá-
togat hozzánk is a Mikulás! Ne félje-
tek, senki sem marad ajándék nélkül!

A Manó Könyvek és a General Press könyvei a helyszínen
20%-os kedvezménnyel megvásárolhatók!
Ajánlott korosztály: 4-10 éves korig
DDeecceemmbbeerr  66..,,  sszzoommbbaatt,,  1166  óórrááttóóll  LLáázzáárr  EErrvviinn--eemmlléékknnaapp..
A Négyszögletû Kerek Kiállítás megnyitója, könyvbe-
mutató, mese, játék és könyvvásár.
A Móra Könyvkiadó Mikulás-napi programja a Mesemú-
zeumban.  Ajánlott korosztály: 4-10 éves korig

DDeecceemmbbeerr  1133..,,  sszzoomm--
bbaatt,,  1111  óórrááttóóll  KKiiss  hheerr--
cceegg--nnaapp.. Ismered a Kis
herceget? Emlékszel
kikkel találkozott az út-
ja során? Felelevenítjük
a mese szereplõit, el-
látogatunk az üzlet-
ember, a király és a hiú
bolygójára, majd min-
denki elkészítheti sa-
ját bolygóját. Ajánlott
korosztály: 6-10 éves
korig.

DDeecceemmbbeerr  1144..,,  vvaassáárrnnaapp,,  1100..3300  óórrááttóóll  
TTüükköörrcciiccáákk,,  iikkeerrcciiccáákk......
Zenés-rímes délelõtt Szabó T. Annával és az Eszter-
lánc Mesezenekarral. Bemutatkoznak a Tessloff
Babilon Kiadó mesekönyvei, melyeket óriási kedvez-
ménnyel vásárolhattok meg karácsonyra! Ajánlott kor-
osztály: 4-10 éves korig

Adventi készülõdés 
a Mezõgazdasági Könyvtárban
Az Országos Mezõgazdasági Könyvtár és az Erdei Iskola
Egyesület adventi készülõdésre várja szeretettel a kicsi-
ket és nagyokat, gyerekeket és felnõtteket ddeecceemmbbeerr  66--
áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1100--1144  óórrááiigg az OMgK épületében (I. ker.
Attila út 93.).
Program: kézmûves foglalkozások, adventi koszorú ké-
szítés,játékok, játékos versenyek, tél a városban, tél az
erdõben, madárkalács-készítés stb. Töltsünk együtt egy
vidám téli délelõttöt! A részvétel ingyenes.

Programok

A Baptista Szeretetszolgálat az idei évben is
meghirdeti a karácsonyi cipõsdoboz akciót.
A kerületben két helyen, a Batthyány téren
és az Oxygen Wellness Naphegyben gyûjtik
a cipõsdobozba csomagolt ajándékokat.

A Batthyány téri metró lejárónál az át-
vétel: hétfõtõl vasárnapig 10.00-20.00 óra
között lesz. Az Oxygen Wellness Nap-
hegybe (I., Naphegy utca 67.) pedig hétfõ-
tõl péntekig 6.30-22.00 óra között,
szombaton és vasárnap 8.00 és 20.00 óra
között lehet vinni az ajándékokat. 

A cipõs dobozokba különféle ajándéko-
kat lehet tenni. Lehetnek például játékok:
kisautók, labdák, babák, plüssállatok stb.
Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számoló-
gépek, zsírkréta, kifestõk, jegyzettömbök.
Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szap-
pan, fésû. Egyéb: cukorkák, nyalókák, rá-
gó, napszemüveg, pólók, játék ékszerek,
hajgumik, óra, kis képeskönyv. Az elkészült
ajándékcsomagot csomagolja be színes cso-
magolópapírral, majd ragassza le átlátszó
cellux ragasztó szalaggal, vagy kösse át zsi-
neggel! (Így nem nyílik ki szállítás során, vi-
szont könnyen kinyitható és visszazárható

az elengedhetetlen biztonsági átnézések el-
végzésekor!)

A dobozra jól láthatóan írja fel, hogy mi-
lyen korosztályú lánynak/fiúnak szánja
ajándékát, pl. így: fiú 12 vagy lány 8. Az el-
készült ajándékcsomagot legkésõbb de-
cember 18-ig juttassa el a cipõsdoboz be-
gyûjtõ helyek valamelyikébe! Az elkészült
és összegyûjtött cipõsdoboz ajándékokat a
Baptista Szeretetszolgálat országos önkén-
tesi hálózatán keresztül fogja eljuttatni a rá-
szoruló gyermekekhez még az ünnepek
elõtt.

Cipõsdoboz akció a kerületben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest I. kerület 
Budavári Önkormányzat

pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévõ,
helyiségek

bérbeadására

A részletes pályázati kiírás átvehe-
tõ a Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat  Ügyfélszolgálati

Irodáján. Budapest I. kerület,
Kapisztrán tér 1.

Telefon: (1) 458-3000, 458-3030,
vagy megtekinthetõ 

az Önkormányzat honlapján, 
a www.budavar.hu internetcímen, 

a PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda 
menüpont alatt. 

Senior Mentor Program

A Civil Vállalkozások közhasznú
szervezet 55 év feletti felnõtteket
keres, hogy - mint mentorok és ok-
tatók - az olvasás elsajátításában
segítsenek a helyi általános iskolás
diákoknak.

Legyen Ön is a Senior
Mentor Program tagja:
• segítsen egy fiatal diáknak, hogy 
sikeresen vegye a tanulmányi akadá-
lyokat;
• dolgozzon együtt csapatban más
idõsebb felnõttekkel és
• kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat nem elõfeltétel.

További információ: 
www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu
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IInnggaattllaann

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

BBuuddaaii  Várban az úri utcában a Tóth Árpád sétány felé nyí-
ló II. emeleti 50 m2-es, igényesen felújított, gépesített önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy nagyobb
vári lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 25 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii várban a Tárnok utcában tetõtéri jellegû, igényesen
felújított,  átriumos kialakítású 70 m2-es  1 nappali + 2 háló-
szobás, gépesített, beépített búrokkal felszerelt önkormány-
zati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb vári lakás-
ra cserélhetõ. Csereirányár: 25 M Ft. 212-1261, 0630/488-
1933.  

BBuuddaaii  várban a Dísz téren csendes belsõ udvar felé nyíló
73 m2-es 2 szobás, nagy étkezõkonyhás, cirkófûtéses önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy vári kisebb
lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 17,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

II..  BBuuddaaii  Vár közvetlen közelében a hangulatos Szalag ut-
cában reprezentatív, felújított mûemlékházban lévõ egyedi
gázfûtéses 41 m2-es önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti
joga átadó vagy budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár:
7,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

DDuunnaa parton a Batthyányi-téren 90 m2-es és 150 m2-es,
erkélyes, panorámás önkormányzati lakások örökölhetõ bér-
leti joga átadó vagy kisebb lakásra cserélhetõ. Csereirányár:
13,5 M Ft és 23,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

XXIIII..  Budán a Normafa úton nagy kertes 4 lakás házban lé-
võ 64 m2-es 2 szobás, nagy étkezõkonyhás, felújított,
cirkófûtéses, kertkapcsolatos önkormányzati lakás örökölhe-
tõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 15 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Úri utca patinás épületében földszinti
47 m2-es dongaboltozatos és II. emeleti 100 m2-es duplakom-
fortos önkormányzati lakások örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 10,8 M Ft és 29 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

OOrrsszzáágghháázz utcában reprezentatív mûemlékház I. emeletén
és tetõterében lévõ 2 szintes, 2 fürdõszobás 120 m2-es, fel-
újított önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy
hasonló méretû  vári földszinti lakásra cserélhetõ. Csere-
irányár: 36,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933. 

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Bécsi kapu térnél reprezentatív, belsõ
kertes mûemlékház magasföldszintjén lévõ 40 m2-es és I.
emeleti 120 m2-es, teraszos nagypolgári jellegû önkormány-
zati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 9,9 M
Ft és 35 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.  

BBuuddáánn  a Duna part közelében a Szilágyi Dezsõ téren pol-
gári építésû ház III. legfelsõ emeletén lévõ nagypolgári jelle-
gû 104 m2-es 3,5 szobás, panorámás öröklakás eladó vagy
Budai várban lévõ 70 m2 körüli lakásra cserélhetõ. Irányár:
49,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBaakkoossLLAAKK  IInnggaattllaann  kkeerreess  eellaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  
((llaakkáássookkaatt,,  hháázzaakkaatt,,  üüzzlleetthheellyyssééggeekkeett,,  ggaarráázzsstt))  ffoollyyaammaa--

ttoossaann  bbõõvvüüllõõmm  üüggyyffééllkköörree  rréésszzéérree..  
BBaakkoossLLAAKK,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  3322..  TTeelleeffoonn::  332266--00661188,,  0066--2200--

99774400--557711..

DDiipplloommaattaa  üüggyyffeelleeiinnkk  rréésszzéérree  iiggéénnyyeess  kkiiaaddóó  llaakkáásstt,,  
hháázzaatt  kkeerreessüünnkk..  

BBaakkoossLLAAKK,,  tteelleeffoonn::  332266--00661188,,  0066--2200--99774400--557711..

EEggyyeeddii  lehetõség a Gellérthegyen! I. kerület, Berényi utcá-
ban elegáns környezetben jó állapotú házban eladó.
Teljeskörûen, minõségi anyagokkal felújított 45 m2 + érkélyes
I. emeleti öröklakás, óriási zöld kertben, zárt udvari autóbe-
állóval + garázs. Telefon: 06-30-949-6400.

2211 mm22-es garázs eladó a Kosciuszkó utcában 185.000
Ft/m2-ért. Telefon: 06-30-603-9460.

II..  kkeerrüülleettbbeenn  a Kapucinus utcában, társasház alatti terem-
garázsban 2 autó részére-egymás mögötti parkolóhelyek-
hosszútávra kiadók! Ugyanitt 1 autó részére van beállóhely,
csak hétköznapra munkaidõben: hétfõ 06 órától péntek 17
óráig! Tel:0620/9 442-592.

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi vég-
zettséggel. Aradi lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-30-991-
8719.

NNyyuuggddííjjáátt  egészítse ki életjáradék szerzõdéssel! Azonnali
és havi járandóság. Éljen otthonában gondtalanul és élvezze
az anyagi biztonságot. Pintér Judit, telefon: 06-30-9212-418.

aaddááss--vvéétteell

AAllmmáássii  KKaattaalliinn  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeessttmméé--
nnyyeekkeett,,  óórráákkaatt,,  ddíísszzttáárrggyyaakkaatt,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  sszzoobbrrookkaatt,,
ccssiilllláárrtt,,  kköönnyyvveekkeett,,  ccssiippkkéétt,,  bbiizzssuutt,,  sszzõõrrmméétt,,  bboorroossttyyáánntt,,
kkiittüünntteettéésstt,,  hhaaggyyaattéékkoott,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall!!  TTeelleeffoonn::  0066--
3300--330088--99114488..

AARRAANNYY--EEZZÜÜSSTT  vvéétteellee  aa  lleeggjjoobbbb  nnaappii  áárroonn!!
HHeerreennddii  ppoorrcceelláánntt,,  hhaaggyyaattéékkoott  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroollookk..

MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--33665511..
KKéérreemm  tteekkiinnttssee  mmeegg  hhoonnllaappuunnkkaatt,,  

lluuiissggaalleerriiaa..hhuu  ––  vvaaggyy  jjööjjjjöönn  eell  hhoozzzzáánnkk..

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levele-
zõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégisége-
ket. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel./fax: 212-8909,
e-mail: kriszt.ant@gmail.com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.

GGÁÁBBOORR  EESSZZMMEERRAALLDDAA  
BBEECCSSÜÜSS--  MMÛÛGGYYÛÛJJTTÕÕNNÕÕ  

((eellssõõkkéénntt  lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn))  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárrooll
jjuuddaaiikkáátt,,  ttoovváábbbbáá  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyyeekkeett,,

bbrroonnzzttáárrggyyaakkaatt,,  bbúúttoorrookkaatt  ((ffiigguurráálliiss  eellõõnnyybbeenn)),,  eezzüüsstt--
ttáárrggyyaakkaatt,,  aarraannyyéékksszzeerreekkeett,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  hheerreennddiitt,,

mmeeiisssseenniitt,,  zzssoollnnaaiitt,,  KKoovvááccss  MMaarrggiitt,,  GGoorrkkaa  GGéézzaa  aallkkoottáá--
ssaaiitt..  EEggyyeebbeekkeett,,  áállllóó--,,  aasszzttaallii--,,  ffaalliióórráákkaatt,,  tteejjeess  hhaaggyyaattéé--

kkoott..    KKiisszzáállllááss,,  éérrttéékkbbeeccssllééss  ddííjjttaallaann  vviiddéékkrree  iiss..  
ÉÉlleettjjáárraaddéékkii  sszzeerrzzõõddéésstt  iiss  kkööttnnéékk..  ÜÜzzlleettüünnkk::  FFõõ  uuttccaa  6677..  

TTeelleeffoonn::  0066--11--778899--11669933,,  0066--3300--338822--77002200..

TTookkaajjiitt,, régit, palackosat méltányos áron venne gyûjtõ.
Tel.: 06-20-370-7221.

GGyyöönnyyöörrûû, hosszú, sötét barna, svéd „Sagamink” nercbun-
da áron alul eladó, 38-40 méret. Telefon: 06-30-240-2744.

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, ér-
tékbecsléssel, Pintér Nikoletta (festmény, porcelán, alpacca,
réz- bronztárgy, hibás is, képeslap, bizsu) Telefon: 466-8321,
06-30-973-4949.

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  ffoollyyaammaattoossaann  vváássáárrooll  rrééggii  ééss  úújj  kköönnyy--
vveekkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  DDVVDD--kkeett,,  

hhaanngglleemmeezzeekkeett,,  kkééppeessllaappookkaatt,,  ffoottóókkaatt,,  ppllaakkááttookkaatt..  
TTeelleeffoonn::  0066--2200--99337788--559922,,  0066--11--778899--22440011

KKéésszzppéénnzzéérrtt 1600-1920 közötti festményeket, arany,
ezüst, bronz, katonai kitüntetés tárgyait, porcelánokat, búto-
rokat, szõnyegeket, teljes körû hagyatékot korrekt, kialkudott
áron kastélyok berendezéséhez vásárolok. telefon: 06-20-
280-0151, herendi77@gmail.com.

HHiitteellmmeenntteess Chevrolet Lacetti sürgõsen eladó elsõ tulajdo-
nostól! ABS, légzsák, ablakemelõ, ködlámpa, centrálzár,
szervókormány, multikormány, CDrádió, Magyarországon
újonnan forgalomba helyezve, törzskönyvvel, érvényes mû-
szaki vizsgával, téli és nyári gumi szettel, felnikkel. Érdeklõd-
ni Papp Zoltánnál: +36-20-334-8416, e-mailben:be-
lakj@gmail.com címen. Ár: 1.190.000 Ft.-

sszzoollggáállttaattááss

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN!!
DDiiggiittáálliiss  ááttáállllááss!!  MMiinnddiigg--TTVV  ddeekkóóddeerr..  BBeeüüzzeemmeellééss!!

TTeelleeffoonn::  0066--2200--441100--66339933

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalása is.
Gipszkartonozás, kõmûves javítások. Gyors kezdés, rövid ha-
táridõ. Kovács Gergely 06-30-5686-255.

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Tele-
fon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308, 1 3754-194.

TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSS,,  GGOONNDDNNOOKKSSÁÁGG!!  
1100  éévvee  mmûûkkööddõõ  II..  kkeerrüülleettii  ccéégg  ttaakkaarrííttáásstt,,  ggoonnddnnookkssáággoott  vvááll--

llaall  ttáárrssaasshháázzaakk,,  iirrooddáákk,,  kköözzüülleetteekk  rréésszzéérree..  RReeffeerreenncciiáávvaall
rreennddllkkeezzüünnkk..  HHíívvlloonn  bbiizzaalloommmmaall!!  

TTeelleeffoonn::  0066--3300--667700--00225588..

MMûûbbúúttoorraasszzttaallooss,,  kkáárrppiittooss - nádazás, gyékényezés mun-
kával, szállítással. Kiss Gábor, I. ker.Budapest, Feszty Á. u. 2., az
alagsorban. Telefon: 214-8384, 06-20-345-9963.

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csa-
pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is.
Telefon: 06-30-447-3603.

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2200  éévvee  vváállllaalloomm  iiggéénnyyeesseenn,,  bbeeccssüülleetteesseenn  ffaa  ééss  mmûûaannyyaagg
aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeessttéé--
sséétt,,  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaa--
llaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

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

GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT
DDuugguulláásseellhháárrííttááss,,  vvíízz,,  vviillllaannyy,,  ffûûttéésssszz

eerreellééss  ééss  tteelljjeesskköörrûû  mmáárrkkaaffüüggggeettlleenn  ggáázzkkéésszzüüllééssjjaavvííttááss..
AAnnyyaaggbbeesszzeerrzzéésssseell,,  ggaarraanncciiáávvaall  00--2244--iigg..  
TTeelleeffoonn::  229922--11999900,,  0066--2200--333344--33443388

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

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

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

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

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  
HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviill--
llaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  00662200--99334444--666644,,  224466--

99002211..  EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 

PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,  
VÍZSZERELÉS, CSEMPÉZÉS, 

VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE,
ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁK,

TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505, 0630-251-3800.

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  MMUUNNKKÁÁKK
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxaa,,  

sszzaallaaggffüüggggöönnyy,,  gguurrttnnii  ccsseerree..MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  
eellffooggaaddhhaattóó  áárr..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

eeggéésszzsséégg

GERINCBETEGSÉGRE Persolvo Gyógyszalon 
Gerincerõsítés, nyújtás, fájdalomcsillapítás,

masszázs.  Cím: Krisztina krt. 2., Széll Kálmán tér-
nél. Telefon: 06-30-357-2798. 

www.gerinc.net. Ingyenes próbakezelés!

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr,,  manikûr, kozmetika (szempilla-, szemöl-
dök festés, arcmasszázs, gyantázás) otthonában. Hétvégén is.
Telefon: 06-30-206-4801.

IIzzoommlleettaappaaddáássrraa, fej-, nyak-, hátfájdalmak kezelése, tel-
jes testmasszázs. Szakrendelõben, Csengery u. 25. vagy a 3.
kerület Vörösvári út 88-96. vagy az ön otthonában. Csipak
Zoltán gyógymasszõr, telefon: 06-20-595-3057.

BBEENNÕÕTTTT  AA  KKÖÖRRMMEE..  FFáájj  aa  lláábbaa??
MMeeggbbíízzhhaattóó  ggyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss  hhööllggyy  hháázzhhoozz  jjöönn..  

TTeelleeffoonn::  0066--2200--777766--44665566

„„JJóóggaa  aa  mmiinnddeennnnaappii  éélleettbbeenn””
AAzz  eeggéésszz  tteessttéétt  ááttmmoozzggaattóó  ggyyaakkoorrllaattookk  kküüllöönnöösseenn  jjóó  hhaa--
ttáássúúaakk  aa  ggeerriinnccrree..  HHááttiizzoomm  mmeeggeerrõõssííttéésséévveell  jjoobbbb  lleesszz  aa
tteessttttaarrttááss,,  kköönnnnyyeebbbb  ééss  ttuuddaattoossaabbbb  aa  llééggzzééss..  JJóóggaanniiddrraa,,
mmeeggsszzüünntteettii  aazz  iiddeeggeessssééggeett,,  nnyyuuggttaattjjaa  aa  ggoonnddoollaattookkaatt,,
bbeellssõõ  eeggyyeennssúúllyytt  tteerreemmtt..  HHééttffõõnn  ééss  sszzeerrddáánn  1188--1199..3300--iigg,,
BBuuddaavváárrii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa..  TTáárrnnookk  uu..  99--1111..  TTeelleeffoonn::  0066--
3300--440022--44665577..

ookkttaattááss
MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás. Emeltszintû és középszintû

érettségire, egyetemi, fõiskolai tanulmányokra felkészítés.
Több mint húszéves gyakorlat. Telefon: 06-1-213-7747, 06-
20-518-2808.

GGyyeerrmmeekksszzeerreettõõ, I. kerületi, leinformálható, erdélyi nõ,
kertészmérnöki diplomával gyermekfelügyeletet, valamint
alsósok korrepetálását és kísérését vállalja. Telefon: 06-30-
492-0315

HHuummbboollddtt  Egyetemen végzett, gyakorlattal rendelkezõ
nyelvész német nyelvtanitást, nyelvvizsga elõkészitést vállal
(iskolákban is). Telefonszám: 06-20-513-9935.

EEggyyüütttt  aa  ssiikkeerréérrtt!!  Magyar, történelem tanítás az Attila
úton. Érettségire, felvételire elõkészítés. Alsóbb évfolyam-
okon korrepetálást vállalok. Telefon: 06-20-373-2702.

MMaatteemmaattiikkaa  szaktanár oktatást vállal referenciamunkák-
kal valamennyi korosztály számára. Felkészítés középiskolai
és egyetemi felvételi vizsgára. Évközi felzárkóztatás minden
iskolatípus esetében. Telefon: +36-30-290-7925.

Ingatlan

Oktatás

Adás-vétel

Életjáradék

Egészség
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AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

EENNEERRGGIIAA--SSTTOOPP  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

RREEDDÕÕNNYY
RREELLUUXXAA

SSZZÚÚNNYYOOGGHHÁÁLLÓÓ
sszzeerreellééssee,,  jjaavvííttáássaa
GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL

LLEEGGOOLLCCSSÓÓBBBBAANN!!
0066--7700--334411--99448899

AAZZ AALLAAGGÚÚTT--AANNTTIIKK

KKéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárrooll
rrééggii  kköönnyyvveekkeett,,

mmaaggyyaarr  ééss  kküüllffööllddii
ffeessttmméénnyyeekkeett

eennzziinnooss  ZZssoollnnaayy  ttáárrggyyaakkaatt,,
aannttiikk  mmûûttáárrggyyaakkaatt..

Cím: I. ker., Alagút u. 4.
(Attila és az Alagút u. sarok)

Telefon:

201-5607
06-20-319-0292

Szolgáltatás
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