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Elkezdõdhet a Széll Kálmán 
tér felújítása

Aláírták a kivitelezõi szerzõdést, ezzel hiva-
talosan is megkezdõdhet a Széll Kálmán tér
rekonstrukciója. Idén csak kisebb bontási
munkálatokat végeznek, a nagyüzem ta-
vasszal indul: többek között, hosszabb ideig
tartó vágányzárra kell felkészülni a 4-6-os
villamos vonalán, a bevezetõ utakon sávkor-
látozások lassítják majd a forgalmat.

Elkezdõdhet a Széll Kálmán tér rekonstrukciója,
miután a Budapesti Közlekedési Központ és a ki-
vitelezõ konzorcium, a magyar tulajdonú KÉSZ
Építõ és Szerelõ Zrt., valamint a WIS Holding
Zrt., képviselõi aláírták a kivitelezõi szerzõdést. A
BKK-tól kapott tájékoztatás szerint, az engedé-
lyek és az építkezéshez szükséges anyagi források
rendelkezésre állnak, ahogyan az uniós forrás sin-
csen veszélyben. A kivitelezõ ugyanis vállalta,
hogy a villamosvágányok átépítése (ez feltétele a
budai fonódó villamoshálózat kialakításának)
2015-ig elkészül, így a teljes támogatási keret le-
hívható lesz. A várhatóan 2016 tavaszáig tartó
munkálatok 5,3 milliárd forintba kerülnek, a
pénzt a fõváros, az állam és a fonódó hálózat ki-
építésén keresztül, az Európai Unió biztosítja. 

Forgalomtechnikai szempontból és a látvány
tekintetében egyaránt jelentõs változások történ-
nek a téren. A tervezõk ígérete szerint egy em-
berközpontú, humánus, ugyanakkor a modern
kor követelményeinek mindenben megfelelõ,
könnyen használható tömegközlekedési csomó-
pont jön létre. Kiemelt figyelmet kap a téren át-
haladó gyalogosközlekedés, a cél az, hogy az
egyik jármûrõl a másikra gyorsan és kényelme-
sen tudjanak átszállni az utasok. Ennek érdeké-
ben, valamennyi irányban akadálymentes kap-
csolatok jönnek létre, a Várfok utcai buszmegál-
lókat mozgólépcsõn és liften is el lehet majd ér-
ni. Közelebb kerülnek egymáshoz a buszvégállo-
mások és a villamosmegállók, eltûnnek a rossz
állapotú bódék, megnõ a zöldfelületek aránya,
valamint fasort is telepítenek.

A tervek szerint megváltozik a tér építészeti
arculata, azonban a metró emblematikus, legye-
zõ alakú épülete és az óra megmarad. Ezeket
csak a funkcionalitás javítása érdekében változ-
tatják meg, a bejárati épület például üvegfalat
kap. A látványos, a meglévõ gyalogosirányokat
követõ burkolatot kapó tér közepén BKK-ügy-
félközpont épül, a villamosmegállók fedett pe-

ronokat kapnak, átalakul a Szilágyi Erzsébet fa-
sori csomópont, valamint elõkészítik a fogaske-
rekû behozását a térre. Gondoltak a biciklisek-
re is, az új kerékpárutak a gyalogosok biztonsá-
gát is szolgálják. 
A bontással járó munkálatok már idén megin-
dulnak, az igazán komoly átépítés azonban csak
februárban kezdõdik. Tavasszal hosszabb ideig
tartó vágányzár várható a 4-6-os villamos vona-
lán, ahogyan a kapcsolódó vonalakon is számíta-
ni kell idõszakos korlátozásokra. Az autóforgal-
mat sávlezárások lassítják, a metróközlekedésben
viszont csak hétvégén és az esti órákban lehetnek
fennakadások.                                                            K.Á.

Advent
A MEGÚJULT SZENTHÁROMSÁG TÉREN

2014. december 13., szombat 16 óra 

A Budavári Önkormányzat és a Magyarság Háza 
közös adventi mûsor keretében avatja fel 

a megújult Szentháromság teret.

Délelõtt a Magyarság Házában kézmûves foglalkozás 
keretében karácsonyi díszeket készíthetnek a gyerekek.

Délután 16 órakor különleges betlehemi játékot –
a Szellemi Örökségek listájára is felkerült -  csobánolást adják elõ

a TEVELI HAGYOMÁNYÕRZÕK.

Köszöntõt mond 
Csibi Krisztina a Magyarság Háza igazgatója. 

A megújult Szentháromság teret dr. Nagy Gábor Tamás 
a Budavári Önkormányzat polgármestere adja át. 

December 20-án 11 és 16 óra között karácsonyi készülõdés.
Kézmûves foglalkozás (díszek, ajándékok készítése természetes
anyagokból) és betlehemes pásztorjáték várja az érdeklõdõket.

Adventi
gyertyagyújtás
a Városházán

A budavári polgárok közül sokaknak kétszeres
ünnepet jelentenek az adventi vasárnapok. Az
otthoni gyertyagyújtás mellett, e délutánokon
városházi ajándékkoncertre is várják a kerület
lakóit. November 30-án, advent elsõ vasárnap-
ján Pásztor Bazil, a Fõ utcai görög katolikus
templom nyugalmazott esperese gyújtotta meg
a koszorú elsõ gyertyáját, majd a munkácsi
Brevis énekegyüttes hangversenyét élvezhette
a közönség. (Tudósításunk a 4. oldalon)

Tavaly került fel a magyar szellemi kulturális örökség jegyzékébe a bukovinai székelyek betlehemes
játéka, a csobánolás. A csobánokról - hegyi pásztorokról - elnevezett betlehemes a népcsoport sajá-
tos történelme során egyedülálló módon maradt fenn, és ma is virágzik. A csobánolás az egyik leg-
archaikusabb elemeket õrzõ, a csíki betlehemessel rokonítható magyar népszokás. Mária és az an-
gyal öltözetében a bukovinai nõi népviselet jelenik meg, a pásztorok - székely szóhasználatban kép-
nek nevezett - maszkja pedig kereszténység elõtti pogány elemeket õriz.

Ünnepvárás 
a Corvin téren
A Hagyományok Háza ünnepváró vásárára de-
cember 6-14-ig várják az érdeklõdõket. 

Az ünnepre feldíszített Corvin téren ezúttal
nemcsak népi iparmûvészek által készített,
szakmailag ellenõrzött termékeket lehet meg-
vásárolni, hanem kézmûves szakiskolák szebb-
nél szebb portékáit és fogyatékkal élõk által ké-
szített kézmûves termékeket is. A jó hangulat-
ról a szabadtéri színpadon tartott népzenei
koncertekkel, mûvészeti iskolák bemutatóival
gondoskodnak. Ezúttal is megrendezik a
Hagyományok Háza kiadvány- és kézmûves-
vásárát (december 12–13.), ahol értékes és
egyedülálló néprajzi kiadványokat, tánc-DVD-
ket kínálnak nagy kedvezménnyel. A Hagyo-
mányok Háza elõadásaira 40 százalékos ünnepi
kedvezménnyel válthatnak jegyet a vásár teljes
ideje alatt. (Részletes program a 6. oldalon)

Látványterv
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Az egykori Rácváros piacterén, a Görög és
Hadnagy utca találkozásánál 1751-tõl közel
kétszáz éven keresztül állt a budai ortodox
szerbek Szent Demeter székesegyháza. Átvé-
szelte a tabáni tûzvészt, a nagy dunai árvizet,
az 1930-as évek városrendezését, sõt, sérülései
ellenére a második világháborút is, míg 1949-
ben egy politikai döntés nyomán lebontották.
Hatvanöt évvel az események után, novem-
ber 8-án – a templom védõszentjének emlék-
napján – az Emberi Erõforrások Minisz-
tériuma támogatásával a Szerb Országos
Önkormányzat ünnepélyes keretek között ha-
ranglábat állított az egykori templom helyé-
nek közelében.

Az alkotást az Erzsébet híd lábánál, a Döbrentei ut-
ca melletti parkos területen helyezték el. A több
mint négy méter magas, süttõi mészkõbõl készült
harangláb – amelyen magyar, szerb, angol és né-
met nyelvû felirat olvasható  – Petrika Kristóf szob-
rász és Rétháti László látványtervezõ munkája. 
Az ünnepségen nem csupán a hazai szerb nemzeti-
ség vezetõi, a szerb külképviselet képviselõi és ma-
gyarországi politikusok vettek részt, de nagy lét-
számban megjelentek a magyarországi szerb civil
egyesületek, valamint a budapesti szerb gimnázi-
um diákjai is. A rendezvény ünnepi szónoka,

Alexov Lyubomir, az Országos Szerb Önkormány-
zat elnöke felidézte a két nép történelmi kapcsola-
tait. Beszédében arra emlékeztetett, hogy a szerbek
a 14. századtól, a török elõl menekülve érkeztek
Magyarországra és telepedtek le a Duna mentén.

Budán a Tabánban alakult ki a szerb közösség, ró-
luk nevezték el a városrészt Rácvárosnak. Már a tö-
rök hódoltság alatt is számottevõ szerbség élhetett
itt, úti beszámolók szerint három templomuk is
volt. Buda ostromában a Tabán is elpusztult, la-
kosságának csak töredéke tért vissza, de a balkáni
harcok elõl menekülõ szerbek a század végére újra
élettel töltötték meg a Rácvárost. A 17-18. század
fordulóján népszámlálások szerint 5500-6000
szerb élt itt, ami akkor az elõváros teljes lakosságá-
nak 95%-át jelentette.

A katolikus szerbek a budai vár alatt, a Duna
mellett telepedtek meg, a pravoszlávok pedig az
Ördögárok két partján, a Gellérthegy és a Naphegy
között laktak, sokszor földbe vájt viskókban, ame-
lyeknek csak a tetejük látszott ki. A Tabán ma zöld,
dimbes-dombos részei sûrûn be voltak építve, az
1717-ben megszámlált 630 ház 56 telket foglalt el. 

Az 1949-ben lebontott barokk templom iko-
nosztázait és egyházi kincseit sikerült megmente-
ni. A székesegyház kivételesen szép toronysisakjá-
ról volt híres, amelynek makettje fennmaradt.

A haranglábat Pantelics Lukiján budai szerb
ortodox püspök egyházi szertartás keretében
szentelte föl, majd megszólaltatták a magasban
elhelyezett harangot.  Az ünnepi mûsor irodal-
mi részletekkel és liturgiai dalok közös eléneklé-
sével zárult.     a.

Decemberi munkarend változások
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy decemberben az ünne-
pek miatt több alkalommal módosul a Polgármesteri
Hivatal munkarendje, az ügyfélfogadási idõ.
DDeecceemmbbeerr  1133--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  88..0000  ––  1122..0000  óórrááiigg
DDeecceemmbbeerr  3311--éénn,,  sszzeerrddáánn  88..0000  ––  1122..0000  óórrááiigg
JJaannuuáárr  1100--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  88..0000  ––  1122..0000  óórrááiigg
várják az ügyfeleket a Polgármesteri Hivatalban és az
Ügyfélszolgálatokon.

Madáretetõk a parkokban
Madáretetõket helyez ki a kerületi zöldterületeken,
parkokban a Budavári Önkormányzat. A kihelyezett
madáretetõket az Önkormányzat téli madáreleséggel
rendszeresen feltölti, de kérik a lakókat is, hogy segítsék
a madarak téli etetését: különbözõ magkeverékekkel,
dióval, zabpehellyel, almával töltsék meg az etetõket.
Kenyeret, kenyérmorzsát és sózott szalonnát ne tegye-
nek az etetõkbe, ezektõl ugyanis a madarak bélhurutot
kaphatnak és elpusztulnak. A kistestû madarak téli ete-
tése nagyon fontos, ugyanis ezeknek az állatoknak a
tartalékaik csak arra elegendõek, hogy át tudják vé-
szelni a fagyos éjszakát. Ha másnap reggeltõl nem tud-
nak kielégítõen táplálkozni a nappali periódusban,
könnyen elpusztulhatnak a következõ hideg éjszakán.

Emléktábla „Gréti néninek” a Szilágyiban
November 15-én emléktábla avatásával hajtottak fejet
a Szilágyi Erzsébet gimnázium volt diákjai egykori ta-
nárnõjük, osztályfõnökük, dr. Nagy Tamásné, „Gréti né-
ni” szellemi hagyatéka elõtt. 

Dr. Nagy Tamásné 1960 és 1972 között tanított a
Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban; diákok százai tanultak
tõle sokkal többet, mint „csupán” magyar- és világiro-
dalmat: örök emberi értékeket, humanizmust, toleranci-
át mások és mások véleménye iránt, hitet a jövõben és a
társadalmi haladásban. Az avatáson ott volt két hajdani
tanártársa Pálfalvi Józsefné és Bugár Péter is. 
A gimnázium tanári szobája elõtti falon elhelyezett em-
léktábla felavatásán Bajkó Judit igazgatónõ beszélt ar-
ról, hogy milyen, egész életre szóló útravalót adhatnak
diákjaiknak az olyan, progresszív szellemiségû tanárok,
amilyen a szinte már legenda-számba menõ magyarta-
nár, Gréti néni is volt. 

A volt tanítványok képviseletében Pilár József olvas-
ta fel József Attila „Az a szép, régi asszony” címû versét.
Az esemény zárásaként a körülbelül 70-80 megjelent
volt szilágyis diák személyes emlékeit idézte fel a tanár-
nõrõl.  Jellemzõ módon a beszélgetést nem tudták befe-
jezni, csak abbahagyni. Az emléktáblán Gréti néni leg-
kedvesebb költõjétõl, József Attilától származó idézet
olvasható: „köréje gyûlnek szelíden, és nézik, nézik a
csillagok”, a költõ kézírásával.

Késik a kutyafuttató építése
November 7-ei lapszámunkban a Fõkert Nonprofit Zrt
tájékoztatása alapján hírt adtunk  a Palota út és a Várfal
közötti területen kialakított „kutyabarát zöldfelületrõl”.
Sajnos azonban  egy engedélyeztetési probléma miatt a
kutyafuttató építése egyelõre csúszik. A kutyafuttatót
nem a Budavári Önkormányzat, hanem a Fõkert
Nonprofit Zrt építi  a fõváros területén, így az Önkor-
mányzatnak nincs lehetõsége arra, hogy az eljárást
gyorsítsa.   

Röviden

Harangszó Szent Demeter ünnepén

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., Krisz-
tina 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

DANKHÁZI TIBOR minden hónap utolsó kedd, 18-19 óra, 
a Polgármesteri  Hivatal képviselõi  irodájában

MARSCHALL MÁTÉ minden hónap elsõ kedd, 17-18 óra, 
a Budavári Polgári Szalonban (Fõ u. 28.)

TÍMÁR GYULA minden hónap elsõ szerda, 17-18 óra, 
Vízivárosi klub (Batthyány u. 26.)
(+36-70-270-26-22)

TÓTH GÁBOR minden hónap elsõ szerda, 17-18 óra, 
Vízivárosi klub (Batthyány u. 26.)

DR. JENEY JÁNOSNÉ minden hónap elsõ hétfõ, 17-18 óra, 
a Vízivárosi klubban (Batthyány u. 26.) 

HORVÁTH CSILLA minden hónap elsõ hétfõ, 17-18 óra, 
az Attila út 35. alatt, vagy elõzetes bejelentkezés 
alapján (+36-70-577-3605)

DR. PATTHY SZABOLCS telefonon egyeztetett idõben a Szent Gellért 
Gimnáziumban (Krisztina tér 4.) 
(+36-30-456-7967)

VARGA ANTAL minden hónap elsõ csütörtök, 17-18 óra, 
Szent Gellért Gimnázium (Krisztina tér 4.), 
elõzetes egyeztetés a +36-20-807-5886-os 
telefonszámon

VECSEY ANDRÁS minden páros hónap elsõ kedd, 16-17 óra, 
Asztalka Cukrászda (Tabán, Döbrentei u. 15.) 

ORCZI ANTAL minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óra, 
Uránia Csillagvizsgáló (Sánc u. 3/b.)

DR. GALLOWICH MARGIT minden páros héten hétfõn 17-19 óra, 
a Polgármesteri Hivatal épviselõi irodájában, illetve 
elõzetes egyeztetés alapján máshol is 
(+36-30-480-6632) 

REMENYIK ILDIKÓ minden hónap elsõ szerda, 16-18 óra, 
Krisztina tér 1.

VÁRADINÉ NASZÁLYI minden hónap harmadik péntek, 15-17 óra, 
MÁRTA helye az eokoskodas.blog.hu felületen, illetve 

a politikusi facebook oldalon jelezve, illetve külön 
egyeztetés alapján más idõpontban is 
(e-mail cím, cím, telefonszám)

VERES DÁVID OLIVÉR minden szerdán 17-19 óra, a  Polgármesteri Hivatal 
képviselõi irodájában, illetve egyéni egyeztetés 
alapján

Képviselõi fogadóórák

Építési munkálatok közben a világháborús lövedékek mellett két
német katona maradványai is elõkerültek november 25-én a
Dísz téren.

A föld alól nyolc lõszert, majd egy feltételezett tüzérségi lövedé-
ket fordítottak ki lapátjukkal az ott dolgozó munkások. Az azo-
nosítás  és az elszállítás idejére összesen tizenhét lakóházat ürítet-
tek ki, mintegy hatvan embernek kellett elhagynia lakhelyét.
Aznap délelõtt a vári buszok rövidített útvonalon jártak.

A szakemberek a helyszí-
nen megállapították, hogy
a lõszerek a második világ-
háború idejébõl származ-
nak, az oberndorfi Mauser
Fegyvergyár termékei. A
német Mauser gépkara-
bélyhoz tartozó lõszerek
közelében egy éles gyújtó-
szerkezetû, száz kilogram-
mos orosz romboló bom-
ba is elõkerült, majd ugyanezen a helyen emberi maradványo-
kat is találtak. A szokásos rendnek megfelelõen, a tûzszerészek
eltávolították a detonátort és a bombát központi gyûjtõhelyre
szállították. 

Töll László ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Társadal-
mi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Fõosztálya vezetõjének
tájékoztatása szerint a ruhafoszlányok és a felszerelési tárgyak
alapján megállapították, hogy két német katona maradványa
került elõ. Bár személyi azonosító jegyet nem találtak az áldo-
zatoknál, a Magyar Honvédség az ilyenkor szokásos eljárás-
rend szerint felveszi a kapcsolatot a német hadisírgondozó
szervezettel és megpróbálják a katonákat azonosítani. A harc-
ban elhunyt fegyvereseket a budaörsi német–magyar katonai
temetõben helyezik végsõ  nyughelyükre – mondta Töll
László. A 2002-ben felszentelt budaörsi az ország legnagyobb
második világháborús katonai temetõje. 14.150 német és 570
magyar katona nyugszik ezen a helyen.                                               

Világháborús bombát
találtak a Dísz téren

December 1-én csatornázás
közben a Bérc utca 6.-nál ke-
rült elõ egy 50 kilogrammos
német bomba. A tûzszerészi
munkálatok idejére az utcát
350 méter hosszan lezárták,
nyolc társasházat és a Külügyi
és Külgazdasági Intézetet ki-
ürítették.

Faültetés a kerületben

Több mint hetven fát és száztíz cserjét ültetnek ki a Budavári Önkormányzat
parkfenntartói a közterületekre. Fõleg nagylevelû hárs, japáncseresznye, vadgesz-
tenye és magas kõris kerül a kerület utcáira, egyebek mellett az Ostrom utca,
Mikó utca, Orom utca, Sánc utca, Várfok utca, Lovas út, Naphegy utca, Toldy-
Donáti sarok, Vérmezõ utca, Aladár utca és a Krisztina körút egyes részeire.
Terülõ rózsát, kecskerágót  és japán vérborbolyát ültetnek a Batthyány téren a
Kölcsey szobor környékére, a Mária térre és a tabáni tanösvényre.  A munkák az
idõjárástól függõen várhatóan december 10-ig tartanak.  

A Fõkert munkatársai pedig a Szentháromság téren, a Horváth kertben, a
Vérmezõn, a Palota úton és az Alagút utcában végeznek fapótlásokat december
közepéig. 

A munkák miatt ezeken a közterületeken útszûkület nehezíti a közlekedést. A
balesetek elkerülése érdekében fokozottan figyeljenek a munkaterületek mellett.
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Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat Képviselõ-testülete 

15/2014. (XI.20.) önkormányzati 
rendelete  egyes adórendeletek 

módosításáról

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKéépp--
vviisseellõõ--tteessttüülleettee  aa  hheellyyii  aaddóókkrróóll  sszzóóllóó  11999900..  éévvii  CC..  ttöörr--
vvéénnyy  11..  §§--áábbaann  kkaappootttt  ffeellhhaattaallmmaazzááss  aallaappjjáánn,,  aazz
AAllaappttöörrvvéénnyy  3322..  cciikkkk  ((11))  bbeekkeezzddééss  aa))  ééss  hh))  ppoonnttjjáábbaann,,
vvaallaammiinntt  aa  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattaaiirróóll  sszzóó--
llóó  22001111..  éévvii  CCLLXXXXXXIIXX  ttöörrvvéénnyy  2233..  §§  ((55))  bbeekkeezzddééss  1155..
ppoonnttjjáábbaann  mmeegghhaattáárroozzootttt  ffeellaaddaattkköörréébbeenn  eelljjáárrvvaa  aa  kköö--
vveettkkeezzõõkkeett  rreennddeellii  eell::

11..  AAzz  ééppííttmméénnyyaaddóórróóll  sszzóóllóó  2222//11999988..  ((XXIIII..  2222..))  KKtt..  rreenn--
ddeelleett
11..  §§  Az építményadóról szóló 22/1998. (XII. 22.) Kt.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdése
az alábbiak szerint módosul: 
„6.§ (2) a) Az építményadó évi mértéke: 2015. évben
1.584,- Ft./m2.
b) A 4. § (3) bekezdése szerinti adóalap után az adó
mértéke: 2015. évben 627,- Ft./m2.
c) Azon nem lakás céljára szolgáló építmények után,
melyekben, legalább két évre visszamenõleg, a mû-
vészekkel kötött együttmûködési megállapodás
alapján kortárs képzõmûvészeti alkotásokat forgal-
maznak, az adó mértéke: 2015. évben: 166,- Ft./m2”
22..  §§  Hatályát veszti a Rendelet 13.§ 1. pontja.

22..  AA  tteelleekkaaddóórróóll  sszzóóllóó  2299//11999955..  ((XXIIII..  2299..))  KKtt..  rreennddeelleett
33..  §§  A telekadóról szóló 29/1995. (XII. 29.) Kt. rendelet 
5. §-a az alábbiak szerint módosul:
„5. § Az adó évi mértéke 2015. évben: 316,- Ft./m2.”

33..  AAzz  iiddeeggeennffoorrggaallmmii  aaddóórróóll  sszzóóllóó  2277//22001100..  ((XXIIII..1177..))  KKtt..
rreennddeelleett
44..  §§  Hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló
27/2010.(XII.17.) Kt. rendelet 3.§-a, 6.§-a és 10.§-a.

44..  ZZáárróó  rreennddeellkkeezzéésseekk
55..  §§  Ezen rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba, és
2015. január 2-án hatályát veszti.

dr. Nagy Gábor Tamás dr. Nagy Teodóra
polgármester   jegyzõ

Elsõsorban személyi kérdések kerültek szóba
a novemberi testületi ülésen. A képviselõk új
alpolgármestert választottak, a tisztséget a
jövõben Varga Antal (Fidesz-KDNP) látja
el. Döntés született ezen kívül az SZMSZ mó-
dosításáról, valamint arról is, hogy a helyi
adókat mindössze az inflációnak megfelelõ-
en emelik.

Titkos szavazással, 11 igen és 1 nem szavazattal,
Varga Antalt választotta meg a képviselõ-testület
Budavár új alpolgármesterének. Varga Antal rö-
vid székfoglalójában köszönetet mondott a biza-
lomért, mint kiemelte, igyekszik megfelelni az el-
várásoknak, hiszen a munkától sohasem félt.

Három tanácsnok dolgozik a kerületért – 
Módosult az SZMSZ
Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester tájékoztatá-
sa szerint, az alakuló ülésen kötelezõ felülvizsgál-
ni a képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát. A képviselõk a törvényi változások-
nak megfelelõen, minimálisan módosították az
SZMSZ-t, amelynek egyik újdonsága, hogy beve-
zeti a környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó ta-
nácsnok fogalmát. 

Sor került a munkacsoportok és az önkor-
mányzati bizottságok megalakítására, a rendes, il-
letve külsõ bizottsági tagok, valamint a tanácsno-
kok megválasztására. Ezzel kapcsolatban a polgár-
mester hangsúlyozta: figyeltek arra, hogy minden
bizottságban az adott témát ismerõ szakemberek
mellett, a társszakmák képviselõi is jelen legye-
nek. Mindemellett kisebb létszámú bizottságok-
ban gondolkodtak, éppen ezért, a külsõs tagok
létszámát csökkentették. 

A képviselõ-testület döntése értelmében,
négy bizottság alakult, (lásd. táblázatunkat) köz-
biztonsági tanácsnoknak ismét Vecsey Andrást,
civil és egyházi tanácsnoknak dr. Patthy
Szabolcsot, míg környezetvédelmi tanácsnok-
nak Váradiné Naszályi Mártát választották meg.
Megtörtént a társadalmi szervezetek, illetve a tár-
sasházak pályázatait elbíráló munkacsoportok
felállítása is, ezek döntés elõkészítõ munkát fog-
nak végezni. 

Meghatározták a képviselõi 
tiszteletdíjakat  
Rendezték a képviselõi tiszteletdíjakat is, erre
azért volt szükség, mert 17 éve nem vemelték az
összeget. Mint Judák Barnabásné dr. Varga-
Kovács Emese, szervezési és hatósági igazgató el-
mondta, az elfogadott rendelet értelmében
negyven százalékkal lesz magasabb a képviselõk,
a tanácsnokok és a külsõ bizottsági tagok tiszte-
letdíja. Lényegi eleme a rendszernek, hogy a
képviselõk tiszteletdíja több tisztség vagy bizott-
sági tagság esetén is legfeljebb nyolcvan százalék-
kal haladhatja meg az alapdíjat. Az alapdíj meg-
egyezik a közszolgálati tisztségviselõi illetmény-
alap 3,5-szeresével. A nem képviselõ bizottsági
tagok tiszteletdíja az alapdíj 45 százaléka, míg a
bizottsági tagok plusz munkájukért, az alap-
összeghez képest 45, a bizottsági elnökök és ta-
nácsnokok nyolcvan százalékkal magasabb tisz-
teletdíjat kapnak. 

Iskolaszéki delegáltak kaptak 
megbízatást
A törvényi kötelezettségnek, illetve felhatalma-
zásnak eleget téve, intézményi tanácstagokat és is-
kolaszéki delegáltakat is választott a testület.
Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, szer-

vezési és hatósági igazgató arra hívta fel a figyel-
met, hogy november 30-án lejárt az iskolaszékek
tagjainak megbízatása, jelenleg az önkormányzat
mûködtetõként biztosíthatja részvételét a grémi-
umokban. 

Döntések adóügyekben

Döntött a képviselõ-testület a helyi adókról is: a
három helyi adó mértékét az infláció mértéké-
nek megfelelõen valorizálják. Ennek értelmében,
2015-ben az építményadó 1584 forint/nm, míg
a telekadó 316 forint/nm lesz, mindkét összeg
alacsonyabb a törvényben szabályozott maximá-
lis összegnél. A testület egyúttal kinyilvánította,
hogy a telekadó, az építményadó és az idegenfor-
galmi adó kivetésére és beszedésére az önkor-
mányzat igényt tart, így ezeket a fõvárosi önkor-
mányzat a jövõben sem tudja saját hatáskörébe
vonni.                                                                             K.Á.

Varga Antal az I. kerület új alpolgármestere
Kulturális, Oktatási és Sport
Bizottság

Remenyik Ildikó elnök
Marschall Máté
Tóth Gábor
Majoros Sándor - külsõs bizottsági tag
Nyáry Zsigmond - külsõs bizottsági tag

Népjóléti Bizottság
dr. Jeney Jánosné elnök
Horváth Csilla
Vecsey András
dr. Gallowich Margit
Veres Dávid Olivér
dr. Fejér László - külsõs bizottsági tag

Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi
Bizottság

Tímár Gyula elnök
Dankházi Tibor
dr. Patthy Szabolcs
Horváth Csilla
dr. Simon Tibor - külsõs bizottsági tag
Dávid Klára - külsõs bizottsági tag
Rácz Lõrinc - külsõs bizottsági tag

Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság

Orczi Antal elnök
Dankházi Tibor
Tóth Gábor
Váradiné Naszályi Márta
Horváth Orsolya - külsõs bizottsági tag

VARGA ANTAL 1948-ban született Jászberényben,
pedagógus családban. Édesanyja tanítónõ, édes-
apja magyar-francia szakos tanár, irodalomtörté-
nész volt, Jászberény díszpolgára. Gyermekkorát itt
töltötte, 12 évesen költöztek Budapestre. A Veres
Pálné Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE
TTK matematika - fizika szakán szerzett középis-
kolai tanári diplomát. 1973-ban nõsült, felesége
Pagony Antónia szintén matematika-fizika szakos
pedagógus. Két felnõtt fiúk van, egyikük villamos-
mérnök, a másik közgazdász.

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskolában
kezdte tanári pályáját. Az ELTE vezetõ tanáraként
itt tanított közel 25 éven keresztül. 1991-1993-ig
Bécsben, a Vienna International School nemzetkö-
zi iskolában tanított, meghívott tanárként fizikát,
angol nyelven.

Több fizika tankönyv és példatár társszerzõ-
jeként ismert a neve, a Mûszaki Kiadó tan-
könyvsorozatát a mai napig számos iskolában
használják.

1996-ban, a korábban az I. kerületben alapított
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola igazgatói
teendõivel bízták meg, azzal a feladattal, hogy az is-
kolából 12 évfolyamos intézményt hozzon létre. A
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium igazgatójaként 15 éven keresztül dol-
gozott, majd nyugdíjba vonulása után jelenleg is
óraadó tanárként tanít az iskolában.

Több évtizedes tanári munkájának elismerése-
ként Miniszteri Dicséretben részesült (1988), meg-
kapta az ELTE Trefort Ágoston emléklapot(1995),
a Budavár Önkormányzat Virág Benedek díját
(2012) és a Szent Gellért érdemérmet (2014).

Eskütétel  – A képviselõk Varga Antalt választották a kerület alpolgármesterévé

A budai fonódó villamoshálózat kiépítése
számos kellemetlenséget okoz az I. kerületi-
eknek. A munkálatok jelentõs zajhatással,
porral járnak, amit nehezményeznek a kör-
nyéken élõk. Megkérdeztük a beruházást ko-
ordináló Budapesti Közlekedési Központot,
mit tudnak tenni a lakók nyugalmának biz-
tosítása érdekében?

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájé-
koztatása szerint, az infrastrukturális nagyberu-
házások esetében, amilyen a budai fonódó pro-
jekt is, elkerülhetetlen bizonyos mértékû építési

zajhatás. A munkák általában reggel 7.00-kor
kezdõdnek, és késõ délutánig, kora estig tarta-
nak. A lakók nyugalmának biztosítása érdeké-
ben éjszaka nem végeznek építési munkát, ettõl
kizárólag egyedi és indokolt esetekben térnek el.
Ugyanakkor a BKK arra is felhívja a figyelmet,
hogy az építkezésnek csak bizonyos munkafolya-
matai (burkolatbontások, közmûépítések, föld-
munkák) járnak idõszakosan, az építkezés elõtti
közúti forgalomnál érezhetõen nagyobb zaj- és
porhatással.

Ami a lezárások miatt kialakult parkolási
gondokat illeti, a BKK szerint a városrész

adottságai sajnos nem teszik lehetõvé, hogy a
munkaterületek környékén újabb parkolóhe-
lyeket jelöljenek ki. Ahol lehetett, ott már lét-
rehozták az új várakozóhelyeket. Az építkezés
miatt kialakuló dugókkal kapcsolatban meg-
tudtuk, hogy a BKK tapasztalatai szerint, a kez-
deti nehézségek most már enyhültek, azon-
ban jelenleg is elõfordulnak még jelentõsebb
torlódások –jellemzõen a délutáni csúcsidõ-
szakban – a Fõ utcában, délrõl északi irányba
haladva.

Az északról dél felé közlekedõk, a Fõ utcát a
korábbiakhoz hasonlóan, a Török utca–Margit
körút útvonalon tudják elkerülni, míg az ellen-
kezõ irányban a Fõ utca helyett csak a budai alsó
rakpart jelenthet alternatívát. A BKK a környék
elkerülését –az északról érkezõknek– a pesti ol-
dalon, az Árpád híd vagy az északi M0-s hídon
keresztül javasolja. 

Panaszkodnak a lakók a zaj és a por miatt 

Türelmet kér a BKK

A Képviselõ-testület állandó
bizottságai
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A budavári polgárok közül sokaknak kétszeres
ünnepet jelentenek az adventi vasárnapok. Az
otthoni gyertyagyújtás mellett, e délutánokon
városházi ajándékkoncertre is várják a kerület
lakóit. November 30-án, advent elsõ vasár-
napján Pásztor Bazil, a Fõ utcai görög katoli-
kus templom nyugalmazott esperese gyújtotta
meg a koszorú elsõ gyertyáját, majd a munkácsi
Brevis énekegyüttes hangversenyét élvezhette a
közönség.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszön-
tõjében arra a hagyományra utalt, amely min-
den évben hangulatos találkozási lehetõséget
kínál az itt élõknek. - Az adventi délutánokon
mindannyian kicsit ünneplõbe öltöztetjük a
szívünket, hiszen a mûvészet, a zene adja meg
az együttlét és a találkozás örömét. A rendez-
vény házigazdája bemutatta a Brevis kórust,
amelynek tagjai rövid idõn belül immár má-
sodszor látogattak a Budai Várba. A polgár-
mester utalt rá, hogy az önkormányzat idén ja-
nuárban vette föl a kapcsolatot Munkáccsal és
májusban, egy újabb találkozó keretében meg-
kötötték a testvérvárosi megállapodást.
Szeptemberben, a Magyar Nyelv és Könyv Ün-
nepén már vendégként köszönthették a mun-
kácsiakat, akik a kárpátaljai kulturális delegá-
ció tagjaként mutatták be a fiatal énekegyüt-
test. Látogatása alkalmával a kórus két jóté-
konysági hangversenyt is adott a Mátyás-temp-
lomban. Mûsoruk hallatán egyértelmûvé vált
számunkra, hogy szeretnénk még hallani õket
– zárta köszöntõjét dr. Nagy Gábor Tamás.

Pásztor Bazil nyugalmazott budai esperes a
római és görög katolikus egyházi ág eltérõ rítu-
sairól, szertartásairól és dallamvilágáról be-
szélt. Adventi gondolatainak középpontjába
az egyházi év két kiemelkedõ ünnepét, Jézus

születését és kereszthalálát helyezte. Az adven-
ti és nagyböjti idõszakot a megváltás gondolata
köti össze – fogalmazott a lelkész, majd e két
jellegzetes fordulópont jelképeit és jelentõsé-
gét vette sorra. A metaforákkal és szimbólu-
mokkal teli bibliamagyarázat után Pásztor
Bazil meggyújtotta az adventi koszorú elsõ
gyertyáját.

A munkácsi Brevis kórus ezúttal egyházi és
karácsonyi kántáló énekekbõl állította össze
mûsorát. A fiatalokból álló héttagú kamara-
együttes anyanyelvén, ukránul énekelt, mégis
olyan közvetlenül és szuggesztíven álltak a kö-
zönség elé, mintha semmiféle nyelvi nehézsé-

get nem okozna a dalok megértése. Az éneke-
sek profi módon használták ki a Városháza
akusztikáját. Az egyes dalok között gyakran he-
lyet cserélve, a sorból elõrelépve biztosították a
tökéletes hangzást. A mûsor második részében
több meglepetéssel is szolgáltak. Egyes darabo-
kat népi hangszerek kíséretével adtak elõ, majd
meghívott vendégük egyszemélyes „ritmusszek-
cióként”, segédeszközök nélkül különféle han-
gokkal kísérte a népi énekeket. A koncert vé-
gén a közönség nem akarta elengedni az éneke-
seket, akik egy ráadás számmal hálálták meg a
tapsot. A Mennybõl az angyal címû karácsonyi
dalt magyar nyelven adták elõ.                            r.a.

Adventi gyertyagyújtás a VárosházánSzerzetes nõvérek 
a halálkatlanban

Ostromnapló
Hetven évvel Budapest ostroma után számos
emberi, személyes történetet és elfeledett hely-
történeti vonatkozású információt tartalmazó,
hiteles kötetet adtak közre a krisztinavárosi
Szociális Missziótársulat nõvérei. A Kairosz
Kiadó gondozásában, a Budavári Önkor-
mányzat támogatásával megjelent Ostrom-
napló – Szerzetes nõvérek a halálkatlanban cí-
mû kötet bemutatóját a Városháza aulájában
tartották november 19-én.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszön-
tõjében arra hívta fel a figyelmet, hogy az 1944-
45-ben körülzárt városrészben volt egy sziget, a
Missziós Nõvérek anyaháza, ahol a menekül-
teknek, kibombázottaknak nemcsak táplálé-
kot, reményt, hanem hitet tudtak adni. Az
Ostromnaplónak ez a legfõbb tanulsága. A kö-
tet sokat segít az utókornak abban, hogy a tör-
ténelem fehér foltjait személyes történetek,
emberi életek, sorsok alapján ismerje meg. A
Budavári Önkormányzat ezzel a szándékkal tá-
mogatta a könyv megjelenését ugyanúgy,
ahogy korábban az Emberi történetek címû
könyv esetében tette. 

Gambár Anna Éva fõnöknõ, a misszió veze-
tõje az érdeklõdõk számára röviden ismertette
a kötetet, amelynek – mint fogalmazott – ve-
zérmotívuma az élni akarás. A kiadvány beve-
zetõjében dr. Török József egyháztörténész ta-
nulmánya olvasható a szerzetesrendek jelentõ-
ségérõl, majd a Szociális Misszióstársulat alapí-
tásának történetét és intézményeinek tevé-
kenységét ismerhetik meg az olvasók. 

A Misszió vezetõje elmondta, hogy 1944.
március 19-tõl a krisztinavárosi szerzetes kö-
zösség megosztotta anyaházát, illetve annak
óvóhelyét civilekkel és néhány pappal. Száznál
is több hajléktalan gyermekrõl és felnõttrõl
gondoskodtak, a nõvérek segítették a sebesül-
teket, a haldoklókat. Hatvanegy halott kapott
ideiglenes nyugvóhelyet a kertben. Az
Ostromnapló az események hiteles krónikája-
ként 1944. március 19-tõl 1946. február 12-ig
számol be az eseményekrõl.

A kötet utolsó fejezete Czigány György író,
költõ, szerkesztõ személyes visszaemlékezését
tartalmazza. Az ismert irodalmi személyiség a
könyvbemutatón maga olvasta fel emlékeit ar-
ról, hogy kisgyerekként szüleivel miként vészel-
ték át az ostrom napjait a missziós nõvéreknél. 
A mûsorral kísért rendezvényen Rónaszéki
Tamás hegedûmûvész vezetésével a Budapesti
Vonósok vonósnégyese, valamint ifj. Sapszon
Ferenc vezényletével a Kodály Zoltán Magyar
Kórusiskola Cantate vegyeskara mûködött köz-
re. A közönség számára nem kis meglepetést
okozott az a látványos, kosztümös alkalmi színi
elõadás, amelyet a Szociális Missziótársulat fõis-
kolai leánykollégiumának lakói és egyetemi
hallgató társaik adtak elõ. A fiatalok az ostrom
alatt történt eseményeket idézték fel.

Advent elsõ vasárnapján a munkácsi Brevis énekegyüttes adott nagysikerû koncertet

A Márai Könyvtár helytörténeti érdeklõdésû
törzsközönsége idõrõl idõre azért gyûlik össze az
olvasóteremben, hogy hangulatos idõutazás ke-
retében megismerjék a Krisztinaváros, a Nap-
hegy vagy a Tabán múltjának titkait. Nemrég a
krisztinavárosi kisvendéglõk kerültek sorra.

A városrész egyik legnépszerûbb szórakozóhelyé-
tõl, a Márványmenyasszonytól indult a virtuális
séta. A ma is mûködõ vendéglõ valószínûleg már
1772-ben is nyitva állt. 1793-tól a bortermelõ
Sulzberger család neve volt olvasható a cégtáblán,
majd a cégér egy széttárt karú leányzót ábrázolt. A
Márvány utca 6. számú ház vendéglõjének név-
adásáról városszerte több legenda kering. Az
egyik arról tudósít, hogy a vendéglõs lánya a
mennyegzõ napján megvakult, illetve megné-
mult. Egy másik történet szerint a leány olyan hi-
deg és kemény volt, akár a márvány. Végül a har-
madik változat – és a kutató úgy véli, hogy ez a leg-

valószínûbb – az 1837-ben bemu-
tatott Zampa, avagy a márvány-
menyasszony címû opera ihlette
a névadókat. A premier után
Pestrõl átruccanó színészeknek
mindenképp szerepük lehetett a
névadásban – avatta be a hallga-
tóságot a legendákba Saly Noémi
helytörténész. 

A Márványmenyasszony szob-
rát 1896-ban Wagner Vilmos tu-
lajdonos állíttatta fel a kerthelyi-
ségben – állítólag egy szobrász-
vendég készítette adóssága fejé-
ben. Wagner a századforduló után Boross
Gyulának adta el a vendéglõt. Az új tulajdonos-
nak hatalmas pödört bajusza volt, s amikor fiatal-
korában kiszolgálta Jókait, az író állítólag 1 ara-
nyat ajánlott fel, ha levágatja. Õ azonban erre
nem volt hajlandó. 

A korabeli híradások szerint Boross 1943-ban
büszkén mutogatott egy emlékül megõrzött cse-
répkorsót és egy üveg felbontatlan bort, amelyek
még Seilern Crescencia és Széchenyi István lagzi-
járól maradtak. 

A Márványmenyasszony törzsvendégei között
feltûnt a német Budenz József nyelvész, a
Naphegy lakója, Ady és Csinszka, valamint báró
Podmaniczky Frigyes, Kosztolányi, Móricz és a
Budai Színkör társulatának tagjai. Heltai Jenõ
még versben is megemlékezett a helyrõl, ahol pá-

ratlan libapecsenyét és kitûnõ kadarkát adtak. Az
épület 1872 óta változatlan formában várja a ven-
dégeket. A második világháborút követõen,
nyolcévnyi eltiltás után itt lépett fel esténként az
idõs dalénekes, Kalmár Pál is.

A Márványmenyasszony után az érdeklõdõk
képzeletben végigjárhatták a Krisztina korabeli
vendéglõit, köztük a Koronaõr utcában 1850-
ben nyílt Der Politische Greizlert, a Politikus
szatócsot, amelyet a Morvaországból érkezett
Johann Gürsch alapított. A tulajdonos
Curacao likõrrel ízesített „májusi boráról” még
Magyar Elek is megemlékezett Pesti históriák
címû könyvében.

Az I. világháború után sorra bezártak a koráb-
bi helyek, a környéken csak a Gellérthegy utca
3.-ban és 5.-ben mûködött egy-egy vendéglõ. Az
utóbbit a tulajdonos katona fiai után Három hu-
szárnak nevezték. (Buday Dénes operettben örö-
kítette meg a nevét.) A Pálya utca 5.-ben mûkö-
dõ Vén diófáról Fedák Sári azt énekelte, hogy
„ott igazi bableves és resztelt máj van”.  Az érdek-
lõdõk kedvükre kalandozhattak még az Ág utca
sarkán, a Kis Miskában, az Attila és Krisztina
körút sarkán lévõ Három almában, majd a
Philadelphiában, a Mészáros utcai Zöld fában, a
Kaszinó Sörcsarnokban, sõt az Alagút utcai ven-
déglõkben is.

A célállomásként megjelölt Vörös béka a mai
Kuny Domokos utca és a Déli pályaudvar kö-
zött, a Krisztina körút 41–43. szám alatt mûkö-
dött.  Krúdy fiatal korában még megvolt, az író
az anarchisták tanyájának nevezte. Schöflin
Gyula egyik visszaemlékezésében is felidézi a he-
lyet, ahol egykor Máraival iszogatott.

A séta szerencsére nem ért véget, csak abba-
maradt. Folytatás hamarosan a Márai Könyv-
tárban.     a.

A Márványmenyasszonytól a Vörös békáig

Régi krisztinavárosi kisvendéglõk
nyomában

Az egykori Vörös béka vendéglõ a Krisztina krt. 41-43. alatt volt

A ma is mûködõ Márványmennyasszony vendéglõ már 1772-ben is nyitva állt
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„Márta” – Az angol beteg címû film óta így isme-
rik a világban. A budaváriak  azonban sokkal sze-
rencsésebbek, hiszen azon kiválasztottak közé
tartoznak, akik személyesen is bármikor talál-
kozhatnak Sebestyén Mártával. Az Artists for
Peace – Mûvészek a békéért társaság tagjává vá-
lasztott magyar mûvész nemcsak a Liszt-, a
Kossuth- és a Grammy-díj tulajdonosa, hanem
Budavár Díszpolgára is. A közvetlenségérõl is-
mert népdalénekes édesanyjával itt él a kerület-
ben és ha az utcán megállítják, szívesen szóba
elegyedik bárkivel. Karácsony közeledtével még
az is elõfordul, hogy egy ismerõst meglátva az ut-
cán, táskájából elõkapja és megrázza csengettyû-
füzérét, majd elénekli a Csordapásztorok mi-
dõn Betlehemben... kezdetû népdalt. A
Várnegyedben élõk számára december 14-én a
Városháza aulája teremt közös találkozási hely-
színt, hiszen advent harmadik vasárnapján
Sebestyén Márta ad itt koncertet.

A rajongók már sejtik, hogy ez a fellépés két
szempontból is különleges lesz. Két évforduló
kötõdik a 2014-es évhez, Márta számára mind-
kettõ kiemelkedõ jelentõségû. Az egyik egy szü-
letésnap. Édesanyja Farkas Ilona, aki Kodály
Zoltán egykori tanítványaként zenepedagógus-
ként  dolgozik és ma is aktív karnagy, karácsony
elõtt ünnepli nyolcvanadik születésnapját. A kö-
zönség soraiból sokan remélik, hogy a városházi
koncerten õ is ott lesz.

A másik évforduló Sebestyén Márta elsõ nyil-
vános szereplése, amely negyven évvel ezelõtt
történt. Egy korábbi interjúban a Várnegyed új-
ság hasábjain az énekesnõ felidézte azt a pillana-
tot, amikor 1974-ben, a gimnazista diáklányt
Sebõ Ferenc népzenész, „aki szeretett váratlan
helyzeteket teremteni”, váratlanul „kitaszigálta”
az Egyetemi Színpadra.

A mûvésznõ azt ígéri, hogy a december 14-én,
16 órakor kezdõdõ városházi jubileumi koncer-
ten mesél majd a közönségnek a közelmúltban
tett ciprusi és erdélyi utazásairól, fellépéseirõl és
minden bizonnyal felhangzanak majd az Örven-
dezzünk és a Karácsonyi énekek címû lemezek
istenes és világi énekei, zsoltárok, magyar és más
nyelvû karácsonyi népdalok, hallhatunk angya-
lokról, pásztorokról, betlehemesekrõl, Máriáról
és a Kisjézusról. A belépés ingyenes.

Jubileumi koncert advent harmadik 
vasárnapján December 21-én Betlehemi történet címû mû-

sorával a Görömbõ Kompánia érkezik a
Városháza aulájába. Horti Zoltán, az együttes
tagja, a Kalamajka Táncház játszóházának veze-
tõje, lapunk kérdésére elmondta, hogy e rendha-
gyó délutánon a közönséget bevonva, együtt me-
sélik majd el a születés csodáját. A szereplõk
többségét is a jelentkezõ családokból választják,
a gyerekek és felnõttek a zenészek kíséretében
idézik fel a Bibliában megörökített eseménye-
ket. A kompánia vezetõje hangsúlyozta, hogy a
történetvezetésben ragaszkodnak a szakrális ha-
gyományokhoz.

A mesét a pásztorjátékokból ismert népi hang-
szerek, többek között duda, tekerõ és citera kísé-
ri, amelyeket elõadás után a gyerekek is kézbe ve-
hetnek. A Görömbõtõl megszokott tánctanítás
ezúttal a mûsor legvégére kerül.

A héttagú Görömbõ kompániát sokan isme-
rik, hiszen a csapat a magyar népmesékbõl alakí-
tott táncos meséivel, mesés-táncházaival az óvo-

dákat, iskolákat, mûvelõdési házakat járja.
Elõadásaik többsége valójában közös játék a kö-
zönséggel, amely során kicsik és nagyok aktív sze-
replõivé válnak a meséknek, és végül egy vidám
táncház forgatagát alakítják ki. Unokák és nagy-
mamák, anyukák és apukák mulathatnak
együtt, a közös játékban feloldódva. 

A kompánia alkalmanként mesés vársétákat
is vezet gyerekcsoportoknak, melyek a Schulek-
lépcsõtõl az Oroszlános udvarig tartanak. A cso-
port egy óra alatt teszi meg az utat, miközben egy-
egy történelmi épületnél megállva Mátyás király-
ról, a kutyavásárról, a budai mesteremberekrõl
és borpincékrõl szóló meséket hallanak.

A Betlehemi történetet elõadó Görömbõ
Kompánia tagjai: Prekler Kata, Strack Orsolya,
Czinober Klára és Karánsebesi Balázs táncosok,
Romháti Krisztián tekerõs, Koroknai Szabolcs
dudás és Horti Zoltán mesélõ, akik advent utol-
só vasárnapján 16 órától nagy szeretettel várják
a budavári családokat.

Táncházba szõtt mese

Beszélgetés Bakó Annamáriával a Litea Könyvszalon új, karácsonyi kötetérõl

A szeretet kézfogása

ADVENTI KONCERTEK A VÁROSHÁZÁN

Sziget ódon bérházak udvarán. Nem rejtekhelyül, inkább vendég-
váró otthonként. Üvegpagoda verseskötetekkel, regényekkel, albu-
mokkal kibélelve. A budavári Litea Könyvszalonban adventi fé-
nyek mellett beszélgettünk. A bolt mindenese, Bakó Annamária
is akként lapozgat, mint bármelyikünk. Kíváncsi tekintettel, für-
gén, hogy mindenkit meg tudjon ajándékozni. Olykor különös
meglepetéssel, úgy, hogy õ ad ki értékes könyveket. Teremt valami
szépet a lélek épülésére.

- Az adventi várakozás hetében nem is gondolhattunk másra,
mint egy gyönyörû albumot letenni a karácsonyi asztalra. De hol
találunk olyan anyagot, ami gazdag és csak a mienk? A választás a
Herczeg Ferenc szerkesztette Új Idõk címû hetilapra esett. Az
1894. december 16-án induló lap kifogyhatatlan kincsesbánya,
szinte sugározza a közelgõ ünnep üzenetét…
s Herczeg Ferenc méltatlanul feledett, nagyszerû író.
- Sziléziából a 18. században bevándorolt jómódú bánáti német
polgárcsaládból származott. Regényeivel, friss novelláival, a
Budapesti Hírlapban megjelent cikkeivel neve országszerte is-
mertté vált. 1894-ben a Singer és Wolfner cég rábízta az Új Idõk
szerkesztését. Ekkor kezdõdött politikai karrierje a kormánypárt

színeiben; 1910-ben a
MTA tagjai közé válasz-
totta. A szakma és a hazai
közvélemény Mikszáth
halála után az írófejedel-
met a legkiemelkedõbb
prózaíróként tisztelte! A
kék róka címû vígjátéka a
világsikert is meghozta
számára.
s Az Új Idõkrõl mit lehet

kiemelni?
- A magyar polgári közép-
osztály meghatározó saj-
tóorgánuma volt. Meg-
szólaltatta a legkiválóbb
költõket, írókat és publi-
cistákat. Itt jelent meg
Mikszáth Kálmán: Szent

Péter esernyõje, Jókai Mór elbeszélései, Gárdonyi Géza, Heltai
Jenõ, Krúdy Gyula írásai, Szomory Dezsõ párizsi levelei, sõt Ady
versei. Munkatársai a korszak szórakoztató irodalmának divatos
alkotói: Csathó Kálmán, Kosáryné Réz Lola, Surányi Miklós…
Kritikai tevékenysége, kiadójától függõen, az általa kiadott köte-
tek népszerûsítésére korlátozódott.
s Politizáltak?
- Nem. Az európai humanizmus szellemében felekezetre és poli-
tikai hovatartozásra való tekintet nélkül a kulturális és nemzeti
értékeket helyezte középpontjába. Döntõ hatást gyakorolt a ma-
gyar keresztény középosztály kultúraképének kialakítására.
s Az ötvennégy évfolyamból mit válogatott az antológiába?

- A fél évszázadnál nagyobb anyag a legszebb ünnepi írásokból
válogat. Célunk az volt, hogy az ismert klasszikusok mellett az
irodalmi köztudatból kitörölt, és elfeledett írók mûveit felidéz-
zük. És ami talán a legfontosabb: általuk újraéljük gyerekko-
runk varázslatos karácsonyait. A kortörténeti szempontból is
egyedi, értékes képanyag bizonyítja, hogy milyen nagy figyelmet
fektettek a szerkesztõk a szövegek továbbgondolására. Kitûnõ
felkészültségû emberek fáradoztak azon, hogy minden szám iga-
zi ajándék legyen.
s Hogyan lehetne megfogalmazni Herczeg Ferenc karácsonyi üzenetét?
- A szeretetet és a békességet küldi. Az ember-, a család- és a haza-
szeretet erejét, és mi könyvesek az ajándékozó kéz melegével
nyújtjuk át az olvasónak az Új Idõk megjelenésének százhuszadik
évfordulóján.
s Jut-e más könyvekre ennyi figyelem?
- Minden igazi könyv visszavisz a kezdetekhez, ha akarjuk, ha

nem, ez a mi sorsunk. Úgy kell olvasnunk, hogy érezzük ember
voltunkat. Végtelen a könyvek világa: öröm, fájdalom, boldog-
ság, félelem, csalódás, remény forrása. Egy sok éve olvasott sor
egyszer csak földereng bennünk, és világol, megszólít, öntudatla-
nul vele cselekszünk.                                                                         Fenyvesi

Összefogás hagyományõrzõ mestereinkért

Jótékonysági koncert Pál István 
dudás megsegítésére

December 11-én 19 órakor 
a Hagyományok Háza színháztermében 

Az idõs tereskei pásztor, Pál István, a
Magyar Kultúra Lovagja, a népmûvé-
szet mestere, Madách Imre- és
Artisjus-díjas elõadómûvész az egyik
utolsó képviselõje annak a mûveltség-
nek, mely korábban a Palócföld jelké-
pe volt.  A kilencvenhatodik évében já-
ró Pista bácsi ma az utolsó élõ hagyo-
mányõrzõ magyar dudás. Idõs kora el-
lenére bõ két évtizede járja a magyaror-
szági és külföldi fesztiválokat, népmû-
vészeti táborokat, hogy megoszthassa
az érdeklõdõkkel hagyományos kultú-
ránk nála összegyûlt értékeit. Tanítvá-
nyai számára 1992-es „felfedezése” óta több száz furulyát készített,
és hatására fiatalok tucatjai kezdtek el dudálni. 

Pista bácsi folyamatos ápolásra szorul. Ennek költségeihez szeret-
nénk hozzájárulni egy jótékonysági koncert bevételeivel, melynek
mûsorán tanítványai és tisztelõi, egyben a magyar népzenei mozga-
lom legjelesebb képviselõi mutatják be tudásuk legjavát.

A KONCERTEN FELLÉPNEK: 

Az est házigazdája: Agócs Gergely

Senior Mentor Program
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év feletti fel-
nõtteket keres, hogy - mint mentorok és oktatók - az olva-
sás elsajátításában segítsenek a helyi általános iskolás diá-
koknak.
Legyen Ön is a Senior Mentor Program tagja:
Segítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen vegye a tanulmányi
akadályokat;  dolgozzon együtt csapatban más idõsebb felnõt-
tekkel és  kapjon havi ösztöndíjat! A pedagógiai tapasztalat
nem elõfeltétel.

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

Agócs Márton, 
Berecz András, 
Bese Botond és tanítványai,
Dóra Áron, 
Kacsó Hanga Borbála,
Kubinyi Júlia, 
Marticsek József, 
Pék Zsuzsanna, 

Egyszólam Együttes, 
Fonó Zenekar, 
Magyar Dudazenekar,
Nógrád Táncegyüttes, 
Palóc Néptáncegyüttes,
Parapács Zenekar, 
Rakonca Néptáncegyüttes,
Tallabille Együttes. 
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Decemberi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és szere-
tettel vár minden érdeklõdõt 22001144..  ddeecceemmbbeerr  1166--áánn  1188  óórraa--
kkoorr  aazz  II..  kkeerr..,,  ÚÚrrii  uu..  5588..  sszzáámm  alatti díszteremben.  ÜÜnnnneepp
eellõõtttt.. Vendégek: Bátor Botond pálos szerzetes, Sutarski
Konrád költõ, Petrény Attila és Norbert borász tulajdono-
sok, Kiszály Péter értékesítési vezetõ, Petrény Winery.
Közremûködik: Pápai Erika színmûvész, házigazda: Szi-
gethy Gábor.

Vízivárosi klub
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  2266..))
Állandó programok
Hétfõn 8.45-9.45 Preventív gerinctorna idõseknek
10.00-12.00 „A játék lendületbe hoz!”
16.00-17.00 Angol nyelvklub
16.00-17.00 Német nyelvklub
Szerdán 9.30-10.30 Baba-mama jóga
16.00-tól Kreatív rajz és festészeti órák
Csütörtökön 14.00-17.00 Bridzs klub
17.00-18.00 Meridián torna
DDeecceemmbbeerr  1122--éénn,,  1144  óórrááttóóll  MMoonnssppaarrtt  SSaarroollttaa  eellõõaaddáássaa  aazz
eeggéésszzssééggeess  éélleettmmóóddrróóll  „Mozdulj minden-kor és minden-
hol!” címmel. Monspart Sarolta tájfutó világbajnok, tizen-
négyszeres magyar bajnok, sífutásban hatszoros magyar
bajnok. Ma arra buzdít mindenkit, hogy egészségesen él-
jenek, és ennek egyik lehetséges módja a futás. Elõ-
adásában is arra hívja fel a figyelmet, hogy soha nem ké-
sõ elkezdeni. 
DDeecceemmbbeerr  1122--éénn  ééss  1199--éénn,,  1177  óórrááttóóll  AAllkkoottóómmûûhheellyy prog-
ram „Készítsd el és vidd haza!” – ez az Alkotómûhely
mottója. A Vízivárosi klubban idõsek és fiatalok közösen
készíthetik el a karácsonyi ajándékokat vagy az ünnepi
díszeket. 
DDeecceemmbbeerr  1166--áánn,,  1188  óórrááttóóll  „„KKaarrááccssoonnyy  fféénnyyeeii”” címmel
Fenyvesi Félix Lajos költõ és Hegedûs Endre zongora-
mûvész elõadását hallgathatják meg. 
DDeecceemmbbeerr  1199--éénn,,  1100  óórrááttóóll  RRiinnggaattóó  foglalkozás Hazay
Tímeával

Adventi koncert egy játszótérért
Adventi jótékonysági koncertre hív minden jótékony
szívû zenerajongót a Budai Református Egyház-
község. DDeecceemmbbeerr  2222--éénn,,  hhééttffõõnn  1188  óórraakkoorr  aa  SSzziilláággyyii
DDeezzssõõ  ttéérrii  rreeffoorrmmááttuuss  tteemmpplloommbbaann népek karácsonyi
énekeibõl összeállított zenés-énekes estet tartanak a
Tabulatúra régizene klubban. A belépés ingyenes, de
adományokat köszönettel elfogadnak a marosvásár-
helyi Emmaus gyermekotthon udvarára tervezett ját-
szótér javára. Az otthonban ötven nehéz sorsú, hátrá-
nyos helyzetû gyermeket nevelnek. Az Emmaus ott-
honról bõvebb információt itt találnak: http://
emmauskids.wordpress.com

Tabáni Karácsony
Szeretettel meghívjuk a kerület

lakóit – természetesen elsõsor-
ban a Tabánban élõket – a ha-
todik Tabáni Karácsonyi Dél-

utánra 2014. ddeecceemmbbeerr  1133--áánn,,
sszzoommbbaattoonn  1144  --1188  óórrááiigg  a fel-
újított Virág Benedek Házba

(I. ker., Döbrentei utca 9. fe-
lõl). A korábbi évekhez ha-
sonlóan kkaarrááccssoonnyyffáánnkk  aalláá

aajjáánnddéékkccssoommaaggookkaatt  kkéérrüünnkk
ééss  vváárruunnkk::  használt játék, könyv,

írószer, tanszer vagy bármi, ami hasznos – becsomagol-
va az I. kerületi nagycsaládosok részére. 17 órakor a
Nyárs utcai Óvoda óvodásainak karácsonyi mûsorát néz-
hetjük meg. Utána tombolasorsolás, melyet Vecsey
András önkormányzati képviselõ vezet. A fõdíj: 2 sze-
mélyre szóló vacsora a Tabáni Aranyszarvas Étterem fel-
ajánlásával. A rendezvény alatt forralt bort és teát iha-
tunk, kakaós kalácsot és mézes puszedlit fogyaszthatunk.
A belépés ingyenes. Fõtámogatóink: Budavári Önkor-
mányzat, Tabánért Alapítvány, Tabáni Bolhapiac, Vitézi
Rend. Szervezõk a tabáni angyalok.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..  II..  eemmeelleett))
DDeecceemmbbeerr  1166..  kkeedddd,,  1188..0000  óórraa::  MMaaggyyaarr  iirrooddaallmmii  eemmlléékk--
hheellyyeekk (VI.) Csáktornyától- Veronáig –az egyesület ké-
peivel: Zrinyi Miklós és Amade László barokk irodalma,
emlékhelyekkel. Dr. Ajkay Alinka irodalomtörténész elõ-
adása. Távolba szakadt magyarok karácsonya (V.) Írá-
sok, emlékhelyek a nagy háború éveibõl (Noirmoutier,
Premysl, Galícia) Kuncz Aladár, Gyóni Géza, Erdélyi
József nyomában. Dr. Medvigy Endre irodalomtörténész
elõadása, a tagság képeivel. Közremûködik versrészle-
tekkel, énekszámmal Cziráki Melinda a PTTE hallgatója.
(Magyarság Háza, Deák terem) 

Karácsonyi kapuvásár
Karácsonyi kapuvásár lesz 22001144..  ddeecceemmbbeerr  1133--áánn  sszzoomm--
bbaattoonn  1100..0000--1144..0000  óórraa  kköözzöötttt a Budai Várnegyedben, az
Úri utca 47. számú ház elõterében. Vári lakók kínálják
ajándékoknak is megfelelõ, még jó állapotban lévõ, de fe-
leslegessé vált holmijaikat az érdeklõdõknek. Mindenkit
szeretettel várnak.

Adventi délután a Lánchíd Körben
((II..,,  HHeessss  AAnnddrrááss  ttéérr  44..))  
DDeecceemmbbeerr  1111--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1166  óórraa  óórraakkoorr  adventi
délutánt szervez a Lánchíd Kör a Litea Könyvszalonban.
Közremûködnek: a Budavári Általános Iskola tanulói. 
Honlap: www.lanchidkor.hu

Országos Mezõgazdasági Könyvtár
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
A VárMezõ Galéria nyitott galéria kiállítóterében BBaallllaa
IIssttvváánn  bbõõrréésszz--iippaarrmmûûvvéésszz BÕR-SZÍN-HÁZ címû kiállítá-
sa látható.
Az Ujhelyi teremben JJóózzssaa  AAnnnnaa ffeessttmméénnyyeeiibbõõll
Fény az élet címmel rendezett tárlat ingyenesen te-
kinthetõ meg január 4-ig. 
A Tessedik Sámuel teremben megnyílt kiállításon az
OOrrsszzáággooss  MMeezzõõggaazzddaassáággii  KKöönnyyvvttáárr  mmuunnkkaattáárrssaaiinnaakk
aallkkoottáássaaiibbóóll látható összeállítás. A kiállítások ingyene-
sen megtekinthetõek, hétköznap 9-18 óráig, hétvégén
10-16 óráig. www. omgk.hu
BBeennkkõõ  JJóózzsseeff  eemmlléékkddéélluuttáánn..  A botanikusra, erdélyi
történetíróra, református lelkészre halálának 200.
évfordulója alkalmából emlékeznek ddeecceemmbbeerr  99--éénn,,
kkeeddddeenn,,  1177  óórraakkoorr. Kiss Székely Zoltán biológus is-
merteti Benkõ József botanikai és nyelvészeti mun-
kásságát. Benkõ József a magyarországi nyelvújítás
aktív résztvevõjeként 60 névvel egészítette ki a ma-
gyar botanikai szótárt. 
Benkõ Mihály - Benkõ István - Benkõ Lázár - Darkó
Jenõ: HUNOK ÉS SZÉKELYEK címû könyvet a szerzõk
mutatják be. A tanulmánykötet bemutatóján Benkõ
Józsefet, mint erdélyi történetírót ismerhetjük meg. A
leszármazottak mesélnek a könyv létrejöttérõl, csa-
ládtörténeti kutatásaikról. A könyv a helyszínen ked-
vezményesen 2000 Ft áron megvásárolható.

Bächer Iván emlékest
Család-Mazurka címmel Bächer Iván írásaiból hallhat-
nak válogatást Gyabronka József színmûvész elõadásá-
ban. Chopin mazurkákat játszik: Frideczky Katalin zon-
goramûvész. Idõpont: 22001144..  ddeecceemmbbeerr  1111..,,  ccssüüttöörrttöökk,,
1188  óórraa..  Helyszín: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai
Sándor Könyvtára, I. ker., Krisztina krt. 87-91. A rendez-
vény ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Regisztráció
személyesen a könyvtárban, a 356-4694-es telefon-
számon vagy a fszek0101@fszek.hu e-mail címen le-
hetséges!

Szenior Életmódváltó
Fiatal egyetemisták invitálják Önöket, az általuk meg-
rendezésre kerülõ Szenior Életmódváltó Rendezvény-
re, amelyen kipróbálhatnak számos sportágat, hogy
megõrizhessék egészségüket, fiatalosságukat. Külön-
bözõ sportolási lehetõségek, fitness, masszázs, szauna
kultúra, szellemi vetélkedõk, szûrések, és apró megle-
petések várják a lendületben lévõ, és lendületre vágyó
szépkorúakat. 
A rendezvény ingyenesen látogatható! Idõpont: 22001144..
ddeecceemmbbeerr  1133..,,  1100--1166  óórrááiigg..  Helyszín: Testnevelési
Egyetem, XII., Alkotás út 44.

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..  99..))
DDeecceemmbbeerr  1133..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll
KKiiss  hheerrcceegg--nnaapp..
Ismered a Kis herceget? Emlékszel
kikkel találkozott az útja során?
Felelevenítjük a mese szereplõit, el-

látogatunk az üzletember, a király és a hiú bolygójára,
majd mindenki elkészítheti saját bolygóját. 
DDeecceemmbbeerr  1144..,,  vvaassáárrnnaapp,,  1100..3300  óórrááttóóll  TTüükköörrcciiccáákk,, iker-
cicák... Zenés-rímes délelõtt Szabó T. Annával és az
Eszter-lánc Mesezenekarral. Bemutatkoznak a Tessloff
Babilon Kiadó mesekönyvei, melyeket óriási kedvez-
ménnyel vásárolhattok meg karácsonyra! 
DDeecceemmbbeerr  2200..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll  NNééppeekk  kkaarrááccssoonnyyaa  a
HolddalaNap zenekarral. Koncert és ünnepi játék külön-
féle népek karácsonyi szokásaiból. Elhangzanak perui,
andalúz, portugál, bolgár, kopt, moldvai, valamint latin
nyelvû karácsonyi énekek. A koncertet érdekes kom-
mentárokkal, tapsgyakorlatokkal fûszerezi a zenekar.
Muzsikálnak: Draskóczy Lídia (hegedû), Gulyás Anna
(ének), Szlama László (duda, ének, koboz, furulya), Ölvedi
Gábor (ütõhangszerek), Alex Torres (gitár, charango). 

DDeecceemmbbeerr  2277..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll    BByyee--bbyyee  22001144!! – ze-
nés-táncos évbúcsúztató Kovácsovics Fruzsival. Néhány
héttel a Mikulás látogatása és csak pár nappal karácsony
ünnepe után máris az év vége harmadik nagy eseményé-
re készülünk, a Szilveszterre. Nem is akárhogyan: közö-
sen, kéz a kézben „táncolunk át” a 2015-ös évbe egy va-
donatúj dal segítségével! Emellett persze lesz mesélés,
közös mondóka és felhangzik néhány Fruzsi legkedvel-
tebb dalai közül is... 

Vízivárosi Galéria
((IIII..,,  KKaappááss  uu..  5555..))
KKaarrááccssoonnyyii  ttáárrllaatt  XXIIIIII..  ––  ffeessttmméénnyyeekk,,  ggrraaffiikkáákk,,  sszzoobbrrookk.. A
három mûvész sorozatban Aknay János, Kalmár János és
Sz. Varga Ágnes alkotásai tekinthetõk meg november
26-tól december 19-ig. Nyitva: keddtõl péntekig  13-18
óráig, szombaton 10-14 óráig. www.vizivarosigaleria.hu

Programok

KKiieemmeelltt  eesseemméénnyyeekk::
December 6.: Családi nap 
10.30: adventi rajzpályázat eredményhirdetése
11.00: Ifjú Szívek Táncszínház: Felvidéki Kakukktojás
(Eltáncolt mesék sorozat), jegyárak: 1 500 Ft, 800 Ft 
12.00-13.30: kézmûves-foglalkozás: gyertyamártás,
karácsonyfadísz természetes anyagokból, kopogtató
készítése
15.00 és 16.30: mesemondás kicsiknek és nagyoknak
15.00-17.00: kézmûves-foglalkozás: gyertyamártás, kará-
csonyfadísz természetes anyagokból, kopogtató készítése

December 12-13.: Kiadványvásár és
kézmûvesvásár 
DDeecceemmbbeerr  1122..,,  1177  óórraa Aprók tánca: Mikulás-járás
DDeecceemmbbeerr  1133..,,  1100  óórraa  ééss  1111  óórraa Rendhagyó Luca-napi
komplex foglalkozás családoknak, kézmûves foglalkozá-
sok: Luca-búza, karácsonyfadísz textilbõl.

DDeecceemmbbeerr  1133..,,  1111--1144  óórraa  ééss  1155--1188  óórraa
Kézmûves-foglalkozás: gyertyamártás, karácsonyfadísz
természetes anyagokból, kopogtató, mézeskalács-ké-
szítés
VVáássáárr  nnyyiittvvaa  ttaarrttáássaa::  hétköznap: 11 és 19 óra között
hétvégén: 10 és 20 óra között

A vásár ideje alatt az alábbi színháztermi
programokkal várják az érdeklõdõket:
DDeecceemmbbeerr  66..,,  1111  óórraa:: Ifjú Szívek Táncszínház: Felvidéki
kakukktojás (Eltáncolt mesék sorozat)
DDeecceemmbbeerr  66..,,  1199  óórraa:: Ifjú Szívek Táncszínház: Honta-
lanítás
DDeecceemmbbeerr  1111..,,  1199  óórraa::  Összefogás hagyományõrzõ mes-
tereinkért. Jótékonysági koncert Pál István tereskei du-
dás javára.
DDeecceemmbbeerr  1122..,,  1199  óórraa Magyar Állami Népi Együttes:
Hajnali Hold

Hagyományok Háza
A Hagyományok Háza ünnepváró vásárára december 6-14-ig várják 

az érdeklõdõket. 

Fotó: Turbély Dénes

Fotó: Turbély Dénes
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E-mail: varnegyed@budavar.hu Várnegyed

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
nyíló II. emeleti 50 m2-es, igényesen felújított, gépesített
önkormányzati 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, igénye-
sen felújított,  átriumos kialakítású 70 m2-es  1 nappali +
2 hálószobás, gépesített, beépített búrokkal felszerelt ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy ki-
sebb vári lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 25 M Ft. 212-
1261, 0630/488-1933.  

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

II..  Budai Vár közvetlen közelében a Váralja úton a vár
parkja felé nyíló panorámás kilátással eladó egy 55 m2-es
2 szoba összkomfortos, jó állapotú,  polgári jellegû örökla-
kás. Irányár: 21,9 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 örökölhe-
tõ bérleti joga átadó vagy kisebb lakásra cserélhetõ. Cse-
reirányár: 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 lakásos ház-
ban lévõ 64 m2-es 2 szobás, nagy étkezõkonyhás, felújított,
cirkófûtéses, kertkapcsolatos önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 15 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

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

OOrrsszzáágghháázz  utcában reprezentatív mûemlékház I. eme-
letén és tetõterében lévõ 2 szintes, 2 fürdõszobás 120 m2-
es, felújított önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó vagy hasonló méretû  vári földszinti lakásra cserél-
hetõ. Csereirányár: 36,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Bécsi kapu térnél reprezentatív, bel-
sõ kertes mûemlékházban lévõ I. emeleti 120 m2-es, tera-
szos, nagypolgári jellegû önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 35 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddáánn a Duna part közelében a Szilágyi Dezsõ téren
polgári építésû ház III. legfelsõ emeletén lévõ nagypolgá-
ri jellegû 104 m2-es 3,5 szobás, panorámás öröklakás el-
adó vagy Budai várban lévõ 70 m2 körüli lakásra cserél-
hetõ. Irányár: 49,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

AAkkcciióó!!  II. ker., Pesthidegkúton 90 nm-es felújítandó pa-
norámás nyaraló eladó, 860 nm-es telken. Ár 11 MFt. Te-
lefon: 06-70-327-5823.

BBuuddaaii  Várban, saját részre önkormányzati lakást kere-
sek. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.

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

ffoollyyaammaattoossaann  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.

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

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

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..

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.

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  

vváállllaall  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

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.

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

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

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

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK

FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK

CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK

ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700

Ha nem kapja a lapot, 
hívja a terjesztõt!

Telefon: 
06-1-336-04-35

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

Bíró Éva 
bõrdíszmûves

Kedves 
kerületiek!
Vásároljanak
ajándékot 
üzletünkben!

Életjáradék

CímCím: 1014 Bp: 1014 Bp., Dísz tér 16. ., Dísz tér 16. 
Nyitva tartásNyitva tartás: minden nap: minden nap
10-18 óráig10-18 óráig
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