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Különleges adventi mûsorral és betlehem-ál-
lítással avatta fel a megújult Szentháromság
teret a Budavári Önkormányzat és a Ma-
gyarság Háza. Az ünnepség a magyar szelle-
mi kulturális örökség jegyzékébe tavaly beke-
rült csobányolással, a bukovinai székelyek
betlehemes játékával vette kezdetét.

A hegyi pásztor csobánokról elnevezett betlehe-
mes játék, a csobánolás vezette be a Szenthá-
romság tér ünnepélyes átadását. Az egyik legré-
gebbinek számító archaizáló, a csíki betlehemes-
sel rokonítható bukovinai székely népszokás be-
mutatását követõen dr. Nagy Gábor Tamás a lá-
tottakkal kapcsolatban kiemelte, mennyire fon-

tos hagyományaink megõrzése. Ezért is örömte-
li, hogy a Várban a Magyarság Háza nem csupán
õrzi, hanem be is mutatja ezeket az értékeket,
amely ezúttal is nagyszerû bevezetõje volt a tér át-
adása alkalmából megrendezett ünnepségnek –
hangsúlyozta a polgármester, aki röviden ismer-
tette a felújítás körülményeit. Mint elmondta,
hosszú ideig tartott, míg ilyen szép lett a tér, tíz év-
vel ezelõtt még homlokzatdarabok potyogtak a
Mátyás-templomról, ezért az épület környékét
körbe kellett keríteni. A templom rekonstrukci-
ójának tervezése 2004-ben, a munkálatok 2006-
ban indultak, a beruházás közel 10 milliárd fo-
rintba került. Az összeg felét a 2010-ben megala-
kult polgári kormány biztosította, ugyanis

2008-tól az akkori kor-
mányok csak kisebb
összegekkel járultak hoz-
zá a munkához.

Ma már csak emlék a
Halászbástya elhanyagolt
állapota is, az épület-
együttest 2007-tõl kezdve
fokozatosan újította fel az
önkormányzat. Két évig
tartott a Szentháromság-
szobor rekonstrukciója,
a pestisjárványoktól való
megszabadulást követõ-
en közadakozásból ké-
szült fogadalmi oszlop
2007-ben került vissza a
helyére. Dr. Nagy Gábor
Tamás rámutatott, hogy

a Szentháromság tér és környezete - a vári utak
fõvárosi átépítéséhez csatlakozva - két ütem-
ben újult meg. Az összesen 1,8 milliárd forint-
ba kerülõ fejlesztést a kerület és a kormány kö-
zösen finanszírozta.  „Egy feladatunk maradt,
hogy vigyázzunk a térre” – hívta fel a figyelmet
kerületünk polgármestere hozzátéve, hogy
ahogyan egykor összefogással épült meg a

Szentháromság-szobor, ugyanúgy újul meg kö-
zös munkával a Budai Vár. A következõ fel-
adatokat a Nemzeti Hauszmann Tervben dol-
gozza ki a kormány. Ennek az együttmûködés-
nek lehet a jelképe a Szentháromság oszlop
egyik dombormûve is, amelynek felirata:
„Communi studio exsurgit” – „A közös mun-
kával emelkedik”.                                                  -á-

A Föld teremtményei közül kizárólag az emberrõl mondható el,
hogy világra jöttével beleszületik az idõbe, azaz egyedül mi, embe-
rek vagyunk „idõbeli lények”. Ez az egyik legfontosabb isteni tulaj-
donságunk, hiszen általa vagyunk képesek arra, hogy a Teremtõ-
höz hasonlóan az idõ uraivá váljunk, és akár dacoljunk is a termé-
szet erejével. A változás érzékelése csak nekünk jelent a természet
puszta körforgásán túl valami egészen mást is: az elõrefelé gondol-
kodás képességét, a valamire való vágyakozás érzését és ezzel a
megérkezés, a beteljesülés ígéretét. Ezért Karácsonya és Megváltó-
ja is csak az embereknek lehet. A közénk, az emberi idõbe szüle-
tett és testet öltött Remény
egyedül a mi sajátunk, a mi
kincsünk. 

Mindezt a száz évvel ez-
elõtt kitört I. világháború
egy eseménye juttatta eszem-
be. 1914 decemberében kü-
lönösen nagy sötétség bo-
rult a szeretet ünnepét váró
emberiségre. Mintha nem
csupán az életet adó Nap
fordította volna el arcát az
emberiségtõl, de maga a
Teremtõ is. Akkor, 1914.
december 25-én, a lövész-
árkok mélyén elérhetetle-
nül távolinak tûnt a betle-
hemi csillag fénye, meleg-
ségét is csupán a géppuska
ravaszára gémberedett uj-
jakkal érezhették valóságo-
san, amikor a bajtársak tü-
zet adtak egymásnak. Ekkor
már közel öt hónapja dúlt a
kegyetlen háború Európa
nyugati és keleti frontjain a „fogat fogért, szemet szemért” elvét
követve. Minden kilõtt töltényre újabb töltény volt a válasz,
minden becsapódó gránátot egy másik sikítása követte, és, ahol
fény gyúlt a sötétben, oda azon nyomban jól célzott lövés csa-
pódott be egy mesterlövész puskájából egy újabb élet kioltásá-
nak reményében.

Mégis – vagy éppen ezért – 1914. karácsonyán  különös dolog
történt. „A németek elkezdtek átkiabálni a lövészárkukból: «Hallo,
Tommy!» – hallatszott több helyen. Mi pedig rögtön válaszoltunk:
«Hallo, Fritz!» Az elsõ bátortalan kísérleteket követõen már a lövész-

árokból is kimerészkedtek a németek, s amikor láttuk, hogy fegyverte-
lenül közelednek felénk, akkor mi is kimásztunk saját lövészárkunk-
ból. A frontvonal kellõs közepén találkoztunk velük. Megkínáltak
minket cigarettával, rágyújtottunk, szóba elegyedtünk, sõt két kisebb
csoport még focizni is elkezdett a senki földjén. Döbbenetes érzés volt!”
- emlékezett rá évekkel késõbb egy angol veterán. „Semmiért sem
hagytam volna ki ezt az egyedülálló és furcsa karácsonyt.” – írta egy
másik szemtanú. Az utolsó, amit láttam, az volt, hogy az egyik gép-
puskásunk, aki civilben amatõr fodrász volt, az egyik könnyen kezel-
hetõ német természetellenesen hosszú haját vágta…”

Mintegy százezer brit és német katona
tette le önként a fegyvert a nyugati fron-
ton, minden katonai logika és a valóság
diktálta józan megfontolás mellõzésével. 1914 karácsonyán, a leg-
nagyobb reménytelenségben a vágyai beteljesüléséért az idõbõl, a
mindent körülvevõ látszatvalóságból kilépni képes ember isteni
arca mutatkozott meg. Az ember szabad akarata gyõzedelmeske-
dett az év és az emberiség legsötétebb napján.

Karácsony elmúltával azonban a katonák visszatértek a lövész-
árokba és folytatták a harcot. Tüzeltek arra, akivel együtt élték

meg a remény éjszakáját. Újra a reménytelenség ütötte fel a fejét
és éveken keresztül folyt az öldöklés. 

Milyen üzenetet hordoz  számunkra ez a száz esztendõvel ez-
elõtti karácsony?  Mit vigyünk belõle magunkkal az idei ünnep-
re  készülve? Azt a tapasztalatot, tudást, amelyet az elsõ és a má-
sodik világháború frontjait is megjárt Hamvas Béla így fogal-
maz meg: „A háború legnagyobb élménye a realitás közvetlen ta-
pasztalata. Az embert az elhatározás exisztenciális lendülete az ál-
valóságok szövevényébõl kitépi és figyelmét a valóságra kényszerí-
ti, akár akarja, akár nem. Be kell látnia, hogy sorsának értelme,
szépsége, gyõzelme, nagysága nem kint van a tényekben, hanem
bent a magatartásban.”

Nem az emberi cselekedetek múlnak a külsõ tényeken, hanem
a külsõ tényeket mindig és minden esetben az emberi szándékok
és tettek határozzák és teremtik meg. Vágyaink, várakozásaink, a
szabad akarat hatalmat ad nekünk, hogy felül tudjunk emelkedni
a nehézségeinken és a ránk kényszerített látszatvalóságon. Ha
hagyjuk, hogy hamis próféták irányítsanak bennünket, akkor ép-
pen a lényeget tévesztjük szem elõl. Száz év távlatából ma már tud-
juk, hogy az I. világháború milliók életét követelte és „eredmé-
nye” pusztán annyi volt, hogy megágyazott a még borzalmasabb
II. világháborúnak. A harc és a békediktátumok sebeit nemzetek
és családok sokasága szenvedi el a mai napig is. 

Mondják, a történelem is-
métli önmagát. De szükség-
szerû, hogy mindig így le-
gyen? Vagy képesek vagyunk
tanulni a hibáinkból?  

Várjuk és ünnepeljük a
Fény, a Megváltó eljövetel-
ét emelkedett lélekkel úgy,
hogy a hétköznapokon se
feledjük: a mi sorsunk ér-
telme, szépsége, gyõzelme,
nagysága nem a külsõ kö-
rülményekben, hanem,
belsõ hitünkön és meggyõ-
zõdésünkön alapuló tette-

inkben van! Csak közös erõvel, egymásban bízva, egyazon célo-
kért dolgozva akadályozhatjuk meg a valóságos és lelki lövészár-
kok újbóli kialakulását. 

Ennek jegyében kívánok mindannyiuknak áldott, békés
Karácsonyt, egészségben és sikerekben gazdag Új Esztendõt! 
2014. karácsonya dr. Nagy Gábor Tamás

polgármester

Karácsonyi gondolatok 1914-rõl 2014-ben

Átadták a megújult Szentháromság teret
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Földre szállt 
tabáni angyalok
A Mesemúzeum Virág Benedek házban nemré-
giben átadott új helyiségében tartották meg a
hatodik Tabáni karácsonyt. Minden eddiginél
több ajándék, több száz könyv, rengeteg játék és
gyermekruha került a fa alá, ahol egy hintaló, te-
levízió és DVD lejátszó is helyet kapott. 

Az ötletgazda Vecsey András elmondta, hogy
az egész kerületbõl érkeztek felajánlások, a leg-
több ajándékot a tabániak, a vitézi rend és a
Tabáni Spartacus SE. közössége ajánlotta fel.
Mint az önkormányzati képviselõ rámutatott, az
ideihez fogható összefogásra még nem volt pél-
da. Mindez az elmaradhatatlan tombola díjai-
ban is megmutatkozott: a fõnyereményt, egy két-
személyes vacsorameghívást az Aranyszarvas ét-
terem ajánlotta fel, míg egy másik szerencsés
nyertes, egy hetes polcbérletet kapott a tabáni
bolhapiactól, ahol a használt vagy megunt tár-
gyak értékesítésére nyílik lehetõség. Természe-
tesen nem maradt el a vendéglátás sem, volt for-
ró tea, mézes puszedli és kakaós kalács, az ünne-
pi mûsorról a Nyárs utcai óvodások gondoskod-
tak, az elõadást Orbók Éva tanította be. A szoká-
soknak megfelelõen, a felajánlásokat az elsõ ke-
rületi nagycsaládosok kapják meg. 

A Budavári Zenei Szalonban gyakran
okoznak kellemes meglepetést a törzs-
vendégeknek. A december 9-i évzáró
délutánon például két „virtuóz” fiatal-
ember pótolta az éppen Kínában tar-
tózkodó házigazdát, Szilasi Alex zongo-
ramûvész-zenetörténészt. A 17 éves pá-
ros: Szilasi Dávid és Dolfin Balázs a
szalon mûfajnak megfelelõen elegán-
san és szellemesen mutatta be a fel-
hangzó mûveket.

Ha olvasóink közül akadnak olyanok, akik
nem követték a közszolgálati televízió ko-
molyzenei tehetségkutató versenyét, azok
kedvéért eláruljuk, hogy a fiatoknak kiírt
Virtuózok címû vetélkedõrõl van szó, amely-
nek két középdöntõse ezúttal személyesen
mutatkozott be a budavári zenebarát közön-
ségnek. A fiatalokat elkísérték felkészítõ ta-
náraik: Nyírõ Gábor és Mezõ László is.

„Amikor kilépek a színpadra, akkor
visszahúzódva közlekedem. Ezen nem tu-
dok változtatni, ilyen vagyok” – vallotta né-
hány hete a kamerák elõtt Szilasi Dávid, s
lám, most mégiscsak feloldódtak a gátlá-
sok, hiszen a fiatal zongorista olyan mûvel-
ten és rutinosan beszélt Mozart 332. F-dúr
szonátájáról, mintha édesapját hallhattuk
volna. Elmondta, Mozart egyik legragyo-
góbb billentyûs darabja egyfajta napló. Az
1784-ben megjelent mû a zeneszerzõ által

felkeresett zenei központok Mannheim,
Párizs és Bécs zenevilágának nyomait tük-
rözi. Leopold Mozart a témák sokasága mi-
att állítólag meg is rótta fiát, azt mondta
„túl sok a téma, alig lehet követni, hol tar-
tunk”. A rövid bevezetõt illusztrálva, az ifjú
mûvész eljátszotta a szonáta I. tételét.

Dolfin Balázs a Szent István Király
Zenemûvészeti Szakközépiskola tanulója, s
közben cselló tanulmányokat folytat a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem különleges
tehetségek osztályában. A Zenei Szalon kö-
zönsége elõször Johann Sebastian Bach VI.
B-moll szvitjét hallhatta tõle, melyet a szerzõ
1712 körül Lipcsében, Leopold herceg ud-
varában írt. Az ifjú mûvész „kollégája” kér-
désére elmondta, hogy az eredeti kotta
ugyan elveszett, de a másolat – Bach felesé-
gének kézírásával – fönnmaradt. -A mû
megszólaltatása mai hangszeren nem
könnyû – folytatta –, hiszen a zeneszerzõ öt-
húros hangszerre írta a szvitet, a csellón
azonban csak négy húr van, a „g” húr hiány-
zik. A zeneértõ közönség nagyra értékelte a
különleges elõadást.

Az ifjú mûvészek záró számként Paganini-
variációkat adtak elõ, cselló–zongora átirat-
ban. A Virtuózok nemcsak az országos ver-
senyben, hanem az MTA Zenetudományi
Intézetének Bartók termében is nagy sikert
arattak. Jövõ februártól a Zenei Szalon is-
mét várja látogatóit. a.

Virtuózok a Szalonban

„Kelemen László nem vezér, több ennél: tisz-
teletet keltõ jelkép. Neve az összes névtelene-
ket, személyteleneket is magába rejti; a ma-
gyar színészetnek Ismeretlen Katonája õ, s
ha emlékének áldozunk, valamennyit értjük
vele” – hajdan e szavakkal méltatta a ma-
gyar hivatásos színjátszás alapító igazgatóját
Pukánszkyné Kádár Jolán az Irodalom-
történeti Közlemények hasábjain. A kétszáz
esztendeje elhunyt mûvészrõl a Színháztörté-
neti Intézet Bajor Gizi Színészmúzeumában
nyílt kiállítás.

A tárlat színes tablókkal és érintõképernyõs
számítógéppel mutatja be a hazai felvilágoso-
dás kiemelkedõ alakjainak színházalapító
kezdeményezéseit, középpontba állítva a
magyar nyelvû színjátszás elkötelezett hívé-
nek, Kelemen Lászlónak pályáját.

Török Anna és Kelemen
Mihály vándor kántorta-
nító gyermeke 1762-ben,
apja akkori állomáshe-
lyén, Kecskeméten látta
meg a napvilágot. A család
késõbb Pestre került, az
apa a Belvárosi Templom
kántora lett és jövedelmé-
bõl fiai tanulmányait tá-

mogatta. László piaristáknál tanult, majd jogot
hallgatott. Szép karrier elõtt állt, gyakran vendé-
geskedett Balogh János királyi tanácsos budai há-
zában, ahol arra biztatták, hogy tegyen európai ta-
nulmányutat.

A magyar nyelvû színjátszás valójában akkor
kezdõdött, amikor Kelemen László visszatért
Magyarországra. Szembesült a látványos kulturá-
lis különbségekkel és Kazinczyhoz csatlakozva –
felhasználva kapcsolatait – országgyûlési felhatal-
mazást és királyi támogatást szerzett egy állandó,
magyar nyelven játszó társulat megalapításához.

Gróf Ráday Pál anyagi támogatásával, Kele-
men László vezetése alatt 1790. szeptember 21-én
létrejött az Elsõ Magyar Nemzeti Játékszíni
Társaság. Kazinczy támogatta a mozgalmat, és az
általa lefordított Hamletet felajánlotta a társulat-
nak elõadásra. 

Kelemen Budán kívánta megrendezni az elsõ
magyar nyelvû színtársulat bemutatkozó elõadá-
sát. A Várszínházban akkor már egy német támo-

gatást élvezõ színház mûködött, német nyelvû
elõadásokkal. Kelemen László kijárta a budai
Várszínház, valamint a pesti Rondella Színház
épületbérlõjénél, Gróf Emanuel Unwerth-nél,
hogy elõadásszünet idején megkaphassák a szín-
házépületet, összesen 6 alkalomra, próba nélkül.
Gróf Zichy Károly, az ország bírája (az õ támogató
együttmûködésével kaphatott Unwerth gróftól
helyiséget a társulat, és a színjátszási engedélyt is õ
adta meg), valamint Orczy László báró jelenlét-
ében, 1790. október hó 25-én megtartották az el-
sõ egész estés magyar nyelvû elõadást a Várszín-
házban, majd két nappal késõbb lezajlott a máso-
dik elõadás a pesti Rondellában. Elõadásra azon-
ban mégsem a Hamlet, hanem az Igazházi címû
vígjáték került, amely Alois Friedrich Brühl Der
Bürgermeister címû mûvébõl készült.

Unwerth gróf kudarcra számított, riasztotta a
tomboló siker, ezért a már lekötött elõadásnapo-
kat lemondta. Konkurenciát látott a magyarok
elõadásában, így színházi épületeit mûködése
alatt magyar társulatnak, többé nem engedte át. 

A pest-budai fellépések meghiúsulása után, a
vándorszínészet elsõ átfogó tervét Kelemen László
még 1795 decemberében benyújtotta Bihar vár-
megyének, amikor átmenteni igyekezett a pesti
társulatot a Tiszántúlra. Kelemen hasznosítva pes-
ti tapasztalatait zenekar és táncmester szerzõdteté-
sére tett javaslatot. Az énekes- és táncjátékok elõ-
adásától azt remélte, hogy társulata eltartja magát.
A több nyelven beszélõ mûvész mûfordításokat
készített, darabot írt és maga is színpadra lépett. 

Nagyváradon termet bérelt, s hogy a költségei
megtérüljenek, bálokat is rendezett. Az elõadások
mégsem hoztak nyereséget. Kelemen László, hogy
a társulatát fenntartsa, kénytelen volt kölcsönö-
kért folyamodni. A csõd 1801-ben érte utol, ezt
követõen a hazai elsõ színtársulat felbomlott. 

Az egykori színigazgató Makón, a húgainál ta-
lál menedéket, majd Csanádpalotára hívták kán-
tortanítónak. 1814 karácsony estéjén szánkóval
a húgaihoz indult. A csúszós úton a szán felbo-
rult, maga alá temetve tulajdonosát. Mire reggel
rátaláltak, már nem élt. A magyar nyelvû színját-
szás kiemelkedõ alakja 51 évesen szegényen, elis-
merések nélkül halt meg.

A Bajor Gizi Színészmúzeum emlékkiállításá-
nak megnyitóján Szabó Attila igazgatóhelyettes
köszöntötte a tárlat kurátorait: Csiszár Mirellát és
Gajdó Tamást, valamint az érdeklõdõket, akik
között ott volt dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter is. A „Kelemen László Emlékév” alkalmából
Kollár Zsuzsanna irodalomtörténész és Gajdó
Tamás színháztörténész nyilvános konferenciára
invitálta a megnyitó vendégeit, ahol egy-egy elõ-
adás keretében idézték fel a felvilágosodás és a
színház kapcsolatát, valamint Kelemen László
életútját. Réczei Tamás író, dramaturg a kecske-
méti Katona József Színházban bemutatott Szín-
házi vándorok címû vígjátékáról mesélt, amely-
ben ott kísért Kelemen László szelleme is. 

A kiállítás 2015. február 15-ig tekinthetõ meg
a Bajor Gizi Színészmúzeumban  (XII. kerület,
Stromfeld Aurél u. 16.).   R. A.

Kelemen László nyomában
A Várszínház egykori épülete

Szilasi Dávid és Dolfin Balázs

Lapunk következõ száma 
2015. január 16-án, 

pénteken jelenik meg!

Diófát ültettek
a Fátyol parkban

Kányádi Sándor kezdeményezésére, diófát ülte-
tett az önkormányzat Elek apó kútjának közelé-
ben, a Fátyol parkban. Mint a kút és a szomszé-
dos Mesemúzeum létrehozásában elévülhetet-
len érdemeket szerzõ, Kossuth-díjas költõ, kerü-
letünk díszpolgára elmondta, a diófa különle-
ges növény, hiszen csak sok idõ múlva fordul
termõre. Aki tehát diófát ültet, az utódaira gon-
dol – emlékeztetett Kányádi Sándor, aki Elek
apó kútja, és a diófa közötti mesés kapcsolatot
saját versével példázta: „Kútnak lenni volna jó,
utas-itatónak, diófának vagy a fán, füttyentõ ri-
gónak. Rigófüttynek volna jó, lenni bár egy hang-
nak, jönni-menni volna jó, akár csak a harmat.”
Kányádi Sándor reméli, hogy hamarosan meg-
szólal Elek apó kútja, a tervek szerint gombnyo-
másra a Duna-menti nemzetek nyelvén hangza-
nak majd el a mesék, ezzel is erõsítve a népek ba-
rátságát. 

Színes mûvészeti paletta 
a bölcsõdésekért

Minden évben, az adventi idõszakban jótékonysági
gálát szervez a Budavári Önkormányzat Egyesített
Bölcsõdéje. A hagyományosan a BEM6 Mûvelõdési
Házban megtartott közösségépítõ programon az in-
tézményekhez kötõdõ mûvészek, valamint egykori
bölcsõdések, szülõk és barátok lépnek fel. A bevételbõl
karácsonyi meglepetéseket vásárolnak a gyerekeknek. 

Ismét összefogott a Budavári Egyesített Bölcsõde közös-
sége, hogy ország-világnak megmutassák: mennyi érték
kapcsolódik a kerületi bölcsõdékhez. „Igyekszünk rajta
tartani a szemünket a tõlünk kirepülõ gyerekeken, nyo-
mon követjük az életüket, együtt örülünk a sikereiknek.
Ez volt az egyik oka annak, hogy elindítottuk a színes mû-
vészeti paletta a bölcsõdésekért programot, és felkérjük a
régi bölcsõdéseket: a színpadon is mutassák be tehetsé-
güket” – mondta a gálaest elõzményeirõl Pusztainé
Berényi Katalin. A Budavári Egyesített Bölcsõde vezetõ-
jétõl megtudtuk, hogy a bölcsõdébe járó gyerekek szülei,
a dolgozók, illetve az intézményekhez kötõdõ mûvészek
is rendre fellépnek a programon, így minden évben szín-
vonalas mûsorral várják az érdeklõdõket a BEM6
Mûvelõdési Házban. Idén sem volt ez másképp, hiszen a
majd két órás, valóban sokszínû programon többek kö-
zött az állandó résztvevõnek számító Rainbow-Team-
nek, Hámori Gabriella és Pusztaszeri Kornél színmûvé-
szeknek tapsolhatott a szép számú közönség. Az est bevé-
telét a hagyományoknak megfelelõen ezúttal is a bölcsõ-
dések javára fordítják: karácsonyi meglepetéseket vásá-
rolnak a gyerekeknek.

A tárlat emléket állít a Várszínháznak is, amely
Buda elsõ állandó színháza volt, az egyetlen 18. szá-
zadi magyarországi színházépület, mely a 21. század
elejéig játszóhely maradt. II. József 1786-ban szemé-
lyesen intézkedett, hogy az 1784-ben Budára telepí-
tett központi kormányhivatalok tisztviselõi karának
rangos szórakoztatására a várbeli karmelita temp-
lomból színházat alakítsanak ki. A teátrum terveit
Kempelen Farkas készítette el. Az 1200 fõs színházat
1787. október 17-én nyitották meg. (Beethoven
1800. május 7-én József nádor felesége, Alekszandra
Pavlovna névnapi ünnepségén adott koncertet e fa-
lak között. A Budavári Önkormányzat 2000 óta
koncertsorozattal és a Várszínház homlokzatán el-
helyezett, a zongorista látogatásáról szóló emléktáb-
la koszorúzásával emlékezik a jeles alkalomra.) 
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Elsõsorban személyi és gazdálkodási ügyek-
ben születtek határozatok az év utolsó testü-
leti ülésén. A képviselõk megerõsítették tiszt-
ségében a Czakó utcai Sport- és Szabadidõ-
központ vezetõjét, a Budavári Kapu Kft. élé-
re új ügyvezetõt választottak. Döntés szüle-
tett a fakivágás eddigieknél is részletesebb
szabályozásáról, valamint arról, hogy az ön-
kormányzat újratárgyalja a Máltai Szeretet-
szolgálattal megkötött együttmûködési szer-
zõdést.

A testületi ülést megelõzõen, dr. Nagy Gábor
Tamás ismertette a Széchenyi Bank mûködésé-
nek felfüggesztésével kapcsolatos álláspontját.
Elmondta, hogy a kialakult helyzetre tekintettel
arra kérte a nemzetgazdasági minisztert, hogy a
kormány tegye lehetõvé, az önkormányzat által
elhelyezett, jelentõs összegû közpénz kifizetését. 

Módosult az idei költségvetés

Módosította a testület a 2014 évi költségvetést,
amelyet az idõközben történt gazdasági és pénz-
ügyi eseményekhez igazítottak. Mint dr.
Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató elmond-
ta, az állam átvállalta az önkormányzatok adóssá-
gát, ennek a tételnek az elszámolását is tartalmaz-
za a változtatás. Szintén helyet kapott a módosí-
tásban az újonnan szükségessé vált kiadások ter-
vezése. A képviselõk 12 igen és 3 tartózkodás mel-
lett fogadták el a határozatot. 

Intézkedési terv készült az ÁSZ jelentés
alapján

Az Állami Számvevõszék (ÁSZ) megvizsgálta az
önkormányzat 2009. január és 2013. december
közötti gazdálkodását, a közbeszerzési eljárások
szabályszerûségét 2014. március 31-ig ellenõriz-
ték. Dr. Nagy Gábor Tamás elmondta, hogy az
ÁSZ vizsgálat a gazdálkodást törvényesnek ítél-
te, a megfogalmazott ajánlások csupán részlet-
kérdésekre vonatkoznak. Az ÁSZ jelentés alap-
ján intézkedési terv készült. Ennek célja a mun-
ka színvonalának további emelése és a hibák ki-
javítása. Az elõterjesztést egyhangúan fogadta
el a testület. 

Új irodák, megváltozott munkakörök

Az ÁSZ vizsgálat a munkafolyamatok hatéko-
nyabbá tételének lehetõségeire is rávilágított, ez
is közrejátszik abban, hogy módosul a
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési
Szabályzata – hívta fel a figyelmet dr. Nagy
Teodóra. A jegyzõ elmondta, hogy az SZMSZ mó-
dosítása elsõsorban a feladatok és munkakörök
újragondolását jelenti. Ennek értelmében, a
Beruházási és Városüzemeltetési Iroda két önál-
ló irodává alakul át. A Beruházási, Közbeszerzési
és Pályázati Iroda átfogja a beruházásokkal kap-
csolatos valamennyi részfeladatot, az elõkészítés-
tõl a mûszaki ellenõrzésen át az elszámolások do-
kumentálásáig. Ez a szervezeti egység foglalkozik
a KÖZOP projekt végrehajtásával kapcsolatos
feladatokkal. A Városüzemeltetési Iroda  viszi to-
vább a kerület üzemeltetésével összefüggõ  vala-
mennyi feladatot.

Új szervezeti egységként önálló Fõépítészi
Iroda jön létre, amely három fõvel, a fõépítész ve-
zetésével gondoskodik a fõvárosi és kerületi ter-
vek összhangjáról, részt vesz a településképi véle-
ményezési, bejelentési és kötelezési eljárásban,
elõkészítve a polgármester döntéseit. Közremû-
ködik a település jellemzõ, szerkezetét és a telepü-
lésképet befolyásoló, illetve meghatározó egyedi
építményekkel összefüggõ egyeztetési eljárásban.
Szakmai tanácsokat nyújt az építtetõk, tervezõk
és az ingatlantulajdonosok számára, mûködteti
és vezeti a helyi Tervtanácsot.   

Az Ügyfélszolgálati Irodából kiváló közterület-
felügyelet, önálló irodaként közvetlenül a jegyzõ
irányítása alatt mûködik tovább, míg a belsõ
kontroll rendszer a Jegyzõi Referatúra keretein
belül kap helyet. 

Módosították a Budavári Kapu Kft.
üzleti tervét
A pénzügyi igazgató emlékeztetett: a Budavári
Kapu Kft. a költségvetési szervezetekhez hasonló-
an mûködik. Beszedi a parkolási bevételeket,
amelyek az önkormányzat számlájára érkeznek.
Ezért a cég költségvetése az önkormányzat költ-
ségvetéséhez kapcsolódik. Mivel decemberben
megnyílik a várgarázs –a létesítményt a Budavári
Kapu kft. üzemelteti–, ezért a cég eredetileg terve-
zett kiadásai csökkennek, ahogyan más területen
is sikerült visszafogni a költségeket, összesen
mintegy 50 millió forinttal. Ezek a tételek szere-
pelnek a módosított üzleti tervben. 

Új vezetõket választottak

A képviselõ-testület titkos szavazással döntött a
Budavári Kapu Kft. és a Czakó utcai Sport és
Szabadidõközpont vezetõjének személyérõl.
Ennek értelmében, elõbbit 2016. december 31-
ig Járai Szabolcs, míg a sportközpontot 2019. de-
cember 31-ig Fehér Ferenc irányítja. 

Elfogadta a testület a fõvárosi 
területfejlesztési programot
A vonatkozó törvény értelmében, a Budapest ér-
dekeit szolgáló, fõvárosi területfejlesztési program
elfogadásához szükség van a kerületi önkormány-
zatok többségének egyetértésére – hívta fel a figyel-
met Csány Éva fõépítész kiemelve, hogy a tervezet
megtárgyalása törvényi kötelezettség. A program
a 2014-2020. közötti idõszakra vonatkozik, töb-
bek között azért van rá szükség, hogy le lehessen

hívni az uniós forrásokat. Éppen azért sokszínû a
szakmai anyag, hogy a lehetõ legtöbb támogatást
vehesse igénybe a fõváros. Csány Éva rámutatott:
a fõvárosi program nem befolyásolja a kerületek
pályázati lehetõségeit, uniós támogatását.

Döntés közalapítványokról
Módosították a képviselõk a kerületi közalapít-
ványok alapító okiratait. Erre azért volt szükség,
mert a jogszabályi változások miatt, jelenleg ön-
kormányzati közalapítványok nem lehetnek köz-
hasznúak, így ezt az alapító okiratukból törölni
kell. A jegyzõ elmondta, hogy folyamatban van
egy törvényi módosítás, amely arra vonatkozik,

hogy a közalapítványok is lehessenek közhasznú
státuszban. Addig azonban mindenképpen ren-
dezni kellett a jelenlegi jogszabályellenes helyze-
tet. A képviselõk áttekintették a közalapítvány-
ok mûködését is: kiderült, hogy a közbiztonsági
közalapítvány az idei évben nem tudta teljesíteni
feladatait, ezért a jegyzõ javasolta, hogy a jelenle-
gi kuratóriumot az önkormányzat hívja vissza és
új, négy tagú kuratóriumot válasszon. 

Jövõre is lesz Bursa Hungarica pályázat 
és „Könyvet Házhoz” program
Az önkormányzat meghatározta a Bursa Hun-
garica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat jövõ évi
kereteit. Dr. Nagy Gábor Tamás kiemelte, hogy a
program 12 éve zajlik töretlen népszerûséggel,
idén valamennyi pályázatot befogadta az önkor-
mányzat. A képviselõ-testület döntése értelmé-
ben, jövõre 3 millió forintot biztosít az önkor-
mányzat a felsõoktatásban tanulók támogatására.

A képviselõk 2016. december 31-ig meg-
hosszabbították a Szabó Ervin Könyvtár „Könyvet
Házhoz” programjának támogatását. Judák Bar-
nabásné dr. Varga-Kovács Emese szervezési igaz-
gató arra emlékeztetett, hogy a program több
mint tíz éve mûködik, az önkormányzat és az ol-
vasók egyaránt elégedettek a szolgáltatással.
Lényege, hogy az idõs, beteg, mozgásukban kor-
látozott kerületi polgárok számára biztosítja a
könyvtárhasználatot. A könyveket, folyóirato-
kat, hangoskönyveket a szociális és gyermekjólé-
ti szolgáltatási központ munkatársainak közre-
mûködésével, a családsegítõ szolgálat autójával
szállítják ki, a benzinköltség mindössze évi 30
ezer forint. 

Támogatást kért a roma nemzetiségi 
önkormányzat

A jövõ évi programjaikhoz, illetve a mûködési
költségek fedezésére kért támogatást a Budavári
Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Vecsey
András (Fidesz-KDNP) arra emlékeztetett, hogy a
tervezett programok pénzügyi terve nincsen ki-
fejtve, azt sem tudni, hogy a közmunkaprogram-
ba hány embert tudnának bevonni. Kiemelte:
lesz pályázati lehetõség, más nemzetiségek is így
jutnak anyagi segítséghez. Erre hívta fel a figyel-
met Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
szervezési igazgató is hozzátéve, hogy várják a ro-
ma nemzetiségi önkormányzat pályázatát. 

Felülvizsgálják az együttmûködést 
a Máltai Szeretetszolgálattal

A hajléktalanság kezelése, és ehhez kapcsolód-
va, a közterületek megóvása érdekében, öt rész-
bõl álló határozati javaslatot terjesztett elõ
Váradiné Naszályi Márta, aki úgy látja, egyelõre
nem sikerült megfelelõ választ adni a kerület-
ben a hajléktalanság kérdésére. Mint rámuta-
tott: a hajléktalansággal összefüggõ problémák
megoldására tesz kísérletet a javaslata, figyelem-
be véve a kerület lehetõségeit. Ennek egyik fon-
tos eleme az üres lakások szociális alapon törté-
nõ kiutalása azoknak a fedél nélkülieknek, akik
egyébként rendelkeznek jövedelemmel, ki tud-
ják és ki is akarják fizetni a szociális lakbért.
Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese szer-
vezési igazgató elmondta, hogy a Máltai
Szeretetszolgálat együtt dolgozik az önkormány-
zattal, ahogyan a Feszty Árpád utcai melegedõ is
sikerrel mûködik. Az önkormányzat a gyerekjó-
léti szolgálaton keresztül segíti azokat, akik nem
tudják lakásukat fenntartani, arra törekednek,
hogy senki se kerüljön utcára. Dr. Nagy Gábor
Tamás szerint meg kell vizsgálni, hogy hol és mi-
lyen körülmények között történt a lakhely el-
vesztése. Az önkormányzatoknak ugyanis azok-
kal a hajléktalanokkal kell foglalkozni, akiknek
az utolsó bejelentett címe az adott kerületben
volt. A jellemzõ az, hogy a fedél nélküliek nagy
része vidékrõl jön a fõvárosba, a polgármester
tudomása szerint, nincs olyan hajléktalan, aki
az I. kerületben vesztette el a lakhatását. Veres
Dávid Olivér (DK) arról beszélt, hogy bizonyos
kerületekben „dzsentrisités” folyik, míg a fõvá-
rosi koncepció gettósításban gondolkodik, a ke-
rületnek el kellene döntenie milyen irányban
mozdul el. Dr. Gallowitch Margit Kornélia
(LMP) felidézte, hogy korábban volt szó szociális
bérlakások kialakításáról, melyeket a rászoruló
fiatalok kaptak volna meg. Szerinte a kerületen
átívelõ feladatról van szó, melyet nem lehet tel-
jes egészében helyi szinten megoldani.

A szociális bérlakások kialakításával kapcso-
latban a polgármester elmondta: nagyon nehéz
olyan szempontrendszert felállítani, ami min-
denkire érvényes lehet. Egyfajta megoldás,
hogy a felújításra szoruló lakásokat jelenleg pia-
ci alapon, a fiatalok számára is elérhetõ módon
adja bérbe a kerület. Népszerû a program és
igazságos a rendszer, amit a visszajelzések is bi-
zonyítanak. 
A testület egyhangúan támogatta azt a javaslatot,
hogy az önkormányzat aktualizálja a kerületi haj-
léktalan ellátásra vonatkozó megállapodást a
Máltai Szeretetszolgálattal. 

Képviselõi kérdésre válaszolva, Judák Barna-
básné dr. Varga-Kovács Emese szervezési igazga-
tó elmondta: a nyári szünet alatt a napközi tábo-
ros étkeztetés keretében biztosítja a rászoruló
gyerekek számára a napi meleg étkezést az ön-
kormányzat. Amennyiben erre a téli szünetben
is igény mutatkozik, ezt a szociális étkeztetés ke-
retében a kerület minden további nélkül meg
tudja oldani.                                                            K. Á.

Idén utoljára ült össze a képviselõ-testület

A Budavári Önkormányzat idén is támogatja a kerületben élõ családok karácsonyi készülõdését. Egyebek mellett fenyõ-
fa-vásárlási utalványt adnak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, illetve a 2014 évben rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesülõ és gyermeküket egyedül nevelõ szülõk részére, családonként 5000 forint ér-
tékben. Bodrog József és felesége két óvodás és egy kisiskolás gyermeket nevel a Naphegyen. Mint elmondta, nagy segít-
séget jelent nekik az önkormányzat által biztosított fenyõfa-vásárlási utalvány. Nagyon örül, hogy az önkormányzat erre
is gondol, és ilyen módon is támogatja a családokat a 8000 forintos karácsonyi utalvány mellett. A favásárlást Varga
Antal alpolgármester segítette.

Személyi kérdésekrõl döntött a Fõvárosi Közgyûlés

Fenyõvásár

Szigorú szabályok 
a fakivágásban
A hatályos Kerületi Építési Szabályzat utal a
fák védelmére és pótlására, azonban csak el-
veket fogalmaz meg, s a konkrét eljárás kap-
csán a 2008-ban elfogadott vonatkozó kor-
mányrendeletre hivatkozik. Ez azonban ma
már csak a közterületen álló fás szárú növé-
nyek kivágásáról és pótlásáról rendelkezik,
így a kerületben nem volt szabályozva a ma-
gánterületeken lévõ fakivágás, illetve fapót-
lás. Ezen változtat a fakivágásról szóló új helyi
rendelet elfogadása, amely a kerületi növény-
zet védelmét szolgálja. Váradiné Naszályi
Márta (Együtt-PM) környezetvédelmi tanács-
nok elmondta, hogy véleménye szerint, az or-
szág egyik legjobb fakivágási rendelete az elsõ
kerületi, amely messzemenõen támogatja a
kerület zöldfelületeinek fejlesztését. A képvi-
selõ ugyanakkor javasolta: induljon jelentõs
faültetési program, amely ellensúlyozná a ko-
rábbi pótlás nélküli fakivágásokat. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester válaszá-
ban kifejtette: a kerület folyamatosan ültet fá-
kat, így külön programra nincs szükség. (A faül-
tetésekrõl december 5-i lapszámunkban is be-
számoltunk – a szerk.) Amint az önkormányzat
szembesült a fakivágási joghézaggal, azonnal be-
zárta a kiskaput. Hozzátette: a kerület építési
szabályait jövõre mindenképpen újragondol-
ják, hiszen változnak a fõvárosi elõírások, eze-
ket pedig át kell vezetni. Akkor lehetõség lesz
további módosítások elfogadására. 

Az új rendelet értelmében nem közterületen
álló fa kivágása esetén, az engedélyeztetési ké-
relmet 30 nappal a tervezett favágás elõtt kell
benyújtani a kerület jegyzõjéhez. A kivágásra
és pótlásra vonatkozó elõírásokat kell alkal-
mazni akkor is, ha a csonkolás meghaladja a fa
lombozatának 50 százalékát. Szintén kiterjed a
rendelet hatálya a 15 négyzetméternél na-
gyobb lombfelületû cserje kivágására vagy je-
lentõs csonkítására. Illegális fakivágás esetén, a
pótlási kötelezettséget pénzbeli megváltással
kell teljesíteni, amennyiben a helyi fapótlásra
nincsen lehetõség. A kompenzálási összeg fa-
sori fa telepítése esetén nettó 70 ezer, parkfa
esetén 50 ezer forint. Lombhullató cserje tele-
pítése 15 ezer, örökzöld cserje 25 ezer
forint/nm. A rendeletet 13 igen és 2 nem sza-
vazattal hagyta jóvá a testület.

Döntött a közgyûlés az új bizottsági struktúráról és a
tagokról. Eszerint hét testület alakul: az Emberi
Erõforrások és Nemzetközi Bizottsága, elnöke Nagy
Gábor Tamás; a Költségvetési Bizottság, elnöke
Kovács Péter;  a Közbeszerzési Bizottság, elnöke
Trippon Norbert, a Pénzügyi és Ellenõrzõ Bizott-
ság,elnöke Szaniszló Sándor; a Tulajdonosi, Gazda-
sági és Közterület-hasznosítási Bizottság, elnöke
Láng Zsolt; az Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhe-
tetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenõrzõ Bizottság,
elnöke Borbély Lénárd; valamint a Városfejlesztési,
Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság, elnöke
Riz Levente. A bizottságokban hét képviselõ és négy
nem képviselõ, azaz külsõs tag foglal helyet, kivéve a

városfejlesztési bizottságot, amelynek 8 képviselõ és
3 külsõs tagja van.

Zárt ülésen döntött személyi kérdésekrõl a Fõvárosi
Közgyûlés. Felmondással megszüntették Vitézy
Dávidnak, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigaz-
gatójának a munkaviszonyát. A BKK új vezérigazgatójá-
nak dr. Dabóczi Kálmán közgazdászt választotta a köz-
gyûlés. Ugyancsak felmondással szüntették meg
Nagyunyomi Sényi Gábornak, a Budapest Fõváros
Vagyonkezelõ Központ (BFVK) Zrt. vezérigazgatójának
a munkaviszonyát, utódja Barts J. Balázs mérnök-köz-
gazdász lett. A fõpolgármester Horváth Bélát nevezte ki
a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. élére, Mitnyan
Györgyöt pedig a Fõtáv Zrt. vezérigazgatójává.

Csaknem hatvan napirendi pontot tárgyalt meg december 3-i ülésén a Fõvárosi Közgyûlés. A városatyák
több személyi kérdésben is döntöttek: új vezetõje lett a Budapesti Közlekedési Központnak és Budapest
Fõváros Vagyonkezelõ Központjának. Döntöttek az új bizottsági struktúráról és tagokról is. Az emberi
Erõforrások és Nemzetközi Bizottság elnöke dr. Nagy Gábor Tamás, az I. kerület polgármestere lett.
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Az alábbi beszélgetés aktualitását a
BÕR-SZÍN-HÁZ címû kiállítás adja,
amely december 3-án nyílt meg az
Attila úti VárMezõ Galériában. Balla
István „bõrész” azonban nemcsak kü-
lönleges alkotásairól, bõrszobrairól is-
mert, hiszen nevéhez fûzõdik a Tolnay
Klári Emlékház megalapítása is. A
Krisztinavárosban élõ iparmûvész meg-
alapította a Nemzetközi Cipõ Pan-
teont, ráadásul a közelmúltban egy sza-
badtéri színház megvalósításába fogott.
A tárlat megnyitója után hivatásáról és
a kultúra iránti elkötelezettségrõl kér-
deztük.

s Kézmûves családban született?
- Nagyapám kovácsmester volt Érpata-
kon, a Nyírségben. Lovakat patkolt és
gyönyörû szép hintódíszeket készített.
Azt hiszem miatta kezdtem a bõrökkel
barátkozni. A bõripari technikumban
remek szakemberektõl komoly képzés-
ben részesültünk. Ezután újabb „tudo-
mányok” következtek. Itthon és Fran-
ciaországban japán mesterektõl textil-
festészetet, a Várban Makrisz Agamen-
non szobrászmûvésztõl fémszobrászatot tanul-
tam. Hosszabb ideig éltem Kubában, onnan
Mexikóban mentem, ahol az indiánoktól sokféle
technikát sikerült ellesnem. Belekóstoltam az
ezüstmûvességbe és késõbb mindezt felhasználva,
sikerült egy speciális technikát kifejlesztenem.
Alkoholos növényi kivonatot alkalmazok, amely
átszínezi a bõr keresztmetszetét és ettõl szinte lé-
legzik az anyag. Ez fõként az ikonjaimon látszik,
amelyeket elõbb Bulgáriában és Romániában ta-
nulmányoztam. A szobrokkal Makrisz mellett
kezdtem el kísérletezgetni. Ezekben az a csoda,
hogy síkból domború felület készül. Az Ady fejet
együtt csináltuk a görög származású mûvésszel, és
tõle kaptam a bagolytémákat is.
s A tárlaton bõrszobrok, ikonok, és színházi jele-
netek szerepelnek. Mitõl függ, hogy milyen témát
választ?

- A bõrszobrászat folyamatos kísérletezés. Nemrég
épp egy ikont aranyoztam és az arany felületre rá-
pettyent a piros festék. Ahogy dörzsöléssel próbál-
tam eltávolítani kezdett kikopni. A mélyebb réte-
gekben jobban benne maradt az aranyfesték, a
magasabb rétegekben meg felhõszerûen kezdett
kirajzolódni. Akkor jöttem rá, hogy ez érdekes do-
log lehet. A késõbb készült képek attól tündöklõb-
bek, hogy az arany áttükrözõdik a mélyrõl. 
s A Tárlatot Vándor Éva Jászai Mari- és Tolnay Klári
díjas mûvész nyitotta meg. Ön mikor került a színház
bûvkörébe?

- Fiatalon is nagyon szerettem az operát és a szín-
házat. Harminc éve állítok ki, a kiállításaimat ko-
rábban Simándi József, Psota Irén, Zenthe Ferenc
nyitotta meg. Utóbbi idõben Tokody Ilonát,
Kincses Veronikát, Hámori Ildikót kértem fel, ez-
úttal pedig Vándor Évát, aki elsõként kapta meg

az idén alapított Tolnay Klári díjat. A színészek,
énekesek érzelemgazdagon beszélnek és ünnepé-
lyes keretet adnak a megnyitónak. 

sHogyan került az anyag Mohorára, Tolnay Klári szü-
lõfalujába?
- A település meghívta a mûvésznõt, ahol a szülõi
kúriát mûvelõdési házként használták. Amikor el-
kísértem, egy csapásra beleszerettem a környékbe,
sõt a következõ évben kézmûves tábort szervez-
tünk a faluban. Évekig vissza-vissza jártam, kiala-
kult egy baráti társaság. Amikor megláttam, hogy

az egykori tanító háza eladó, tudtam, hogy
ezt nem szabad elszalasztani. Kiderült,
hogy a házhoz pajtaépület, nyári konyha
és föld is tartozik. Megvettük, megalapí-
tottuk a Tolnay Klári Kulturális és
Mûvészeti Egyesületet és a mûvésznõ ha-
lála után itt nyitottuk meg a Tolnay Klári
emlékházat. A kiállított anyag egészen az
1950-es évekig visszatekint. Épp a színhá-
zak felújítása elõtt végeztünk kutatómun-
kát. A Madách Színházban megvolt még
Tolnay Klári Nóra kosztümje, a Vágy vil-
lamosából Blanche pongyolája és sok
más különlegesség. De elõfordult, hogy
szinte a varrónõ kezébõl vettük ki egy jel-
mezét, amirõl már fejtették a rojtokat és
csipkéket. A Királyasszony lovagjában egy
hatalmas, nagyon szép, kézzel festett szok-
nyát viselt. Amikor nézegettem a jelmez-
tárat, megláttam, hogy a cipõszekrény az-
zal volt letakarva. Szerencsére elhozhattuk
az anyagot, amelybõl adtunk egy darabot
Kárpáti Tamás Hungarikonok gyûjtemé-
nyének, mûvészeti installáció számára is.
Az állandó kiállítás mellett van egy utazó-
tárlat is, ami most éppen Fülöpszálláson
látható. A Tolnay Klári centenárium al-

kalmából jelent meg Párkány László: Tolnay Klári
és emlékkertészei kötet is.
sMás mûvészektõl is kapott cipõket?

- A tárlatokat megnyitó mûvészeknek gyakran
gondot okozott, hogy mivel lepjenek meg. Egy
idõ után magam javasoltam, hogy adjanak egy ci-
põt! Így jött létre a Nemzetközi Cipõ Panteon,
amelynek célja, hogy megõrizze a mûvészek, is-
mert emberek lába nyomát. Kaptam cipõt az an-
gol hercegi pártól, Vaclav Haveltõl, aki tenisz ci-
põt küldött, Záray Mártától aranycipõ, Vámosi
Jánostól lakkcipõ érkezett. Orosz Adél balettci-
põje épp úgy a gyûjtemény része, mint Zenthe
Ferenc lovaglócsizmája a Tenkes kapitánya címû
filmbõl. Koncz Gábor A dunai hajósból válasz-
tott lábbelit, de nálunk van Simándi József Bánk
bán csizmája és Medveczky Ilona strasszos, pán-
tos tûsarkúja is. Szeretnénk stílusosan kiállítani a
ma már 250 darabos kollekciót.
sMindemellett marad még szabadideje?

- Mostanában nem nagyon, mert megpályáztuk
és elnyertük egy szabadtéri színpad építését. A
pénzbõl felújítjuk és átalakítjuk a mohorai pajta-
épületet. A már megépült 150 fõs nézõtér és a
színpad kiszolgálására ott rendezzük be a raktárt,
az öltözõket, a WC-t és a fürdõszobát. 
sMióta él az I. kerületben?

- Harminc éve a Logodi utcában volt a legénylaká-
som, ott voltunk fiatal házasok, de 24 éve a na-
gyobbik fiúnk már a Paluler utcai lakásba szüle-
tett. Nagyon szeretjük a környéket, óriási sétákat
teszünk. 
s A BÕR-SZÍN-HÁZ kiállítás meddig látogatható?

- A tárlat az Országos Mezõgazdasági Könyvtár
VárMezõ Galériájában (Attila út 93.) január 15-ig
tekinthetõ meg.                                                             r.a.

Egy „bõrész”, aki rajong a színházértErdõ Péter bíboros
adventi látogatása 
a Szilágyiban
A Szilágyi Erzsébet Gimnázium diák- és tanár-
közössége örömmel és várakozással fogadta a
hírt, hogy 2014. december 5-én ellátogat hoz-
zánk Erdõ Péter bíboros, prímás, esztergom-bu-
dapesti érsek. A bíboros úr – összhangban
Ferenc pápa ajánlásával – gyakorta tesz látoga-
tásokat az egyházmegyéjéhez tartozó plébániá-
kon, és az idei advent második vasárnapja elõtt
három napot a krisztinavárosi Havas Boldog-
asszony Plébánián töltött.

E vizitáció keretében Erdõ Péter felkereste a
plébánia közvetlen szomszédságában lévõ
Szilágyi Erzsébet Gimnáziumot is. A bíborost
elkísérte a látogatásra Vigassy Mihály plébános,
és a mintegy negyven perces találkozón jelen
volt Varga Antal alpolgármester, dr. Gálné
Csabai Klára tankerületi igazgató és Nógrádi
Zsolt iskolaszéki elnök is.

A gimnázium zsúfolásig telt zenetermében
diákok, tanárok  és az iskola énekkara várta
Erdõ Pétert. Bajkó Judit igazgatónõ üdvözlõ
szavai után az énekkar Járfás Orsolya és Vár-
konyi Tamás irányításával elõadta Fauré
Requiemjébõl a Pie Jesut. 

Ezután közvetlen hangú beszélgetés kereté-
ben a bíboros úr az egybegyûltek kérdéseire vá-
laszolt. Megtudhattuk például, hogy Magyar-
ország prímása miként értelmezi a római katoli-
kus egyházfõ nemrégiben tett kijelentését, mi-
szerint Európa megfáradt nagymamához ha-
sonlít, aki megöregedett, megsoványodott. 

Amikor egy kisdiák megkérdezte, hogy miképp
telik egy napja, a bíboros szavai valósággal meg-
döbbentették a hallgatóságot. Erdõ Péter ismer-
tette ugyanis elõzõ napi teendõit, és a részletezõ
felsorolásból egyértelmûen kitetszett, hogy kora
reggeltõl késõ estig a legkülönbözõbb feladatok
szinte végeláthatatlan sorát látja el: egyházme-
gyéjével kapcsolatos adminisztrációs kötelezett-
ségeket teljesít, dokumentumokat ír alá, levelet
ír, beteget látogat, közösségekkel találkozik, ven-
déget fogad, intézményalapítással összefüggõ jo-
gi és pénzügyi kérdésekrõl egyeztet, és most, ka-
rácsony közeledtével nyilvánvalóan megsoka-
sodnak fõpásztori kötelezettségei is, prédikáció-
ra készül, szentmisét mutat be. 

Az egybegyûltek nagy figyelemmel követték a
szavait akkor is, amikor egy újabb kérdésre vála-
szolva azt idézte fel, hogy elõször 13 éves korá-
ban érezte meg a papi hivatás vonzását, és ami-
kor végzõs diákként, szülei szeretõ egyetértésé-
tõl támogatva a Piarista Gimnáziumban kitöl-
tötte a továbbtanulási lapot, valójában magától
értetõdõ természetességgel jelölte meg a hittu-
dományi irányt.

A látogatás végén Szabó Eszter 6. osztályos
kisdiák a karácsonyra készített mézeskalács há-
zikóját ajándékozta a bíboros úrnak. A távozá-
sát követõen egybehangzóan így fogalmaztunk:
rendkívüli élmény volt számunkra az a bölcses-
ség és harmónia, amely Erdõ Péter bíboros úr-
ból áradt, és az a szinte páratlan képessége,
ahogy ennek a mintegy háromnegyed órának
minden egyes percében személyisége teljes sú-
lyával és koncentrált figyelmének minden rez-
dülésével jelen volt.                                     Etédi Péter

Balla István iparmûvész, bõrszobrász

December 7-én, advent második vasárnapján,
a Városháza aulájában egy óriási feldíszített ka-
rácsonyfával fogadták a délutáni koncert kö-
zönségét. Ezúttal igen korán kellett érkezniük
azoknak, akik ülõhelyre vágytak, mert a kezdés
elõtt fél órával megteltek a földszinti széksorok.
Az igazán elkötelezettek  az emeleti ablakokból
hallgatták végig az Orfeo Zenekar és a Purcell
Kórus mûsorát.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntõ-
jében arra emlékeztetett, hogy a Budavári Ön-
kormányzat sok éve már hangversenyekkel segí-
ti az ünnepre való ráhangolódást. A Vashegyi
György mûvészeti vezetésével mûködõ Orfeo
Zenekar és Purcell Kórus immár tizenkettedik
alkalommal szerepel a téli mûsorsorozatban. Ez
idõ alatt nagyon magas színvonalú, elmélyülés-
re alkalmat adó produkciók születtek. 

Dr. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus
püspök derûsen úgy fogalmazott, hogy Johann
Sebestian Bach az Evangélikus Egyházban az
„ötödik evangélista”, hiszen minden vasárnap-
ra írt egy kantátát. Bach nemcsak egyházze-
nész, hanem teológus is volt, hiszen azok is
hallgatják mûveit, akik nem ismerik az
Evangéliumot. A püspök úr kitért a zene fon-
tosságára és szerepére. Kodály Zoltánt idézte,
aki szerint: „Vannak a léleknek régiói, melyek-
be csak a zene világít be. A zene rendeltetése:
belsõ világunk jobb megismerése, felvirágozása
és kiteljesedése”. Az atya a zene gyógyító hatásá-
ról is beszélt, felidézve mûtétje utáni személyes

élményeit.Beszéde végén annak a meggyõzõdé-
sének adott hangot, hogy bárhonnan is érkez-
tek a hangverseny hallgatói, Bach zenéje által
közösséggé válnak. „A muzsika szépséges, cso-
dás adománya Istennek, az emberek finomab-
bak, erkölcsösebbek lesznek általa” –  idézte
Luther szavait, majd áldást mondva a fellépõ
mûvészekre, meggyújtotta az adventi koszorú
harmadik gyertyáját.

A koncert mûvészeti vezetõje, Vashegyi
György a hagyományoknak megfelelõen gon-
doskodott arról, hogy a felcsendülõ karácsonyi

kantáták német és magyar nyelvû szövegét a kö-
zönség minden tagja kézhez kapja. A korabeli
hangszereken megszólaló „Nun komm, der
Heiden Heiland”  és az „Ich freue mich in dir”
kezdetû kantáták különleges, templomi hangu-
latot varázsoltak az aulába. A mûvek autentikus
megszólaltatását az Orfeo Zenekar és a Purcell
Kórus gyönyörûen oldotta meg; a hangzást a
szólisták: Stefanik Márta, Stefanik Eszter,
Gavodi Zoltán, Kálmán László, Blazsó Domon-
kos, Balogh Eszter és Mészáros Péter tették tel-
jessé.

„Az ötödik evangélista” kantátái 
ADVENTI KONCERTEK A VÁROSHÁZÁN

Bach karácsonyi kantátáit az Orfeo zenekar és a Purcell Kórus elõadásában hallgathatta meg a közönség

A bíboros kifejtette, hogy a közös európai értékek
megõrzéséhez csak a hagyományok megújításán
keresztül vezethet az út. Közös európai jövõnk a
múltban gyökerezik, és e múlt értékeinek a tuda-
tos vállalása és felmutatása elengedhetetlen a
megfrissüléshez. Az ennek kapcsán felmerült
kérdésre, miszerint vajon az iskolának mindeb-
ben milyen szerepe lehet, Erdõ Péter úgy vála-
szolt, hogy az iskolának a maga sokszínû eszköz-
rendszere okán rendkívüli lehetõségei vannak a
tradíciókhoz visszanyúló értékrend tudatosítá-
sában és továbbadásában. Kifejtette azon véle-
ményét is, miszerint óvni kell az iskolák önálló
döntési jogát a felekezeti hovatartozást illetõen.

Húsz- huszonöt évvel ezelõtt gyakran nyitotta meg a
kiállításaimat Tolnay Klári. Emlékszem, egyszer a
nagyvázsonyi várban megnyitotta a tárlatot, utána
beültünk a Nyereg bárba és történeteket mesélt.
Szerettem volna valamilyen személyes emléket kér-
ni tõle, erre meghívott a lakására és azt mondta, hogy
válasszak valamit. Õ nem ragaszkodott a tárgyaihoz,
én meg már akkor is gyûjtõ voltam. Hosszas nézelõ-
dés után ingerült lett, odament a hatalmas könyves-
polcához és lekapott egy szattyánbõr kiscipõt. Ez volt
az elsõ kiscipõje réz szegekkel és selyemszalaggal.
„Nesze, ez jó lesz?” - kérdezte. Maga a tárgy is gyö-
nyörû volt, hát még a lelki héttere. Amikor közele-
dett a 80. születésnapja arra gondoltam, hogy szer-
vezünk egy életmû kiállítást. Örült az ötletnek, el-
kezdtük tehát a tárgyak összegyûjtését. Kaptunk sze-
mélyes dolgokat, pl. családi elefántcsont legyezõt és
báli táncrend-tartót. A „Katyi” jelmeze ott lógott a
szekrényben az estélyi ruhák között, boldog volt,
hogy ezektõl megszabadulhat. A munka azzal kezdõ-
dött, hogy fotókat nagyítottam, bekereteztem, õ pe-
dig a paszpartura ráírta azokat a gondolatokat, amik a
képrõl eszébe jutottak.  Így állt össze a kiállítás, amivel
ma is járjuk az országot. 
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A Magyar Állami Népi Együttes a közelmúltban
mutatta be a Megidézett Kárpátalja címû mûso-
rát. Pál István népzenésszel, a zenekar prímásával
a nagysikerû elõadás zenei vezetõjével ezúttal csa-
ládi hagyományokról, szülõföldrõl és a karácsony-
ról beszélgettünk. És persze elsõként arról, hogy mi-
ért is tapad nevéhez a „Szalonna” becenév.

s Sokan felkapják a fejüket a beceneve hallatán.
Hogyan kapta a „Szalonna” nevet?

- Bár az alkatom ma már más, mint egy focistá-
nak, irgalmatlanul szeretek focizni. 1992-ben, a
sarudi táborban kapus voltam a focimeccsen és a
pálya mellett épp szalonnát sütöttek. A meccs
közben ki-ki futottam egy-két harapásra. A többi-
ek persze megkérdezték, hogy mit csinálok, hogy
lehet így focizni, az egyik srác pedig ettõl kezdve
Szalonnának szólított. (Anyu nem szereti, azt
mondja: „fiam, van neked rendes neved: Pál
István. Miért kell a Szalonnát  használni?” Tény,
hogy sokan elmosolyodnak rajta, aztán megszok-
ják és megszeretik.)
s A foci mellett régóta a népzene is a szenvedélye.
Édesapja közremûködik a Magyar Állami Népi
Együttes  Megidézett Kárpátalja címû elõadásában.
Ön a családi hagyomány folytatója?

- Édesapám és édesanyám is zenei pályát válasz-
tott. Ez onnan fakadt, hogy édesapám testvére,
Pál Károly az egyik legtehetségesebb gombos har-
monikás volt Kárpátalján. A faluban mindenki
megfertõzõdött és mindenki harmonikázni
akart, így a kisöccse is. Apu így kezdett el zenélni.
Ungváron befejezte a zenei szakiskolát, majd
Kijevben elvégezte az egyetem opera- és szimfoni-
kus karnagy szakát. Évekig volt a kijevi Operaház
karmestere. Amikor a nagyszüleink betegek let-
tek, apu hazament Kárpátaljára. Péterfalván ze-
neiskolát alapított, ahol a népzenére tette a hang-
súlyt. Édesanyám szolfézs tanárnõ. Anyu követ-
kezetes, apu pedig mindig egy kicsit szabadjára
engedi a gyerekeket.

A szüleim fanatikus emberek és nem volt esé-
lyük más ösvényre menni. Nekem azt mondták
annak idején, hogy legyen egy rendes szakmám.
Aztán amikor a pályámon mégsem a közgazda-
ság, hanem a zene erõsödött meg, zenész lettem
és elvégeztem a Zeneakadémiát, akkor nagyon
boldogok voltak, hogy a gyerkõc végül is helyén
van. A húgom is klasszikus zongora szakot vég-
zett, majd népi énekbõl  diplomázott. 
s Nagyon fiatalon került a Magyar Állami Népi
Együtteshez. Felidézné a pályakezdés idõszakát?

- Tizenkét évesen Sarudon – a már említett zenei
táborban – a Galga Zenekarnál kezdtem népze-
nét tanulni. Akkoriban õk voltak a Magyar Álla-
mi Népi Együttes zenekara. A Debreceni

Református Kollégium diákjaként is rendszere-
sen jártam hozzájuk. Érettségi után Pestre kerül-
tem a Közgázra. Egyik nap fogtam magam és be-
mentem Serfõzõ Sándorhoz, az „Állami” igazga-
tójához. Jelentkeztem, hogy szeretnék náluk dol-
gozni. Azt válaszolta, hogy „az nem olyan egysze-
rû, hogy te csak bekopogtatsz”, a zenekari tagság
komoly felvételihez kötött, ezen kívül neves ze-
nészdinasztiák dolgoznak a csapatban. Akkor azt
mondtam, hogy egyetemistaként egy évig ingyen
muzsikálok, ott leszek minden elõadáson, min-
den próbán és egy év múlva – ha tetszik –  mond-
ják azt, hogy ámen, ha nem, akkor nem. Az év vé-
ge felé az együttes japán turnéra utazott. A Galga
Zenekar nem tudott velük menni, így engem vit-
tek és én muzsikáltam végig az összes fellépést.
Egy-két évvel késõbb zenekarvezetõ lettem az
együttesben. Azt hiszem, valahol odafentrõl fi-
gyelnek rám... 
s A munkahelye –  a Hagyományok Háza – a Vízi-
városhoz, az otthona a Tabánhoz köti. Mikor költözött
az I. kerületbe?

- Korábban sokféle helyen laktam a fõvárosban.
Rengeteget sétálgattam és mindig gyalogszerrel
jártam. A Virág Benedek háznál egyszer beültem
egy teraszos étterembe és feltûnt a gyönyörû épü-
let. Egy évre rá, a Tabáni Nyári Esték sorozat ke-
retében a Csík zenekarral játszottunk a ház belsõ
udvarán. A hely csodálatos volt; arra gondoltam,
hogy egyszer itt szeretnék lakni! Bementem az ön-
kormányzathoz és megkérdeztem, hogy van-e itt
esetleg lakás. Mondták, hogy nincs. Hét évre rá,
nézegettem az önkormányzat honlapját és meg-
láttam, hogy költségalapú bérlakás-pályázatot ír-
tak ki a kerületben. Feltûnt az ismerõs cím, ezért
azonnal benyújtottam a pályázatom és végül el-
nyertem a bérleti jogot.

sHol tölti a karácsonyi ünnepeket?
- Eddig bármerre is jártunk a világban, a kará-
csonyt a szülõfalumban, Visken töltöttük.
Szenteste összegyûlünk a református templom-
ban, utána pedig élõ hagyomány szerint, kántá-
lással végigjárjuk a rokonságot és a szomszédo-
kat. Az idei lesz az elsõ olyan karácsony, amikor
Budapesten leszünk, mert Eszter húgom – aki
szintén a kerület lakója – néhány hete szült és ez
olyan változás a család életében, hogy az újszü-
lött mellet is együtt kell legyünk. Az ünnepek
idején természetesen hazalátogatunk, hiszen a
húgom férje és a feleségem is viski. Mindketten
Magyarországon ismerkedtünk meg a párunk-
kal, a húgom Pécsett, én Budapesten, a Zene-
akadémián. A feleségem Czébely Beáta, zenepe-
dagógus, az idén diplomázik a Zeneakadémia
zongoramûvész szakán. A Kodály Zoltán Ének-
Zenei Általános Iskolában zongoratanár. Ahol
minket kereszteltek, ahol a szüleink esküvõje
volt, ott volt a mienk is. 
s Kik alkotják a kántáló csapatot?

- Úgy volt valaha, hogy édesapám, édesanyám, a
húgom meg én. Mostanában már hatan indu-
lunk el, és ha jön az újszülött, legközelebb már õt
is bevesszük a csapatba, úgyis erõsíteni kell a szop-
ránt. Ahová elsõként elmegyünk, az a család jön
velünk a következõ helyre. Szánkót húzva kullo-
gunk.
sMilyen fogásokból áll az otthoni karácsonyi menü?

- Nálunk Kárpátalján az étkezés kiemelt szerepet
kap Karácsonykor. Az alapmenü azokból az éte-
lekbõl áll, amelyeket elõtte a disznóvágásból
frissen elkészítenek. Kerül az asztalra kolbász,
oldalas, mellé párolt káposzta és krumpligom-
bóc. Készülnek hidegtálak és sütemények is. A
beiglit nálunk kalácsnak hívják, van diós is, má-
kos is. Az itteni szokásoktól eltérõen, Kárpát-
alján rengetegféle saláta létezik. Ezeket az ízeket
a „szláv tengerbõl” örököltük, hiszen az ukrá-
nok és az oroszok is szenzációsan készítik a salá-
tákat.

Általában hasonló fogások készülnek minden
családnál, így aztán apuval idõben úgy osztjuk be
a kántálást, hogy kiszámolgatjuk, melyik család-
nál mi a legfinomabb.                        Rojkó Annamária

Karácsonyi
jegyzetlapok 2014

A TUDÓS. Bálint Sándor könyvében érde-
kes jegyzetek ünnepeinkrõl. „Advent, más-
ként ádvent, a szegedi nép ajkán ádvint.
Istensegíts székelyei körében edvent, az Egyház
tanácsa szerint szent idõ.  A Megváltó érkezé-
se.” Az adventi idõszak a várakozás, a remény
ideje. A titkos csoda napjai. A korai fölkelés-
sel járó áldozat. 
A havat még templomba indulás elõtt illik el-
söpörni, hallom nagyapám régi intelmét. Ezt
az egyet egyre nehezebb teljesíteni, mert alig
esik hó, összekavarodtak az évszakok, hajszolt
életünkkel együtt.

ADVENT. Várni, várakozni. Nincs ennél
szebb, abban a reményben, hogy megjön a sze-
retett férfi: messzi útjáról apám, beleszületik a
világba a gyermek: Jézus. Milyen egyszerû, és
mégis oly nehezen kimondható. Advent
hóillatú vasárnapjai, a szótlan gyertyagyújtás, a
kimondhatatlan örök szépsége. Emlékszem,
milyen hosszan néztem az ismeretlen mester
erdélyi szárnyképét (az 1500-as évek elejérõl).
Minden azt kérdezte: hoz-e csendet az éj, kis
háborúk megnyugvását, hogy kijöhessen a
lángos csillag alá, és istálló hûvös homályában
világra jöjjön. Gyönyörûek Pilinszky szavai:
„Szent Pál azt írta, hogy az egész mindenség áhí-
tozik a megváltás után…” Jézus születésének és
fogantatásának csodájára. Hát csendesedjünk
el, igyekezzünk érteni és szeretni a teremtés
egészét, fényév-perceit.

KERESÕ. Istent az ember nem különös
idõkben keresi, nem karácsonykor, nem hús-
vétkor. Nyugalmas napokban, leginkább a vá-
rakozás csendjében: advent heteiben. Töp-
rengve, zenét hallgatva, könyveket lapozva,
imádkozva. Keresheti a tudósok istenét, a
Kozmosz urát, de legtöbben az igaz Istent, aki
az evangéliumban rejtõzik, cselekszik; azt,
akit megöltek.

VASÁRNAPI LELTÁR. Ma befejeztem, amit
elterveztem erre az évre. A legfontosabbak el-
maradtak: keveset láttam gyermekeimet, öreg
barátomat. Néhány nap és itt van karácsony.
Az év legszebb napjai, tündöklõ órái; a múlha-
tatlan gyerekkor föltámadó emlékei. A fán
arany fénnyel lobognak a gyertyák. A szeretet
ünnepe? Jó volna hinni, hogy így lesz, egy estére
legalább, egy pillanatra békesség az egész világ-
ban!

KARÁCSONY SZENT ÉJE. Régen olvas-
tam kedves költõmet, Rilkét. Istenes versei
csupa titkok, rejtõzõ csodák. „Havat terel a
szél az erdõn, / mint pehely-nyájat pásztora. /
Néhány fenyõ már érzi sejtõn, / miként lesz ál-
dott-fényû fa, / és hallgatózik. Szûz utakra / fe-
szül sok ága, tûhegye - / szelet fog – készül, nõ
magasba, / az egyetlen szent éj fele”… 
És megtestesül Isten Báránya, a mi Jézusunk,
hogy a zajszaggatta világ kegyetlen napjait meg-
váltsa. Azóta tudjuk, hogy a gyûlölködõ rette-
net mögött ott van szeretete! A percek, órák,
évek kattogása mögött ott a békesség szépsége.
Különös ünnep karácsony, olykor megékesíti
ezüst hóval a tél, de az égbolt csillag-gyertyái sze-
líd fénnyel ragyognak. Hogy lássuk, gyönyör-
ködjünk a szent családban: Mária és József a
bölcsõben fekvõ gyermek mellett térdepel.
Örökké tartó pillanat ez, ott dereng körötte az
eljövendõ dráma is… 
De most mindent beborít a boldogság: szende-
reg a kisded, megérkeznek a háromkirályok,
keskeny utat szorítanak a pásztorok, a legidõ-
sebb énekelni kezd.                                         Fenyvesi

Beszélgetés Pál István „Szalonna” prímással

Egy budai polgár Kárpátaljáról

Pál István „Szalonna” már kilenc éve a Magyar Állami Népi Együttes zenekarának vezetõje

A Várnegyed Galéria szép hagyománya, hogy az év utolsó kiállítása min-
dig az adventi, karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik. Kubinyi Anna
Kossuth- és Prima Primissima-díjas textilmûvész Üzenõ textilek címû tár-
lata  a természet és az örökérvényû jelképek, tradíciók világát állítja közép-
pontjába.

December 4-én dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere rövid kö-
szöntõjében „megszentelt idõnek, megálló pillanatnak” nevezte azt a talál-
kozást, amikor a mûvész szavak nélkül, tárgyaival üzen és a látogató megér-
ti az üzenetet. 

Tintér Gabriella Junior Prima-díjas népdalénekes autentikus elõadá-
sa után Jókai Anna Kossuth Nagydíjas író, a Nemzet Mûvésze mondott
nagy ívû megnyitóbeszédet. Úgy fogalmazott, „akinek tehetséget adott
az Isten, az háromféleképpen viszonyulhat a világhoz”. Lehet „tagadó
mûvész”, akinek alkotása érdekes, de nem tudja elõremozdítani a vilá-
got. Lehet „keresõ” mûvész – a legtöbb mûvész ilyen – tette hozzá. És
akad, aki úgy gondolja, hogy közvetíteni kell valamit az égi magasság és a
Föld között. Igazi ihletettséggel kell a Földet megemelni. Kubinyi Anna
ez utóbbi mûvészek közé tartozik. Kenderrel dolgozik, amely az egyik leg-
súlyosabb alapanyag. Õ mégis megpróbálja fölszabadítani az anyag lel-
két és valamilyen módon felemelni azt. Különlegesek textilbõl készült
erdélyi székely kapui, de eljut távoli tájakra is és elhozza a nagyvilágból
mindazt, ami érték. A mûvész számára rendkívül fontosak a gyökerek,
amelyekkel a földi világba kapaszkodunk és onnan szeretnénk fölemel-
kedni. Ugyancsak fontosak az életfák, hiszen a kipusztíthatatlanságot
szimbolizálják.

Jókai Anna felhívta a figyelmet, hogy a textilek némelyikén fölfeslik az
anyag. -aki csak ennyit lát, a felszínrõl ítél. Valójában a mûvész fölhasítja a
mûvet és mi meglátjuk benne a mélységet, a valóságot. 

Az írónõ a galériában kiállított mûvek szinte mindegyikét elemezve ki-
emelte: fontos, hogy az alkotásokkal az egészséges szépérzékkel rendelkezõ
embereknek olyan mûvészetet adjunk, amely harmóniát sugall. 
A kiállítás megtekinthetõ 2015. január 10-ig, keddtõl szombatig 11-tõl
18 óráig, a Batthyány u. 67. szám alatt.

Durva anyagból arany csillogás

Nagy Gábor Tamás, Kubinyi Anna és Jókai Anna a kiállítás megnyitóján

Fotó: Dusa Gábor

Ha Kárpátaljára jött valaki népzenét gyûjteni, az
mindig nálunk lakott. Én egyszerûen belecsepered-
tem a dolgokba. Amikor a szüleim áttelepedtek egy
Püspökhatvan nevû, Pest megyei, dombok övezte
gyönyörûséges községbe, megbolondították a falut.
Két kórust vezetnek, apu két hagyományõrzõ
együttesben játszik. Püspökhatvanban muzsikálnak
az emberek, családi koncerteket tartanak, akad,
ahol egész télen gyakorolnak a családok. Farsang-
tájban a mamától az unokáig mindenki a színpadon
zenél vagy énekel.

Kányádi Sanyi bácsi gyakran úgy fogalmaz, hogy õ
„budai polgár”. Amikor ideköltöztem, akkor kezd-
tem észrevenni, hogy ez mit is jelent. Aki ezen a kör-
nyéken lakik, rangnak érzi, hogy itt élhet.
Irgalmatlanul jól érzem magam. A munkahelyem a
Corvin téren a lakástól kilenc és fél percnyire van. A
Duna-parton sétálgatva jutok el a hónom alatt egy
hegedûtokkal.
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Vízivárosi Klub
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  2266..))  
December 22-én, hétfõ:
8.45-9.45: Preventív gerinctorna idõseknek
16.00-17.00: Német nyelvklub
December 29-én, hétfõ: 
8.45-9.45: Preventív gerinctorna idõseknek
16.00-17.00: Német nyelvklub
Január 5-én, hétfõ:
8.45-09.45: Preventív gerinctorna idõseknek
10.00-12.00: „Játék lendületbe hoz!”
14.00-15.30: Kismama jóga (minimális csoportlétszám
3 fõ,regisztrációhoz kötött)
16.00-17.00: Angol nyelvklub
16.00-17.00: Német nyelvklub
Január 7-én, szerda:
9.30-10.30: Baba-mama jóga (minimális csoportlét-
szám 3 fõ,regisztrációhoz kötött)
10.45-12.15: Nõi jóga (minimális csoportlétszám 3 fõ, re-
gisztrációhoz kötött)
Január 8-án, csütörtök:
14.00-17.00: Bridzs klub
17.00-18.00: Meridián torna
A programokra jelentkezni lehet a recepción illetve az
info@vizivarosiklub.hu email címen. A klubban könyve-
ink valamint a folyóiratok olvasására folyamatos lehetõ-
séget biztosítunk.

Felsõvízivárosi Szent Anna 
templom

((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  ttéérr  77..))
DDeecceemmbbeerr  2244--éénn,,
sszzeerrddáánn,,  SSzzeenntteessttee  aazz
ééjjffééllii  sszzeennttmmiissee  eellõõtttt
23 órakor Karácsonyi
orgonamuzsika, orgo-
nál: Horváth Márton
Levente, a Szent Anna
templom orgonistája.

DDeecceemmbbeerr  2255--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn,,  KKaarrááccssoonnyy  nnaappjjáánn,,  aazz  üünn--
nneeppii  1111  óórrááss  sszzeennttmmiisséénn felhangzik: Franz Schubert C-dúr
mise D.452.: Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus
Dei. Elõadják a Szent Anna templom énekesei és zeneka-
ra, vezényel: Balasi Barnabás karnagy, a Szent Anna
templom orgonistája.
Deecceemmbbeerr  2288--áánn,,  1199  óórraakkoorr  aa  SSzzeenntt  CCssaalláádd  vvaassáárrnnaappjjáánn
kkaarrááccssoonnyyii  oorrggoonnaahhaannggvveerrsseennyytt  aadd::  Horváth Márton
Levente, a Szent Anna templom orgonistája. Mûsoron:
Olivier Messiaen (1908-1992): Le Nativité du Seigneur:
Neuf méditations. Minden hangversenyre a belépés díjta-
lan! További infó: www.szentannazene.hu

Várnegyed Galéria
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  6677..))  
22001155..  jjaannuuáárr  1155--éénn  1188..0000  óórraakkoorr  nnyyíílliikk  CCvveettkkaa  HHoojjnniikk
ffeessttôômmûûvvéésszznnôô  aa  VVééggtteelleennsséégg  HHaarrmmóónniiáájjaa  ccíímmûû  kkiiáállllííttáá--
ssaa.. A kiállítást megnyitja: Tanja Šimonka mûvészettörté-
nész. Köszöntôt mond: Ksenija Škrilec Szlovénia nagykö-
vetasszonya, Anton Bala�ek Lendva polgármestere és dr.
Nagy Gábor Tamás Budavár polgármestere. Közremûkö-
dik: Török Ádám fuvolamûvész.
A kiállítás megtekinthetô 2015. február 7-ig, keddtôl
szombatig 11.00-18.00 óra között. A Várnegyed Galéria
kiállításai ingyenesen látogathatók.

Várfok Galéria
((II..,,  VVáárrffookk  uu..  1111..))
MMuullaassiiccss  LLáásszzllóó  rreettrroossppeekkttíívv..  A Várfok Galériában és a
Várfok Project Rooomban megnyílt kiállítás Mulasics elsõ
retrospektív jellegû tárlatának tekinthetõ, mely a kezde-
tektõl, a tanulóévektõl kiindulva egészen az utolsó alkotá-
sokig kívánja bemutatni az egyedülállóan gazdag mûvé-
szi pálya ívét. A tárlat 2015. január 31-ig tekinthetõ meg,
keddtõl – szombatig 11 és 18 óra között.

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..  1155..))
JJaannuuáárr  33..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll:: JJááttéékkbbóóll
jjááttéékkbbaa..  Drámajátékok kicsiknek és
nagyoknak. Ami a játékhoz kell: lele-
ményesség, jókedv, bátorság.

Ajánlott korosztály: 6-10 éves korig.
JJaannuuáárr  1100..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  MMeesseettáánncc - táncos-mesés
foglalkozás. Egy távoli afrikai országba, Ghánába utazunk
a mese szárnyán, ahol megtudjuk, miért foltos a leopárd és
hogy miért kell vigyázni a tûzzel. Szavak nélkül, sok moz-
gással megidézzük a mese szereplõit, történetüket, és a
dobszóra táncra is perdülünk. A foglalkozást Götz Andrea
táncpedagógus vezeti. Ajánlott korosztály: 3-8 éves korig.
JJaannuuáárr  1177..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  KKöözzööss  ttáárrssaassjjááttéékkoozzááss..
Vajon megtalálod a labirintusból kivezetõ utat? Tudsz
egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog a pókerarc?
Gyere, próbáld ki!  Ajánlott korosztály: 4-12 éves korig.

Országos Széchényi Könyvtár
A KKééppssoorrssookk  címû fotókiállítás 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.

Karácsonyi koncert 
a Magyar Nemzeti Galériában
DDeecceemmbbeerr  2211..,,  vvaassáárrnnaapp  1166  óórraa::  LLoonnddoonnii  VVoonnóóss  TTrriióó -
Berényi Zsuzsa hegedû és zongora, Banda Pál cselló,
Konrád György brácsa. Helyszín: Magyar Nemzeti
Galéria, C épület, I. emelet. Belépés bármely kiállításra
váltott jeggyel.

Rippl-Rónai és Maillol 
Rippl-Rónai József legalább
annyira nagy hatást gyakorolt a
modern magyar mûvészetre,
mint Aristide Maillol a modern
európai szobrászatra. E két nagy
hatású mûvész barátságát és
kapcsolatuk mûvészi dokumen-
tumait állítja középpontba a
Magyar Nemzeti Galéria 2014

decemberében nyíló kiállítása.
A mintegy kétszáz mûvet felvonultató tárlaton a Nabis
köréhez tartozó festõ barátok (Pierre Bonnard, James
Pitcairn-Knowles, Édouard Vuillard) mûvészete és a pári-
zsi környezet is felvillan néhány a Szépmûvészeti
Múzeumban, illetve a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban
õrzött mûvön keresztül. A kiállítás 2014. december 17-
tõl 2015. április 6-ig látható.

Ciszterci Szent Imre templom
((XXII..,,  VViilllláánnyyii  úútt  2255..))
DDeecceemmbbeerr  2244..,,  sszzeenntteessttee  2233..3300 óórraakkoorr::  a történelmi
Magyarország egyházi zenéje 47. Eszterházy: Harmonia
Coelestis/részletek. Közremûködik: Darázs Renáta szop-
rán, ének- és kamarazenekar korhû hangszereken.
Vezényel: Csányi Tamás.
JJaannuuáárr  44..,,  vvíízzkkeerreesszztt  1188..0000  óórraakkoorr::  a történelmi Magyar-
ország egyházi zenéje 48. Eszterházy: Harmonia
Coelestis/részletek. Ének- és kamarazenekar, korhû
hangszereken. Vezényel: Csányi Tamás.

Adventi koncert egy játszótérért
Adventi jótékonysági koncertre hív minden jótékony szí-
vû zenerajongót a Budai Református Egyházközség.
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 marosvásárhelyi Emmaus
gyermekotthon udvarára tervezett játszótér javára. Az
otthonban ötven nehéz sorsú, hátrányos helyzetû gyer-
meket nevelnek. Az Emmaus otthonról bõvebb informá-
ciót itt találnak: http://emmauskids.wordpress.com/

Budavári
Mûvelõdési Ház
((II..,,  BBeemm  rrkkpp..  66..))

December 20-án, pénteken 19.00 órakor:
Blues Café talkshow.
A blues- és rockrajongók bizonyára emlékeznek
még arra a Török Ádám mûsorvezetésével zaj-
lott tévés, Blues Café talkshow-ra, amelyben e
két mûfaj kedvelõit igyekeztek hírekkel, zenék-
kel, kulisszatitkokkal ellátni. Közel 10 évig volt

látható a Budapest
Televízióban és más
csatornákon. Ennek
élõ változatát láthatják
havonta egyszer, szom-
batonként, ugyanott,
ahol 1969 és 1983 kö-
zött a legendás Mini-
klubot élvezhették, a
Bem rakparton. 
Vendég: Babos Gyula.
Belépõ: 1000 Ft.

December 21-én, vasárnap 19.00 órakor: 
A Blues Rádió Budapest Zenekar 15 éves
születésnapi koncertje.
A 15 éve mûködõ Blues Rádió Budapest
Zenekar tagjai mind-mind erõs egyéniségek, iz-
galmas karakterek, ami igazán változatossá teszi
a zenekar muzsikáját, amelynek hangsúlya a ZZ
Top dalok egyedi feldolgozásain van, de a fiúk
minden egyes koncertjükön új életet és ízt visz-
nek olyan elõadók nótáiba is, mint Stieve Ray
Vaughan, Eric Clapton, Albert Collins, Jonny
Lang. Az átkomponált, új hangzással felruhá-
zott, Blues Rádió szellemben eljátszott muzsi-
kák a shuffle-os blues zenéhez közelítenek, ame-
lyek hol jazz futamokban bõvelkednek, hol funk
alapokra helyezõdnek. Belépõ: 1500 Ft.

Programok

Digitális fejlesztés 
a Tabán moziban
Támogatta a Tabán Kinotéka digitális fejlesztésé-
nek pályázatát és az ehhez szükséges 4,1 millió fo-
rintot önrészt is biztosítja a Fõvárosi Közgyûlés.
Az elõterjesztés szerint a fejlesztés célja a fõváros
egyetlen budai artmozijának hosszú távú sikeres
üzemeltetése, ehhez a Kubrick Terem eddigi bé-
relt, elsõ szériás DCI-vetítõgépe helyett saját tulaj-
donú, korszerûbb berendezést helyeznének
üzembe. A beruházástól nagyobb üzembiztonsá-
got remélnek a bérleti díj megszûnése mellett. A
fejlesztés megvalósításának teljes költsége 16,6
millió forint, az igényelt támogatás 12,4 millió fo-
rint, amelyhez 4,1 millió forint önrész szükséges -
áll az elõterjesztésben, amely felidézi, hogy a
Tabán mozi 2013 decemberében bezárt, miután
az üzemeltetõ cég bérleti szerzõdése lejárt. A film-
színházat 2014 januárjában a Budapest Film Zrt.
visszavette, majd rövid felújítás - a mozi belsõ teré-
nek megújítása és a modern digitális vetítõ- és
hangrendszerrel történõ ellátása - után 2014.
március 20-án újra megnyitotta azt.

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet 

Budapest I. kerület, Dísz tér 2. 
alatti népmûvészeti udvar 

bérbeadására
A pályázatok beadási határideje:

2015. január 13-án 1000 óra

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó ki-
írás megtekinthetõ a www.budavar.hu

internet címen, a Pályázatok hasáb 
Vagyoni Iroda hivatkozása alatt, 

valamint a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján.

Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.
Tel: (1) 458-3000, 458-3030



7XIX. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM, 2014. DECEMBER 19., PÉNTEK

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 LAKÁSOKAT,,
ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinn--
ggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

II..  BBuuddaaii  Vár közvetlen közelében a hangulatos Szalag utcá-
ban reprezentatív, felújított mûemlékházban lévõ egyedi gáz-
fûtéses 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.  

BBuuddaaii  várban a Tárnok utcában tetõtéri jellegû, igényesen
felújított,  átriumos kialakítású 70 m2-es  1 nappali + 2 háló-
szobás, gépesített, beépített búrokkal felszerelt önkormányza-
ti lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb vári lakásra
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 önkormány-
zati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy vári kisebb lakás-
ra cserélhetõ. Csereirányár: 17,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.  

II..  BBuuddaaii  Vár közvetlen közelében a Váralja úton a vár parkja
felé nyíló panorámás kilátással eladó egy 55 m2-es 2 szoba össz-
komfortos, jó állapotú, polgári jellegû elegáns öröklakás. Irányár:
19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii  várban egyedülálló adottságú több generációs, igé-
nyesen felújított, gépesített 255 m2-es, teraszos, 3 fürdõszo-
bás önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy vá-
ri kisebb lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 63 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

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

NNaapphheeggyyeenn  az Aladár utcában Bauhaus–társasházban lévõ
42 m2-es erkélyes, panorámás, alacsony rezsiköltségû, egyedi
gázfûtéses,  öröklakás eladó.. Irányár: 16 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

OOrrsszzáágghháázz utcában reprezentatív 6 lakásos mûemlékház I.
emeletén és tetõterében lévõ 2 szintes, 2 fürdõszobás, 120 m2-
es, belsõ teraszos felújított önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 34,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 

BBééccssii  kapu térnél reprezentatív, belsõ kertes mûemlékház-
ban lévõ I. emeleti 120 m2-es, teraszos, nagypolgári jellegû ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár:
30 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 jel-
legû 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))  

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. Tel-
jeskörûen, minõségi anyagokkal felújított 45 m2 + érkélyes I.
emeleti öröklakás, óriási zöld kertben, zárt udvari autóbeálló-
val + garázs. Telefon: 06-30-949-6400.

NNaapphheeggyy utcában (Tabánnál) eladó várpanorámás, csendes,
hangulatos 80 nm-es duplakomfortos (kétgenerációsként is
használható) lakás, vadonatúj tetõs, liftes házban. Irányár: 28,5
MFt. Telefon: 06-70-560-1817.

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

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

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

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

GGÁÁBBOORR  EESSZZMMEERRAALLDDAA  
BBEECCSSÜÜSS--  MMÛÛGGYYÛÛJJTTÕÕNNÕÕ  

((eellssõõkkéénntt  lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn))  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárrooll
jjuuddaaiikkáátt,,  ttoovváábbbbáá  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  bbrroonnzz--
ttáárrggyyaakkaatt,,  bbúúttoorrookkaatt  ((ffiigguurráálliiss  eellõõnnyybbeenn)),,  eezzüüssttttáárrggyyaa--

kkaatt,,  aarraannyyéékksszzeerreekkeett,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  hheerreennddiitt,,  mmeeiisssseenniitt,,
zzssoollnnaaiitt,,  KKoovvááccss  MMaarrggiitt,,  GGoorrkkaa  GGéézzaa  aallkkoottáássaaiitt..  EEggyyeebbee--

kkeett,,  áállllóó--,,  aasszzttaallii--,,  ffaalliióórráákkaatt,,  tteejjeess  hhaaggyyaattéékkoott..    
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, érték-
becsléssel, Pintér Nikoletta (festmény, porcelán, alpacca, réz-
bronztárgy, hibás is, képeslap, bizsu) Telefon: 466-8321, 06-
30-973-4949.

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. Telefon:
06-20-945-0316, 06-30-450-3308, 1 3754-194.

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  aajj--
ttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeessttéésséétt,,
sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!
HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT
DDuugguulláásseellhháárrííttááss,,  vvíízz,,  vviillllaannyy,,  ffûûttéésssszzeerreellééss  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..  SSzzaa--

bbóó  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

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 térnél. Telefon: 06-30-357-2798. 

www.gerinc.net. Ingyenes próbakezelés!

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr,,  manikûr, kozmetika (szempilla-, szemöldök
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  hhaattáássúú--
aakk  aa  ggeerriinnccrree..  HHááttiizzoomm  mmeeggeerrõõssííttéésséévveell  jjoobbbb  lleesszz  aa  tteessttttaarr--
ttááss,,  kköönnnnyyeebbbb  ééss  ttuuddaattoossaabbbb  aa  llééggzzééss..  JJóóggaanniiddrraa,,  mmeeggsszzüünn--
tteettii  aazz  iiddeeggeessssééggeett,,  nnyyuuggttaattjjaa  aa  ggoonnddoollaattookkaatt,,  bbeellssõõ  eeggyyeenn--
ssúúllyytt  tteerreemmtt..  HHééttffõõnn  ééss  sszzeerrddáánn  1188--1199..3300--iigg,,    BBuuddaavváárrii  ÁÁllttaa--
lláánnooss  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.

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

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

Ingatlan

Oktatás

Adás-vétel

Egészség

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

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275, a (06-1) 336-0435-ös telefonszámon vagy 
az ugyfelszolgalat@presslog.hu e-mailen címen. Nyomás: PR-Innovation Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.VÁRNEGYED

Hirdetésfelvétel legközelebb 2015. január 6-tõl 7-ig, kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig lesz.

Ha nem kapja a lapot hívja a terjesztõt: 
06-1-336-04-35, ugyfelszolgalat@presslog.hu

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!!
AAZZ AALLAAGGÚÚTT--AANNTTIIKK

KKéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárrooll
rrééggii  kköönnyyvveekkeett,,

mmaaggyyaarr  ééss  kküüllffööllddii
ffeessttmméénnyyeekkeett

eeoozziinnooss  ZZssoollnnaayy  ttáárrggyyaakkaatt,,
aannttiikk  mmûûttáárrggyyaakkaatt..

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

Telefon:

201-5607
06-20-319-0292

Szolgáltatás

Életjáradék

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK

FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK

CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK

ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700
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