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Decemberben 
igazgatási szünet 
lesz a Városházán
A Polgármesteri Hivatal év végén új iktató és adatbá-
zis kezelõ rendszerre tér át, az informatikai rendsze-
rek átállítása miatt ddeecceemmbbeerr  2288..  ééss  jjaannuuáárr  33..  kköözzöötttt
iiggaazzggaattáássii  sszzüünneett  lleesszz a hivatalban. Ezen idõszakban
nem lesz sem ügyfélfogadás, sem iratfeldolgozás. 
Az ügyfélfogadás elsõ napja 2016. január 4. 
A Hivatal arra kéri az ügyfeleket, hogy az ügyintézést
ehhez igazítsák.

Lackfi János: 
KÉK
Soha akkora csendet! Úgy istenigazából ránk
szakadt az ég, annyi hó hullott, amennyi már
nincs is, nem is hinné az ember, hogy ennyi el-
fér odafenn, hogy még mindig van belõle.
Ugyan hová pakolják a mennyben az egészet,
amikor nincs éppen tél, komoly raktározási
problémát jelenthet egész nyáron, tologatják
ide meg oda, aztán ha kiborul, össze kell lapá-
tolni… Paradicsom, na persze, egy diliház az
egész, így szitkozódnak az angyalok. Jó, hát
tudtam én már akkor is, hogy nem így van ez,
hogy ott a víz szüntelen körforgása, tanultuk a
suliban, kicsi nyilakkal volt ábrázolva, amint a
felhõbõl a földre hullik, aztán elpárolog, majd
megint felhõt alkot és vissza, mars le a földre,
kezdõdik az egész elölrõl, a hó sem kivétel, pö-
rög ebben az óriáskerékben. 

Azt is tudtam, hogy az angyalok nem söprö-
getnek és nem szitkozódnak, mert nincsenek
is angyalok, tanultuk a suliban, e tekintetben
nem ismerték a tréfát, de azért csak fújtuk a
betlehemest, a párttitkár elvtárs tanította be,
az igazgató meg üvöltözött vele az irodában,
hogy maga elmebeteg, meg hogy engem kirúg-
nak innen, a lábam sem éri a földet. Mire a
párttitkár, hogy ennek semmi köze a klerikális
reakcióhoz, küldje csak hozzám, igazgató elv-
társ, akinek bármi gondja van, ezekben benne
foglaltatik az elnyomott, nincstelen agrárpa-
rasztság évszázados gyötrelme, sóvárgása, ez a
legnemesebb folklór, ez a munkásosztály jövõ-
jének alapköve, nekünk pontosan tudnunk
kell, honnan jöttünk, a kommunista nem le-
het gyökértelen csak azért, mert arccal a jövõ
felé fordul. 

Úgyhogy kántáltuk a suliban a betlehemi
csillagocskát, meg kajabáltuk nagy szûrökbe
vackolódva, orrunk alatt csepû-bajusszal,
hogy: Mit etté, öreg? Bagolynyikorgást kemen-
cevinnyogással! Mégsem lett neki semmi baja,
mármint a párttitkárnak, talán rálegyintettek,
talán nagyon jó összeköttetései voltak oda-
fenn, talán el sem jutott a kutyaugatás az égig.

Pedig akadt, aki kevesebbért is megjárta,
templomba menet éppen beláttunk az öreg
Ballagi ablakán, de nemcsak láttunk, néztük
is, majd kiesett a szemünk, akkoriban olyan
nem adódott minden háznál. Füzérnyi kará-
csonyfaégõvel tekerte be a fenyõt, ma már no-
vemberben belebotlasz az áruházban, de a fa-
luban csak neki volt, a gyerekei küldték a világ
alulsó felérõl, ámultuk, ahogy dereng a portá-
ja. Mégsem irigyeltük tõle, ötvenhatban majd-
nem agyonverték szegényt, két fia, két lánya
szétspriccelt a négy égtáj felé, Svájcból meg
Ausztráliából küldöztek csodadolgokat, pél-
dául karácsonyfaégõt, sosem felejtem azt a
színt, honnan is tudhattuk volna akkor még,
hogy a kék angolul szomorút is jelent.

Lapunk következõ száma 2016. január 15-én, pénteken jelenik meg!

Karácsonyi köszöntõ
Megrendítõ a múltnak az a messze-
sége, ahová évrõl-évre december
24. éjjelén visszatekintünk. Mi az a
misztikus titok, ami újra átélhetõ-
vé teszi a csodát? Karácsony üzene-
te az élet legnagyszerûbb esemé-
nyén – egy kisgyermek születésén,
egy édesanya várakozásán, majd
örömén – keresztül hirdeti, hogy a
létezésünk alapja és értelme a sze-
retet. Jézus – vállalva magatehetet-
lenségét– kisdedként jött közénk.
Úgy adta oda önmagát, ahogy csak
egy csecsemõ tudja: testileg és lel-
kileg egészen. Kiszolgáltatottságá-
ban ott a bizalom és az elfogadás
teljessége is. Mert az isteni fiú világ-
ra jövetelével nemcsak a betlehe-
mi istálló nyomorúságát, hanem
az evilági szülõk emberi esendõsé-
gét is szeretettel vállalta. Ezért a
Karácsony egyszerre példája Isten
szeretetének, az odaadásnak és az
elfogadásnak is. 

Jézus születése megváltoztatta a világot, kétezer
év távlatából is hatással van ránk. Ahogyan Jan
Assmann vallástörténész írja: Jézus története
„nemcsak kiméri a múltat, hanem a múlthoz fûzõ-
dõ viszonyból meríti a jelen önelképzeléseinek alko-
tóelemeit, támpontokat ad a reménykedés és a cse-
lekvés céljaihoz.” Méghozzá úgy, hogy egyszerre
tanít bennünket odaadónak és elfogadónak len-
ni. De hogyan is lehetne ez másképpen? – kér-
dezzük mi, európaiak. Hiszen a jóság és az igazi
szeretet csak ilyen lehet: önmagát mindenestül
odaadó és elfogadó.  

2015 Karácsonyán nehéz szívvel látjuk, hogy a
Nyugat jó akar lenni, de nem tudja, hogyan. A
népvándorlás áradatában egyesek a tolerancia
jegyében már a krisztusi kereszt levételét fontol-

gatják, vagy éppen Jézust bújtatják lepel alá a
templomokban, máshol a sokféle nemzetiségre
hivatkozva az iskolai karácsonyi ünnepség és a
karácsonyi dalok betiltásán gondolkoznak.

Mindez rossz válasz és tragikus tévút lenne. A
valódi ellentét ugyanis nem a vallások között,
nem kereszténység és az iszlám között húzódik,
hanem a nyugati ateizmus és a keleti vallási fa-
natizmus között.  

Roger Scruton brit filozófus szerint az életet el-
pusztítani szándékozó vallási fanatikus viselke-
dése mögött a hite által megkövetelt tökéletes-
séget elérni nem tudó ember dühe lobog. Az az
elviselhetetlen és sokszor gyûlöletig fokozódó
elégedetlenség, amely képtelen elfogadni ön-

magát, amely nem tud megbocsáta-
ni esendõségének. Ezzel szembesül
az Európai Unió, amely nem vállalja
fel Európa zsidó-keresztény gyökere-
it, hanem az alapító dokumentum-
ban a humanizmust hirdeti. A „hu-
manizmusvallás” elutasít minden
olyan ideológiai vagy erkölcsi tant,
amely „lebecsüli az egyént”, „elnyom-
ja a szabadságot”, „elködösíti az értel-
met” vagy „dehumanizálja a személyi-
séget.” A parttalan szabadságban így
válnak a valódi közösségek semleges
emberek összességévé, és így válhat a
humanizmus saját gyengeségének
áldozatává.  

2015-ben viharos évünk volt. A vi-
lág több pontján dúl háború, tízez-
rek halnak meg, százezrek szenved-
nek nyomorúságot, milliók indul-
tak Európába egy jobb élet reményé-
ben.  Az elmúlt hónapok megrázó
hírei után tele vagyunk bizonytalan-
sággal, félelemmel.  – Ne féljetek!

–üzente II. János Pál pápa. A félelem béklyója
megbénít, erõszakot és gyûlöletet szül. Csak a
félelem nélküli, cselekvõ ember képes arra,
hogy elfogadja, megõrizze és továbbadja lelki
gazdagságát. 

Jézus kiszolgáltatva, de félelem nélkül érkezett a
világra. A betlehemi éjszaka látszólagos szegény-
ségébe a legnagyobb gazdagságot hozta el: a sze-
retetteljes odaadást és elfogadást. 

Áldott, békés ünnepeket kívánok mindannyi-
unknak!

Buda, 2015 karácsonyán
Nagy Gábor Tamás

polgármester

December 12-én délután, a téliesre forduló idõjárás ellenére is meglehe-
tõsen nagy érdeklõdés mellett mutatta be betlehemes elõadását a kakasdi
Sebestyén Ádám Székely Társulat. A Szentháromság téren, a Magyarság
Háza elõtt felállított színpadon a magyar népszokás autentikus bukovinai
változatát élvezhette a külföldi turistákból és hazai érdeklõdõkbõl verbu-
válódott közönség. A gyerekekbõl és felnõttekbõl álló amatõr színjátszó
kört 1972-ben alapította az azóta elhunyt Sebestyén Ádám kántor és ama-
tõr néprajzkutató. A báránybundát viselõ betlehemi pásztorok a kakasdi

népszokások szerint álarcot viseltek és párbeszédes, énekes játékuk az ad-
venti hétvége üde színfontja volt.

A Magyarság Házában aznap kézmûves foglalkozásokkal várták a gyere-
keket és tárlatvezetést tartottak a 22. Betlehemi jászolkiállításon. A bemu-
tatott alkotások hivatásos, illetve amatõr mûvészek munkái, a legfiatalabb
alkotó 4, a legidõsebb 88 éves. A tárlat 2016. január 10-ig,  naponta 10-18
óráig ingyenesen látogatható, ám 2015. december 24. és 2016. január 1.
között zárva tart.

Szabad-e bejönni ide betlehemmel?

Georges de La Tour: Az újszülött

!

Internet: www.budavar.hu
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Tisztelt Adózóink!
A Képviselõ-testület döntése értelmében 2016. január
1. napjától bevezetjük az elektronikus adóeljárást, így a
jövõben a www.budavar.eado.hu oldalon intézhetik a
helyi adózással kapcsolatos teendõiket. Bízunk benne,
hogy ezzel az eljárással Önöknek kényelmesebb és
gyorsabb lesz az ügyintézés. Az alábbiakban összefog-
laljuk az elektronikus adózással kapcsolatos fõbb tudni-
valókat. 

Januártól a gazdasági társaságok, egyéb szerveze-
tek, az adószámos magánszemélyek és az egyéni vál-
lalkozók – akik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) fe-
lé egyébként is elektronikus bevallás beadására kötele-
zettek – kizárólag az Ügyfélkapun beküldött, elektroni-
kus nyomtatványokat használhatják, kerülve ezzel a hi-
bás kitöltés lehetõségét. A magánszemélyek választ-
hatnak, hogy a www.budavar.eado.hu honlapon közzé-
tett nyomtatványainkat töltik le, és kézzel vagy számí-
tógéppel kitöltve és kinyomtatva küldik meg a
Polgármesteri Hivatalnak vagy pedig teljes egészében
az elektronikus úton intézik az adózást. Ebben az eset-
ben az Ügyfélkapun át küldhetik el hozzánk a beadvá-
nyaikat. Ha még nincs Ügyfélkapu elérésük, akkor a Kormányhivatal Attila
úti Okmányirodáján, e-mail címük megadásával regisztrálhatnak.  Elsõ al-
kalommal regisztrálni kell a www.budavar. eado.hu oldalon, majd akár

egy-egy gombnyomással kérhetnek le saját adófolyószámláikról adato-
kat, tájékozódhatnak a késedelmi pótlék kiszámításának módjáról, az
összes helyi adót érintõ határidõrõl és lehetõség nyílik a már említett

elektronikus nyomtatványok letöltésére is. Mindehhez kapcsolódni fog egy
online adófolyószámla-egyenleg lekérdezõ rendszer is, valamint az online
fizetésre alkalmas felület, és mint egy webáruházban, a bankkártyák
használatával rendezhetõ lesz az adófizetési kötelezettség.

Sok megkeresés érkezett az Adóügyi Csoporthoz abban az ügyben is,
hogy adózóink nem kapnak figyelmeztetést a második félévi adófizetési
kötelezettségükrõl. Ezt áthidalandó – az adózói határidõkre figyelmeztetõ
naptár mellett – adózóink részére lehetõséget adunk arra is, hogy a bank-
juk felé, a közmûszolgáltatóknál már megismert és bevált csoportos besze-
dési megbízást adhassanak, melynek keretében az önkormányzatnak
módjában lesz egy elõre beállított idõpontban, legfeljebb az adózó által
megadott limit erejéig, az adó összegét lekérni az adózók folyószámlájáról.

Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

Elektronikus adózás a Polgármesteri  Hivatalban

Felavatták a Tabán lábánál,
Kornelije Stankovic, a szerb ze-
neirodalom megalapítójának, a
Tabán szülöttének mellszobrát.
Dragana Ilic szobrászmûvész al-
kotásának leleplezésére külön
busszal érkeztek egyenesen
Szerbiából. A muzsikus és népze-
negyûjtõ halálának 150. évfor-
dulójára emlékezõ rendezvény-
sorozat kiemelkedõ eseményén a
zeneszerzõ több kórusmûve is
felcsendült.

A mellszobor felállítását a Szerb
Intézet kezdeményezte, a Szerb
Országos Önkormányzattal, a Szerb
Fõvárosi Önkormányzattal, vala-
mint a Budavári Szerb Önkormány-
zattal karöltve. Mivel a szerb zeneiro-
dalom megalapítója a Tabánban
született és ott is halt meg 150 esz-
tendõvel ezelõtt, ám a zeneszerzõ
szülõházának pontos helyérõl nem
maradtak fenn adatok, ezért az
Aranyszarvas vendéglõvel szemben
megtekinthetõ Vuk Karad�ic, szerb
nyelvész szobra környékét ítélték al-
kalmas helyszínnek. A XIX. század
elsõ felében, az Arany Szarvas-ház-
ban mûködõ fogadó számított a ma-
gyarországi szerb mûvészek kedvelt
találkozóhelyének. 

Az 1600-as, 1700-as évek forduló-
ján, jelentõs lélekszámú szerb telepe-
dett Magyarországra, a török hódí-
tás elõl menekülve. Történetírásuk
a „Nagy Szerb Betelepedés” néven
õrzi az 1680-as népvándorlást, ami-
kor több mint 30 ezer család érke-
zett hazánkba a koszovói Pec-bõl, a
mai Pejából. Ekkor építették újjá
Szentendrét, amely a török hódolt-

ság idején teljesen elnéptelenedett,
az akkori összeírásokban pusztaként
szerepelt, s mindösszesen egyetlen
család lakta.

A következõ századokban
Szentendre mellett a buda Rác-
város és a Tabán vált a szerbség kul-
turális, mûvészeti és egyházmûvé-
szeti központjává. (Az 1720-ban
tartott népszámlálás adatainak ta-
núsága szerint Buda lakosságának
37,62 százalékát tette ki a szerb-
ség.) Ebben meghatározó szerepet
vitt a görögkeleti szerb, pravoszláv
egyház.

Kornelije Stankovic, Josip Ra-
jacic, szerb pátriárka és Mihail
Rajevszkij orosz pópa ösztönzésére,
elsõként írt teljes liturgia-kórusokat
szerb ortodox egyházi dallamok
alapján. Ezekbõl kaphattunk ízelítõt
a szobor leleplezésekor.

Bedõ Valér, az Emberi Erõforrá-
sok Minisztériuma Egyházi, Nemz-
etiségi és Civil Társadalmi kapcsola-
tokért felelõs államtitkárságának
munkatársa ünnepi beszédében úgy
fogalmazott: a zeneszerzõ, Vuk
Karad�ic mellett a szerb nemzeti
mozgalom legismertebb képviselõje
Magyarországon. Tipikus kelet-eu-
rópai sors jutott osztályrészéül: szü-
lei tragédiáját követõen Aradon és
Szegeden járt középiskolába. Ebben
az idõben ismerkedett meg az egy-
házzenével, valamint a népdalgyûj-
téssel. Tanulmányait a bécsi konzer-
vatóriumban fejezte be.

– Azzal, hogy emlékmûvét most
felavatjuk, emlékezete visszatér
Budára, visszatér a Tabánba – zárta
beszédét Bedõ Valér. 

D. A.

Szerb muzsikus 
a Tabánból a Tabánba

Felhívjuk azon adózóink figyelmét, hogy akinek tulajdonában desztillá-
lóberendezés (magán pálinkafõzõ) van és azt még nem jelentette be ön-
kormányzatunkhoz, azt a www.budavar.hu oldalról letölthetõ bejelentés
formanyomtatványon 2015.12.31-ig kötelesek megtenni, új berende-
zés vásárlása esetén pedig 15 napon belül. A desztillálóberendezések
után fizetendõ átalányadó 1000 Ft, amelyet 2016. január 15. napjáig
kell befizetni önkormányzatunk 12001008-01533068-00100009
számú jövedéki adószámlájára.

Már decemberben érdemes beadat-
ni az influenza és a tüdõgyulladás
elleni védõoltást, hogy a szervezet
hatékonyan tudjon védekezni az
esetleges fertõzéssel szemben.  A vé-
dettség kialakulásához 10-14 nap
szükséges.

Az influenza megelõzésének leghaté-
konyabb és legbiztonságosabb módja a
védõoltás. A rizikócsoportokba tarto-
zók számára a szezonális influenza elle-
ni védõoltás térítésmentes. Erre az ellá-
tásra Magyarországon – mások mellett
- a 60 éven felüliek, a krónikus légzõ-
szervi betegségben szenvedõk, asztmás
betegek, a várandós nõk jogosultak.
Az ÁNTSZ azt javasolja, hogy aki eddig

még nem tette meg, a következõ na-
pokban keresse fel háziorvosát, és adas-
sa be a vakcinát. 

A Budavári Önkormányzat további
programokkal is segíti az egészségmeg-
õrzést. A Képviselõ-testület döntése ér-
telmében 2015-ben az I. kerületben ál-
landó lakóhellyel rendelkezõ, 80 év fe-
letti polgárok részére – az országban
szinte egyedülálló módon - térítésmen-
tesen biztosítja a pneumococcus fertõ-
zés elleni védõoltást is. A betegség
cseppfertõzéssel terjed  és súlyos meg-
betegedéseket válhat ki, leggyakrabban
középfülgyulladást, tüdõgyulladást
okoz.  A megbetegedés kockázata nagy-
ban nõ a krónikus betegeknél, a szív- és
tüdõbetegségben, és a cukorbetegség-

ben szenvedõknél, valamint az idõs
embereknél. Éppen ezért a 80 év felet-
tiek számára a megelõzés kiemelt fon-
tossággal bír. Számukra Önkormány-
zatunk térítésmentesen biztosítja a vé-
dõoltást. 

Kérjük, ha Ön igényli a pneumo-
coccus fertõzés elleni védõoltást, ke-
resse fel a háziorvosát. Fontos, hogy
ha a háziorvos nem az I. kerületben
praktizál, akkor a területileg illetékes
kerületi háziorvost kell felkeresni a vé-
dõoltás beadása érdekében. A védõol-
tásról további felvilágosítás kérhetõ a
06-1-458-3051 telefonszámon, ahol a
Budavári Önkormányzat Népjóléti
Csoportjának munkatársai készséggel
segítenek.

Térítésmentes védõoltások

Gasztronómiai és Kulturális estre
várták az érdeklõdõket, advent
harmadik szombatján, a Budavá-
ri Mûvelõdési Ház és a Budavári
Nemzetiségi Önkormányzatok.
Emelte az estébe nyúló délután fé-
nyét, hogy a mûvelõdési ház meg-
újult színházi folyosóval és elõtér-
rel fogadta a színházterembe érke-
zõket.

A nézõtér mögötti asztalokra már fel-
halmozták a megannyi csábító finom-
ságot, amikor Krkeljics Mirkó Mitár,
Budavári Szerb Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, mûsoruk elõtt elme-
sélte, hogy a világ elsõ szerb nyelvû da-
rabját Budapesten mutatták be. Joakim
Vujic szentendrei szerb tanító színmû-
vének a Rondella, a Magyar Színjátszó
Társaság székhelye biztosított otthont,
1813. augusztus 24-én. A Szerb
Színház újraindításának érdeme Rusz
Miláné. A kilencvenes évekbeli kezde-
tekkor a társulatnak rajta kívül mind-
össze Matoricz József színmûvész volt a
tagja. Most ketten adtak elõ énekelve,
szavalva alapvetõ mûveket, A szerb köl-
tészet gyöngyszemei címû perfor-
manszukon. 

A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat a XVI. kerületi Rozmaring Kórust
hívta vendégségbe. Csõváriné Gurubi
Judit, a kórus vezetõje elmondta: közel
egy évtizede alakultak énekelni szeretõ,
s a német nyelvet ápoló pedagógusok-
ból. Kétszer nyertek aranyminõsítést
kórusversenyen, rendszeresen fellép-
nek német nemzetiségi rendezvénye-
ken. Mûsorukat magyarországi német
népdalokból és sváb dallamokból válo-
gatták össze.

Valódi – he nem sértés ezt írni –
sramli hangulatot varázsolt a kóruspro-
dukciókat kísérõ, hajlott korú úr, sza-
xofonkíséretével. Még humoros kará-
csonyi recepttel is szolgáltak.

Végy egy kiló meleg szeretetet, szitáld a
türelem szitáján, nehogy pletykamag
kerüljön bele. Adj hozzá egy liter bá-
torságot, három deci szorgalmat és egy
csipetnyi jóságot. Azután gyúrd össze
egy tojásnyi kedvességgel, és takard le
tiszta jókedvvel. Ha megkelt, süsd meg
a kitartás tüzénél, szórd meg asszonyi
kacagással, és tegyél rá pár csepp nyu-
godt megfontolást. Annyi darabra
vágd fel, hogy eggyel több legyen, mint
ahányan ültök az asztak körül, mindig
akad valaki, aki még rászorul.

Örményországban, a világon elõ-
ször, 301-ben lett államvallás a keresz-
ténység. A nemzetiségi önkormányzat
az 1915-ös örmény népirtás emléke kö-
ré szervezte mûsorát. 

A szívbemarkoló emlékmûsort
Juhász Endre, duduk mûvésznek és
Váradi Mária színmûvésznek köszön-
hetjük. Az összetéveszthetetlen hangú
dudukról nem árt tudnunk, hogy 3000
éves hangszer, amely a duplanádas fa-
fúvósok családjába tartozik.

A szünetben a kulináris élvezetek ra-
gadták magukkal a közönséget. A kós-
tolás kíváncsisága mellett sokakat sar-
kallt a receptek titkainak kifürkészése,
amely titkokról készséggel fellebben-
tették a fátylat a vendéglátók. Nagy si-
kert aratott a cigány kakashere pör-
költ, vagy a bolgár kebapcse. E roston
sült kolbászkák leginkább a csevapra
emlékeztettek. Italban sem szenvedtek
hiányt a száraz torkok, a szerbek friss
rozéról, a romák pálinkáról gondos-
kodtak.

A szünetet követõen megismerked-
hettünk Nagy Gábor festõmûvésszel,
akinek képei díszítették az elõteret, s a
színháztermet. Fõleg portrék, sok eset-
ben cigány emberek portréi tekintet-

tek le a falakról.
Nagy Gusztáv író-költõ - aki

Madách örökbecsû mûvét, Az em-
ber tragédiáját cigányra fordította –
saját verseinek szavalata után a Kalyi
Jag Nemzetiségi Szakiskola, Szakkö-
zépiskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény tánccsoportja
adott tüzes hangulatú mûsort.

Maradva a táncnál, a bolgár ön-
kormányzat vendége a T’Rakia ze-
nekar mutatta meg, mi az a
kopanica, a racenica és a dajcoco
horo. A bemutató után pedig
minden vállalkozó kedvû maga
próbálhatta ki ezeket az autenti-
kus táncokat az estet záró délszláv
táncházon.                                     D. A.

Nemzetiségi est a Bem6-ban

Sokszínû kultúra, sokszínû ételek
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Budapest legjobban felszerelt, egyedülálló
módon ultrahangkészülékkel is ellátott ro-
hamkocsiját állította szolgálatba a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat. A mentõautót
magánszemélyek adományaiból, valamint
a Szerencsejáték Zrt., az I., a II., a III. és a
XI. kerületi önkormányzat támogatásával
vásárolták. A budai baleseti ellátás színvo-
nalát javító mentõkocsit a szeretetszolgálat
Batthyány téri központjában mutatták be a
sajtó képviselõinek. 

Negyvenmillió forint értékû, a legmodernebb
eszközökkel felszerelt Mercedes rohammentõ-
vel gazdagodott a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat (MMSZ) jármûparkja. Mint a mentõ-
autó hivatalos bemutatásán Gyõri-Dani Lajos
elmondta, a pénzt magánszemélyek, a
Szerencsejáték Zrt., valamint négy budai önkor-
mányzat, az I., a II., a III. és a XI. kerület felaján-
lásaiból –a kerületek összesen 10 millió forintot
adtak– sikerült elõteremteni. A szeretetszolgá-

lat ügyvezetõ alelnöke az MMSz
mentõszolgáltat tevékenységével
kapcsolatban arra hívta fel a figyel-
met, hogy a magyar mentés eredeti-
leg önkéntes volt, ezt a hagyományt
élesztették fel 25 évvel ezelõtt.
Ahogyan fogalmazott, az új autó an-
nak a jelképe, hogy a negyed évszáza-
da felvállalt feladat ma is szükséges
és aktuális. Annál is inkább, mert a
százhúsz önkéntessel mûködõ men-
tõszolgálat évente mintegy 1500 riasz-
táson vesz részt, amit mostanáig használt ro-
hamkocsival oldottak meg. 

Ezért is óriási elõrelépés az új rohamkocsi,
mellyel kapcsolatban Horváth Tamás, a MMSz
Mentõszolgálatának vezetõje arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a jármû az egyetlen Budapesten,
amibe ultrahangos diagnosztikai eszközt is be-
szereltek. A mentõautó beszerzési árának felét
biztosító Szerencsejáték Zrt-t képviselõ Zsiga
Marcell, kiemelte: örömmel utalták át a 20

millió forintot, amellyel kiegészítették az ön-
kormányzatoktól, és az önkéntesektõl kapott
adományokat, egyúttal köszönetét fejezte ki a
máltai szeretetszolgálat önkéntes tevékenysé-
géért. 

Dr. Nagy Gábor Tamás kifejtette, hogy a bu-
dai kerületek már több alkalommal összefog-
tak, és támogattak olyan kezdeményezéseket, se-
gítõ programokat, amelyek nem tartoznak az
önkormányzatok alapfeladatai közé, ugyanak-
kor nemes célt szolgálnak. Ilyen akció volt fél
évvel ezelõtt a fõvárosi katasztrófavédelem tá-
mogatása, akkor a kerületek egy autót vásárol-
tak. A polgármester emlékeztetett: a Budavári
Önkormányzat hosszú évek óta sikeresen együtt
dolgozik a máltai szeretetszolgálattal többek kö-
zött a szenvedélybetegek és a hajléktalanok ellá-
tásában. A mostani támogatás ennek a közös
munkának egy újabb állomása.

Bús Balázs arról beszélt, hogy a III. kerületnek
több mint 20 évre visszatekintõ kapcsolata van
az MMSz-szel a hajléktalanok és a szociálisan rá-
szorultak támogatásában. Óbuda elsõ embere a
mentõautó beszerzését különösen fontosnak
tartja, hiszen amikor 2007-ben majdnem meg-
szûnt a Szent Margit kórház, a János kórházba
szállított kerületben élõk megtapasztalhatták,
mekkora szerepe van a betegellátásban a korsze-
rû rohamkocsiknak, amelyek baj esetén a lehetõ
leggyorsabban eljuttatják a betegeket az egészség-
ügyi intézményekbe.

Molnár László, Újbuda alpolgármestere mind-
ehhez annyit tett hozzá, hogy a biztonságos mentõ-
szolgáltatás meglétét akkor értékeljük igazán, ha
szükségünk van rá: ilyenkor a lehetõ leggyorsab-
ban szeretnénk segítséget kapni.                                -á-

Lapunk munkatársai ebben az évben többször is
megfordultak a Hattyú és a Batthyány utca tor-
kolatában, hogy hírt adjanak a mediterrán han-
gulatú terecske eseményeirõl. Írtunk az itt mû-
ködõ Vízivárosi Klub rendezvényeirõl és bemu-
tattuk az 1912-ben épült szecessziós lakóépület
önkormányzati segítséggel megújított kapubejá-
ratát. Ezúttal két, I. kerületben élõ édesanyát kí-
sértünk el a térre, hogy az ottani fenyõfaárusnál
kiválasszák az otthonukban felállítandó kará-
csonyfát. Mindkét család, a Budavári Önkor-
mányzat támogatásával egy-egy karácsonyfa vá-
sárlására beváltható utalvány segítségével válasz-
totta ki az ünnepre feldíszítendõ fenyõt. 

Gerencsér László kereskedõ telente szinte ha-
zajár az I. kerületbe, hagyományosan itt értékesí-
ti a saját maga által telepített és kitermelt fenyõ-
ket. Standján a Vas megyei Vasvár melletti erdõ-
bõl Budára szállított ezüst- és normann fenyõk
ára – fajtától és nagyságtól is függ.

Lõkéné Zentai Erika az eladóra mosolyog,
miközben három kisgyermeke kissé csodálkoz-
va bóklászik a fenyõfák között. -Most csak kivá-
lasztjuk a fát, amit 24-én a Jézuska feldíszítve
hoz majd hozzánk, az Úri utcába – mondja je-

lentõségteljesen. A múlt héten megírtuk a leve-
let a kívánságokkal, bedobtuk az otthoni posta-
ládába és másnap a gyerekek észrevették, hogy a

levél eltûnt. Péter és Csaba villanyvonatot és
társasjátékot kért, Zita, a legkisebb, egy öltöztet-
hetõ babát.

-Az idei év eddig sok kellemes meglepetést ho-
zott – meséli Erika. A GAMESZ befejezte a laká-
sunk felújítását, így végre nem kell vizes, dohos
falak között élnünk. A rendszeres gyermekvédel-
mi támogatás segítségével új bútorokat vásárol-
tunk, és a gyerekeknek téli ruhákat vettünk.

Zombori Andrea két kisfiúval válogat a fenyõ-
fák között. Az édesanya úgy véli, a karácsonyfa a
családi ünnep fontos feltétele. - Gyerekkorom-
ból a fenyõk sûrû ágaira emlékszem… A sûrû ágú
fákat nézegeti a kilencéves Kamil is. Õ már tud-
ja, mire kell figyelni, hiszen 24-én együtt díszítik
a fát. Néhány éve még a dédnagypapa is segített
nekik, de az idén inkább õk mennek meglátogat-
ni. A díszek egy részét is együtt készíti a család,
mézeskalácsot sütnek, sõt egy mézeskalácsházat
is összeállítanak. Az Attila utcai lakásban is ké-
szült egy lista a gyerekek kívánságairól. A fiúk ál-
tal elképzelt csodamasinák és Lego-figurák szere-
pelnek rajta. -A levelet kiragasztottuk az ablak-
üvegre – meséli a hatéves Gáspár, hogyha a
Jézuska arra jár, elolvashassa és teljesítse a kérése-
ket, odatehesse a karácsonyfa alá.                          r. 

Karácsonyi fenyõvásár 

Az önkormányzat is segített

Új rohamkocsi Budán 

Ünnepi rendelési idõ
A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatá-
nak tájékoztatása szerint december 31-én mind a
Maros utcai Szakrendelõben, mind a háziorvosi ren-
delõkben csak délelõtt lesz rendelés, délután az Ügye-
letek ünnepnapnak megfelelõ szolgálatot adnak.

Zöld rendszámmal már az egész 
fõvárosban ingyenes a parkolás

AA  FFõõvváárroossii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ddeecceemmbbeerr  22--ii  üülléésséénn  eeggyy--
hhaannggúúllaagg  ffooggaaddttaa  eell  aazztt  aa  jjaavvaassllaattoott,,  hhooggyy  aa  zzöölldd
rreennddsszzáámmmmaall  rreennddeellkkeezzõõ  kköörrnnyyeezzeettkkíímmééllõõ  ggééppkkoo--
ccssiikk  sszzáámmáárraa  BBuuddaappeesstt  tteelljjeess  tteerrüülleettéénn  iinnggyyeenneess  aa
ppaarrkkoollááss  22001166  jjaannuuáárrjjááttóóll..  

A fõvárosi parkolási szabályozásról szóló 30/2010.
(VI.4.) Fõvárosi Közgyûlés rendelet módosítását dr.
Nagy Gábor Tamás, a Budavári Önkormányzat pol-
gármestere kezdeményezte. A módosítás célja,
hogy a Magyarország Kormánya által is jóváhagyott
Jedlik Cselekvési Tervben foglaltakkal összhangban
segítse az e-mobilitás elterjedését, kedvezménye-
ket biztosítson a zöld rendszámmal rendelkezõ
elektromos autóknak. Ismeretes, 2015. július 1.
napjától a magyar szabályozásban is megjelent a
környezetkímélõ gépjármû fogalma, az ilyen gép-
jármûvek 2015. július 1. napjától zöld alapszínnel el-
látott forgalmi rendszámtáblát igényelhetnek.

Az ingyenes parkolási szabályok mellett az elfoga-
dott elõterjesztés arra is kitér, hogy a Budapest
Fõváros közigazgatási területén belül elhelyezett
elektromos töltõállomásokat a zöld alapszínnel ellá-
tott forgalmi rendszámmal rendelkezõ környezetkí-
mélõ gépjármû kizárólag a töltés idejére és csak a
töltés céljára használhatja.

A Budavári Önkormányzat - az elsõk között az or-
szágban - a zöld alapszínnel ellátott forgalmi rend-
számmal rendelkezõ környezetkímélõ gépjármû-
vek számára a kerület területén ingyenessé tette a
parkolást és az elektromos töltést. A kezdeménye-
zéshez azóta már más kerület is csatlakozott. 

Röviden

Kiemelt figyelmet fordít a rászorulók támogatásá-
ra, mindennapi életük könnyebbé tételére a
Budavári Önkormányzat. A szociális gondoskodás
részeként, az ünnepi idõszakban további segítség-
re is számíthatnak az idõsek, a nagycsaládosok, va-
lamint a nehéz anyagi körülmények között élõk.
Ennek keretében, a 80 éven felüliek 8 ezer forint
értékû Erzsébet-utalványt kapnak, míg a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben, illetve
rendkívüli támogatásban részesülõ családoknak a
8 ezer forintos Erzsébet-utalvány mellett egy 5
ezer forintos, fenyõfa vásárlására beváltható utal-
vány is jár. Szintén a gyerekesek számára jelent
könnyebbséget, hogy a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményt igénybe vevõknek, igény sze-
rint az iskolai szünetben egyszeri meleg ételt biz-
tosítanak. Az idõseket és a nagycsaládosokat idén
is karácsonyi ünnepségre hívják, a Várbazárban
megrendezésre kerülõ zenés programon a gyere-

kek 12 ezer forint értékben személyre szabott
ajándékcsomagokat kapnak. 

December 10-én az Önkormányzat vezetése a
kerületi egyházak vezetõit látta vendégül a Polgármes-
teri Hivatalban. A nyolc egyházi vezetõ részére 200-
200 ezer forintos támogatást adott az Önkormány-
zat, az összegbõl az egyházak a szociálisan rászorulók
részére karácsonyi ajándékokat, élelmiszereket vásá-
rolnak. Az alábbi egyházak kaptak támogatást:
• Budavári Nagyboldogasszony Fõplébánia, 
• Budapest-Krisztinavárosi Római katolikus

Plébánia, 
• Felsõvizivárosi Szent Anna Plébánia és 

Egyházközség, 
• Budai Görög Katolikus Egyházközség, 
• Budapest Budai Református Egyházközség, 
• Budavári Evangélikus Egyházközség, 
• Alsóvízivárosi Plébánia És Egyházközség, 
• Tabán Alexandriai Szent Katalin Plébánia. 

Mûvészeti 
paletta 
a bölcsõdésekért

Ismét nagy sikert aratott a Budavári Ön-
kormányzat Egyesített Bölcsõdéjének jóté-
konysági estje, melyen a kerületi bölcsõdék-
hez valamilyen módon kötõdõ elõadók, va-
lamint a szülõk, az intézmények munka-
társai és az egykori bölcsõdések is színpad-
ra álltak. A Budavári Mûvelõdési Házban
immáron hetedik alkalommal megrende-
zett „Színes mûvészeti paletta a bölcsõdé-
sekért” gála bevételét a gyermekek kará-
csonyi meglepetésére – játékok vásárlásá-
ra– fordítják.

Minden évben
november végén
összefog a Buda-
vári Egyesített
Bölcsõde közös-
sége, hogy meg-
mutassa, milyen
értékek kapcsol-
hatóak a kerület
bölcsõdéihez.
„Követve az elõ-
döm, Pusztainé
Berényi Katalin
korábbi intézményvezetõ által megálmodott, és
az évek során hagyománnyá váló rendezvény
alapgondolatát, most is arra törekedtünk, hogy
bemutassuk, milyen sokszínû, mennyi értéket
képvisel az intézmények közössége” – foglalta
össze röviden a hetedik „Színes mûvészeti palet-
ta a bölcsõdésekért” jótékonysági gála üzenetét
Koppány Ivett. A Budavári Egyesített Bölcsõde
intézményvezetõje elmondta, hogy sikerült is-
mert és tehetséges mûvészeket a nemes ügy, a
gyermekek támogatása mellé állítani. Ezen kívül
mûvészi adottságú bölcsõdei dolgozók, és idén
elsõ alkalommal a bölcsõdékben szakmai gya-
korlatot töltõ hallgatók is megmutatták tehetsé-
güket a színpadon.

A fellépõk listája hosszú, az állandó résztve-
võnek számító Rainbow-Team, Balla Eszter
színmûvésznõ, Kaszányi Roland bûvész mel-
lett ezúttal Huzella Péter, a Tornádó Tánc-
együttes és a Nem Adom Fel Egyesület képvise-
letében Tóth Károly is szórakoztatta a szép szá-
mú közönséget.

A közel két órás program valóban sokszínû
volt, így mindenki megtalálhatta az ízlésének,
érdeklõdésének megfelelõ mûsorszámot. Az
est teljes bevételét a hagyományoknak megfele-
lõen a bölcsõdés kisgyermekekre fordítják: ka-
rácsonyra új játékokkal kedveskednek nekik.

Megújult a Máltai Szeretetszolgálat Batthyány téri épülete. A homlokzat, a  díszítések javítása és színezése, a vízszi-
getelés, továbbá a bádogozás és a nyílászárók cseréje 180 millió forintos kormányzati támogatásból és 23 millió fo-
rint önerõbõl valósult meg. A felújítás részeként elkészült az épület Batthyány tér felõli kerítése is.

Az új rohammentõt a legkorszerûbb eszközökkel szerelték fel

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ttáámmooggaattááss  aazz  üünnnneeppeekkhheezz  
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Az utóbbi hetekben gyorsan elterjedt a hír,
hogy advent harmadik vasárnapján gospel-
koncert várja közönséget. Érdeklõdõkben
ezúttal sem volt hiány, december 13-án is-
mét teltházas hangversenyt rendeztek a
Városháza aulájában. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntõ-
jében az adventi koncertek sokszínûségére hív-
ta föl a figyelmet, hiszen – bár az ünnep minden
évben ugyanaz –, de a fellépõ vendégek elõadá-
sa hol térben, hol idõben kalauzol más tájakra,
vagy más idõkbe. Felcsendült már e falak között
többek között ortodox zene, vagy 250 évvel ez-
elõtti barokk muzsika. Ezúttal olyan zenei világ-
ba kalauzol a Seven Houses Gospel Choir &
Band, amelyet még nem hallhatott a budavári
közönség. - Gospel szólal meg, az Amerikába
hurcolt, keresztény hitre tért rabszolgák zenéje
– mondta az est házigazdája. A dalok ritmusát
és dallamát Afrikából hozták, a szövegek pedig
az evangélium üzenetei. Áradó öröm és élet-
igenlés sugárzik a gospelekbõl, pedig szerzõik és
elõadóik jogfosztott emberek. Ennek ellenére
volt hitük örömmel fordulni a Megváltó felé. -
Ez a mai alkalom is rávilágít arra, hogy a keresz-
ténység nyitott, mindenkihez szól és befogad.
Lényege a szeretet – zárta köszöntõjét Budavár
polgármestere.

A bevezetõ után Bence Imre, a Bécsi kapu té-
ri evangélikus gyülekezet esperese osztotta meg
a jelenlévõkkel adventi gondolatait. Úgy fogal-
mazott, hogy „mindannyian egy ügy szolgái va-
gyunk”. 

A lelkész a lélektõl lélekig vezetõ út és az útké-
szítés fontosságát hangsúlyozta beszédében.
Advent az útkészítés ideje – mondta, majd Ézsa-
iás prófétát idézte, aki felszólította népét: „Épít-
setek utat a pusztában az Úrnak!”. Az útépítés-
hez fáradságos munkával kell nekilátni – hang-
súlyozta Bence Imre. A háborúhoz nem kell
energia, a békéhez azonban belsõ energiára van
szükség. Meg kell találnunk a magunk békéjét,
mert az elvárások sokszor békétlenné tesznek.

Karácsonykor a lélektõl lélekig vezetõ út segít
megteremteni a harmóniát, az egyedül élõk szá-
mára enyhíti a magányt.  - Akik itt élünk a
Várban,  építsünk utakat egymáshoz és talál-
junk békességet a különbözõ felekezetûek, a hí-
vek és a hit nélkül élõk között. A harmadik gyer-
tya üzenete: „az Úr közel” – idézte zárszóként
Lukács szavait, majd az adventi koszorún meg-
gyújtotta a harmadik gyertyát…

A Seven Houses Gospel Choir (Hét Ház
Gospel Kórus) 2011 januárjában alakult a
Balatonboglári Evangélikus Egyházközségben
Czöndör István lelkész és Gáspár Sándor kar-
nagy vezetésével. „Álmodtunk az Istennel egy

kórust, mely vonzó le-
het a keresõ, kutató
emberek számára, egy
olyan nyitott és befo-
gadó közösséget ál-
modtunk, mint maga
a mûfaj.

S valóban visszate-
kintve elmondhat-
juk, hogy az az öröm-
hír (gospel), amelyrõl
énekelünk felekezeti,
világnézeti vagy gene-
rációs határokat is át-
lép és egyesít, felold
embereket Isten sze-
retetének közösségé-
ben” – vallotta a kó-
rus alapítója.

Az alábbi interjú egy hétköznap estén zajlott.
Dévény Anna két kezelés között ült le velünk
beszélgetni. Aznap már tízedik órája dolgo-
zott, de még nem ért véget a munkanapja.
Ahogy õ nevezi magát „a mozgásrehabili-
táció fekete báránya” – amúgy Budavár
Díszpolgára – a nyolcadik x-be lépve is fá-
radhatatlanul végzi gyógyító munkáját.

s Õs-krisztinavárosi lokálpatrióta vagyok, születé-
sem óta a Várnegyed lakója – kezdi beszélgetésünket.

A Krisztina téri elemiben kezdte iskoláit, majd a
Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban folytatta nyolc
évig. Pályakezdése is az I. kerülethez kötõdik, hi-
szen tízéves korától a „kultikus helynek” számító
Mészáros utcai táncmûvészeti iskola növendéke
volt. E falak közt 36 évet töltött, kezdetben mint
növendék, késõbb mint tanártárs.
s  Hogyan emlékszik a gyerekkorára?

- A háborús generációhoz tartozom, ez meghatá-
rozta az egész gyerekkoromat, mi több, egész éle-
temet. Édesanyám korai elvesztését – mondhatni
– a mai napig nem hevertem ki. Édesapám épí-
tészmérnök volt, az általa tervezett házban élek a
Váralja utcában. Fölöttem lakik csodás „fogadott
lányom”, Volf Katalin prímabalerina, a zseniális
koreográfus Seregi László utolérhetetlen Júliája,
aki súlyos térdsérülése után került a „kezeim kö-
zé”, aztán „összecsaládozódtunk”. Így lett Kati
férje, Kun Attila, a remek táncmûvész és koreog-
ráfus a vejem, és most 13 éve fiúk, Áron az uno-
kám. Nagyon jó kis família lettünk.
s Visszatérve a szakmára, hogy jött létre a Dévény-
módszer?

-Bölcsõje a már említett Mészáros utcai táncmû-
vészeti iskola, a „Mészi” volt. E. Kovács Éva volt a
mesterem, aki Berczik Sára módszere szerint ta-
nított, alkotó módon interpretálva azt. Kovács
Éva tanítási stílusa lett a „szakmai anyanyelvem”,
rajta keresztül ismertem meg Berczik Sára test-
képzõ elveit is. Ez olyan iskola volt és olyan bázis,
amely stabil alapja lett mindannak, amit csiná-
lok. Nélkülük nem jutottam volna semmire, eb-

ben biztos vagyok! Jeszenszky Endrének, a
magyar jazzbalett atyjának tanítása hatott
még inspirálóan rám. Nagy hálával tartozom
mindhármunknak. Mert nem Zeusz agyából
pattanunk ki! Elég szomorú, hogy az utódok
nagyon gyakran elfelejtik azokat, akiknek
annyi mindent köszönhetnek. A hálátlansá-
got mélyen megvetem.

Módszerem – levédett nevén: Dévény
Speciális manuális technika – Gimnasztika
Módszer, azaz a DSGM – hat évtized „két-
szakmás” gyakorlati tapasztalatai alapján jött
létre. Húsz évig dolgoztam neurológiai bete-
gekkel és ezzel párhuzamosan mûvészi tornát
tanítottam. A neurológiai munka eredmény-
telensége miatt teljesen át akartam térni a
mûvészi torna tanítására. És milyen az „isteni
forgatókönyv”, az utolsó pillanatban – mie-
lõtt ezt megléptem volna – jött a felkérés,
hogy mindenfajta iskolai testnevelés alól fel-
mentett gyerekeket gyógytornáztassak. Hogy mi-
be „sétáltam bele”, azt akkor még nem sejtettem.

Hosszú, bonyolult szakmai csatározásokkal és
kiközösítéssel teli negyven év áll mögöttem.
Magammal csatáztam elsõsorban, mert elõször
felborult a régi, de nem tudtam, hogy van az új.
Keservesen gyönyörû volt az út, amíg eljutottam
a mára letisztult, mindenki számára érthetõ
mozgásrehabilitációs rendszerig. Rendszer, mert
két nagy mûködési területe – a gyógyítás és a fej-
lesztés – egymásra épül, közös alapelvek alapján.
Az igazsághoz tartozik, hogy a gyógyítás és fejlesz-
tés fogalma – a gyógyító mozgás történetében elõ-
ször – módszeremben különül el, mind elmélet-
ben, mind a gyakorlatban. Ennek részletes kifej-
tése most készülõ könyvemben olvasható majd.
Nem titok, hogy mindaz, amit állítok és bizonyí-
tok is a gyakorlatban, teljesen szembe megy az ed-
dig elfogadottakkal, a szakmai kánonnal. Bizony,
az egész mozgásrehabilitációt át kellene állítani
arra a sínre, hogy elõször jön a gyógyítás – a moz-
gásra képessé tevés – és arra épül a fejlesztés; a
már mûködõ további finomítása. A sorrend nem

felcserélhetõ, mert ami nem mûködik, azon
nincs mit fejleszteni.
s Az elfogadottságért folyó küzdelme még ennyi év
után is tart?

-Sajnos igen, de más szinten, mint eddig. Ma már
sokan belátják, hogy igazat beszélek és az az elkép-
zelésük, hogy „keverjük” az eddigieket az enyém-
mel. Na ez az, ami nem lehetséges! Ha a DSGM-
et testidegen dolgokkal összekeverik, ha az erede-
ti koncepciót megváltoztatják, akkor az enyém-
nek vége. Én soha nem akartam semmit, se ran-
got, se dicsõséget, se pénzt. De azt a gyógyítást,
amit a Jóisten kegyelmébõl megkaptam, hogy azt
tönkretegyék, vagy leüssék a kezemrõl, azt nem
engedem.
s Végezetül mivel zárná le ezt a szép és nehéz beszél-
getést?

- Azzal, hogy megköszönöm a Jóistennek, hogy
egyenes gerinccel tudtam végigmenni lábnyom-
ok nélküli utamon, hogy a pénz ördöge nem kí-
sértett meg és, hogy sose felejtettem el József
Attila sorait: „Hiába mosod meg önmagadban, /
csak másban fürösztheted meg arcodat.”        R. A.

A Városháza aulájában advent
második vasárnapján, decem-
ber 6-án hatalmas, feldíszített
karácsonyfa fogadta a délutáni
koncertre érkezõket. A közönség
számára megnyitották az elsõ
és második emeleti belsõ folyo-
sókat is, mert a földszinti nézõ-
tér zsúfolásig megtelt.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter rövid köszöntõjében arra utalt,
hogy az önkormányzat az adventi
vasárnapokon minõségi kultúrá-
val készül a megváltó eljövetelére.

Dr. Frajka Félix, a pasaréti temp-
lom lelkipásztora advent alapgon-
dolatát elemezve, elsõként Ezékiel próféta szava-
it idézte: „ Egek, harmatozzatok onnan fent-
rõl, és hullassatok igazságot, felhõk; nyíljék meg
a föld, viruljon föl a szabadulás, és vele együtt
sarjadjon föl az igazság!”. Úgy fogalmazott, az
ünnep célja a kisded alakjában hozzánk érkezõ
Jézus Krisztusra való emlékezés, hálaadás az Úr-
istennek és ennek az ajándékozó szeretetnek a
tovább ajándékozása. Ebben az ünnepkörben a
mélyen hívõk világa a roráte – a hajnali mise, a
nem hívõk számára az adventi koszorú, a betle-
hemezés és az ajándékozás hagyományának
ápolása. Félix atya az adventi gyertyák máig ható
jelentõségérõl is beszélt. Az elsõ gyertya a hitet
jelenti, „amelyet az utóbbi idõben szeretnének
kioltani”. A második a reményt, amely elsõsor-
ban a Magyarok Nagyasszonyának oltalmazásá-
ért fohászkodik. A harmadik a szeretetet, amely
nem szûnik meg soha és mindent elvisel, és vé-
gül a negyedik az örömet jelképezi.

Dr. Frajka Félix úgy fogalmazott: amely nép-
nek nincsenek ünnepei, annak nincs jövõje. -
Nekünk karácsony a legszebb ünnepünk – hang-
súlyozta az atya, majd Juhász Gyula Karácsony fe-
lé címû versével zárta köszöntõjét és meggyújtot-
ta az adventi koszorú második gyertyáját.

Ezen a délutánon a Budavári Önkormányzat
által támogatott Orfeo Zenekar és a Purcell
Kórus adott ünnepi koncertet. A Vashegyi
György mûvészeti vezetésével mûködõ régi ze-
nei együttes visszatérõ, és talán legnépszerûbb

vendég az adventi hangversenyeken. A zenekar-
vezetõ a közönséghez szólva elmondta, hogy az
idén 13. alkalommal kaptak meghívást. A ko-
rábbi koncertek közül 11-et Bach mûveibõl állí-
tottak össze. Ezúttal két kevésbé ismert német
mestert mutatnak be, akik a Bach-ot megelõzõ
nemzedékekhez tartoztak. Mesterrõl és tanít-
ványról van szó. Dietrich Buxtehude dán–né-
met orgonista, a barokk kor egyik legfonto-
sabb zeneszerzõje volt. Orgonára írt mûvei a
barokk orgonairodalom törzsanyagához tartoz-
nak. Rengeteg vokális és hangszeres mûfajban
alkotott és sok késõbbi zeneszerzõre – többek
között Bach-ra is – nagy hatást gyakorolt.

Nikolaus Bruhns a 17. század második felé-
nek rövid életû, de kiemelkedõ orgonistája, ze-
neszerzõje volt. Zenész családból származott.
Ernst Ludwig Gerber, az elsõ zenetörténészek
egyike csodagyereknek nevezte.Buxtehude
Nikolaust tartotta legjobb tanítványának.
Bruhns mindössze 32 évet élt. Csupán 12 voká-
lis és 5 orgonamûvét ismerjük.

A korabeli hangszereken játszó Orfeo zene-
kar és a Purcell kórus az adventi koncerten öt
egyházi mûvet adott elõ a két zeneszerzõtõl,
amelyek német szövegét és a magyar fordítást a
közönség minden tagja kézhez kapta. A nagy si-
kerû koncerten szólót énekelt Szutrély Katalin,
Pintér Ágnes (szoprán), Bárány Péter (kontrate-
nor), Borka Ákos (basszus) és Komáromi
Márton (tenor).

„Advent Lübeckben” Gospel szólt a Városházán

Nyolcvanadik születésnapján Nagy Gábor Tamás polgármester
is feköszöntötte Dévény Annát

Elhunyt 
Skultéty Csaba

December 15-én, kedden, életének 95. évében
elhunyt Skultéty Csaba, Budavárért Emlék-
éremmel kitüntetett író, újságíró, publicista,
aki Ambrus Márton néven három évtizeden ke-
resztül volt a Szabad Európa Rádió munkatársa.

Skultéty Csaba 1920. december 31-én
Nagykaposon született. Még diákként a szovje-
tek elhurcolták Moldvába, ahonnan megszö-
kött. Felsõfokú tanulmányait a Közgazdasági
Egyetemen végezte Budapesten. A csehszlovák
magyar lakosságcsere lebonyolításában is köz-
remûködött. Párizsban nemzetközi jogi,
Bruges-ben európai politológia diplomát szer-
zett, majd 33 évig Ambrus Márton néven elõbb
hír-, késõbb külpolitikai szerkesztõként dolgo-
zott a müncheni Szabad Európa Rádióban.

Hazatelepülése után az I. kerületben telepe-
dett le, a Naphegyen lakott. Publicistaként fõ-
leg a határon túli magyarság szolgálatában tevé-
kenykedett. A Trianoni Szemle folyóirat állan-
dó szerzõje, szerkesztõbizottsági tagja volt.
Több könyve is megjelent: „A Szabad Európa
Rádiótól az Ung partjáig, Vasfüggönyökön át,
Kárpátalja magyarsága a viharok sodrában, Mi
is volt a Szabad Európa Rádió?, Vannak vidé-
kek, féltett kishazák...” - olvasható életrajzában.

Az írás mellett a magyar történelmi emlé-
kek, magyarországi és budavári vonatkozású
metszetek, térképek értõ és szenvedélyes gyûj-
tõje volt. Sok, hazánk történelmére vonatkozó
dokumentumot mentett meg és hozott haza.

Skultéty Csaba 2000-ben megkapta a Ma-
gyar Köztársaság Lovagkeresztje kitüntetést,
2005-ben pedig szülõhelyén, Nagykaposon
díszpolgárrá választották. A Budavárért
Emlékérem kitüntetést 2006-ban vette át.

Beszélgetés Dévény Annával, Budavár díszpolgárával

„A csecsemõk és a mûvészek 
szerelmese vagyok”
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Süllei Lászlót, „Laci atyát” sokan személye-
sen is ismerik a Vízivárosban és a Várban
élõk közül. Számukra szinte személyes öröm,
hogy a fõváros november 17-én Pro Urbe
Budapest díjjal ismerte el a Mátyás-templom
plébánosának tevékenységét. Az atyát kitün-
tetése, és a közelgõ karácsony kapcsán hívtuk
beszélgetésre.

s Kérem, meséljen arról az idõrõl, amikor egy kis
nógrádi faluból felkerült Budapestre.

- Ludányhalásziból kerültem elõbb Esztergomba,
majd a fõvárosba. Négy év az esztergomi ferences
gimnáziumban, majd egy év katonaság követke-
zett Cegléden. Aztán Esztergomban, a szeminári-
umban végeztem a tanulmányaimat és 1992. jú-
nius 20-án felszentelt áldozópappá Paskai László
bíboros atya. 
s Szoros kötelék fûzi az I. kerülethez, hiszen már a
legelsõ szolgálati helye is itt volt a Batthyány téren, a
felsõ-vízivárosi Szent Anna plébánián. Milyen emlé-
keket õriz abból az idõszakból?

-A Szent Anna plébánián tettem az elsõ lépéseket
káplánként, Berecz Miklós káplán, Mócsai Gábor
kanonok úr, Bõsze György szalézi atya és Borovi
József professzor úr mellett. Sok hittanossal, még
több táborral és kirándulással. A Szent Anna plé-
bánián az volt a szokás, hogy a farsangi bált itt ren-
deztük fent a Várban, a Magyarok Házában,
amelynek akkor még más volt a neve. A Mackó ját-
szótérre jártunk fel a hittanosokkal hógolyózni, a
Toldy gimnázium foci pályáján volt a szombati fo-
ci, a Széchényi Könyvtárba mentünk kutatni. 

A Batthyány téri iskolában, a Medve utcaiban
és a Toldy Ferenc Gimnáziumban tanítottam hit-
tant, akkoriban erre még csak órák után vagy dél-
után volt lehetõség. Aztán az elsõpéntekes bete-
gek- és a családlátogatások alkalmával kezdtem is-
merkedni a budai léttel. Az itt élõ emberrel, aki
éppúgy, mint bárhol az országban, készül a nagy
találkozásra. Aztán az elsõ év nyári táborában kap-
tam kézhez az új beosztásomat, amikor a fõpásztor
maga mellé vett szertartónak. Így kerültem elõbb
Esztergomba, aztán 1993 novemberében, amikor
a hivatal felköltözött Budapestre, akkor a prímási
palota Tóth Árpád sétányra nézõ szobájába. Itt él-
tem 1993-tól 2010-ig, amikor Erdõ Péter bíboros
atya – Varjú Imre atya utódaként – kinevezett a
Mátyás-templom plébánosává. 

s Plébánosi hivatala mellett számos magas beosz-
tást is betölt: pápai káplán, protonotárius kanonok,
címzetes prépost, általános helynök, mesterkano-
nok. Milyen speciális teendõket jelentenek ezek a fel-
adatok és mennyi ideje marad a hívekkel való talál-
kozásra?

- A plébánosi beosztás mellett a helynöki beosztá-
som a legfontosabb. A többi pedig, amelyeket fel-
sorolt, igazán „csak” kitüntetõ címek, amelyekkel
a fõpásztor jutalmazza munkatársait. A pápai káp-
lán címet a 2000-es vatikáni kiállítás munkájáért
kaptam, és a többi is egy-egy komolyabb munká-
hoz köthetõ, névtár, egyházmegyei pasztorális fel-
adatok, vizitáció. A feladataim közé tartoznak a
személyi és a gazdasági ügyek. Elõkészítem a dön-
téseket és felügyelem a megvalósulásukat.
Korábban a fõpásztor mellett a feladataim közé
tartozott a liturgiák elõkészítése és a lebonyolítás-
ban való közremûködés. A papszentelések és bú-
csúk, boldoggá avatások, az augusztus 20-i körme-
net szolgálata. A bíróság tagjaként a házasságok ér-
vénytelenségének megállapításából is kiveszem a
részem. Így az elsõ évben, 2010-2011-ben, amikor
a vári iskolában elkezdtem a hittantanítást, sok-
szor futva tudtam csak beérni a gyerekekhez a sok
elfoglaltság miatt. De nagyon fontos volt számom-
ra, hogy gyerekeket taníthassak, épp úgy, mint
káplán koromban. A hittanra járók létszámát ak-
koriban ezzel a munkával lehetett megtöbbszöröz-
ni. És ez számomra  nagy sikert jelentett. 
s A karácsonyi ünnepkör mennyire változtatja meg
a hétköznapjait?

-Az ünnepre a hajnali misékkel is készülünk. A
gyerekek, akik reggel 6 órára kissé még álmosan
jönnek ministrálni, nagy örömet jelentenek ne-
kem. Annak idején mi is nagy szorgalommal ké-
szültünk a karácsony ünnepére. Öröm, hogy a
mai gyermeket és szüleiket – mert nélkülük ez
nem megy – meg tudja ragadni ennek a készület-
nek az öröme. A jó, ami ott sejlik bennünk, fel-
színre tud kerülni egy-egy kicsiny áldozattal, gyö-
nyörû énekléssel, az oltár körüli imával. Szent
Miklós ünnepe közös ajándék volt mindannyi-
unknak, mert azt tanítja, hogy a mai világban is
meg lehet találni azt a rászorulót, akinek lehet se-
gíteni, aki ránk van bízva. Aztán már elkezdõdtek
a betlehemes próbák, amellyel a szentestére ké-
szülnek a gyerekek az õket betanító édesanyák-
kal. December 19-én Ruppert József piarista atya

fog lelkigyakorlatot tartani nekünk, amelyet na-
gyon várunk. Az énekkar már elõvette azokat a
mûveket, amelyekkel az ünnepi liturgiát fogják
szebbé tenni. Ebben Tardy László és Hock
Bertalan a vezetõ. A gyerekek számára játékbar-
lang létesült a plébánia pincéjében, amely szin-
tén az egymásra figyelés lelkületének kialakítását
segíti bennük. 
s Munkásságát nemrég Pro Urbe díjjal jutalmazták.
Hogyan érintette az elismerés?

-Sokféle feladattal találnak meg, ezek között egy-
egy esküvõ, keresztelõ, temetés még a megszokott
feladataim közé tartozik. De amikor az építkezé-
sekben, felújításokban, pénzügyi tanácsokban
kell támogatnom a fõpásztort, ilyenkor azt érzem,
messze meghaladják az erõmet a feladatok.
Bizony szükségünk van jó szakemberekre, akik a
hiányosságokat pótolják, így sok civillel dolgo-
zom, akik nélkül nem tudnánk jó javaslatokat ter-
jeszteni a fõpásztor elé. 2015. november 17-én
Tarlós István fõpolgármester úr – a Budapesti
Közgyûlés egyhangú szavazata alapján – Pro Urbe
Budapest díjjal tüntetett ki. Csak a szüleimet hív-
tam erre az ünnepségre.

Mit jelent számomra ez az elismerés? Nagy meg-
tiszteltetésnek tartom és hálásan köszönöm.
Ugyanakkor úgy érzem, hogy ez a díj elsõsorban
nem nekem szól, sokkal inkább tekintem úgy,
hogy személyemen keresztül az egyházmegye vala-
mennyi papjának nyújtotta át az elismerést a fõ-
polgármester úr, mindazoknak a templomokat
felújító atyáknak és közösségeiknek, akik nagy-
nagy áldozatokat hoznak, akik országos jelentõsé-
gû mûemlékeket gondoznak, akiknek a lehetõsé-
geik szerényebbek, az erõfeszítéseik pedig na-
gyobbak a miénknél. Akiknek a munkáját, úgy
érzem, továbbra is kötelességem segíteni.
s 2015 karácsonyának milyen üzenete van az itt élõ
hívek számára?

-Talán nem túlzás azt mondani, hogy a Vár Buda-
pest koronája, rajta a legszebb ékkõ a Mátyás-temp-
lom. Ez az építészeti, mûvészettörténeti, esztétikai
élmény is segítse azt a lelkiséget kialakulni, amelyet
a karácsony, Jézus születésének ünnepe ajándékoz
a világnak. Be akar lépni mihozzánk is, nálunk is
kopogtat szállásért, engedjük, hogy megszülessen. 

Áldott karácsonyt kívánok a Várnegyed  min-
den olvasójának. a.

Interjú Süllei László, Pro Urbe Budapest díjjal kitüntetett plébánossal

Ludányhalászitól a Mátyás-templomig

Süllei László, a Mátyás-templom plébánosa, pápai káplán

A huszonegyedik század elvárásainak megfelelõ interak-
tív kiállítás nyílt a Várkert Bazárban, december elején.
Az egyedülálló tárlat, a Virtuózok címû, nagysikerû tele-
víziós produkció és a komolyzene kulisszatitkaiba kínál
bepillantást.

Varga Edit, a televíziós produkció mûsorvezetõje köszöntötte a
megjelenteket a rendhagyó kiállítás ünnepélyes megnyitóján, s
emlékeztetett: õsszel kezdõdött a Várkert bazárban a Virtuózok
viadala címû koncertsorozat, amely újfajta módon igyekszik kö-
vetõket találni a komolyzenének. Ebbe a folyamatba illeszkedik
a december eleje óta látogatható interaktív tárlat is.

– A várakozásaimat és elképzeléseimet messze felülmúló kiállí-
tást sikerült berendezni – adott hangot lelkesedésének L. Simon
László, a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért és ki-
emelt kulturális beruházásokért felelõs államtitkára, aki elárulta,
nem tudta megállni, hogy a kiállított zongorához ülve kipróbálja,
valójában interaktív-e ez a kiállítás. – Örömmel jelenthetem –
folytatta –, valóban az.

Az államtitkár hozzáfûzte: fontos ilyen módon is megszólítani
a gyerekeket, a fiatalokat, s bemutatni számukra a muzsika vará-
zsát, majd úgy fogalmazott: reméli az elkövetkezõ esztendõkben
fontos koncerthelyszínné válik a Várkert Bazár.

Gyutai Csaba, a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetõ igazgatója emlékeztetett: minden eddigi Virtuózok
koncert teltházakat vonzott.

– A tehetség isteni adomány, s a fiatalok, akik a produkció
szereplõi, ezzel az adottsággal megáldottak. Örülök, hogy
részt vehetünk a felkarolásukban – fogalmazott az igazgató,
megemlítve: énektanár felesége mondta, már az is komoly
érdeme a Virtuózoknak, hogy nem kell toboroznia a kórusá-
ba, maguktól jelentkeznek a diákok.

Dr. Batta András, a Kis Virtuózok Alapítvány alapítója, cso-
dálatos történetnek nevezte a produkciót, ami kézzel foghatóvá
teszi a Kárpát-medencei zenei tehetséget, a magyar zeneokta-
tást. A zenetörténész a kiállítással kapcsolatban kiemelte: befo-
gadható módon ad át zenetörténeti ismereteket a látogatóknak.

– Peregnek elõttem az elmúlt esztendõ eseményei: egyik perc-
ben a párizsi klíma konferencián léptünk fel, majd a
Csalagúton át utaztunk Londonba, miközben Gyöngyösi Ivett
az Olasz Intézetben adott koncertet, Milánóban húszezres láto-
gatói csúcsot hozott a fellépésünk. Egyszerûen csak kapkodom
a fejem, mi minden történt velünk – sorolta Peller Mariann, a
Virtuózok egyik producere, a mûsor kitalálója, aki elárulta:
mindeközben belakták a Várkert Bazárt is, ami óriási segítség
számukra, hiszen megmutathatják a fiataloknak, miként kell fel-

menni a színpadra, viselkedni a fényben. – Állandó kiállításnak
tervezzük ezt a most nyílót, amely ebben a formájában májusig
vár mindenkit, akkor indul ugyanis a Virtuózok második széri-
ája, s annak megfelelõen bõvítjük a mostani tárlatot – tekintett
a jövõbe Peller Mariann.

A kiállítási térbe lépve már a látogatókat sem mindennapi
módon fogadják, amennyiben Batta Andrés üdvözli személye-
sen a vendégeket. Bár pontosabb azt írni: a virtuális Batta
András köszönti a kiállításra érkezezõket, ugyanis a
projektornak köszönhetõ, élethû, 3 D-s zenetörténész moso-
lyog a belépõkre. E nyitány után nem adják alább a rendezõk:
tovább haladva, méretes kivetítõn vár ránk egy szimfonikus ze-
nekar. Elõttünk pult, amelyen kiválaszthatjuk, mely hangszer-
re, szólamra vagyunk kíváncsiak, s az illetõ muzsikus már fel is
áll, hogy bemutassa instrumentumát. Ha tetszik, egy röpke szá-
mítógépes teszt kitöltését követõen, megtudhatjuk, melyik a
számunkra megfelelõ hangszer. Az ennél is bátrabbak helyet
foglalhatnak a televíziós smink székben, és avatott kezû szakem-
berek képernyõképessé varázsolják az arcát, mint tették ezt a
kis virtuózokkal. Végül hozzájuk hasonlóan beléphetünk a va-
kító fénybe, amely a rivaldán túlról árad.

Mindeme interaktív varázslat mellett megszemlélhetjük a kis
tehetségek mára legendás fellépõ ruháit, hangszereit, no meg
beleshetünk a kulisszák takarása mögé.                                          DIA

Virtuózok kulisszatitkai Emlékezés Toldy Ferencre
140 éve, 1875. december 10-én
halt meg Toldy Ferenc iroda-
lomtörténész, kritikus, akadé-
mikus, „a magyar irodalom-
történetírás atyja.” Nevét õrzi
kerületünkben a Toldy Ferenc
Gimnázium és a Toldy Ferenc
utca.

Toldy (eredeti nevén Schedel)
Ferenc budai német postatiszt
gyermeke volt, magyarul az iskolá-
ban tanult meg. Pesten filozófiai
tanulmányokat végzett, majd or-
vosi diplomát szerzett. Kazinczy
közvetítésével került kapcsolatba Kisfaludy Károllyal. Legbensõbb if-
júkori barátja Bajza József; kettejük levelezésébõl a húszas, harmin-
cas évek irodalmi életének izgalmasan hû képe bontakozik ki. Toldy
a reformkor egyik legtermékenyebb írója volt, és nagyarányú iroda-
lom- és tudományszervezõ tevékenységet fejtett ki. Noha érdeklõdé-
sének legfõbb tárgya az irodalom, megtartotta kapcsolatát a termé-
szettudományokkal is: hosszú ideig folytatott orvosi praxist, a pesti
egyetemen egészségtant tanított. Bugát Pállal együtt szerkesztette az
Orvosi Tárt. Mint az Akadémia titkára (1835-tõl) és mint a Kisfaludy
Társaság egyik alapító tagja, továbbá az Athenaeum kritikai mellék-
lapjának, a Figyelmezõnek szerkesztõje, Bajzával és Vörösmartyval
együtt sokáig vezetõ szerepet töltött be kora irodalmi életében. 1843-
ban az Egyetemi Könyvtár igazgatójává nevezték ki, 1861-ben pedig
a magyar nyelv és irodalom tanára lett a pesti egyetemen. 1873-tól a
Kisfaludy Társaság elnöke. 

Toldy Ferenc szemtanúja, részese volt irodalmunk több, egymást
követõ fényes korszakának, s irodalomtörténeti mûvei, összefoglaló
jellegük ellenére, máig is forrásértékûek. Elismerésre méltó e mun-
káinak anyaggazdagsága; Toldy nemcsak a szépirodalom mozgalma-
it kíséri figyelemmel, hanem a filozófia és a nyelvtudomány, sõt a ter-
mészettudományok, matematika, haditudomány, földrajz, teológia,
jog- és államtudományok fejlõdésére is kitér, ismerteti a kulturális in-
tézmények, egyesületek történetét, s mindezt olyan részletesen, hogy
elmosódik a határ a tudományok és a szorosan vett irodalom között.

Nagy összefoglaló mûvei mellett Toldy Ferenc egy terjedelmes
monográfián is dolgozott (Kazinczy Ferenc és kora, 1859–60),
amely töredék voltában is híven vall a nagy mester iránti rokonszen-
vérõl. Munkásságának fontos eredményei még szövegkiadásai, to-
vábbá írói arcképeinek, életrajzainak, emlékbeszédeinek hosszú so-
rozata, mely bõvelkedik történelmi és irodalomtörténeti adatok-
ban. Mindezzel Toldy Ferenc méltán érdemelte ki „a magyar
irodalomtörténetírás atyja” megtisztelõ címet.
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Kányádi Sándor, Csukás István és
Halász Judit után egy évig Lackfi
János õrzi a Mesemúzeum és Mese-
mûhely kulcsát. Miért lesz valakibõl
író, költõ és mûfordító, és mi köze
ennek a szerelemhez, a cselgáncs-
hoz, vagy éppen Patagónia bennszü-
lötteihez? Többek között errõl mesél
karácsonyi interjúnkban Lackfi
János, aki azt is elmondja, mi inspi-
rálja a legjobban, és hogyan telik a
szeretet ünnepe egy igazi nagycsa-
ládban. 

s Talán nem túl merész a kijelentés,
hogy gyermekként mindannyian rajon-
gunk a mesékért, felnõve mégis keve-
sen ülnek át az asztal másik oldalára, és
lesznek írók. Mikor tudta biztosan, hogy
ezt a hivatást választja, volt valamilyen
kitüntetett pillanat az életében, amihez
köthetõ ez az elhatározás? 

- Mûvészcsalád létünkre (édesanyám, édesapám
egyaránt író, költõ) „földhözragadt” életet éltünk
a dombos Máriaremetén, töméntelen könyves-
polcot szabtunk be, festettünk, csavaroztunk
édesapámmal. Beépítettük és kitapétáztuk a tetõ-
teret, fészert húztunk fel, galambokat és tyúkokat
tartottunk, paradicsomot termesztettünk, a
tyúkmeleg tojást a sövény gubancából kellett ki-
halászni, a napmeleg paradicsomot a tõrõl szakí-
tottam. És mivel apám akkoriban cselgáncs
edzõsködéssel kereste kenyerét, segítettünk neki,
késõbb én is tartottam edzéseket. Persze ugyanígy
természetes volt minálunk faragni, agyagozni, ír-
ni, olvasni. Harmadik gimnáziumig (ezt ma tizen-
egyediknek mondanánk) tenoristának készül-
tem vérmes komolyan, akkor jött egy ál-szerelem,
amely kihozta belõlem a költészetet. Végigírtam
egy téli szünetet, minden nap javítgattam, kihúz-
gáltam az elõzõleg írottakat, dúvad módjára dúl-
tam fel a szövegeket és izzadtam ki újakat. Jó kis
indítás volt, küzdöttem, szenvedtem, meg persze
az alkotás funkcióörömét is átéltem: igen, meg-
van, kikerekedett! Még akkor is, ha másnap ke-
gyetlenül elbántam az elõzõ esti mûvel.
s Ha visszaemlékszik gyermekkori könyveire, me-
lyik volt a nagy kedvenc? Egyáltalán, mennyire hat-
nak az íróra az olvasmányai?

- Ó, nagyon hatnak! Regényeket faltam végtelen
számban, Verne, Hugo, Walter Scott, Balzac,
Karl May, Cooper dolgait, de ugyanígy az oroszo-
kat, Tolsztojt, Turgenyevet, rengeteg Tatay
Sándort, Veres Pétert, Tömörkényt, Mórát is. És
igen, ott ugráltak körülöttem, a suliban, a
Nagyréten, a szomszéd kertjében, nagyanyámék
padlásán Patagónia bennszülöttei, a skót népföl-

kelõk, a francia forradalmárok, a sztyeppei kozá-
kok, a szögedi halászok, és élték a maguk életét.
Ezeket talán még intenzívebb világként éltem
meg, mint a mindennapokét. A könyv baromi
erõs tudatmódosító ám!
s Babits Mihály, azt mondta, hogy az olvasás is gon-
dolkozás, s az írás is beszéd. Gondolkodni, vagy be-
szélni, írni, vagy olvasni szeret inkább? 

- Az egésznek az egységét szeretem. Jó a városban
ballagni, miközben fejben filmezem a világot, az
embereket, mennek a gondolatkommentárok,
mindent összekötök mindennel, képet a hanggal,
mát a múlttal, új épületeket régiekkel. Jó egyedül
írni (meg rossz is, olykor rájön a menekülhetnék
az emberre), világokat kerekíteni, szavakból szöve-
tet, verset, prózát, mesét, mikor mit. És jó útra kel-
ni valahová, ahol az emberek már várnak, felolvas-
ni, magyarázni, zenésztárssal együttlélegezni. Vagy
épp kreatív írást tartok a Marczibányi téren, kö-
zösségi élménnyé oldva az írás magányt. Mindez
egységet alkot, szó szüli a gondolatot, hang és gon-
dolat a szót. Az írás nem csupán steril papír...
s Amikor beírjuk egy internetes keresõbe a nevét, a
találatok között elsõként a saját honlapja ugrik fel, va-
lahogy így: Lackfi János író, költõ, mûfordító, tûzoltó,
katona, vadakat terelõ juhász. Ez mind Ön lenne egy
személyben? Fontos a sorrend?

- Fontos az idézet áthallásossága, tüzet gyújt és olt
az ember az írásaival, harcol is önmagával meg a
nyelv anyagával. És nincs igazi robbanékony erõ
a szövegben, ha „vadakat”, ösztönöket, õserõket
nem terelünk bele valamiképpen. Ami pedig a
szakmát illeti kopáran, hát igen, már annak ide-
jén apám személyijébõl is így olvasta az igazoltató
rendõr: íróu, költtõü, mûfordíttóu!

s Ír verseket, prózát, ír felnõtteknek és gye-
rekeknek, mûfordít, szereti a nyelvi lelemé-
nyeket. Melyik mûfaj a kedvence és miért?
- Mindig az aktuális feladat a legfonto-
sabb, bár amit éppen le kell adni, az
ritkán számít a kedvencek közé.
Esetleg mikor már leadtam. Az orvo-
sok szerint az agy legtermékenyebb
funkciója az úgynevezett „elkalando-
zás”. Ha valami kötelezõ helyett mást
csinálunk, na, abban aztán tobzódik a
kreativitásunk! Tárcanovellák helyett
ábécéskönyvbe írok verset, mesét,
animációs forgatókönyv helyett tárca-
novellákat írok, mindig van mit, és
van mi helyett írni. 
s Ha már szóba került az internet, íróként,
mit jelent az Ön számára a világháló? Ír
egyáltalán az internetre, és ha igen, más-
hogy?

- A világháló hordozó közegként na-
gyon fontos. Ahogy Kányádi Sándor

mondta, „fel kell hurcolkodni az internetre”. A
honlapomon rengetegen járnak, írói Facebook-
adatlapomnak tizenkétezer lájkolója van, egy-egy
verset, prózát, bejegyzést több ezren vagy több tí-
zezren is olvasnak, sok az aktívan reagáló kom-
mentelõ, élet lengi be az irodalmat. Néhányan
persze azt hiszik, mindezt az internetre „terme-
lem”, holott a legtöbb minden megjelent köny-
vekbõl származik. Irodalmi „mémeket” viszont
csak ide gyártok, ezek klasszikus versek parafrázi-
sai, ilyenek, mint „Józsika, Józsika bokszol, / jobb,
ha fizetsz neki, hidd el, / jobbja sebészeti osztály,
/ bal keze nemzeti sírkert”. Nagy figyelmet kelte-
nek napról napra.
s Többször érintettük az alkotás kérdését, azt vi-
szont eddig nem kérdeztem meg, hogyan alkot Lackfi
János? Jön egy téma, egy ötlet, leül és elkezdi megír-
ni? Hol támadnak a legjobb gondolatai?

- Havi három-négyezer kilométert belepakolok a
kocsiba, évi száz fellépésem van, úgyhogy ez nor-
mális. Pörög az agyam vezetés közben, de ha
tömegközlekedem, az is nagyon inspiráló. Mindig
észreveszek valamit, ma például két ember alku-
dozott az utcán, hogy egy nagy nejlonszatyor tartal-
mát nyolc- vagy tízezerért adják-vegyék. Fogalmam
sincs, mi volt a pakkban, de nagyon izgalmas jele-
net volt. Ilyenkor legtöbbször írhatnékom támad,
és notesz is akad nálam. Aztán van, hogy le kell ül-
ni a gép elé, ahogy egy munkahelyen. Regényt pél-
dául másképp nem is lehet írni. 
s Az írás folyamata azért is érdekes az Ön esetében,
hiszen sokgyerekes családban él, márpedig azt szok-
ták mondani, hogy a jó munkához nem csak idõ, ha-
nem nyugalom is kell. Hogyan sikerül ezt megterem-
teni, egyáltalán szüksége van rá?

- Sose zavart, ha dolgozószobámon átviharzott egy-
két (három-négy-öt) gyerek, és esetleg bevontak a
játékukba egy kicsit. Most meg már van szuper bi-
rodalmam az alagsorban: jó kis pincebogár lettem.
Inkább az a nehéz, hogy saját fõnököm vagyok, így
aztán jól kizsarolom magam. Néha muszáj úrrá
lennem a munkamánián, és felmenni, találkozni
az enyéimmel. Az ünnepeket „ki is igényeltem”
mintha szabadságra mennék.
s Manapság nem divat a nagycsalád, talán húsz év-
vel ezelõtt sem volt az. Tudatos döntés volt, hogy hat
gyermeket vállalnak?

- Véletlenül nehezen pottyan ki (uppsz) hat gye-
rek... Igen, nagy családban gondolkodtunk az
elejétõl fogva. Ha van, ami fontos az életben, az
az élet maga. Hatodik gyerekünknél külön aján-
dék volt, hogy vele egy idõben született elsõ uno-
kánk is. Most pedig keresztelõre plusz esküvõre
készülünk, legnagyobb lányunk éppen a máso-
dik unokánkat várja. Nagy öröm ez negyven-
négy évesen!
s Közeledik a karácsony, íróként és családapaként,
hogyan készül az ünnepekre? Milyen a karácsony a
Lackfi házban?

- Sok a készülõdés, felfordulás, rohangászás, és
persze reméljük, némi elcsendesedés is jut majd.
Próbáljuk az idegességet, a fejetlenséget valahogy
átlényegíteni jó hangulatú közös munkálkodás-
sá. Mint sok más férfiember, évekig szenvedtem
a karácsonyfa talpba állításával, míg rá nem jöt-
tem, hogy hiszen faragni szeretek, miért nem te-
kintem a fenyõ szárát is el nem készült szobor-
nak? Azóta szépen hozom a vésõimet, és nyugi-
ban ügyködöm. Egy-egy probléma “átkeretezé-
se” csodát tehet. A sütésben a nagylányok már
sokat segítenek. Szenteste lengyel szokás szerint
szép nagy ostyákat sütünk, mindenkinek egyet,
aztán törünk az egymáséból és bocsánatot ké-
rünk az év során elkövetett bántásokért. Levelet
is írunk egymásnak, arról, hogy ki mit köszönhet
a másiknak, miért hálás. Ez sokszor elég bõgõsre
sikeredik, de nem cserélném el semmiért. Most,
hogy van megint Kisjézusunk a fa alá (igaz,
Kisjulinak hívják), különösen az életrõl szól
majd minden...
s Bizonyára sokan ajándékoznának szeretteiknek
egy új Lackfi János kötetet. Lesz erre módjuk még ka-
rácsony elõtt?

- A Milyenek a magyarok? népszerû három kö-
tete bízvást vásárolható, boltokban van az
Apám kakasa is, régi magyar gyerekversek átira-
taival. Van karácsonyi mesekönyvem is Margit
lányom rajzaival, a címe Szakimesék... Aki pe-
dig újdonságra vágyik, a Pagony könyvei közt
megtalálja a Belvárosi gyümölcsök címû gyere-
kes-felnõttes prózavers kötetet, amely egy bér-
ház lakóit mutatja be szomorú és vidám színek-
kel. Gördeszkás, cipész, vasutas, macskás néni,
százhúsz kilós kolosszus, zord házmester, öltö-
nyös juppi, mulatós egyetemista, akad itt min-
den...      K.Á.

A könyv erõs tudatmódosító 

Karácsonyi beszélgetés Lackfi Jánossal

Lackfi János író, költõ, mûfordító

A 19. és 20. század elsõ felének híres magyar festõi után a Magyar
Nemzeti Galéria ezúttal egy nemzetközileg is ismert kortárs mû-
vész életmûvének szentelt teret. Nem is akármilyet, hiszen az El
Kazovszkij emlékét idézõ tárlat a teljes „A” épületet elfoglalja. A
2008-ban, hatvan éves korában elhunyt Kossuth-díjas képzõmû-
vészre nem csupán festményeivel, rajzaival, kollázsaival szobrai-
val, színpadi díszleteivel emlékeznek, hanem láthatóvá válnak
kedvenc „kultikus” tárgyai, gyûjteményei (plüssmackók, játékál-
latkák, kések, hanglemezek stb.), a róla készült fotók és néhány
filmfelvétel is. A kulisszák között mindvégig megidézõdik az egyedi
mitológiát teremtõ, különleges alkotó. Ez a kiállítás senkit nem
hagy érintetlenül!

Az El Kazovszkij Alapítvány közremûködésével létrejött, A túlélõ
árnyéka – Az El Kazovszkij-élet/mû címû tárlatra több mint száz
múzeum, galéria és gyûjtõ adta kölcsön a tulajdonában lévõ mû-
veket, így a galériában ezúttal több mint négyszáz alkotás látható.
A Somlai Tibor belsõépítész által tervezett bemutatótér minden
korábbi kiállítástól eltérõen labirintus-szerkezetû, nincs elõre
megjelölt iránya. A látogatók a belépõjegyekhez segítségképpen
32 oldalas térképet kapnak….

Az elõcsarnokban kiállított hatalmas színes kulissza, az El
Kazovszkij által 24 éven keresztül mindig ugyanazon a napon
megrendezett performansz, az úgynevezett „Dzsan Panoptikum”
eredeti díszlete, amelyet a „takarásban” vetített – a 2002-ben meg-
tartott utolsó elõadáson készült – videofelvétel a közremûködõk-
kel benépesítve mutat.

Az épület fõlépcsõjén feljutva három irányban is elindulha-
tunk és bejárhatjuk a 19, különbözõ korszakoknak, motívumok-
nak szentelt termet. Ha jobbra betérünk egy aprócska térbe, szem-
magasságban virít az 1975. január 15-i dátum, amely a mûvész éle-
tének meghatározó idõpontja, egy szerelmi találkozás kezdete
volt. A hét évvel fiatalabb, 19 éves fiúról készült fotók, fényképek
és a naplóban megörökített személyes vallomás villantja föl azt a
rövid idõszakot, amely köré El Kazovszkij késõbb egy nagy szemé-
lyes mítoszt szõtt, s amely meghatározta egész mûvészetét.

A görög testek termében eredeti testtorzókat és gipszmásolato-
kat találunk. El Kazovszkij mûvészettörténész édesanyja mellett,
gyerekkorában gyakran találkozott ezekkel a márványfigurákkal,
amelyekbe saját vallomása szerint beleszeretett. A tökéletes fiatal
test idealizálása mindvégig felbukkant pályáján.

A nemek termében családi fényképfelvételekrõl megismerjük
Jelena Kazovszkaját, aki értelmiségi szülõk kislányaként zenét ta-
nult és az orosz klasszikusok regényeit olvasta. 1964-ben, 16 éve-
sen költözött Magyarországra és az 1970-es évek elején változtatta
meg nevét. A kiállítás rendezõi ebben a térben tárgyalják a nemi
identitás problémáját, „amelynek önálló – tapintatos, de karakte-
res – tárgyalása nélkül El Kazovszkij bemutatása képmutatás len-
ne. A mûvész mindig bátran fordult szembe a nemi sztereotípiák
zsarnokságával: de mivel saját önértékelése szerint ’19. századi sti-
lizált férfitudattal’ nõtt fel, saját köztespozícióját is a markáns fér-
fi és nõi szerep-elõírásokkal konfrontálódva formálta meg”.
Számos visszatérõ motívum jelentése válik egyértelmûvé a férfi-
nõi szerepjáték képeiben, a kétarcúság, az ikermotívum, vagy a bil-
legõ mérlegek megjelenésekor.

A tárlat további színtereit lehetetlen felsorolni, de El Kazovszkij
Vajda Lajos ihlette színes rajzaitól a mûvész irodalmi munkásságá-
ig számos meglepetés vár a látogatókra. A különleges kiállítás elejé-
tõl a végégig effektusokra és látványelemekre épül. A mûvek for-
mabontó módon, sokszor szinte egymásra torlaszolva láthatók.
Káprázatos élmény minden összetevõt külön-külön tanulmányoz-
ni, hogy végül összeálljon a radikális és eredeti mûvész portréja.  

A kiállítás 2016. február 14-ig tekinthetõ meg. Január 14. és
február 4. között, csütörtökönként 16 órától tematikus tárlat-
vezetésekkel, január 10-én, 24-én és február 7-én 16 órától mû-
vészettörténeti elõadásokkal várják az érdeklõdõket.

El Kazovszkij kiállítása a Nemzeti Galériában

A túlélõ árnyéka
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Festõmûvész a „Budai Vár hajlatában”

A magyar népmûvészet ezer csodája címû al-
bum, különleges témája, gyönyörûi fotói és ele-
gáns tipográfiája miatt is a karácsonyi aján-
dékok közé kívánkozik. A 460 oldalas kötet az
Országház utcában élõ Kaiser házaspár több
éves gyûjtõmunkájának eredménye. Kaiser
Ottó fotográfussal az Alexandra Könyves-
házban tartott könyvbemutató után beszél-
gettünk.

s Mi született meg korábban, a népmûvészeti al-
bum ötlete, vagy a különbözõ utazásaik során készí-
tett néprajzi-népmûvészeti tárgyú fényképek hal-
maza? 

- Az utóbbi tíz évben amerre jártunk, fotóztunk
és folyamatosan gyûlt az anyag. Bevallom, soká-
ig kitértem az elõl, hogy ezekbõl a képekbõl
könyv szülessen, ám idõnként ott kopogtatott
a gondolat, hogy a Kárpát-medencében az el-
múlt évtizedekben ilyen látleletet nem készí-
tett senki. Egyre több alkalommal merült fel
bennem, hogy mégiscsak meg kellene próbál-
ni. Ezt követõen már csak a gyûjtõmunka miatt
jártuk a határon túli részeket. A feleségem
nemcsak útitársam volt, hanem késõbb elõlé-
pett szerkesztõvé és elkészítette a kötet techni-
kai hátterét is. 

s Nem kellett nagy bátorság ahhoz,
hogy néprajzos ismeretek nélkül fogja-
nak hozzá a hatalmas téma feldolgozá-
sához?
- Valóban merész vállalkozás volt.
Nem titok, hogy korábban a nép-
zene és a népmûvészet nem állt
hozzám közel. Érdekes módon a
népmûvészethez, a népmûvészeti
könyv gondolatához mégis a nép-
zenén keresztül jutottam el. 

A legkomolyabb fordulópont
2008-ban, Sepsiszentgyörgyön jött
el. Magyar írókat fényképeztünk,

akik a munka végeztével meghívtak minket a
Háromszék táncegyüttes által szervezett néptánc
fesztiválra. Amikor meghallottam a kotta nélkül,
elképesztõ profizmussal improvizáló zenészeket,
akik egymást váltva játszanak a zenekarban, beval-
lom, meghatódtam. A tánc pedig egyszerûen ma-
gával ragadó volt. A házigazdák különbözõ régi-
ókból hívtak meg táncosokat, a színpadon a pöt-
töm gyermekektõl egészen nyolcvan éves korig
minden korosztály képviseltette magát. A ruhák,
a viseletek gyönyörûek voltak; nagy részük erede-
ti, a többit autentikus módon, értõ kezek varrták
és hímezték. Végigfényképeztem a többnapos
fesztivált. Rádöbbentem, hogy a népmûvészet iz-
galmas dolog és megtanultam eligazodni a népze-
ne, a fafaragások, szõttesek, és népi építészeti em-
lékek világában.
s Kiknek ajánlja a kötetet?

- Elsõsorban olyan embereknek, akik ugyan-
olyan süketek és vakok voltak a népmûvészet-
re, mint én. Kérem, hogy nézzenek bele és gon-
dolkodjanak el azon, hogy a letisztult népmû-
vészetben több száz évnyi hagyományról van
szó, valamint néhány millió kézrõl és agyról.
Élõben kell hallani a csizmák kopogását és
érezni a hegedûhúr szagát, a gyantával együtt!
Nem szakmai összefoglalásnak készült a könyv,
hiszen több benne a lelkesedés, mint a szakma-
iság. Azt szerettem volna megmutatni, hogy eb-
ben az évtizedben milyen képet mutat a ma-
gyarság a Kárpát-medencében. Ennek érdeké-
ben kevertem egy kicsit a jelent a múlttal.
Noha az elsõdleges célom az volt, hogy az au-
tentikus népmûvészetet ábrázoljam, szándéko-
san nem mindig figyeltem arra, hogy mindenki
népviseletben legyen. 
s Az ön számára mit üzen a dokumentált értéktár?
- A könyv készítése során hat ország, több mint
kétszáz településén jártunk. Utazásunk miden
egyes napja élmény volt. Gondolatban azóta is
többször elindulok  Muravidékrõl, ahonnan az
ember két-három napnyi autózás után Székely-
földre érkezik és végig ugyannak a népnek a mû-
vészetével találkozik.                                             R.A.

Barangolás a Kárpát-medencében

A Litea Könyvszalonban néhány hete bensõséges
hangulatú beszélgetés keretében mutatták be
Szabó János festõmûvész frissen megjelent mûvé-
szi monográfiáját. A könyvbemutatón az alkotó
beszélgetõtársa Feledy Balázs mûvészettörténész
volt, a társalgásba bekapcsolódott Cholnoky
Gyõzõ, a Lucidus kiadó vezetõje, valamint
Sediánszky János szerkesztõ, Budavár díszpolgá-
ra, a kötet elõszavának írója.

Feledy Balázs a kötet méltatásakor elmondta,
fontosnak tartja, hogy egy-egy mûvész életérõl
önálló kötet szülessen. E könyv képanyagát
Szabó János maga válogatta, a benne szereplõ do-
kumentumokat is õ szerkesztette. A szakmai élet-
út állomásainak leírása mellett egy-egy számára
fontos levelet közöl pályájának meghatározó ér-
telmiségi alkotóitól: Fodor András költõtõl,
Eigel István festõmûvésztõl és egykori tanárnõjé-
tõl, Molnár Rózsától. 

Feledy Balázs A stílusegyesítõ címmel írt tanul-
mányt Szabó János munkásságáról. Az elemzés
egyik megállapítása, hogy a festõmûvész dús fes-
tõi felfogása nem merül ki a tájképekben, vissza-
térõ témája a mitológia, a magyar történelem és
szülõföldje, a Vár. Ez utóbbit soha nem a mai
környezetben, mindig történelmi közegben ábrá-
zolja. Tóth Árpád, Ady, Nagy László és Illyés
Gyula portréját ugyancsak saját környezetükben
helyezi el. A kötetben a festmények és kollázsok
mellett, a mûvész tusrajzai is helyet kapnak.

Szabó Jánossal a könyvbemutató után beszél-
gettünk.
s Mióta él – Sediánszky János szavaival élve – „a bu-
dai Vár hajlatában”?

- Hetvennégy éve – ennyi éves vagyok. A Logodi
utca 31-ben születtem, de jó pár évtizede a szom-
szédos 29. számú társasházban élünk a feleségem-
mel. A mûtermem a lakásunk fölött van. A hábo-
rú tönkretette az épület homlokzatát, végül úgy
döntöttünk a fiammal, hogy rendbe hozzuk a
stukkókat. Saját kezünkkel öntöttük újra és rögzí-
tettük gipszmintákat. 
s A szülei számára korán kiderült, hogy tehetsége-
sen rajzol? 

- Már kisgyerekkoromban megmutatkozott, hogy
érzékeny vagyok a színekre, a formákra. Az Attila
utcai Általános Iskolában Luzsicza Ágnes rajzta-
nárnõ nagyon hamar fölfedezett és külön is fog-
lalkozott velem. Férje, Luzsicza Lajos, akkoriban
a Képzõmûvészeti Fõiskolán tanított, késõbb a
Mûcsarnok igazgatójává nevezték ki. Gyakran
följártam hozzájuk, hogy megmutassam a rajzai-
mat. Amíg a kortársaim rúgták a labdát, én folya-

matosan rajzoltam. Tizenkét éves ko-
romban egy ismerõsünk, Heltai Jenõ
fiának a felesége küldött a Fõ utcai
képzõmûvészeti körbe. Az ottani tár-
saságban hozzám képest mindenki
felnõtt volt, Mészáros tanár úr mégis
örömmel fogadott. 
Az általános iskola elvégzése után a Török Pál ut-
cai Képzõmûvészeti Gimnázium grafika osztályá-
ba kerültem. Ezután két év kötelezõ szakmai gya-
korlat következett, amit retusõrként töltöttem az
Egyetemi Nyomdában. Amikor a második év vé-
gén elbúcsúztam a kollégáktól és azt mondtam:
„Most megyek a fõiskolára!”, csak mosolyogtak.
Végül igazam lett, mert fölvettek.
s Ki volt a meghatározó mestere?

- Kádár György osztályába kerültem – utóbb kide-
rült, hogy több tanár is szavazott rám, de végül õ
„ragadott el”. A háború után ez volt a legelsõ fes-
tõ szakos osztály, amely a mûvészi diploma mellé
három tárgyra (rajz, ábrázoló geometria és mûvé-
szettörténet) vonatkozó tanári diplomát is adott. 
Másodéves koromban már demonstrátori teen-
dõket is elláttam, ez azt jelentette, hogy amikor
Kádár György nem tudott megjelenni, én tartot-
tam meg az órákat. Összesen hét évet töltöttem a
fõiskolán, ebbõl fél éven keresztül, egy ösztöndíj
segítségével Jugoszláviában festhettem. A támo-
gatásról nem a fõiskola döntött, egy mûterem-lá-
togatás során a jugoszláv mûvészek személyesen
választottak ki a hallgatók közül. A következõ há-

rom évre elnyertem a Derkovits ösztöndíjat,
amely idõszak alatt a Mûvelõdési Minisztérium
különdíjában részesültem. Az utolsó fõiskolás
évemben megbíztak a Budai Területi Gyermek-
kórház húsz négyzetméteres homlokzati mozaik-
jának elkészítésével.
s Nehezen hagyta el a fõiskolát…

- A diploma átvétele után felvetõdött, hogy ma-
radjak ott tanársegédnek, de a mesterem elhagy-
ta a tanári pályát és nélküle nem volt kedvem a
Kádár-féle módszer továbbviteléhez. Visszautasí-
tottam a szombathelyi fõiskola megkeresését is,
végül jött egy újabb lehetõség. Az Iparmûvészeti
Fõiskola textil tanszéke hívott rajzot tanítani. A

divattervezés és a for-
matervezés egyaránt ér-
dekelt, ezért elfogad-
tam az állást és a rajzta-
nítást a speciális tár-
gyakhoz igazítottam.
Húsz éven keresztül ta-
nítottam a hallgatókat,
az utolsó két évben
kurzusokat vezettem.
Az 1980-as évek végé-
tõl lettem szabadúszó,
abban az idõben alapí-
tottam a Visual Art al-
kotókört, ahol egyszer-

re folyt alkotómunka és forgalmazás. Másfél évti-
zed után váltottam egy kisebb társaságra, ez volt a
Motivart Stúdió. Jó ideje önállóan dolgozom,
egyéni és közös kiállításokra készülök, grafikáim
jelennek meg a Magyar Nemzetben.
s Milyen elképzelésekkel fogott hozzá a kötet össze-
állításához?

- Szerettem volna, hogy 75 éves koromra össze-
gyûjtsem a pályám legfontosabb dokumentuma-
it, alkotásait. (Ez a tervem egy évvel hamarabb
megvalósult.) Úgy gondoltam ne egy szokványos
album készüljön, ez a könyv legyen egy kicsit más,
mint a többi. Azért kerültek bele dokumentu-
mok és bizonyos levelek az ismerõsöktõl, bará-
toktól és tanítványoktól, mert csak velük együtt
kerek az életem.
s A tanítás és a mûvészi munka mellett a családjára
is büszke lehet… 

- Máriával, a feleségemmel Kõszegen ismerked-
tünk meg, mindketten a nyári szakmai gyakorla-
tunkat töltöttük ott. Õ a Gyógypedagógiai
Fõiskolára járt. Házasságunkból három gyerek
született, Nóra és Kinga textiltervezõk, János for-
matervezõ; mindhárman a mûvészi pályát válasz-
tották.                                                                           R. A. 

Székely 
polihisztorra 
emlékeztek
A huszonöt éve elhunyt Borsos Miklósra emlé-
keztek Miklós napon, egykori Úri utcai lakásá-
ban, a mai Borsos Miklós Lakásmúzeumban.

A múzeum 12 esztendeje várja a látogatókat.
Január 27-én, a mester halálának napján, vala-
mint Miklós napon, december 6-án és születés-
napján, augusztus 13-án, a „hétköznapi” hang-
versenyek és irodalmi estek mellett e három al-
kalommal bensõséges hangulatú programokat
kínálnak az érdeklõdõknek.

Állandó házigazdájuk Czigány György, József
Attila- és Prima Primissima-díjas, érdemes mû-
vész, aki az emlékházat mûködtetõ Borsos
Miklós–Kéry Ilona Alapítvány kuratóriumi tag-
ja volt. A költõ számtalan interjút készített tele-
vízióban, rádióban a képzõmûvésszel, mi több,
közös muzsikálásra is sort kerítettek, Borsos
Miklós ugyanis pompásan hegedült. No és kitû-
nõen írt, mint valódi székely polihisztor. Közel
egy évtizeden át, haláláig élt az Úri utca 6. szám
alatti lakásban, ahol a múzeum mûködik.

Korán kellett érkeznie annak, aki jó helyet
akart az elsõ sorok valamelyikében. A hivatalos
kezdés elõtt már zsúfolásig megtelt a lakásmú-
zeum alkóvos nagyszobája, s egyre csak érkeztek
a vendégek, dacára a barátságtalanul nyirkos va-
sárnapi késõ délutánnak.

V. Hosszu Enikõ, a lakásmúzeum vezetõje
emlékeztetett: a Miklós nap megünneplése év-
tizedek óta hagyomány az emlékmúzeumban,
majd köszöntötte az est vendégeit, Czigány
Györgyöt, Gyõrffy Gergely hegedûmûvészt, il-
letve Komjáthy Pétert, aki – mint megjegyezte:
papíron még nem hegedûmûvész - a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem IV. éves hege-
dû tanszakos hallgatóját.

Czigány György (ki egykor maga is a
Zeneakadémia padjait koptatta), a Vigíliának
írt, Zsoltárszimfónia-e a Cantata Profana? címû
Bartók Béláról, Igor F. Sztravinszkijról és
Tamási Áronról szóló lírai jegyzetét olvasta fel.
Hogy miért éppen a három alkotó? Ugyanab-
ban az évben készült el Bartók kórusmûve,
Sztravinszkij Zsoltárszimfóniája, Tamási Áron
pedig ekkor jelentette meg a Rendes feltáma-
dás címû novelláját.

„Kortársaim-e õk?” – tette fel a kérdést elõ-
adásában Czigány György – „Én annak tartot-
tam õket. Életrajzi értelemben is közelieknek.
De ami a remekmûveket illeti, egy-egy Bach,
vagy Mozart mû, Mikes Kelem levelei, Csehov
novellái számomra kortárs darabok, nem el-
múlt idõk jeleiként hatnak rám, hiszen élnek,
változnak, általunk és bennünk.”

V. Hosszu Enikõ örömmel jelentette be, hogy
az alapítvány megkapta a híres Tihanyi echo
szobor gipsz másolatát, attól az idõs házaspár-
tól, akik a Borsos házaspár szomszédságában
laktak Sajkodon.                                                                 DIA

Szabó János festõmûvész
Borsos Miklós szobrászmûvész
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Felsõvízivárosi Szent Anna templom
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  ttéérr  77..))  
DDeecceemmbbeerr  2200--áánn,,  AAddvveenntt  44..  vvaassáárrnnaappjjáánn  1199  óórraakkoorr  aa
SSzzeenntt  AAnnnnaa  tteemmpplloomm  IIffjjúússáággii  ZZeenneekkaarraa  jjóóttéékkoonnyyssáággii,,
kkaarrááccssoonnyyii  hhaannggvveerrsseennyytt  aadd..  A hangversenyen gyûjtést
szerveznek a Nemzetközi Petõ Intézet Konduktív
Iskolájának mozgáskorlátozott gyermekei számára.
Mûsoron: Victoria, Tallis, Charpentier, Esterházy, Vivaldi,
Massenet és Fauré mûvei. A belépés díjtalan! Vezényel:
Farkasházi Dávid.
DDeecceemmbbeerr  2244--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1155  óórraakkoorr  GGyyeerrmmeekkeekk
ppáásszzttoorrjjááttéékkáárraa  várnak minden családot.
DDeecceemmbbeerr  2255--éénn  1122..0000  óórraakkoorr  ttaarrttjjáákk  aa  hhaaggyyoommáánnyyooss
ÉÉjjffééllii  sszzeennttmmiisséétt.. 11 órakor Ünnepi szentmisén Anton
Diabelli: Messe in Es hangzik fel, énekkari szolgálat: a
Szent Anna templom énekesei. Vezényel: Balasi
Barnabás. 25-én még fél 8-kor, 9-kor és este 6 órakor
is tartanak szentmisét!
DDeecceemmbbeerr  2277--éénn,,  aa  SSzzeenntt  CCssaalláádd  vvaassáárrnnaappjjáánn,,  ddéélluuttáánn
ffééll  55--kkoorr  KKaarrááccssoonnyyii  oorrggoonnaahhaannggvveerrsseennyytt ad a temp-
lom három orgonamûvésze: Almásy László Attila, Balasi
Barnabás és Horváth Márton Levente. Mûsoron:
Balbastre, Bach, Antalffy-Zsiross, Mendelssohn,
Leighton mûvei és improvizációk karácsonyi dallamok-
ra. A belépés díjtalan! A koncert, jótékonysági hangver-
seny, melyen a mûvészek a Szent Anna templom orszá-
gos hírû, páratlan szépségû orgonájának 2016-os év-
ben esedékes generál karbantartására ajánlják fel játé-
kukat. Adományokat a koncert helyszínén köszönettel
fogadnak. További információ: http://felsovizivaros.
plebania.hu.
JJaannuuáárr  66--áánn,,  sszzeerrddáánn  1177  óórraakkoorr,,  üünnnneeppii,,  VVíízzkkeerreesszzttii
sszzeennttmmiisséérree várnak mindenkit.

Karácsonyváró foglalkozás 
a Bem6-ban
Adventi kézmûves foglalkozás és Borbála, Miklós és
Luca napi szokások, karácsonyváró énekek a Bartók
táncegyüttessel ddeecceemmbbeerr  1199--éénn,,  sszzoommbbaattoonn
1100..0000--1133..0000  óórrááiigg.. A foglalkozáson angyalkát, fe-
nyõt hajtogathattok papírból, mézest, szaloncukrot,
illatzsákot és textildíszt készíthettek a karácsonyfá-
ra. Az elkészült angyalkák, fenyõ, Mária és a kisded
felhasználásával, valamint fenyõbõl, dekorációs ele-
mekbõl asztaldíszeket, fali díszeket készíthettek. A
foglalkozás része a Lucázás, Karácsonyváró énekek
tanulása, Borbála és Miklós napi népszokások meg-
elevenítése. Helyszín: Budavári Mûvelõdési Ház (I.,
Bem rakpart 6.) A belépés ingyenes, mindenkit sze-
retettel várnak.

Mesemúzeum
(I., Döbrentei u. 15.)
DDeecceemmbbeerr  1199..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::
KKaarrááccssoonnyyii  kkéésszzüüllõõddééss Farkas Réka
iparmûvésszel. Ajánlott korosztály: 4-

11 éves korig, 90 perc.
JJaannuuáárr  22..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll:: MMeesséékk  kkiirráállyyookkrróóll  ééss  kkii--
rráállyyffiikkrróóll.. Diafilmvetítés:  A didergõ király, Történetek
Mátyás királyról, Békakirályfi, Többsincs királyfi.
Ajánlott korosztály: 6-10 éves korig, 45 perc

JJaannuuáárr  99..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  KKöözzööss  ttáárrssaassjjááttéékkoozzááss..
Vajon megtalálod a labirintusból kivezetõ utat? Tudsz
egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog a póker-
arc? Gyere, próbáld ki! Ajánlott korosztály: 6-12 éves
korig, 120 perc
JJaannuuáárr  1166..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  MMaaggyyaarr  nnééppmmeesséékk.. Volt
egy öregember és öregasszony. Vagy egy király. Esetleg
egy szegénylegény. Egy okos lány. Sok kaland és próba-
tétel után elnyerték a fele királyságot, és addig éltek,
amíg meg nem haltak. A Magyar népmesék címû soro-
zatban megjelent történeteken generációk nõttek fel. A
fõhõsök a Mesemúzeum és az Alexandra Kiadó szom-
bati gyerekprogramján életre kelnek, kalandokba ke-
verednek. Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig, 60 perc

VárMezõ Galéria
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
Wenszky Ágnes és Kovács Mátyás festményeibõl látha-
tó kiállítás Tájak bûvöletében címmel. A tárlat megte-
kinthetõ: 2016. január 2-ig, hétköznap 9-18, hétvégén
és ünnepnapokon 10-16 óráig.

Mezõgazdasági Múzeum és Könyvtár
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
Kiállítás a könyvtár munkatársainak alkotásaiból a
Tessedik teremben. A tárlat megtekinthetõ: 2016. janu-
ár 11-ig, hétköznap 9-18, hétvégén és ünnepnapokon
10-16 óráig.

Karácsonyi koncert a Városházán
DDeecceemmbbeerr  1199--éénn,,  1199..3300  óórraakkoorr  iinnggyyeenneess  kkaarrááccssoonnyyii
kkoonncceerrtteett  aadd  aa  BBuuddaappeesstt  BBaacchh  CCoonnssoorrtt..  (I., Kapisztrán
tér 1.) Program: Carl Philipp Emanuel Bach: h-moll
szimfónia (Wq. 182/5), Johann Sebastian Bach: D-dúr
zenekari szvit (BWV 1068, korai változat), Johann
Sebastian Bach: h-moll zenekari szvit (BWV 1067).
Elõadók: Márta Nóra - fuvola, Orgován Csenge, Jakubik
Mária, Gál Márta, Kiss Enikõ, Megyery Noémi - hegedû,
Véghelyi Kriszta - brácsa, Richter Dorottya - gordonka,
Szabó Zsolt - viola da gamba, Benkõ Mihály - lant,
Tegyei Zoltán – csembaló, Szokos Augustin - csembaló,
mûvészeti vezetõ. A hangversenyre a belépés ingyenes.

A hirdetõoszlop humoristái
a Nemzeti Galériában
A három mûvész, KKáállddoorr  LLáásszzllóó (1905–1963),
KKaassssoowwiittzz  FFéélliixx (1907–1983) és MMaaccsskkáássssyy  GGyyuullaa
(1912–1971) nemzedéktárs, munkatárs és barát volt
egyben. Együttes bemutatásukat az indokolja, hogy
mindhárman a magyar plakátmûvészetben régi ha-
gyománnyal rendelkezõ, humoros ötletekre építõ
reklám képviselõi. A kiállítás a Magyar Nemzeti

Galéria plakátgyûjteményének gyarapítási módjait,
elképzeléseit szemléltetõ és az új szerzeményeit be-
mutató sorozatát folytatja. (C épület, I. emelet,
Grafikai kabinet) A kiállítás 22001166..  ffeebbrruuáárr  2288--iigg  ttee--
kkiinntthheettõõ  mmeegg..

Ünnepi nyitvatartás 
a Színészmúzeumban
A Bajor Gizi Színészmúzeum 2015. december 21-tõl
2016. január 12-ig zárva tart. Az elsõ látogatási nap
2015. január 13. (szerda) 14-tõl 18 óráig.
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 2015.
december 24-tõl 2016. január 3-ig tart zárva. Az utolsó
szolgáltatási napon, 2015. december 23-án 12 óráig
vehetõk igénybe a szolgáltatások. Az elsõ látogatási nap
2015. január 4.

Borsos Miklós Lakásmúzeum
((II..,,  ÚÚrrii  uu..  66..,,  II..  eemmeelleett))
Látogatható minden szombaton 10.00 - 18.00 óráig.
Más napokra elõzetes bejelentkezés a 06-70/510-
9452 számon. Ünnepi nyitva tartás: december 26-án és
január 2-án zárva.

Programok
Vízivárosi klub
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  2266..))  

DDeecceemmbbeerr  2211--ttõõll  22001166..  jjaannuuáárr  44--iigg  aa  kklluubb  zzáárrvvaa  ttaarrtt..
JJaannuuáárrbbaann  aa  mmeeggsszzookkootttt  pprrooggrraammookkkkaall  vváárrjjáákk  aa  llááttoo--
ggaattóókkaatt..

ÁÁLLLLAANNDDÓÓ  PPRROOGGRRAAMMOOKK
HHééttffõõ::  10:00-12:00 „Örömforrás” játék klub örökifjú
felnõtteknek
16:00-17:00 ingyenes angol társalgókör 
16:30-17:30 ingyenes jogi tanácsadás 
(bejelentkezés szükséges: drboross@borossiroda.hu,
tel: 7807660)
19:30-20:30 labdás gerinctorna 1200ft/alkalom
4000Ft/ 4 alkalom
KKeedddd::  
8:00-9:00 ingyenes senior gerinctorna I. kerületi lako-
sok részére 
9:00-10:00 gerinctorna 600ft/alkalom 
15:15-16:15 „Aranycipõ”- ingyenes senior tánctanfo-
lyam. Folyamatos csatlakozási lehetõség!
Érdeklõdés: Füleki Réka, 06 30 479 93 28.
SSzzeerrddaa::  
8:45-10:15 nõi jóga, 1000ft/alk. 4000Ft/5 alk.
10:30-12:00 babás nõi jóga, 1000ft/alk. 4000Ft/5 alk.

16:00-16:30 Ringató énekes óvoda. Érdeklõdés:
ili@ringato.hu, tel.:06 30 600 87 55
CCssüüttöörrttöökk::  
8:00-9:00 ingyenes senior gerinctorna I. kerületi lako-
sok részére
9:00-10:00 gerinctorna 600ft/alkalom
14:00-17:00 bridzs klub 
16:00-17:00 ingyenes orosz társalgókör 
17:00-18:00 meridián torna 
18:30-20:00 TEST-TUDAT-TÁNC mozgásmûhely 
Részvételi díj:1200 Ft/ alkalom
Érdeklõdés: kkatyusa@gmail.com, tel.: 06 30 4191951
PPéénntteekk::  8:00-9:00 gerinctorna 600Ft/alk.
Minden gerinctornára bejelentkezés szükséges a
ritustorna@gmail.com címen!
VVaassáárrnnaapp::  Különleges születésnap ( kalandtúrával, ve-
télkedõvel, alkotómûhellyel) a Bagolyvár-birodalom
szervezésében, érdeklõdés: Körmendi Csilla 0630 531
55 77, bolcsbagoly@index.hu

A belépés díjtalan minden programra!
Nyitva tartás: H-CS 9.00-12.00 és 14.00-17.00, P:
9.00-12.00 óráig. A k5lub programokhoz, foglalkozá-
sokhoz terembérlési lehetõséget biztosít.
Tel.: +36-1-780-7660,
info.vizivarosi.klub@gmail.com

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

Várnegyed szerkesztõség
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Lapunk következõ száma 2016. január 15-én, pénteken jelenik meg!

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  kköözzeell  2200  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa
IInnggaattllaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaa--
mmaattoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAA--
KKÁÁSSOOKKAATT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--
22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11--
@@cchheelllloo..hhuu..oooo

NNaapphheeggyy alján a Csap utcában 65 m2-es 2 szobás, erkélyes,
összkomfortos önkormányzati lakás bérleti joga átadó ill. na-
gyobb önkormányzati vagy öröklakásra cserélhetõ. Csere-
irányár: 15,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.  

RReemmeekk  vváárrii  ggaarrzzoonnookk!!
BBuuddaaii várban az Úri utcában csendes belsõ kert felé nyíló

30 m2-es, részben alagsori jellegû, remek elosztású, száraz,
napfényes, gázfûtéses garzonlakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 8 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

BBééccssii  kapu térnél a Táncsics utcában közvetlen kertkap-
csolatos 34 m2-es, dongaboltozatos, cirkófûtéses, felújított
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 13  M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.  

OOrrsszzáágghháázz utcában I. emeleti teljeskörûen felújított 30 m2-
es 1 szobás, étkezõkonyhás, cirkófûtéses, vízórás önkormány-
zati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBaatttthhyyáánnyy téren felújított mûemlékház II. emeletén lévõ
reprezentatív csendes belsõ udvar felé nyíló, jó benapozású,
felújított 51 m2-es, nagy étkezõkonyhás önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 12 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

AAttttiillaa úton a Vérmezõvel szemben felújított, közvetlen
kertkapcsolatos 85 m2-es 1 nappali + 2 hálószobás, gardrob
és háztartási helyiséggel kialakított öröklakás azonnal beköl-
tözhetõen eladó. Irányár: 45 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

ÚÚrrii utcában 80 m2-es délnyugati fekvésû dongaboltozatos,
utcai és belsõ kert felé is nyíló, cirkófûtéses önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy budai várban kisebb
önkormányzati lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 19,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddáánn XII. Királyhágó téren  I. emeleti 31 m2-es komfor-
tos, felújítandó önkormányzati lakás bérleti joga átadó. Cse-
reirányár: 5 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 0630/488-
1933. 

XXIIII..  Nagyenyed utcában 44 m2-es 1,5 szobás egyedi gáz-
fûtéses, I. emeleti önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti jo-
ga átadó vagy budai 1 -1,5 szobás öröklakásra cserélhetõ.
Csereirányár: 7 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

XXIIII..  Normafa úton nagy kertes 4 lakásos villaházban lévõ
64 m2-es felújított, cirkófûtéses önkormányzati lakás bérleti
joga átadó vagy kisebb I. kerületi önkormányzati lakásra cse-
rélhetõ. Csereirányár: 14,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630 488-1933

SSzzeenntthháárroommssáágg  utcában 36 m2-es teljeskörûen, igényesen
felújított önkormányzati lakást elcserélném vári lakásra ér-
tékegyeztetéssel, vagy örökbérleti joga átadó, 21 MFt. Tele-
fon: 202-2505, +36-30-251-3800.00

KKiiaaddóó garázst keresek, teremgarázs esetén tárolási
lehetöséggel. Telefon: 06 1 798-8483.

KKéésszzppéénnzzffiizzeettéésssseell  bbuuddaappeessttii  llaakkáásstt  vváássáárroollookk..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--772299--77554466..

VVáárrffookk  uuttccáábbaann  22++  ffééllsszzoobbááss,,  eemmeelleettii,,  dduuppllaaeerrkkééllyyeess,,
DDééllii  ffeekkvvééssûû  llaakkááss  eellaaddóó..  IIrráánnyyáárr::  3366,,99  MMFFtt..  TTeelleeffoonn::  0066--

3300--772299--77554466..

KKiiaaddóó  az I. kerület, Markovits Iván utcában egy teljesen be-
rendezett és gépesített, kifogástalan állapotban levõ, magas-
földszinti, utcára nézõ, 3 (egymásból nyíló) szobás, 103nm-es
lakás 220.000 Ft + rezsiért. Érdeklõdni, képeket kérni a 06-
20-4136390-es számon lehet.

EEggyyeetteemmiissttaa    lányomnak keresek emeleti, felújítandó
öröklakást, készpénzfizetéssel. Magánszemély! Telefon: 06-
20-496-6601.

KKeelleettii Károly utcában Majláth házakban elsõ emeleti, csen-
des, elegáns 130 nm-es, 3+ félszobás, kiserkélyes felújított la-
kás 78,99 millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618,
06 20 974 0571.

BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann  kkpp--eess  üüggyyffeelleeii  rréésszzéérree  kkeerreess  eellaaddóó  ééss
iiggéénnyyeess  kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  aazzoonnnnaallii  ffiizzeettéésssseell..  BBaakkoossLLaakk
IInnggaattllaann,,  II..  BBaatttthhyyáánnyy  uuttccaa  3322..  TTeelleeffoonn::  332266  0066  1188,,  0066--2200--
99774400--557711

éélleettjjáárraaddéékk

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi végzett-
séggel. Aradi Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00

KKeerrüülleettbbeenn  dolgozó orvos eltartási szerzõdést vagy életjá-
radéki szerzõdést kötne, kölcsönös bizalom alapján. Telefon:
06-70-433-9946.

aaddááss--vvéétteell

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

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, érték-
becsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpacca-,
réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut, boros-
tyánt). Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.00

ZZSSIIGGMMOONNDD  MMIIHHÁÁLLYY  HHAAGGYYAATTÉÉKK  FFEELLVVÁÁSSÁÁRRLLÓÓ  
AAZZOONNNNAALLII  KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZ  FFIIZZEETTÉÉSSSSEELL  VVÁÁSSÁÁRROOLL!!  

AAnnttiikk  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  óórráákkaatt  ((kkaarr,,
ddíísszz,,  ffaallii)),,  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ((kkooppoottttaann,,  hhiibbáássaann  iiss)),,  kkiittüünntteettééssee--
kkeett,,  éérrmméékkeett,,  bbiizzssuukkaatt  ––  bboorroossttyyáánntt,,  eezzüüssttöökkeett,,  ccssiippkkéékkeett,,
kköönnyyvveekkeett,,  bbuunnddáákkaatt,,  mmiinnddeennffééllee  rrééggiissééggeett,,  hhiibbáássaatt  iiss..  HHíívv--
jjoonn  bbiizzaalloommmmaall  aa  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaappjjáánn,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall..
TTeelleeffoonn::  0066--7700--660000--11772277..

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.00

PPaappíírrtt és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget,
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy
út 16. 266-4154, H-SZ: 10-17, Cs. 10-19.

1199--2200..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  ééss  rrééggii  kküüllffööllddii  ffeessttmméénnyyeekk,,
mmûûttáárrggyyaakk  vvéétteellee  kkéésszzppéénnzzéérrtt..  DDííjjmmeenntteess  éérrttéékkbbeeccss--
llééss..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--994499--2299--0000..  EEmmaaiill::  nneemmeess..ggyyuullaa
@@nneemmeessggaalleerriiaa..hhuu NNeemmeess  GGaalléérriiaa::  11002244..  SSzziilláággyyii
EErrzzsséébbeett  ffaassoorr  33..

AAnnttiikkvviittááss  vásárol kiemelt magas áron HAGYATÉKOT
FESTMÉNYT porcelánt kerámiát ezüsttárgyat aranyékszert
órákat szõnyeget bizsukat bútorokat .Nem fog csalódni .Pró-
báljon ki Hívjon 06 70 -616-77-27.

sszzoollggáállttaattááss

KKéémméénnyyeekk  jjaavvííttáássaa,,  bbéélleellééssee,,  tteettõõjjaavvííttááss,,  tteettõõjjáárrddáákk  ffeell--
úújjííttáássaa,,  kkiiééppííttééssee..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--221133--77771133,,  338811--66778877..

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

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

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

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.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  
HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviill--

llaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--99334444--666644,,  224466--
99002211..  EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  MMUUNNKKÁÁKK
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..  SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxáákk,,  sszzaallaaggffüüggggöönnyy,,
rroolleettttaa....  MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--

221122--99991199..

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..    MMûûhheellyy::  II..
SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--
00889977..oooo

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2211  éévvee  vváállllaalloommkkeeddvveezzõõ  áárraakkoonn  aabbllaakkookk,,  aajjttóókk  jjaavvííttáá--
ssáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeessttéésséétt,,  hhõõsszziiggeetteellõõ
üüvveeggeezzéésséétt  ééss  sszziiggeetteelléésséétt  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss
ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa  szaktanár oktatást vállal referenciamunkák-
kal valamennyi korosztály számára. Felkészítés középiskolai
és egyetemi felvételi vizsgára. Évközi felzárkóztatás minden
iskolatípus esetében. Telefon: +36-30-541-3577.

vveeggyyeess

IIddõõss  emberek mindennapi gondjaiban segítünk. - hivata-
los ügyek intézése, - postai befizetés, - gépkocsival szállítás,
- bevásárlás, - sétáltatás, - mindent megbeszélünk. Jelentke-
zés: 06-20-565-7700.

Ingatlan

Oktatás

Vegyes

Adás-vétel

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK
FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK
CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK
ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700

Szolgáltatás

Életjáradék

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,  77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,
kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

EENNEERRGGIIAA--SSTTOOPP  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//336655--996699,,

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

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

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1000 forint+ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 1.600 forint+ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint+ÁFA.

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

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001166..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Január 15.
Január 29.
Február 12.
Február 26.
Március 11.
Március 25.

Április 8.
Április 22.
Május 6.
Május 20.
Június 10.
Június 24.

JJúúlliiuuss
Augusztus 12.
Augusztus 26. 
Szeptember 9.
Szeptember 23.

Október 7.
Október 21.
November 4.
November 18.
December 2.
December 16.

Lapzárta
Január 6.
Január 20.
Február 3.

Február 17.
Március 2.

Március 16. 
Március 30.
Április 13.
Április 27.
Május 11.
Június 1.

Június 15.
SSzzüünneett

Augusztus 3.
Augusztus 17.
Augusztus 31.

Szeptember 14.
Szeptember 28.

Október 12.
Október 26.
November 9.

November 23.
December 7.

Lapszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

LAKÁSBUTIK
Megnyílt a vár alatt az exkluzív olasz-francia márkás nõi ruházati 

termékeket barátságos áron árusító

„LAURA-LAKÁSBUTIK”!

Elõzetes idõpont egyeztetéssel fogadjuk kedves vendégeinket. 
Telefon: 06-1-610-7013


