
V I Z I V Á R O S tt V Á R tt K R I S Z T I N A V Á R O S tt N A P H E G Y tt T A B Á N tt G E L L É R T H E G Y

A BU DA P E S T I .  K E R Ü L E T BU D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT L A P J A l W W W. B U DAVA R . H U l XXI.  É V F O L YA M ,  1 .  S Z Á M ,  2016 .  J A N U Á R 15 . ,  P É N T E K

Minden tekintetben kiegyensúlyozott, a kerület vagyonát
megõrzõ, és számos fejlesztésre forrást biztosító költségvetés-
sel vág neki a 2016-os évnek a kerület. A december végén meg-
tartott képviselõ-testületi ülésen a költségvetés mellett az épí-
tési szabályok változtatásáról is döntés született. 

A 2016-os költségvetés az elõzõ évekhez képest kisebb fõösszeggel
számol. 2015. december 31-én ugyanis lezárult a KÖZOP projekt
megvalósítási szakasza, így az ezzel járó, mintegy 11 milliárd forin-
tos európai uniós forrás már nem szerepel a kerület gazdálkodásá-
ban. Nagyon fontos, hogy a költségvetés hiány nélkül, és a megfele-
lõ tartalékok biztosításával készült, ami azt jelenti, hogy továbbra
sem kell számítani vagyonfelélésre vagy adósságvállalásra. A kerü-
let 2016-ban 12,431 millió forinttal gazdálkodhat, ezen belül a ki-
adások és a bevételek összege egyaránt 8,151 millió forint, a felada-
tok finanszírozása biztosított. Közutak üzemeltetésére, karbantar-
tására több mint 40 millió, a zöldfelületek gondozására 114 millió
forint jut, a várfalak karbantartására 25 millió forintot különítet-
tek el. Az önkormányzat 15 millió forinttal támogatja a közterületi
kamerarendszer mûködtetését, 5 millió forintot utal át a közbiz-
tonsági közalapítvány és 1 milliót a kerületi polgárõrség számára. A
társasházak önerõs felújítását 59 millió forinttal támogatják, ebbõl
4 millió forintot tesz ki a hitelfelvételek kamattámogatása.

Ami a fejlesztési terveket illeti, többek között megújulhat a Fiáth
János utca, a Bécsi kapu tér, a Balta köz, a Kereszt utca, valamint a
Pálya utca járdája, kijavítják a Kagyló lépcsõ hibáit, míg a Sándor
Móric lépcsõnél közmûalagút épül. Mintegy 116 millió forintból
folytatódik a Halászbástya mûemléki felújítása, a mûemléképüle-
tekre szánt tartalékkeret 150 millió forint. Továbbra is elérhetõ
lesz az idõs, beteg polgárok számára havi 6 ezer forintos természet-
beni támogatást biztosító Budavári egészségkártya, ahogyan a
Szociális Kártyát is fenntartja az önkormányzat. Utóbbinak kö-
szönhetõen havonta 10 ezer forint értékben vásárolhatnak élelmi-
szereket a rászorulók.  A születési támogatás 2016-ban 75 ezer fo-
rint, az iskolakezdési támogatást Erzsébet utalvány formájában
kapják meg a családok, húsvét és karácsony elõtt a nehéz körülmé-
nyek között élõk, valamint a 80 év felettiek 8 ezer forint értékû utal-
ványhoz jutnak.                                                                   (Folytatás a 3. oldalon)

Kiegyensúlyozott a kerület gazdálkodása

Elfogadták a költségvetést
Tájékoztató 
a parkolási engedélyek 
kiadásáról
2016. január 31-én lejár a 2015. évi parkolási engedélyek érvé-
nyessége. Az új engedélyek kiadásának rendjét a Budavári Ön-
kormányzat egyszerûsítette, az ügyfelek számára kényelmeseb-
bé tette.

Aki a tavalyi évben rendelkezett érvényes engedéllyel és nincs
gépjármûadó tartozása, annak erre az évre is automatikusan
meghosszabbítják az engedély érvényességét.

Kivételt jelentenek azok a személyek, akik tavaly költöztek az
I. kerület területére vagy tavaly használt gépjármûvet vettek. Õk
ugyanis eddig nem a kerületben fizették meg a gépjármûadót.
Így nekik még személyesen be kell fáradniuk az önkormányzat
ügyfélszolgálati irodájára, ahol kérelmezhetik a parkolási vagy
behajtási engedély kiadását.

A Váron kívüli parkolási engedélyek ügyében kérjük, az
Attila úti ügyfélszolgálatot keressék (1013 Bp., Attila út 65.), míg
a Budai Várba történõ behajtási engedélyek ügyében a
Városházán lévõ ügyfélszolgálati irodát keressék (1014 Bp.,
Kapisztrán tér 1.).

Kérjük, hogy a személyes ügyintézéshez vigyék magukkal a
személyi azonosító okiratokat (személyi igazolvány és lakcím-
kártya), a gépjármû forgalmi engedélyét és a gépjármûadó meg-
fizetésének vagy adómentességének igazolását, valamint a
2.000 forintos költségtérítési díjat.

Ugyancsak személyesen kell intézni a munkáltatótól ki-
zárólagos használatba kapott gépjármûre a parkolási, be-
hajtási engedélyt. A személyi azonosító okiratok (személyi
igazolvány és lakcímkártya), a gépjármû forgalmi engedélye
mellett kérjük az ügyintézéshez hozzák magukkal a munkál-
tatói cégkivonatot, a munkáltatótól aláírási címpéldányt, a
gépjármûre vonatkozó használati engedélyt, igazolást arról,
hogy a munkáltatónak nincs adótartozása, vagy adómentes,
illetve – bérelt lízingelt autó esetén – a lízingelést, bérletet
igazoló dokumentumokat, valamint a 2.000 forintos költ-
ségtérítési díjat.

Gazdálkodói és egészségügyi 
hozzájárulások
A Budai Vár védett övezetére vonatkozóan a gazdálkodói és
egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulások kiadása az I.
sz. Ügyfélszolgálati Irodánkon (Kapisztrán tér 1.), a Váron kí-
vüli városrészekre vonatkozóan a gazdálkodói és az egészség-
ügyi várakozási hozzájárulások kiadása a II. sz. Ügyfélszolgálati
Irodánkon (Attila út 65.) történik.

Második autóra vonatkozó szabályok
Az elõzõ évhez hasonlóan lakásonként a második autóra vonat-
kozó hozzájárulás kiváltása várakozási díj megfizetéséhez kö-
tött. Ez esetben a hozzájárulás csak személyesen igényelhetõ
Ügyfélszolgálati Irodáinkon.

A várakozási övezetekben a várakozási díj kiszámításának
alapja a BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának meg-
felelõ összeg (a továbbiakban: BKV), ami 2016. január 1-tõl
350.-Ft.

A különbözõ díjtételû területeken, a különbözõ jármûfajták
után óránként fizetendõ várakozási díj a BKV és a területekre
megállapított számok szorzata.

1. díjtételû terület: Budai Vár, a Budai Vár várfalakkal hatá-
rolt területe, kivéve a Dísz tér, a Szent György utca, a Színház ut-
ca, valamint a Palota 6452/1 hrsz-ú ingatlana.

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

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

A behajtási-várakozási hozzájárulásokkal kapcsolatosan a
Kapisztrán téri Ügyfélszolgálati Irodán kaphatnak további felvi-
lágosítást az alábbi telefonszámokon: 458-3025, 458-3030.

A lakossági-várakozási hozzájárulások ügyében pedig az
Attila úti Ügyfélszolgálati Irodán kaphatnak további felvilágosí-
tást az alábbi telefonszámokon: 225-7276, 225-7277.  

Ügyfélszolgálati Iroda

MAGYARSÁG HÁZA
A Magyarság Háza 2016-ban is a kül-
honi magyar kulturális értékek hazai
bemutatásával emlékezik meg a
Himnusz születésnapjáról, ami 1989
óta a Magyar Kultúra Napja. 

Program:
11.00-13.00: A Mi, magyarok címû kiállí-
tás megtekintése – ünnepi tárlatvezetés a
felvidéki Palóc Társaság diákjai számára.
14.00-16.00: A felvidéki Palóc Társaság
XX. jubileumi, húsz témában kiírt esszéíró
pályázatának ünnepélyes eredményhirde-
tése. Meghívott vendég: Szvorák Katalin
népdalénekes.
Helyszín: Magyarság Háza, Corvin terem.
(I., Szentháromság tér 6.)
A Magyar Kultúra Napján a Mi, magya-
rok címû kiállítás ingyenesen megtekint-
hetõ.

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI
KÖNYVTÁR 

Az Országos Széchényi Könyvtár min-
den évben rangos eseményekkel, láto-
gatóink számára Nyílt Nap keretében
köszönti egyik legfontosabb nemzeti
ereklyénk születésnapját.

Az OSZK fõépületében: kétnapos inter-
diszciplináris nemzetközi konferencia a
Propaganda az I. világháborúban címû
nagykiállításhoz kapcsolódóan

Az Országos Széchényi Könyvtár Propa-
ganda - történelem, mûvészet és média az
elsõ világháborúban címmel 2016. január
22-23-án rendezi meg nemzetközi tudo-
mányos ülésszakát, mely esemény a
Magyar Kultúra Napjának ünnepi prog-
ramjaihoz is kapcsolódik. A kétnapos kon-

ferencia három nagyobb tudományágban,
történelem, irodalom- és mûvészettörté-
net, interdiszciplináris közegében zajlik. A
rangos elõadók az elsõ világháború mûve-
lõdéstörténete, valamint irodalom, törté-
nelem, sajtó és a propaganda jelenségei,
mûködése felõl közelítik meg témáikat. A
tudományos ülésszak titkára: Boka László,
ifj. Bertényi Iván, Katona Anikó. A konfe-
rencia részletes programja hamarosan ol-
vasható az OSZK honlapján.

Nyílt nap az Országos Széchényi Könyvtár-
ban 11.00 és 15.00 órakor: Könyvtári
Körséta (ingyenes). Könyvtárlátogatásra
invitáljuk vendégeinket. A látogatás során
bemutatjuk a Könyvtár épületét, történe-
tét, megtekinthetõek a különbözõ szintek,
könyvtári gyûjtemények, olvasói termek. 

12.00 és 16.00 órakor: ingyenes tárlatveze-
tés a Propaganda az I. világháborúban cí-
mû kiállításon. A látogatók részére a kiállí-

tás kurátorai
(Katona Ani-
kó, Rózsafalvi
Zsuzsanna és
Boka László)
tartanak szak-
vezetést.

További kedvezmények a Nyílt nap 
keretében: 
Beiratkozási akció: csak ezen a napon
50% kedvezményt nyújtunk az éves könyv-
tárhasználati díjból minden beiratkozni
szándékozó, leendõ olvasónknak.
Könyvvásár: az OSZK egyes kiadványai és
ajándéktárgyai kedvezményes áron vásá-
rolhatóak meg a Könyvtár fõbejárat mellet-
ti ajándékboltjában.

Programok a Magyar Kultúra Napján
A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

PROGRAMJAI 

ÜNNEPRE HANGOLVA - 
FILMVETÍTÉS ÉS BESZÉLGETÉS

2016. JANUÁR 21-ÉN 
18.00 ÓRÁTÓL

ingyenes filmvetítés a Tabán
Kinotékában

Mûsor: Cseh Tamás film
Fonyó Gergely személyes hangvételû, lírai
portréfilmje az énekesrõl idõ és térbeli uta-
zásra invitálja a nézõt. A játékfilmes ele-
mekbõl építkezõ portréfilmben felbukkan-
nak azok a barátok, szerelmek, akik nélkül
nem teljes a történet. A legendás Baksa
Soós János, Bereményi Géza, a család me-
sél a zenészrõl, az emberrõl. A film vallo-
mások sorozatából áll, meglepetésekkel,
titkokkal, ismert, és eddig soha el nem
hangzott dalokkal.

A vetítés helyszíne: Tabán Kinotéka
(1016 Budapest, Krisztina körút 87-89.)

A belépés díjtalan.

MEGEMLÉKEZÉS KÖLCSEY
FERENC SZOBRÁNÁL
A Budavári Önkormányzat 
koszorúzással egybekötött 

megemlékezése 
2016. JANUÁR 22-ÉN, 

PÉNTEKEN 11.00 ÓRÁTÓL
a Batthyány téren, 

Kölcsey Ferenc szobránál.

Mindenkit szeretettel várnak 
a programokra
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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 összefoglal-
juk az elektronikus adózással kapcsolatos
fõbb tudnivalókat. 

Januártól a gazdasági társaságok, egyéb
szervezetek, az adószámos magánszemé-
lyek és az egyéni vállalkozók – akik a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé
egyébként is elektronikus bevallás beadá-
sára kötelezettek – kizárólag az Ügyfélka-
pun beküldött, elektronikus nyomtatvá-
nyokat használhatják, kerülve ezzel a hi-
bás kitöltés lehetõségét. A magánszemé-
lyek választhatnak, hogy a www.budavar.
eado.hu honlapon közzétett nyomtatvá-
nyainkat töltik le, és kézzel vagy számító-
géppel kitöltve és kinyomtatva küldik meg
a Polgármesteri Hivatalnak vagy pedig teljes egé-
szében az elektronikus úton intézik az adózást.
Ebben az esetben az Ügyfélkapun át küldhetik el
hozzánk a beadványaikat. Ha még nincs Ügyfél-
kapu elérésük, akkor a Kormányhivatal Attila úti
Okmányirodáján, e-mail címük megadásával re-
gisztrálhatnak.  Elsõ alkalommal regisztrálni kell a
wwwwww..bbuuddaavvaarr..eeaaddoo..hhuu  oldalon, majd akár egy-
egy gombnyomással kérhetnek le saját adófolyó-
számláikról adatokat, tájékozódhatnak a késedel-
mi pótlék kiszámításának módjáról, az összes he-

lyi adót érintõ határidõrõl és lehetõség nyílik a
már említett elektronikus nyomtatványok letöl-
tésére is. Mindehhez kapcsolódni fog egy online
adófolyószámla-egyenleg lekérdezõ rendszer is,
valamint az online fizetésre alkalmas felület, és
mint egy webáruházban, a bankkártyák haszná-
latával rendezhetõ lesz az adófizetési kötelezett-
ség.

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 mel-
lett – adózóink részére lehetõséget adunk arra is,
hogy a bankjuk felé, a közmûszolgáltatóknál már
megismert és bevált csoportos beszedési megbí-
zást adhassanak, melynek keretében az önkor-
mányzatnak módjában lesz egy elõre beállított
idõpontban, legfeljebb az adózó által megadott li-
mit erejéig, az adó összegét lekérni az adózók fo-
lyószámlájáról.

Polgármesteri Hivatal, Adócsoport

Elektronikus adózás a Polgármesteri  Hivatalban

DANKHÁZI TIBOR, Fidesz-KDNP
1. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap utolsó kedd, a Polgármesteri
Hivatal Képviselõi irodájában.

MARSCHALL MÁTÉ, Fidesz-KDNP
2. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap elsõ kedd, 17 óra, a Budavári
Polgári Szalonban (Fõ u. 28.), telefonos egyeztetés alapján
(+36-20-354-1046)

TÍMÁR GYULA, Fidesz-KDNP
3. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap elsõ kedd, 17-18 óra, Fidesz
iroda (Fõ u. 28.) 
Elõzetes egyeztetés: +36-20-353-71-00.

TÓTH GÁBOR, KDNP-Fidesz
4. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap elsõ szerda, 17-18 óra,
Vízivárosi klub (Batthyány u. 26.).

DR. JENEY JÁNOSNÉ, Fidesz-KDNP
5. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ a Vízivárosi klub-
ban (Batthyány u. 26.), elõzetes egyeztetés alapján
(+36-20-353-7272)

HORVÁTH CSILLA, Fidesz-KDNP
6. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ, 16-17 óra, az
Attila út 65. alatt vagy elõzetes bejelentkezés alapján
(+36-20-354-06-66).

DR. PATTHY SZABOLCS, KDNP-Fidesz
7. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: telefonon egyeztetett idõben (+36-30-
456-79-67) a Szent Gellért Gimnáziumban.

VARGA ANTAL, Fidesz-KDNP
8. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap elsõ csütörtök, 17-18 óra,
Szent Gellért Gimnázium (Krisztina tér 4.), elõzetes
egyeztetés a +36-20-354-0355-os telefonszámon.

VECSEY ANDRÁS, Fidesz-KDNP
9. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden páros hónap elsõ kedd, 16-17 óra,
Asztalka Cukrászda (Tabán, Döbrentei u. 15.) illetve
Tabán Templom- tér.

ORCZI ANTAL, Fidesz-KDNP
10. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óra, 
Uránia Csillagvizsgáló (Sánc u. 3/b.)

DR. GALLOWICH MARGIT, LMP
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra, 
a Hattyú utcai Idõsek Klubjában, illetve elõzetes egyez-
tetés alapján máshol is (+36-20-353-8223).

REMENYIK ILDIKÓ, MSZP-MLP
Fogadóóra: minden hónap elsõ szerda, 16-18 óra,
Krisztina tér 1.

VÁRADINÉ NASZÁLYI MÁRTA,  EGYÜTT-PM 
Fogadóóra: minden hónap harmadik péntekjén 15-17 óra
között a Mária tér 1. szám alatt és egyéni egyeztetés alap-
ján más helyszínen és idõpontban is.
E-mail: varadine@budavar.hu. Telefon: +36-20-353-
79-73

VERES DÁVID OLIVÉR, DK
Fogadóóra: minden kedden 16-18 óra, a Polgármesteri
Hivatal Képviselõi irodájában, illetve egyéni egyeztetés
alapján. Elérhetõség: +36-20-353-6727.

Képviselõi fogadóórák

Ahogyan azt már megszokhattuk, ismét
számos változást hozott az új év. Jó hír,
hogy csökkent a személyi jövedelemadó
kulcsa és a sertéshús áfája, valamint
minden eddiginél nagyobb összeggel tá-
mogatja a nagycsaládosok lakásvásárlá-
sát a kormány. Cikkünkben 2016 legfon-
tosabb újdonságait gyûjtöttük össze. 

Segítség a gyermekes családoknak

Változik az összeg, amit a családi adókedvez-
mény alapján levonhatunk majd az adóalap-
ból. Jövõre egy gyermek után 66 670, kettõ
után 83 330, három után pedig 220 000 fo-
rinttal kevesebb összegbõl kell adóznunk.
Jelentõsen nõtt a Családi Otthonteremtési
Kedvezmény összege, a háromgyermekes csa-
ládok, illetve az a házaspár, amelyik vállalja,
hogy meghatározott idõn belül lesz három
gyermeke, bizonyos feltételek teljesülése mel-
lett 10 millió forint vissza nem térítendõ tá-
mogatást és 10 millió forint támogatott ka-
matozású hitelt kap új építésû lakás vásárlásá-
ra, vagy házépítésre. Azok is emelt összegû tá-
mogatásra számíthatnak, akik használt lakást
vagy házat vennének, illetve háromnál keve-
sebb gyermeket nevelnek. 

Több marad a fizetési borítékban

Minden munkavállaló több fizetést vihet haza
januártól, hiszen a kormány döntése értelmé-
ben 15 százalékra csökkent a személyi jövede-
lemadó kulcsa. Elõzetes számítások szerint a
változás 120 milliárd forinttal mérsékli a költ-
ségvetés bevételét, azaz ennyi pénz marad az
adófizetõknél. Szintén az adózást érintõ új-
donság, hogy kérelemre a NAV idén a kötele-
zett helyett elkészíti az adóbevallást. Erre ak-
kor van lehetõség, ha az adózónak csak egy
helyrõl származik adóköteles jövedelme. 

Olcsóbb lesz a sertéshús

Az alapvetõ élelmiszerek fogyasztásának ösz-
tönzését szolgálja, hogy a kormány 27 százalék-
ról 5 százalékra csökkentette a sertéshús áfáját. 

E-kártya mindenkinek

Az eddigi személyazonosító igazolványt, a tár-
sadalombiztosítási kártyát és az adókártyát
váltja ki az új E-kártya, amellyel így szinte bár-
milyen hivatalos ügyet el lehet intézni. 

Megmenekülhetnek a notórius 
szabálytalankodók

Januártól kiváltható a közlekedési szabálysér-
tések miatt kirótt büntetõpontok egy része.
Ehhez egy utánképzést kell elvégezni, amivel
13 pontig 9, 14-17 büntetõpont között 6
pontot eltörölnek a hatóságok. 

Elektronikus ügyintézés, kevesebb 
várakozási idõ

Az eddiginél több hivatalos ügyet lehet elekt-
ronikusan intézni, ráadásul számos esetben a
személyes ügyintézés határideje is lerövidül.
Többek között a mûködési engedélyek, az
építési engedélyek, a rendõrségi panaszkeze-
lés, az eljárási, ügyintézési és ügyfélértesítési
határidõk rövidülnek. 

Sok mindenhez nem kell már engedély

Számos tevékenység esetében eltörölte az en-
gedélyeztetési kötelezettséget a kormány.
Ilyen tevékenység többek között a manapság
nagy népszerûségnek örvendõ szálláshely
szolgáltatás és az utazásszervezés. Fontos válto-
zás, hogy számos esetben nincs már szükség az
erkölcsi bizonyítvány kikérésére: ezt a ható-
ság lekéri a nyilvántartásból. 

Megszûnõ eljárási díjak

Januártól nem kell fizetni a törzskönyv, a for-
galmi engedély, a cégkivonat, az adóigazolás
és a tulajdoni lap kiadásáért, ahogyan a felsõ-
oktatási felvételi eljárási díj is megszûnik.
Szintén ingyenes az elsõ jogosítvány kiállítá-
sa, a diákigazolvány, évente egy alkalommal
az erkölcsi bizonyítvány, a mozgáskorlátozot-
tak parkolási igazolványának cseréje, a lak-
címkártya, valamint a személyi igazolvány.

Nõtt a minimálbér és a nyugdíj 

Tovább nõnek a jövedelmek, a bruttó mini-
málbér januártól 111 ezer forint, míg a garan-
tált bérminimum 129 ezer forint. Mintegy
2,6 millió nyugdíjas kap 1,6 százalékkal több
nyugdíjat, az emelés az öregségi nyugdíj, az öz-
vegyi nyugdíj és a szülõi nyugdíj mellett min-
den olyan kifizetést érint, amit a nyugdíjmini-
mumhoz kötnek. Az emelés mintegy húsz já-
randóságot érint, így az árvaellátás, a rokkant-
sági és a rehabilitációs ellátás, a vakok szemé-
lyi járadéka, valamint a polgármesterek köz-
szolgálati járadéka is 1,6 százalékkal nõ. 

Egyszerûbb és olcsóbb lesz építkezni

Jelentõs könnyebbség az építkezõknek, hogy
a 300 négyzetméternél kisebb lakásoknál
már nincs szükség végigcsinálni az eddigi épí-
téshatósági engedélyeztetési eljárást. Az épít-
tetõnek mindössze jeleznie kell az építkezés
megkezdését. Ennél is fontosabb, hogy a kor-
mány 27 százalékról 5 százalékra csökkentet-
te a lakásépítés áfáját, a különbözetet a szám-
lák alapján térítik vissza. 

Zöld rendszámmal már az egész 
fõvárosban ingyenes a parkolás

A Fõvárosi Önkormányzat december 2-i ülé-
sén egyhangúlag fogadta el azt a javaslatot,
hogy a zöld rendszámmal rendelkezõ kör-
nyezetkímélõ gépkocsik számára Budapest
teljes területén ingyenes a parkolás 2016 ja-
nuárjától. A fõvárosi parkolási szabályozás-
ról szóló 30/2010. (VI.4.) Fõvárosi
Közgyûlés rendelet módosítását dr. Nagy
Gábor Tamás, a Budavári Önkormányzat
polgármestere kezdeményezte. A módosítás
célja, hogy a Magyarország Kormánya által is
jóváhagyott Jedlik Cselekvési Tervben foglal-
takkal összhangban segítse az e-mobilitás el-
terjedését, kedvezményeket biztosítson a
zöld rendszámmal rendelkezõ elektromos
autóknak. Ismeretes, 2015. július 1. napjától
a magyar szabályozásban is megjelent a kör-
nyezetkímélõ gépjármû fogalma, az ilyen
gépjármûvek 2015. július 1. napjától zöld
alapszínnel ellátott forgalmi rendszámtáblát
igényelhetnek.

Az ingyenes parkolási szabályok mellett az
elfogadott elõterjesztés arra is kitér, hogy a
Budapest Fõváros közigazgatási területén be-
lül elhelyezett elektromos töltõállomásokat a
zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszám-
mal rendelkezõ környezetkímélõ gépjármû
kizárólag a töltés idejére és csak a töltés céljá-
ra használhatja.

A Budavári Önkormányzat - az elsõk kö-
zött az országban - a zöld alapszínnel ellátott
forgalmi rendszámmal rendelkezõ környe-
zetkímélõ gépjármûvek számára a kerület te-
rületén ingyenessé tette a parkolást és az
elektromos töltést. A kezdeményezéshez az-
óta már más kerület is csatlakozott. 

Változások 2016
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(Folytatás az 1. oldalról) 
Az eredetileg kitûzött napirendi pontok tárgyalá-
sát megelõzõen Váradiné Naszályi Márta (Együtt-
PM) gyermekétkeztetéssel és influenza elleni védõ-
oltással kapcsolatos elõterjesztéseirõl döntöttek a
képviselõk. A javaslatokkal kapcsolatban Judákné
dr. Varga-Kovács Emese aljegyzõ elmondta, hogy a
gyermekétkeztetés változásairól már megjelent egy
kormányrendelet elõterjesztés, amely január 1-étõl
hatályba lép. Innentõl kezdve az étkeztetés kötele-
zõ feladata lesz az önkormányzatoknak, amelyhez
az állam a szükséges forrásokat is biztosítja.
Emlékeztetett: a rendszeres gyermekvédelmi ellá-
tásban részesülõket korábban is megkérdezte az
önkormányzat a szünidei étkeztetéssel kapcsolat-
ban, most télen 16 család igényelte az ellátást.
Nem indokolt ugyanakkor a gyerekek számára 50
százalékos támogatást nyújtani az influenza védõ-
oltás beadatására, a háziorvosok jelzései szerint
ugyanis a rászorulók számára az önkormányzattól
függetlenül biztosított a vakcina támogatása, illet-
ve az ingyenesség. A képviselõ-testület nem vette
napirendre a képviselõi indítványokat. 

Az országgyûlés még a nyáron elfogadta
Magyarország 2016-os költségvetését, ami lehetõ-
vé teszi, hogy az önkormányzat az elmúlt évekhez
képest lényegesen hamarabb, már az õszi ülésen
megalkothatja a saját rendeletét – hívta fel a fi-
gyelmet dr. Nagy Gábor Tamás. A 2016-os költ-
ségvetés vitáján a polgármester azt is közölte,
hogy a Dévény Anna Alapítványt és a Mádl
Ferenc egykori köztársasági elnöknek szobrot ál-
lító Bándért Közalapítványt 250-250 ezer forint-
tal támogatná a kerület. 

Nagy Teodóra jegyzõ elmondta, hogy a költség-
vetés számainak, a bevételek és kiadások pontos
meghatározásakor az óvatosság, a fegyelmezett
tervezés és a takarékosság elvét vették figyelembe,
valamennyi önkormányzati intézménnyel több
esetben egyeztettek. Jelentõs tartalékkal számol-
hat a kerület, a költségvetés fõösszege megközelí-
ti a 12,5 milliárd forintot, a bevételek és a kiadá-
sok egyensúlyban vannak, a maradványösszeg
mintegy 4,3 milliárd forint. A költségvetés fegyel-
mezett, így az év közbeni esetleges változtatások-
tól függetlenül is tartható.

Suhanyec Ádámné könyvvizsgáló arról beszélt,
hogy a költségvetés megalapozott, jelentõs tarta-
lékkal számol, ennek köszönhetõen az egész évi
gazdálkodás stabilitása biztosított. 

Tímár Gyula (Fidesz-KDNP), a pénzügyi bi-
zottság elnöke úgy látja, hogy a költségvetés vala-
mennyi gazdasági tényezõt figyelembe vette.
Takarékosságra ösztönöz, miközben ideális szin-
ten tartja a felhalmozás és a mûködési kiadások
arányát. 

Váradiné Naszályi Márta (Együtt-PM) szerint a
költségvetés szakmailag megfelelõ, és számszaki-
lag is jól követhetõ. Ugyanakkor úgy látja, hogy
folytatódik az önkormányzatiság kiüresítése, ami-
nek része a feladatfinanszírozás rendszere, és a
polgármesterek eltávolítása az országgyûlésbõl. A
kormány úgy vonja el a helyi iparûzési adók egy
részét - a fõvárosban ez 6 milliárd forintot jelent -
, hogy az önkormányzatok már összeállították sa-
ját költségvetésüket. A képviselõ nehezményezi,
hogy eközben 200 milliárd forint jut a miniszter-
elnökség Várba költöztetésére.

Tímár Gyula fontosnak tartja, hogy januártól
hatályos lehet az önkormányzat költségvetése,
ami azért fontos, mert így nem lesz szükség rende-
letet alkotni az átmeneti gazdálkodásról. Mint
emlékeztetett, jelentõsen csökkent a költségvetés
fõösszege, mivel lezárult a KÖZOP program, így
ennek torzító hatása sem érvényesül a kerület gaz-
dálkodásában. Kiemelte: jól áttekinthetõ, a nem
szakemberek számára is tökéletesen érthetõ az
elõterjesztés szövegezése. A mûködési kiadások
összege 6,5 milliárd forint, a felhalmozási kiadá-
sok 1,5 milliárd forintot tesznek ki, ami 25 száza-
lékot jelent, ez pedig az önkormányzatok esetében
kiemelkedõen jó adat. Az elõterjesztés nem szá-
mol vagyonfeléléssel, a Gellérthegy és a Mászáros
út sarkán, valamint a Lovas úton található ingat-
lan kerül pályázat útján értékesítésre. Erre azért
van szükség, mert hasznosításuk meghaladja a ke-
rület anyagi lehetõségeit. A képviselõ szerint a
költségvetés garanciát jelent az önkormányzat és
intézményeinek biztonságos mûködésére. 

Vecsey András (Fidesz-KDNP) a térfigyelõ
rendszer üzemeltetését, a közbiztonsági közala-
pítvány és a polgárõrség támogatását emelte ki.
Örömtelinek nevezte, hogy bõvül a térfigyelõ-ka-
merarendszer, valamint folytatódik a zöldfelüle-
tek fejlesztése, amiben a Vérmezõ felújításának
koncepcióterve is szerepel. Szerinte érdemes len-
ne a Vérmezõre egy KRESZ-parkot építeni. 

Dankházi Tibor (Fidesz-KDNP) a költségoldal-
ról szólva elmondta: a közfeladatok ellátásához
szükséges finanszírozás biztosított, nincs szükség
fejlesztések, beruházások elhalasztására, a likvidi-

tási helyzet továbbra is megfelelõ. Vagyonfelélés-
rõl egyáltalán nem lehet beszélni, ugyanakkor bõ-
ven jut pénz városüzemeltetésre, szociális támoga-
tásra. Tóth Gábor (Fidesz-KDNP) úgy látja, a hogy
a kitûzött társadalmi célok a jövõ évi költségvetés-
ben is elsõbbséget kapnak. Ilyen a Vízivárosi klub
fenntartása, az iskolai érzékenyítõ órák folytatása,
valamint a Vérmezõ fejlesztése, mely olyan társa-
dalmi tõke, amire lehet építeni. 

Váradiné Naszályi Márta örömtelinek nevezte
a Vérmezõ tervezett fejlesztését, amit közösségi
szinten képzel el. Megjegyezte, hogy az üzlethelyi-
ségek 20 százaléka nincsen kiadva, ennek oka,
hogy jelentõs részük rossz állapotú, a bérlõk nem
kapnak elegendõ támogatást a felújításra – ehhez
akciótervet kellene készíteni. Kifogásolta, hogy a
zöldfelületek fenntartására 12 százalékkal keve-
sebb jut, ahogyan rossz gyakorlat az is, hogy a nem
megfelelõ minõségû lakásait az önkormányzat el-
adja, és nem alakítja át szociális, alacsony bérû la-
kásokká. Jó lenne látni, hogyan folytatódik a há-
rom részes KÖZOP pályázati rendszer, valamint
érdemes lenne kerékpárhálózati tervet készíteni. 
A gazdasági irodát vezetõ Kiss Tímea válaszában
kiemelte: a forrásmegosztásról még nincsenek
konkrét adatok, annyi tudható, hogy körülbelül

48-60 millió forinttal csökken a kerület adóbevé-
tele. Ez az összeg azonban nem befolyásolja ér-
demben az önkormányzat költségvetését. 

Dr. Nagy Gábor Tamás arra emlékeztetett,
hogy az elvont összeget a fõváros köteles közössé-
gi közlekedésre fordítani. A polgármester lehet-
ségesnek tartja, hogy ennek ellenére nomináli-
san nem csökken a kerületnél maradó iparûzési
adóbevétel, mivel a gazdaság élénkülésének hála,
folyamatosan nõ a befizetett összeg. 

Nagy Teodóra tájékoztatása szerint egy tíz éves
koncessziós szerzõdés lezárásaként, mintegy 20
millió forint értékben kerülnek utcabútorok,
köztük kerékpártárolók a kerületi közterületek-
re. Ezt tehát nem a zöldfelületekre szánt költség-
vetésbõl kell fedeznie az önkormányzatnak, azaz
ennyivel csökkenhetett a zöldfelületek fenntartá-
sára szánt összeg. 

Dr. Nagy Gábor Tamás szerint növelte a dön-
téshozatal hatékonyságát, hogy az országgyûlési
munkát a fõvárosi közgyûlés kereteiben folytat-
ják a kerületek vezetõi. Ez segíti ugyanis az önkor-
mányzatiság megerõsítését. Ami az iparûzési adót
illeti, egy régóta tartó egyeztetésre tett pontot az
országgyûlés, amelyet a kerület be fog tartani. A
kiemelt kormányzati beruházásokkal kapcsolat-
ban a polgármester annyit mondott, hogy koráb-
ban nem volt sem szándék, sem forrás az ezekhez
hasonló nagyszabású fejlesztésekre. Úgy látja: a
rossz lakásokból nincs értelme a fedél nélküliek
számára szociális lakásokat kialakítani már csak
azért sem, mert az I. kerületben senki sem vált
hajléktalanná az utóbbi évtizedben. A bajba ju-
tott kerületi polgárokon ugyanakkor mindig se-
gített az önkormányzat – hangsúlyozta dr. Nagy
Gábor Tamás, aki a KÖZOP programok folytatá-
sával kapcsolatban reményét fejezte ki, hogy lesz
lehetõség állami vagy uniós források igénybevéte-
lével további fejlesztéseket megvalósítani.
Hozzátette: a kerékpáros hálózatépítés fõvárosi
feladat, míg az üzlethelyiségek hasznosítása sok

esetben egyéni döntéseket igényel, idõvel azon-
ban a legtöbb üzlet mûködõ funkciót kap. 

A kerület 2016-os költségvetését 12 igen, 3
nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a képvise-
lõ-testület. 

Változások az építési szabályzatban

Csány Éva fõépítész tájékoztatása szerint a módo-
sítás során az utóbbi két év gyakorlati tapasztalata-
it építik be a kerületi építési szabályzatba (KÉSZ).
Például azt, hogy a közüzemi mérõszekrényekkel
ne lehessen elcsúfítani a belsõ homlokzatokat,
vagy lehetõség nyíljon reklámhálók felszereléséra
a mûemléki területeken álló épületek felújítása-
kor. Mindemellett, a Batthyány Lajos Általános
Iskolában és a Kosztolányi Dezsõ Gimnáziumban
tervezett tornacsarnok építés is helyet kapott a
rendelet módosított szövegében. A fõépítész meg-
említette, hogy a Dísz tér 4-5. udvar felé történõ
bõvítése egyelõre meghiúsulni látszik. Ennek oka,
hogy a tervezett zenei rendezvényközpont kialakí-
tását a beruházó már nem vállalja. 
(A rendeletek megtekinthetõk az önkormány-
zat hivatalos honlapján, a www.budavar.hu
oldalon és az ügyfélszolgálati irodákon.)

Kiegyensúlyozott a kerület gazdálkodása

Elfogadták a költségvetést
Módosult a Kerületi 
Építési Szabályzat
Folyamatosan változó világunkban a szabályok-
nak is folyamatosan igazodniuk kell a megválto-
zott körülményekhez, az építési szabályzatok
változásai pedig a kívánt fejlõdés és a beruházá-
sok megvalósulását hivatottak elõsegíteni. A
kerületi építési szabályozásban legutóbb 2013-
ban történtek változások. 
A 2000-ben megalkotott Kerületi Építési
Szabályzat (KÉSZ) több területet érintõ módo-
sításáról 2015. december 17-i ülésén döntött a
Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete. 
Ezek a változtatások a 2014 és 2015 folyamán
felmerült kérdésekre szándékoznak korrekt
szabályozási válaszokat adni: 
• A turistabusz-forgalom fokozatos átirányítá-
sa a Palota útra és innen a Budai Vár akadály-
mentes megközelítésének biztosítása,
• a Mátyás templom melletti kis park zöldte-
rületként való megõrzése,
• a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium és
Batthyány Lajos általános iskola tornaterem/
tornaszoba bõvítései, 
• a Vár körüli személyliftek helyének kijelö-
lése (a Vár akadálymentes megközelítése érde-
kében),
• a Lovas úti mélygarázs beruházásának elõse-
gítése (a Vár területén tervezett behajtási és par-
kolási korlátozások megvalósíthatóságáért),
• Világörökségi területen a reklámelhelyezé-
sek szabályainak változása a 30 évnél régebben
felújított épületek megújulása érdekében,
• az 1945 elõtt létesült épületeken a mûanyag
nyílászárók beépítésének korlátozása,
• a közüzemi mérõszekrények elhelyezhetõ-
ségének korlátozása a történeti, igényes udva-
ri homlokzatok védelmében,
• a környezetbe nem illeszkedõ lapos tetõs
épületek magas tetõssé tételének és beépíthe-
tõségének elõsegítése,
• tetõtérbeépítés tilalma esetén új tetõablak
elhelyezésének korlátozása.
Változás érinti továbbá a Batthyány u. 61.,
Várkert rkp. 11., 13., 17., és Attila út 47. sz.
épületek tetõzeti kialakításait, valamint a
Csónak u. 1., Lovas út 12. és a Dezsõ u. 8. sz. in-
gatlanok beépítésének kontúrvonalait. A mó-
dosítások 2016. január 17-tõl hatályosak és a
www.budavar.hu honlapon elérhetõk.

A 2015-ös év krónikájához tartoznak a nem-
zetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánított Karmelita tömbre (Dísz tér –
Színház utca – Színház köz – Várfalak által hatá-
rolt területre) vonatkozó 2015. szeptemberi, és a
szintén nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánított Budai Vigadó
épülettömbjére vonatkozó 2015. novemberi
KÉSZ módosítások, melyek a 2016-ban kezdõ-
dõ beruházások elõkészítését szolgálták. 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról is,
hogy a legfeljebb 300 m2 alapterületû lakóépü-
letre vonatkozó, 2016. január 1-tõl hatályos, az
építési engedély kötelezettséget felváltó egysze-
rûsített bejelentés kizárólag új építésû lakó-
épület esetén alkalmazandó, tehát a meglévõ
épületek átalakítása, bõvítése, tetõtér-beépítése
továbbra is a régi szabályok, azaz építési enge-
dély alapján történhet.                  Csány Éva, fõépítész

Kijelölték a fenyõfa
gyûjtõhelyeket
Megkezdte a kidobott karácsonyfák begyûjtését
a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt., a fenyõfa-
járatok 1-1,5 hónapon keresztül járják a buda-
pesti utcákat. A korábbi tapasztalatok szerint
ebben az idõszakban mintegy 5-600 ezer tûleve-
lûtõl szabadul meg a lakosság. Az elszállított fá-
kat elõször felaprítják, majd ezt követõen a
Fõvárosi Hulladékhasznosító Mûhöz kerül-
nek. A fenyõfának magas a gyantatartalma,
ezért kiváló tüzelõanyag, a begyûjtött fák elége-
tése több tízezer budapesti háztartás számára
biztosít fûtési gõzt és villamos áramot. Az esetle-
ges balesetek elkerülése, és a begyûjtés zavarta-
lansága érdekében az FKF Zrt. arra kéri a lakos-
ságot, hogy a karácsonyfákat lehetõleg a kijelölt
250 gyûjtõhely egyikén rakják le. Amennyiben
a kukák mellett hagyják a fát, ügyelni kell arra,
hogy ezzel ne akadályozzák a gyalogosok- és az
autók közlekedését, valamint a parkolást. 

Fenyõfa gyûjtõhelyek a kerületben 
• Attila út – Alagút utca sarok 
• Fehérvári kapu – Palota út (parkoló)
• Czakó utca – Naphegy utca sarok
•Várkert rakpart – Fátyol utca sarok 
•Szilágyi Dezsõ tér (parkoló)
•Hunfalvy utca  (parkoló)
•Zsolt utca – Aladár u. sarok
•Orom utca – Antal lépcsõ sarok

ÚÚjj  kkeerréékkppáárrttáámmaasszzookkaatt  hheellyyeezz  eell  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aa
BBuuddaappeessttii  KKöözzlleekkeeddééssii  KKöözzppoonntt  ((BBKKKK))  ééss  aa  BBuuddaavváárrii  ÖÖnn--
kkoorrmmáánnyyzzaatt..  AA  ttaavvaallyyii  ssiikkeerreess  bbeerruuhháázzááss  ffoollyyttaattáássáávvaall
iiggyyeekkeezznneekk  sseeggíítteennii  aa  bbiicciikklliivveell  kköözzlleekkeeddõõkknneekk,,  eeggyyúúttttaall
eennyyhhíítteennii  aa  vváárroossrréésszz  kköörrnnyyeezzeettii  tteerrhheelléésséétt..

Kerékpártámaszok telepítését kezdték meg a BKK beru-
házásában, a Batthyány tér környékén. A horganyzott U
típusú támaszokból 42 darab kerül a Hattyú utca, Fiath
János utca, Fõ utca, Gyorskocsi utca, Markovits utca,
Iskola utca, Corvin tér határolta Vízivárosi városrészbe.

A Budavári Önkormányzat is részt vállal a kerékpáros
közlekedés támogatásában. Mintegy 60 biciklitámaszt
helyeznek majd el a városüzemeltetés munkatársai, je-
lentõs részüket a Várban. Ezzel igyekeznek segíteni a
nyári hónapok áldatlan helyzetén, amikor a bérelt kerék-
párral turistáskodók, a Halászbástya és a Dísz tér környé-
kén, a legváratlanabb helyekre lakatolják a bringákat.
Még idén csõvázas öntvény támaszok várják a kerekezõ-
ket, többek között a Bécsi kapu térnél, a Kapisztrán tér-
nél, a Szentháromság térnél, a Dísz térnél, valamint a
Tabánban, az Alexandriai Szent Katalin templomnál.

Mint ismert, tavaly szintén körülbelül hatvan kerékpár-
támaszt telepített az önkormányzat. Kihasználtságukat
jól jelzi, hogy az Orvos lépcsõ sarkánál bõvíteni kellett a
támaszok mennyiségét. Mondhatni teltházasak a Széna
téri, vagy az Alkotás úton, az Intranszmas irodaháznál ta-
lálhatók. Ellenben a Vérmezõnél, a Mikó utca és Attila ut-
ca sarkánál, érdekes módon a hatból mindössze kettõt
vettek igénybe a biciklivel közlekedõk.

Amennyiben kedves olvasóink szeretnének helyszí-
neket javasolni kerékpártámaszok felállítására, azt
megtehetik a varosuzemeltetes @budavar.hu e-mail cí-
men. D. A.

Segítség a bringásoknak

Hétvégén nem áll meg
az M2-es metró 
a Széll Kálmán téren
2016. január 15-én (pénteken) reggel 9 órától a
nap végéig, majd január 16-án (szombaton) és
17-én (vasárnap) egész nap az M2-es metró a
Széll Kálmán téri állomáson megállás nélkül át-
halad, de ebben az idõszakban is a teljes vona-
lon, az Örs vezér tere és a Déli pályaudvar kö-
zött közlekedik. Az utasforgalom szünetelteté-
sére a Széll Kálmán tér, és azon belül a metró-
épület felújításához kapcsolódóan, az állomás
forgalomirányító helyiségének végleges helyére
költöztetése miatt, van szükség. 

Az állomást megközelíteni a Déli pályaudvar
felõl a Déli pályaudvar és a Széll Kálmán tér kö-
zött az ezen a szakaszon közlekedõ villamos- és
buszjáratokkal, illetve a Batthyány tér felõl a
Széll Kálmán téri állomás pótlására meg-
hosszabbított útvonalon, Budakeszi és a
Batthyány tér M+H között közlekedõ 22-es
buszcsalád járataival lehet.
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A Budavári Önkormányzat karácsony elõtt minden évben
mûsoros délutánon látja vendégül az I. kerület idõs és egyedül-
álló polgárait. A szervezõk ezúttal – hagyományteremtõ szán-
dékkal – új helyszínen, a Várkert Bazárban fogadták a meg-
hívottakat.

Szenteste elõtt egy nappal, a több mint négyszáz fõs közönsé-
get dr. Nagy Gábor Tamás köszöntötte. Elmondta, hogy szá-
mára különleges élményt jelent az idõsek karácsonya, s ezen
az új helyszínen – a terem nagyobb befogadóképessége miatt
– a korábbinál jóval többen ünnepelhetnek együtt. A polgár-
mester a karácsonyi várakozásról szólva többek között  utalt
A kis herceg címû mesére, amelyben a róka jó elõre díszbe öl-
tözteti a szívét. – Karácsony elõtt mi is várjuk a csodát és egy-
szer csak meggyullad a fény! Ehhez nem kell más, mint jó szó
és bátorítás – mondta, majd Arisztotelészt idézte, aki szerint
„a boldogság nem állapot, hanem aktivitás”. -Aki odafigyel a
másikra, aki része egy közösségnek, azt áthatja az együvé tar-
tozás érzése. Szeretnénk hinni, hogy olyan év elõtt állunk,
amelyben ezek az értékek fontosak – zárta köszöntõjét a pol-
gármester, áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag új-
évet kívánva valamennyi vendégnek.

Rogán Antal személyes hangú adventi és karácsonyi gondolatait meg-
osztva elsõsorban az emberek jó szándékának fontosságát hangsúlyozta,
majd az idõs generáció számára ismerõs sorokat idézte az ünnepi szentmi-
sén felhangzó glóriából: „Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön bé-
kesség a jóakaratú embereknek”. A kerület országgyûlési képviselõje végül
békességet és egészséget kívánva zárta karácsonyi köszöntõjét.

Nemcsak a helyszín, a fellépõ mûvész is különleges rangot adott a karácso-
nyi délutánnak. Kovács Kati Liszt- és Kossuth-díjas énekesnõ nem egyszerû-
en mûsort adott a közönségnek, hanem kedves, szellemes és néha meghök-
kentõ összekötõ szövegeivel, valamint éneklésre való biztatásával aktivizálta
hallgatóságát. Kezdetben nem volt könnyû dolga, hiszen az idõsek egy része
megilletõdve fordult felé. Hamarosan azonban õk is örömmel bekapcsolód-
tak az olyan jól ismert világslágerek dúdolásába, mint az O Sole Mio, a

White Christmas, az Indián nyár, vagy a Mit remélsz. A következõ blokkban
már igazi Kovács Kati slágerek csendültek fel. Sokan a zsebkendõjüket keres-
gélték A régi ház körül vagy az Úgy szeretném meghálálni címû dalok hallga-
tása közben, majd egy paródia-összeállítás oldotta a hangulatot, benne
Honthy Hannával és Louis Armstronggal – természetesen a népszerû éne-
kesnõ interpretálásában. A fináléban felhangzottak a legnépszerûbb, egykor
fesztiváldíjas szerzemények (Kovács Kati zenei kísérõje e dalok jó részének ze-
neszerzõje, Koncz Tibor volt), végül a közönség kívánságaira is sor került.

A mûsort követõen újabb meglepetés várta a vendégeket. A Budavári
Önkormányzat minden jelenlévõt bejglit és szaloncukrot tartalmazó kará-
csonyi csomaggal lepett meg. Az ajándékokat dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester, valamint a Népjóléti csoport munkatársai adták át a kerület
idõs polgárainak.

Kovács Kati énekelt az idõseknekNagycsaládosok
ajándéka 

Minden évben különleges ajándékokkal ked-
veskedik a nagycsaládban élõ, és szociálisan rá-
szoruló gyerekeknek az önkormányzat. Idén
több mint háromszázan kaptak személyre szóló
csomagot, az ajándékokat a Várkert Bazárban
megrendezett vidám ünnepség keretében ve-
hették át a meghívottak. 

Idén elsõ alkalommal adott otthont a kerületi
nagycsaládosok hagyományos karácsonyi ün-
nepségének a Várkert Bazár, ahová több mint
háromszáz gyermek és szüleik voltak hivatalo-
sak. A jelenlévõket köszöntõ dr. Nagy Gábor
Tamás külön is kiemelte az új helyszínt, mint
elmondta, olyan sokan jöttek el a programra,
hogy a Városházán biztosan nem fért volna el a
vendégsereg. Ez azt is jelenti, hogy az állami be-
ruházással megépült Várkert Bazár egy további
funkciót kapott – tette hozzá Budavár polgár-
mestere, aki szerint a karácsony egyik különle-
gessége, hogy ilyenkor összejön a család min-

den tagja. „Ez a közös öröm bõvül ki azzal, hogy
az önkormányzat ilyenkor összehívja a kerület-
ben élõ nagycsaládokat” – emlékeztetett dr.
Nagy Gábor Tamás felhívva a figyelmet arra is,
hogy az önkormányzat vállalt feladatának te-
kinti a gyermekes családok életkörülményei-
nek javítását. Ennek érdekében számtalan tá-
mogatást biztosít, szociális programokat indít,
valamint fenntartja a zamárdi nyaralót. Ezt a
célt szolgálja a karácsonyi mûsor és ajándéko-
zás is, amelyben a gyerekek aktív résztvevõk le-
hetnek. 

„Amikor készülünk az új esztendõre, gon-
doljunk arra, hogy legyünk egyre többen, le-
gyen minden családban gyermekáldás. Ehhez
járulnak hozzá a kormányzati programok, de
ennél is fontosabb, hogy mindannyiunk szívé-
ben ott legyen a szeretet” – hangsúlyozta dr.
Nagy Gábor Tamás.

A polgármesteri köszöntõt követõen a 2012-
ben a Fölszállott a páva versenyen zenekari ka-
tegóriában elsõ helyet szerzett Parapács
Zenekar - a parapács az erdélyi magyar tájnyelv-
ben a talpraesett, ügyes ember megnevezése -
interaktív mûsora szórakoztatta az egybegyûlte-
ket, majd következett a csomagok kibontása. A
szokásoknak megfelelõen a legalább három
gyermeket nevelõ nagycsaládosok, a kétgyer-
mekes egyedülállók, valamint a szociálisan rá-
szorulók kaptak személyre szabott karácsonyi
ajándékokat. Az akcióval idén több mint há-
romszáz kerületi gyermek ünnepét tette még
szebbé az önkormányzat. 

Karácsonyi verscsokorral, egy különle-
ges életpályát befutott, remek társalgó-
val és Pécsely hatgenerációs borászcsa-
ládjának képviselõjével örvendeztette
meg közönségét decemberben a Márai
Szalon. Szigethy Gábor irodalomtörté-
nész vendégei – Gyöngyössy Katalin
Jászai Mari-díjas, Érdemes mûvész,
Praznovszky Mihály irodalomtörténész,
muzeológus és Mészáros József borász –
kellemes hangulatot teremtve köszön-
tötték a közelgõ ünnepet és a szalon mû-
ködésének jubileumi, tízedik évét.

Bevezetõként ezúttal Gyöngyössy
Katalin színmûvész mûsorát hallhatta a
közönség. A mûvésznõ rendkívül szug-
gesztíven adta elõ a Juhász Gyula,
Babits Mihály, Nagy Gáspár, Pilinszky
János és Ady Endre karácsonyi versei-
bõl álló válogatást.

Az ünnepi hangulatot Praznovszky Mihály
önironikus és szórakoztató hangvételû bemutat-
kozása oldotta.  A salgótarjáni születésû neves
szakember meghatározónak nevezte gimnáziu-
mi diákéveit, az iskolai színjátszó kört és a folya-
matos olvasást. -A könyvek nyomán lettem iro-
dalomtörténész – mondta, majd másik szakterü-
letét, a muzeológusi hivatást említve elárulta,
hogy fiatal korában még nem létezett ilyen szak
az egyetemen. 

Történelem–könyvtár szakon végzett, muzeo-
lógusi pályáját Szécsényben, az akkor frissen fel-
újított egykori Forgách-kastélyban, a Kubinyi
Ferenc Múzeumban kezdte. Élvezettel mesélt a
kisvárosról, Komjáthy Jenõ költõ szülõvárosá-
ról, amelytõl nem messze található Mikszáth és

Madách szülõhelye: Szklabonya, illetve Alsó-
sztregova. A várossal szemben, az Ipoly túlpart-
ján lévõ Szécsénykovácsiban élt egykor a Krúdy
család, amelynek történetével a fentiek mellett
ugyancsak foglalkozott.

Késõbb a Veszprém Megyei Múzeumi Igazga-
tóságot vezette, az 1990-es években pedig a
Petõfi Irodalmi Múzeum fõigazgatója volt. Ez
utóbbi intézményben – úgy fogalmazott – „ér-
zelmileg élte át” az irodalmat. A több mint öt-
ven kötet és több ezer publikáció szerzõje legszí-
vesebben arról az idõszakról mesélt, amikor
gyakran találkozott Mándy Ivánnal, Hubay
Miklóssal, Faludy Györggyel, kezében tarthatta
többek között A Dunánál címû vers kéziratát,
vagy a kokárdát, amit Szendrei Júlia varrt Petõfi
Sándornak.

Élõ szóban elõadott, irodalmi érté-
kû bemutatkozásának végén Praz-
novszky Mihály elárulta, hogy „a bor-
ral bensõséges viszonyt” ápol.
Veszprémben ismerkedett meg a ba-
dacsonyi borokkal, ahol idõközben
a borlovagrend tiszteletbeli tagjává
választották. Késõbb „jó kapcsolatot
ápolt” a somlói és csopaki borokkal
is, míg irodalomtörténészként alkal-
ma nyílott az egész borirodalmat át-
tekinteni.

A szalon borász vendége, Mészáros
József a Balatonfüred –Csopaki bor-
vidékhez tartozó Pécselyrõl érkezett.
Hat felmenõje borászkodott ezen a
helyen, de a rendszerváltás után szin-
te a nulláról indulva, saját telepítésû
szõlõkkel indították újra a szõlészetet
és a borászatot. Mint elmondta, õ

maga éveken keresztül biológia–történelem sza-
kos tanárként dolgozott és pedagógusi munkája
mellett vette át a gazdaságot. A szakmai fogások-
ra ezermester nagyapja tanította. A családi fáma
szerint Mészáros Józsefnek már az elsõ szavai is a
borral kapcsolatosak voltak: a „pippe” pincét, a
„dudó” dugót jelentett a kisfiú szótárában. Ma
már 25 hektáron gazdálkodik – sikerült visszavá-
sárolni a régi birtokot – és kizárólag a családi pin-
cészettel foglalkozik. A gazdaság tulajdonosa
örömmel mesélt a borászat szépségérõl, az általa
termelt és palackozott chardonnay-ról, tramini-
rõl, szürkebarátról, valamint a többi fajtáról. A
beszélgetés végén a szalon vendégei egy falat mar-
hahúsos hasé mellé mindannyian megkóstol-
hatták a Mészáros Pince zászlósborát, az olaszriz-
linget.                                                                               R.A.

Advent utolsó vasárnapján az elõzõ hetek zenei
programjai után, december 20-án Berecz
András Kossuth-díjas énekes, mesemondó mû-
sorát élvezhette a közönség.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntõ-
jében arra utalt, hogy régen falun, az ünnep elõt-
ti téli napokban összegyûltek az emberek és me-
sélni kezdtek. Ez alkalommal Budán is egy gara-
bonciás mesemondó a vendég, aki járja a
Kárpát-medencét és mesél. A karácsonyhoz a
kántálás, regölés és mesélés hagyománya is szo-
rosan hozzátartozik.

Berecz András saját hivatásáról egy korábbi
interjúban így vallott: „Ez a hivatás is belülrõl
szokott fakadni. A mesemondó nem ’vállal fel’
és ’be’ feladatokat. Unalmas az a mese, amely va-
lamilyen feladatot teljesít, amibõl kilóg a lóláb.
De mégis, észrevehetõ, hogy a mese a mûveltség
fontos része, milliók munkája, érthetõ okosság,
megfejtendõ titok, nyelvi lelemény, egy nép vi-

láglátása. Együtt a sok mese – maga az ember.”
Nos, a budavári gyerekek és szüleik mindvégig
egyetlen embert láttak a színpadon, de ez az egy
– azaz maga a mûvész – egymás után, sõt sokszor
egyszerre volt pásztor és bárány, medve, farkas,
róka és fülemile. Egy mese erejéig három kutya
bõrébe is belebújt, így szálkás szõrû tacskóként,
kuvaszként és kopóként is megszólalt. A mesék-
ben több népdal és furulyaszó is felcsendült, mi-
közben megelevenedett a színes magyar mese-
hagyomány. Berecz András a maga által gyûjtött
meséket remek érzékkel gyúrta egybe a népraj-
zos mesterektõl örökölt történetekkel. 

Az elsõ sorokban ülõ gyerekek és a mögöttük
helyet foglaló szülõk, nagyszülõk számára egy-
aránt különleges élményt nyújtott a mindig mo-
solygós, ízes nyelven megszólaló mesemondó
elõadása.

Az adventi koszorú negyedik gyertyáját Nemes
Csaba református lelkész, az EMMI fõtanácsadó-
ja gyújtotta meg. Berecz András énekes, mesemondó

A versek melegétõl a fehér borokig

Mesemondó varázsolta el a közönséget
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Lovász Irént, az eMeRTon-, Bartók Béla-,
Magyar Mûvészetért Díjas, énekes, etnográfus,
egyetemi docenst immár három itt töltött évtized
köti a Várnegyedhez, a Vízivároshoz. Kapcsolatát
a kerülettel az is erõsíti, hogy dalolókörével évek
óta minden kedden várja az érdeklõdõket, a
Budavári Mûvelõdési Házban. A dalolókör neve
A Dunánál, ami azt sejteti, nem hagyományõrzõ
népdalénekes klubról lehet szó, amit az ajánlás
megerõsít, ugyanakkor talányosabbá tesz, hisz ezt
olvashatjuk: a dalolás testi-lelki öröméért, egészsé-
günk és harmóniánk fenntartásáért, az õsök ha-
gyatékának megismeréséért, a hagyományaink-
ban rejlõ értékek és erõk felfedezéséért, kincseink
újra birtokbavételéért gyûlünk össze.

– Emlékeim szerint már hatodik éve énekelünk a
dalolókörben– idézi a kezdeteket Lovász Irén. –
Vendégnek hívtak a Sebõ klubba, ahol az éneklés
mellett rögtönzött kiselõadást tartottam arról,
hogy a népdal terápiás szerepet is játszott a ma-
gyar parasztság életében, és hogy ebbõl volna mit
eltanulnunk. Többeknek megtetszett, kérték,
tartsak rendszeres elõadást a témában. A mûvelõ-
dési ház akkori igazgatója örömmel biztosított te-
ret a kezdeményezésnek, melyet egy kísérleti
dalolókör formában képzeltem el. Bevált. 
sMindegy, mennyire tud valaki énekelni?

– Teljesen. Nem a szép hang a lényeg. Mindenki
tud énekelni. A közös dalolás öröme és segítõ
erejének megélése a fontos. Kidolgoztam egy be-
éneklõ, beavató módszert, amely ellazítja a hang-
szalagokat, testet és a lelket. Úgy hívom, hanglét-
ra, mely összeköti a testben a földet az éggel, ez sti-
mulálja az energiaközpontokat. Az emberi hang
a legõsibb hangszer a hangszalagokkal és a száj-
üreggel. Minél tudatosabban tágítjuk, annál na-
gyobb felületen tudunk hatni a testünkre, és har-
monizálni tudjuk saját rezgéseinket. Az egészség
harmonikus rezgés, a beteg-ség diszharmonikus.
Az énekléskor fel tudnak szabadulni blokkolt
energiamezõk, és például ezért  is érezzük jobban
magunkat.
s Felteszem, nem csak laláznak. A szövegnek is van
efféle terápiás hatása?

– A magyar népdal szövegei a belsõ lelki tartalom
kivetítésének hagyományos eszközei. Ha e gyö-
nyörû szövegeket énekeljük, segítenek átélni a jó
vagy a rossz lelki hatásokat a hétköznapokban, és

segítenek megélni az ünnepeket. Készítettem is
egy lemez-sorozatot Gyógyító hangok címmel.
Ezek a korongok igyekeznek megszólítani a belsõ
hangot, a természeti erõk energiáit. Az Égi hang-
gal a közelmúltban jártam Pozsonyban, a leg-
újabb lemezzel, a Hangtájképpel Brüsszelben, a
Mûvészetek Palotájában pedig február 5-én mu-
tatjuk ezt be.
s Vagyis ez nem néphez kötött, ugyanúgy hatásos
például a flamandok körében?

– Véleményem szerint az anyanyelven elõadott
népzene a legerõsebb hatású. A szövegértelmezé-
sért a bal agyfélte felelõs. Ugyanakkor a nonver-
bális hangoknak, amiket a Belsõ hang és a Hang-
tájkép lemezeken éneklek, nincs feltétlenül köze a
racionális beszédközponthoz, a bal agyféltekéhez.
A jobb agyféltekés intuitív érzékeléssel a hangszín,
a dallamok és harmóniák, képesek önmagukban
is hangulatot, érzéseket közvetíteni, ezért tudjuk
más népek zenéjét is élvezni, megérezni lelkivilágu-
kat, ha nem is ismerjük a nyelvüket.
s Akkor a mi népzenénket kevesen hallgatják a vi-
lágban, mert ugyancsak rossz véleménnyel vannak
rólunk…

– Ezzel nem értek egyet! Legfeljebb van, aki csak
a rosszat akarja meghallani. A magyar kultúrá-
nak jó híre van a világban, köszönhetõen a sok ki-
váló alkotó és elõadó tehetségnek! Elõadóink vi-
lágsikerrel szerepelnek külföldön. A magyar nép-
zenének olyan elementáris ereje van, hogyha más
népek zenéjének kontextusába helyezzük, azzal
megnöveljük a hatóerejét. Ezzel próbálkoztunk
Hortobágyi Lászlóval a Világfa címû lemezünkön
már 1995-ben. Ilyen módon is lehet más embere-
ket megszólítani. A jó zene a fizikai és a lelki hú-
rok együttrezgése.
s Ezt az elméletet más is vallja? Más is folytatja ezt a
gyakorlatot?

– A Károli Gáspár Református Egyetemen, do-
censként mind az elméletet, mind a gyakorlatot
tanítom. Kulturális és szimbolikus antropológi-
át, szakrális kommunikációt mint elméletet, és a
népdaléneklés gyakorlatát is.
sDalolnak az elõadásain?

– Dalolunk. Képzelje el, nemcsak szabadbölcsé-
szekkel, kommunikáció szakosokkal, de leendõ
pszichológusokkal is, mert örömömre rengete-
gen járnak közülük hozzám. Hagyománypeda-
gógiai szakképzésen pedig óvónõkkel, gimnáziu-
mi tanárokkal, a ELTE-n pedig a leendõ zenete-
rapeutákkal énekelünk népdalokat. Ilyenkor re-
ménykedem, hogy nincs még minden veszve a
magyarság jövõ nemzedékének lelki egészsége
körül.
s Ez a népzene terápia a saját találmánya?

– Nem. Már a paraszti kultúrában tisztában vol-
tak vele, hogyha énekelnek, akkor jobban érzik
magukat. Énekléssel taszították arrébb például a
bánatot. Efféle önellátó terápiával nem kizárólag
a népdal szolgált. Ott volt a munka, az alkotás, a
kézmûvesség vagy a tánc terápiás ereje. Akik a ter-
mészet anyagaival szerves kapcsolatba kerültek,
azok egészségesebben éltek. A jelenkor túlcivili-
zált életébõl igyekszem kizökkenteni a daloló-
körösöket és a hallgatóimat, erõt adni a minden-
napok elviseléséhez. Egyikük úgy fogalmazott: vé-
ge a bicebóca létnek.
sMindezt miért éppen A Dunánál?

– Kedvenc József Attila versemet választottam a
kör nevéül. (Amúgy egy napon születtem a költõ-
vel.) No és a mûvelõdési ház a Duna partján áll.
Magam pedig sokat merengek közel a Duna-part-
hoz. Egyébként idõrõl idõre közösen elmondjuk
a költeményt, ami tudatosítja bennünk, hogy a
hagyomány folyama mosta értékek ott vannak a
lábunk alatt, mintegy a Duna hozza nekünk hor-
dalékával együtt. Könnyelmûség ezt meg nem ra-
gadnunk, abban a pillanatban, ami a mi életünk
az idõ árjában.                                              Ditzendy Attila

Negyedszer ült össze a Diaszpóra Tanács az el-
múlt esztendõ végén. A Várkert Bazárban tartott
tanácskozáson részt vett Pereházy Miklós, a Los
Angeles-i Magyar Ház elnöke, akit díszvendégül
hívtak, a Litea Könyvesbolt és Teázóban rende-
zett könyvbemutatóra. Szabó Ágnes Álomvaló-
ság – Magyar életutak Amerikában címû köteté-
nek létrejöttében fontos részt vállalt a Magyar
Ház és annak elnöke.

Pereházy Miklós édesapja, Károly írta a kovácsolt-
vas mûvességrõl szóló legendás kötetek mellett az
egyetlen, Várnegyedrõl szóló könyvet. Szakértel-
mét mi sem példázza ékesebben, mint hogy részt
vett a budavári lakónegyed egykori restaurálásá-
ban. 

Az 1947-ben született Miklós a Dísz téren nõtt
fel. Mint mondta, nem volt jó gyerek. A Toldyba
nem vették fel, az oktatási osztály így átirányította
a Szilágyiba, ahol az elsõ koedukált osztály diákja
lehetett.

„A huszonkilenc fõbõl mindössze heten vol-
tunk fiúk” – emlékszik a középiskolás évekre.
Nem a tanulás játszotta akkoriban a fõszerepet
életében, ezért a mai napig hálás padszomszéd-
jának, aki mindig segítette felelésben, dolgozat-
írásban.

Érettségit követõen a Kandó Kálmán Mûszaki
Fõiskola következett, ahol megismerkedett a
lyukkártyás számítógéprendszerrel. Diplomáját
átvéve a számítástechnikai iparban helyezkedett
el. Évek múltán, amikor lehetõvé vált, az állami-
ból a magán szektorba került, s rövidesen egy kis
szövetkezet elnöke lett.

„Nem éreztük igazán biztonságban magunkat,
ugyanis a hatalom rossz szemmel nézte, amiért
nem nekik tetszõ szocialista vállalkozásként mû-
ködtünk.”

Az áldatlan helyzet arra kényszerítette, hogy fele-
ségével és kisgyerekével 1988-ban elhagyja
Magyarországot. Az Egyesült Államokban, marad-
va szakmájában, elõször bevásárolta magát egy mû-
ködõ vállalkozásba, majd megalakította saját kis-
vállalatát. Együttmûködtek az IBM-mel, aminek

kisvártatva komoly kárát szenvedték. „Rábólin-
tottunk egy olyan elképzelésre, amit az IBM helyes-
nek ítélt. Tévedtek, és elveszítettek 500 milliót. Mi
1,2 milliót. Az IBM megrázta magát, mi tönkre-
mentünk” – idézi a keserû tapasztalatot.

Otthagyva a számítástechnikát, átnyergelt a ke-
reskedelemre. Azóta is  szállítmányozással foglal-
kozik. Elõmenetelében sokat köszönhet a kinti
magyar közösségnek, ezért mindenképpen vissza
kívánt adni valamit honfitársainak.

A kilencvenes évek végén többen úgy látták,
hogy a Magyar Háznak elengedhetetlen szüksége
van olyas valakire, aki hatékony lépéseket tesz
megmaradása érdekében. E lépéseket Miklós im-
máron 13 éve teszi, látható és jelentõs eredmé-
nyekkel. Úgy tartják, 500 százalékos tempóval és
munkabírással.

„Építettünk magunknak egy kis Magyar-
országot” – fogalmaz Pereházy Miklós, aki hang-
súlyozza: a Magyar Házban sok vélemény él
együtt, amivel egyedülállóak a magyar szerveze-
tek között, hiszen valamennyi eszmét, véleményt
képviselni tudják.

Az Egyesült Magyar Ház alapvetõ feladata a
magyar gyökerek, a magyar kultúra ápolása.
Ennek szellemében heti rendszerességgel kínál-
nak Los Angeles és környéke magyarságának,
színvonalas kulturális programokat. Több közü-
lük kirobbanó sikert aratott. „Örömmel mond-
hatom, hogy ma már nem csak Amerika-szerte,
de a világ számos más országában is példaként
említik a Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház
mûködését”. A 15 tagú igazgatótanács tagjai, s
Miklós maga sem vesznek fel pénzt tevékenysé-
gükért.

„Egy etnikum csak akkor marad etnikum,
ha anyanyelvének használatáról nem mond le.
Az anyanyelvrõl történõ lemondás a teljes be-
olvadást eredményezi” – hangsúlyozza meggyõ-
zõdését.

Fontosnak és jónak tartja a kormány határon
túli magyarokkal kapcsolatos politikáját, ösztön-
díjrendszerét. „A jelenlegi magyar kormány a ha-
táron túliságnak komoly rangot adott az egy
nemzetben történõ együttgondolkodással” –
utalt a Diaszpóra Tanács IV. ülésén elhangzottak-
ra, s a már megvalósultakra a Los Angeles-i
Magyar Ház elnöke.                                                    D.A.

„A hûség mintaképei”

Mûvészházaspár a 
Krisztinavárosból
Az elmúlt évben két, egymástól elválaszthatat-
lan krisztinavárosi mûvész pályájának, életútjá-
nak emlékei jelentek meg, szinte ikerkönyv
alakban. Ám õk ketten nem ikerpárt, hanem
házaspárt alkotnak. Gönczi Béla és Fábri
Zsuzsa ifjú koruktól ismerik egymást, már a
Képzõmûvészeti Gimnáziumban is egy osztály-
ba jártak. (Közös kiállításukat Ecce Homo cím-
mel, 2012 januárjában láthatta a közönség a
Várnegyed Galériában.) Feledy Balázs mûvé-
szeti író így ír róluk: „1959-tõl Fábri Zsuzsa éle-
te párja, gyermekének anyja lett, s azóta a teljes
magyar mûvészeti életben õk a hûség mintaké-
pei. Hûség egymáshoz, s hûség a mûvészethez: a
grafikához, a fényképezéshez.”

Az Idõmetszetek címû kétnyelvû (magyar–an-
gol) album – amely Gönczi Béla nyolcvanadik
születésnapjára jelent meg – Zsuzsa meglepeté-
se volt férje számára. Titokban zajlott az írás és
a szerkesztési munka, a mûvészbarátokkal való
„összeesküvés”, a nyomdával folytatott e-
mailezés, telefonálgatás. Külön „akciót” igé-
nyelt a rajzok, grafikák és egyéb dokumentu-
mok „kimenekítése” a lakásból. A kötet nyom-
dai elõkészítésében fiúk, Gergely segített.
Gönczi Béla úgy kísérte el feleségét a bemutató-
ra, hogy nem sejtette: éppen az õ életmûvébõl
készült album bemutatójára mennek.

Néhány héttel ezelõtt elkészült G. Fábri
Zsuzsa Így láttam címû kötete is, ugyancsak két
nyelven. Férje albumának gondozása után a sa-
ját munkáit, korábbi kiállításainak anyagait
rendezte kötetbe. „Olyan személyiségek képei
alanyai, akiknek megörökítésébõl egy kisebb
szellemi panteon kerekedik ki. Költõk, írók, tu-
dósok, filozófusok, képzõmûvészek, filmrende-
zõ és operatõr, mûvészettörténész, genetikus,
zeneszerzõ és zenetörténész” – írja méltatásá-
ban Feledy Balázs. Szabó Magdától Illyés
Gyuláig, Borsos Miklóstól Gobbi Hildáig, Öv-
eges Józseftõl Mándy Ivánig itt találjuk közel-
múltunk meghatározó mûvészeit, gondolko-
dóit, akik Fábri Zsuzsa kérésének eleget téve
otthonukban, tudományos mûhelyükben, dol-
gozószobájukban fogadták a fotóst. -A fotózás
számomra intellektuális kapcsolat – vallja maga
a mûvész –, aki személyes hangú beszélgetések
során ismerte meg a magyar szellemi élet képvi-
selõit. Közel nyolcvanan szerepelnek az album-
ban nemcsak portréval, zsánerképeken, ha-
nem egy-egy kézzel írott, rövidebb-hosszabb
gondolattal is.

A könyvbemutató ezúttal egy alkalmi kiállítás-
nak is otthont adott. G. Fábri Zsuzsa fekete-fehér
portréi hangulatos hátteret nyújtottak az emlé-
kezéshez, Incze Ildikó színmûvész pedig a képe-
ken látható alkotók irodalmi értékû kézirataiból
olvasott fel. A Gönczi – Fábri házaspárral pályá-
jukról, hivatásukról és életútjukról Feledy Balázs
mûvészettörténész és a család jó barátja, Balla
László pszichiáter beszélgetett.                              R.A.

Beszélgetés Lovász Irénnel

Vége a bicebóca létnek

Pereházy Miklós: Építettünk magunknak egy kis Magyarországot

Amerikában is budavári

Lovász Irén énekes, etnográfus

Fábri Zsuzsa fotográfus és Gönczi Béla grafikus

Pereházy Miklós a Magyar Ház elnöke

Új kiállítás a Magyarság HázábanÚj kiállítás a Magyarság Házában
„Az igaz hitben végig megmaradjunk...” 

– népénekkutatás az 1950-es években. Kiállítás Lajtha László népzenekutató munkásságáról. 
A kiállítás megtekinthetõ: 2016. március 20-ig. 

(I., Szentháromság tér 6.) 
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Mesemúzeum
((II..  DDööbbrreenntteeii  uu..  1155..))
JJaannuuáárr  1166..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll
MMaaggyyaarr  nnééppmmeesséékk
Volt egy öregember és öreg-
asszony. Vagy egy király. Esetleg

egy szegénylegény. Egy okos lány. Sok kaland és pró-
batétel után elnyerték a fele királyságot, és addig él-
tek, amíg meg nem haltak.
A Magyar népmesék címû sorozatban megjelent tör-
téneteken generációk nõttek fel. A fõhõsök a Mese-
múzeum és az Alexandra Kiadó szombati gyerek-
programján életre kelnek, kalandokba keverednek.
Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig. 60 perc.
JJaannuuáárr  2233..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  KKiinnccsskkeerreessõõ..  KKéézzmmûûvveess
ffooggllaallkkoozzááss sok-sok kalózkodással és játékkal. Saját
készítésû kincsestérképeddel, kalózhajóddal térhetsz
haza, miután megtaláltad az ehhez szükséges eszkö-
zöket a Múzeumban elrejtve. Izgalmas foglalkozás
gyerekeknek, nagyszülõknek, szülõknek, kicsiknek,
nagyoknak Farkas Réka iparmûvésszel. Ajánlott kor-
osztály: 4-11 éves korig, 90 perc.

JJaannuuáárr  3300..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::
MMeesseettáánncc  --  ttáánnccooss--mmeessééss  ffoogg--
llaallkkoozzááss..
A távoli Japánba utazunk a mese
szárnyán. Meghallgatjuk és el-
játsszuk Curuko, a hiú daru törté-
netét. Szavak nélkül, sok mozgás-
sal megidézzük a mese szereplõit,
legyezõt készítünk és meg is tán-

coltatjuk azt. A foglalkozást Götz Andrea táncpedagó-
gus vezeti. Ajánlott korosztály: 3-8 éves korig.

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..,,  II..  eemmeelleett))
JJaannuuáárr  2266..  ((kkeedddd))  1188..0000  óórraa::  SSzzeenntt  MMáárrttoonn  „„mmiinntt  aa
mmaaggyyaarr  fföölldd  vvééddõõsszzeennttjjee””. A szent alakja a magyar
mûvészetben. Dr. Prokopp Mária mûvészettörté-
nész, egyetemi tanár elõadása, az elõadó és a tagság
vetített képeivel. Vendégeink, közremûködõk: a ha-
lászi Szent Márton iskola tanárai és diákjai.
(Magyarság Háza, Deák terem)

Tabulatúra régizene klub
A Tabulatúra régizene klub következõ estje jjaannuuáárr
1188--áánn,,  hhééttffõõnn,,  1199  óórraakkoorr lesz a Szilágyi Dezsõ utca 3-
ban lévõ Nagyteremben. Szeretettel várják a zenera-
jongókat. A belépés ingyenes, de adományt a klub
fennmaradásért elfogadnak.

Várkert Bazár, Testõrpalota
((II..,,  YYbbll  MMiikkllóóss  ttéérr  22..  ))
Közel száz festményt, korabeli fotókat és számos do-
kumentumot bemutató KKoosszzttaa  JJóózzsseeff--kkiiáállllííttááss nyílt a
Várkert Bazárban decemberben. A Miniszterelnök-
ség, a Várgondnokság és a Kovács Gábor Mûvészeti
Alapítvány együttmûködése révén létrejött tárlat
anyaga olyan ritkán látott képeket is felvonultat,
amelyeket alig, vagy eddig egyáltalán nem láthatott a
közönség. Nyitva tartás: keddtõl vasárnapig 10-18
óráig. 

Meghosszabbították 
a Csontváry kiállítást
((II..,,  DDíísszz  ttéérr  1177..))
Egy hónappal meghosszabbították „A magányos

cédrus – Csontváry géniusza” címû kiállítást. Az
MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. fõtámogatásával
létrejött életmû-kiállítás 22001166..  jjaannuuáárr  3311--iigg  tekint-
hetõ meg a Budai Várban, a volt Honvédelmi
Minisztérium épületében. A kiemelkedõ érdeklõdést
jelzi, hogy november 11-én a szervezõk már az
ötvenezredik látogatót köszöntötték a helyszínen. A
tárlat látogatóinak száma 2015. december végéig
meghaladta a kilencvenezer fõt.

Mezõgazdasági Könyvtár
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
JJaannuuáárr  2200..,,  sszzeerrddaa,,  1155  óórraa::  a Mit érdemes tudni… so-
rozat következõ rendezvénye PPááll  JJáánnooss  kköörrnnyyeezzeett--
ggaazzddáállkkooddáássii  aaggrráárrmméérrnnöökk  BBiiootteecchhnnoollóóggiiaa  ––  AA  ggéénn--
mmóóddoossííttááss  lleehheettõõssééggeeii  ééss  kkoocckkáázzaattaa  címû elõadása.
Milyen módszereket alkalmaznak a géntechnológia
során? Mennyire elterjedtek a génmódosított élõlé-
nyek? Vannak-e, és ha igen mekkora és milyen típu-
sú kockázatai ennek a technológiának?

Elõadás a Lánchíd Körben
22001166..  jjaannuuáárr  2233..  ((sszzoommbbaatt))  1100..3300  óórraa::  JJuulliiaannuuss  nnyyoo--
mmáábbaann..  A magyar õstörténet régészeti kutatásainak
eredményei. 

Elõadó: Dr. Türk Attila
adjunktus, Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem.
Julianus III. útja - részle-
tek egy szimfonikus köl-
teménybõl. Helyszín:
Hilton Szálló (I., Hess
András tér)

Új nyitva tartás a Széchényi
Könyvtárban
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az Országos
Széchényi Könyvtár 22001166..  jjaannuuáárr  55--ttõõll  úújj  nnyyiittvvaa  ttaarr--
ttáássssaall  vváárrjjaa  aa  llááttooggaattóókkaatt::  kkeeddddttõõll  sszzoommbbaattiigg  99--2200
óórraa  kköözzöötttt..  (I., Budavári Palota, F épület) 

VárMezõ Galéria
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
AA  KKééppééppííttõõ  SSttúúddiióó  aallkkoottóóiinnaakk  ggrraaffiikkááiibbóóll  ééss  ffeesstt--
mméénnyyeeiibbõõll válogatott „Még nem elég” címmel
rendezett kiállítás ingyenesen megtekinthetõ
2016. január 31-ig. Nyitva tartás: hétköznap 9-
18, hétvégén 10-16 óráig.

Borsos Miklós Lakásmúzeum
((II..,,  ÚÚrrii  uu..  66..,,  II..  eemmeelleett))
Nyitva tartás minden szombaton 10.00-18.00 óráig.
Más napokra elõzetes bejelentkezés szükséges a 06-
70/510-9452 telefonszámon.
JJaannuuáárr  2277--éénn  sszzeerrddáánn, Borsos Miklós szobrászmû-
vész halálának 26. évfordulóján 1144..0000  óórraakkoorr  mmeegg--
kkoosszzoorrúúzzzzáákk  ssíírrjjáátt  aa  FFaarrkkaassrrééttii  TTeemmeettõõbbeenn,,  mmaajjdd
1177..0000  óórraakkoorr  mmeeggeemmlléékkeezzéésstt  ttaarrttaannaakk  aa  mmúúzzeeuumm--
bbaann  - egykori otthonában - a Kossuth-díjas, Kiváló
mûvészrõl tanítványai, pályatársai és barátai köré-
ben. Mindenkit szeretettel várnak.

Programok Vízivárosi klub
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 alk.
KKeedddd::  8:00-9:00 ingyenes senior gerinctorna I. kerületi lakosok
részére 
9:00-10:00 gerinctorna 600ft/alkalom 
15:15-16:15 „Aranycipõ”- ingyenes senior tánctanfolyam.
Folyamatos csatlakozási lehetõség!
Érdeklõdés: Füleki Réka, 06 30 479 93 28.
SSzzeerrddaa::  8:45-10:15 nõi jóga, 1500 Ft/alkalom 6800 Ft/5 alkalom
10:30-12:00 babás nõi jóga, 1500 Ft/alkalom, 6800 Ft/5 alkalom
16:00-16:30 Ringató énekes óvoda (február 3-tól folytatódik) Ér-
deklõdés: 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 600 Ft/alkalom
14:00-17:00 bridzs klub 
16:00-17:00 ingyenes orosz társalgókör 
17:00-18:00 meridián torna 
19:00-20:30 TEST-TUDAT-TÁNC mozgásmûhely. Részvételi díj:
1200 Ft/alkalom. Érdeklõdés: kkatyusa@gmail. com, tel.: 06 30
4191951.
PPéénntteekk:: 8:00-9:00 gerinctorna 600Ft/alkalom. Minden gerinctor-
nára bejelentkezés szükséges a ritustorna@ gmail.com címen!
10:00-11:00 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam. Részvételi díj
500Ft/alkalom. Érdeklõdés: Füleki Réka, 06 30 479 93 28.
VVaassáárrnnaapp::  Különleges születésnap ( kalandtúrával, vetélkedõvel,
alkotómûhellyel) a Bagolyvár-birodalom szervezésében, érdeklõ-
dés: Körmendi Csilla 0630 531 55 77, bolcsbagoly@index.hu
PPRROOGGRRAAMMOOKK  ffeebbrruuáárr  66--iigg
Január 23-án, szombaton 17 órától hangfürdõ terápia. Részvételi
díj 2000Ft. Információ és jelentkezés: Farkas Kata, 06 30 285
5424.
JJaannuuáárr  2255--éénn,,  hhééttffõõnn  1177::3300--ttóóll  „„MMeessee  ddaallllaall””.Interaktív, énekes-
zenés mesedélután. 5 éves kortól ajánlott. Mesél Kiss Ágnes
(Meseszó Egyesület), énekel-zenél Márczi Anna (Buda Folk Band).
JJaannuuáárr  2277--éénn,,  sszzeerrddáánn  1188::0000  óórrááttóóll  iirrooddaallmmii  kkáávvééhháázz Bölcsföldi
András református lelkésszel.
JJaannuuáárr  2299--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1166::0000--1188::0000  óórrááiigg  kköözzöössssééggii  rruuhhaaccsseerree..
Amennyit hoz, annyit vihet! Bejelentkezés szükséges a 06-1 780-
7660-as telefonszámon, vagy az info.vizivarosi.klub@gmail.com
e-mail címen.
FFeebbrruuáárr  66--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1166::0000  óórrááttóóll  CCssoorrbbaa  KKáárroollyy (APS
Stúdió) „Orkesztika” c. ffoottóókkiiáállllííttáássáánnaakk megnyitója. Közremû-
ködnek a Magyar Mozdulatmûvészeti Társulat tagjai.
Nyitva tartás: H-CS 9.00-12.00 és 14.00-17.00, P: 9.00-12.00
óráig. A Klub programokhoz, foglalkozásokhoz terembérlési lehe-
tõséget biztosít. Tel.: +36-1-780-7660. E-mail: info.vizivarosi.
klub@gmail.com
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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, erké-
lyes, összkomfortos önkormányzati lakás bérleti joga átadó ill.
nagyobb önkormányzati vagy öröklakásra cserélhetõ. Csere-
irányár: 15,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.  

XXIIII..  Költõ utcában kiváló tömegközlekedésnél 2 szintes 110
m2-es 1 nappali + 3 hálószobás cirkófûtéses önkormányzati
lakás bérleti joga átadó vagy budai 30-50 m2-es öröklakásra
cserélhetõ. Csereirányár: 25,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.  

II..  OOrrsszzáágghháázz utcában csendes belsõ udvar felé nyíló don-
gaboltozatos 43 m2-es 1,5 szobás egyedi gázfûtéses önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár:
14,9 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. 

II..  LLoovvaass úton 95 m2-es szuperpanorámás 1 nappali + 2 há-
lószobás lakás + 20 m2 terasszal, garázzsal bútorozottan
hosszabb távra bérbe adó. Bérleti díj: 250.000-Ft/hó. Wágner
Iroda, tel: 212-1261, 0630/488-1933. 

TTookkaajj  közelében Bekecsen 190 m2-es 2 szintes jó állapotú
családi ház budai várban lévõ önkormányzati lakásra cserél-
hetõ értékegyeztetéssel. Csereirányár: 12,9 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

XXIIII..  NNoorrmmaaffaa úton nagy kertes 4 lakásos villaházban lévõ
64 m2-es felújított, cirkófûtéses önkormányzati lakás bérleti
joga átadó vagy kisebb I. kerületi lakásra cserélhetõ. Csere-
irányár: 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

IIII..  Keleti Károly utcában Majláth házakban elsõ emeleti,
csendes, elegáns 130 nm-es, 3+félszobás, kiserkélyes felújí-
tott lakás 80 millió forintért eladó.BakosLak ingatlan Telefon:
326-0618,06-20-9740-571

IIII.. kerület Rózsadombon 200 nm-es 5 szobás elsõ emeleti
lakás 200 millió Ft-ért eladó. BakosLak ingatlan Telefon: 326-
0618,06-20-9740-571

IIII.. kerület Szemlõhegyen 2000 nm-es társasházépítésre
alkalmas telek 230 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan,
I. Batthyány utca 32.Tel: 326-0618, 0620 9740 571

KKeerreessüünnkk  eladó újszerû nappali + 3 hálószobás lakást igé-
nyes Kp-s ügyfelünk részére. BakosLak ingatlan Telefon:
326-0618,06-20-9740-571

BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann  KKpp--eess  üüggyyffeelleeii  rréésszzéérree  kkeerreess  eellaaddóó  ééss
iiggéénnyyeess  kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  aazzoonnnnaallii  ffiizzeettéésssseell..  BBaakkoossLLaakk
IInnggaattllaann,,  II..  BBaatttthhyyáánnyy  uuttccaa  3322..  TTeelleeffoonn::  332266--00661188,,  0066--
2200--99774400--557711..

PPiinnccee  4400  mm22 rraakkttáárroozzáássrraa  kkiiaaddóó..  TTáárrssaasshháázz,,  AAttttiillaa  uu..  1188..
BBiizzttoonnssáággii  aajjttóóvvaall,,  rriiaasszzttóóvvaall,,  ffûûttöötttt..  4400..000000  FFtt  //  hhóó..  KKöö--
zzööss  kkééppvviisseellõõ::  0066--3300--990000--00339966..

+5000 FT-OT ADOK AZ ÚJSÁG 
FELMUTATÁSAKOR VÁSÁRLÁS ESETÉN! 
RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT!

1199..  ééss  2200..  sszzáázzaaddii  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyytt,,  rrééggii  bbúúttoo--
rrookkaatt,,  ffaallii--,,  aasszzttaallii  ééss  áállllóó  óórráátt,,  llaakkbbeerreennddeezzééssii  ttáárrggyyaakkaatt,,
aasszzttaallii  ddíísszzeekkeett,,  eezzüüsstt  ggyyeerrttyyaattaarrttóótt,,  ccuukkoorrddoobboozzookkaatt,,  hhii--
bbáássaatt  iiss,,  hhaaggyyaattéékkoott!!  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann!!  AA  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaapp--
jjáánn  hhíívvhhaattóó..  TTeelleeffoonn::  0066--7700--66000000--332233,,  MMaarrkkóó  IIssttvváánn,,  ee--
mmaaiill::  mmaarrkkoo..aannttiikk@@ffrreeeemmaaiill..hhuu..

éélleettjjáárraaddéékk

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii  vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondozást vál-
lalnék szakképzett ápolónõi végzettséggel. Aradi Lászlóné.
Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.

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), híradástechnikát, bakelit hanglemezt, képeslapot, kitün-
tetést, ezüst tárgyakat - ékszereket, CD-DVD lemezt, könyvet
- készpénzért! 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..

sszzoollggáállttaattááss

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2222  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

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  

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

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  MMUUNNKKÁÁKK
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..  GGuurrttnnii  ccsseerree..    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

AAbbllaakkttiisszzttííttááss, hóeltakarítás, nyílászárók mázolását vál-
lalom. Továbbá: padlószõnyeg, linóleum valamint minden-
féle hidegburkolat gépi tisztítását. Idõseknek bevásárlást
vállalok. Németh Csaba. Telefon: 06-20-566-4990.

VVáállllaalloomm lakások és irodák nagy- és piperetakarítását,
vasalással is. Precíz, minõségi munka, nagy tapasztalattal,
referenciával. Hívjon bizalommal. Pataki Evelyn. Telefon:
06-70-9412-770.

OOPPTTIIKKAA  PPAAPP  SSÁÁNNDDOORR  OOSSTTRROOMM  UU..  66..
EElleeggáánnss  sszzeemmüüvveeggeekk,,  vveevvõõbbaarráátt  áárraakk..  AApprróóbbeettûûss  sszzöövveeggeekkhheezz
kkéézzii  nnaaggyyííttóókk..  KKéérréésséérree  sszzeemmüüvveeggéétt  ááttvviizzssggáálljjuukk,,  jjaavvííttáássáátt  vvááll--

llaalljjuukk..  ÉÉrreeddeekkllõõddõõkkeett  iiss  bbaarrááttssáággggaall  ffooggaadduunnkk..  
TTeelleeffoonn::  221133--55336688..

ÁÁllllááss

CCssaallááddii vállalkozásunk I.kerületi apartmanokhoz keres szo-
balányt. Az ideális jelentkezõ számunkra - 18. életévet be-
töltött (diák is) - érettségivel  rendelkezõ - nem dohányzó -
számlaképes - magyar állampolgár. A rendelkezésre állás
10:30-14:30 között, gyakran hétvégén, ünnepnapokon is.
Fényképes õnéletrajzát, esetleg referenciával, nyelvtudás-
sal várjuk a hellobudapestapartments@gmail. com címre.

ookkttaattááss

AAnnggooll nyelvoktatás: kezdõtõl haladóig, gyermektõl fel-
nõttig. Nyelvvizsgára-, érettségire való felkészítés, korre-
petálás, iskolai felzárkóztatás. tapasztalt, diplomás nyelv-
tanártól az I. kerületben. telefon: 06-20-430-2492.

EEggéésszzsséégg

SSeellffHHaarrmmoonnyy  kköözzppoonntt..  
SSzzééppüülljjöönn  aazz  ooxxiiggéénn  tteerrmméésszzeetteess  eerreejjéévveell!!  

TToopp  HHeeaadd  ––  aarrccffiiaattaallííttááss..DDeettooxx  BBooddyy  SSttyylleerr  kkeezzeelléésseenn
aazz  eeggéésszz  tteessttüünnkk  ffeellüülleettee  rréésszzeessüüll  aazz  ooxxiiggéénn  iioonnffüürrddõõ--

bbeenn..  EEnnnneekk  kköövveettkkeezzttéébbeenn  bbeeiinndduull  eeggyy  iinntteennzzíívv  ssaavvbboonn--
ttóó,,  llúúggoossííttóó  ffoollyyaammaatt,,  mmeellyy  rréévvéénn  aazz  eellssaavvaassooddootttt  bbõõrr  ééss
aa  sszzeerrvveezzeett  úújj  éélleettrree  kkeell..HHaa  aa  lleellkkeedd  iiss  kkéénnyyeezztteettééssrree  vváá--

ggyyiikk  nnáálluunnkk  aa  hheellyyeedd..  BBeejjeelleennttkkeezzééss::  0066  3300  884411  33333311

GGyyóóggyyííttóó  kkééppzzeelleett
BBeellssõõ  eerrõõffoorrrráássaaiinnkkkkaall  aa  rráákk  eelllleenn

AA  sszzeerrvveezzeettüünnkkbbeenn  rreejjllõõ  ssaajjáátt  ggyyóóggyyííttóó  ffoorrrrááss  mmeeggttaalláá--
lláássáánnaakk,,  aakkttiivváálláássáánnaakk  ééss  mmûûkkööddtteettéésséénneekk  hhaattéékkoonnyy  ééss

eeggyysszzeerrûû,,  kköönnnnyyeenn  bbeeggyyaakkoorroollhhaattóó  mmóóddjjaa  aazz
iimmaaggiinnáácciióó,,  aammii  nneemm  mmááss,,  mmiinntt  ffaannttáázziiáánnkk  sszzáánnddéékkooss,,

iirráánnyyííttootttt  hhaasszznnáállaattaa,,  aammiivveell  sszzeerrvveeiinnkk  eeggéésszzssééggeess  mmûû--
kkööddéésséétt  hheellyyrreeáállllííttjjuukk..

GGyyóóggyyííttóó--tteerreemmttõõ  kkééppzzeelleett  ccssooppoorrtt  iinndduull  jjaannuuáárrbbaann..  
ÉÉrrddeekkllõõddnnii--jjeelleennttkkeezznnii::  0066  3300  884411  33333311

wwwwww..ddaaggaannaattmmeenntteesseenn..hhuu

„„JJóóggaa  aa  mmiinnddeennnnaappii  éélleettbbeenn””
AAzz  eeggéésszzsséégg  mmeeggõõrrzzéésséééérrtt  nnéékküüllöözzhheetteettlleenn  aa  rreennddsszzeerreess
mmoozzggááss,,  aa  sszzaabbáállyyooss  llééggzzééss  ééss  aa  ssttrreesssszz  oollddáássáábbaann  aa  llaazzííttááss,,
ppiihheennééss..  PPrróóbbáájjaa  kkii  öönn  iiss!!  HHééttffõõnn  ééss  sszzeerrddáánn  1188..0000--1199..3300--
iigg  BBuuddaavváárrii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa..  TTáárrnnookk  uu..  99--1111..  TTeelleeffoonn::  0066--
3300--440022--44665577..

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

Adás-vétel

Egészség
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Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztõségben.

Állás

Szolgáltatás

Életjáradék

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

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

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

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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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!!

Hamarosan nyitunk a Hattyúházban!

SelfHarmony
Bemer és Oxigénterápia

központ
mindenkinek ajánljuk aki

fáradt, ingerült, kimerült, koncentrációs és
alvási zavarokban szenved.
Komoly betegségek esetén,

a szív-érrendszeri panaszok kezelésére,
daganatos betegségeknél a kemo- és su-
gárterápia mellékhatásainak enyhítésére,

az immunrendszer megerõsítésére.

Érdeklõdni: 06 30 841 3331
www.daganatmentesen.hu

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

E-mail:
varnegyed@budavar.hu

RREEFFOORRMM,,  BBIIOO  ÉÉLLEELLMMIISSZZEERREEKK..    
NNAATTÚÚRR  KKOOZZMMEETTIIKKUUMMOOKK,,  TTIISSZZTTÍÍTTÓÓSSZZEERREEKK,,  

GGYYÓÓGGYYTTEEÁÁKK,,    KKRRÉÉMMEEKK,,  ÉÉTTRREENNDDKKIIEEGGÉÉSSZZÍÍTTÕÕKK
SSZZÉÉLLEESS    VVÁÁLLAASSZZTTÉÉKKBBAANN..  

NNAATTUURRAA  BBOOLLTT
IISSKKOOLLAA  UU..  3355//BB..  ..

KKEERRÜÜLLEETTII  KKÁÁRRTTYYAA  EELLFFOOGGAADDÓÓHHEELLYY,,  55%%!!

Vegyes
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

Az új forgalmi rend szerint több villamosjárat útvonala
hosszabb lesz: a 17-es, a 19-es és a 41-es Óbuda és Újbuda,
illetve Dél-Buda között jár majd, a 61-es pedig Hûvösvölgy
és a Móricz Zsigmond körtér között. Régi-új villamosjárat
indul Hûvösvölgybõl 56-os jelzéssel Budafokig, illetve 56A
jelzéssel a Móricz Zsigmond körtérig. Az új átszállásmentes
kötöttpályás utazási lehetõségek a korábbinál gyorsabb, ké-
nyelmesebb utazási lehetõséget teremtenek, így részben a
buszhálózat is megújul: a 86-os buszt felváltja az Óbuda és a
Batthyány tér M+H között közlekedõ 109-es busz, az Óbu-
dáig meghosszabbított útvonalú 111-es busz, a 17-es, a 19-
es és a 41-es villamos, valamint a Budafoki úti szakaszon az
egész nap és hétvégén is közlekedõ 133-as busz. 

A 160-as, a 260-as és a 260A buszjárat külsõ végállo-
másától az Óbudai rendelõintézetig jár, belsõ szakaszán
villamossal lehet utazni majd. A 7-es busz közlekedése
nem változik, fõként az üzemidõt vagy a követési idõt érin-
tõ módosítások lesznek a 33-as, a 107-es és a 133-as járat
menetrendjében.

A budai fonódó projekttõl külön megvalósuló beruhá-
zás a Clark Ádám téri villamos-alagút kiszélesítése annak
érdekében, hogy az az új villamosok közlekedésére alkal-
mas legyen. Ennek befejezése 2016 márciusában várha-
tó, addig a 19-es és a 41-es villamos két szakaszon, meg-
osztva közlekedik, mind a Bécsi út/Vörösvári úttól, mind
a dél-budai végállomásától a Clark Ádám térig, ahol a
Lánchíd alatti gyalogos-alagúton átsétálva másik villa-
mos-szerelvényre átszállva lehet továbbutazni. 

A rövid, ám kényszerû gyaloglás kellemetlenségeit
csökkenti, hogy a Clark Ádám téri munkák elkészültéig a

109-es busz – villamospótló járatként – meghosszabbí-
tott útvonalon a Szent Gellért tér M-ig viszi az utasokat.

A BKK arra kéri az utasokat, hogy ne megszokásból köz-
lekedjenek, mielõtt útnak indulnak, ismerkedjenek
meg az új hálózattal. A BKK mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy a fonódó villamoshálózat bevezetése zök-
kenõmentes legyen, és az ügyfelek minden szükséges in-
formációhoz idõben, még az utazás megkezdése elõtt
hozzáférhessenek, ezért minden, a rendelkezésére álló
fórumon tájékoztatást ad a közlekedési változásokról.
• Az új forgalmi rend részletesen megismerhetõ a BKK
honlapján, illetve Facebook-oldalán.
• Január elején térképes tájékoztatókat helyeztek ki az
érintett busz- és villamosjáratok megállóiban.
• Szintén január eleje óta minden budai jármûvön han-
gos utastájékoztatás ad hírt a változásokról.
• A BKK ügyfélközpontjaiból már az új hálózatot bemu-
tató zsebtérképek szerezhetõk be.
• A BKK a változásokat ismertetõ szórólapokat juttat el
az érintett háztartásokba az I., a II., a III., a XI. és a XII. ke-
rületekben.
• Mindemellett az elsõ napokban a kiemelt csomópont-
okban munkatársaink segítenek az eligazodásban szóró-
lapos tájékoztatással, élõszavas útmutatással.
• A BKK Futár utazástervezõje az új hálózat bevezeté-
sének idõpontjától, azaz január 16-án (szombaton) az el-
sõ járatok indulásának idejétõl természetesen már az új
forgalmi rendnek megfelelõen mutatja az utazási javasla-
tokat.

22001166..  jjaannuuáárr  1166--ááttóóll  kkeevveesseebbbb  ááttsszzáálllláássssaall,,  vvaaggyy  ááttsszzáállllááss  nnééllkküüll  lleehheett  uuttaazznnii  BBuuddáánn,,  uuggyyaanniiss  eelliinndduullnnaakk  aa  bbuuddaaii  ffoo--
nnóóddóó  vviillllaammoosshháállóózzaatt  mmeeggééppüülléésséévveell  ááttaallaakkííttootttt,,  iilllleettvvee  úújjoonnnnaann  bbeevveezzeetteetttt  vviillllaammoossjjáárraattookk..  EEggyy--eeggyy  kkaappccssoollóóddóó
bbuusszzjjáárraatt  kköözzlleekkeeddééssee  iiss  mmeeggvváállttoozziikk..  AAzz  eellmmúúlltt  éévvttiizzeeddeekk  eeggyyiikk  lleeggjjeelleennttõõsseebbbb  bbuuddaaii  kkööttööttttppáállyyááss  kköözzlleekkeeddééssffeejj--
lleesszzttééssii  bbeerruuhháázzáássáánnaakk  kköösszzöönnhheettõõeenn  aa  vviillllaammoossvvoonnaallaakk  úújjrraa  eeggyyssééggeess  hháállóózzaattoott  aallkkoottnnaakk.. AAzz  éésszzaakk--,,  aa  kköözzéépp--  ééss  aa
ddééll--bbuuddaaii  tteerrüülleetteekk  kköözzöötttt  ááttsszzáálllláássmmeenntteess  vviillllaammoosshháállóózzaatt  jjöönn  llééttrree,,  ééss  ÓÓbbuuddáárróóll  ááttsszzáálllláássmmeenntteess,,  kkööttööttttppáállyyááss  kkaapp--
ccssoollaatt  ééppüüll  aa  BBaatttthhyyáánnyy  ttéérr,,  aa  SSzzééllll  KKáállmmáánn  ttéérr,,  aa  BBAAHH--ccssoommóóppoonntt,,  aa  MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd  kköörrttéérr,,  AAllbbeerrttffaallvvaa,,  vvaallaammiinntt
KKeelleennfföölldd  ffeelléé..  AA  mmeeggúújjuulltt  vvoonnaallaakkoonn  vvaaddoonnaattúújj,,  aakkaaddáállyymmeenntteess  CCAAFF  vviillllaammoossookk  iiss  kköözzlleekkeeddnneekk  mmaajjdd..  

AA  BBKKKK  mmiinnddeenntt  mmeeggtteesszz  aannnnaakk  éérrddeekkéébbeenn,,  hhooggyy  aa  ffoonnóóddóó  vviillllaammoosshháállóózzaatt  bbeevveezzeettééssee  zzöökkkkeennõõmmeenntteess  lleeggyyeenn,,
eezzéérrtt  mmiinnddeenn  rreennddeellkkeezzéésséérree  áállllóó  ffóórruummoonn  ttáájjéékkoozzttaattáásstt  aadd  aa  kköözzlleekkeeddééssii  vváállttoozzáássookkrróóll..  AAzz  úújj  ffoorrggaallmmii  rreenndd  rréésszzllee--
tteesseenn  mmeeggiissmmeerrhheettõõ aa  BBKKKK  hhoonnllaappjjáánn,,  iilllleettvvee FFaacceebbooookk--oollddaalláánn,,  ttéérrkkééppeess  ttáájjéékkoozzttaattóókkaatt  hheellyyeezztteekk  kkii  aazz  éérriinntteetttt
mmeeggáállllóókkbbaann,,  mmiinnddeenn  bbuuddaaii  jjáárrmmûûvvöönn  hhaannggooss  uuttaassttáájjéékkoozzttaattááss  aadd  hhíírrtt  aa  vváállttoozzáássookkrróóll,,  aa  BBKKKK  üüggyyffééllkköözzppoonnttjjaaiibbóóll  aazz
úújj  hháállóózzaattoott  bbeemmuuttaattóó  zzsseebbttéérrkkééppeekk  sszzeerreezzhheettõõkk  bbee..  EEmmeelllleetttt  aa  BBKKKK  aa  vváállttoozzáássookkaatt  iissmmeerrtteettõõ  sszzóórróóllaappookkaatt  jjuuttttaatt  eell
aazz  éérriinntteetttt  hháázzttaarrttáássookkbbaa  aazz  II..,,  aa  IIII..,,  aa  IIIIII..,,  aa  XXII..  ééss  aa  XXIIII..  kkeerrüülleetteekkbbeenn,,  ttoovváábbbbáá  aazz  eellssõõ  nnaappookkbbaann  aa  kkiieemmeelltt  ccssoommóóppoonntt--
ookkbbaann  mmuunnkkaattáárrssaaiinnkk  sseeggíítteenneekk  aazz  eelliiggaazzooddáássbbaann..

Változás a budai villamosvonalakon január 16-ától


