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„A félelemre és a megfélemlítésre alapított világrendben (…) az
ember nem bízik az angyal eljövetelében. De azért az angyal mégis
eljött, és szállást keres az emberek szívében az isteni Gyermek
számára. A Karácsony itt van. Lehet, hogy csak hangulat, csak kül-
sõség: mégis nagyon nagy és áldott alkalom, talán az utolsó alkalom
arra, hogy mélységes igazságára ráébredjünk, és a hangulatból
valóságot, a külsõségbõl lelkiséget teremtsünk.”

A végsõ dolgok titkait keresõ erdélyi író és református püspök,
Makkai Sándor üzenete mindig megszívlelendõ, amikor a
Megváltó születésére készülünk. Az isteni rend elveszítésétõl való
félelem a bûnbe eséssel egyidõs, hiszen emberi esendõségünk
tudatával, annak felismerésével egyszerre válik valósággá bennünk. 

Makkai Sándor gondolatainak idõszerûsége azonban az idei
Karácso nyon nem csupán ebbõl meríti az erejét. A sárospataki
teológiai akadémia professzora ugyanis éppen száz esztendõvel
ezelõtt, 1918-ban tért haza szülõföldjére, Erdélybe, akárcsak
Benedek Elek, Kós Károly vagy Jancsó Benedek tanár, újságíró,
a Székely Nemzeti Tanács megalapítója. A félelemre és a
megfélemlítésre alapított új világrend pedig, amirõl Makkai
beszél, szintén éppen száz esztendõvel ezelõtt tört ránk: 1918.
december 24-én, Karácsony vigíliáján, szombaton, amikor a
román csapatok elfoglalták Kolozsvárt. 
   Barabás Samu református esperes így örökítette meg: „Gyászos
nap mindörökre Kolozsvár életében. Rablók módjára jöttek, félve,
tapogatózva, hogy nincsenek-e benn a székelyek? Rongyosak, mocs -
kosak voltak (…) Sok szalmakalapos, mezítlábas és bocskoros ember.
A seregnek alig van fegyvere, négy rongyos ágyút hoznak, de
töltényeik nincsenek. Tüzéreik fején ócska vasfazekak.”
   Az egykoron kincses Kolozsvár utcaképe száz esztendõvel ezelõtt
nem a szent eljövetel békéjének hangulatát árasztotta: a magyar

nemzetõrök összeverve, kifosztva, a magyar államhatalom jelvé -
nyei letépve, zászlóink összetaposva. „A sírás fojtogatja torkunkat.
Ezt hozta nekünk az angyal máma” – adta hírül a szemtanú, a
kolozsvári egyetem tanára, Roska Márton. 

Az azóta eltelt egy évszázadban a megfélemlítés, a megfosztottság
generációkon keresztül megülte az erdélyi magyarok lelkét: 

„üres az istálló s a jászol
idén se lesz nálunk karácsony
hiába vártok
nem jönnek a három királyok”

– vetette papírra Isten háta mögötti érzéseit Kányádi Sándor 1985-
ben: 

„megértjük persze mit tehetnénk 
de olyan sötétek az esték 
s a szeretetnek 
hiánya nagyon dideregtet”

Hasonló gondolatot fogalmazott meg Nagy Gáspár is Magyar
Karácsony címû versében: 

„Itt egy kicsi ország 
most megnagyult Családja, 
mégis csonkán, riadtan várja 
a legszentebb Estét.”

   Talán másért és másképp, de a Karácsony ma sem lehet
mindenki nek félelemmentes. Az általunk eddig boldogabbnak és
szerencsé sebbnek gondolt Nyugat-Európa katonai jelenléttel, vas-
beton jármûakadályokkal körülbástyázott adventi vásárokkal
készül az ünnepre. A szabadság, az emberi méltóság és a keresztény
kultúra biztosnak hitt fundamentumai széthullni látszanak. 
   Ismét olyan világrend eljövetelét vetítik elénk, amikor joggal
érezzük úgy, hogy az ember nem bízik az angyal eljövetelében. Akár-
csak akkor, száz évvel ezelõtt…
   Pilinszky János azt írja, hogy az ünnep pihenés, hálaadás,
megszentelés. Van, aki úgy gondol rá: kikapcsolódás. Valójában
azonban bekapcsolódás, az élet egészéhez való visszatalálás.
Ahogyan Makkai Sándor is üzente. Lehet, hogy csak hangulat,
csak külsõség: mégis nagyon nagy és áldott alkalom. És – talán az
utolsó – alkalom arra, hogy a Karácsony mélységes igazságára
ráébredjünk: nekünk nincs mitõl félnünk. 
   Az angyal eljön minden évben, hogy szállást keressen az emberek
szívében az isteni Gyermek számára…

Áldott Karácsonyt és sikeres, boldog Új Esztendõt kívánok 
a kerület minden polgárának!

Buda, 2018. Karácsonya

2018 KARÁCSONYÁRA KÉSZÜLVE

Adventi gondolatok

Nagy Gábor Tamás
polgármester

Giorgione: A pásztorok hódolása
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A Budavári Önkormányzat beruházásában telje-
sen megújult a Mikó utcai gyermekorvosi  rendelõ.
Az épületet akadálymentesítették, külön részleget
alakítottak ki a beteg gyermekek és a védõnõi
tanácsadásra érkezõ egészséges gyermekek és
kismamák részére.   

Nyáron kezdõdött meg a Mikó utcai gyermekor-
vosi rendelõ teljes felújítása, a megújult épületet
decemberben adták át. A kisgyermekes családok
minden bizonnyal még emlékeznek, hogy a fel -
újítás elõtt milyen volt a rendelõ: a szûk folyosó -
kon babakocsival szinte alig lehetett közlekedni,

az épület kialakítása nem tette lehetõvé, hogy a
tanácsadásra érkezõ kismamák, egészséges gyer-
mekek valamint a beteg gyermekek külön bejára-
ton közelítsék meg a rendelõt. Az elmúlt hónapok-
ban elvégzett felújítás során teljesen átépítették a
165 négyzetméteres rendelõt. Új, világos váróter-
met és vizsgálókat alakítottak ki, amelyekben
kényelmesen elférnek az orvosok és a betegek is.
A rendelõn belül három különálló részleget alakí-
tottak ki, így az egészséges gyermekek és a
kismamák a betegektõl elkülönítve várakoz -
hatnak.  Az épületet akadálymentesítették, hogy a
babakocsival érkezõk is kényelmesen tudjanak
közlekedni. 
   Nagy Gábor Tamás polgármester az átadáson
úgy fogalmazott,  hogy a Mikó utcai gyermekor-
vosi rendelõben ezentúl 21. századi körülmények
között gyógyulhatnak a legkisebbek. Hozzátette,
az önkormányzat továbbra is nagy hangsúlyt fektet
az itt élõ családokra, ezért is tartja kiemelten
fontosnak az egészségügyi intézmények felújítását,
karbantartását.
   Bodroghelyi László, a Budavári Egészségügyi
Szolgálat vezetõje is azt hangsúlyozta, hogy az

önkormányzat által elvégzett felújítás eredménye -
ként modern és kényelmes lett a rendelõintézet,
vala mint megújult a gépészeti és informatikai park
is. A felújítás 150 millió forintba került, amelyet a
Budavári Önkormányzat finanszírozott.   
   A Mikó utcai rendelõben összesen három
gyermekor vos rendel, akik 3250 gyereket látnak
el, és évente 15100 esetben segítenek. A felújítás
során mindegyik orvos számára külön rendelõt
alakítottak ki. A védõnõk is megújult környezet -
ben kaptak helyet, mostantól egyszerre akár hár-
man is tarthatnak tanácsadást. Jelenleg 81 kisma-
ma jár ide, és 1000 gyereket gondoznak.         D.A.

Megújult a Mikó utcai gyermekorvosi rendelõ

Az elõzõ évhez hasonlóan a Budavári Önkor mányzat
azoknak a természetes személyeknek, akik a 2018.
évben rendelkeztek érvényes parkolási engedéllyel, és
2018. december 11. napján nem volt fennálló gépjár-
mûadó tartozásuk, a 2019. évre vonatkozóan is auto -
matikusan meghosszabbítja parkolási engedélyük érvé -
nyességét. Tehát nekik teendõjük nincs.
Gépjármûadó tartozás esetén a parkolási engedély nem
kerül meghosszabbításra. Kérjük, hogy a www.bu-
davar.hu oldalon, az Ügyintézés címszó alatt található E-
adózás fülre kattintva ellenõrizzék adóbefizetéseiket és
elmaradás esetén rendezzék. 

Az alábbi esetekben a lakossági várakozási hoz-
zájárulások kiváltása mindenképpen személyes
ügyintézést igényel:
A) munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjár-
mû esetén,
B) gazdálkodói hozzájárulások esetén, 
C) egészségügyi hozzájárulások esetén,
D) második gépjármû esetén,
E)  méltányossági kérelmek esetén.

A személyes ügyintézéshez szükséges: 
• a személyi azonosító okirat (személyi igazolvány és
lakcímkártya), 
• a gépjármû forgalmi engedélye,
• a gépjármûadó megfizetésének (az adókivetésrõl szóló
határozatot és az elsõ, illetve második féléves befizetett
csekk) vagy adómentességének igazolása, valamint 
• a 2.000 forintos költségtérítési díj/gépjármû, amelyet
a helyszínen bankkártyával megfizethetnek. 

A) Munkáltatótól kizárólagos használatba kapott
gépjármûre vonatkozó parkolási engedélyek
ese tében a fentiek mellett kérjük, hogy az ügyin-
tézéshez hozzák magukkal:

• a munkáltatói cégkivonatot, 
• a munkáltató képviseletére jogosult személy aláírási
címpéldányát, 
• a gépjármûre vonatkozó kizárólagos használati en-
gedélyt, 
• bérelt, lízingelt gépjármû esetén a lízingelést, bérletet
igazoló dokumentumot. 

B) A gazdálkodói hozzájárulások esetén szük-
séges még: 
• cégkivonat,
• aláírási címpéldány.

C) Az egészségügyi hozzájárulások esetében
szükséges:
• saját gépjármû esetén a személyes ügyintézéshez
szükséges iratok,
• munkáltató által kizárólagos használatba kapott
gépjármû esetén az A. pontban felsoroltak.

A Budai Vár védett övezetére vonatkozóan az egész -
ségügyi parkolási engedélyek kiadása az I. számú
Ügyfélszolgálati Irodánkon (Kapisztrán tér 1.), a Váron
kívüli városrészekre vonatkozóan a gazdálkodói és az
egészségügyi parkolási engedélyek kiadása a II. számú
Ügyfélszolgálati Irodánkon (Attila út 65.) történik.

D) Második autóra vonatkozó szabályok:
Az elõzõ évhez hasonlóan lakásonként a második autóra
vonatkozó hozzájárulás kiváltása várakozási díj meg-
fizetéséhez kötött. A hozzájárulás szintén kizárólag
személyesen intézhetõ Ügyfélszolgálati Irodáinkon.

A várakozási övezetekben a várakozási díj kiszámításá-
nak alapja a BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy
árának megfelelõ összeg, amelynek mértéke elõre lát -
hatóan 2019. január 1-tõl változatlanul 350,- Ft marad. A
különbözõ díjtételû területeken, a különbözõ jármûfajták
után óránként fizetendõ várakozási díj összegét a BKV
jegy ára, valamint a területekre a fõvárosi rendeletben
(30/2010 VI.4.) megállapított számegységek szorzata
adja.

A második autó költsége az 1. díjtételû területen:
131.250,- Ft; a 2. díjtételû területen: 109.375,- Ft; a 3.
díjtételû területen: 87.500,- Ft.

E) Méltányossági kérelmek alapján kiadott en-
gedélyek:
Ezek  érvényessége 2019. január 31. napján lejár és nem
kerül automatikusan meghosszabbításra, azokat is-
mételten kérelmezni kell. 

Online ügyintézésre csak abban az esetben van lehe -
tõség, ha az adott lakcímen elsõ számú engedély kerül ki-
adásra, és az ügyfél az I. kerületbe 2019-ben költözik
vagy már I. kerületi állandó lakos, de 2019. évben vásárol
gépjármûvet.

A Váron kívüli parkolási engedélyek ügyében az Attila út
65. szám alatti II. számú, míg a Budai Vár védett
övezetében a parkolási engedélyek ügyében a
Kapisztrán tér 1. szám alatti I. számú Ügyfélszolgálati
Iroda munkatársai állnak szíves rendelkezésükre 2019.
január 2-tõl.

Tájékoztató a parkolási engedélyek kiadásáról
FIGYELEM! 2019. január 31. napján lejár a 2018. évre kiadott parkolási engedélyek érvényessége.

A parkolási engedélyekkel 
kapcsolatosan további részletes
információért kérjük, hogy forduljanak
Ügyfélszolgálati Irodáink munkatársai-
hoz az alábbi elérhetõségeken:

Kapisztrán téri Ügyfélszolgálati Iroda
telefonszámai: 

+36-1-458-3025, 
+36-1-458-3030 

Attila úti Ügyfélszolgálati Iroda telefon-
száma: 

+36-1-225-7276

E-mail: ugyfelszolgalat@budavar.hu

ÜGYELET 
Az év végi ünnepek alatt is szükség lehet az orvosi
ügyelet re. 

Felnõttügyelet:
Budapest, 1122 Városmajor u. 33. 
Rendelés: 
munkaszüneti napokon 00.00 – 24.00, 
munkanapokon 12.00-16.00 és 20.00-08.00 
A hét minden napján 24 órában hívható:  
+36-1- 212-66-36

Gyermekügyelet: 
Budapest, 1125 Diós árok 1-3. 
(Szent János Kórház 24. számú épület)
Rendelés: munkaszüneti napokon 00.00 – 24.00,
munkanapokon 20.00-08.00 
Telefon: +36-1-212-5979 

Fogorvosi ügyelet:
1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.
Ügyeleti idõ: Hétfõtõl-péntekig: 20.00-08.00  
Szombat, vasárnap és ünnepnap 24 órán keresztül.
Telefon: +36-1-317-6600

Bodroghelyi László főigazgató

Védőnői tanácsadásra érkezett a megújult rendelő első „látogatója”

Ilyen volt...

...ilyen lett
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A családok támogatására fókuszál 
a jövõ évi költségvetés

Tisztelt Olvasóink!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019.
januárjától teljesen megújul a Várnegyed
Újság. A jövõ évtõl kisebb, magazinosabb for-
mátumban, de immár 32 oldalon jelenik meg
az önkormányzat lapja. Bízunk benne, hogy az
új külsõ elnyeri az Önök tetszését is! 

A Várnegyed következõ lapszáma 2019.
január 24-én, csütörtökön jelenik meg, majd
a továbbiakban a megszokott módon, kéthe -
tente juttatjuk el Önökhöz az újságot. 

(A jövõ évi megjelenések és az új hirdetési lehe -
tõségek a 12. oldalon)  

Megújulunk!

Az év utolsó Képviselõ-testületi ülésén elfogadták
a kerület jövõ évi költségvetését, amely a már
megkezdett kerületi fejlesztések folytatása mellett
a családok támogatására is nagy hangsúlyt fek-
tet. Jelentõsen emelték a társasház-felújítási pá-
lyázat keretét is. Az alacsony inflációra tekintet-
tel – az elmúlt évekhez hasonlóan – 2019-ben
sem emeli az önkormányzat a lakbért. 

A kerület jövõ évi költségvetésének fõösszege 16
milliárd forint, a mûködési kiadások nem halad-
ják meg a mûködési bevételeket és a tartalék
mintegy kétmilliárd forint. A tervezésnél az
önkor mányzat által eddig megfogalmazott priori -
tások, és a feladat-ellátási színvonal megtartása is
figyelembevételre került. A bevéte lek tervezé -
sénél a teljes biztonságra törekedtünk, az
óvatosság elvét követtük – mondta el a költség -
vetés tárgyalásakor Jambrisekné Borhy Gabriella,
a pénzügyi iroda vezetõje. Cseke Lász ló
könyvvizsgáló teljeskörûnek, szabályszerûnek és
átláthatónak nevezte a költségvetést. 
   Váradiné Naszályi Márta (PM) szerint a zöld-
felületek karbantartására szánt forrás kevés, a
Batthyány tér felújítására pedig aránytalanul
sokat költene az önkormányzat. Ezzel kapcsolat-
ban megjegyezte, hogy nem valósult meg a kö -
zösségi tervezés. Válaszában dr. Herpai-Nagy
Teodóra jegyzõ elmondta, hogy évrõl évre na-
gyobb forrást biztosít a kerület a zöldfelületekre.
A Batthyány tér esetében a terület teljes meg -
újítását tervezik, olyan közösségi parkot alakí-
tanak ki, amely méltó a környezetéhez. A kö zös -
ségi tervezést a fõvárossal közösen folytatták le. 

   Timár Gyula, a Fidesz-
KDNP frakció részérõl a
költségvetés belsõ arányai -
ra hívta fel a figyelmet. A
mûködési kiadások a költ-
ségvetés 48 százalékát te -
szik ki, a fejlesztési kiadá-
sok 39 százalékot és a tar-
talék 13 százalékot. Hoz-
zátette: ilyen arányok kal
nem sok önkormányzat
büszkélkedhet. A prioritá-
sok között említette a
kötelezõ és önként vállalt
feladatok magas színvona -
lának megtartását, a csa -
lád   támogatási rendszert
valamint a kerület által
biztosított szociális támo-
gatásokat. Hozzátette: mind -
e zek mellett az önkormány -
 zat továbbra is elkötelezett a kultúra támogatása
mellett. 
   A  jövõ évtõl alanyi jogon jár a százezer forintos
születési támogatás minden I. kerületi újszülött -
nek. Jelentõsen emeli az önkormányzat a Bursa
ösztöndíjat is, amellyel a rászoruló diákokat segítik. 
   A társasházak felújításának támogatására 2019-
ben 100 millió forintot biztosít az önkormányzat.
2017-ben 54, 2018-ban 80 millió forintos támo-
gatást ítélt oda a testület, de a nagy számú pályázat -
ra tekintettel tovább emelik a keretet. Megkez -
dõdik a Krisztina tér 1. szám alatti épület fel -
újítása, itt kap majd helyet a Budavári Mûvelõdési

Ház, amely a 2020-as átköltözése után Márai Sán-
dor Kulturális Köz pont néven mû ködik tovább.
A 2020-ig tartó munká latokra 2,6 milliárd forin-
tot biztosít a kerület. 
   A tervek szerint – a már említett Batthyány tér
felújítása mellett – megkezdõdik a Táncsics
Mihály utca és a Csap utca felújítása is. 2019-ben
valósul meg az Esztergomi rondella megerõsítése
és az Anjou sétány felújítása, és egy új játszótérrel
is gazdagodhat a kerület. Fejlesztik a közvi lá -
gítást, várhatóan a Vám utca Donáti-Iskola utca
közötti szakaszán, a Jégverem lépcsõn, és az Attila
utca – Váralja utca találkozásánál.                  B.L.

A társasház-felújítási pályázaton nyert forrás segítségével újította fel a lakóközösség
a Toldy utcai épületet. Jövõre még több forrás áll rendelkezésre. 

Újabb tíz mûemléki ingatlant újított fel a
Budavári Önkormányzat idén a Budai Várban.
A megszépült házakat adventi ajtódísszel is meg-
jelölte a kerület vezetése. 

A Budavári Önkormányzat egyik fontos prog -
ramja a mûemlékházak felújítása; évente több
száz millió forintot költenek erre, hogy a Budai
Vár megõrizze egyedülálló történelmi hangu-
latát. Az idei évben tíz épület esetében történt
fejlesztés, így ebben a ciklusban már 52 vári ház
újult meg, összesen 1,6 milliárd forint értékben.
A program jövõre is folytatódik, a tervek szerint
2019-ben újabb 19 vári házat újítanak fel, amely -
re mintegy 800 millió forintot költenek. Ezzel
teljesül az önkormányzat azon vállalása, hogy a
2014-2019-es önkormányzati ciklus végére vala-
mennyi vári mûemlékház esetében elvégezzék a
legfontosabb felújításokat.   

   – Az adventi idõszakban az önkormányzat is
elvégzi a maga számvetését, mit tudott megvalósí-
tani a kitûzött tervekbõl – fogalmazott Nagy
Gábor Tamás polgármester. Felidézte, hogy 20-
25 esztendõvel ezelõtt az ingatlanok rendkívül
rossz mûszaki állapotban voltak, hiszen évtize -
deken keresztül nem történt meg a felújításuk,
karbantartásuk. A munkálatok pótlására a kilenc -
venes évek közepétõl került sor. A Vizivárosban

mintegy öt esztendõvel ezelõtt fejezõdött be a
felújítási program, amely 18 épületet érintett. Az
eredményekrõl akkor kiállítást is rendezett az
önkormányzat Szerelmem, Víziváros címmel. 
   – A Várban közel száz önkormányzati tulaj-
donú mûemléképület áll, ami nyolcszáz lakást
jelent – mondta el a folytatásban Nagy Gábor
Tamás. – A ciklus elején arra tettünk vállalást,
hogy nagyjából 2019-re, a választási idõszak
végére, a mûemlék lakóépületek mindegyikén
elvégezzük azokat a legszükségesebb javításokat,
amelyek az elmúlt évtizedekben elmaradtak.
   A polgármester kiemelte: 2015-tõl több mint
52 vári mûemlék ingatlanon hajtottak végre
kisebb-nagyobb helyreállítást, a tetõcserétõl, a
homlokzat rekonstrukción át, az udvarok felújí -
tásáig, sõt a nyílászáró cserékig. Vas Hunor, a
GAMESZ igazgatója hozzátette, hogy az üte-
mezéskor a mûszaki állapot alapján határozták
meg a sorrendet, és olyan munkálatokra is sor
került, amelyek hosszú évekre biztosítják az állag-
megóvást.
   – Jó ütemben haladunk, idén tíz házat újítot-
tunk meg, a munkálatokra mintegy fél milliárd
forintot fordítottunk – emelte ki az idei ered-
ményeket Nagy Gábor Tamás, aki Vas Hunorral
adventi ajtódíszekkel jelölte meg az épületeket,
ezzel is megköszönve az ott élõk felújítás alatt
tanúsított türelmét.                                        D. A. Vas Hunor, a GAMESZ igazgatója és Nagy Gábor Tamás polgármester a Fortuna utca 7. szám alatti épületnél

Az élhetõbb Várért

Folytatódott a mûemlékházak felújítása 

Nemcsak a homlokzatok, hanem belső épületek, udvarok, lépcsőházak is újjászülettek

Az idei évben felújított épületek: 

Táncsics Mihály utca 5., 8., 12., 18.,
Fortuna utca 7. és 13., Kard utca 4.,
Országház utca 8. és 24., Dísz tér 10.
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Antall József halálának 25. évfor-
dulójára emlékeztek a rendszerváltó
miniszterelnök szobránál, a Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum szomszéd-
ságában. December 12-én Kónya Imre
hajdani frakcióvezetõ, a Boross-kor-
mány belügyminisztere és Nagy Gábor
Tamás, az I. kerület polgármestere idézte
fel a politikus alakját.  

Antall József  több szálon is kötõdött az
I. kerület hez. Az 1956-os forradalom-
ban vállalt szerepe miatt egyfajta mene -
déket kapott a Toldy Ferenc Gimnázi-
umban, egészen 1959-ig, amikor eltil-
tották a pedagógusi pályától, így lett
elõbb levél táros, majd történész. Közel
két és fél évtizeden keresztül az Orvos -
történeti Múzeum fõigazgatója volt, ezt
a történészi pályát cserélte fel a politi -
kusira.
   – Noha nem készült miniszterel-
nöknek, felelõsséggel készült arra, hogy
megtegye azt, amit megkövetel a haza –
emelte ki beszédében Nagy Gábor
Tamás. – A rendszerváltoztatáskor
kimagasló szerepet játszott, hogy olyan
közjogi alapot fektessünk le, amely a
magyar történelmi gyökerekre utal vissza. Olyan
biztos alap ez, amelyre mind a mai napig épül a
közjogi rendszer – fogalmazott. – Nem csak
helyreállította az ország szuverenitását, de elõször
merte kimondani, hogy lélekben tizenötmillió
magyar miniszterelnöke kíván lenni. Antall
Józsefnek köszönhetjük a 2010 óta töretlenül
tartó, határokon átívelõ nemzetegyesítési prog -
ram szellemi gyökereit – hangsúlyozta Nagy
Gábor Tamás polgármester.
   Kónya Imre volt belügyminiszter, az MDF
egykori frakcióvezetõje egy személyes emléket
idézett fel. – A polgármester úr bemutatásom kor
azt mondta: Antall József barátja. Errõl eszembe
jut, hogy az egykori Össztûz címû televíziós

mûsorban Havas Henrik megkérdezte: barátja
vagyok-e a miniszterelnöknek? Azt feleltem: ami
köztünk van, az több is, kevesebb is a barátságnál.
Másnap Antall József gratulált a nyilatkozatom -
hoz, hozzátéve: „rosszul esett, hogy nem vállaltad a
barátságunkat”.
   A személyes emlékek után az egykori politikus
arról beszélt, hogy Antall Józsefet 1957-tõl 1989-
ig megfigyelte az állambiztonság, így hozzászokott
az állandó támadásokhoz, amit miniszterel-
nökként is el kellett viselnie. – Amikor egykori
MDF-es barátaim felemlegetik, hogy azok dicsé -
rik most, akik egykor támadták, leintem õket:
Antall József nem a miénk, hanem az egész
nemzeté – mondta Kónya Imre. – Fontos, hogy

olyan történelmi személyiségeink legyenek, akik -
re felnézhetünk, olyan történelmi esemé nyeink,
amelyekbe kapaszkodhatunk, amelyek akkor
kerülnek közel a szívekhez, ha egy-egy emberhez
köthetõk.
   Végezetül Szabad Györgyöt, a rendszerváltozás
másik kiemelkedõ személyiségét idézte, aki a
miniszterelnök halálát követõ napon a Parla-
mentben így szólt: „Egy nemzet halhatatlanságba
emelkedõ nagyjai, bármily tragikus a vég, soha sem
szerencsétlenek. De mindig szerencsétlen az a
nemzet, amely nem ismeri fel nagyjait és nem képes
követni irányadásukat.”
   A beszédeket követõen a résztvevõk megkoszo -
rúzták Antall József szobrát.                            D.A.

25 éve hunyt el Antall József

Rendszerváltó miniszterelnökünk emléke

Kónya Imre, Antall József barátja, politikustársa idézte fel a miniszterelnök alakját  

Az nem polgárbarát megoldás, ha csak széttárjuk
a karunkat és azt mondjuk a hozzánk fordulók-
nak, hogy sajnos nem tudunk segíteni, mert a
jogszabály nem engedi – vallja dr. Herpai-Nagy
Teodóra jegyzõ, aki öt éve vezeti az I. kerületi
Polgármesteri Hivatalt. 

t Nagy Gábor Tamás polgármester húsz éve áll a
kerület közösségének élén, Ön pedig kerek öt éve
vezeti a Polgármesteri Hivatalt. Megünnepelte?  

– Lélekben elkészítettem a magam számvetését.
Számomra fontos visszaigazolás a munkánkról,
hogy a kormányhivatalnak, mint a törvényességi
felügyelet gyakorlójának nem kellett velünk
szemben törvényességi ellenõrzést lefolytatnia,
az önkormányzati döntések kiállták a törvényes -
ségi próbát. 
t Korábban ügyvédként dolgozott. Emlékszik még,
milyen érzésekkel, elhatározásokkal vágott neki
ennek az új feladatnak? 

– Akkor is,  és most is azt érzem: megtiszteltetés,
hogy itt dolgozhatom az I. kerületben, ebben a
történelmi és kulturális miliõben, amelyet a
Budai Vár jelent.  Minden nap eszembe jut,
amikor belépek a Városházára, hogy egy
egészen különleges lokálpatrióta közösséget, a
budavári polgárokat szolgálhatom. Természete-
sen eleinte sokat kellett tanulnom. De – akár
ügyvédként, akár jegyzõként dolgozik az ember
– a helyzet és a cél ugyanaz: egy erõsen kötött
jogszabályi környezetben kell megtalálni azon
lehetõsége ket, hogy hogyan tudunk érdemi
segítséget nyújtani az ügyfeleknek.  Számomra
kihívás, hogy megoldást találjunk. Nem szere -
tem azt a hozzáállást, ha csak széttárjuk a
karunkat és azt mondjuk a hozzánk fordulók-
nak, hogy sajnos nem tudunk segíteni, mert a
jogszabály nem engedi. Ilyenkor mindig eszem-
be jut, hogy a mi feladatunk a szolgálat, a köz
szolgálata. Talán ezért is tudunk ilyen jól
együttmûködni polgármester úrral, mert õ is
ezt az értékrendet képviseli. Bízom benne, hogy
ezt a szándékot az ügyfeleink is érzékelik. Bár
nem tudok ott lenni minden egyes ügyintézõnk
mellett, de a kollégákat is a polgárbarát szem-
léletre ösztönözzük. Rendszeresen tartunk
például tréningeket, ahol megpróbáljuk tuda -
tosítani, hogy egy-egy ügyfél nem pusztán egy
név az aktában, és mi sem „aktatologatók”
vagyunk. Azt szoktam mondani a munkatár-
saimnak, gondoljanak arra, fordított helyzet -
ben mit várnának el egy ügyintézõtõl.  

t Ez a hozzáállás nyomon követhetõ az önkor-
mányzati rendeletalkotás folyamatán is? 

– Az ügyintézõk tapasztalatai és az itt élõk vissza-
jelzései alapján rendszeresen felülvizsgáljuk a
rendeleteinket, és ahol szükséges, a mindennapi
gyakorlathoz, az itt élõk élethelyzetéhez igazítjuk
azokat. Jó példa erre a parkolási engedélyek
kiadásának kérdése. Ma már nem kell minden -
ki nek személyesen bejönnie januárban, hogy
meghosszabbítsuk az engedélyét. Mi is látjuk a
szükséges adatokat – lakcím, adóbefizetés –, és
ha ezek rendben vannak, miért kényszerítsük a
polgárokat sorban állásra? A szociális rende -
letünket is az itt élõk igényeihez igazodva alakí-

tottuk ki. A tavalyi évben egyszer -
re emeltük a jövedelem határo kat
és a támogatások összegét is, hogy
valóban segítséget tudjunk nyúj-
tani. Olyan speciális támogatási
formáink is vannak, mint például
a Budavári Egészségkártya, ame-
lyet gyógyszer vásárláshoz használ-
hatnak fel a rászorulók.
t Az idei évtõl lehetõség van az elek-
tronikus ügyintézésre is. Milyen
tapasztalataik vannak? 
– 2018. január 1-tõl a gazdasági
társaságok esetén kötelezõ az elek-
tronikus ügyintézés, a magán-
személyek részére csak választható.
Én ennek kifejezetten örülök,
mert bár a fiatalok számára már
teljesen elfogadott és igényelt
eljár ási forma az internetes ügyin-
tézés, azért vannak olyan élethely -
zetek, amikor a személyes kap cso -
lattartás is kiemelten fontos. Ha
az ügyfél személyesen eljön hoz-
zánk, akkor egyrészt sokkal
árnyaltabb képet kapunk egy-egy
probléma hátterérõl, másrészt
tanácsokat is tudunk számára
adni, hogy milyen dokumen-
tumokat kell kitöltenie, mire kell
odafigyelnie. Ugyanakkor vannak
olyan ügymenetek, ahol az
automa tizmus jól mûkö dik. Ilyen
az adózás. Az országban az elsõk
között vezettük be a helyi adók
elektronikus ügyin tézést, és mára
egyértelmûvé vált, hogy gyors abb,
kényelmesebb és átlát hatóbb az
ügyfelek számára is. De termé -

szetesen itt is megmaradt a személyes kapcsolat
lehetõsége. Mondhatni, itt is az önkormányzat
mottóját tartjuk szem elõtt: hagyomány és
megújulás.
tA visszajelzések alapján az egyik állandóan vissza -
térõ téma a közterület-használat, az engedély nélküli
árusítás. Mit tudnak tenni ennek visszaszo rításáért?

– A jelentõs turisztikai forgalom egyik vadhajtása
az illegális árusítás, amelyet sokszor „adomány-
gyûjtésnek” álcáznak. Éppen ezért az önkor-
mányzat kategorikusan tilt minden ilyen jellegû
tevékenységet és a közterület-felügyelõkkel
próbá lunk is érvényt szerezni ennek a tiltásnak.

Azonban a jogosulatlan közterületi értékesítés
egyben szabály sértési tényállás is, amely a kor-
mányhivatal hatáskörébe tartozik. Ezekben az
esetekben megtapasztaljuk azt, hogy milyen elõ -
nyökkel és hátrányokkal jár, ha egy-egy terület-
nek több gazdája is van.  
tMondana példát? 

– A kormányhivatal hatáskörébe tartozik az
építésfelügyeleti eljárás, miközben az általános
építésügyi hatáskör továbbra is a jegyzőnél
maradt. Egy-egy nagyobb építkezés esetében az
ügyfelek hozzánk jönnek, nálunk tesznek pa naszt
a kivitelezés  miatt. Ilyen esetekben sajnos nem
tudunk érdemi segítséget nyújtani, mert nincs rá
jogkörünk, az esetleges szabályellenes tevékeny -
séget nem tudjuk szankcionálni, csupán jelezni a
kormányhivatal felé. Ez azonban nem nyugtatja
meg az itt élõket.  És ezt meg is értem.  
t Az idei évben két ilyen jellegû építkezés is zajlott a
kerületben. Az egyik a Naphegy utcában, a másik a
Toldy utcában. Mit tudtak tenni a lakók érdekében? 

– Ahogyan emlí tettem, a kivitelezési munkát
nem ellenõrizhetjük, de a közterület-használatot
vagy éppen a parkolást annál inkább. A
beruházók helyett sajnos sokszor nekünk, saját
forrásból kell elvégezni az utak takarítását, a por-
talanítást. A Toldy utcai épít kezésnél például
önkormányzatunk állt helyt akkor is, amikor a
vízszolgáltatást meg szüntették a környezõ lakó -
épületekben. 
t Családbarát önkormányzat díjat nyert a kerület a
tavalyi évben. Hogyan érvényesül ez a szellemiség a
mindennapi hivatali életben?

–  Odafigyelünk egymásra, mint ahogyan ez egy
közösségben lenni szokott. A kollégák számára
természetes, hogy a szabadságolásoknál tekintet-
tel vannak azon társaikra, akik kisgyermeket
nevelnek. Az önkormányzat veze tése is külön-
bözõ támogatásokat biztosít, a Zamárdi üdü -
lõnkben kedvezményesen nyaralhatnak a kollé -
gák családi körben. Igazi közösségi prog ramokat
szervezünk Gyermeknapra vagy éppen most
decemberben a Mikulás is ellátogatott hozzánk.
Emellett bérrendezéssel is segítettük a nálunk
dolgozókat. Tavaly az önkor mányzat vezetése
saját forrásból jelentõs bér emelést hajtott végre,
így fõvárosi szinten az egyik legmagasabb illet-
ményalapot biztosítjuk.  Ezt is értékelik a kol-
légák, de az igazi motiváció a szakmai siker és
elismerés. Éppen ezért  támogatjuk, ha tovább -
képzéseken, szakmai konferenciákon vesznek
részt.                                                      Blázsovics Lívia

Szobrot állítottak
Jancsó Benedeknek

Mellszobrot avattak Jancsó Benedek pedagó-
gus, kisebbségpolitikai és nemzetiségtörténeti
szakíró emlékére a Budapesti Egyetemi Kato-
likus Gimnáziumban, ahol egykor tanított.
Jancsó Benedek igazi tudós tanár volt: iroda -
lomtörténész és nyelvész, dolgozott az oktatás -
 irányítás, a kultúrpolitika területén, az MTA
levelezõ tagjai közé választotta. Ő alapította meg
a Székely Nemzeti Tanácsot. 

   Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelõs állam titkára úgy
fogalmazott: Jancsó Benedek erdélyi értelmisé-
girõl évtizedekig beszélni sem volt szabad, de
voltak, akik megõrizték, óvták és éltették hagya -
tékát. Elõre megjósolta azt a történelmi
tragédiát, amely nemzetünket határokkal sza-
kította szét. Nem nagy szavakkal, hanem a
törekvésben látta a sorsok fordulását; sosem az
egyéni érdekérvé nyesí tésben hitt, hanem
abban, hogy kizárólag együtt emelkedhetünk
fel. Mindezen vállalásáért, önzetlen hazaszere -
te té ért ül döz   tetést kellett elszenvednie, nevét
pedig ki kíván ták radírozni a magyar tudo -
mány és a nemzet történel mé nek nagykönyvé -
bõl – fûzte hozzá.
A szobrot Jánosa Domokos pápai káplán
(képünkön) áldotta meg.

Dr. Herpai-Nagy Teodóra jegyzõ a Polgármesteri Hivatal mûködésérõl

Hitvallásunk a köz szolgálata  
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Helytörténeti kiállítás a Tér-Kép Galériában 

Krisztinaváros anno Jókai Anna
Szalon

MÁRAI VÁROSAI 
„ÚGY ÉREZTEM MAGAM, MINT VA -
LAMI NAGY UTAZÓ.”
Január 14-én, hétfőn 19.00 órától Márai
Sándor Estek Hirtling István színművész és
Mé száros Tibor irodalomtörténész előadá -
sában.
Belépődíj: 1500 Ft, Budavári Önkormányzat
Kerületkártyával a belépődíj: 1000 Ft
Jegyvásárlás: www.jegy.hu, jegyrendelés: jokai -
annaszalon@budavar.hu

HIPNÓZIS – AVAGY HOGYAN SZÜ -
LETNEK ÚJRA REMEKMŰVEK RACH-
MANINOV NÉMASÁGÁBÓL
Január 16-án, szerdán 18.30 órától Sergei
Rachmaninoff zenéje Eckhardt Gábor zongo -
ra  művész-zenemesélővel és tanítványaival. 
Belépődíj: 1000 Ft, Budavári Önkormányzat
Kerületkártyával a belépődíj: 500 Ft
Jegyvásárlás: www.jegy.hu, jegyrendelés: jokai -
annaszalon@budavar.hu

A kéményseprõk valóban szerencsét hoznak, ezt
bizonyítja Krisztinaváros története is. A település
felvirágzásához Mária Krisztina fõhercegnõ is
hozzájárult, amit az itt élõk méltó módon háláltak
meg: róla nevezték el az újonnan létrejött budai
negyedet. Az önkormányzat Tér-Kép Galériájá -
ban december 12-én nyílt kiállítás sokkal többet
kínál egy fotóarchívumból kiemelt válogatásnál: a
felnagyított fekete-fehér képek és a kísérõszöv egek
segítségével átléphetjük a tér-idõ dimenzió határát.

Franczin Péter Pál olasz származású budai
kéményseprõ a 17. század végén fogadalmat tett:
ha családjával túléli a pestisjárványt, hazaballag
szülõfalujába és az ottani Vérzõ Mária kegykép
másolatával tér vissza. Errõl még nem készül-
hetett fotó. Ennek híján Saly Noémi, a kiállítás
kurátora a tárlat szöveges bevezetõjében idézi fel
alakját, hiszen a füstfaragó mester visszatért,
majd aprócska budai földjén kápolnát emelt,
amelyben elhelyezte a festményt. Közel száz évvel
késõbb a Kéményseprõ-kápolna helyén épült fel
a Havas Boldogasszony-templom.
   A tárlat megnyitóján Viczián Zsófia mûvelõ -
déstörténész arra hívta fel a figyelmet, hogy a
képek javarészt nem azért készültek, hogy doku-

mentálják egy városrész történelmét. – Azért
készítette õket valaki, hogy megörökítse a
számára kedves vagy tisztelt embereket. Szinte
halljuk: „Ni, de csinos Olga itt a képen!” „No,
állj meg Béla fiam, amíg lekaplak!” – mondta
Viczián Zsófia. Mi most ugyanezeket a jelene–
teket láthatjuk: Olgát, ahogy a bubifrizurás barát-
nõi közt a templom oldalában kacagva jön fel a
lépcsõn, és Bélát, ahogy a barátaiba karolva vidá-
man vonul. Látjuk, és mégsem ugyanazt a képet
nézzük, mert közben állítottunk egyet a fóku -
szunkon: a hátteret figyeljük. – Feltárulhat elõt-
tünk egy rejtélyes, kevéssé ismert, régi budai
városrész. Feltûnik a háttérben a régi Horváth
kert parkja, a Mikó utcai kis trafik vagy a kopár
Vérmezõ. A legrégebbi, még XIX. századi fotón
megragadhat minket a régi Krisztinaváros hangu-

lata, amikor még a sok földszintes ház közt kima-
gaslott a Karátsonyi palota, meg persze a Budai
Nyári Színkör. Vagy rácsodálkozhatunk az egyko-
ri BBTE sportpályára a mai Széll Kálmán tér
helyén, amelyet Ottlik regényeibõl ismerhetünk.
Feltûnik sok, azóta átépített, lebombázott ház is.
Budapest hétköznapi valósága rajzolódik ki, a
maga leplezetlen, mindennapos valójában –
mondat a mûvelõdéstörténész, aki arra kérte a
látogatókat, a fotók megtekintésekor virtuálisan
váltogassák a mélységélességet, mert a képek így
kapnak valódi mélységet, így lesz a krisztinavárosi
múlt néhány mozzanata valóban teljessé. 
   A kiállítás – a karácsonyi szünet után – 2019.
január 8-tól február 16-ig, keddtõl szombatig, 12-
tõl 18 óráig látogatható a Tér-Kép Galériában
(Krisztina körút 83-85.). A belépés ingyenes. r.a.

JÓKAI ANNA SZALON
1011 Budapest, Iskola utca 28.

Nyitva tartás: a rendezvények ideje alatt,
egyéb esetben a látogatás idõpontjával

kapcsolatban ajánlott elõzetesen 
egyeztetni.

További információ:
Telefon: +36-20-363-0577

E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu
www.jokaiannaszalon.hu

facebook.com/jokaiannaszalon

Az önkormányzat szervezte, Fábri Zoltán élet-
mûvébe bepillantást engedõ sorozat záróestjén a
Fábián Bálint találkozása Istennel címû alkotást
tekinthették meg az érdeklõdõk. A vetítést kö -
vetõen a film két fõszereplõje, Koncz Gábor
Jászai- és Kossuth-díjas, Érdemes mûvész és
Venczel Vera Jászai-díjas, Érdemes és Kiváló
mûvész idézte fel a forgásról és Fábri Zoltánról
őrzött emlékeit. 

Koncz Gábor elmondta, hogy Fábri Zoltán azért
volt csodálatos rendezõ, mert figyelt a színészre.
Hetekkel, hónapokkal a forgatás elõtt kidolgoz-
ta a beállításokat, a mozgásokat, tökéletesen
felkészült, jutott ideje, energiája a színészveze -
tésre. – A Magyarokban szóltam Illés „papinak”,
az operatõrnek, ha Fábri azt mondja „Ennyi!”,
azaz vége a felvételnek, ne állítsa le a kamerát. A
jelenet szerint lefeküdtünk aludni, mielõtt azon-
ban a dunyhát magamra húztam volna, össze -
dörzsöltem a talpam a döngölt földpadló miatt.
Fábri nem értette, mi történik, nem volt elõre
megbeszélve. Mondtam neki: errõl fogják azt
írni a kritikusok, hogy lehatoltál a hajszálgyöke -
rekig. Nagyon megharagudott, véget vetett az
aznapi forgatásnak. Este aztán táviratot küldött:
„Drága Gabikám! Szíves el nézésedet kérem, a teg-
nap délelõtti produkciódról megkér deztem a
legilletékesebbet, Illyés Gyulát, aki azt mondta:
csókold meg érte a Koncz Gabit. Holnaptól a te
intencióid alapján forgatjuk a filmet” – idézte fel
az esetet Koncz Gábor. Elmesélte azt is, mikét
alakították ki közö sen a befejezõ képsort a ren-
dezõvel. – Megkértem, hogy mutassa, amint fel-
nézek a templomtoronyra, utána a harangokat,
majd ahogy csomót kötök a harangkötélre,
ezután konduljon meg a harang, végül pedig
guruljon le a kalapom.
   – Mindig tudta, mit kell mondania, én pedig
teljesen rábíztam magam. Megismerte minden
apró rezdülésünket, s annak megfelelõen segí tett
a forgatásokon. Kü lönösen olyankor, ha több
hónap telt el két jelenet felvétele között, s fel kel-
lett venni a fona lat, hogy  milyen lelkiállapotban
fejezték be a színé szek – mondta Venczel Vera.
   – Ilyenkor megkérdeztem: hol tartok én most?
És Zoli bácsi részletesen elmondta – tette hozzá
Koncz Gábor. 
   A színész a Fábián Bálint szere péért az újdelhi
filmfesztiválon 1981-ben megkapta a legjobb fér-

fialakítás díját. – A Hungarofilm fejesei, meg a
titkárnõik elutaztak két hétre lébecolni, itták a
bort, ették a libamájat. Egyszer jött a telefon,
hogy holnap reggel indul a gépem Újdelhibe.

Kimentem, átvettem a díjat, és jöhettem vissza.
Nekem nem járt libamáj meg vörösbor, csak két
szent tehenet láttam – mesélte el Koncz Gábor.                                                             

D.A.

Sorozathoz méltó színvonalú záróest

Véget ért az idei, Tabán moziban rendezett
önkormányzati filmklub. A Fábri Zoltán film-
jeibõl rendezett vetítés- és beszélgetéssorozat
tanulságairól kérdeztük a házi gazdát, Nagy
Gábor Tamást.

– A Fábri sorozat címéül azt választottuk: A
lelkiismeret ösvényén. Nem véletlenül, hiszen a
rendezõ élet és halál kérdéseire kereste a
választ: mi végre vagyunk, hová tartozunk itt
magyarként a földön? A levetített filmek
palackba zárt üzenetek, amelyekre utódaink is
rácsodálkozhatnak, mekkora kincsek.
   Rendkívül gazdag, mind a mai napig
aktuális életmû Fábri Zoltáné, ami mindunta-
lan ugyanazt a kérdést járja körül: a hatalom
és az egyén viszonyát, azt, hogy a kisember
miként tudja legyõzni a történelem és a sors

kihívásait. Fábri fõszereplõi a történelmi
kataklizmákat erkölcsi tartással, hittel viselõ
emberek. Az alkotó minden hétköznapi figu -
rája hõssé válik az adott korszakban, így válva
példaadó erõvé. Ha Fábri remekmûveit több-
ször megnézzük, mindannyiszor találunk ben-
nük újdonságot, megfejteni valót – mondta a
polgármester.  
   – Teljesen más élmény moziban, közösség-
ben megnézni a filmeket, mint otthon,
egyedül, televízión. A vetítés a film és a közön-
ség találkozásával válik valósággá, ami kizárólag
fogékony közeg esetén valósulhat meg. A telt
házas elõadások bizonyítják: itt volt fogékony
közönség. Beszélgetõtársaim elmondták: meg -
érezték, hogy szeretettel jöttek a nézõk. Ez
olyan megerõsítés, amely azt mondatja velem:
folytatni kell!                                                   DIA

Folytatódik az ingyenes tabáni filmklub

Családi tárlat
Megnyílt Csikai Márta Munkácsy Mihály-
díjas, Budavárért Emlékérmes szobrászmû -
vész (képünkön), és gyermekei, Bitó Katalin
textilmûvész és Bitó Balázs ötvösmûvész közös
kiállítása a Várnegyed Galériában. A kiállítás
megtekinthetõ 2019. január 26-ig, keddtõl –
szombatig 11.00-18.00 között.

A felnagyított fekete-fehér képek és a kísérõszövegek segítségével feltárul a legendás „Krisztina”

Saly Noémi és Viczián Zsófia
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Marék Veronika meseíró-grafikust, Boribon és
Annipanni, Kippkopp és Tipptopp megterem -
tõjét „a magyar gyermekirodalom kiemelkedõ je-
lentõségû alkotójaként” a fõváros napján,
november 17-én Budapestért-díjjal tüntették ki,
néhány hete pedig egyik közkedvelt mesehõse, A
kockásfülû nyúl szobrot kapott a sikló felsõ ál-
lomása mellett. 

t Hogyan fogadta a hírt, hogy szobrot kapott A
kockás fülû nyúl?

–  Óriásit nevettem rajta. Nagyon tetszik a szo-
bor, ahogy a túlsó partot vizslatja a távcsövével.
Az eredeti figurát Richly Zsolt tervezte. Nagyon
köszönöm az alkotónak, Kolodkó Mihálynak,
igazán boldoggá tett ezzel a nyusziszoborral!
t A  Fõvárosi Önkormányzat által adományozott
Budapestért-díj mit üzen Önnek?

– Budapesti vagyok, imádom ezt a várost és jól-
esett, hogy elismerést kaptam a fõvárosomtól.
Nem titok, hogy eredetileg józsefvárosi lány
vagyok, azután vízivárosi lettem, majd óbudai, és
immár majdnem harminc éve élek férjemmel a
„Krisztinában”. Bevallom, eleinte kicsit idegen -
kedtem ettõl a nagy hagyományú, karakteres
városrésztõl, de késõbb rendkívül megszerettem.
Néhány hete észrevettem, hogy egy új galéria
nyílt a közelünkben, a Tabán mozi mellett. Már
kinéztem magamnak a Krisztinaváros történe -

térõl szóló fotókiállítást, hamarosan ellátogatok
oda és végignézem a régi fényképeket. (A kiál-
lításról az 5. oldalon olvashatnak - a szerk.) 
t A Mesemúzeum kulcsának õreként milyen
tapasztalatokat adott át az utódjának, Tóth Krisztiná-
nak?

–  Akit a kulcsõrök közé választanak, szeretne
minél többet segíteni. Tapasztalataim alapján a
kulcsõrök akár programjavaslatokat is tehet-
nének, amelyek egy részét talán közösen meg
lehetne valósítani. Ennek az ötletnek a tovább-
vitelét javasoltam az utódomnak. Maga a kulcs
egyébként – egy masnival a nyakán – az utóbbi
egy évben békésen függött az íróasztalom fölött,
öröm volt ránézni. Nagyon szép öreg kulcs, és az
átadó ceremónián megtudtam, hogy végleg meg-
tarthatom.
t Ön ma is a gyerekszívû felnõttek közé tartozik.
Milyen emléket õriz a gyerekkori karácsonyokról?

– Kislányként mindig szépek voltak a karácso -
nyok. A legnagyobb élmény a betlehemezés volt.
Minden évben más-más betlehemes játékot
adtunk elõ mi, gyerekek a népes családnak, ter-
mészetesen nagy-nagy sikerrel. Számomra a betle-
hemezés volt a nagy találkozás a színházzal és a
bábjátékkal. A mai napig meghatározó élmények
maradtak. Volt egy különösen édes karácsony-
om az 1950-es évek elején. Ajándékként egy
mackóruhát, egy akkori „szabadidõruhát” kap-

tam, hozzá sapkát, sálat és kesztyût. Amikor
benyi tottam a szobába, láttam, hogy a fotelben
ül valaki. Anyukám ugyanis kitömte a ruhát, a
nyakára odatett egy labdát – mintha feje lenne –,
arra pedig ráhúzott egy sapkát. Jót nevettem raj-
ta, azután kerestem a biciklit. Ugyanis amíg
várakoztam, furcsa hangok hallatszottak a becsu -
kott ajtó mögül. Anyukám azt mondta, hogy „ó
Verácska, kapsz majd egy biciklit, annak a
csöngõjét hallod odabentrõl”. Kiderült: a „bicik-

li” valójában egy kicsi törpepapagáj volt, aki egy
kalitkában rikkantgatott nagyokat. Persze sokkal
jobban örültem neki, mint egy biciklinek…
t Az idei karácsony hogy telik majd?

– Évek óta nálunk gyûlik össze a nagy család,
hozzánk jönnek a gyerekek, unokák. Karácsony -
kor tizenketten szoktunk lenni. A közös vacsora
után beszélgetünk, és utána mindannyiunk
örömére természetesen játék következik.

Rojkó A.

Marék Veronika mesél a karácsonyról

„Imádom ezt a várost!”

A Várnegyed minden szegletét ismeri, közel
ötven ház újjáépítése és számos díszítõelem
megmentése fûzõdik a nevéhez. A környék
tekin télyes és népszerû lakója, aki 94 évesen
úgy véli, hogy a hosszú élet egyik titka a hu-
morérzék. Dragonits Tamás Ybl-díjas építész -
mérnök, mûemlékvédelmi szakember, Buda -
vár díszpolgára derûvel mesélt a régi karácso -
nyokról.

t Milyen emlékképet õriz a gyerekkori karácso -
nyokról?

– A Benczúr utca egyik kertre nézõ társasházi
bérlakásában laktunk, amelynek belmagassága
négy és fél méter volt. A karácsonyfa a plafonig
ért. Ketten voltunk gyerekek a húgommal, de
nálunk karácsonyozott az édesapám nõvére a
kislányával és az édesanyám egyik barátnõje is,
szintén a lányával.
t Közösen díszítették a fát?

– Felnõtt korunkig minden évben a szülõk
díszítették a fát, és késõbb mi is így folytattuk a
hagyományt a gyerekeinknél, mert úgy tartottuk,
hogy a fadíszítés a Jézuska dolga.
t Sok évtized után mennyire változtak meg a csalá-
di karácsonyok?

– Elõfordul, hogy a fiamékkal Balatonberény-
ben töltjük a szentestét. Régi emlékek, híres tár-
saság köt ehhez a balatoni házhoz. Egykor
Göncz Árpáddal, Somogyvári Rudolffal, a
tornász világbajnok Pataky Ferenccel jártunk
össze. Karácsony másnapján itt találkozunk
nálam, az Úri utcai lakásban. Gyerekkoromban
volt egy svájci ka rácsonyfatartó forgótalpunk,
ami két karácso nyi éneket, köztük a Csendes éjt
zenélte. Ahogy a szüleim mesélték, az édesapám
Svájc ban vette, amikor egy éves lettem. Minden
évben ebbe állították a karácsonyfát. Ezt a kis
készüléket eredetileg egy két és fél méteres fára
tervezték, de nálunk egy négy méter magasat
forgatott. Családunk közös karácsonyi szim-
bóluma ma is megvan, mûködik, az unokahú-
gom õrzi.

t Szívesen emlékszik vissza a gyermekkorára?
Milyen emlékeket õriz? 

– Novemberben születtem, és még nem voltam
hat éves, amikor 1930 szeptemberében iskolába
írattak. Az iskolában a hónapot jelölõ római X-et
követõ vonalat az X elé tették, hogy fölvehes -
senek. Ez egész életemet meghatározta. Az elemi
után édesapám azt mondta, hogy beíratott a
piaristákhoz, de kíváncsi rá, hogy fölvennének-e
a katonaiskolába. Nem hitt benne, mert kétezer
jelentkezõbõl a soproni, kõszegi és pécsi iskolába
összesen 25-25 gyereket vettek föl. A szellemi és
sportvizsgát a Ludovika Akadémián tartották.
Amikor megjött az értesítõ, hogy fölvettek, apám
megköszönte, hogy eleget tettem a kérésének, és
a részérõl itt véget ért volna a
történet. Én azonban tízévesen azt
mondtam, hogy letettem a vizsgát,
úgyhogy elmegyek Sopronba. Még
meggondolhattam volna magam,
mert négy nappal a beiratkozás elõtt
együtt elutaztunk a városba, hogy
legyen idõm körülnézni. Nyitva állt
elõttem a lehetõség, hogy hazautaz-
zak velük, de én maradni akartam.
Aztán eltelt néhány nap, és beláttam,
hogy ez a hely nem nekem való, de
ezt sokáig szégyelltem bevallani.
Utólag nem bánom, hogy ott szen -
vedtem három évig, mert késõbb a
túlélésben is segített. 
   A negyedik osztályt már a buda -
pesti bencéseknél végeztem, a Baross
utcai iskolában. Fél év alatt sikerült
bepótolnom a latint, amivel koráb-
ban lemaradásban voltam. Nagyon
szerettem odajárni, mert falai között
a rend, a fegyelem és a tisztaság mel-
lett a humor otthona talált. A
tanárok fölkeltették a diákok érdek-
lõdését, és a kérdések nek az ember
maga járt utána. Emlékszem, 15 éves
korom körül kezdett a világra nyílni

az eszem. Éjjel-nappal könyveket böngésztem,
múzeumba jártam, zenét hallgattam. Az iskolai
kórust Forrai Miklós karnagy vezette. Az ének -
kar túl sok elfoglaltsággal járt, ezért nem akartam
a tagja lenni, pedig ötéves koromtól hegedül-
tem.
   Egykori bencés társaimmal nemrég tartottuk
a 75. érettségi találkozónkat. A 65 végzõsbõl
itthon már csak hárman maradtunk, ketten
külföldön élnek. Az egyikük Alaszkából tele-
fonált a találkozónk alatt. 
t Említette, hogy a korai iskolai beíratás egy életre
meghatározta a pályáját. Mit ért ez alatt?

– Minden iskolai osztályt egy évvel hamarabb
végeztem el, mint a kortársaim. Ennek köszön-

hetem, hogy hamarabb vettek fel a Mûszaki
Egyetemre, és a háború alatt a harmadik
évfolyam tagjaként Németországba kerültem.
Száz építész hallgatót – köztük engem is – tovább
vittek Dániába, onnan pedig unalmamban
átmentem egy svédországi farmra béresnek.
Olyannyira megtanultam svédül, hogy késõbb
egy építész irodában dolgoztam, elõadásokat tar-
tottam a Göteborgi Egyetemen, majd díszdoktor
lettem.
t Árulja el, hogy hány nyelven beszél?

– Ma már csak németül és svédül, de valamikor
jobban beszéltem franciául, mint németül.
Angolul és dánul olvasok, de nem beszélek.
t Késõbb visszavezette az útja Skandináviába?

– Amikor 1972-ben Budapesten tar-
tották a nemzetközi mûemlékvédelmi
szervezet, az ICOMOS közgyûlését,
akkor svéd kollégák is idelátogattak.
Néhányan viszonoztuk a látogatást, s
mivel beszéltem a nyelvet, munkahe-
lyemen, a  Városépítési Tudományos
és Tervezõ Intézetnél (a VÁTI-nál)
kine veztek kapcsolatvezetõnek. 
t Manapság mennyire érintkezik az
építész szakmával?
– Nem nagyon, hiszen nagyon kevesen
maradtunk a régiek közül. Az építész
kamarából is kiléptem, már nincsenek
munkáim. 
t A Várnegyed jó része önnek köszönheti a
mûemléki helyreállítást. Szokott még sétál-
gatni a környé ken?
– Azt szoktam mondani, hogy
leginkább nem azokra az épületekre
vagyok büszke, amiket felújítottam,
hanem azokra, amelyek átalakítását
meg tudtam akadályozni. Ma már
utcai sétákra nem vállalkozom. Ha a
konyhába kisétálok, az is elég hosszú
és sokáig tart. A postáért azért leme -
gyek a lépcsõn, és vásárolni is eljárok a
boltba.                              Rojkó Annamária

Dragonits Tamás: A fadíszítés a Jézuska dolga

A Mesemúzeum új kulcsõre: Tóth Krisztina

A Mesemúzeum kulcsátadó ceremóniája mi másról is szólhatna, mint az örökké élõ mesérõl.
Kányádi Sándor Kossuth-díjas költõ, a Mesemúzeum ötletadójának elképzelése nyomán minden
évben egy, a gyerekek körében népszerû író, költõ vagy mûvész veszi át elõdjétõl és õrzi tovább
a múzeum kulcsát, hogy védnökséget vállaljon a mesék sokszínû világa felett; karácsony
közeledtével pedig derûs ünnepség keretében adja át a feladatot a következõ kulcsõrnek. A
kovácsoltvas óriási kapukulcsot december 8-án Tóth Krisztina költõ, író, mûfordító vette át.    r.a.

Marék Veronika  Boribon és Annipanni, Kippkopp és Tipptopp megterem tõje
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Archaikus imák 

Az önkormányzat által rendezett adventi koncert-
sorozat – ahogyan arról elõzõ lapszámunkban
már beszámoltunk – elsõ elõadásán a Savonlin-
nai Mûvészeti Iskola diákjainak jóvoltából
finnországi énekek, majd a második vasárnapon
barokk dallamok csendültek fel. December 9-én
Petrás Mária Prima Primissima- és Magyar Örök-
ség díjas népdalénekes és zenésztársai jóvoltából
a Csángóföld archaikus imái és népénekei
köszöntötték adventet. A moldvai csángók
évszázadokon keresztül megõrizték a magyar
„szentes énekek” gazdag anyagát. Petrás Mária a
mûsor szerkesztésekor ezek között tallózott,
kiválasztva a legszebb adventi, karácsonyi és újévi
dalokat, amelyek az õ, és zenésztársai, Benke
Félix, Szalma László, Kerényi Róbert Szigony és
Nyíri László tolmácsolásában hangzottak el. A
koncert elõtt az ugyancsak csángóföldi születésû
Páduraru Tulian atya, a Budapest-Széphalmi
Jézus szíve Plébániatemplom lelkipásztora osztot-
ta meg a várakozás és a Krisztusra való vágyakozás
idõszakának üzenetét és meggyújtotta az adventi
koszo rú második gyertyáját.

Adventi koncertek a Városházán

Önkormányzati segítség az ünnepekre Kodály
Zoltánra 
emlékeztek

Kodály Zoltán születésének 136. évfordulójára
emlékeztek december 16-án az Európa Liget-
ben, a háromszoros Kossuth-díjas zeneszerzõ,
zeneoktató, népzenekutató szobránál. Kodály
Zoltán páratlan életmûve nagy hatással volt a
hazai és külföldi zeneirodalomra, mûveit ma is
világszerte játszák nagy sikerrel.  Életkedve, ten-
ni akarása, munkabírása, energiája és emberi
tartása sokunk számára példaértékû lehet. Erre
is emlékezett az I. kerület vezetése és a kerület-
ben mûködõ Kodály Zoltán Magyar Kórusisko-
la igazgatója, amikor koszorút helyeztek el a
szobornál. 

Oszaczki László (képünkön), a kórusiskola
növendéke két, Kodály gyûjtésébõl származó
népdalt – Ifjúság mint sólyommadár, Madárka,
madárka – adott elõ, melegséget varázsolva a
decemberi hidegben.

A Budavári Önkormányzat minden évben külön-
bözõ támogatásokkal segíti, hogy mindenki  számára
szép legyen a karácsonyi ünnep. Az idei évben össze-
sen kétmillió forint támogatást biztosítottak a nyolc
kerületi egyházi közösségnek, hogy rajtuk keresztül
azokhoz is eljusson a segítség, akik valamilyen okból
nem kerültek be az önkormányzati szociális ellátó -
rendszerbe. Az egyházi vezetõk hagyományos adventi
fogadásán (képek fent) a résztve võk beszámoltak az
elmúlt év fontosabb esemé nyeirõl és a terveikrõl is.

* * *
   Az ünnepek közeledtével még nagyobb figyelmet
szentel a kerület vezetõse az idõseknek. A kerületben
élõ 80 év feletti polgárok, a rászoruló nyugdíjasok
számára 8000 forint értékben Erzsébet-utalványt biz-
tosítanak, amelyet decemberben postán küldött meg
az önkormányzat. Az Idõsek Klubjainak tagjai pedig
Nagy Gábor Tamás polgármestertõl vehették át a
karácsonyi támogatást (képünkön lent). Emellett az
idõsek, egyedül élõk számára az önkormányzat az
idei évben is megrendezi a karácsonyi zenés együtt -
létet a Várkert Bazárban. 

A várakozás zsoltára

December 15-én, a koncertsorozat utolsó elõadásán a Misztrál együttes
és Sudár Annamária zenés irodalmi összeállítása a „Fénnyel telt téli
sötét” idõszakáról, a várakozásról szólt. A koncert elõtt Csatári Bíbor-
ka, a Budai Református Gyülekezet lelkésze Lukács evangéliumának
sorait idézve fordult a megjelentekhez: – A nekünk szóló üzenet arról
kérdez, hogy vajon mi tudunk-e szállást biztosítani Jézus számára? Ha
nem sikerül, akkor minden karácsonyunk felszínes lesz, és csak azt
érezzük, hogy letudjuk a kötelességünket – figyelmeztetett a lelkész.
Felidézte az adventi koszorúk történetét, amelyeknek elterjedése az
evangélikus ifjúsági mozgalomhoz köthetõ. A két világháború között,
„amikor a világ sötétbe öltözött”, egy szekéren húzták az óriási, gyer-
tyákkal díszített koszorút. – Isten akkor is jelen volt – mondta, mert
amikor meggyújtjuk a gyertyát, Isten keze ér hozzánk, ezzel kötve össze
a mennyet és a földet. Adventi gondolati után Csatári Bíborka áldást
mondott, majd meggyújtotta az adventi koszorú harmadik gyertyáját.
   A délután Sudár Annamária és a Misztrál zenekar ünnepi mûsorá-
val folytatódott. Jékely Zoltán A várakozás zsoltára verscímét kölcsön -
zõ összeállításban szépirodalmi részletek, megzenésített versek és
népdalfeldolgozások hangoztak el. Ady Endrétõl Babits Mihályon
és Dsida Jenõn keresztül Pilinszky Jánosig számos magyar költõ
ünnepi sorait szavalták-énekelték. R.A.

Kerületi egyházi vezetők fogadása a Városházán

Adventi együttlét az Idősek Klubjában
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Elhunyt Matits
Ferenc, 
a budai polgár
A Lánchíd Kör búcsúzik tiszteletbeli elnö kétõl.

Matits Ferenc igazi budai polgár volt.
Évtizedeken át lakott a Budai Várban,
amely nek minden szegletét ismerte. Itt élt
családjával és nevelte három gyermekét. A
Mátyás-templom kórusában három évtize-
den át énekelt.

   Matits Ferenc a XX. század viharos
történelmének részese volt.  A második
világháború alatt a Duna aknamentesí -
tésében vett részt, amely feladat során sok-
szor életveszélyes helyzeteket élt át. Ezeket a
történéseket 2016-ban – 90 évesen – az
Evangélikus Élet magazinban mesélte el, a
hajón szolgált társai közül az utolsó
krónikásként. A háború végén német hadi-
fogságba került, ahonnét 1947-ben tért haza.
Közgazdász diplomát szerzett, és statiszti -
kusként dolgozott a Központi Statisztikai
Hivatalban, innét ment nyugdíjba. 
   Mindvégig, míg egészsége engedte, aktív
életet élt. Hobbija volt az idegenvezetés, a
természetjárás, a Budai Vár történetének
kuta tása és megismertetése az érdeklõ -
dõkkel.  Így került kapcsolatba dr. Zeõke Pál-
lal, a Kör alapítójával és örökös elnökével,
akivel együtt alapították meg a Lánchíd Kört.
Késõbb egyesületünknek Matits Ferenc a
tiszteletbeli elnöke lett.
   Számos alkalommal támaszkodhattunk
mûveltségére, tudására. A Várban szobrok
és emléktáblák elhelyezésére tett javaslatot.
Fontos szerepe volt a millecentenárium
alkal mával a Budai Vár emlékeinek felku-
tatására a fiatal korosztálynak meghirdetett
hely történeti pályázat elbírálásában. Több
alkalommal vezetett sétát a Várban. Én is
részese lehettem annak a sétának, amelyen
francia mûvészettörténészeknek ismertette a
Vár épületeinek történetét. Élményszámba
ment a vezetése, a csoport vezetõje késõbb
visszatért hozzá, és filmet készített róla. 

Sokan ismerték õt. Magas termetével és idõs
korában is megõrzött egyenes tartásával
feltûnõ jelenség volt, okos tanácsaival mind-
végig segítette munkánkat. Udvarias és
melegszívû emberként õrizhetjük meg emlé -
künkben. Életének 93 évében távozott
közülünk. Nyugodjék békében! 

Praimajer Mária

Emlékezés és 
advent

Kõkeresztet állítottak Mészáros Ilona, a
Lánchíd Kör tavaly elhunyt szellemi vezetõje
emlékére a sírjánál. A Farkasréti temetõben
lévõ kõkeresztnél a Lánchíd Kör tagjai szemé-
lyes élményeik felidézésével emlékeztek meg a
kör szellemi vezetõjének, Ilona néninek a
szeretetre méltó alakjáról.

* * *
Immár hagyomány, hogy a Lánchíd Kör közös
adventre hívja a Budavári Általános Iskola
diákjait. Az idei esztendõben az 5/b. osztály
tanulói adtak adventi mûsort a kör tagjainak
és a szülõknek a Jókai Anna Szalonban. A
diákok mûsorát Nagy Ildikó igazgató-helyettes
tanította be. 

DIAFILMVETÍTÉS
Válogatás Marék Veronika meséibõl

Amit vetítünk: Boribon autózik; Boribon, a bajnok;
Boribon, a játékmackó; Kippkopp és a többiek; Laci és az
oroszlán; A sünik és a csúnya kislány
Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig. 30 perc

PAPÍRSZÍNHÁZ MESÉK
A Japánból eredõ és igen népszerû Papírszínház, a
Kamishibai, a mesekönyveket mintegy színházzá alakít-
ja. A fakeretben mozgatható nagyméretû lapok segít-
ségével a mesélõ, a gyerekekkel szembefordulva, a
lapok mozgatásával, az ebbõl eredõ játékkal és ennek
drámai hatásával igazi színházi élménnyé változtatja a
hagyományos meseolvasást.
Amit mesélünk: A kiskakas gyémánt félkrajcárja,
Békakirály és Vashenrik, A három kismalac.
Ajánlott korosztály: 5-10 éves korig. 30 perc

KÖZÖS TÁRSASJÁTÉKOZÁS 
Vajon megtalálod a labirintusból kivezetõ utat? Tudsz
egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog a póker-
arc? Gyere, próbáld ki!  Ajánlott korosztály: 6-12 éves ko-
rig. 120 perc.

MESEBELI HÉT PRÓBA CSALÁDOKNAK
A programon való résztvevõk száma korlátozott, jelent -
kezni 10 órától lehet a múzeumban. Ajánlott korosztály:
5-99 éves korig. 90 perc.

Január 19., szombat 11 órátólJanuár 12., szombat 11 órától

I. kerület, Döbrentei u. 15., 
Tel.: +36 1 202 4020

Január 5., szombat 11 órától

MESEMÚZEUM

Január 26., szombat 11 órától

Az idén december 5-én tartották meg a Szilágyi
Dezsõ téri református  gyülekezet szépkorú tag-
jainak az adventi szeretetvendégséget. A budai
református gyülekezethez tartozó minden 75 év
feletti tag névre szóló meghívót kapott az alka-
lomra., így az I. kerületben lakók is. 

Illés Dávid esperes, gyülekezeti vezetõ lelkész áhí-
tata és a közös úrvacsora vétel után a gyülekezet
baba-mama köreibõl voltak vendégek. A GYES-
en lévõ kismamák kisgyermekeikkel derítettek
jó kedvre az idõs testvéreket. Tárnok Anna
diakónusunk gitár kíséretével szívet-lelket me -
lengetõ énekeket adtak elõ, majd a maguk
készítette mézeskalácsokkal ajándékozták meg
gyülekezetünk idõs tagjait. A folytatásban közös
sütizés és teázás, igés kártyák osztogatása, sze -
retetteljes beszélgetések következtek. Az est
végén az idõs testvérek a gyülekezet szeretetcso-
magjait vehették át, amelyek létrejöttéhez a
gyülekezeti támogatás mellett a Haypál Alapít -
vány és a Béres Zrt. is hozzájárultak. Köszönet a
segítségért, hogy az idén is szép, tartalmas
ajándékot adhatunk gyülekezetünk idõs tag-
jainak.

Köszönjük az önkéntes szolgálók segítségét,   a
sütemény adományokat a szeretetvendégséghez,
és mindazok segítségét, akik saját gépkocsijukkal
hozták, vitték az idõs, mozgásukban már akadá-
lyozott testvéreket, így lehetõvé tették számukra,
hogy velünk legyenek. Karácsonyi alkalmaink

sokat jelentenek az egyedülálló, idõs testvérek
számára, amelyhez a Budavári Önkormányzat is
minden évben nyújt  segítséget. Köszönjük!

Csenki Zsuzsanna
diakóniai gondnok, Budai Református Egyházközség

Szeretetvendégség a szépkorúaknak

Adventet köszöntötte a Budavári Lakosok
Szövetsége 

Közös adventi ünnepségre hívta tagjait a
Budavári Lakosok Szövetsége (BLSZ) a
Várnegyed Galériába. A közösségi együttlétre
senki sem érkezett üres kézzel: finom házi
sütemények, édességek, ropogtatnivalók kerültek
az ünnepre terített közös asztalra. A meggyújtott
gyertyák, Balicza Iván evangélikus lelkész, és fe-
lesége, dr. Ferenczi Ilona adventi gondolatai
pedig igazán meghitté tették a délutánt.  Tóthné
dr. Z. Nagy Erzsébet elnökasszony arra kérte a
BLSZ tagjait, közösen emlékezzenek az idén el-
hunyt Szepesfalvyné Bodócsi Eszterre, a BLSZ
örökös és tiszteletbeli elnökére.

A BLSZ tagjai azonban nem csupán egymást
ajándékozták meg az ünnepen. Dr. Sándor
Péterné Dr. Kanizsay-Karg Ilona, a BLSZ alel-
nöke egy frappáns összeállítással köszöntötte a
tagokat, és Nagy Gábor Tamás polgármestert,
aki húsz éve vezeti a kerületet.  
   – A mi Várunk ma is él, és nem is akárhogyan!
Tele emlékekkel és emlékhelyekkel. Akik itt éljük
napjainkat, lelki szemeinkkel szinte mindennap
látjuk Beethovent, aki éppen koncert jére igyek-
szik a Szent György tér felé. Vagy Liszt Ferencet,
amint próbál beosonni a Ferenc Józsefet koro -
názó Nagyboldogasszony templomba, ahol csak
osztrák udvari zenészek játszhatják azt a misét,
amit õ komponált, de amelyre a magyar zeneszer -
zõ még belépõt sem kapott. Ha kikö nyökölünk a
Tóth Árpád sétány mellvédjére, látjuk Széche -
nyit, aki izgatottan készülõdik esküvõjére a temp -
lomban. A Szentháromság téren meg ott szalad
egy ifjú legény a Kegyesrendiek Gimnáziuma felé.
– Hát ez a Semmelweisék fia! El fog késni! 

   Aztán látjuk a pesti jurátusokat, amint lovak
helyett maguk húzzák a börtönébõl szabadított
Táncsics Mihály kocsiját, miközben a helytartó
tanács tagjai reszketni méltóztatnak. Az Úri utca
egyik házának ablakán benézve látjuk, amint
Erkel Ferenc a születõ Bánk Bán kottáját írja, a
Táncsics Mihály utcában pedig szomorúan hall-
gatjuk a tüdõbajával kínlódó Tóth Árpád köhé -
cselé sét, amint éppen szépséges verseinek egyikét
veti papírra.  
   De látjuk az impozáns Szent István szobor fel -
állítását ellenõrzõ nagyszerû szobrászt is, Stróbl
Alajost, akinek unokája, Krisztina most is itt van
közöttünk. És látjuk Buchinger uramat, a hábo -
rú elõtti Várnegyed legjobb hírû vendéglõjének

tulajdonosát, amint az ebédre terítõ pincéreit
ellenõrzi; Panni leánykája szintén itt van ma
közöttünk – sorolta az emlékeket az alelnök. 
   – Mindez jól érzékelteti, mennyire fontos az itt
élõk számára, hogy kik azok, akik napjainkban or -
szágunk, fõvárosunk, kerületünk, a Budai Vár és
várlakók sorsáért felelõsséget vállalnak – mutatott
rá. Hozzátette: Nagy Gábor Tamás eddig öt alka-
lommal nyerte el a kerületiek és ezen belül a vári
lakosok nagyfokú bizalmát, és az elmúlt húsz év
során nagyon sokat tett a közösségért.  Az itt élõk
számára legfontosabb eredmények felso rolása
után a BLSZ nevében azt kívánta, hogy a polgár -
mester az elkövetkezendõ években se hagyja el a
Kapisztrán téri épületben lévő szobáját. 

Dr. Sándor Péterné Dr. Kanizsay-Karg Ilona:  A mi Várunk ma is él, és nem is akárhogyan! 
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KORCSOLYAPÁLYA 
A Czakó Utcai Sportközpont területén megnyílt a jég-
pálya. Nyitva tartás: csütörtök-péntek: 18.00-20.00,
szombat: 10.00-20.00, vasárnap: 10.00-18.00.
Napi belépõ: 14 éves korig 1300 Ft, 14 év felett 1500 Ft.
Korcsolyabérlés: 800 Ft/alkalom.

NORDIC WALKING KLUB
Hétfõnként 09.00 órától nordic walking. Találkozó a Vérmezõ Széll
Kálmán tér felõli részén lévõ fitnesz esz közöknél (régi játszótér). A
részvétel a kerületi lakosoknak ingyenes. Igény szerint felszerelést
is tudnak bizto sítani.További információ: +36-1-375-0336.

JÓGA 
Hétfõnként 18.00 – 19.30 között jóga. Részvételi díj: I. kerületi
lakosoknak, I. Kerületkártyával rendelke zõknek 1500 Ft/alkalom,
kerületen kívüli érdeklõdõknek 2000 Ft/alkalom. További infor-
máció: Horváth Cintia: +36-1-375-0336 +36-30-3960-323; 
szintikeee89@gmail. com. 

EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ SZENIOR TÁNC 
Keddenként 11.00 órától Egészségmegõrzõ Szenior Tánc. Nem
kell hozzá partner, sem elõzetes tánctudás. A részvétel a kerületi
lako soknak ingyenes. További információ: +36-1-375-0336.

MOZDULJ TUDATOSAN!
Csütörtökön 17.00 - 17.50 óra között alakformáló torna.
Részvételi díj: kerületi lakosoknak 1200 Ft/alkalom, 4000 Ft/4 al-
kalmas bérlet; kerületen kívülieknek 1400 Ft/alkalom, 4800 Ft/4
alkalmas bérlet. Polifoamot biztosítanak. Elõzetes regisztráció
szükséges: mozduljtudatosan@gmail.com. Facebook elérhetõség:
@mozduljtudatosan.

GYEREKJÓGA
Péntekenként 14.00 -14.45 óra között gyerekjóga. Részvételi díj:
1000 Ft/alkalom, 4 alkalmas bérlet 3200 Ft. A foglalkozásokat tart-
ja: Ertler Anikó gerinc- és gye rekjóga oktató. Továb bi információ:
+36-20-346-8051;  aniko ertler@gmail. com.

HAHÓ, ITT A CZAKÓ! 

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 

HÉTFÕ: 

09.30-11.30 Buboca Baba Klub és Tanoda. 
09.30 Beszélõ Babakezek babajelbeszéd-program
Ingyenes bemutató 2019. január 7-én. Új tanfolyam indul
január 14-én. 
Érdeklõdés, jelentkezés: www.babakezek. hu 
10:30 Beszédindító játékos foglalkozás. Az elsõ alkalom
ingyenes. Bejelentkezés: bubocababa@gmail.com. To -
vábbi információ: Hamar-Szelényi Éva, www.buboca.hu  

16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás. Bejelent -
kezés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetõ -
ségein. A szünet utáni elsõ alkalom január 14.

17.00-18.00 Ingyenes, önszervezõdõ angol tár-
salgókör. Remek lehetõség a gyakorlásra és a kikap -
cso lódásra, a vidám társaság és a jó hangulat garantált.

KEDD: 

08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 700
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan
@gmail.com címen.

09.00-10.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan @gmail.com címen.

10.30-11.30 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan@gmail.com címen. 

18.00-19.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok a
testtudatos mozgásért. Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom;
4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan@gmail.com címen. 

SZERDA:

09.40-10.20 „Kökörcsin” babás játszó és tánc -
ház. Mondókás, ölbéli játékos, éneklõs, valamint játéko -
san táncolni tanuló foglalkozás 1-3 éves korú gyermekek
és szüleik részére.
Információ: Márton Piroska táncos, óvodapedagógus,
mozgásterapeuta. piroska.marton. tanc@gmail.com. 
A szünet utáni elsõ alkalom január 9.

10.30-12.00 Közép-budai baba-mama klub.
Szeretettel várjuk az anyukákat babáikkal együtt tema -
tikus beszélgetésekre, melyek során lehetõség nyílik a
kisgyermekes élet különbözõ területeinek szakértõitõl
kérdezni. További információk a facebook-oldalon:
Közép-budai baba-mama és hordozós klub, illetve az ol-
livander@freemail.hu email címen
A szünet utáni elsõ alkalom január 9.

15.30-16.30 „Aranycipõ”- senior társastánc tan-
folyam, I. kerületi nyugdíjasoknak ingyenes. Az órákon
profi tánctanár segítségével tanulhatja meg, vagy
elevenítheti fel a chachacha, rumba, samba, az angol ker-
ingõ, a slowfox és a tangó alaplépéseit. Folyamatos csat-
lakozási lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, +36- 30-
479-93-28. 
A szünet utáni elsõ alkalom január 2.

CSÜTÖRTÖK:

08.00-9.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan @gmail.com címen.

09.00-10.00 Senior gerinctorna.
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a
mozduljtudatosan @gmail.com címen.

14.00-17.00 Bridzs klub. Új érdeklõdõk jelentkezését
is fogadják, de a játékszabályok ismerete szükséges.

16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ orosz tár-
salgókör. 
Orosz anyanyelvû tanár segítségével tökéletesítheti
nyelvtudását.

17.00-18.00 Meridián torna. A gyakorlatok minden-
napos végzésével sokat tehetünk egészségünk javí -
tásáért, mivel jótékonyan hatnak a testre, a lélekre és a
szellemre is. A torna ingyenes, folyamatosan lehet csat-
lakozni a csoporthoz.A csoportban, együttesen végzett
gyakorlatok hatása leírhatatlan, azt meg kell tapasztalni!

19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom, 4600 Ft/4 alkalom.
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok a
testtudatos mozgásért, 60 év alatti korosztály részére.
Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan@gmail.
com címen.

PÉNTEK:

08.00-15.00 Termelõi piac a klub elõtti téren.
Friss zöldségek, gyümölcsök, mézek, sajtok, savanyúsá-
gok és más finomságok várják a vásárlókat.

08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 700
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan
@gmail.com címen.

09.00-10.00 Gerinctorna minden korosztálynak.
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a
mozduljtudatosan @gmail.com címen.

10.15-11.15 „Aranycipõ” senior társastánc tan-
folyam. Részvételi díj 500Ft. Érdeklõdés: Füleki Réka,
+36-30-479-93-28. 

VASÁRNAP: 

Különleges születésnap a Bagolyvár Birodalom
szervezésében. 
Igazán emlékezetessé teheti gyermeke születésnapját a
Vízivárosi Klubban. Igény szerint kalandtúrát, vetélkedõt,
alkotómûhelyt is szerveznek a mulatságra. További infor-
máció: Körmendi Csilla, +36-30-531-5577, bolcs-
bagoly@index.hu

Cím: 1015 Bp. Batthyány u. 26.
Telefon: +36-20-232 9018,+36-1-780-7660
E-mail: vizivarosiklub@budavar.hu

Programajánlat a szenior korosztálynak
Számos programot kínál az idõsebb korosztály
részére a Budavári Önkormányzat. A
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálta -
tási Központ Idõsek Klubjai többek között
szeniortáncot, tartásjavító és kondicionáló
tornát, meridián tornát  és szenior jógát szer -
veznek. Akik inkább passzívabb kikapcso -
lódásra vágynak, azokat a nyelvbarátok köre
várja.  

Legyen fitt 60 felett is!
Szeniortánccal az egészségért 

Nem kell hozzá partner, sem elõzetes tánc-
tudás, csak az oktatót kell követni. A kore-
ográfiák rövidek – nincsenek hirtelen forgá-
sok, ugrások –, kifejezetten a 60 feletti
korosztály részére készültek. Egyensúlyban
tartja a testet és a lelket, pozi tívan hat a
memóriára, erõsíti a szívet, a tüdõt, az
izmokat, javítja a testtartást és közösségi
élményt ad. A foglalkozások térítésmentesek.
Elõzetes bejelentkezés nem szükséges.
A foglalkozások ideje: hétfõi napokon 14.00-
15.00-ig.
A foglakozások helye: II. számú Idõsek Klub-
ja (1013 Budapest, Roham u.7. Tel: +36-1-
375-9486).

Tartásunkért 60 felett  

A mozgató szervrendszer egyoldalú terhelése
és a mozgásszegény életmód idõsebb korban
fizio lógiás változásokkal, betegségekkel, vala -
mint a testtartás romlásával járhat, azonban
megfelelõ tornával javíthatunk ezen. A
gyakor latok összeállítása és kontrollálása a
felme rülõ mozgásszervi és egyéb betegségek
kezelésének szakmai irány elveit figyelembe
véve történik (ízületvédõ testhelyzetek,
mozgásterjedelem terhelhetõség). A foglal -
kozás térítésköteles. Elõze tes bejelentkezés
nem szükséges.
A foglalkozások ideje: hétfő: 11.00-12.00-ig;
szerda: 09.00-10.00-ig.
A foglalkozások helye: II. számú Idõsek Klub-
ja (1013 Budapest, Roham u.7. Tel: +36-1-
375-9486).

3-2-1 Meridián torna 
A több ezer éves kínai orvoslás alap ján kidol-
gozott mozgásforma rendszeres gyakorlásával
egészségünk megõrzése illetve ja ví tása válik
lehetõvé. Mindenki számára könnyen elsajá -
títha tó, bármikor alkalmazható. A foglal kozás
térítésmentes. Elõzetes bejelentke zés nem szük-
séges.
A foglalkozások ideje: csütörtökönként:
09.30-10.30-ig.
A foglalkozások helye: II. számú Idõsek Klub-
ja (1013 Budapest, Roham u.7. Tel: +36-1-
375-9486).

Szenior jóga

A jógagyakorlatok segítik az emésztést, serkentik
a keringést, enyhítik az ízületi problémákat.
Középpontban a hát és a gerinc melletti izmok
ellazítása, illetve erõsítése áll. A relaxációs és légzõ
gyakorlatok nyugtatják az idegrendszert és lelki
harmóniát teremtenek. A foglalkozás térí téskö -
teles. Elõzetes bejelentke zés nem szükséges.
A foglalkozások ideje: keddenként 10.30-
11.30-ig.
A foglalkozások helye: II. számú Idõsek Klub-
ja (1013 Budapest, Roham u.7. Tel: +36-1-
375-9486).

Nyelvbarátok köre

Megújult belsõ tartalommal várják a nyugdíjas
nyelvbarátokat társalgásra, csevegésre angol és
francia nyelveken a vári könyv tárban. A
temati kában szerepel többek közt beszélgetés,
szemelvények olva sása, elemzé se, napi újság-
cikk megbeszélése. A foglalkozások idõtarta-
ma egy óra. 

Elõzetes jelentkezés szükséges Szutor Ágnes-
nél, I.sz. Idõsek Klubja, Hattyú u.16. Tel: +36-
1-201-9735.
A foglalkozások helye: 1014 Budapest,
Országház u.13. Tel: +36-1-202-1258
A foglakozások ideje: 
Páros héten kedden 14.00 órakor angol
foglalko zás.
Páratlan héten kedden 14.00 órakor francia
fog lalkozás.

Legutóbbi lapszámunkban
számoltunk be arról, hogy
a Vízivárosi Klub elõtti
téren közösségi betle-
hemet állítottak. A cikkben
sajnos rosszul jelent meg a
kezdeményezõ neve.  
A vízivárosi közösségi
betlehem állítását Vajda
József, a Pékmûhely tu-
lajdonosa kezdeményez -
te, aki maga is tevékenyen
részt vett a jászol elké -
szítésében. 

Az érintettõl ezúton is el-
nézést kérünk!  

JANUÁRI ELŐZETES
2019. JANUÁR 25. PÉNTEK 18.00
Lafferton Zsolt tanár, fotográfus és Nyíri Zsolt fotográfus közös kiállításának megnyitója. 
A kiállítás témaköre: áthallás Budapest és az Ibériai félsziget között.  

Januári  családi délután 
a Czakó Utcai Sportközpontban

január 25-én, pénteken 16.30 órától. 

Szeretettel várják az I. kerületi kisgyermekes családokat farsangi
gyerekjelmezbállal és jelmezversennyel. 
Érdeklõdni lehet a Sportközpontban: +36-1-375 0336
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A kerületben közel 22 éve mûködõ

WÁGNER ÉS TÁRSA INGAT LANIRODA 
Attila út 12. (okmányiroda mellett) 

folyamatosan keres ügyfelei számára
ELADÓ-KIADÓ LA KÁSO KAT, családi há za kat. 

Telefon: 212-1261, 212-2136, 
www.in gat lan wag ner.hu, 
e-mail: wag ner a1 @chello.hu.

    
   I. Budai várban az Úri utcában 80 m2-es földszinti teras-
zos, kertkapcsolatos és utca felé is nyíló, dongaboltozatos,
összkomfortos, felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 36,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/509-2665.  
   I. Budai várban az Országház utcában 64 m2-es, 1,5
szobás, étkezõs, cirkó fûtéses, jó állapotú, földszinti önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár:
32,9 M. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.  
    Budai várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló 100 m2-es
dongaboltozatos, felújítandó önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó vagy kisebb budai várban lévõ önkor-
mányzati lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 52,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.   
    I. Fõ utcában 80 m2-es 2,5 szobás, erkélyes, belsõ udvar
felé nyíló önkormányzati lakás kisebb I. kerületi 1,5 szobás 50
m2 körüli, jó állapotú önkormányzati lakásra cserélhetõ.
Csereirányár: 23,9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/509-2665. 
   I. Budai várban a Táncsics Mihály utcában 30 m2-es 1
szobás, földszinti, dongaboltozatos, gázfûtéses önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár:
21,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665. 
   VI. Világörökségi területen az Andrássy úton 111 m2-es
3 szobás étkezõkonyhás önkormányzati lakás bérleti joga
átadó vagy kisebb I. kerületi  önkormányzati lakásra cserél-
hetõ. Csereirányár: 20 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/509-2665.  
    XII. Költõ utcában 110 m2-es 3,5 szobás, 2 szintes,
felújítandó önkormányzati lakás budai kisebb öröklakásra
cserélhetõ. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/509-2665.  
   II. Rózsadombon a Tövis utcában 3 lakásos bauhaus vil-
laházban lévõ I. emeleti 163 m2-es felújítandó öröklakás közel
500 m2 kizárólagos használatú telekrésszel azonnal
beköltözhetõen eladó. Irányár: 129 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/509-2665 
    I. Budai várban kiváló lehetõség! Az Országház utcában
100 m2-es, 2 generáció számára is alkalmas 2 bejáratú,
igényesen felújított, dongaboltozatos, 2 fürdõszobával, új
beépített, gépesített konyhával kialakított önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 40 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.  
    I. Budán a Tabán közelében jó állapotú, liftes társasház
legfelsõ V. emeletén lévõ 93 m2 alapterületû + 2 m2 erkély, pol-
gári jellegû, jó állapotú, napfényes nyugati fekvésû, cirkófûtés-
es, Gellérthegy utcára nyíló öröklakás eladó. Irányár: 72,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.
    Eladó Mészáros utcában 71 nm-es három szobás, a
szobák különbejáratúak, erkélyes, hívóliftes, a lakás két
irányba néz, részben az Aladár utcára, részben a Zsolt udvar
kertje felé. Irányár: 49,7 MFt. Tulajdonostól. Telefon: 06-70-
578-8255.
   II. kerület Lipthay u. 7. első emelet 102 m2-es polgári

lakás (3 szoba, előszoba, konyha, étkező, kamra, fürdőszoba,
külön WC ) tulajdonostól eladó 800.000 Ft/m2. Ingatlanosok
ne hívjanak. Telefon: 06-20-330-5288, 06-30-995-2447.
    KERESÜNK I. és II. kerületben minimum 4 hálószobás
kiadó házat vagy villát. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
    KERESÜNK I. II. és XII. kerületben eladó és kiadó 4 -5
hálószobás igényes házat és 3 hálószobás igényes lakást.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    XII. Kék Golyó utcában 40 nm-es, másfél szobás, felújí-
tott modern magasföldszinti lakás 31,9 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    II. Pasaréten, Herman Ottó utcában csendes, napfényes
36 nm-es, földszinti, amerikai konyás nappali + hálófülkés,
modern, fiatalos, felújított, erkélyes garzonlakás 30,9 millió
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

ZSIGMOND MIHÁLY 
HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ AZONNALI 
KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL! 

Antik bútorokat, festményeket, porcelá nokat, He -
ren dit, Zsolnayt és stb., órákat (kar, dísz, fali),
szõ nyegeket (kopottan, hibásan is), ki tün te -
téseket, ér mé ket, bizsu kat – boros tyánt, ezüs -
 töket, csip kéket, könyveket, bun   dákat, min den féle
régi séget, hibásat is. Hívjon bizalommal a hét
minden napján, díjtalan kiszállással. Telefon: 06-
70-600-1727.

    V. Molnár utcában 2. emeleti, nagypolgári 148 nm-es
nappali + 3 hálószobás, 2 fürdõszobás, 2 erkélyes felújított
impozáns lakás 125 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571.
    VI. Jókai utcában liftes társasház 2. emeletén 115 nm-es
3 szoba hallos jó állapotú lakás 69 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    XI. Hegyalja úton BAH csomópontnál frissen és igénye-
sen felújított modern, magasföldszinti, 87 nm-es 3 szobás 2
erkélyes lakás 59,9 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571.
    XIII. Katona József utcában Vígszínháznál polgári liftes
társasház elsõ emeletén világos, csendes, frissen és igénye-
sen felújított 100 nm-es, nappali + 2 hálószobás lakás 89,9
millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.

BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére keres
eladó és igényes kiadó ingatlanokat azonnali

fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca
32. Tel. 326 0618, 06 20 974 0571

    
Életjáradék

   Megfelelõ anyagi háttérrel rendelkezõ, kulturált,
egyedülálló fiatalember életjáradékot kötne hosszú távra,
befektetés céljából, esetleg gondozását is vállalom. 06-
70/492-6678.
    Idõs emberek hétköznapi gondjaiban segítünk. Bevá -
sárlás, befizetések, gépkocsival való szállítás, ebé delt etés,
megbeszélés alapján gondozás, fürdetés. Refe renciával ren-
delkezem. Telefon: +36-20-565-7700.
    Idős személyt segítenék élete nehézségeiben. Módját
közösen döntenénk el. Telefon: +36-30-418-6663.

Szakmai képesítéssel rendelkező hölgy válallná
idős hölgy vagy úr gondozását. Nyugdíját

kiegészítem életjáradéki szerződéssel. Hívjon
bizalommal. Telefon: 06-20-341-0350.

   Diplomás házaspár idõs, egyedülálló személytõl lakást
vásárolna - teljeskörû haszonélvezet megtartása mellett.
Gondozásban is segíthetünk. 06 20 315-2868.
    Özvegy, középkorú hölgy életjáradékot, gondozást,
takarítást vállal Budapesten. 06-70/209-2945.
    Idős személyt segítenék élete nehézségeiben. Módját
közösen döntenénk el. telefon: +36-30-418-6663.

adás-vétel

                                                       
EGÉSZ ÉVBEN SZÁMÍTHAT RÁNK!

Louis Galériát tekintse meg az interneten. 
(35 éves gyakorlat.) Készpénzért vásárolok:

tört- és fazonaranyat, ezüstöt, brilles 
ékszereket, kar- és zsebórákat, borostyánt,
herendi porcelánt, festményt, antik bútort,

hagyatékot. Kérem jöjjön el hozzánk vagy hívjon
bizalommal! Margit krt. 51-53. 

Üzlet telefon: 316-3651, 06-30-944-7935. 
Gyûjtõk gyûjteményét vásárolom.

   
    KÖNYV! Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk köny veket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levele -
zõlapokat, plakátokat, fény ké peket, egyéb papírrégi sége -
ket. Díjtalan kiszállás, kész pénz fizetés. Tel./fax: 212-8909,
e-mail: kriszt.ant@gmail.com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.00

Nem használt ékszereit tegye pénzért! 
Arany, ezüst, régi bizsukat vásárolnék. 

Vásárlás esetén + 10.000 Ft jár, ha ezt az újságot
felmutatja! telefon: 06-20-341-0350.

    
   Arany - Ezüst - Borostyán - Brilles ékszer - Régi -
ség és teljes hagyaték felvásárlás azonnal, kész pénzben!
Kérem jöjjön el hozzánk vagy érdeklõdjön bõvebben tele-
fonon: 06-70-884-40-84, 06-1-350-4308. Cím: XIII.
kerület, Hollán ernõ u. 4.
   Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papír régi -
séget, régiségeket vásárolunk és árverésre át veszünk. VI.
Andrássy út 16. 266-4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19.00

        GÁBOR ESZMERALDA-becsûs,  mûgyûjtõnõ -
múzeumok számára is- készpénzért vásárol festmé nyeket,
bútorokat, ezüsttárgyakat, evõeszközöket, aranyakat, szo-
brokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan: 06/1/789-1693,
30/898-5720.
   

Német cég vásárolna irha, róka, nerc illetve 
mindenféle bundát, régi festményeket, órákat,

arany, ezüst ékszereket, 
hagyatékból megmaradt tárgyakat. 

Ha ezt a hirdetést felmutatja + 10.000 Ft jár.
Telefon: 06-20-341-0350.

   Ráday Antik Galéria vásárol készpénzért! Antik,
modern festményeket, porcelánokat, kar- és zsebórákat, ál-
ló, fali, asztaliórákat, numizmatikát, katonai kitüntetéseket,
ezüst tárgyakat, antik ékszereket, bútorokat stb. ha nem sze -
retné‚ elkótyavetyélni tárgyait! 1092 Bp Ráday u. 6. (IBIS
HOTEL alatt) radayantik@gmail.com | www.radayantik.hu
0630/214-1151 061/201-6188.
   KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vásárolok bútoro -
kat, festményeket, bronz tárgyakat, porcelánokat, Kovács
Margitot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibásat is), csil-
lárt, 6-12 személyes ezüst étkészletet, tálcát stb. Könyveket,
régi katonai kitüntetések tárgyait és teljes hagyatékot. Elsõ
vevõként a legmagasabb áron. Üzlet telefonszám: 06-20-
280-0151, herendi77@gmail.com.
   
    szol gál ta tás
    
    KÉMÉNYBÉLELÉS, kondenzációs kazánok bekö tése,
szerelt kémény építése, szakvélemény ügyintézés, ké mény
felújítás, tetõjárda kiépítése. Hívjon bizalommal. Telefon: 06-
30-680-6814.
    Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalása
is. Gipsz  kartonozás, kőműves-javítások, burko lás. Gyors
kez dés, rövid határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30-
5686-255.

REZSIMENTES ZÖLD JÖVÕ – MOST!
Családi házak rezsinullázása megújuló ener-

giaforrással, napelemes megoldással, akár 0 Ft
önerõvel, Európai Uniós pályázati lehetõséggel,
már 2 hónap alatt is. Ne maradjon le róla, legyen

az elsõk között! Tel: 06 20 368 7777,
bakoslak.office@gmail.com

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

24 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók
javítá sát, illesztését, zárak cseréjét, festését,
hõszi getelõ üvege zését és szigetelését 1 év
garanciával! Fel mérés díjtalan! Horváth Ákos,
telefon: 06-70-550-0269.00

   Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javí tá sa,
csa pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseré je, ja ví -
 tá   sa. Mosó-, moso  gatógépek bekötése. Anyag beszer zéssel
is. Telefon: 06-30-447-3603.

ÜVE GE ZÉS, TÜ KÖR VÁ GÁS, ÜVEG CSI SZO LÁS
A ke rü let ben és kör nyé kén 

ház hoz me gyünk.  Mû hely: I. Sza bó Ilon ka u. 8.
Telefon: 214-3616; 06-20-929-0897.oo

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, 
erkélyek, kirakatok üvegezése. 

Régi keretek átalakítása hõszigetelõ üveg befo-
gadására. Gyorsan, tisztán, pontosan! 

Nagy Miklós!  Telefon: 06-20-9777-150.00

    Villanyszerelés azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. 
Petrás József vil lany  szerelõ mester.

Telefon: 06-20-9344-664, 246-9021. 
Elmû által minõsített és ajánlott vállal ko zás.oo

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZO BA FES TÉS, MÁ ZO LÁS, TA PÉ TÁ ZÁS,

PARKETTA LERAKÁS, -JA VÍ TÁS, -CSISZOLÁS,
VÍZSZE RELÉS, CSEM PÉ ZÉS, VILLANYSZE RELÉS,

AJTÓ- ÉS ABLAK CSERE, ILLESZ TÉS, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOS MUNKÁK, TAKARÍTÁS, 

GA RAN CI Á VAL. HALÁSZ TIBOR.  
TE LE FON: 202-2505, 0630-251-3800.

    Irodák, lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagy ta -
ka rí tását vállalom, közületeknek és magán sze mé lyeknek.
Halász Tibor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.
    

Egészség

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN
Segít a fizikai, szellemi, lelki egészség
megőrzésében. A test átmozgatása,

lélegzőtechnikák, lazítás, feszültség feloldása.
Hétfőn és szerdán 18.00-19.30-ig Budavári Ált. Isk., Tárnok

u. 9-11. Telefon: 06-30-402-4657.

SVÉDMASSZÁZS A BUDAI VÁRBAN, 
az egészség és felfrissülés jegyében.

ötcsillagos színvonalon, elérhetõ árakkal várom
Önt a Hilton szállodában. 

Telefonos bejelentkezés szükséges:
06-30-433-6920. Kiss Máté.

In gat lan

Hirdetésfelvétel legközelebb január 14-én 10.00-15.00 óráig a szerkesztőségben (Országház u. 15.)

Egészség

varnegyed@gmail.com
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Adás-vétel

Életjáradék

Szolgáltatás

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és 

szúnyoghálóval!
Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával,
7 év granciával!

HOMLOKZAT SZIGETELÉS
energiatanúsítvánnyal,

a legkorszerűbb anyagokkal.
Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával. 

ENERGIA-STOP KFT.
2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.

Telefon: 06-26/376-031, 
06-30/655-655-2

  SZOLGÁLTATÁSAINK:
         •       Közgyűlések összehívása és levezetése
         •       Teljes körű könyvelés havi zárással
         •       Hatékony kintlevőség-kezelés
         •       Műszaki problémák kezelése
         •       Társasház teljes körű üzemeltetése
         •       Felújítási munkák előkészítése, lebonyolítása
         •       Alapító okirat és SZMSZ elkészítése, lebonyolítása
         •       Jogi problémák megoldása
         •       24 órás vészhelyzeti elérhetőség
         •       Gondnoki házfelügyelet

I. kerületi közös képviselet és társasházkezelés

Elérhetőség: 06 30 382-9778

VÁRNEGYED SZERKESZTŐSÉG:
E-mail: varnegyed@gmail.com

Te le fon: (+36-1) 355-0139
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E-mail: varnegyed@gmail.com


