
A képviselõ-testületi ülésen történt

Védettséget kapnak a
Naphegy építészeti értékei

A kerületi építészeti értékek megóvása érdekében tizenhat,
többségében naphegyi lakóházat helyezett helyi védelem
alá legutóbbi ülésén a képviselõtestület. Szintén az érték-
megõrzés, a Vár történelmi hangulatának megóvása céljá-
ból határozott úgy a képviselõk többsége, hogy fenntartják a
változtatási tilalmat a Dísz téri romépület által érintett
budavári ingatlantömbre, s elutasítják a tilalom feloldását
szorgalmazó Közigazgatási Hivatal észrevételeit.

Ebben az évben immár másodízben került helyi védelem-
mel kapcsolatos szakmai anyag a Budavári Önkormányzat
képviselõi elé. Az eredeti elképzelésektõl eltérõen nem a
krisztinavárosi tömbönkénti vizsgálat folytatódott; most
fõként azokat a naphegyi ingatlanokat tekintették át a szak-
emberek, melyeket a Kerületi Építési Szabályzat 2000-ben
történt elfogadását megelõzõen az akkori tervezõk helyi vé-
delemre javasoltak. (Abban az idõszakban még nem volt le-
hetõség a kerületi helyi védelemrõl szóló rendelet megal-
kotására.) Az a néhány lakóház, ami nem a Naphegyen ta-
lálható, a fokozott veszélyeztetettség okán került be a véde-
lemre javasolt épületek listájába.

A képviselõk elfogadták a szakemberek javaslatait, össze-
sen tizenhat lakóházat helyeztek kerületi helyi védelem alá
az értékes külsõ és belsõ architektúra megóvása érdeké-
ben. A Mihály utca 2. esetében ideiglenes védelmet hagy-
tak jóvá. Azért csak ideiglenest, mert ennek az épületnek a
helyi védelme a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság nemrégiben megtartott ülésén merült fel, s az az-
óta eltelt idõben még nem sikerült elkészíteni a védelem
megvitatásához szükséges vizsgálati anyagot, és a törvény-
ben elõírt jogi lépések megtételére sem kerülhetett sor.
Gecse Gábor (SZDSZ) kezdeményezésére szintén ideigle-
nes védelmet kapott a Czakó u. 11. számú ház kertjében ta-
lálható oroszlános szobor. (Az ideiglenes védelem maxi-
mum egyéves idõtartama alatt az egyébként már folyamat-
ban lévõ vizsgálatok lezárhatók, így várhatóan ez utóbbi ér-
tékeket is állandó védelem alá helyezhetik a következõ ren-
deletmódosítás során.)  

(Folytatás a  3. oldalon)
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Jókai Anna 
a Lánchíd Körben
Jókai Anna volt a Lánchíd Kör decemberi rendezvé-
nyének vendége. A Szabó Ilonka utcai Budapesti
Egyetemi Katolikus Gimnázium dísztermében meg-
tartott találkozón a Kossuth-díjas író életének legfon-
tosabb pillanatait felidézve a léthez és halálhoz fûzõdõ
viszonyáról, a családba és Magyarország jövõjébe ve-
tett hitérõl beszélt.

Istenek, szentek, mártírok

Szép karácsonyi ajándékkal lepte meg látogatóit a
Koller Galéria. A világhírû grafikusmûvész, Szalay La-
jos vallásos és mitológiai témájú alkotásait állította ki.
Bizonyára legtöbben, akik ott voltak, egy-egy képet
láthattak eddig, de most így együtt, felerõsödött min-
denkiben: különös, lázas vonalvarázs, ámulatba ejtõ.

Száz éves a híres 
Ford T-modell
A Makói kishagymásoktól a világsikerig címmel Ga-
lamb Józsefrõl tartottak elõadást a Budapesti Mûsza-
ki Fõiskola tanárai a Magyar Kultúra Alapítvány szék-
házában. A Magyar emlékekért a világban közhasznú
egyesület rendezvényén a világhírû Ford T-modell ve-
zetõ tervezõjének életútjával ismerkedhettek meg az
érdeklõdõk.
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Tisztelt Olvasóink! Következõ lapszámunk 2009. január 16-án jelenik meg!

Ismét eltelt egy esztendõ. 
Karácsony közeledte elõször talán a rácsodál-

kozást hozza el. A rácsodálkozást az Idõ kettõs
természetére, az örök visszatérés és a feltartóztat-
hatatlan elmúlás kettõsségére. Mert az Idõ egy-
szerre jár körbe és halad velünk elõre, egyszerre
figyelmeztet és emlékeztet: múlásával a megis-
mételhetetlenre, visszatérésével a megismételen-
dõre. És ezzel együtt ráébreszt bennünket arra,
hogy a létünknek célja van, hiszen mindig hala-
dunk valami felé.

Karácsony közeledte az Idõ természetével
szembesít bennünket, azzal, hogy mi, emberek is
az Idõ keretei közé szorítva éljük életünket, és ez-
zel együtt arra indít bennünket, hogy számvetést
készítsünk. Mi is megmérjük az eget és a földet,
és fõleg: megmérjük önmagunkat. Mennyit nõt-
tünk a legutóbbi Karácsony óta. Lettünk-e töb-
bek valamivel? Közelebb jutottunk-e a létünk
céljához?

Karácsony közeledte – az adventi várakozás –
önmaga felé irányítja az embert: sikerült-e az el-
telt egy esztendõben a saját korlátait meghalad-
ni. Képes volt-e a közösségeiben – a családjában,
a barátai között, a munkahelyén, a lakóhelyén –
a mindannyiunkban meglevõ jóra való hajlamot
erõsíteni? Talán nagyobb súllyal esik a latba ez a
kérdés most, 2008. karácsonyán, hiszen, ha a na-
gyobb közösségünkre, a nemzetre tekintünk –
valljuk be –, kevés jót tapasztaltunk, és ez gyak-
ran elbizonytalanítja az embert.

„A világ halad elõre. Még a legkisebb nemze-
tek is emelkednek, öntudatban, életszínvonal-
ban, emberi és politikai jogaik elnyerésében.

Mindössze mi magyarok topogunk egyhely-
ben.” Az idén száz esztendeje született Wass
Albert 1985-ös sorai mintha a most mögöttünk
hagyott esztendõrõl íródtak volna. Lehet, hogy
igaza van, amikor ennek okát abban látja, hogy
„a valódi szeretet hiányzik belõlünk, mely nem a
hibát keresi egymásban, hanem Isten képmását,
nem ellenfelet lát, hanem testvért, nem civódás-
ra ösztökél, hanem együttmûködésre. Nem
gyöngeséget jelent, hanem erõt.”  Talán valóban
„hiányzik belõlünk ez a láthatatlan lelki kötõ-
anyag, mely mint cement a téglát embert em-
berhez tapaszt, s alkalmat ad ezzel a jóféle szelle-
mi erõknek…”?

Ismét eltelt egy esztendõ. Ismét Karácsony
van, és ez minden hátravettetés ellenére bizalom-
mal tölti el az embert, bizalommal önmaga és a
másik ember irányába. Idén adventkor a betlehe-
mi Születés Templomából indult útjára a
Szeretet és Összetartozás Lángja, amely nálunk,
Budavárában is hirdeti a hitet, a reményt és az
együvé tartozást. Bizony, ma, amikor egyre gya-
nakvóbbak vagyunk, és egyre inkább elveszítjük
a másokba vetett bizalmunkat, szükségünk van
arra, hogy megértsük a Szeretet Lángjának üze-
netét: ahogyan a fény utat nyit a sötétségben,
úgy kell a szívünket kinyitni a másik ember felé.
Azt üzeni a számunkra: reménykedhetünk a
megújulásban, bizakodhatunk a cél elérésében, a
többé válás lehetõségében. Hiszen, ha jól bele-
gondolunk mindez a várva várt  pillanat bekövet-
keztére hívja fel a figyelmünket: arra, hogy a tü-
relmes, állhatatos várakozás meghozza a gyü-
mölcsét. A Karácsony ünnepe a Szeretet mindent

megváltoztatni képes erejére szolgáltat örök re-
ménységet: lám, egy gyermek születése képes
volt megváltoztatni az egész emberiség sorsát. 

Ismét Karácsony van: a remény újra megszüle-
tett.  

Nagy Gábor Tamás   

A Szeretet Lángja a Duna Televízió elõcsarnokában 

Ünnepváró

Karácsonyi köszöntõ

A Purcell kórus és az Orfeo zenekar  adott adventi koncertet a VárosházánMézeskalács-sütés

Luca napi varázsoló a Mezõgazdasági Könyvtárban

Karácsonyi készülõdés
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A Budavári Önkormányzat azt szeretné, hogy le-
gyen vége a mellébeszélésnek, fejezõdjék be a
Honvéd Fõparancsnokság épülettömbjére elren-
delt változtatási tilalmat övezõ kormányzati ködö-
sítés - hangzott el dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester sajtótájékoztatóján. Nem felel meg a való-
ságnak a kormányzat azon állítása, hogy az elsõ ke-
rületi önkormányzat miatt 11 milliárd forinttól
esett el a budai Vár. A másfél évvel ezelõtt bejelen-
tett turisztikai és kulturális fejlesztési program ke-
retében a kormány ugyanis összesen ötmilliárd
forintot különített el a Honvéd Fõparancsnokság
épületét érintõ munkálatokra. A fennmaradó
hatmilliárdból az eredeti tervek szerint, az épület
átépítésétõl függetlenül egy sor kisebb léptékû be-
ruházás valósulna meg – emlékeztetett a polgár-
mester. Ezek mindegyike rendelkezik érvényes
építési engedéllyel és bírja a kerületi önkormány-
zat támogatását. Dr. Nagy Gábor Tamás elmond-
ta, hogy a 73/2008-as kormányrendeletben ke-
rültek rögzítésre a program kiemelt részei, olyan
régen várt fejlesztésekrõl van szó, mint a Szent
György tér rendezése, szabadtéri színpad kialakí-
tása vagy a Vízhordó lépcsõ megvalósítása.
Eredetileg spanyol lovas iskola és madárröpde ki-
alakítása is szerepelt a tervek között, ezeket azon-
ban – szerencsére – késõbb kivették a megvalósí-
tandó feladatok közül. Természetesen a kor-
mány, ahogyan elhatározta, úgy egy másik politi-
kai döntéssel le is állíthatja a fejlesztést – hangsú-
lyozta a polgármester. Még akkor is, ha a Honvéd
Fõparancsnokság épületének megújítása mellett
számos értékes és megvalósítható eleme van a
programnak. Ugyanakkor ha a kormányzat úgy
akarja, elvégezhetné a rossz állapotú vári utak fel-
újítását vagy segíthetné a polgárnegyed rekonst-
rukcióját – ezekre a feladatokra szintén igénybe
lehetne venni az uniós forrásokat. 

A polgármester elmondta, hogy az önkor-
mányzat mindvégig támogatta és támogatja ma is
a kellõen átgondolt elképzeléseket. Ezt a
Budavári Kht. kérésére november 27-én határo-
zatban erõsítette meg a képviselõ-testület, ekkor
született döntés a kerületi építési szabályzat to-
vábbfejlesztésérõl is. A Honvéd Fõparancsnokság
épületére elrendelt változtatási tilalommal a
Budavári Önkormányzat nemet mondott a kor-
mányzati kapkodásra – mutatott rá a polgármes-
ter. Arra, hogy a változtatási tilalom elrendelése
elõtti napokban több egymástól és a tervpályáza-
ton elfogadott koncepciótól jelentõsen eltérõ
terv született a fõparancsnokság épületének fel-
újítására. A testület nem a tervekrõl mondott vé-
leményt, hanem azt akadályozta meg, hogy egy át-
gondolatlan koncepció valósuljon meg a világ-
örökséghez tartozó területen. Szakmai kérdés-
ben szakmai és nem politikai döntést hozott az

önkormányzat, amit alátámaszt a Budapesti Épí-
tész Kamara Szakmafelügyeleti Bizottságának ál-
lásfoglalása is melyben új tervpályázat kiírását ja-
vasolja a Honvéd Fõparancsnokság épületére. 

A változtatási tilalom legfeljebb három évig, il-
letve az építési szabályzat új kritériumrendszeré-
nek elfogadásáig lesz érvényben. Ennek megvaló-
sítása január óta folyamatban van. Nem felel meg
a valóságnak, hogy a tilalom a Szent György tér
nyugati oldalát is érinti, hiszen ezt kizárólag a
Honvéd Fõparancsnokság épületének védelmé-
ben fogadta el a képviselõ-testület. Dr. Nagy
Gábor Tamás leszögezte, hogy az önkormányzat
mindvégig konstruktív magatartást tanúsított, a
másfél évvel ezelõtti bejelentést követõen azon-
nal megkeresték az illetékeseket, de egészen idén
szeptemberig választ sem kaptak kérdéseikre, il-
letve a fejlesztésekre vonatkozó javaslataikra.
Nem haladtak megfelelõen az elõkészületek,
amit az is mutat, hogy eredetileg hat hónapot
szántak a szerzõdések megkötésére, azonban erre
másfél év után sem került még sor – hogy miért,
arra a mai napig nem adott választ a kormányzat.
A polgármester visszautasította azokat a vádakat,
melyek szerint az önkormányzat nem osztja meg
elképzeléseit a kormánnyal. Az önkormányzat-
nak ugyanis nem feladata terveket készíteni egy
állami beruházáshoz, igaz nem is kapott ilyen fel-
kérést. Mint elmondta, elsõsorban hatástanul-
mányra és széles körû szakmai konszenzusra len-
ne szükség az átépítéssel kapcsolatban. Jelenleg
még az sem tudható, milyen hatással lenne a köz-
lekedésre a beruházás.

A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevé-
telt tett a változtatási tilalommal kapcsolatban,
melyet az önkormányzat nem tart megalapozott-
nak – jelentette be dr. Nagy Gábor Tamás. A pol-
gármester tételesen cáfolta a hivatal négy pont-
ban felsorolt kifogásait. (A Közigazgatási Hivatal
észrevételével kapcsolatos írásunk a 3. oldalon ol-
vasható.)  

Kérdésekre válaszolva dr. Nagy Gábor Tamás
elmondta, hogy a kormány a már elfogadott vári
fejlesztésektõl is elvonhatja a forrásokat, még ak-
kor is, ha ennek a hatmilliárd forintnak megvan a
helye. A Honvéd Fõparancsnokság átépítése
nincs kellõen elõkészítve, a terület a jelenlegi ter-
veknél lényegesen többet érdemel. A felszabaduló
pénzt akár a Várbazárra, a vári utak vagy a barlang-
rendszer felújítására is fel lehetne használni. Fájó,
hogy a kormány a források elvonására készül, ho-
lott történelmi emlékhelyeink rendezése elsõsor-
ban állami feladat. A kormány döntésén múlik,
hogy az uniós forrásokat a reális, szükséges és meg-
valósítható fejlesztésekre fordítja-e vagy továbbra
is át akarja hárítani a felelõsséget az önkormány-
zatra a Dísz téri beruházás meghiúsulásáért.     K. Á.   

Az önkormányzat nem vett részt konstruktívan
annak a beruházásnak az elõkészítésében, mely-
nek célja a budai Vár utolsó második világhábo-
rús sebének, a volt Honvéd Fõparancsnokság
épületének rekonstrukciója lett volna – mondta
Suchman Tamás, a kormány képviselõje a Dísz
téren tartott sajtótájékoztatóján. A Kiemelt
Fejlesztések Tárcaközi Bizottságának alelnöke és
a projekt irányító bizottság tagja
közölte: a kerületi építési sza-
bályzatból nem derült ki, hogy
milyen épületet szeretne az ön-
kormányzat, a polgármestertõl
és a fõépítésztõl pedig csak azt
tudták meg, hogy mi az, ami
nem jó.

Suchman emlékeztetett arra,
hogy az önkormányzat legutób-
bi testületi ülésén kérte a képvi-
selõket és a polgármestert, ve-
gyék elõ és mutassák meg azokat
a terveket, amiket az elmúlt
években készíttettek a foghíjak
beépítésére, illetve a Dísz téri
romépület rekonstrukciójára,
hogy orientálni tudják a tervezõ-
ket. Mint mondta, ekkor kide-
rült: túl azon, hogy a kerület el-
lenáll a fejlesztésnek, a túl sokat nem mondó épí-
tési szabályzatán kívül nem rendelkezik semmi-
lyen elképzeléssel. Úgy vélte: ez az az állapot, ami-
kor a legnehezebb segíteni a kerület problémáin.
A kormánymegbízott hangsúlyozta: nem egysze-
rûen stílusérzék kérdése egy történelmi helyen lé-
võ torzó újjáépítése, számos szakmai szempontot
is figyelembe kell venni. Információi szerint sok
építész, urbanisztikai és mûemlékes szakember él
a kerületben – egyszerûen elfogadhatatlannak

tartja tehát, hogy az elmúlt években az önkor-
mányzat nem kérte az õ segítségüket. 

Suchman szerint azzal, hogy a kerület változta-
tási tilalmat rendelt el a Dísz tér 17. számú ingat-
lanra, s emiatt akár három évig építési engedélyt

kiadni nem lehet, meghiúsulnak a kormány
szándékai. Mivel a kormánynak nem csak joga,
hanem kötelessége is felhasználni az uniós támo-
gatásokat, s úgy tûnik, hogy a vári rekonstrukció-
ra szánt pénz 2010 végéig nem használható fel, a
kormány kénytelen lesz a projektre elkülönített
11 milliárd forintot más gazdasági célokra átcso-
portosítani. „Úgy tûnik, hogy Budavára elesik

megint, mint sokszor a történelemben. Az a lehe-
tõség, hogy megújuljon a Vár egy része, múlóban
van.” – fogalmazott a képviselõ.

Suchman Tamás megemlítette, hogy a további-
akban az egyéb fejlesztési elemekkel, mindenek-
elõtt a Karmelita kolostor és a Szent György tér
nyugati oldalának megújításával kívánnak foglal-
kozni, melyek tervei kapcsán megítélése szerint
konszenzus körvonalazódik, tehát van esély arra,
hogy megegyezzenek a kerülettel. Lapunk kérdé-

sére ugyanakkor jelezte: az említett kiegészítõ
projekt-elemek megvalósítását kizárólag magán-
tõke bevonásával képzelik el, azaz uniós, vagy ne-
tán állami támogatásra ezek a beruházások már
nem számíthatnak. - d - 

A kormányon múlnak 
a vári fejlesztések

Múlóban a Vár 
megújításának lehetõsége?

Suchman Tamás szocialista képviselõ a volt Honvéd Fõparancsnokság épülete elõtt tartott sajtótájékoz-
tatóján lényegében kész tényként jelentette be, hogy a kormány a budavári fejlesztésekre szánt 11 milli-
árd forintos uniós támogatást más gazdasági feladatokra kívánja átcsoportosítani. A kormánymegbízott
szerint a kerületi önkormányzat ellenállása miatt hiúsul meg a Dísz téri romépület rekonstrukciója. 

Kizárólag a kormányzaton múlik, hogy mennyi pénzt csoportosít át a meglévõ uniós forrásokból a bu-
dai Vár területén tervezett érvényes építési engedéllyel rendelkezõ és az önkormányzat által is támoga-
tott beruházásokra. A másfél évvel ezelõtt bejelentett fejlesztések keretében az állam nem csak a
Honvéd Fõparancsnokság épületének átépítését vállalta, hanem hatmilliárd forinttal járult volna hoz-
zá a Szent György tér nyugati oldalának rendezéséhez, a Vízhordó lépcsõ kialakításához, illetve a
Várnegyed egészének megújításához. A vári fejlesztések esetleges kormányzati befagyasztása miatt ösz-
szehívott sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy az önkormányzat nem tartja megalapozottnak a
Közigazgatási Hivatal állásfoglalását, melyben a Honvéd Fõparancsnokság épületére elrendelt változ-
tatási tilalmat kifogásolja. 

Püski István vezetésével megalakult a Patrióták a
Gazdaságért és a Közjóért Egyesület elsõ kerületi
tagcsoportja. Az egyesület célja, hogy pártoktól füg-
getlenül helyi és országos szinten képviselje a civi-
lek érdekeit, a közjót szem elõtt tartva tanácsaival
segítse a döntéshozókat. 

Pozitív értelemben vett civil kontrollt valósítana
meg az egyesület, s bár politizálnak, mindezt az
ügyek mentén a közjó érdekében teszik, távol tart-
va magukat bármiféle pártosodástól – fogalmazza
meg a patrióták hitvallását dr. Csizmadia László.
Az egyesület elnöke hangsúlyozza, hogy koránt-
sem pártválasztásra törekednek, hiszen a patrió-
ták négyévente úgy is véleményt mondanak. Azt
szeretnék elérni, hogy a pártok forduljanak a civi-
lekhez, mondják ki: szükség van rátok. Ennek ér-
dekében elõször meg kell teremteni az informá-
cióáramlást az országgyûlési és helyi képviselõk,
valamint a polgárok között. Mert a tenni akaró
középosztály képes egyedül arra, hogy lefordítsa a
politika üzeneteit, egyúttal közvetítse a választók
akaratát. 

Helyi szinten mindez azt jelenti, hogy felhívják a
figyelmet a megoldatlan problémákra, a kerület ve-
zetõinek tudomására hozzák mire is van igazán
szüksége a polgároknak – mondja Püski István. Az
egyesület figyelemmel kíséri a testületi üléseket, az
önkormányzati fejlesztéseket, általában a kerületi

történéseket. Ha úgy látják, hogy segíteni tudnak, a
köz javát szolgáló javaslatot tesznek. Ami a konkrét
célkitûzéseket illeti, szeretnék elérni, hogy minél
több magyar termékeket áruló bolt nyíljon a kerü-
letben, ahol szívesen vásárolnának a helyiek, és a
termelõk is piachoz jutnának. Ráadásul a Várne-
gyed turisztikailag Budapest talán legfrekventál-
tabb területe, az ország kirakata, ahová turisták mil-
liói látogatnak el. A magyar boltokban vásárolt ter-
mékek, élelmiszerek, népmûvészeti tárgyak így a vi-
lág minden tájára eljutnának és öregbítenék az or-
szág hírnevét. Terveik között szerepel egy olyan vá-
sárlókártya létrehozása, ami a csatlakozó üzletek-
ben különbözõ kedvezményeket biztosítana a kerü-
let lakóinak. 

A Patrióták a Gazdaságért és a Közjóért Egyesület
számít a helyi vállalkozók támogatására, mert õk
azok, akik lehetõségeiket, kapcsolataikat kihasznál-
va a jobbítás szándékával talán a legtöbbet tehetik.
Ehhez azonban összefogásra van szükség, arra,
hogy a vállalkozók felismerjék: a közösség érdeké-
ben együtt, egymást segítve többre juthatnak. 

A kerületi csoport tíz taggal alakult meg, törekvé-
seiket a kerület vezetése is támogatja. Elsõ nyilvános
fórumukat várhatóan január elsõ heteiben tartják,
addig is várják az érdeklõdõk, szimpatizánsok je-
lentkezését. További információ a www.patriotake-
gyesulete.hu internetes honlapon, valamint a
Krisztina körúti Püski könyvesboltban kapható. 

Ügyfélfogadás az ünnepek alatt

További információk: 
Polgármesteri Hivatal: 458-3000. Okmányiroda információ: 489-44-40. Ügyfélszolgálati
Irodák: Kapisztrán tér l. fszt. 10. 458-3030, 458-3025, Attila út 12. 356-9884, 201-3365, Isko-
la utca 14-16. 225-72-76, 225-72-77. E-mail: hivatal@budavar.hu. Ingyenesen hívható zöld
szám: 06-80-20-42-75, SMS/MMS szám: 06-20-489-66-47.

A Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, az Ügyfélszolgálatoknak és az Ok-
mányirodáknak ügyfélfogadási rendje a karácsony és a szilveszter elõtti idõszakban változik.  

Patrióták a kerületért

Idõpont Polgármesteri  Ügyfélszolgálatok Okmányiroda
Hivatal 

December 19. (péntek) 8-12 óráig 8-12 óráig 8-12 óráig
December 20. (szombat) 8-12 óráig 8-12 óráig 8-12 óráig
December 22. (hétfõ) 14-18 óráig 8-18.30 óráig 14-18 óráig
December 23. (kedd) Nincs ügyfélfogadás 8 -16 óráig 8 -16 óráig
December 24. (szerda) pihenõnap pihenõnap pihenõnap
December 25. (csütörtök) Karácsony Karácsony Karácsony
December 26. (péntek) Karácsony Karácsony Karácsony
December 29. (hétfõ) 14-18 óráig 8-18.30 óráig 14-18 óráig
December 30. (kedd) Nincs ügyfélfogadás 8 -16 óráig 8 -16 óráig
December 31. (szerda) 8-12 óráig 8-12 óráig 8-12 óráig
Január 1. (csütörtök) Újév Újév Újév
Január 2. (péntek) pihenõnap pihenõnap pihenõnap
Január 5. (hétfõ) 14-18 óráig 8-18.30 óráig 14-18 óráig

Nézet a Dísz tér felõl a Színház utca irányába (látványterv)

Az ötödik tervváltozat az épület rekonstrukciójára 2008. november (látványterv)



Tájékoztatjuk az I. kerületi polgárokat és a cégeket, hogy a 2009.
évi lakossági várakozási (parkolási) hozzájárulásokat, a 30 százalé-
kos kedvezményû gazdálkodói várakozási (parkolási) hozzájáru-
lásokat és az egészségügyi várakozási (parkolási) hozzájárulásokat
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat megbízásából fu-
tárcég kézbesíti 2009. január második felétõl a lakosság részére,
általában az esti órákban és hétvégeken. A cég dolgozói rendel-
keznek a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által kiál-
lított igazolással, amelyet kérésre fel kell mutatniuk. Az engedé-
lyek átvétele során kell kifizetni a bruttó 1500,- Ft költségtérítést,
amely összeget a futárcég képviselõje vesz át. A kézbesítés tényét
aláírással kell igazolni, és szükség esetén jelezni kell a számla-
igényt. A számlát utólag, postán küldi meg a Polgármesteri
Hivatal Gazdasági Irodája.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 30/2005.
(XII. 20.) Kt. rendelete és a Fõvárosi Közgyûlés 19/2005. (IV.
22.) Fõv. Kgy. számú rendelete alapján lakossági vagy kedvezmé-
nyes gazdálkodói várakozási hozzájárulást csak az kaphat, aki-
nek az állandó lakcíme, vagy cégek esetén székhelye, telephelye,
fióktelepe a várakozási övezet területén van, és nincs gépjármû-
adó hátraléka.

A hozzájárulást igazoló hologramos matricát a gépjármû elsõ
szélvédõjének jobb belsõ oldalára kell ragasztani, míg a hologra-
mos kártyát célszerû a forgalmi engedéllyel együtt tárolni.

Akik a várakozási hozzájárulást a futártól nem kapták meg,
2009. február 11-tõl személyesen vehetik át: az 1011-es és 1015-ös
irányítószámmal rendelkezõ lakosok az Iskola utca 16. szám alatt
található 3. számú Ügyfélszolgálati Irodán (telefon: 225-7276), a

1012-es, 1013-as és 1016-os irányítószámmal rendelkezõk  az
Attila út 12. szám alatt található Ügyfélszolgálati Irodán (telefon:
201-3365). 

Mozgáskorlátozott személy jármûve díjfizetés és idõtartam kor-
látozás nélkül várakozhat.

A parkolási engedélyt a jármû elsõ szélvédõje mögött, jól látha-
tó módon kell elhelyezni. Ha a mozgáskorlátozott személy kéri az
ingyenes lakossági várakozási hozzájárulást, az 1500,- Ft költségté-
rítést neki is meg kell fizetnie.

A budai Vár területén a védett övezetben (1014-es irányító-
szám) lakó polgároknak személyesen a Kapisztrán téri ügyfélszol-
gálaton kell intézniük és kiváltaniuk a 2009. évi lakossági behaj-
tási - várakozási hozzájárulásokat. 

Budavári Önkormányzat Igazgatási Iroda 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

A képviselõ-testületi ülésen történt

Marad a Dísz téri változtatási tilalom

Folytatódik a mûemlékházak felújítása
A Budavári Önkormányzat 631 millió forintot nyert a
Fõvárosi Városrehabilitációs pályázaton. A pályázaton
önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítására le-
hetett támogatást kérni. A Budavári Önkormányzat ki-
lenc épület felújítására nyújtott be dokumentációt:
Iskola u. 12. szám alatti mûemlék lakóépület teljes fel-
újítása, Iskola u. 14. szám alatti mûemlék lakóépület
teljes felújítása, Pala u. 8. szám alatti elbontott lakó-
épület szárny visszaépítése, Petermann bíró u. 9.
szám alatti mûemlék lakóépület teljes felújítása és bõ-
vítése, Döbrentei u. 15. szám alatti mûemlék lakóépü-
let teljes felújítása, Bécsi kapu tér 8. sz. alatti lakóépü-
let tetõ és homlokzat felújítása, Fõ u. 20. sz. alatti lakó-
épület tetõ és homlokzat felújítása, Hunyadi János u.
18. sz. alatti lakóépület tetõ és homlokzat felújítása,
Országház u. 22. sz. alatti lakóépület tetõ és homlokzat
felújítása. A Budavári Önkormányzat mind a kilenc
épület felújítására nyert pályázati támogatást, össze-
sen 631,6 millió forint értékben. Az épületek kivitele-
zését az önkormányzat 2009. évben kezdi meg.

Parkolási engedélyek kiadása
2009. január 1-tõl a gyorsabb és kényelmesebb ügy-
intézés érdekében változik a parkolási engedélyek ki-
adása.

Az 1011-es és az 1015-ös irányítószámmal rendel-
kezõ lakosok, az Iskola utcai Ügyfélszolgálati Irodán
(Iskola u. 16.) vehetik át a tulajdonukban lévõ gépjár-
mûvek parkolási engedélyeit. Emellett az Iskola utcai
ÜSZI további szolgáltatásokkal is várja a kerületi lakó-
kat: iratátvétel valamennyi, így a Népjóléti Iroda részé-
re, jegyzõi igazolás kiadása a lakásépítési - lakásvá-
sárlási támogatás igénybevételéhez, hatósági bizo-
nyítvány kiadása élettársi kapcsolatról, magánszállás-
hely nyilvántartásba vétele, tolmács és szakfordító
igazolvány kiállítása, igazolás szerencsejáték tevé-
kenység folytatásához. Kérjük, a kényelmesebb ügyin-
tézés érdekében vegyék igénybe az Iskola utcai ÜSZI
szolgáltatásait!  

Az Iskola utcai Ügyfélszolgálat elérhetõsége: tele-
fon: 225-7276; 225-7277. Ügyfélfogadási idõ: hétfõn:
8 -18 óra 30 percig, kedden: 8 -16 óráig, szerdán: 8 -
16 óra 30 percig, csütörtökön: 8 -16 óráig, péntek: 8 -
13 óráig tart. Budavári Önkormányzat

Az év honlapja: www.matyaseve.hu
Az Év Honlapja 2008 díjat kultúra kategóriában a
Budavári Önkormányzat közösségi-kulturális oldala a
www.matyaseve.hu nyerte el. A Budavári Önkor-
mányzat hivatalos weboldala a www.budavar.hu kü-
löndíjat kapott. Az Internet Marketing Klub és a
Magyar Marketing Szövetség idén hetedik alkalom-
mal hirdette meg az Év Honlapja versenyt, amelyre
összesen 281 nevezés érkezett. A szakmai zsûri 14
kategóriában ítélt oda díjakat, tíz honlapot különdíjjal
jutalmazott. A döntésben a honlap felépítettségét, a
betöltés gyorsaságát, az információ mennyiségét és
minõségét, a navigációt, az interaktivitás mértékét, a
szolgáltatásokat és a kitûzött cél tartalmi és képi
megvalósulását vették figyelembe.

Köszönet a támogatásért!
Tisztelt Adományozók! Tájékoztatom Önöket, hogy a
TToollddyy  ÓÓvvooddaa  AAllaappííttvváánnyy a személyi jövedelemadó
1%-ként 2007. évben 668.565-, Ft-ot kapott. A
Kuratórium döntése alapján ezt az összeget képesség-
fejlesztõ játékok, könyvek, foglalkozási eszközök, ki-
rándulások és gyermekprogramok támogatásához
használtuk fel. Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik segítettek bennünket céljaink megvalósítá-
sában.          Katinszki Ferencné, az Alapítvány képviselõje

Közlemény
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy
2008. december 30-i fogadóórám szabadság miatt
elmarad. Következõ fogadóóra 2009. január 27-én
18.00 órától lesz a szokott helyen (Hattyú utcai Idõsek
Klubja), de szükség esetén ezt megelõzõen is elérhetõ
vagyok a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iro-
dáján keresztül.

dr. Pósfai Gábor önkormányzati képviselõ

Fogadóórát tart a Polgárõrség  
A karácsonyi – újévi ünnepek ideje alatt a Polgárõrség
a Mészáros utca 18. szám alatti irodájában minden
pénteken 19.00 órától 20.00 óráig fogadóórát tart.
Elérhetõségük mobil telefonon keresztül: 06-30-
6213-677. 

Röviden

Futárcég kézbesíti a parkolási engedélyeket

(Folytatás az 1. oldalról)

A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatal törvényességi észrevételei miatt foglalko-
zott ismét a testület a Dísz tér 17. számú ingatlan-
ra elrendelt változtatási tilalommal. A hatóság a
rendelkezés visszavonását kérte, arra hivatkozva,
hogy egy folyamatban lévõ ügyre vonatkozóan új
elõírásokat nem lehet meghatározni, illetve azért,
mert – szerintük - a változtatási tilalom pontos
célja nem meghatározott, ráadásul azt nem egy te-
lektömbre, hanem az építési törvény elõírásaival
szemben csak egy ingatlanra alkalmazták. A hiva-
tal szerint a bizottsági egyeztetésekkel és határ-
idõkkel kapcsolatban az önkormányzat Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatának (SZMSZ) sem fe-
lelt meg a rendkívüli testületi ülés összehívásá-
nak módja, amin a tilalom elrendelésérõl dön-
töttek.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester tételesen
cáfolta a hivatal megállapításait. Képviselõ-tes-
tületi elõterjesztésében jelezte: az áttekintett al-
kotmánybírósági döntések fényében nem kifogá-
solható, hogy az önkormányzat egy folyamatban
lévõ ügyre is kiterjesztette a változtatási tilalmat.
A tilalom nyilvánvaló célja az, hogy elegendõ idõt
biztosítsanak a hatályos szabályozás beruházó ál-
tal is igényelt módosításához, valamint, hogy
megakadályozzák a korábban meghatározott és
deklarált elveknek meg nem felelõ beruházás
megvalósítását. A polgármester utalt arra is, hogy
a tilalom nem csak egy ingatlanra, hanem egy
tömbre, a Szent György utca – Dísz tér – Színház
utca – Szent György tér által közrezárt területre
vonatkozik. Az SZMSZ-szel kapcsolatos kifogáso-
kat szintén cáfolta: a rendkívüli ülésrõl szóló
meghívókat a Polgármesteri Hivatal hirdetõtáblá-
ján a jegyzõ kifüggesztette, s ugyanebben az idõ-
ben, tehát három nappal az ülés elõtt a meghívót
és az írásbeli elõterjesztést a képviselõkhöz eljut-
tatta. Az ülés rendkívüli összehívása és a rendelet-
tervezet testületi ülésen történõ kiosztása indo-
kolja azt, hogy értelemszerûen nem kerülhetett

sor annak bizottsági megvitatására. (A képviselõ-
testület 15 igen szavazattal, 8 nem ellenében elfo-
gadta a polgármester álláspontját és elutasította a
közigazgatási hivatal törvényességi észrevételeit.)   

Az ellenzéki képviselõk a változtatási tilalom el-
rendelése kapcsán arra figyelmeztettek: ez a jogi
eszköz csak megakadályozza a kormányzati tervek
megvalósítását, ám nem oldja meg a Vár rende-
zetlenségének problémáját. Dióslaki Ferenc
(SZDSZ) azt hangsúlyozta, hogy  inkább tárgyalni
kellene, kényszeríteni ugyanis nem tudják a kor-
mányt, amely átcsoportosíthatja a pénzeket.
Hasonló véleményt fogalmazott meg Lovász
László (MSZP) is, aki szerint az idõhúzás, a jogi
csûrés-csavarás nem vezet eredményre, más váro-
sok fogják elvinni a Vár rendbetételére szánt
pénzt. Pósfai Gábor (Polgári frakció) ugyanakkor
úgy vélte: az önkormányzatnak ragaszkodnia kell
álláspontjához, hiszen nem csak „mindent vagy
semmit” elven mûködhet egy kormányzati beru-
házás.

Dr. Aczél Péter fõépítész az elhangzottakra rea-
gálva kifejtette: a céljuk az, hogy ne lehessen el-
kapkodni építészeti tervet, ne tegyenek jóvátehe-
tetlen kárt a Várban. A változtatási tilalom idõt
ad arra, hogy a tervekrõl tovább gondolkodjanak,
illetve szükség szerint a késõbbiekben tovább mó-
dosítsák az építési szabályzatot.

Nagy Gábor Tamás szintén kiemelte, hogy meg
kell akadályozni a vissza nem fordítható folyama-
tok elindítását. A változtatási tilalommal tehát azt
érték el, hogy ne legyenek kénytelenek kiadni
olyan engedélyeket, melyek ellentétesek a hosszú
távú fejlesztési elképzeléseikkel. Az elmúlt másfél
év során elmozdulhatott volna kedvezõ irányba a
tervezési folyamat, ám kéréseik, észrevételeik
nem találtak meghallgatásra. Most, csak a határ-
idõ kényszere miatt nem szabad elkapkodni ter-
vezést, engedélyeztetést.

A polgármester elmondta: egyetért azzal, hogy
otromba, és a Várat csúfítja a Dísz téri romépü-
let. Ám nem csak ezzel van tennivaló: az Ybl-ba-

zár, a vári barlangok és az úthálózat állapota szin-
tén méltatlan a világörökségi területhez, ezekre is
felhasználhatná a kormány az uniós forrásokat.

Bonfini-szobrot avatnak a Várban

A Közigazgatási Hivatal a zajvédelem helyi szabá-
lyozásáról szóló rendelet módosítását is kezde-
ményezte – ezt vita nélkül jóváhagyta a képvise-
lõ-testület, a jogszabályváltozások ugyanis ezen a
téren egyértelmûen leszûkítették az önkormány-
zat szabályozási lehetõségeit. Módosították a
képviselõk az önkormányzat 2008. évi költségve-
tési rendeletét is (a bevételek fõösszegét 65 mil-
lió forinttal növelték), továbbá megalkották a
2009. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rende-
letet, mely a jövõ évi büdzsé elfogadásáig tartó
idõszakra határoz meg a megszokott módon
pénzügyi elõírásokat.

A Halászbástya jövõ évi nyitva tartási rendjérõl
is döntöttek: 2009-ben – akárcsak idén – márci-
us 16-tól április 30-ig 9-19 óráig, május 1-tõl szep-
tember 15-ig 9-23 óráig, szeptember 16-tól októ-
ber 15-ig pedig 9-21 óráig tart nyitva a felsõ kilátó
szint. A belépõjegyek ára sem változik: a teljes árú
jegyet 400, a kedvezményeset pedig 200 forintért
lehet megvásárolni. 

Jóváhagyta a testület, hogy a Budavári Palota te-
rületén, a Reneszánsz Év zárásaként egy szobrot ál-
lítson az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, valamint a
Fõvárosi Önkormányzat Mátyás király történet-
írója, Antonio Bonfini tiszteletére. Farkas Zoltán
Bonfinit ábrázoló mellszobrát eredetileg 1934-
ben állították fel a Várban, a szobor sorsa azonban
a II. világháborút követõen ismeretlen. Fennma-
radt azonban egy másolat Olaszországban, Ascoli
Picenoban; ennek alapján készült a mai bronz má-
solat, amit az eredeti helyszín közelében, az Orosz-
lános udvarhoz vezetõ út mentén, a Patkó-torony
környezetében kívánnak felállítani. 

- d -

„Holtában is élõ legenda. Aki ismerte, sohasem
szabadulhat meg személyisége varázsától” – jelen-
tette ki Szalai Károly az általa nagyra becsült pá-
lyatársáról a városházi emlékesten. Az író szerint
Gyurkovics Tibor vibráló sokarcúságát legjob-
ban barátja, a nemkülönben zseniális Hernádi
Gyula fogalmazta meg akkor, amikor öttusa-baj-
nokhoz hasonlította. „Minden mûfajt mûvel. A
célbalövés a novella, mert ott pontosan kell talál-
ni. A vívás a dráma. A vers a lovaglás a ritmus mi-
att, az úszás az esszé, a futás pedig a regény, még-
hozzá hosszú távfutás.” 

Szalai Károly úgy vélte: Gyurkovics mindenek-
elõtt költõ volt, nemzeti és esztétikai szempont-
ból korunkban a legjelentõsebb költészetet hozta

létre. Lírájának talán legfontosabb eleme a hû-
ség: hûséges önmagához, a keresztény erkölcsi
normákhoz, melyek az embert emberré teszik, és
mindig arra törekszik, hogy mûvészi helytállással
környezetét jobbá tegye. A maga korának életé-
ben áll teljes valójában és csak azt verseli meg,
amit igaznak vél, amit átél. Hazafias verseiben
minduntalan önvizsgálatra kényszeríti magát, de
népét is, ahonnét származik: „odamondogatok
azoknak, akik hazátlanoknak vallják magukat,
másrészt azoknak, akik a babot is piros-fehér-
zöldre fejtik” – mondta magáról.

Gyurkovicsot nem csak mûvészként, hanem
barátként is méltatták a megemlékezésen. Sedi-
ánszky János alpolgármester az írók „búvóhelye-
in”, a budai presszókban együtt töltött órákat ele-
venítette fel; Bakó Annamária, a Litea könyves-
bolt vezetõje a könyvbemutatókon tõle kapott
szeretetrõl beszélt; Nyulászi András, a kerület
közbiztonsági közalapítványának tagja pedig
meghatottan mesélt a Piarista Gimnáziumban
együtt töltött éveikrõl, s a késõbbi, baráti összejö-
vetelekrõl.

„Maga volt az élet, a vidámság, a vigasztalás” –
emlékezett vissza Gyurkovics Tiborra dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester, akitõl megtudhat-
tuk: az íróval elõször a Krisztinaváros irodalmi
életét bemutató filmben volt módja beszélgetni.
Már az elsõ pillanatban olyan baráti légkör ala-
kult ki kettejük között, hogy úgy érezte: mintha
évtizedek óta ismernék egymást.

A polgármester felidézte, Gyurkovics milyen
nagy lelkesedéssel, örömmel fogadta a kerületi
díszpolgári címet, hiszen mindig is itt, a Kriszti-
navárosban érezte magát igazán otthon. Szo-
morú emlékként szólt arról, hogy egy évvel ez-
elõtt, amikor születésnapi ajándékként a költé-
szete elõtt tisztelgõ kiállítást rendeztek a Vár-
negyed Galériában, már nem volt ereje elmenni
a megnyitóra. Nagy Gábor Tamás közölte: az ön-
kormányzat keresi a módját annak, hogy Gyur-
kovics Tibor hihetetlenül gazdag életmûvét egy
kerületi emlékhelyen teljességében bemutathas-
sák és megõrizhessék.

A városházi megemlékezésen Závory Andrea
elõadómûvész az író örökérvényû gondolatait
idézte fel mûveibõl, Gyõrffy Gergely hegedû-
mûvész pedig a tiszteletére komponált egyik
szerzeményét játszotta el. A résztvevõk megte-
kintették a Kovács György által 2004-ben készí-
tett filmet is, melyben Gyurkovics Tibor a kerü-
let polgármesterével végiglátogatta a Krisztina-
városban élt híres íróink, költõink lakóhelyeit
és felidézte azokat az irodalmi mûveket, ame-
lyek a környékhez való kötõdéseikrõl vallanak.
Gyurkovics rendkívüli mûveltségébõl és sok-
sok személyes emlékébõl merítve, a rá jellemzõ
ízes iróniával, de nagy tisztelettel mutatta be
többek között Babits Mihályt, Kosztolányi
Dezsõt, Márai Sándort, Szabó Dezsõt, Németh
Lászlót, Ottlik Gézát és Nemes Nagy Ágnest. 

- a -

Búcsú Gyurkovics Tibortól
Barátai, pályatársai, tisztelõi búcsúztak Gyurkovics Tibortól a Városházán. A Budavári Önkormány-
zat által megtartott emlékesten bemutatták azt a filmet, amelyben a kerület díszpolgára a Krisztinavá-
rosban élt író- és költõóriásokról beszélt a maga lenyûgözõ stílusában. 



4 Várnegyed XIII. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM, 2008. DECEMBER 19., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Karácsonyi koncertek
2008. december 20-án, szombaton 19.30 órakor és de-

cember 21-én, vasárnap 19.30 órakor a Fodor Kamara-
együttes karácsonyi koncertjeit hallgathatják meg az érdek-
lõdõk a Vojnovich-Huszár Villában (1223 Mûvelõdés u. 37/a.)
Mûsoron: Händel Orgonaversenyek és Corelli Concertók.
Km.: Dinnyés Soma – orgona. Jegyrendelés: 362-1606 vagy
sajto@vojnovich.hu.

Adventi koncert
2008. december 22-én, hétfõn 18 órakor a Szilágyi Dezsõ

téri református templomban a népek karácsonyi énekeibõl
összeállított zenés adventi koncert lesz a Tabulatúra régizene
együttes elõadásában. A koncert után szeretetvendégség, tea,
sütemény, és jótékony célú vásárok. A hangverseny ingyenes.
További információk: www.gyulekezet.hu, www.tabulatura.hu.

Ciszterci Szent Imre templom
(Budapest, XI. Villányi u. 25.)

December 24-én, Szenteste 23.30 órakor: Heinrich
Schütz: Magnificat. Közremûködik: Darázs Renáta szoprán,
Beothy-Kiss László tenor, Hajós György orgona, a templom
kórusa, valamint rézfúvós együttes korabeli hangszereken.
Vezényel: Csányi Tamás.

Hagyományok Háza
(Budapest, I. Corvin tér 8.)

December 28., 18.00 óra: Sebõ-együttes: Játék kará-
csonykor.

December 29., 18.00 óra: Herczku Ágnes: Arany és kék
szavakkal. Lírai és játékos magyar népzenei szvitek váltakoz-
va adják meg az elõadás hangulatát, melyet Horváth Zsófia
koreográfiái hol stilizált mozgással, hol az archaikus, autenti-
kus néptánc „õserejével” erõsítik meg.

December 30., 19.00 óra: Kaláka együttes: Csak az
egészség meglegyen. Évbúcsúztató elõadás az együttes
ezernél is több dala közül inkább a vidámabbakat összeválo-
gatva. A Kaláka együttes tagjai: Becze Gábor, Gryllus Dániel,
Gryllus Vilmos, Radványi Balázs.

Országos Széchényi Könyvtár
(Budavári Palota F épület, VI. em.)

Biblia Sacra Hungarica. A könyv „mely örök életet ád”címû
kiállítás megtekinthetõ 2009. március 29-ig. Nyitva: keddtõl
vasárnapig 10-18 óráig, hétfõn zárva.

Magyar Nemzeti Galéria
(Budavári Palota, A épület)

Az idõ legújabb cáfolata – Kortárs magyar mûvészet az
Irokéz Gyûjteménybõl (1988-2008). A kiállítás 2009. febru-
ár 1-ig látogatható. www.mng.hu 

Országos Mezõgazdasági Könyvtár
(Budapest, I. Attila út 93.)

A Székely Bertalan Baráti Kör kiállítása. Kiállítók: Árendás
József, Csobaji Zsolt, Dobos Lajos, Erdõs István, Faragó
Margit, Gara Gizella, Kapolyi Márta, Korompay Dóra, Kucsay
József, K. Végh Etelka, Lukács Ágnes, Mészáros Ernõ, Páll A.
Enikõ, Pongrácz Zoltán, Resánszky Mária, R. Török Mária,
Tasi István, Ujlaki Lajos, Vágó Magda, Várady Erzsébet, Varga
Ágnes, Varga Edit. A kiállítás megtekinthetõ: december 31-
ig, hétköznap 9.00-18.00, hétvégén 10.00-16.00 óráig.
Bércesi Ilona agyagszobrász kiállítása Ókortól a reneszánszig
címmel. A tárlaton akvarellek, freskótöredékek, kerámiatár-
gyak láthatók. A kiállítás ideje alatt szombatonként 10-16
óráig ókori piac, melyen személyesen is találkozhatnak az al-
kotóval. 

Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeum
(Budapest, V. Szent István tér 15.)

A Fürdõk – Fürdõhelyek, fürdõutazás Európában címû
idõszaki kiállítás megtekinthetõ: 2009. január 25-ig, kedd
kivételével naponta 11-19 óráig.

Várfok Galéria
(Budapest, I. Várfok u. 11.)

Nádler István tárlata. E kiállítással köszönti a 70 éves mû-
vészt a 18 éves Várfok Galéria. A kiállítás megtekinthetõ de-
cember 30-ig.

Anno Mesebolt
(Budapest, I. Krisztina tér 7.)

Január 3-ig láthatók Szegedi Katalin festményei, melyeket
L. Frank Baum: Óz a csodák csodája címû meseregényéhez
készített. A kiállítás nyitvatartási ideje: hétfõtõl péntekig:
9.00-19.00, szombaton 9.00-14.00 óráig. 

Budavári Mûvelõdési Ház
(Budapest, I. Bem rkp. 6.)

A Budavári Mûvelõdési Ház
2008. december 22-tõl 2009. január 4-ig zárva tart! Nyitás:
2009. január 5-én hétfõn.
FFeellnnõõtttteekknneekk

Somogyi Réka és Antos Péter kiállítása. Január 5-tõl 23-ig
hétköznap 12.00-15.00 óráig, illetve elõre egyeztetett idõ-
pontban tekinthetõ meg.

Január 3. szombat 10.00–15.00 óráig: Történelmi társas-
tánc-oktatói kurzus

Január 6. kedd 10.30 óra: Benyik Béla: Mátyás király palo-
tája Visegrádon - ismeretterjesztõ elõadás diavetítéssel.

Január 8. csütörtök 10.00 óra: Irka Kör. Irodalomkedvelõk
klubja

Január 11. vasárnap 17.00 óra: Blues Café – beszélgetõs
akusztikus klub. Házigazda: Török Ádám

Január 13. kedd 10.30 óra: dr. Sibalszky Zoltán: Stájer-
ország - ismeretterjesztõ elõadás diavetítéssel

Január 14. szerda 15.00 óra: A Bubapesti Városvédõ
Egyesület I. kerületi csoportjának összejövetele. Téma:
Feladatok, programok 2009-ben

Január 15. csütörtök 17.00 óra: Tabán Sportkör.
Klubvezetõ: Kormos Vera. Beiratkozás, jelentkezés a 2009-
es többnapos túrákra

Január 16. péntek 14.00 óra: Budavári Filmklub a Tabán
Moziban. A másik Boleyn lány. Helyszín: I. kerület Krisztina
krt. 87-89.

Január 17. szombat 10.00 óra: Rajz felvételi elõkészítõ
tanfolyam. Leendõ építészhallgatóknak rajzoktatás a
Ferenczy István Vizuális Mûhelyben. Tanfolyamvezetõ:
Molnár Zsolt rajztanár

Január 17. szombat 10.00–15.00 óráig: Történelmi tár-
sastánc-oktatói kurzus
Január 17. szombat 19.00 óra: M.É.Z. Klub. Skót és ír népzene
magyar módra.

Január 20. kedd 10.30 óra : Óvári Árpád: A Vadnyugat
természeti csodái IV. - ismeretterjesztõ elõadás diavetítés-
sel

Január 22. csütörtök 10.00 óra: Irka Kör- Irodalomkedve-
lõk klubja.

Január 23. péntek 19 óra: Dávid Viktória dalénekes Kodály
mûsora. Zongorán kísér: Lutzer Gábor.

Január 23. péntek 18.00 óra: Budavári Filmklub a Tabán
Moziban. Macskafogó 2. - A sátán macskája. Helyszín: I. ke-
rület Krisztina krt. 87-89.

Január 24. szombat 19.00 óra: Táncház a Fakutya
Együttessel. Vigadalom csángó népzenére.

Január 25. vasárnap 19.00 óra: Regejáró Misztrál Mû-
vészeti Klub. Vendég: Blues Transit.

Január 25. vasárnap 15.00 óra: Mozart: A varázsfuvola,
operakeresztmetszet a Bel Canto Operatársulat elõadásá-
ban.

Január 27. kedd 10.30 óra: Dr. Tóth József: Kárpátoktól a
Krímig - ismeretterjesztõ elõadás diavetítéssel.

Január 29. csütörtök 14.00 óra: Tájak, Korok, Múzeumok
Egyesület. Chemolimpex Nyugdíjas Csoportja. Klubvezetõ:
Cser Jánosné.

Január 29. csütörtök 17.00 óra: Tabán Sportkör. Klub-
vezetõ: Kormos Vera. Kárpátok gyöngyszemei II. - Ipach
Ildikó felvételei.

Január 30. péntek 14.00 óra : Vasutas Természetjárók
Szövetsége – Baross Gábor Turista Klub. Klubvezetõ:
Malomhegyi Imre. Klubnap.

Január 31. szombat 10.00 óra: Rajz felvételi elõkészítõ
tanfolyam. Leendõ építészhallgatóknak rajzoktatás a
Ferenczy István Vizuális Mûhelyben. Tanfolyamvezetõ:
Molnár Zsolt rajztanár.

Január 31. szombat 10.00–15.00 óráig: Történelmi tár-
sastánc-oktatói kurzus.

Január 31. szombat 19.00 óra: TÉKA Táncház. Tánctanítás
és vigadalom magyar népzenére.

IIssmmééttllõõddõõ  pprrooggrraammookk  ffeellnnõõtttteekknneekk  
KKeezzddõõ  kkuubbaaii--ssaallssaa:: minden szerdán 19.00 órakor.

Tanítanak: Sebesi Éva és Sarkady Csaba. Kezdés: január 14.
FFeerreenncczzyy  IIssttvváánn  VViizzuuáálliiss  MMûûhheellyy:: hétfõtõl péntekig 17.30-

20.30 óráig. Tanárok: Kopasz Tamás, Elekes Károly
Munkácsy-díjas képzõmûvészek. Portré, aktmodell utáni
rajz, mintázás, festés, kroki, anatómiai ismeretek,  felkészítés
mûvészeti egyetemekre a négy évtizede mûködõ rajziskolá-
ban. Helyszín: Fõ utca 3. Információ: Tulok Péter, 212-9239.
Kezdés: január 5.

BBuuddaaii  GGiittáárriisskkoollaa:: hétfõtõl péntekig órarend szerint.
Tanárok: Déri Gábor, Csókás Zsolt, Svajcsik Kristóf. A díjnyer-

tes iskolában a képzés életkortól és zenei elõképzettségtõl
függetlenül folyik. A fiatal, képzett zenetanárok számos stí-
lust tanítanak: klasszikus gitárt, jazzt, bluest, rockot és egyéb
könnyû mûfajokat. Információ: 06/20 823-0770, info@bu-
daigitariskola.hu, www.budaigitariskola.hu. Kezdés: január 5.

VVOOXX  HHuunnggaarriiccaa  NNõõii  KKaarr  EEggyyeessüülleett:: hétfõ, szerda 18.00-
20.00 óráig. Karnagy: Döbrössy János. Kezdés: január 7.

AA  DDuunnáánnááll..  Minden kedden 18.00-19.00 óráig. Klub nép-
dalokkal. Vezeti: Lovász Irén népdalénekes. Kezdés: január 13.

BBuuddaavváárrii  OOppeerraa  EEggyyüütttteess.. Jelentkezés és meghallgatás:
minden pénteken 17.00 óra. Zenei vezetõ: Nagy Ferenc kar-
mester. Egyéni korrepetáció, szereptanulás, együttes éneklés,
koncertek, fellépési lehetõségek. Az együttes olyan résztve-
võket vár, akik komolyan foglalkoznak az énekléssel (opera,
operett, dalirodalom). Kezdés: január 9.

SSzzáámmííttóóggééppeess  kklluubb  iiddõõsseekknneekk.. Kedd, csütörtök 9.00-
13.00 óráig. Jelentkezés: telefonon a 201-1780-as telefon-
számon vagy személyesen a Budavári Mûvelõdési Házban
(Bem rakpart 6.)

PPrreevveenncciióóss  MMûûhheellyy  --  FFééllúúttoonn  AAllaappííttvváánnyy..  Minden szerdán
10.00–12.00 óráig

IIddõõsseekk  AAkkaaddéémmiiáájjaa  --  SSzzeerreetteett  KKlluubb..  Minden hétfõn 9.00-
13.00 óráig. Klubvezetõ: Tinka Árpád. Kezdés: Január 5.

AArrggeennttiinn  TTaannggóó.. Minden szerdán 18.00 óra. Vezeti: Götz
Andrea és Szõllõsi András. Az argentin tangó városi néptánc,
élõ szórakozási forma. András magyar néptáncos tapasztala-
taiból is merítve a lépések tanításán túl a pontos vezetésre és
a jó hangulatra fektetnek hangsúlyt a tangó órákon, amit a
szerda esti úgynevezett milonga (össztánc) elõtt tartanak.
Információ: www.milonga.hu. Kezdés: január 7.

MMiilloonnggaa  TTaannggoo  YY  AAllmmaa.. Minden szerdán 19.30-22.45 órá-
ig. Hazánk legrégebbi milongája. A zene szinte kizárólag
klasszikusokat tartalmaz, általában 3-4 számból álló tangó,
vals, milonga és canyuengue tandákban, cortinákkal elvá-
lasztva. Kezdés: január 7.

BBaarrttóókk  TTáánncceeggyyüütttteess  pprróóbbááii..  Utánpótlás: kedd 18.30-21.30
óráig. Felnõtt: hétfõ, csütörtök 18.30-21.30 óráig, www.bar-
toktancegyuttes.hu. Kezdés: január 13.

HHaatthhaa  JJóóggaa  TTaannffoollyyaamm.. Minden hétfõn 18.00 óra. Vezetik:
Balatoni Brigitta és Bakos Tímea. Kezdés: január 5.

KKoonnddiittoorrnnaa:: kedd, csütörtök 15.30-16.30 és 16.30-17.30
óráig. Szerda, péntek 7.30-8.30 és 8.30-9.30 óráig. Vezeti:
Tóth Ildikó táncos. Kezdés: január 13.

HHiipp--HHoopp..  Minden pénteken 16.30-18.00 óráig. Vezeti:
Kiss Eszter Nóra. Kezdés: január 9. 

ZZöölldd  SSáárrkkáánnyy  MMaahhjjoonngg  ééss  TTáárrssaassjjááttéékk  KKlluubb.. Minden ked-
den 18.00-22.00 óráig. Klubvezetõ: Halász Pál. A klub elsõ-
sorban a kínai mahjong játék, annak is hivatalos nemzetkö-
zi versenyszabály szerinti verziójának népszerûsítésére jött
létre, de bármely egyéb társasjátékot játszani kívánó érdek-
lõdõt is szívesen látnak összejöveteleiken. A csatlakozási le-
hetõség folyamatos, várják családok, baráti társaságok je-
lentkezését is.. Információ: www.zoldsarkany.hu; info@zold-
sarkany.hu.

SSkkaannddiinnáávv  NNyyeellvvttaannffoollyyaammookk:: a Skandináv Ház Alapít-
vány szervezésében www.skandinavhaz.hu.

Tabán Helytörténeti Kiállítás 
és Dokumentációs Központ
(Budapest, I. Döbrentei utca 9.)

Nyitva tartás: szerda, szombat 14.00-18.00 óráig, pén-
tek csoportoknak elõzetes egyeztetés után 14.00-18.00
óráig. Vasárnap 11.00-18.00 óráig. Vezeti: Jankóné Pajor
Ildikó. Állandó kiállítások: A Tabán története, A „Magyar
Horác” -Virág Benedek és kortársai. Idõszaki kiállítások: A
tabáni kiskocsmák, Balogh Rudolf tabáni fotói, Hauszmann
Alajos élete és mûve, Tabáni reneszánsz körkép. 

Programok

A ,,MEVE”  2007. évi közhasznú 
tevékenysége

Beszámoló a Várbarátok Köre 
2007. évi tevékenységérõl
A több mint 40 évig bármiféle hivatalos forma nélkül, de folyamatosan mûködõ Várbarátok
Köre 2007 januárja óta Közhasznú Egyesület. A jogállásában bekövetkezett változás lehetõvé tet-
te, hogy tevékenysége hosszabb távú tervezés alapján folyjék, és pályázatok útján megszerzett tá-
mogatások segítségével bõvüljön is. 

A havi rendszerességgel, egy évben tíz alkalommal megrendezett összejöveteleknek a Litea
Könyvesbolt és Teázó biztosítja a kulturális légkörû,  kedves hangulatú helyszínt. Az elõadá-
sok a Várbarátok Köre célkitûzésének megfelelõen szorosan kapcsolódnak a Várnegyed kul-
turális életéhez, jeles lakóihoz, múltjához, a legtágabban felfogott örökségének védelméhez és
közismertté tételéhez, mindezeket a szempontokat egyúttal tágabb szellemi és nemzeti kör-
nyezetbe ágyazva. Így mindig figyelmet fordítunk a fontos évfordulókra, mint ebben az évben
Árpádházi Szent Erzsébetére, a reneszánszra és Mátyás királyéra, illetve a Kodály-centenári-
umra.

A Várbarátok Köre másik kiemelten fontos érdeklõdési területe ennek a különleges lakóne-
gyednek az egykori életére vonatkozó visszaemlékezések összegyûjtése és bemutatása. Ezekben a
témakörökben hangzottak el sikeres elõadások, nem ritkán az egyes tárgykörök kiemelkedõ kép-
viselõitõl. Vendégünk volt az elõadások sorrendjében: Gór Nagy Mária mûvésznõ és színi isko-
lájának növendékei, dr. Borsos Béláné, Jankóné Pajor Ildikó a Tabán Társaság elnöke, dr.
Buzinkay Géza történész, dr. Ponori Thewrewk Aurél csillagász, dr. Bolberitz Pál teológiai pro-
fesszor, Joanovitsné Imre Ilona, Bánóczky Elõd atya, illetve a Meixner Mihály által vezetett
Kodály-emlékest résztvevõi: Sebestyénné Farkas Ilona karvezetõ, Takács Klára operaénekes,
Szekeres Ferenc karnagy és Tardy László karnagy. 

A Kör mûködését a Budavári Önkormányzat támogatta 150 ezer forinttal, a Márai Sándor
Kulturális Közalapítvány pedig 350 ezer forint támogatást biztosított a Várbarátok Köre negyven
éves történetét és korábbi elnökének, Ney Klárának a költészetét bemutató kötet kiadására. A
szép kiállítású, 104 oldalas, illusztrált kötet szép sikert aratott. 

A Várbarátok Köre költségvetési támogatásban nem részesült; az évet 51 ezer forint eredmény-
nyel zárta. 

Az év során a tagdíjat ugyan csak huszonkét fõ fizette be - Ghyczy Pálnénak és Kállay Tibor
Lászlónénak köszönettel tartozunk a külön adományért -, de az év végére meghaladta az ötvenet
a belépési nyilatkozatot kitöltõ tagok száma. Az igényes program és a kulturált, otthonos légkör
sikerét mutatja, hogy a korábbi években általánosan harminc-negyven fõs hallgatóság mostanra
mintegy megduplázódott, rendszeresen hatvan fõ vagy afölött van jelen. 

A párját ritkító, dús pázsit eléréséhez a legfõbb a locsolás és nyírás, rendszeresen, ötszáz évig.
Hasonló a receptje az erõs polgári öntudat megteremtésének: táplálni és karbantartani kell. A
Várbarátok Köre ezen dolgozik – s a szükséges idõnek már csak alig több mint kilenctizede van
hátra. dr. Buzinkay Géza, az egyesület elnöke

A budai Várban a Magyar Kultúra Alapítvány
Székházában mûködõ Magyar Emlékekért a
Világban Egyesület (MEVE) - 2001 évtõl kezdõ-
dõen, közhasznú egyesületté alakulása óta - egy-
egy félévre elõre megtervezi programjait. Ezek
alapján 2007-ben megvalósult, nagyszámú kö-
zönség elõtt: 21 tudományos-ismeretterjesztõ,
vetített elõadás. Az egyesület 2007-ben rendezett
kiállításainak megnyitó-ünnepségein hasonló
célzatú elõadásokra került sor,  a világ magyar
emlékeinek feltárása, azok megismertetése érde-
kében.   

Ezen, kis kutató-körként induló közösség,
mint mindig, az elmúlt évben is, a nemzeti évfor-
dulókra tekintettel alakította ki programjait. Így
a szervezet külön kiemelte 2007. évi találkozóin
Árpád-házi Szent Imre és Szent Erzsébet, gróf
Batthyány Lajos és Vámbéry Ármin életútját,
emlékhelyeit. Lelkes közönségünk, múltunk ér-
tékei iránt érdeklõdõ hallgatóink kitûnõ elõ-
adók jóvoltából ,,látogathattak el” elõadásain-
kon Lengyelország, Dánia és Hollandia magyar
emlékeihez.      

Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. év-
fordulója alkalmából sikeres elõadás-sorozatot
szervezett az egyesület neves mûtörténészekkel,
történészekkel, s évek óta kutató saját tagságával.
2007-ben bemutatásra került több éves gyûjté-
sünk - Magyarország virága, Árpád-házi  Szent
Erzsébet emlékei Európában címmel - a szent éle-
tének és európai mûvészi ábrázolásainak "nyomá-
ba  szegõdõ"  tárlatunk.  Az NCA pályázati támo-
gatásával, s részben önzetlen adakozók hozzájáru-
lásával megvalósult 36 tablónyi képanyagunk
meghívást kapott Franciaországba; Cambrai-ba,
Párizsba és Németországba; Aachenbe. Minden-

ütt jelentõs közönség elõtt szerepelt az impozáns,
370 képpel illusztrált tablósor, a tagság felvételei-
vel, azok kétnyelvû leírásaival.

Ezután a fotódokumentációs tárlat sikeres or-
szágjáró körutazásra indult a fõváros több intéz-
ményének, s az ország jó néhány településének
meghívása alapján. Ezek eredményeképpen a
tárlat tavaly járt többek között Segesden, Pilis-
szentkereszten, Szadán és Székesfehérváron. (E
kiállítást Soprontól Sárospatakig több hazai vá-
ros közönsége is láthatta, 2008 õszén pedig
Londonba és Lyonba kapott meghívást.) No-
vemberben, Kassán, Erdõ Péter bíboros úr nyi-
totta meg a tárlatot, magyar püspökök, s a szlovák
bíboros jelenlétében, Erzsébet-nap elõestéjén.    

2007-ben több publikáció jelent meg a tagság
részérõl: egy 25 részes cikk-sorozat az Új Ember-
ben, cikk a Napút címû irodalmi folyóiratban,
írás a Földrajzi múzeumi tanulmányok címû tu-
dományos folyóiratban, több írás a Teofil nevû
ifjúsági lapban, s tanulmányunk Erzsébet euró-
pai emlékeirõl a Wegry -Polska Wspólne dzie-
dzictwo címû lengyel-magyar nyelvû kötetben.  

Az elmúlt év elején adtuk ki a Napkút kiadó-
val közösen Elindultam szép hazámból címmel,
a világ Bartók emlékhelyeibõl egy válogatást ösz-
szeállító könyvecskét, a szerzõ kutatásai és egy ko-
rábbi egyesületi kiállítás Bartók-emlékhelyeket
áttekintõ képanyaga alapján. Korábbi tárlataink
közül több fotó-dokumentációs gyûjtésünk is-
mét megjelent hazai városokban.

Az egyesület szívesen üdvözölt soraiban új ta-
gokat 2007. évben, amint szívesen vár a hagyo-
mánytisztelet jegyében tevékenykedni kívánó ér-
deklõdõket a jövõben is.

dr. Messik Miklós, az egyesület elnöke   

Meghívó
A Budavári Önkormányzat 

tisztelettel meghív mindenkit 
2009. január 17-én (szombaton) 
19.00 órakor a Magyar Kultúra

Alapítvány székházába,
(Budapest, I. Szentháromság tér 6.)

a Mátyás 550 Emlékévet lezáró 

Reneszánsz Bálra.
Délután 16 órától a gyermekeket 

kézmûves foglalkozásokkal, 
reneszánsz táncházzal várjuk. 

Megjelenés reneszánsz hangulatú 
öltözetben.

A belépés díjtalan.
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Bodrog partján 
nevelkedett tulipán…

Bodrog partján nevelkedett tulipán, Téged óhajt az én szívem, téged vár
- ezzel a 18. századi énekkel kezdõdött a Bem rakparton, az Andante
Borpatikában az a tájékoztató, amelyen Lovász Irén: Szerelmes virág
címû új lemezét mutatták be. 

A gyógyító hangok sorozat két lemeze után (Égi Hang, Belsõ Hang) a
magyar reneszánsz költészet gyöngyszemeibõl válogatta össze a lemezen
elhangzó szövegeket a népzenekutató, énekesnõ. 

– Ma a fiatalok jóformán csak sms tömörségben és formában valla-
nak szerelmet, gondoltam a lemezrõl megtudhatják, elõdeink néhány
évszázaddal ezelõtt milyen kifejezésekkel illették szívük hölgyét, mintát
adunk a reneszánszkori udvarlásból és szerelmi költészetbõl – hangsú-
lyozta Lovász Irén a tájé-
koztatón. Hozzátéve, hogy
ez a lemez nem úgyneve-
zett régizenei gyûjtemény,
hanem mai modern cros-
sover muzsika: reneszánsz
táncok, korabeli virág-
énekek és népdalok alap-
ján készített mai feldolgo-
zások, átiratok, szerzemé-
nyek gyûjteménye. A le-
mez keletkezésérõl az éne-
kesnõ elmondta, hogy
Balassi Bálint költészeté-
nek régóta rajongója,
folkloristaként pedig na-
gyon sok korabeli szöveget ismert és szeretett. Ezek egyrészt a magyar
szerelmi költészet népdalainkban, illetve 16-18. századi kéziratos éne-
keskönyvekben, kódexekben fennmaradt gyönyörû szövegek és dalla-
mok. Sokkal nehezebb feladat volt a fennmaradt dallamok és a szöve-
gek összepárosítása, de erre a feladatra, illetve a hangszerelésre az egyik
legkiválóbb szakembert, Gyõri Istvánt sikerült megnyernie.

A gondolatot továbbfûzve Gyõri István, a régizene egyik avatott szak-
értõje, gitár- és lantmûvész, kiemelte, hogy reneszánsz idején még nem
vált el egymástól az udvari és az utcai, a falusi és a városi zene, a komoly
és a könnyûzene. 

– Könnyûzene helyett inkább a szórakoztató zene kifejezést haszná-
lom, hisz a 19. századig nem is létezett e két fogalom szétválasztása.
Ugyanazok a zenészek játszották a fajsúlyos és a szórakoztató zenéket:
gondoljunk például Mozart divertimentóira. Ma ezt hívjuk crossover-
nek, hisz „komoly” muzsikusok készítenek szórakoztató zenei felvétele-
ket.

A hangszerelés során, ahogy Gyõri István elmondta, a fennmaradt
dallamokhoz hangszeres kíséretet kellett reneszánsz szellemben hozzá-
tenni. A munka során duplán csavartak a muzsikán, hiszen visszanyúl-
tak a múltba, onnan pedig átültették mai hangzásvilágra.

A lemez elõkészítése során, 2008 tavaszán pedig Lovász Irén – ahogy
fogalmazott – megálmodta, hogy nem elég a reneszánsz dallamok és
szövegek elõadásához két „régizenésszel” együtt énekelnie (eddigre
ugyanis már egy újabb ismert régizenész Szabó Zsolt, a Musica Profana
együttes alapító tagja, késõbbi mûvészeti vezetõje is csatlakozott az elõ-
adókhoz). A zenei szövet kívánja, hogy fúvós és ütõhangszerek is meg-
szólaljanak. Ezért felkérte a fúvós hangszereken játszó Ágoston Béla ze-
neközelítõt, több népzenei, világzenei és jazz formáció tagját, vezetõjét
és a Kossuth-díjas Horváth Kornél dzsesszmuzsikust a közös muzsiká-
lásra.

- Nagyon jó a csapat és ezt élõ koncerten be is tudjuk bizonyítani! –
ígérte a lemezbemutatón a többiek nevében is Horváth Kornél. Ehhez
Szabó Zsolt még annyit tett hozzá, hogy õk jól érzik magukat muzsiká-
lás közben, akkor pedig jó a zene. Halmos B. Ágnes 

(Lovász Irén – ének, Gyõri István – reneszánsz lant, barokk gitár, Szabó Zsolt – vi-
ola da gamba, fidula, Ágoston Béla – duda, fujara, furulya, kaval, Horváth Kornél
– ütõhangszerek).

A Várnegyed Galéria kiállításához kapcsolódó sorozat második
elõadásában dr. Farbaky Péter mûvészettörténész, a BTM
Kiscelli Múzeum igazgatója, a budai Vár történetének leglátvá-
nyosabb korszakát vetített képes elõadással idézte fel. 

Az elõadó bevezetõjében röviden felidézte a vár épületét érin-
tõ korábbi változásokat. A középkori palota több mint egy év-
századon keresztül török uralom alatt állt, majd 1686-ban,
Buda ostroma során rommá lõtték. Csupán a díszudvar nyu-
gati része, és a Ciszterna Regia maradt épen. A barokk palota
déli részét a 18. század elsõ felében III. Károly osztrák császár és
magyar király uralkodása idején emelték, míg a Dunára nézõ
U alakú szárny építését leánya, Mária Terézia fejezte be. A kirá-
lyi hálószobát a Duna felé, a tróntermet az udvar felé tájolták.
A jelentõs építkezések ellenére a királyi udvar sosem költözött
Budára. Az újonnan épült várkápolna sorsa – a palota haszná-
lóinak állandó cserélõdése következtében – meglehetõsen há-
nyatott volt. Az épület rövid ideig üresen állt, mígnem 1770-
ben a királynõ az angolkisasszonyok apácarendjét költöztette a
palotába, késõbb újabb királynõi rendelet 1777-ben a nagy-
szombati egyetemet telepítette át Budára, a királyi várba. 

1790-tõl öt éven át Sándor Lipót nádor lakott az épületben,
majd halála után a nádori méltóságban utóda, József fõherceg
költözött Budára, s alakíttatta át az épületet.

A kiegyezéskor az uralkodó pár úgy döntött, hogy a bécsi
Hoffburg mellett a budai Vár legyen a második rezidenciájuk.
Jelentõs bõvítésre volt szükség, ezért a Podmaniczky Frigyes ál-
tal létrehívott Fõvárosi Közmunkák Tanácsa pályázatot hirde-
tett. Ebben az idõben az Ybl Miklós tervezte Várkert-kioszk
épületében már javában mûködött az elsõ gõzszivattyús vízmû.
A vár ezt követõen neoreneszánsz kulisszává változott. A Duna
felõl kapuépítményt emeltek, amelyet két irányból lehetett
megközelíteni. 

A nagyszabású tervek szerint a dunai fõhomlokzat elõtti
Belvedere, és a bécsi építészt, Hillebrandtot idézõ barokk
templom terve, végül nem valósult meg. A palota krisztinavá-
rosi szárnyának bõvítését – amelyet Györgyi Géza kivetített ak-
varelljén tekinthetett meg a közönség – Ybl Miklós tervezte. Az
építész nevéhez fûzõdik a testõrségi épület is, amely csak a má-
sodik világháborút követõen került lebontásra. Ugyancsak itt
állt a lovarda, valamint a királyi istálló. 

A vár átalakításával és bõvítésével Rudolf fõhercegnek és
Stefániának kívántak rangjuknak megfelelõ kényelmet biztosí-
tani, a trónörökös öngyilkossága azonban elodázta az építke-
zést. 

Ybl Miklós 1891-ben bekövetkezett halála után Hauszmann
Alajos vette át a fõépítészi feladatokat. A romantikus építészet-
ben divatos neoreneszánsz  stílust – a századfordulóhoz köze-
ledve – a historizmus követte. Ezt tükrözte a francia barokk és
a szecessziót ötvözõ fõlépcsõház is, amelyet a második világhá-
ború után nem állítottak helyre. A palotára szecessziós kupolát
építettek, amelynek tetejére korona került.

A vár egyik fontos enteriõrjévé vált a Mátyás király terem,
ahol a kolozsvári Fadrusz-szobor kicsinyített mását is elhelyez-
ték. A nemzeti király kultuszát Ferenc József köztudottan nem
szerette, fontosabb volt számára a neoromán stílusú Szent
István terem, hiszen a Habsburgok leányágon egészen az Ár-
pád-házig vezették vissza családfájukat. A trónterem bõvítése
végül elmaradt, inkább a bálterem kialakításáról gondoskod-
tak. A palota Habsburg teremében III. Károly és Mária Terézia
szobrával szemben, Ferenc József és Erzsébet királyné szobra
kapott helyet. A freskót Lotz Károly készítette. 

A királyi palota átépítésekor a Szent Jobb-kápolna útját állta
a közlekedésnek. Különösen a régi palota északi négyszögéhez
tartozó kocsiforgalom megnövekedése tette szükségessé a kis
udvar rendezését. Így a kis kápolnát Hauszmann Alajos építész
lebontatta, az ereklye õrzésére pedig elfalaztatta a Zsigmond-ká-
polna szentélye mögötti folyosó egy részét, s ide ajtót nyitottak
a szentélybõl. Az elfalazott szentélyrészt Lotz Károly mozaikké-
peivel díszítették. 

A budai Vár területére ebben az idõben került a két jól is-
mert szobor, amelyek közös ismérve, hogy egyiket sem ide ter-
vezte alkotója. A fõhomlokzat elõtti teraszon felállított Savoyai
lovasszobor helyére eredetileg Ferenc József bronzalakja került
volna. Savoyai Jenõnek Zenta városa kívánt emléket állítani, de
a Róna József által készített mûvet nem tudták kifizetni. Végül
az uralkodó megvásárolta az alkotást, amelyet 1900-ban a vár-
ban helyeztek el. A másik szobor – Stróbl Alajos Mátyás kútja
–Tatára, Esterházy József megrendelésére készült. A királyi pa-
lota fõkapuja mellett fölállított szobrot 1904-ben Ferenc József
jelenlétében leplezték le.

Rojkó A.

Jókai Anna volt a Lánchíd Kör decemberi ren-
dezvényének vendége. A Szabó Ilonka utcai
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium dísz-
termében megtartott találkozón a Kossuth-díjas
író életének legfontosabb pillanatait felidézve a
léthez és halálhoz fûzõdõ viszonyáról, a családba
és Magyarország jövõjébe vetett hitérõl beszélt.

– Élnek még közöttünk olyanok, „akikben meg-
nõ az értelem” – utalt a hallgatóság összetételére
Jókai Anna. Talán soha nem volt ennyire idõsze-
rû Radnóti gondolata.  Mindent áthat a „happy
birthsday” egyenszövege, lebénítva a személyes
érzületet. Sajnos jól mûködik a gépezet, hiszen
már tizennyolc éves korra elfeledteti azokat az ér-
tékeket, melyeket az ember kisgyermekként fon-
tosnak tartott. 

Jókai Anna szülei késõn vállaltak gyereket,
akár a nagyszülei is lehettek volna, ezért szinte
megfojtották szeretetükkel. Magányos gyermek-
kora volt, mert miközben a széltõl is óvták és ki-
keményített kötényben, fehér cérnakesztyûben
járatták, a szabadságát is elvették. Nem lehettek
barátai, ezért a könyvekhez menekült, az olvasás
volt egyetlen szórakozása. 

– Gyermekkorom történései jelentik írói mun-
kásságom alapjait. Egy józsefvárosi körfolyosós,
hatalmas bérházban laktunk. Nagy néha leme-
hettem a kopott udvarra az ecetfához, ahonnan
az emberek életét figyeltem. Volt egy szomszé-

dunk, aki rendszeresen részegen hevert a lépcsõ
alatt. Egyszer azt mondtam anyámnak, hogy ez az
ember úgy viselkedik, mint egy disznó. Anyám
nagyon leszidott én pedig nem értettem miért,
hiszen csak az igazat mondtam. Ma is azt vallom,
hogy a hazugság bûn, különösen az a mûvészet-
ben. Nem szabad rózsaszín ragtapasszal elrejteni
a sebeket.  

Hiába volt jeles tanuló, mégsem vették fel az
egyetemre. Káderlapjára azt írták, hogy borúlátó
világnézete miatt nem alkalmas a magyar ifjúság
nevelésére. Dolgozni ment, s bár nem szerette a
számokat, mégis fõkönyvelõ lett. Aztán 56’-ban a
kedvezõ szeleknek köszönhetõen mégis bekerült
az egyetemre. Elsõ novelláját 33 évesen már ta-
nárként írta. 

– Sokszor nagy veszteségeket kell átélni, míg az
ember megvalósítja azt, amiért Isten a földre
küldte. Azt hittem már nem leszek író, amikor
egy szeptemberi délután úgy éreztem, utoljára
megpróbálom kiadni magamból az érzéseim. Ha
most sem sikerül, bedobom írói ambícióim Isten
kötényébe. Így született meg elsõ novellám, az én
hét krajcárom. Benne van minden, amit azóta is
mondok a világról. 

A novella egy tanárnõrõl szól, aki rádöbben ar-
ra, hogy a tanításnál sokkal fontosabb a katedrá-
val szemben ülõ ember. Fontosabb, hogy megkér-
dezzük, hogy vagy, miért sírsz? Mert az életben
minden tárgyi tudásnál nagyobb súllyal esik a lat-

ba, hogy mit tesz az ember a sorsával. Tud-e segí-
teni és segítséget kérni. Jókai Anna szerint az iro-
dalomnak errõl kell szólnia.

– Ma is csak azt mondom, hogy a legfontosabb
a másik ember. És, hogy tudjuk mi dolgunk van
ezen a világon. Az ettem-ittam-élveztem-robotol-
tam-felfordultam élet egy állat sírfelirata. Isten
nem ezért teremtette meg az embert. Küzdelmes,
kínnal teli az emberi lét, de van célja: visszatérni
az Atyához. Messze vagyunk még ettõl az állapot-
tól, az irodalom azonban sokat segíthet abban,
hogy megmutassa a mindennapi élet szakralitá-
sát. Az irodalom, amit én mûvelek a spirituális re-
alizmusból táplálkozik, a felsõbbrendû történé-
seket a realitásokban kutatja. 

Mérhetetlen kegyelem, hogy megadatik ennek
kinyilatkoztathatósága. Annak a lehetõsége, hogy
tisztába tegyük a fogalmakat. Ilyen a nyitottság
kérdése. Ma divatos azt mondani, hogy legyünk
nyitottak, mert ez erény. De azt jelenti-e a nyitott-
ság, hogy bárki beletiporhat egy sáros csizmával a
lelkünkbe? – tette fel a kérdést az írónõ. Még a gi-
damese is azt mondja, hogy nem szabad elsõ szó-
ra beengedni a farkast. A mindenkori farkas
azonban okos, fehér lisztbe mártja a lábát és így
nyer bebocsátást, hogy felfalja a gidákat. 

Szükségünk van egy lelki szivacsra, ami lemos-
sa a hazugság fehér mázát, hogy megtudjuk ki, ki-
csoda valójában. 

Konzerválni kell értékeinket, megfûszerezni és

beledobni a létezés örökkévalóságába, hogy bár-
mikor elõvehessük. Nyitottnak lenni a világosság
elõtt, bezárkózni ha meglátjuk a sötétséget.
Ahogyan Teréz anya mondta, a szenvedés és ki-
szolgáltatottság óceánja óriási, ebbõl kell minden
nap egy cseppet elvenni. Isten demokráciájában
mindenkinek megadatik, hogy kimerje a saját
cseppjét. Ne féljetek, mondja a Biblia. Létezik egy
kétezer éves ígéret: én veletek vagyok a világ vége-
zetéig, és a világnak nincs vége. Egyszer eljön a sze-
retet és bölcsesség világa.  K. Á.

Jókai Anna a Lánchíd Körben

„Eljön a szeretet és bölcsesség világa”

Századunk 

Budai Várból királyi palota

Jókai Anna
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Advent, karácsony, 
újesztendõ
Vége felé jár az esztendõ, ránk köszöntött utolsó hó-
napja, a december. Vajon mit  hoz nekünk? Jót is, rosz-
szat is. Sötétet és hideget, havat, jeget, síkosságot, la-
tyakot, ködöket. De szép és szívmelengetõ ünnepeket
is, egy lélegzetvételnyi megállást a rohanó idõben, sze-
retetet, melegséget, a családi összetartozás élményét.
Tegyünk is érte, hogy így legyen!

A hónap eleje táján köszönt ránk az adventi idõ-
szak. „Adventus Domini” – az Úr eljövetele. Négy hét
karácsony elõtt, a várakozás idõszaka. Asztalunkon
adventi koszorú, vasárnaponként eggyel több gyertyát
gyújtunk meg rajta, lobognak a kis lángok, fénylenek,
melengetnek.

Közben megjön a Mikulás december hatodikán a
gyerekek nagy örömére. Szent Miklós püspök kései
utóda – néha bizony kissé eltérõ alakban – puttonyá-
ból elõszedi ajándékait, játékokat, sok édességet, rossz
gyereknek virgácsot. Segítõi, a krampuszok riogatnak,
láncot csörgetnek. Legalábbis így volt régen. Ma már
kissé reklámfigura ízûek lettek a Mikulások is.

Közben szívósan rohangálunk a beszerzendõ aján-
dékok után. Régen több volt a házilag készített megle-
petés, a titokban hosszasan készülõ faragott, lombfû-
részelt, kötött, horgolt, kézimunkázott ajándék, ma
már a könnyebb utat választva szinte mindent készen
veszünk. A hideg hajnalokon a különleges hangulatú
rorátékra is már csak néhány öreg nénike jár el.

Aztán beköszönt az év legnagyobb ünnepe, a kará-
csony. December 24-én szenteste kigyúlnak a gyer-
tyák a karácsonyfán. Az örökzöld fenyõ Jesse fája, az
élet fája. A gyertyák a téli napfordulókor feltámadó
fényt és a fény hordozóját Jézust jelképezik. A fa tete-
jén régebben csillag volt, a betlehemi csillag, vagy né-
ha a hírhozó, az angyal, ma többnyire csak jellegtelen
tetõdísz. A papírláncok és boák a fára tekeredõ kígyót
idézik. Mindennek jelképes értelme van, csak már
úgy tûnik, kissé feledésbe merültek.

A hónap utolsó napján ünnepeljük szent Szil-
veszter névnapját, vigadunk, mulatunk, így lépünk át
az új esztendõbe. Pezsgõ durran, virsli fõ, az újévi asz-
talra ropogósra sült malac dukál. Jelképek sokasága,
kéményseprõ, szerencsepatkó, négylevelû lóhere, len-
cse kerül elõ. Befejezzük a régit, megkezdjük az újat.
Reményekkel, várakozásokkal vagyunk teli, és mivel
az ember alapvetõen optimista lény, hisszük, hogy in-
kább jót mint rosszat hoz számunkra az új év. 

dr. Reisinger Frigyesné

Nagytemplom a téren
Beszélgetés Balicza Iván evangélikus lelkésszel

Szántó Piroska emlékezete

Az élet diadala

Ballagok a Vár ódon-szép házai között, szûk ut-
cáiban. Nézem a tér karcsú tornyát, a levéltár
színes tetõcserepeit. Az evangélikus nagytemp-
lom bebugyolálva, fölállványozva, a több éves
felújítás a vége felé közeledik. Balicza Iván igaz-
gató lelkész az ajtóban fogad, kedvesen vezet be-
felé a könyvekkel és képekkel zsúfolt szobájába.

A budavári közösségrõl kérdeztem, örömek-
rõl és gondokról a decemberi délelõttben.
1976-ban szenteltek föl - kezdi az emlékezést. -
Miskolcra kerültem segédlelkésznek, 79-ben
önálló parókus lelkész lettem Salgótarjánban.
A rendszerváltás után az itteni gyülekezet hí-
vott meg, és én azóta itt vagyok, tehát ennek
már 18 éve...
s Mekkora a budavári gyülekezet?

Gyülekezetünk Budapest elsõ és második ke-
rületét fedi le. Buda várában korán elkezdõ-
dött a reformáció terjedése, már az 1530-as ’40-
es években. A török uralom mindenfajta ke-
resztény életnek véget vetett. A megújulás csak
az 1840-es években következett el, József nádor
harmadik felesége, Mária Dorottya, egy würt-
tenbergi származású grófnõ nagyon szívén vi-
selte az evangélium üzenetét. Felkutatta és meg-
próbálta összegyûjteni az itt élõ evangélikuso-
kat. 1844-ben Pozsony mellõl lelkészt is hívott,
‘46-ban fel is épült a gyülekezet elsõ temploma.
A 90-es években az akkori Honvédelmi
Minisztérium kinézte magának. Kisajátította,
illetve csereszerzõdést ajánlott fel, hogy helyette
újat emel itt, a Bécsi kapu téren. Ez meg is tör-
tént, 1895-ben felépítették és felszentelték. A
gyülekezeti névsorunkban 1800 család szere-
pel, a gyerekekkel együtt hozzávetõleg 2000 fõs
a közösségünk. Budapesten nagy a vándorlás,
innen fõleg a fiatalok mennek el, így állandó
változásban vagyunk... Nagy örömünk, hogy az
utóbbi években többet keresztelünk, mint
amennyit temetünk! Az Északi Evangélikus
Egyházkerület Székhelye a mienk, dr. Fabiny
Tamás püspök vezeti. Rajtam kívül Bence Imre
esperes és Bencéné Szabó Márta lelkész vesz
részt a gyülekezet munkájában.
s Régóta be van borítva a templom épülete.

A templom felújítása régóta tart. 1944. de-
cember 31-én komoly bombatalálat érte, na-
gyon lerombolódott. A háború után csak a
szükséges helyreállításokat tudták megtenni.
1995-ben, a templomépítés 100 éves jubileu-

mára teljes belsõ renoválást végeztek, majd a
következõ években a templom tornyának és
szerkezetének a kicserélése is megtörtént.
Sajnos tíz év után a torony vakolata részben az
idõjárás viszontagságai miatt, részben techno-
lógiai hibák miatt a felsõ oldalán megindult,
foltokban jött le a festék. Most éppen ennek a
helyreállítása folyik.

s Hogyan sikerült fedezni a pénzügyi kiadásokat?
Részben a gyülekezet tagjainak adománya,
részben pályázati pénzek, az elsõ és a második
kerület önkormányzatainak támogatása, és vé-
gül meg kell említeni a Vároltalmazó alapít-
vány gyors segítségét, mindez együtt biztosítot-
ta a teljes kiadást. A kockakövek a bejárat elõtt,
az elsõ kerületi önkormányzat ajándéka.

s Milyen érzés ebben a gyönyörû templomban
hirdetni Isten igéjét?

Természetesen fölemelõ érzés. Karácsonyi is-
tentiszteleten zsúfolásig tele a templom, még
pótszékeket is kell betenni. Jó érzés, hogy ennyi
embernek lehet az örömhírt mondani: kará-
csonykor, Jézus megszületett, húsvétkor, Jézus
feltámadt és él.
s 2008 a Biblia éve. Mit jelent önnek a Szentírás?
Elég késõn kezdtem el rendszeresen olvasni

a Bibliát. Azóta mindennapi kenyerem. Isten-
nek élõ, és hozzám sok esetben konkrétan szó-
ló szava. Ugyanakkor munkaeszközöm is.
Nemcsak a magam számára olvasom, de ezt
adom tovább a gyülekezetnek. Nem tudom
megmondani, van-e kedves rész benne. Egy ke-
resztény ember számára mégis a legkedvesebb
Jézusról szól, tehát az evangéliumok. S ha eb-
bõl kellene választani, akkor nehéz helyzetben
lennék, mert nem tudnám megmondani,
hogy melyiket szeretem jobban. A Lukács vagy
János szerinti evangéliumot? A kettõt igazából
nem is lehet összehasonlítani, együtt adnak tel-
jesebb képet. 

Az én Bibliámban nincsenek bejegyzések.
Egy nagy író mondta, hogy összefirkált könyv-
nél csak egy érintetlen a csúnyább. De nem
ezért nem firkálok bele, hanem mert a kereszté-
nyi életem során az a tapasztalatom, hogy min-
dig új és új gondolatokat kapok a Szentírásból.
Mindig új dolgok lesznek lényegesek. 

Fenyvesi Félix Lajos

Egy kései olasz kiállítás katalógusa villant be-
lém. Az utolsó kép: nyári székben ül Szántó
Piroska, az állványon egy zabostarisznyás szo-
morú lovacska. A festõ mosolyog, s mintha a
reggeli Nap bujkálna a vászon mögött.

Ha jobban megnézzük a fotót, látszik az idõ
alattomos pusztítása. Piroska ujja csupa fájda-
lom, mint göcsörtös faág, szorítja a hajló nád-
szálakat. Ráncoktól barázdált sovány és fáradt
arcán mintha a közelgõ búcsúzás sejlene föl. A
többit már tudjuk: még néhány munkás év, lá-
zas kapkodás, hogy mindent befejezzen. A sa-
ját festõvilág hiányzó darabjait, és a kivételes
társ, az örök szerelem férfija, Vas István sugár-
zó hagyatékát.

Mert azok voltak, Philemon és Baucis kései
utódai, a szeretet lámpásai. Tíz év óta, újra
együtt Vas Istvánnal (aki kicsit hamarabb
ment el), akivel nemcsak az élete, de a teremtõ
életük értelmébe vetett hite is egy volt. Korán

rádöbbentek, hogy a „boldogság lo-
pott jószág”, megfogták egymás ke-
zét, jó erõsen, és nem is engedték el.
A költõtárs bottal botladozva ment
a messzi Nagy Úrhoz. „Meghalt!” -
mondták a barátok, de Szántó Pi-
roska nem hitte el, hogy nem látja
többé, és élõ modellként festette
meg. Bátor lovagnak, vágtató lovas-
nak, fehér bohócnak, örök-kék sze-
relemben feltámadónak.

Rajzolt, festett halálos betegség-
gel megjelölve, és folytatta önélet-
írását, azt, amit a másik nem tudott
már befejezni. Élt néma fájdalom-
mal, fél szárnnyal, versenyt futva az
évekkel. Mert nem fogytak, inkább
szaporodtak a feladatok: a két gaz-
dag életmû jó kezekbe helyezése!
Vas István hatalmas könyvtárát a
pécsi egyetemnek adományozta, sa-
ját festõ-örökét a szombathelyi kép-
tárnak; külön egy kedves ajándék-
sorozatot szülõvárosa múzeumának...

Tíz éve hunyt el, s költözött ki a Farkasok
rétje temetõ-csendjébe.

Búcsúzó szemében az aggodalom kilobbanó
zöld tüze. Nem magáért, inkább ezért a fájó-
szép életért és országért. Kivételesen gazdag
Szántó Piroska mûvészete. Szigorúan szerkesz-
tett olajképek és pasztellek. Jobbára egyetlen -
bravúros - lendülettel megoldva. A teremtés
könnyedsége, frissessége mindenütt. Dráma
és játék. Új és új kísérletezés, szinte minden év-
ben. Legyen az ember vagy állat, virág vagy tán-
coló kukorica, mindegyik legyõzhetetlenül
áll. A létezés felé fordulva.

Kerületünkben, a Várkert rakparti emlékla-
kásban barátok és tisztelõk idézik meg a régi,
kedves lakókat. Lapzártánk után, december l6-
án adták át a Vas István-díjat, ahogy évek óta, fi-
atal költõnek, aki, mint a névadó, azok mellé
áll, akik ínségét érzik a szeretetnek. F. F. L. 

Minden kedves olvasónknak
békés, boldog ünnepeket 

és sikeres 
új évet kívánunk!

Várnegyed szerkesztõség

Balicza Iván

Az utolsó kép Szántó Piroskáról

Vas István

Folytassuk!
Folytassuk csak azért is
Találunk még vigaszra
Hány szeretet szikrázik
Hány hû gyertyácska hamvad
A tûlevelû ágak
Között karácsonyolva
Hány gyertya csillagszóró
Utolsó lobbanását
Figyeltük évek óta
Mind fénylik a szemedben
Mert holtak közt az élõt
Hiábavaló keresni
A szeretet az út és
Az élet az igazság
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Szalay Lajos grafikusmûvész kiállítása a Koller Galériában

Istenek, szentek, mártírok
Szép karácsonyi ajándékkal lepte meg látogatóit a
Koller Galéria. A világhírû grafikusmûvész, Sza-
lay Lajos vallásos és mitológiai témájú alkotásait
állította ki. Bizonyára legtöbben, akik ott voltak,
egy-egy képet láthattak eddig, de most így együtt,
felerõsödött mindenkiben: különös, lázas vonal-
varázs, ámulatba ejtõ.

De miért ilyen késõn? - kérdezem én is magam-
tól. A válasz egyszerû. Az 1909-ben született
Szalay Lajos, élete nagyobb részét külföldön töl-
tötte. Párizsban, Argentínában, majd New York-
ban élt. Professzori katedrája volt, sikeres kiállítá-
sokat rendezett, a rajongó kritikák is egyre szapo-
rodtak. De ezek nem hagytak mély nyomot mun-
káin. Mindvégig erõs szállal kötõdött a magyar
rajzmûvészethez, és lapjain nyomon követhetõ
mindaz, ami itthon történt.

Szalay gazdag életmûvében hangsúlyos
részt kaptak a vallásos és mitológiai tár-
gyú ábrázolások. Természetes ez, hiszen
maga is mélyen hívõ keresztény ember
volt. A több száz grafikai lapon nem szent-
képeket látunk, hanem etikai álláspont-
ok mûvészi megfogalmazásait. Öröknek
hitt témákat. Az 1966-ban, Amerikában,
majd 1973-ban Budapesten is kiadott
Genezis az egyik legszebb összegzése a
mesternek.

A Koller Galéria Szalay lapjainak iste-
nei, szentjei általános emberi jellemeket
öltenek. A képi elbeszélõbõl ábrázoló
lesz. Ábelek és Káinok, Salomék és He-
rodesek, árulók és megnyomorítottak
tûnnek elõ a vonalhálók mögül. Ábrahá-

mok és Szent Györgyök, Mózes örök törvényei,
költõk, tudósok, festõk, szobrászok. És itt van a
fáradhatatlanul dolgozó mûvész is, az 1960-as
Önarckép könyöklõ férfija a világ dolgain töp-
reng.

Tanulságos Szalay Lajos élete. Olyan öntörvé-
nyû alkotó lebilincselõn gazdag életmûvét ismer-
hettük meg, aki „kallódva” a nagyvilágban is he-
lyettünk szenvedõ, rólunk beszélõ sorstárs. A XX.
században átélt szörnyûségek között, New York-
ban is európai és magyar maradt. 

Fenyvesi

Budai barangolások
Az Advent, a karácsonyvárás fenyõágai, villanyfü-
zérei, csillagai bensõséges, áhitatot keltõ fényei-
ben sétálok a Várnegyed ódon utcáin.

Emlékek tolulnak fel bennem, amikor kisgye-
rekként, szüleim karján elõször nézhettem le a
Halászbástya mellvédjérõl Európa egyik legszebb,
akkor még sértetlen nagyvárosára, a Duna széles
sávjára, fölötte méltán híres hídjaira, a
Margitszigettõl a Gellért-hegy ormáig, hátán a
még füstöt eregetõ, kéményes gõzhajókkal.
Nyaranta pedig, Szent István király ünnepén, a
hódoló körmenet díszegyenruhás urait, fõpapja-
it bámulhattam, a sisakos, palástos testõrökkel.

Azután felhõsödött az ég, s a történelem, l944
tavaszán már más sisakos, motorkerékpáros ide-
gen had rajzott erre is végig, a Mátyás templom
körül, hogy hónapok múltán már pinceodúkba
menekülve, megbújva, éljünk át egy másfajta be-
vonulást, a város és a Vár ostromát, hogy öt hét
után a felvilágra kikászálódva megdöbbenten,
szomorúan lássuk a Várpalota kiégett csontvázát,
kupoláját mintha ragadozó madarak tépték vol-
na.

Hosszú évek során, romhalmazok törmelékei
között bukdácsolva, a szétlõtt, feldúlt múlt, el-
tûnt fõúri és polgári életforma maradványait
szemlélhettük az  üres, leomlott falak között,
majd a romeltakarítás kemény, évekig tartó mun-
kája után már kamaszként, majd fiatalon bo-
lyonghattunk, sétálhattunk újra a szabaddá tett
utcákon, járdákon, elsõ ábrándos szerelmeink
vissza- visszatérõ helyszínein.

Szinte személyes diadal volt egy- egy elsõként
újjáépített, kitatarozott ház, homlokzat látványa,
a Tárnok vagy az Úri utcában, a megtizedelt gesz-
tenyefák alatt a Bástyasétányon. Késõbb örvende-
zõ szemtanúi lehettünk a Várpalota hosszadal-
mas, két évtizedes újjáépítésének is, ahogy a kirá-
lyi lak helyén sorban megnyílt a Nemzeti Galéria,
a Budapesti Történeti Múzeum, az Országos
Széchényi Könyvtár.

Meg-megnyíltak a régi kisvendéglõk is, amikor
letelepedhettünk végre a Fekete Holló kockás ab-
roszos asztalaihoz, még szerény diák- ösztöndíjjal
is a Vörös Sünbe, vagy lemászhattunk az Ország-
ház borozó pincéjébe, egy- egy szelet hagymás zsí-
ros kenyérre, s leülhettünk a Ruszwurm cukrász-
da patinás szobácskáiban, régi bútorok és metsze-
tek között, hogy már akkor is híres krémesét kós-
tolgassuk.

Munkámnak hála, késõbb rádió-és televízió
mûsorok sorát készíthettük Budavár történelmé-
rõl, kulturális értékeirõl, l986-ban például, török
alóli felszabadításának 3oo. évfordulóján, az ak-
kori európai összefogást is ünnepelve, az osztrák
és a francia televízió közremûködésével.

Jó másfél évtizedig, Mikes Lilla színésznõ kez-
deményezésére, a Dísz téri Korona cukrászdában
számos kiváló mûvész és író, Mensáros László,
Ruttkai Éva, Szabó Magda  vagy Kormos István
költõ mûsorait készíthettük, amelynek pódiu-
mán a nemrég elhunyt Bökönyi Laura színmû-
vésznõ barátunk próbálta meg ezt a nemes hagyo-
mányt újjáéleszteni népszerû estjeivel. Ahogy kul-

turális helyszínünk lett, és reméljük megmarad-
hat, a Litea könyvesbolt és szalon, szinte naponta
ismétlõdõ könyvbemutatóival, irodalmi estjei-
vel. A Várnegyed legnemesebb, legértékesebb
kulturális hagyományait teremtette újjá és való-
sítja meg népszerû mûsoraival a Szigethy Gábor
rendezte Márai Szalon, mindig zsúfolásig megtelt
közönségével.

A sors különös, váratlan rendelése folytán, az
elmúlt két esztendõben már városházi szobám
ablakából tekinthetek le Kapisztrán János szobrá-
ra, a róla elnevezett térre, s a Mária Magdolna
templomra, a középkori Buda magyar lakosai-
nak egyházára, illetve egyedül megmaradt, hely-
reállított részére, szépséges, gót ablakos tornyára.

De gyönyörködhetünk a hófehéren felújított
Szentháromság szoborban, a róla elnevezett té-
ren, akárcsak sorra megújuló lakóházaink, palo-
táink látványában és újabb és újabb kiállításaival,
rendezvényeivel vár mindég a Magyar Kultúra
Háza.

Áll Buda, él a magyar – szoktam befejezni, szok-
ványosan már talán, de csakazértis alkalmi beszé-
deimet, mert boldogságomra így teljesedik be im-
már hosszúra nyúlt életem, s régi rajongásom
megkoronázásaként mai munkám Budavárá-
ban, s kiváltságos öröm, hogy félévszázados séták,
bolyongások után, ezt így megérhettem. Egyi-
keként – s ezt nem dicsekvésbõl, hanem köszö-
netképpen, hálával fûzöm hozzá – kiváló lokál-
patrióták, mûvészek között, a kerület díszpolgára-
inak. Sediánszky János

Wass Albert:

Karácsonyi levél 
Kedves Magyar Testvéreim!
Újra eltelt egy küzdelmes esztendõ, s fel kell
tennünk a kérdést: az idõ múlásának árán ér-
tünk-e el elegendõ eredményt a magyarság-
mentés néma frontján ahhoz, hogy az elpaza-
rolt idõt igazolni tudjuk?

A világ halad elõre. Még a legkisebb nemze-
tek is emelkednek, öntudatban, életszínvonal-
ban, emberi és politikai jogaik elnyerésében.
Mindössze mi magyarok topogunk egyhely-
ben. Az erdélyi végeken pedig továbbra is élet-
teret vesztünk, nap-nap után.

Mi az oka ennek? Karácsony estéjén, szilvesz-
ter éjszakáján nézzünk önmagunkba és tûnõd-
jünk ezen. A hiba bennünk van valahol.

Én úgy látom, hogy most is, mint már annyi-
szor történelmünk során, a szeretet hiányzik
belõlünk. Az igazi szeretet. Az az Isteni erõfor-
rás, mely nélkül nincs se élet, se békesség, se
szabadság, se igazság. Se jólét, se semmi más ér-
demes emberi megnyilvánulás. Az a szeretet,
mely egybeolvaszt testvért a testvérrel, ma-
gyart a magyarral. Mely megértést és békessé-
get teremt a civódás helyén, egységet a széthú-
zók között, építõ szándékot a rombolók szívé-
ben és közös nagy emberi mozdulatokhoz erõt
ad a leggyöngébbeknek is.

Úgy érzem, hogy ez a valódi szeretet hiány-
zik belõlünk, mely nem a hibát keresi egymás-
ban, hanem Isten képmását, nem ellenfelet
lát, hanem testvért, nem civódásra ösztökél,
hanem együttmûködésre. Nem gyöngeséget
jelent, hanem erõt. Hiányzik belõlünk ez a lát-
hatatlan lelki kötõanyag, mely mint cement a
téglát embert emberhez tapaszt, s alkalmat ad
ezzel a jóféle szellemi erõknek, hogy maradan-
dót alkothassanak Isten dicsõségére és az em-
beriség javára.

Legyen ez a néhány sor írás karácsonyi üzenet
hozzátok, magyarok, a világ minden táján.
Nézzetek a szívetekbe karácsonyos szemmel,
õszinte és becsületes lélekkel. S ha azt látjátok
az Ön-keresés során, hogy szíveteknek vala-
mely eldugott zugában rosszindulat, irigység,
keserûség vagy bármiféle tisztátalan érzés lako-
zik valamely testvéretekkel szemben: gyomlál-
játok azt ki onnan, gyorsan. Mielõtt véglegesen
és halálosan megmérgezné bennetek az életet.

Nyissátok meg szíveteknek minden ablakát
és eresszétek be oda a napfényt, hadd pusztít-
son ki belõletek minden sötétséget ezen a kará-
csonyon. A civódások, pártoskodások nemzeté-
bõl változzatok át a szeretet nemzetévé, s meg-
lássátok: attól a pillanattól kezdve veletek lesz
az Isten. Megmaradásunknak, megmaradáso-
toknak, a magyar sors jobbra fordulásának ez az
egyetlen lehetõsége.

Adjon az Úristen boldog, áldott karácsonyt
és szeretetben gazdag újesztendõt mindnyája-
toknak!

Wass Albert (1985)

Budaváron 
a Szeretet Lángja
Idén karácsonykor a Betlehembõl érkezett
Szeretet Lángja fogja össze a világ különbözõ
tájain élõ magyarokat. A budapesti önkor-
mányzatok nevében dr. Nagy Gábor Tamás, az
I. kerület polgármestere vette át a lángot. A
Polgármesteri Hivatal aulájában karácsonyig
mindenkit szeretettel várunk, aki otthonába
egy-egy gyertya meggyújtásával tovább szeretné
vinni a szeretet és az összetartozás lángját. 

A Szentföldrõl, a betlehemi Születés Temp-
lomából indul útjára karácsony havában a
Szeretet Lángja, amely azt jelképezi, hogy
együtt vagyunk – legalább most, karácsony ün-
nepén. Magyar cserkészek segítségével elõször
Bécsbe, Páduai Szent Antal Templomához ér-
kezett meg a szent tûz, amelyet innen osztottak
szét a világban. December 14-én este a Láng
Budapestre érkezett, a Duna Tv budapesti
székhelyére, ahonnan másnap útjára indult a
Kárpát-medencébe: Kárpátaljára, Felvidékre,
Erdélybe és Délvidékre. A magyar önkor-
mányzatok, települések nevében Gémesi
György, a Magyar Önkormányzatok Szövet-
ségének elnöke, a fõvárosi önkormányzatok
nevében pedig dr. Nagy Gábor Tamás, az I. ke-
rület polgármestere vette át a Szeretet Lángját. 

Mindazok, akik részt szeretnének venni az
öt kontinens magyarjainak karácsonyán, saját
maguk is meggyújthatják a Szeretet Lángját
személyesen a Polgármesteri Hivatal aulájá-
ban. 

Jöjjenek el, gyújtsanak meg egy-egy gyertyát,
és vigyék tovább otthonaikba a szeretet és az
összetartozás lángját! 
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Édesapám a dorogi bányászzenekarban fúvós hangszereken játszott,
természetes volt, hogy én is követem a példáját. Hegedülni tanultam,
bekerültem az úttörõ zenekarba, szinte az egész gyerekkoromat végig-
zenéltem. A tanáraim tehetségesnek tartottak, sikerült is bejutnom a
békéstarhosi ének iskolába. Sajnos az iskolát bezárták, én pedig átke-
rültem a budapesti Bartók Béla zenei szakközépiskolába. 
s Eredetileg hegedûsnek készült. Miért választotta késõbb mégis a kürtöt?

Ma már isteni segítségnek mondanám, akkor szerencsétlenségként él-
tem meg, hogy fáramászás közben eltört a kezem. Ráadásul éppen a
bal csuklóm sérült meg, ami a hegedûsök számára talán a legfonto-
sabb testrész. El voltam keseredve, hiszen érettségi elõtt álltam, hege-
dülésrõl viszont szó sem lehetett. Az iskola igazgatója szólt, hogy van
egy szabad kürtös és egy klarinétos hely. Mivel édesapán rézfúvós volt,
a kürtöt választottam. A neheze azonban csak ekkor kezdõdött, hiszen
egy év alatt kellett bepótolni négy évnyi kürtös tananyagot. Sokat kel-
lett gyakorolni de megérte, hiszen nem csak az érettségi sikerült, ha-
nem az iskola befejezése után szinte azonnal el tudtam helyezkedni. A
Postás Szimfonikusok próbajátékot hirdettek, a felvételin megfelel-
tem, így lettem tizenkilenc évesen a zenekar elsõ kürtöse. 
s Igazi sikereit mégis a Rádió zenekarral aratta.

Két hónappal a születésnapom elõtt ünnepelte fennállása ötvenedik év-
fordulóját a Postás Zenekar. Sok akkoriban jó nevû zenész jött el a kon-
certünkre. Meghallották, hogyan játszom és azonnal áthívtak a Rádió
Szimfonikus Zenekarhoz. Hûséges típus vagyok, harminchét éven át
egészen 1987-ig játszottam a zenekarban. Azokban az idõkben a rádióé
volt az ország legjobb zenekara, szinte folyamatosan jártuk a világot.
Bejártuk Nyugat-Európát és az Egyesült Államokat a Carnegi Hall-ban
szólódarabokat is eljátszhattam. Legalább ennyire fontos volt a késõbbi
egyéni karrierem szempontjából, hogy a zenekarnak köszönhetõen
minden jelentõs darabról meghatározó karmesterélményt szerezhet-
tem. Akkoriban ugyanis a világ legjobb karmesterei, a nagy generáció va-
lamennyi jeles képviselõje, mint Sir John Barbiroli, Toscanini, Abbado
és Kempler rendszeresen együtt dolgoztak a Rádió zenekarral. Késõbb
az a kitüntetés ért, hogy együtt játszhattam Strauss mûveket Lamberto
Gardellivel, aki nagyon kevés szólistát engedett közel magához, vagy ép-
pen Ferencsikkel. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy már fiata-
lon megismerkedhettem ezekkel a nagyformátumú emberekkel. 
s Akkoriban még nem volt gyakori, hogy egy kürtös szólókarrierbe kezdjen.

Önnek hogyan sikerült?
A hatvanas években én voltam az elsõ kürtös, aki szólódarabokkal fel-
lépett. Alapító tagja voltam az 1962-ben egy genfi versenyre alapított
Magyar Fúvósötösnek. Húsz éven keresztül játszottunk együtt, tulaj-
donképpen mindannyian ennek a versenynek köszönhetjük a karrie-
rünket. Közben 1964-ben meghívást kaptam a Münchenben megren-
dezett kürtversenyre, amit sikerült megnyernem, ettõl kezdve szinte
felfedeztek a magyar zeneszerzõk és elkezdtek kürtversenyeket írni a
számomra. Pályafutásom alatt Mozarttól Straussig a teljes kürtre írt ze-
neirodalmat eljátszhattam.
s Hogyan tudja átadni tapasztalatait a következõ generációknak?

1975-ben hívtak a Zeneakadémiára, hogy tanítsam az ifjú kürtösöket.

Szeretem a kihívásokat és elfogadtam az
ajánlatot. Tanársegédként kezdtem, vé-
gigjártam a ranglétra minden állomá-
sát, végül professzori címet szereztem és
egyetemi tanári rangot kaptam. Lehetõ-
ségem nyílt kurzusokat tartani a világ
több pontján, eljutottam Kínába és
Ausztráliába is. A címek azonban so-
sem érdekeltek, arra viszont büszke va-
gyok, hogy tanítványaim megállták a helyüket a világ legjobb zenekara-
iban. Mindig szerettem fiatalokkal foglalkozni, immár a huszonegye-
dik mesterkurzust tartottam meg Békés városában, ahol idén nemzet-
közi ifjúsági tábort is szerveztünk.
s A koncerttermek mellett, hol lehet Önt hallani?

Számtalan lemezen mûködtem közre, az összes Mozart, Haydn és a ne-
kem írt magyar mûvek megjelentek valamilyen hanghordozón. Ezek
mellett összesen 167 olyan felvételem van meg a Rádió archívumá-
ban, melyek nem érhetõek el a nagyközönség számára, sõt nekem sin-
csen belõlük egyetlen példányom sem. 
s Több jeles díj és elismerés birtokosa. Melyek a legkedvesebbek?

Dorog és Békés is díszpolgárának választott, Dorogon a Rauscher dí-
jat is megkaptam. A legnagyobb elismerés mégis a Bartók Béla –
Pásztori Ditta-díj, amit a Zeneakadémia tanárainak javaslatára kaptam
meg. Ennél nagyobb kitüntetés nem érhet muzsikust Magyarorszá-
gon. 
s Ki a kedvenc zeneszerzõje?

Mozart darabjai állnak hozzám a legközelebb, hiszen õ igazán értett a
kürtösök nyelvén. Talán azért, mert legjobb barátja a civilben sajtke-
reskedõ Ignaz Leutgeb éppen ezen a hangszeren játszott. Különleges
bensõséges hangulat hatja át valamennyi kürtös darabját még akkor is,
ha ezek többsége komoly kihívás elé állítja az elõadókat. 
s Évtizedek óta a Naphegyen él a családjával.

Feleségem harminckilenc évig dolgozott a Krisztina téri iskolában,
ahonnan igazgató-helyettesként vonult nyugállományba. Rendsze-
resen megkért, hogy lépjek fel az iskola rendezvényein, aminek min-
dig nagy örömmel tettem eleget. Harmincnyolc évvel ezelõtt költöz-
tünk a Naphegyre, akkor ültettük azokat a fákat a házunk elé, amik ma
már közel húsz méter magasak. Ezer szállal kötõdünk a kerülethez,
mindketten tagjai vagyunk a Tabán Társaságnak, olyan környéken
élünk, ahol még ismerik egymást az emberek. Bár lett volna lehetõsé-
günk elköltözni, sose tudtuk máshol elképzelni az életünket.
s Van, aki folytassa a családi hagyományt?

Ferenc fiam kürt szakon végzett a Zeneakadémián. Hozzám járt, úgy-
hogy neki kétszer annyit kellett nyújtania mint a többieknek. Ennek
ellenére jól vette az akadályokat és sikerrel levizsgázott. Számtalan kö-
zös munka áll mögöttünk, felléptünk kettõs versenyeken és templomi
koncerteken is. A Bogár zenekarral jártuk a világot, Bogár István még
egy versenydarabot is írt kettõnknek. Úgy tûnik a két kisunokám is
örökölte a zenei tehetséget; még csak két, illetve hat évesek, de már
meg tudják fújni nagyapjuk kürtjét. - pp -

Kürttel a világ körülAz idõ legújabb cáfolata
Húsz évvel ezelõtt aligha gondolta bárki is a képzõmû-
vész fiatalokból álló, budapesti szubkultúrához kötõdõ
csapat – az úgynevezett „Újlak csoport”– tagjai közül,
hogy a következõ évezred elsõ évtizedében éppen úgy a
Magyar Nemzeti Galériában állítják ki mûveiket, mint
Munkácsyét, Szinyeiét vagy Csontváryét. Ami az 1980-
as, ’90-es évek elején még elképzelhetetlennek tûnt, az
most mégis megvalósult.  A kizökkent idõre céloz a tár-
lat elnevezése is, amely Várnai Gyula installációjától köl-
csönözte Az idõ legújabb cáfolata címet.

A Kortárs magyar mûalkotások az Irokéz Gyûjte-
ménybõl alcím a be nem avatottak számára félreértésre
adhat okot. Senki ne gondolja ugyanis, hogy indián mo-
tívumokat láthat a falakon. Az Irokéz szó nem más, mint
egyfajta szójáték, amely eredetileg az Írókéz Papír- és Író-
szer Nagykereskedelmi Kft nevébõl származik. A gyûjte-
ményt és a hozzá tartozó galériát két szombathelyi üzlet-
ember, Pados Gábor és Pajor Zsolt alapította. Egy egész
generációt (Ádám Zoltán, Farkas Gábor, Komoróczky
Tamás, Ravasz András, Szarka Péter; Németh Hajnal,
stb.) felkaroltak azzal, hogy a 80-as évek második felében
végzett képzõmûvészeti fõiskolások munkáit kezdték
gyûjteni. A mûfajok sokszínûsége (olaj-vászon képek,
számítógépes grafikák, kollázsok, fénymásolatok, szob-
rok installációk és videók) mellett jelentõs összekötõ ka-
pocs az alkotók között a popkultúra mûvészi megjelení-
tése. Mindenekelõtt a zene hagy nyomot a mûveken, de
a reklámok, a divat – és néha még a horror is – önálló té-
mává lép elõ. 

Aki külföldi útjai során felkereste a londoni Tate
Modern Galery-t vagy a New York-i Guggenheim Mú-
zeumot, semmiképp se hagyja ki e kiállítást, mert 1945
óta ez az elsõ olyan hazai alkotónemzedék, amelyik
esélyt kapott a külföldi kortársakkal való megmérette-
tésre. Csoportjuk egyébként befogadó, az „eredeti” újla-
kiakhoz idõ közben fiatalabbak, illetve néhány évvel idõ-
sebbek is csatlakoztak. 

A Magyar Nemzeti Galéria A épületének földszinti és
elsõ emeleti tereiben megrendezett, több mint kétszáz
mûvet felölelõ kiállítás ma már legalább annyira fontos
(mûvészet)történeti kordokumentum, az errõl az idõ-
szakról folytatott szakmai dialógus ,,alapanyaga”, mint
amennyire az adott évtized egyfajta technikatörténeti
,katalógusa” is.

Az Irokéz Gyûjtemény alkotói „fél szavakból is megér-
tik egymást”. A Nemzeti Galéria számára a kortársak ki-
állítása nem csupán a társadalommal szembeni kötele-
zettség, hanem szolgálat is: minél szélesebb körben mu-
tatják be a saját korunkhoz szóló, formálódó képzõmû-
vészetet, annál több embert nyerhetnek meg a mûvészet
számára.

A kiállítás 2009. február 1-ig, hétfõ kivételével napon-
ta 10-tõl 18 óráig tekinthetõ meg a Magyar Nemzeti
Galéria A épületében.

R. A.

A Makói kishagymásoktól a világsikerig címmel
Galamb Józsefrõl tartottak elõadást a Budapesti
Mûszaki Fõiskola tanárai a Magyar Kultúra
Alapítvány székházában. A Magyar emlékekért a
világban közhasznú egyesület rendezvényén a vi-
lághírû Ford T-modell vezetõ tervezõjének élet-
útjával ismerkedhettek meg az érdeklõdõk. 

Dr. Gáti József és dr. Horváth Sándor elõadásá-
ból kiderült, hogy a Budapesti Mûszaki Fõiskola
idén kezdte meg 130. tanévét, ebbõl az alkalom-
ból emlékeztek meg jeles tanítványaikról és taná-
raikról. Ilyen volt Galamb József is, aki az intéz-
mény jogelõdjében 1901-ben kapott oklevelet. A
Csokonai utca mûhelysorán azokban a termek-
ben tanult, melyekben ma is folyik az oktatás. Az
itt szerzett tudásnak, tehetségének és szorgalmá-
nak köszönhette, hogy kilépve az iskola padjaiból,
alig néhány évvel késõbb világhírnévre tett szert.

A BMF számos programmal tiszteleg egykori di-
ákja elõtt. Tavaly egy Ford T-modellt, idén pedig
egy A-modellt vásároltak meg és restauráltak a gé-
pészmérnöki karon. Kétnapos nemzetközi kon-
ferenciával, majd szeptemberben kiállításon em-
lékeztek meg Galamb Józsefrõl. A közlekedési
múzeummal közösen októberben tizennyolc tör-
téneti jármûvet mutattak be, 100 éves a T-modell
címmel pedig egy emlékkötetet is megjelentettek.

Galamb József tõsgyökeres makói kishagymás
családban született 1881. február 3-án. Hat test-
vére volt, rajta kívül a jogi pályát választó Sándor
nevû bátyját taníttatták szülei. A szegedi Fa és
Fémipari Szakiskola elvégzése után tanulmányait
a budapesti Magyar Királyi Állami Felsõ Ipar-
iskola gépészeti szakosztályában folytatta, ahol
mérnökként többek között gépkazánok és loko-
motívok kezelésére is jogot szerzett. Tanulmányai
során társai közül rajzkézségével és szerkesztõi-ter-
vezõi tehetségével tûnt ki. 

Gyakorlati idejét Szegeden a MÁV-nál töltötte,
majd a diósgyõri Vasgyárban mûszaki rajzoló-
ként helyezkedett el. A haditengerészetnél mû-
szaki altiszt volt, méghozzá azon a hajón ahol
Horthy Miklós is szolgált. Miután leszerelt, az ara-
di Magyar Automobil Rt-hez került. Ösztöndíjat
szerzett, bejárta Nyugat-Európát, többek között
hajógyárban is dolgozott. Minden munkát elvál-
lalt, amirõl azt gondolta, hogy késõbb hasznára
lehet.

1903 végén az USA-ba ment, mert a következõ
évben meg akarta nézni barátjával a Saint Louis-
ban megrendezett féléves világkiállítást. A pénze
azonban hamar elfogyott ezért munkába kellett
állnia. 1905-ben állást kap az akkor még kisválla-
latnak számító Fordnál. Bár 1903-ban a Ford pi-
acra dobta az A-modellt, amibõl 1200 darabot
adtak el, majd ezt követõen sorban jöttek az ABC
betûjelû típusok, az átütõ siker elmaradt. Ga-
lamb József az N-modell munkálataiba kapcsoló-
dott be, a hátsó híd tervezésében vett részt. Henry
Fordnak jó szeme volt, hogy felismerje munkatár-
sai tehetségét. Galambot is néhány rajz alapján
választotta ki. Ford 1907-ben kérte fel egy új mo-

dell megtervezésére. Galamb József akkorra már
megfogalmazta elképzelését az autóról: legyen
egyszerû, megbízható, olcsó és könnyen javítha-
tó, hogy még egy farmer is elboldoguljon vele.

A tervezésben rajta kívül két magyar: Balogh
Károly és Farkas Jenõ vett részt. Az elsõ autó 1908
októberében készült el, különbözõ variációkban
egészen 1927-ig gyártották. Ez volt a világon az el-

sõ sorozattermelésben elõállított népautó. A sza-
lagszerû gyártásnak köszönhetõen az egyedi elõál-
lítás idejét az addigi 12,5 óráról sikerült alig 1,5
órára csökkenteni. Ford az õ hatására adta meg az
akkor kiugróan magasnak számító öt dolláros
bért munkásainak, amivel hozzájárult az autó-
ipar forradalmasításához.

Galamb József vezetõ tervezõként a fejlesztése-
ket is felügyelte, az általa tervezett bolygómûves
váltóból változtatás nélkül tizenöt millió darabot
gyártottak. 

1920 és 1952 között összesen huszonhét szaba-
dalmát jegyezték be. Valamennyi konstrukciója
gyártáshatékony, esztétikus és maradandó volt. 

Tervezéskor új módszert alkalmazott: a gépterve-
zés során több variációt rajzolt meg, majd a kivá-
lasztott tervekbõl mintákat készített, hogy éles-
ben is ellenõrizze elképzelései helyességét. 

Farkas Jenõvel együtt részt vett a Ford traktor
részlegének felvirágoztatásában. A nevéhez fûzõ-
dõ Fordson traktor nem csupán üzletileg jelen-
tett kiugró sikert, hanem a mezõgazdasági terme-

lést is forradalmasította. Nem véletlen, hogy
Ford ekkor már szinte teljes egészében rá hagyat-
kozott. Ha valamilyen probléma merült fel csak
annyit mondott: „Well, majd megkérdem Joe-t”
– írták róla 1930-ban.

Szülõföldjét soha nem feledte, elõször 1911-
ben látogatott haza, ezt követõen rendszeresen
járt Magyarországra. 1921-ben - testvérével közö-
sen - hat traktorral lerakatot és szervizt alapított
Makón, a darabokban érkezõ Fordokat itt szerel-
ték össze. Még ebben az évben 100 ezer koronás
ösztöndíjat alapított, mellyel a gépészmérnök-
nek készülõ szegény sorsú makói gyerekeket tá-
mogatta. 

A tavaly vásárolt T-modell restaurálásáról dr.
Legeza László elmondta, hogy a cél az eredeti álla-
pot helyreállítása volt. Ennek érdekében egyet-
len alkatrészt sem dobtak ki, még a kovácsoltvas
szögeket is felhasználták. Az autó meglehetõsen
jó állapotban volt, még az eredeti adás-vételi szer-
zõdését is megtalálták, sõt elõkerült az az „elad-
va” felirat is, amit a vevõ nevével együtt az autóra
függesztett a kereskedõ. Az adatok szerint az elsõ
tulajdonos 1922-ben 443 dollárért vette a kocsit.
A restaurálás során darabokra szedték az autót,
az elöregedett alkatrészeket felújították vagy ki-
cserélték. Alig néhány elemet kellett újragyártat-
ni, ilyenek voltak a hangtompító, a gyertyák és a
sebességváltó kopott alkatrészei, a motorban pe-
dig újracsiszolták a szelepeket. Arra is figyelmet
fordítottak, hogy az utólag beépített alkatrészeket
is eredetire cseréljék, például a ragasztott üvegû
szélvédõ helyett síküveget kapott az autó. Az ösz-
szes varrást újravarrták, egy hintórestaurátor az
eredeti lukakba fûzte az új cérnát. Középkori bú-
torok felújításával foglalkozó mesterember segít-
ségével újították fel az elgombásodott fa részeket.
Másfél évnyi munkát követõen gördülhetett ki az
iskola kapuján az eredetivel teljesen megegyezõ,
tökéletesen mûködõ T-modell. Egyszerûségében
is idõtálló jármû, nem véletlen, hogy nemrégi-
ben a XX. század autójának választották. 

- a - 

Galamb József a modern autógyártás atyja

Száz éves a híres Ford T-modell

Kétszeres Liszt-díjas, érdemes és kiváló mûvész, a magyar kürtmûvészet nagyformátumú egyénisége. Vele indult el
a szólókürtölés Magyarországon. Közel négy évtizede él a Naphegyen, s bár többször hívták külföldre, szûkebb pát-
riáját soha sem hagyta el hosszabb idõre. Tarjáni Ferenc idén ünnepelte hetvenedik születésnapját.
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s Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 28/2008. (XI. 28.) Kt.
rendelete a telekadóról szóló 29/1995. (XII.
29.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rend.) mó-
dosításáról

11..  §§
A Rend. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az adó mértéke)
5. § Az adó évi mértéke 2009. évben: 259,- Ft/m2.

22..  §§
Hatályba lépés:

E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

dr. Deák Ferenc                          dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ   polgármester

**        **        **
s Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 29/2008. (XI. 28.) Kt.
Rendelete az építményadóról szóló 22/1998.
(XII. 22.) Kt. Rendelet (a továbbiakban: Rend.)
módosításáról.

11..  §§
A Rend. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

(Adómentesség, adókedvezmény)
4. § Mentes az adó alól

(1) a) a szükséglakás, a szociális, egészségügyi és
gyermekvédelmi, illetõleg a nevelési-oktatási intéz-
mények céljára szolgáló helyiség, továbbá a költségve-
tési szerv és az egyház tulajdonában álló építmény.

22..  §§
A Rend. 6.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zések lépnek:

(Az adó alapja és mértéke)
6. § (2) a) Az építményadó évi mértéke: 2009 évben 

1.169,- Ft/m2.
b) A 4. § (3) bekezdése szerinti adóalap után az adó

mértéke: 2009. évben 464,- Ft./m2.

33..  §§
A Rend. 13. § 3., 4., 10. és 11. pontjai helyébe az aláb-
bi rendelkezések lépnek:

(Értelmezõ rendelkezések)
1133.. § 3. épület: az olyan építmény, vagy az építmény

azon része, amely a környezõ külsõ tértõl szerkezeti
elemekkel részben vagy egészben mesterségesen ki-
alakított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó
vagy idõszakos tartózkodás, illetõleg használat feltét-
eleit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is,
amely részben vagy teljes belmagasságával a környe-
zõ csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az épület
önálló rendeltetésû, a szabadból vagy az épület közös
közlekedõjébõl nyíló önálló bejárattal ellátott helyisége
vagy helyiség-csoportja, mely azzal felel meg lakás-
nak, üdülõnek, kereskedelmi egységnek, egyéb nem
lakás céljára szolgáló épületnek, hogy az ingatlan-nyil-
vántartásban önálló ingatlanként nem szerepel;

44.. építmény: a rendeltetésére, szerkezeti megoldá-
sára, anyagára és kiterjedésére tekintet nélkül minden
olyan helyhez között mûszaki alkotás, amely a talaj, a
víz, vagy azok feletti légtér megváltoztatásával, beépí-
tésével jött létre;

1100.. hasznos alapterület: a teljes alapterületnek
olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A tel-
jes alapterületbe a lakáshoz, üdülõhöz tartozó kiegé-
szítõ helyiségek, melléképületek, melléképületrészek
kivételével valamennyi helyiség összegezett alapterü-
lete, valamint a többszintes lakrészek belsõ lépcsõjé-
nek egy szinten számított vízszintes vetülete is bele-
tartozik. Az épülethez tartozó fedett és három oldalról
zárt külsõ tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt er-
kélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50
%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében
a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakí-
tott helyiségek alapterületének 70 %át kell a teljes
alapterületbe számítani;

1111.. kiegészítõ helyiség: a lakáshoz, üdülõhöz tartozó,
jellegénél és kialakításánál fogva csak tárolásra alkal-
mas padlás, pince, ide nem értve a gépjármûtárolót.

44..  §§
Hatályba lépés:

(1) E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

dr. Deák Ferenc                          dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ   polgármester

**        **        **
s Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
30/2008. (XI. 28.) Kt. Rendelete a Helyi Tervta-
nács létrehozásáról és mûködési rendjérõl szó-
ló 22/2007. (X. 31.) Kt. rendelet módosításáról.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a to-
vábbiakban: Önkormányzat) Képviselõ-testülete a he-
lyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, vala-

mint az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6.§
(7) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a tele-
pülésrendezési és az építészeti – mûszaki tervtaná-
csokról szóló módosított 252/2006. (XII. 7.) Korm.
rendelet és a módosított 39/2007. (VII. 12.) Fõv. Kgy.
rendelet figyelembevételével a 22/2007. (X. 31) Kt.
rendeletét  (továbbiakban R.) az alábbiak szerint mó-
dosítja.

AA  TTeerrvvttaannááccss
11..§§

A R. 2.§ (2) bekezdés a) pontja kiegészül:
„a) 
* A  védett helyi építészeti értékeket érintõ tervek.”

22..§§
A R. 4. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4). A Tervtanács tagjai a jogszabályban elõírt fel-
sõfokú szakirányú végzettségû, legalább 5 éves szak-
mai gyakorlattal rendelkezõ, szakmailag elismert és
nagy tapasztalattal rendelkezõ, a jogszabályi elõírá-
soknak megfelelõ körbõl delegált személyek.”

33..§§
A R. 4.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) A Tervtanács tagjait a Tervtanács Elnöke négy
éves idõtartamra nevezi ki. A tervtanácsi tagság a to-
vábbiakban meghosszabbítható.”

44..  §§
A R. 4.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(6) A Tervtanács Elnöke a Tervtanács tagjai közül,
vagy – amennyiben az ügy jellege megkívánja – az
adott területen magas fokú szakértelemmel és széles-
körû szakirányú tapasztalattal rendelkezõ személyek
közül szakbírálót (opponenst) kérhet fel.”

55..§§
A R. 6.§ (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(8) A Tervtanács az állásfoglalásra vagy konzultáci-
óra benyújtott tervekkel kapcsolatos állásfoglalását,
véleményét a kérelem elõterjesztésétõl számított 30
munkanapon belül hozza meg. Az ügyintézési határ-
idõbe az állásfoglalás postára adásának napja is bele-
számít.”

66..§§
A R. 5.§ az alábbi (25) bekezdéssel egészül ki:

„(25) A Tervtanács Elnöke kinevezi a Tervtanács tit-
kárát és javaslatot tesz a Tervtanács Ügyrendjére és
annak elfogadására.”

HHaattáállyybbaa  llééppééss
77..§§

(1) A Rendelet 2008. december 1-jével lép hatály-
ba, rendelkezéseit a hatályba lépését követõen induló
tervbírálati eljárásokban kell alkalmazni.

dr. Deák Ferenc                          dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ   polgármester

**        **        **
s A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének 31/2008. (XII. 12.)
Kt. rendelete a Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat 2008. évi költségvetésrõl szóló
2/2008. (II. 29.) Kt. rendelet módosításáról.

AAzz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó  11999922..  éévvii  XXXXXXVVIIIIII..  ttvv..  6655..  §§
((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  ffooggllaallttaakknnaakk  mmeeggffeelleellõõeenn  aa
KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleett  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnn--
kkoorrmmáánnyyzzaatt  22000088..  éévvii  kkööllttssééggvveettéésséérrõõll  sszzóóllóó  22//22000088..
((IIII..  2299..))  KKtt..  rreennddeelleettéénneekk  ((TToovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóó--
ddoossííttáássáárróóll  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

11..§§
A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat bevételei)
„2.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület

Budavári Önkormányzat 2008. évi módosított összes
bevételi elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok
állami támogatásával együtt 10. 478. 476 ezer Ft-ban
állapítja meg az 1. sz. és a 2. sz. melléklet szerint.”

22..  §§
A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat kiadásai)
„3.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület

Budavári Önkormányzat 2008. évi módosított kiadási
elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok kiadásai-
val együtt 10. 478. 476 e Ft-ban állapítja meg. 
Ebbõl:

- az intézmények módosított mûködési kiadását a
3/a. sz. melléklet szerint

- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe tar-
tozó szakfeladatok módosított mûködési kiadását a

3/c. sz. melléklet szerint
- a céltartalékok és az általános tartalékék módosí-

tását a 4. sz. melléklet szerint
- a fejlesztési kiadások módosítását az 5., 5/a. sz.

melléklet szerint
- a felújítási kiadások módosítását a 6., 6/a. sz. mel-

léklet szerint fogadja el
- az intézmények és az Önkormányzat Hivatala dol-

gozóinak létszámát a 8. sz. melléklet szerint fogadja el
- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének

módosítását a 14. és 14/a. sz. melléklet szerint tudo-
másul veszi.”

33..  §§
Hatályba lépés:

A Rendelet 2008. december 12-én lép hatályba.

dr. Deák Ferenc                          dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ   polgármester

**        **        **
s A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének 32/2008. (XII.
12.) Kt. rendelete a 2009. évi átmeneti gaz-
dálkodásról.

AAzz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó  11999922..  éévvii  XXXXXXVVIIIIII..  ttvv..  7766..
§§--áábbaann  ffooggllaalltt  ffeellhhaattaallmmaazzááss  aallaappjjáánn,,  aa  BBuuddaappeesstt  II..
kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee
aazz  ááttmmeenneettii  ggaazzddáállkkooddáássrróóll  aazz  aalláábbbbii  rreennddeelleetteett  aall--
kkoottjjaa::

11..§§
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a
2009. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig
átmeneti rendelettel biztosítja a gazdálkodás folya-
matosságát. 

22..  §§
A Polgármester jogosult a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzatot megilletõ bevételeknek a hatályos
jogszabályok szerinti beszedésére. 

33..  §§
(1) A mûködési kiadások vonatkozásában a 2008. évi
költségvetés 1/12 részének megfelelõ összeg használ-
ható fel havonta. Az intézmények kincstári keretének
megállapítását is ennek megfelelõen kell végezni. Ettõl
eltérés az alábbi esetben lehetséges:

a) A 2008. évi költségvetés terhére vállalt áthúzó-
dó kötelezettségekkel összefüggõ kiadásokat teljesí-
teni kell. 

44..  §§
Beruházási, felújítási kiadások esetében a 2008. évi
költségvetésben szereplõ feladatokra a jóváhagyott
összeg erejéig vállalható kötelezettség, illetve a 2008.
évben kötött szerzõdésekben vállalt kötelezettségek
ellenértéke fizethetõ ki a pénzmaradvány terhére. 

55..  §§
A többször módosított 2/2008. (II.29.) Kt. rendelet
alapján vállalt pályázati saját források kifizetésre ke-
rülhetnek a pénzmaradvány terhére. Ugyancsak kifi-
zetésre kerülhet a Képviselõ-testület döntésén alapu-
ló, több éves kihatással járó kötelezettségek 2009. év-
re esedékes része. 

66..  §§
A többször módosított 2/2008. (II.29.) Kt. rendeletben
meghatározott általános tartalék – polgármesteri tar-
talék – 2008. évrõl megmaradt összegével a rendelet
6.§-ában meghatározott végrehajtási szabályok figye-
lembevételével a Polgármester 2009. évben rendel-
kezik. 

77..  §§
Rendkívüli események – vis maior – fedezetére
10.000 eFt keretet biztosít a Képviselõ-testület azzal,
hogy annak felhasználásáról a Polgármester dönt, a
döntésrõl a soron következõ képviselõ-testületi ülé-
sen köteles tájékoztatást nyújtani. 

88..  §§
Jelen rendelet 2009. január 1. lép hatályba, és rendel-
kezései a 2009. évi költségvetési rendelet hatályba lé-
pésének napjáig hatályosak. 

dr. Deák Ferenc                          dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ   polgármester

**        **        **
s Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 33/2008. (XII. 12.) Kt.
rendelete az épületek, épületrészek és látvá-
nyok kerületi helyi védelem alá helyezésérõl.

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKéépp--
vviisseellõõ--tteessttüülleettee  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkrróóll  sszzóóllóó
11999900..  éévvii  LLXXVV..  TTvv..  1166..  §§..  ((11))  bbeekk..;;  aazz  ééppíítteetttt  kköörrnnyyeezzeett
aallaakkííttáássáárróóll  ééss  vvééddeellmméérrõõll  sszzóóllóó  11999977..  éévvii  LLXXXXVVIIIIII..  TTvv..
5577..  §§..  ((33))  bbeekk..;;  aazz  ééppííttéésszzeettii  öörröökksséégg  hheellyyii  vvééddeellmméénneekk
sszzaakkmmaaii  sszzaabbáállyyaaiirróóll  sszzóóllóó  6666//11999999..  ((VVIIIIII..  1133))..  sszz..  FFVVMM
rreennddeelleett  44..  §§..--aa,,  vvaallaammiinntt  aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerr..  BBuuddaavváárrii
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  2244//22000077..  ((XX..  3311..))  KKtt..  rreennddeelleett  44..  §§..  ((11))..
bbeekk..    aallaappjjáánn  aa  kköövveettkkeezzõõ  rreennddeelleetteett  aallkkoottjjaa..  

11..  §§
(1) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Ág u. 3.
sz., 7527 hrsz. ingatlanon álló lakóházat. A védelem
célja a lakóház külsõ és belsõ architektúrájának meg-
õrzése és védelme. 
(2) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Czakó u.
11. sz. 7390 hrsz. ingatlanon álló lakóházat. A védelem
célja a lakóház külsõ és belsõ architektúrájának meg-
õrzése és védelme.
(3) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Dezsõ u.
2. sz. 7388/1 hrsz. ingatlanon álló lakóházat. A véde-
lem célja a lakóház külsõ és belsõ architektúrájának
megõrzése és védelme.

(4) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Dezsõ
u. 3. sz. 7379 hrsz. ingatlanon álló lakóházat. A védelem
célja a lakóház külsõ és belsõ architektúrájának meg-
õrzése és védelme.

(5) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Fenyõ
u. 7. sz. 7326 hrsz. ingatlanon álló lakóházat. A védelem
célja a lakóház külsõ és belsõ architektúrájának meg-
õrzése és védelme.

(6) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület
Hegyalja út 28. sz. 4882/4 hrsz. ingatlanon álló lakóhá-
zat. A védelem célja a lakóház külsõ és belsõ architek-
túrájának megõrzése és védelme.

(7) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület
Hunyadi János u. 19. sz. 14232 hrsz. ingatlanon álló la-
kóházat. A védelem célja a lakóház külsõ és belsõ ar-
chitektúrájának megõrzése és védelme.

(8) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület
Lisznyai u. 25/b. sz. 7374 hrsz. ingatlanon álló lakóhá-
zat. A védelem célja a lakóház külsõ és belsõ architek-
túrájának megõrzése és védelme.

(9) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület
Lisznyai u. 27. sz. 7375 hrsz ingatlanon álló lakóházat.
A védelem célja a lakóház külsõ és belsõ architektúrá-
jának megõrzése és védelme.

(10) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület
Naphegy tér 3. sz. 7323/19 hrsz. ingatlanon álló lakó-
házat. A védelem célja a lakóház külsõ és belsõ archi-
tektúrájának megõrzése és védelme.

(11) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület
Naphegy tér 6/a. sz. 7323/12 hrsz. ingatlanon álló la-
kóházat. A védelem célja a lakóház külsõ és belsõ ar-
chitektúrájának megõrzése és védelme.

(12) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület
Naphegy tér 5/b. sz. 7323/13 hrsz. ingatlanon álló la-
kóházat. A védelem célja a lakóház külsõ és belsõ ar-
chitektúrájának megõrzése és védelme.

(13) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület
Ostrom u. 7. sz. 13999/4 hrsz. ingatlanon álló lakóhá-
zat. A védelem célja a lakóház külsõ és belsõ architek-
túrájának megõrzése és védelme.

(14) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület
Szalag u. 7. sz. 14304 hrsz. ingatlanon álló lakóházat. A
védelem célja a lakóház külsõ és belsõ architektúrájá-
nak megõrzése és védelme.

(15) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Tigris
u. 54. sz. 7386/4 hrsz. ingatlanon álló lakóházat. A vé-
delem célja a lakóház külsõ és belsõ architektúrájának
megõrzése és védelme.

(16) Védelem alá helyezi a Budapest I. kerület Tigris
u. 56. sz. 7386/5 hrsz. ingatlanon álló lakóházat. A vé-
delem célja a lakóház külsõ és belsõ architektúrájának
megõrzése és védelme.

22..  §§
(1) Ideiglenes védelem alá helyezi a Budapest I. kerület
Mihály u. 2., 5243 hrsz. sz. alatti álló lakóházat. A véde-
lem célja a lakóház külsõ és belsõ architektúrájának
megõrzése és védelme, e rendelet hatályba lépését
követõ egy éves idõtartamra, illetve az Önkormányzat
helyi védelemmel kapcsolatos végleges döntéséig.

(2) Ideiglenes védelem alá helyezi a Budapest I. ke-
rület Czakó u. 11., 7309. hrsz. alatt lévõ lakóház udva-
rán álló, vadászó oroszlánt ábrázoló, Andrejka József
által készített bronz szobrot. A védelem célja a szobor
meglévõ helyén történõ megtartása és állagának
megõrzése, védelme, e rendelet hatályba lépését kö-
vetõ egy éves idõtartamra, illetve az Önkormányzat
helyi védelemmel kapcsolatos végleges döntéséig. 

33..  §§
E rendelet 2008. december 15-ével lép hatályba, és
rendelkezéseit ezt követõen kell alkalmazni.

dr. Deák Ferenc                          dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ   polgármester

Önkormányzati rendeletek

A mellékletek letölthetõk a www.budavar.hu honlapról



Régóta várt eseményre került sor a Városháza
aulájában, ahol kerületünk oktatási intézmé-
nyeinek legeredményesebb sportolóit jutalmaz-
ták. A sikeres fiatalok Világ- és Európa-bajnoksá-
gokon, s Világ Kupán szerepeltek kiválóan az el-
múlt idõszakban.
A tizennyolc sportoló szinte minden sportág-

ban képviseltette magát a világversenyeken: ak-
robatikus rock and roll, öttusa,kosárlabda,kara-
te, vitorlázás... Ilyen jutalmazást elsõ alkalom-
mal rendeztek a kerületben, s a kiváló eredmé-
nyeket elért diákokon kívül meghívást kaptak az
oktatási intézmények igazgatói és a testnevelõ ta-
nárok is az eseményre.

Nem könnyû dolog összeegyeztetni a magas
szintû sportolást a tanulással. A jelen lévõ diá-
kok szereplésükkel nem csak a magyar váloga-
tottnak, hanem kerületünknek is dicsõséget sze-
reztek – hangsúlyozta köszöntõjében Sediánsz-
ky János alpolgármester.

Az ünnepség végén jutalmazásra került sor,
ahol a Budavári Önkormányzat és a Czakó utcai
Sportközpont ajándékait vehették át a fiatalok,
kerületünk büszkeségei.

A díjazott sportolók névsora iskolánként
Batthyány Lajos Általános Iskola: Aleksic Do-
minika, karate. 2008. WKF Shithoriu Világ
Kupa 2., 3. helyezett Budapesten, Shithoriu Or-
szágos Bajnokságon 2. hely, 2008-ban „Élen a
sportban, élen a tanulásban” címet kapott.

Szent Benedek Általános Iskola és Gimnázi-
um: Szabó Zsolt, taekwando. 2004. Hatvan,
Európa Kupa 2. hely, 2006. Hatvan, Európa Ku-
pa 1. hely, 2007. Országos Bajnok, 2002-2008.
Országos Bajnokságon 2. hely. 

Szent Gellért Általános Iskola és Gimnázium:
Bíró Szabolcs, öttusa. Ifjúsági Világbajnoksá-
gon csapatban 1. hely, egyéniben 3. hely, váltó-
ban 1. hely 2008-ban Svédországban. Ifjúsági
Európa-bajnokságon csapatban 3. hely, egyéni-
ben 3. hely, váltóban 1. hely Bulgáriában 2008-
ban. Országos Junior és Ifjúsági Bajnokságon
dobogós helyezések.

Fehér Fanny, kosárlabda. Európa-bajnoksá-
gon 7. hely 2008-ban Macedóniában, Országos
gyermek, serdülõ, kadett, U22-es bajnok, 3x-os
Budapest Bajnok.

Kosztolányi Dezsõ Gimnázium: Marton
Bence, kempo. Világbajnokságon 1. hely 2007.
Budapesten, Stop Semi Contact, 4x-es OB 2.
hely, 6x-os OB 1. hely.

Bakonyi Tímea, akrobatikus rock and roll.
Világbajnokságon nagy formációban 1. helye-
zett 2007-ben és Svájcban, 2008-ban Ausztri-
ában, Európa-bajnokság 1. hely Németország-
ban, 24x-es országos bajnok.

Vellner Gábor, tájfutás. Junior Európa-baj-
nokságon 2. hely 2008-ban, Svájcban.

Lisznyai Utcai Általános Iskola: Kerekes
Zsombor, vitorlázás. Kadett Világbajnokságon
89 indulóból Hollandiában 40. hely, Országos
Serdülõ bajnokságon 2. helyezett, serdülõ és ifjú-
sági ranglista versenyek alapján országos 3. helye-
zett.

Petõfi Sándor Gimnázium: Csongor Patri-
cia, akrobatikus rock and roll. Világbajnokság,
Svájc, lány formációs gyakorlat 1. hely, Európa-
bajnokságon lány formációs gyakorlat: 2. hely
Németország.

Záhonyi Bálint, go. Szellemi Világjátékok
résztvevõje Pekingben, 2008-ban. Serdülõ, Ifjú-
sági Magyar bajnok.

Szilágyi Erzsébet Gimnázium: Fazekas Fru-
zsina, karate Shito-ryu. Világbajnokságon 14-
15 éves korosztályban 1. hely, Világ Kupa 2008.
Miskolc, 2. hely, 3. hely.

Anti Zsuzsanna, karate. 2008. Miskolc,
Kadett Világkupán csapatban 1, 2. hely, egyéni-
ben 3. hely, Kadett korosztály országos bajnoka
2008-ban, 2008. Országos Diákolimpia 2. hely.

Marczal Dorottya, karate. 2008. Miskolc,
Világ Kupán 12-13 éves koroszt. 2. hely, Orszá-
gos bajnokságon 3. helyezett, 2008. Diákolim-
pia Országos Döntõn 3. hely.

May Marcell, evezés. 2008. Linz, Ifi Világ-
bajnokságon  20. hely, kormányos nélküli 2-es,
2x-es országos bajnok, Köhler Melinda: IDO
showtánc, 2008. Dunaújváros, Felnõtt Európa-
bajnokságon 4. hely, 2008. Felnõtt Országos
bajnok. 

Bulyovszky Anna, díjlovaglás. Európa-baj-
nokságon 2. helyezett 2005-ben, 2007-ben,
2008. Junior Országos Bajnokságon 3., 2008.
felnõtt Országos Bajnokságon 4. helyezett, Ifi
Országos Bajnokság 2. hely.

Lantos Adrienn, kosárlabda. 2007. U 14-es
Európa-bajnokságon 5. hely Moszkvában,
2006. Országos Serdülõ Bajnokságon 2. helye-
zett.

Toldy Ferenc Gimnázium: Kovács Lelle, ver-
seny aerobic. Világ Kupán 3. hely csapatban
2005-ben, Magyar Bajnokságon 1. hely 2006-
2007-ben, Nemzetközi Open csapatban 2. hely.
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Az ünnep halványabb fényei
A karácsony meghittsége, a nyugodt, békés ünnep
megteremtése igen sok elõkészületet és odafigyelést
kíván tõlünk. Sok helyen rohanásba, stresszbe torkol-
lik a nagytakarítás, a közlekedési káosz közepette
véghezvitt ajándékvásárlás és fabeszerzés, az ünnepi
menü összeállítása, sütés-fõzés, fadíszítés. Az utolsó
pillanatban vesszük észre, hogy mire az összes felada-
tot sikerült többé-kevésbé teljesíteni, az ünnepi han-
gulat, a meghittség megteremtésére már elfogyott az
idõnk és az erõnk.

Sokan nem csak a temérdek ünnepi teendõtõl tar-
tanak, hanem a családi feszültségek, esetleg szeret-
tük elvesztése, vagy az év sikertelenségének gondja is
ott bújik a karácsonyfa alatt.

Vannak, akik egyedül, mások társsal vagy család-
dal, fiatalon vagy idõsebben, esetleg betegen készül-
nek, de mindannyiukat egy közös dolog jellemez, az
úgynevezett ünnepi stressztõl való félelem.

Érdekes stresszt okozó tényezõ, az elvált vagy kü-
lön élõ házastársak karácsonyi „kényszertalálkozója”,
ha vannak közös gyermekek. Ilyenkor igyekeznek
egymás felé a lehetõ legjobb arcukat mutatni, hogy a
gyermekek örömét a köztük lévõ feszültség ne rontsa
el, de a megbántottság, a mélyen ülõ harag, a megalá-
zottság érzése a legtöbb elvált szülõ esetében ott él
bennük. Mindezt, – ha nem is mutatják – de a gyer-
mekek megérzik, és õk is – nem megfogalmazott –
stresszként élik meg az ünnepeket.

Az új családtagok, élettársak, férjek, feleségek, fél-
testvérek, régi és új rokonok hálózata ezt a helyzetet
még csak nehezíti, a karácsony nyugodt, békés meg-
élésének lehetõsége egyre távolabb kerül. Ilyenkor
sokszor ûzött vadként bolyonganak az újonnan felálló
családi kapcsolatok szövevényében, amely minden
résztvevõ számára igen komoly próbatétel.

Vannak, akik egyedül állnak gyertyagyújtáskor,
nincs hova menniük, nincs kivel tölteniük az ünnepet.
Karácsonykor az egyedüllét, a csend, a magány fájó
teherként nehezedik az ünnepeket egyedül töltõkre,
és az év legszomorúbb, legnyomasztóbb idõszakának
élik meg. A szeretethez fûzõdõ elképzelések, vágyak
hiányosak maradnak, s ez az idõszak szembesít min-
ket igazán fájdalmasan a magányosság nyomasztó ér-
zésével. Az idõsek, ha magukra maradnak, a régi em-
lékekkel elkeseredetten magukba temetkeznek.
Azon, hogy ez a magányosság oldódjon, fiatalok és
idõsek, betegek és egészségesek, szülõk és egyedül
élõk csak önmaguk tudnak segíteni.

A karácsony a melegségrõl, a szeretetrõl, az össze-
tartozásról, a meghittségrõl, az együttlét szépségérõl
kellene, hogy szóljon. Mindannyiunknak, akik így, vagy
úgy, de az ünnepeken nem érezzük ezt, meg kell talál-
ni azt a legjobb módszert, amely oldja az ünneptõl va-
ló félelmünket, magányunkat. Gondoljunk azokra,
akik szintén magányosan, egyedül vannak. Meg kelle-
ne találnunk egymást, keresnünk kellene minden
olyan módot, amely számunkra, és mások számára is
magányt enyhítõ lehetõség. (Pl. egy másik magányos
ember megkeresése, karácsonyi utazás stb.)

Magányos nem csak az lehet, aki egyedül él. Van
még egy magány, amely külsõ megfigyelõ által nem-
igen vehetõ észre, a családon belüli úgynevezett „tár-
sas magány”. Ilyenkor együtt vagyunk, látszólag bol-
dogan, kölcsönösen megajándékozzuk egymást,
együtt vagyunk gyertyagyújtáskor, a finom vacsorá-
nál, de belülrõl a lelkünk szomorú, magányos és sé-
rült. A társas magány talán még rosszabb, mint az
egyedüllét magánya.

Saját magunk érdekében érdemes lenne a szeretet
ünnepének megfelelõen a családban nem a haragra,
ellenségeskedésre, a kihûlt érzelmekre koncentrálni,

hanem legalább ezekben az órákban arra az idõszak-
ra gondolni, amikor még szerettük egymást, és szí-
vünkben nem volt egymás iránt érzett közöny, harag,
megbántottság. A felidézett régi szép percek segít-
hetnek abban, hogy a társas magány az ünnepek órá-
iban meghitt érzéssé alakuljon át.

Mi emberek meg vagyunk áldva sok jó és rossz tu-
lajdonsággal, de talán a karácsony lehetne az az ün-
nep, amikor az emberi természet rossz oldalát legyõ-
zi a jó, és valóban nyugalom, békesség, szeretet tölt
el mindenkit, akármilyen körülmények között is ün-
nepel.

dr. Sebestyén Tamás pszichológus

PPáárrkkaappccssoollaattii  vváállssáággookk,,  ggyyeerrmmeekknneevveellééssii,,  sszzeexxuuááll--ppsszziicchhoollóóggiiaaii
pprroobblléémmáákk  mmeeggoollddáássááhhoozz,,  ppáárrkkaappccssoollaattii  mmeeddiiáácciióóhhoozz  sseeggííttssééggeett
iiggéénnyyllõõkknneekk  iiddõõppoonntt  eeggyyeezztteettééss::  0066--2200--449944--66220000..  

Lélekgyógyász
Köszönhetõen az állandó közterületi rendõri jelenlétnek,
valamint a polgárõrség támogatásával megtartott vissza-
térõ közbiztonsági és közrendvédelmi akcióknak, továbbra
sem emelkedett a bûncselekmények száma a kerületben.
Erõszakos súlyos bûncselekmény vagy rablás nem történt
az elmúlt két hétben, a trükkös tolvajok is elkerülték a
Várnegyedet, azonban elszaporodtak a betöréses lopások
– tájékoztatta lapunkat dr. Kesztyûs Rudolf ezredes. A ka-
pitányságvezetõ elmondta, hogy a bûnözõk szinte mindig a
könnyebb utat választják, oda törnek be, ahol a legkisebb
ellenállásba ütköznek. Ezért ajánlatos lakásunk bejárati aj-
tajára jó minõségû biztonsági hevederzárat is felszereltetni.

Dr. Kesztyûs Rudolf az ünnepek közeledtével arra kéri a
lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek a környezetükben
élõ egyedülálló idõs emberekre, mert a legtöbbször éppen
õk válnak a bûnözõk áldozatává. Ha házuk lépcsõházában
idegenekkel találkoznak, kérdezzék meg ottlétük okát, a
legkisebb gyanú esetén értesítsék a rendõrséget.

Továbbra is folynak a közlekedésbiztonsági akciók, az
ellenõrzéseken kiemelt figyelmet kap a parkolási anomáli-
ák felszámolása, illetve az ittas vezetõk és gyorshajtók ki-
szûrése a forgalomból. Az elmúlt két hétben tizenkét alka-
lommal vont le büntetõpontokat, illetve hat esetben vont
be vezetõi engedélyeket az Igazgatásrendészeti osztály.

Figyeljünk a zsebesekre!
Készülnek az ünnepi forgatagra a bûnözõk is, akik elõsze-
retettel használják ki az ilyenkor kínálkozó alkalmakat,
hogy megszabadítsák értékeiktõl a könnyelmû vásárló-
kat. A pénztárnál lehetõség szerint kis címletekkel fizes-
sünk úgy, hogy más ne láthassa mennyi pénz van a pénz-
tárcánkban. Figyeljünk arra is, hogy soha ne tartsuk bank-
kártyánk mellett a hozzátartozó PIN kódot, illetve a vásá-
rolt értékeket ne hagyjuk bent az üzletek környékén le-
parkolt autónkban. 

Kamerák a Déliben
Novembertõl harminc kamera pásztázza a Déli pályaud-
var területét. A nehezen felderíthetõ alkalmi lopások, illet-
ve a vonatról lopások kiszûrésére alkalmas biztonsági esz-
közökbõl a peronokra és a kerengõbe is jutott. A remé-
nyek szerint a kameráknak köszönhetõen közvetlenül a
bûncselekmény elkövetését követõen már a helyszínen
sikerül kézre keríteni a bûnözõket. 

Telepítik a kerületi kamerarendszert
A kerületi önkormányzat jóvoltából végéhez közeledik a
kerületi kamerarendszer bõvítése. A húsz új éjjellátó ka-
merát a kerület nagy forgalmú közlekedési csomópontja-
ira, valamint a turisztikailag kiemelt területekre telepítik. 

Autót rongált az idõs férfi
Nem mindennapi esethez riasztották a kerületi rendõrö-
ket. Történt, hogy a Feszty Árpád utca-Krisztina körút sar-
kánál egy idõs férfi összekarcolt egy ott várakozó sze-
mélyautót. Vesztére nem vette észre, hogy a lesötétített
ablakú Suzukiban bent ül a kocsi gazdája, aki kihívta a
rendõröket. Az idõs ember elõször tagadta a vádat, azon-
ban megtalálták nála a rongáláshoz használt zsebkést. 

Áramütést kapott a kutya
Sétáltatás közben görcsöt kapott, majd elpusztult egy ku-
tya a Márvány utcában. A szerencsétlenül járt eb gazdája
áramütésre gyanakodott, ezért kihívta az ELMÜ-t, illetve
a rendõrséget. A szakemberek megállapították, hogy az
egyik közeli kandeláber bekötésébõl került áram a földbe,
a hibát haladéktalanul elhárították.

„Tiszták” a kerületi iskolák
Három kerületi általános iskolában és gimnáziumban tar-
tott bûnmegelõzési bemutatót a polgárõrség és a kerületi
kapitányság. Ennek keretében az intézményvezetõk kéré-
sére - mialatt a diákok az osztálytermekben tartózkodtak
- a rendõrség szakemberei kábítószer keresõ kutyákkal
bejárták a néptelen folyosókat és mellékhelyiségeket.
Örömteli, hogy a kutyák egyetlen esetben sem jelezték
kábítószer jellegû anyag jelenlétét. 

Dr. Kesztyûs Rudolf a kapitányság valamennyi dolgozója
nevében békés karácsonyi ünnepeket és boldog, eredmé-
nyekben gazdag új évet kíván a kerület lakóinak.

Kék hírek

A Batthyány iskolába került a kupa
Nagy sikerrel rendezték meg a kerületi iskolák alsó tagozatosai részére a hagyományos Mikulás
Kupát. Pontos játékszabályok, izgatott gyerekek és kitûnõ program várta az öt iskola diákjait és
testnevelõ tanárait a Batthyány utcai Általános Iskolában. A felkészítõ tanárokat dicséri, hogy
évrõl évre változatos gyakorlatokkal teszik emlékezetessé a Mikulás Kupát a kicsiknek, akik a ki-
adós versenyzés után lelkesen majszolhatták a Mikulás csomag tartalmát.

Végeredmény: 1. Batthyány utcai Általános Iskola 2. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 3. Bu-
davári Általános Iskola 4. Lisznyai utcai Általános Iskola 5. Szent Benedek Általános Iskola.

Diák sportolókat jutalmaztak

Kerületünk kiváló diák sportolói

ÓVJA TÉLEN IS KÖRNYEZETÉT!
Síkosságmentesítéshez használjon KÁLCIUM-kloriddal kezelt, 

nagy súrlódásfokozó képességû, 
zeolitos, növényzetet tápláló ásvány-granulátumot!

Elõnyei: -30°C-ig képesek megolvasztani maguk körül a jeget!
- a természetet egyáltalán nem károsítja, táplálja a növényeket!
- az autóabroncsokat nem károsítja
- a macskák, kutyák lábait nem marja szét !

Kapható 5 és 25 kg-os kiszerelésben.
Rónyai és társa Bt.

2049 Diósd, Mikszáth Kálmán utca 18/a.
Telefon: 06-30/9543-257-es, web: www.ronyaibt.hu, e-mail: ronyaig@t-online.hu

Viszonteladók jelentkezését is várjuk!



IInnggaattllaann

HILL-ESTATE INGATLANIRODA 
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkeerreessüünnkk  iiggéé--
nnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéétteellrree  ffiizzeettõõkkééppeess  üüggyyffee--
lleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,  GGyyoorrss  ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS..  ÜÜggyy--
ffééllffooggaaddááss  eeggyyeezztteetteetttt  iiddõõppoonnttbbaann..  TTeell..::  221122--22665566;;  0066--3300--
99554455--779977..

II..  BBaatttthhyyáánnyy  utcában elsõ emeleti 2 szobás 80m2-es felújítan-
dó öröklakás eladó. Irányár: 23,8 mFt (90500 euró). Tel.: +36-
30-922-0095.

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaattllaanniirrooddaa
AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyy--
ffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháá--
zzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaagg--
nneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

BBuuddaavváárrii  hétszobás öröklakás eladó. Tulajdonosától közvetle-
nül megvásárolható az Úri utcában, felújított, mûemlék jellegû
házban kétszintes, felújított, cirkófûtéses, második emeleti 76 és
tetõtéri 185 m2-es, összesen 261 négyzetméteres társasházi
öröklakás szintenként, 49,9 és 120, vagy egyben, 165 milliós
irányáron. varlakas@gmail.com, tel.: 06-20-914-5779.

55  úújjééppííttééssûû lakás eladó. 38 m2-es garzontól (21 M) 50 m2,
77m2, 106 m2, 205 m2-es tetõtéri luxuslakásig (110 M). pauler u.
8., II emelet + tetõtérbeépítés „Múltból a jövõbe”. Átadás: 2008
december. Tel.: 06-30-418-4691.

EEllaaddóó  (esetleg kiadó) egy kétszobás, napos, világos lakás a
Horváth kertnél. Rendezett, szép, liftes, távfûtéses ház 3. emele-
tén. A szobák különbejáratúak. Irányár: 20 M forint. Bérlés:
80e/hó + rezsi. Tel.: 06-20-823-0407.

II..  FFaazzeekkaass utca Mária tér sarkán 78 m2-es kertre és utcára né-
zõ két szoba + hall + fél szoba erkélyes lakás tulajdonostól eladó.
Irányár: 26 millió Ft. Tel.: 06-30-9923-136.

GGeelllléérrtthheeggyyeenn, nagy kertes házban, II. emeleti, 37 m2-es gar-
zon tulajdonostól eladó. Irányár: 24 millió Ft. Érdeklõdni: 06-30-
9519-344.

RRóózzssaaddoommbboonn a Cimbalom utcában ház eladó a Vérhalom tér-
nél tulajdonostól. Tel.: 06-70-2210-911, de. 10-13-ig, rozsa-
dombihaz@gmail.com.

II..  KKrriisszzttiinnaa körúton Várra panorámás VI. emeleti 3 és fél szo-
bás 83 nm-es jó állapotú polgári lakás tulajdonostõl ekadó. Tel.:
06-30-930-4843.

AAllkkoottááss úton a Déli pályaudvarnál garázs kiadó. Tel.: 06-30-
606-5822.

II..  ZZssoolltt  utca 9-ben kettõ egymás melletti garázsbeálló eladó.
Érd.: 06-30-944-8532.

SSzzeenntteennddrree Fõ téri önkormányzati garzont budai nagyobbra
cserélnénk. Tel.: 06-20-447-1100, e-mail: tkovecs@gmail.com.

BBeeééppíítthheettõõ tetõtereket keresünk felújítás ellenében. Refe-
rencia: www.diszkoszkft.hu. Tel.: 06-30-639-2955.

TTáárrssaasshháázzkkeezzeellééss, teljeskörû háttérrel kedvezõ díjtételekkel,
35 éves gyakorlattal. Naphegyi Bt., tel./fax: 213-6613, e-mail:
naphegyibt@chello.hu.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Budai Várban – a Táncsics Mihály utcában
- frissen felújított 6 lakásos mûemlékházban 2 egymással szem-
ben lévõ 35 és 36 m2-es, dongaboltozatos, mediterrán belsõ kert
felé nyíló, jó állapotú, csendes, cirkófûtéses, kiváló alapterületi el-
osztású önkormányzati lakások örökbérleti joga átadó. Csere-
irányár: 14,9 M Ft és 15,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  GGeelllléérrtthheeggyyeenn kertes társasházban lévõ, panorámás, legfel-
sõ emeleti, 60 m2-es 2 szoba hallos, egyedi gázfûtéses, azonnal
beköltözhetõ vízórás öröklakás 4 m2-es tárolóval eladó. A lakás
alapterülete 57,5 m2 + 6,16 m2 loggia. Irányár: 26,9 M Ft. Tel: 212-
1261, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - reprezentatív, felújított épületben, 114 m2-es
elegáns, nagypolgári, 2,5 szoba hallos, I. emeleti, cirkófûtéses, jó ál-
lapotú, napfényes lakás örökbérleti joga átadó. A nappali közel 50
m2-es elegáns szalon jellegû. Irányár: 39 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, ingatlanok értékbecslését
szakképesítéssel, gyakorlattal, referenciával vállaljuk. Kerkuska
2000 Kft. Tel.: 06-30-977-6612.

II..  BBuuddáánn  - a Budai Vár szoknyájában a várfalon kívül a Szalag
utcában - igényesen, frissen felújított, hangulatos 10 lakásos
épületben lévõ I. emeleti, 68 m2-es, 2 szobás, közvetlen tetõszint
alatt lévõ, egyedi gázfûtéses, felújítandó önkormányzati lakás
örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 15 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu. 

XXIIII..  GGyyõõrrii úton III. emeleti 58 m2-es felújított 2 szobás + étke-
zõkonyhás, csendes lakás, rendezett liftes házban eladó, akár
visszabérlési lehetõséggel is. Tel.: 06-20-9225-295.

II..  AAttttiillaa úton a Vérmezõ közelében hangulatos 8 lakásos
Bauhaus-épületben lévõ napfényes, déli fekvésû, 42 m2-es, 2 er-
kélyes, 1 szoba hallos, összkomfortos, azonnal beköltözhetõ
öröklakás eladó. Irányár: 15,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136,
06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Vérmezõvel szemben, Bauhaus-épületben lévõ,
belsõ kert felé nyíló, 59 m2-es igényesen felújított, rusztikus ki-
alakítású, 2 szobás, amerikai konyhás, tölgyfa bútorokkal beépí-
tett, azonnal beköltözhetõ öröklakás eladó. Irányár: 24 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30/964-7065, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

II..  NNaapphheeggyyeenn - a Gellérthegy utcában, a Tabán közelében - jó
állapotú, modern építésû, hívóliftes, belsõ kertes társasházban
lévõ, I. emeleti, 48 m2-es, 1+2 szobás, világos, egyedi gázfûtéses,
részben kert felé nyíló öröklakás + 7 m-es loggiával eladó.
Irányár: 20,9 M Ft.Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-
2203 e-mail: wagnera1@chello.hu.

IIII..  BBuuddáánn – a Városmajorral szemben - hívóliftes épület legfel-
sõ emeletén lévõ bruttó 160 m2-es, belsõ 2 szintes 6 szobás,
összkomfortos, napfényes, kiváló állapotú, azonnal beköltözhetõ
öröklakás 10 m2-es terasszal, kilátóval (panoráma a Budai Várra,
a Gellért- és a Budai Hegyekre) eladó vagy kiadó. Irányár: 50 M
Ft vagy 300.000,- Ft/hó. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  kkeerrüülleettii, 277 lakásos társasház, közös képviselõt keres. A
pályázati kiírás megkérhetõ a Darwin2@freestart.hu címen.

AAddááss--vvéétteell

TTöörröökk  szõnyegrestaurátor régi és új kézicsomózású szõnye-
gét kézzel kitisztítja, szakszerûen megjavítja. Régi és új keleti
szõnyegeket vesz és elad, tanácsot ad. Üzlet cím: Budapest, II.
ker. Keleti Károly u. 20/B. Tel.: 315-2159; 312-0199 vagy 06-
20-246-5394. 

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  üüzzlleettüünnkkbbeenn  rrééggii  ééss  úújj  vváássáárrllóóiinnkkaatt
ééss  aa  kküüllöönnlleeggeess  aajjáánnddéékkookk  iirráánntt  éérrddeekkllõõddõõkkeett..  KKéézzzzeell
sszzöövvöötttt  ééss  vvaarrrrootttt  ffaalliikkáárrppiittookk  ééss  ppáárrnnáákk,,  ggoobbeelliinneekk,,
éékksszzeerreekk,,  ppoopprrcceelláánnookk  ééss  ssookk  kkeeddvveess  ttáárrggyy..  PP’’AARRTT  --
ÉÉRRTTÉÉKK  MMIINNDDEENN  IIDDÕÕBBEENN..  --  11001111  BBuuddaappeesstt,,  BBeemm  rrkkpp..
1155..  aazz  AArrtt’’ootteell  mmeelllleetttt..  DDeecceemmbbeerrbbeenn  nnyyiittvvaa::  HH--PP  1100--
1122  ééss  1144--1199;;  SSzz--VV  1100--1166..  TTeell..::  0066--2200--99221166--881155

FFeessttmméénnyyeekk adása, vétele. Látogasson el a www.eninart.hu
galériába! Tel.: 06-20-572-5381.

SSzzoollggáállttaattááss

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  

vvíízz--,,  vviillllaannyysszzeerreelléésseekk,,  DUGULÁSELHÁRÍTÁS,,  
00--2244  óórrááiigg  hhééttvvééggéénn  iiss  ggaarraanncciiáávvaall..  

TTeelleeffoonn::  332211--33117744;;  0066--2200334422--55555566..

EELLMMÜÜ--nnyyuuggddííjjaass  jjaavvíítt: lakásvillanyt, villanycserépkályhát, hõtá-
rolókályhát, bojlervillamosságot, elosztótáblát, zárlakatokat, sza-
kadásokat, lámpákat, csengõt, stb. Totális WC szagelszívót. Tel.:
06-70-259-0089; 337-0338. Érdemes megõrizni!

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..  

MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  
TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..

FFoottóó-video minden alkalomra céges- és magánesemények,
események (esküvõ, ballagás stb.) Tel.: 06-30-9929-001; 06-
20-9999-958.

AAuuttóómmoossóó – kozmetika – kárpittisztítás, polírozás, akciós kül-
sõ-belsõtisztítás 2500 ft. Bejelentkezés: 06-70-778-9462.

GGuummii-- és autószervíz, mûszaki vizsgáztatás a Déli pályaudvar
mögött. I. ker., Márvány u. 16. Bejelentkezés: 06-20-565-2105

KKõõmmûûvveess-burkolómunkákat teljeskörû lakásfelújítést, átépí-
tést rövid határidõre referenciákkal, belsõépítészeti kivitelést
vállalok. Tel.: 30-280-7257.

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyékényezés
munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013 Budapest,
Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384, 06-20-345-9963.

PPaarrkkeettttaaccssiisszzoolláásstt,,  llaakkkkoozzáásstt,,  jjaavvííttáásstt,,  
lleerraakkáásstt  vváállllaallookk..  BBaarraabbááss  JJeennõõ  kkiissiippaarrooss,,  
tteelleeffoonn::  334499--44889999,,  0066--7700--22880000--447799..

AAjjttóó,, ablak zárak javítása, cseréje, szigetelése, rácsok, korlá-
tok készítése, szerelése garanciával. Tel.: 06-20-945-0316, (06-
1) 375-4194.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT  TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,  

PPAARRKKEETTTTLLEERRAAKKÁÁSSTT,,  PPAARRKKEETTTTCCSSIISSZZOOLLÁÁSSTT,,  
PPAARRKKEETTTTAA  JJAAVVÍÍTTÁÁSSTT,,  

ccsseemmppéézzéésstt  vváállllaall  kkiissiippaarrooss  ggaarraanncciiáávvaall..  
TTeelleeffoonn::  220022--22550055..  MMoobbiill::  0066--3300--225511--33880000..

AAddóóbbeevvaallllááss  kkéésszzííttééss,,  AAPPEEHH--üüggyyiinnttéézzééss!!  AAddóótteerrvveezzééss,,  kköölltt--
ssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,  hhaavvii  lliissttáákk  kkéésszzííttééssee,,  nnaapprraakkéésszz  üüggyy--
ffééllkkaappccssoollaatt..  TTeell..::  220022--11116655;;  221144--44995599;;  0066--2200--882233--00220077..  

TTéévvééjjaavvííttááss  aazzoonnnnaall helyszínen! Villamosmérnök végzettség-
gel, garanciával! (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel,
Schneider, DUAL). Tel.: 06-20-471-8871.

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviselete. Telefon: 06-20-946-8461;
319-4401 (www.kozoskepviselo.co.hu), Tárnai Katalin.

RReeddõõnnyy--, reluxa-, harmonikaajtó, szalagfüggöny-, napellen-
zõ-, szúnyogháló-, függönykarnis javítás, készítés. Tel.: 356-
4840, 06-30-9544-894.

KKöönnyyvveellééss,,  bevallások készítése társaságok, egyéni vállalko-
zók részére, bérszámfejtéssel, teljeskörû ügyintézéssel. Tel/fax:
375-8734; 06-30-931-2894.

PPiikkkkeellyyssöömmöörr Tünetmentesítése UVB kabinban. Tel.: 06-20-
370-6378.

TTaakkaarrííttááss - Kertrendezés! Lépcsõház, irodatakarítást, kert-
fenntartást vállalunk, számlásan! Tel.: 06-30-828-040.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06-20-9344-664,
246-9021. Elmû által minõsített vállalkozás.

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,  nnyyaakkii--  ééss
hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaattáássaa,,  ttaallppmmaasssszzíírroo--
zzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszzoollddóó  hhaattáássssaall,,  ookklleevveelleess
ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--228833--33331144..  

AArrcc--, talp-, testmasszázs. Gerinctornáztatás Chi-géppel. Ka-
rácsonyra lepje meg szeretteit kedvezményes ajándék bérlettel.
Tel.: 06-1-316-3423, 06-30-290-2655.

CCOOMMPPUUTTEERRKKLLIINNIIKKAA!!  Számítógép-javítás, karbantartás, bõ-
vítés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal az ün-
nepek alatt is! Tel.: 06-30-857-2653.

NNaappii takarítást, nagytakarítást vállalok, festés utánit is. Tel.:
06-70-210-3992.

VVeeggyyeess

PPsszziicchhoollóóggiiaaii tanácsadás felnõtteknek-gyerekeknek. Disz-
lexia-szûrés, képességfejlesztés, pályaválasztási tanácsadás,
mediáció. Telefon: 375-7833, 06-70-257-9303.

ÁÁppoolláásstt, gondozást, ebédet lelki segítséggel, szeretõ gondos-
kodással. „Kunantikvárium”. Tel.: 06-20-971-7297.

IIddõõsseekk Otthonába történõ elhelyezésének teljes körû ügyinté-
zése. Mobil: 06-30-9820-322; telelefon:/fax: 303-2011. 

ÁÁllllááss

KKiieemmeellkkeeddõõ egyedi konstrukcióban megállapított jutalékért
rugalmas munkaidõbe keresünk vállalkozó szellemû társértéke-
sítõket egy éve mûködõ Donáti utcai Re/Max ingatlanirodánkba.
Tel.: 06-30-694-0352. E-mail: sz.kovacs@remax.hu.

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa,,  fizika (vizsga)felkészítés minden szinten több év-
tizedes referenciákkal. Telefon: 06-20-93-44-456, 250-2003.

MMaaggyyaarrbbóóll korrepetálok. Orosz nyelvet is tanítok! Tel.: 375-
22-80; mobiltelefon: 06-30-297-3036.

AAnnggooll  ttáárrssaallggááss!!!!!!  Nyugdíjas, mûvelt angol úr otthonában, az
Erzsébet hídnál. 2500 Ft óránként. Jelentkezés e-mailen: m.rim-
mell@btopenworld.com.

AAnnaallíízziiss,,  integrál-differenciál számítás, valószínûségszámítás,
lineáris algebra tanítása, dolgozatra, vizsgára, szigorlatra felké-
szítés. Több mint húszéves gyakorlat. Tel.: 213-7747, 06-20-
518-2808.

AAnnggooll  korrepetálást vállal felsõfokú nyelvvizsgával rendelke-
zõ angol szakos egyetemista. Tel.: 06-20-803-9347.

LLaattiinntt,, történelmet, irodalmat, helyesírást tanítok. Tel.: 202-
4651.

AAnnggooll korrepetálást, gyermekfelügyeletet vállal több diplo-
más megbízható anyuka. Tel.: 06-30-930-4843.

SSzzíínnvvoonnaallaass olasz órák, korrepetálás kezdõknek, középhala-
dóknak. Tel.: 06-20-354-6822.

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa tanítás, középszintû és emeltszintû érett-
ségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint húszéves
gyakorlat, telefon: 213-7747, 06-20-518-2808.

EEggéésszzsséégg

SSzzíívv  ééss  éérrrreennddsszzeerrii  sszzûûrrõõvviizzssggáállaatt.. Gyors, fájdalommentes
módszer az érelmeszesedés kimutatására korhatár nélkül.
Azonnali kardiológus orvosi kiértékeléssel. www.joszivvel.hu.
Jelentkezés: 06-30/954-0886.

„„GGYYÓÓGGYYÍÍRR    PPAATTIIKKAA”” gyógyszertár a Zsolt u. 11. szám alatt.
Nyitva tartás: H-P: 8-20 óráig.

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabályo-
zó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk!!
NNyyuuggddííjjaassookknnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy!!  Fogászati háttér biztosított!
Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Budapest,
Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06-30-222-3016

SSzzéénnaa tér Patika megújulva várja régi és új látogatóit. Szol-
gálatásaink: (emeleten) Homeopátiás orvosi rendelés. Ingyenes
bõr és hajdiagnosztika. Ingyenes bõrgyógyászati tanácsadás.
Vércukor-, koleszterin-, vérnyomás-, testzsír tartalom mérés.
Gyógymasszázs, gerinctorna. Lézeres fejbõr kezelés, cellulitis ke-
zelés. Nyitott polcos fitotékánkban dermo-kozmetikumok, gyógy-
termékek, vérnyomásmérõk széles választéka.
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22000088..  ddeecceemmbbeerr  1144--éénn  eellvveesszzeetttt  eeggyy  FFaannttaa  nnéévvrree  hhaallllggaattóó,,  55  éévveess  ffeehhéérr  wweessttii  kkiisskkuuttyyaa..  AA  bbeeccssüülleetteess  mmeeggttaalláállóó  mmaaggaass  jjuuttaalloomm  eell--
lleennéébbeenn  éérrtteessííttssee  aazz  iiddõõss  ggaazzddiitt,,  aakkiinneekk  nnaaggyyoonn  nnaaggyyoonn  hhiiáánnyyzziikk!!    KKöösszzöönneetttteell,,  0066--7700--994477--88885566..

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  llaappjjaa.. Megjelenik havonta kétszer. Felelõs kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. Tipográfia, nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. (e-mail: typo-
art@gmail.com). Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139,  Fax: (06-1) 458-3081, e-mail: varnegyed@budavar.hu. Nyomdai kivitelezés: Ester Press, www.esterpress.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az in-
gyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@freestart.hu címen. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! 

IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

SSzzoollggáállttaattááss

EEggéésszzsséégg

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

ÁÁllllááss

VVeeggyyeess

Hirdetésfelvétel legközelebb 2009. január 6-án és 7-én kedden és szerdán 10-15 óráig lesz.

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyyrraa  

aallkkaallmmaass  mmûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

TTHHEERRMMEEXX--SSPPEEDD  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--66555522

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyy
kkiiáállllííttáássaa  

ppáállyyáázzaattíírráásshhoozz  iiss!!

A budavári 
Gong étterem és 

cukrászda téli akciója

Minden nap, 
minden sütemény, 

17 óra után, elvitelre,
FÉLÁRON!

Asztalfoglalás: 
786-5224, 06-20-561-1014

Nyitva tartás: mindennap 9-24 óráig
1011 Budapest I. ker., 
Hunyadi János út 9.

(

(
Új címünk:

Generali-Providencia Biztosító Zrt.
Krisztinavárosi Kirendeltsége 
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefon: 488-0401; 06-20-663-4519

Generalisok figyelem!
Szeretettel várjuk régi és új ügyfeleinket
megújult környezetünkben, a Tabán 
lábánál fekvõ barátságos irodánkban.

Miben segítünk Önnek?
Hitel - kedvezményes és gazdasá-

gos hitelek gyors közvetítése teljes ügyin-
tézéssel!

Befektetés - egyedülálló befek-
tetési formák megtakarítási programok a
tervezhetõ jövõ érdekében. Kivételes ho-
zamlehetõségek garanciákkal!

Biztosítás - egészség-, baleset-,
lakás-, gépjármû- és utasbiztosítások lét-
rehozása, felülvizsgálása! 
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